عمادة الدراسات العميا
جامعة القدس

النظرية السياسية بين الواقعية والمثالية

عدي هاشم سليمان زيدات

رسالة ماجستير

القدس -فمسطين

 1431ه 2017 /م

النظرية السياسية بين الواقعية والمثالية

إعداد:
عدي هاشم سميمان زيدات

بكالوريوس لغة إنجميزية وآدابها من جامعة القدس  /فمسطين

المشرف الرئيسي :الدكتور سري نسيبة

قدمت هذه الرسالة استكماالً لمتطمبات درجة الماجستير في الفمسفة في
اإلسالم  /دائرة الفمسفة /عمادة الدراسات العميا /جامعة القدس

1431ه2017-م

جامعة القدس
عمادة الدراسات العميا
برنامج الفمسفة في اإلسالم /دائرة الفمسفة

إجازة الرسالة

النظرية السياسية بين الواقعية والمثالية

إسم الطالب :عدؼ ىاشم سميمان زيدات
الرقم الجامعي22142353 :

المشرف :الدكتور سرؼ نسيبة

نوقشت ىذه الرسالة وأجيزت بتاريخ  2017/4/29من أعضاء لجنة المناقشة المدرجة أسماؤىم
وتواقيعيم:
 -1رئيس لجنة المناقشة :الدكتور سرؼ نسيبة

التوقيع..........................:

 -2ممتحنا داخمياً :الدكتور صبحي ريان

التوقيع...........................:

 -3ممتحناً خارجياً :الدكتور خضر سوندك

التوقيع...........................:

القدس -فمسطين
1437ه2017/م

اإلهداء
أُقدم ىذا البحث لكل من وقف إلى جانبي وساندني وشجعني أثناء دارستي
إلى أساتذتي االفاضل جميعا......
والى زمالئي األعزاء...............
والى عائمتي الكريمة..............
والى جميع االصدقاء..............
أُىدؼ ىذا العمل
الباحث :عدؼ ىاشم سميمان زيدات

إقرار
أُقر أنا معد الرسالة بأنيا قدمت لجامعة القدس ،لنيل درجة الماجستير ،وأنيا نتيجة أبحاثي
الخاصة ،باستثناء ما تم اإلشارة إليو حيثما ورد ،وأن ىذه الدراسة ،أو أؼ جزء منيا ،لم يقدم لنيل
درجة عميا ألؼ جامعة أو معيد آخر.

التوقيع.........................................:

عدؼ ىاشم سميمان زيدات

التاريخ2017/4/29 :
أ

الشكر والعرفان
أتقدم بالشكر والعرفان لكل من قام وما زال يقوم عمى ىذا البرنامج ،وكذلك إلى األساتذة الكرام
عمى ما قدموه ويقدمونو من معمومات وكذلك إلى كل من ساىم في قيام ىذا البرنامج وانجاحو،
أخص بالذكر الدكتور سرؼ نسيبة عمى صبره وجيده ،وخاصة فيما يتعمق بيذه الرسالة ،وما
وُ

كان لو من أثر إيجابي في إخراج ىذا البحث ،وكذلك أشكر أساتذتي جميعاً لما قدموه من

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

ب

التعريفات
اإلمام :ىو الذؼ لو الرياسة في الدنيا والدين جميعا.
األمر بالمعروف :ىو اإلرشاد إلى المراشد المنجية ،وقيل الداللة عمى الخير.
الشر ،والنيي عما تميل إليو النفس والشيوة ،وكذلك تقبيح ما تنفر
النهي عن المنكر :المنع عن َ
منو الشريعة والعفة ،وىو ما ال يجوز في دين هللا

تعالى)1(.

اإلمامية :ىم الذين قالوا بالنص الجمي عمى إمامة عمي عميو السالم ،وىم إثنا عشر ألف رجل
كانوا أىل صالة وصيام ،وىي فرقة كبيرة من فرق
الباطل :ىو ما ال يعتد بو وال يفيد

الشيعة)2(.

شيئا)3(.

التأويل :في األصل الترجيع ،وفي الشرع ،صرف المفع عن معناه الظاىر إلى معنى يحتممو إذا
كان المحتمل الذؼ يراه موافقا لمكتاب

والسنة)4(.

أولي األلباب :ىم الذين يأخذون من كل قشر لبابو ،ويطمبون من ظاىر الحديث سره.
اإللهام :ما يمقى في الروع بطريق الفيض ،وقيل اإلليام ما دفع في القمب من عمم ،وىو إلى
العمل إلى غير استدالل بآية وال نظر في حجو ،وىو ليس بحجة عند العمماء إال عند الصوفية.
التواتر :ىو الخبر الثابت عمى السنة قوم ال يتصور تواطؤىم عمى
العصمة :ىي ممكة اجتناب المعاصي مع التمكن

الكذب)5(.

منيا)6(.

______________________________
( )1الجرجاني ،عمي بن دمحم السيد الشريف ،معجم التعريفات ،القاىرة ،دار الفضيمة  ،2004ص .33
()2م.س )3( 34م.ن  )4( 38م.ن  )5( 46م.ن  )6( 64م.ن .127

ج

الشيعة :ىم الذين شايعوا عمياً ،وقالوا :إنو اإلمام بعد الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) واعتقدوا أن اإلمامة ال تخرج
عنو وعن

أوالده)1(.

الطاعة :ىي موافقة األمر طوعا ،وىي تجوز لغير

هللا)2(.

المؤول :ما ترجح من المشترك بعض وجوىو بغالب الرأؼ ،ألنك متى تأممت موضع المفع
وصرفت المفع عما يحتممو من الوجوه إلى شيء معين بنوع رأؼ فقد أولتو

إليو)3(.

المعجزة :أمر خارق لمعادة داعية لمخير والسعادة ،مقرونة بدعوػ النبوة ،قصد بو إظيار صدق
من ادعى أنو رسول هللا

(ملسو هيلع هللا ىلص))4(.

اليقين :لغة ىو العمم الذؼ ال شك معو.
أما اصطالحا فيو اعتقاد الشئ بأنو كذا مع اعتقاد أنو ال يمكن إال كذا ،مطابقا لمواقع غير ممكن
الزوال)5(.

_____________________________
( )1الجرجاني ،2004م.س.111
( )2الجرجاني  ،2004م.ن  )3( 118م.ن  )4( 164م.ن )5( 184م.ن .217

د

الممخص
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
اإللكترونية ،وقد استغرقت الدراسة ما يزيد عمى سنتين ،وذلك لحساسية القضية التي أتناوليا،
وكذلك ألىميتيا في الفكر السياسي اإلسالمي ،أما بالنسبة لمشخوص فقد اعتمدت الدراسة عمى
الدكتور سرؼ نسيبة مشرفاً وموجياً ومرشداً ،وعمى جيودؼ الشخصية في عممية البحث والتحميل
والنقد ،باإلضافة إلى االسترشاد بآراء النقاد والباحثين ممن توفرت مادتيم وتيسرت لي.
ولقد كان من دواعي تناولي ليذه القضية بسبب انقسام المسممون حوليا إلى فريقين ،فيناك من
يرػ أنو ال بد وأن يكون ىذا الحاكم ذو طبيعة دينية بجانب ما لو من وظائف قيادية وسياسية،
ُمستندين في رأييم ىذا عمى القول بأن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) كان قائداً دينياً وسياسياً في نفس الوقت ،فال
بد وأن يكون الحاكم الذؼ َيخُمفو ذو طبيعة دينية ،وبالتالي ال بد وأن يكون من باطن النبوة ،وأن

تنصيبو ال يتم إال من عند هللا أو من عند الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،ومن ثم يوصي كل إمام باإلمام الذؼ

يميو ،وعميو فيم يعارضون نظام الشورػ.
في المقابل ،ىناك الفريق الذؼ يرػ أنو ليس ضرورياً أن يكون ىذا الحاكم الذؼ يأتي بعد الرسول
(ملسو هيلع هللا ىلص) ذو طبيعة دينية ،ذلك أن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) كان يجمع في شخصو وحدة الدين والدنيا ،وأن نبوتو
لم تتم باالختيار من الناس وانما بعث من عند هللا ،وأن ميمة التبميغ التي قام بيا الرسول صمى
هللا عميو وسمم عن هللا قد انتيت بوفاتو ،وبنزول قولو تعالى " اليوم أكممت لكم دينكم وأتممت
عميكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم

دينا")1(.

وسأقوم بذكر الحجج التي يقدميا كل من الفريقين لمدفاع عن موقفو من ىذه القضية ،وما موقف
ورد الفريق اآلخر عمى ىذه الحجج ،وكيف يقوم بنقدىا ،ونحمميا تحميالً دقيقاً.
__________________________
( )1سورة المائدة رقم.5/3

ه

وفي سياق عرضنا آلراء وحجج ىذين الطرفين ،فسوف نتعرض إلى أحداث ذات أىمية كبيرة في
ىذا الموضوع ،منيا واقعة الغدير وما يروػ عمى أنو دليل حول أحقية عمي في اإلمامة بعد
الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وكذلك واقعة السقيفة ،والتي اجتمع فييا المسممون لمتشاور واختيار من يخمف
الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) في قيادة األمة ،وما ليذه الواقعة من أىمية في موقف من تبنى الشورػ كنظام
لمحكم في اإلسالم ،عمماً أن المسممين منقسمون في رأييم بخصوص ىذين الموقفين ولنكون
دقيقين أن ىذا ليس رأؼ كل المسممين ،إذ أن ىناك خالف في صحة ىذا النظام ،وما تم في
السقيفة من اختيار ،وأنو كان من غير وجو حق.
وكذلك ،فإنني سوف أتناول الحجج التي قدميا وما زال يقدميا عمماء الشيعة لمدفاع عن آرائيم
اء في قضية عصمة األئمة ،وأن اإلمامة ال تتم بالشورػ ،وأن اإلمامة لعمي عميو
ومواقفيم ،سو ً
السالم وال تصح لغيره ،وىذا ما سنتطرق لو في فصل نشأة الفكر اإلمامي.
في المقابل ،فإننا سنتناول بعد ىذا منظورين واقعيين لقضية الحكم في اإلسالم من خالل عرض
أفكار ابن خمدون وابن تيمية ،والذين كان ليما موقف مغاير ومناقض لموقف عمماء الشيعة ،من
خالل القول بأن أىم شئ يجب توفره في اإلمام أو الخميفة ىو القوة والقير والغمبة والعصبية.
ىذا في الشق األول ،أما في الشق الثاني فإنني سأتناول قضية وجوب اإلمامة من عدميا ،وىل
ىي واجبة عمى هللا؟ ،أم عمى أىل العقد والحل ،بحيث يقوموا بيذا الواجب من خالل الشورػ؟،
وىذا ما سيقودنا لمحديث في مواضيع أخرػ تتعمق باإلمامة ،منيا عصمة اإلمام وصفاتو
وواجباتو ،ومن لو الحق في اإلمامة وىل يجب أن يكون اإلمام واحداً في الزمان ،أم من الممكن
أن يكون ىناك أكثر من إمام؟ ،وىل يجب أن يكون األفضل في الزمان ،أم ال؟ ،وىذا كمو سيتم
من خالل تناول كتاب عبدالجبار المغني في أبواب التوحيد والعدل ،الجزء العشرين ،في اإلمامة.
ولعل أىم ما توصمت إليو من خالل ىذه الدراسة ىو أن الخالف الذؼ وقع بين المسممين لم يكن
خالف سياسياً ،تقمص فيما بعد ىذا الشكل ،وبالتالي فإنو
خالف عقائدياً أو مذىبياً ،وانما كان
ً
ً
من الميم التأكيد عمى ىذه النقطة ،وأن يتم اإلقرار بيذه الحقيقة من قبل عمماء الدين حتى يتوقف

سفك الدماء ،وأن القضية في أساسيا ال تتعدػ الخالف حول نظرة واقعية وأخرػ مثالية لقضية
لنظرية الحكم ،وبالتالي فال بد من عودة المسممين سن ًة 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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المقدمة
إن ق ضية الحكم في اإلسالم كانت وما زالت ذات أىمية بالغة ،ليس فقط لمباحثين اإلسالميين،
بل أيضاً 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
مثل ىذه القضية حوليا ،ولوجود الكثير من النظريات السياسية والدينية حول ىذا الموضوع،
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
إذا كان ىناك ضرورة ألن يكون ىذا الحاكم دنيوؼ وديني في نفس الوقت؟ ،بمعنى أنو بجانب
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؟.
أما القضي ة الثانية والتي من الميم تناوليا والتركيز عمييا ،فتتمثل في تنصيب اإلمام والخميفة،
ىل ىي واجبة عمى هللا؟ ،أم يكون ىذا التنصيب بالنص من الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص)؟ ،أم بالشورػ بين
المسممين؟ ،وان لم يكن بيذا أو بذاك ،فبماذا وكيف يكون تنصيب ىذا اإلمام؟.
ولعل ىذه النقطة تمثل محور خالف بين المسممين ،فمصطمح الخميفة عند أىل السنة يقابمو
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 بحثاً عن حوادث تاريخية ،بل ىو
أيضاً بحث في السمسمة القيادية في الفترة الممتدة من وفاة الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) إلى آخر

الزمان)1(.

__________________
( )1الحبش ،إمتثال ،اإلمامة في القرآن والسنة ،سمسمة الرحمة إلى الثقمين ،مركز األبحاث العقائدية ،إيران الطبعة األولى 1427ه،
مطبعة ستارة ،ص.8-7

ح

ونحن نعتقد أن المسممين ورثوا نظاماً سياسياً أعطى الحق في التفكير والبحث في شؤون الدولة
والحكم ،حيث لم تُفرض 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
اآلراء حول قضية الخالفة.
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
الظروف واألحوال ،وكذلك الرغبة في أن تبقى القوانين مرنة تعطي الفرصة لمعقل لمتفكير،
ولمجماعة أن تشكل أنظمتيا وأوضاعيا وفقاً لممصالح

المتجددة)1(.

ولعل االجتماع الذؼ عقده المسممين في السقيفة يبين ويوضح أىمية ىذه المسألة ،إذ أن ىذا
االجتماع كان قبل أن يتم دفن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وما حدث في ىذا االجتماع من لجوء إلى الشورػ
دليل عمى سياسة
بغية اإلتفاق عمى من يتولى أمر قيادة األمة وخالفة رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وىو ٌ

النظام اإلسالمي والتي تتفق وجوىر الدين.

ورغم ما يجمع المسممون من كتاب هللا وسنة نبيو (ملسو هيلع هللا ىلص) ،إال أن كالً من ىذين المصدرين أصبحا
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).

________________________________________________
()1الريس ،دمحم ضياء الدين ،النظرية السياسية اإلسالمية  ،الطبعة السابعة ،مكتبة دار التراث ،مطابع المختار اإلسالمي ،القاىرة
 ،1976ص.36-34

ط

ولعمنا نجد في تعريف ابن خمدون لمخالفة واإلمامة بأنيا نيابة عن صاحب الشريعة في حراسة
الدين وسياسة الدنيا ،وأن القائم بيا يسمى خميفة واماماً ،وىذا قياساً عمى إمام الصالة في اتباعو
واإلقتداء بو( ،)1ما يتعارض مع نظرية من يرػ بعدم وجوب اإلمامة ،بل أنو يقوض مذىبيم الذؼ
يرػ بأن اإلمامة غير واجبة وال الزمة ،إذ أنيا ترسي قواعد العدل وبيا تقام مراسم الدين والدفاع
عنو)2(.

إنو لمن الميم أن نذكر عند تناولنا لنظرية الحكم في اإلسالم الخالفات في الرأؼ بين من يرػ
وجوب أن يكون الحاكم الدنيوؼ لممسممين دينياً ،ومن ال يرػ ذلك ،بل يعتقد أنو ليس من واجبات
اإلمام التبميغ عن هللا ،وال بد من ذكر الخالف في وجو تنصيب اإلمام ،ىل ىو من هللا؟ ،أم من
أىل الحل والعقد؟ ،والخالف بخصوص الوظائف المتعمقة بو ،والصفات الواجب توفرىا فيو،
وخاصة صفة العصمة ،بين من يرػ أنو ال بد لإلمام أن يكون معصوماً عن الخطأ ،ومن ال
يرػ وجوب العصمة في اإلمام.

_____________________________
( )1ابن خمدون ،عبدالرحمن ،مقدمة ابن خمدون ،تحقيق أحمد الطاىر ،الطبعة الثانية ،دار الفجر لمتراث  ،2013ص.244
( )2حممي ،مصطفى ،نظام الخالفة في الفكر اإلسالمي ،منشورات دمحم عمي بيضون ،دار الكتب العممية ،الطبعة األولى
بيروت1425،ه2004 ،م ،ص .384

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
تناصفت األمة ولم تتظمم ال يعد ىناك حاجة إلمام ،أما من قال بوجوبيا فقد استندوا في ذلك
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
الحكم ،إال أنيم اختمفوا بعد ذلك حيث ربط البعض بين ميام ىذا المنصب الدنيوية وصاحبو،
فأوجب قيامة عقالً لضرورة تمام مصالح الدنيا ،أما البعض اآلخر فرآه حجة لمدين ومصد اًر
لمشريعة ،لذلك أوجب نصبو عمى هللا ،ذلك أنو لطف ال يتم التكميف إال

بو)1(.

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

ك

الدراسات السابقة
لقد اىتم الكثير من الباحثين والمفكرين بمسألة الحكم في النظام اإلسالمي وكذلك شكل ىذا
اء خالفة أو إمامة ،وبينت ىذه الدراسات الفرق بين كال النظامين ومن ىي األطراف
النظام سو ً
التي طالبت بنظام اإلمامة ومن األطراف التي قالت بنظام الخالفة.
ويرػ عمارة في كتابو " اإلسالم وفمسفة الحكم" ،أن الخالفة كنظام حكم بدأت بأبي بكر ،ذلك أنو
خمف رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) في قيادة األمة اإلسالمية وكان يسمى عمى ذلك خميفة رسول هللا

(ملسو هيلع هللا ىلص))1(.

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

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

() 2

أما بالنسبة لإلمامة ،فإن "امتثال الحبش" تذكر في مؤلفيا "اإلمامة في القرآن والسنة" ،أن الشيعة
يعتقدون باإلمامة ،ذلك أنيم يرون أن لإلمامة مفيوماً أوسع وأشمل مما ىو األمر عند غيرىم ،إذ
يرون أن اإلمام نموذجاً لإلنسان الكامل الذؼ ال تشوبو

شائبة)3(.

أما القفارؼ ،فيرػ في كتابو "أصول مذىب الشيعة اإلمامية اإلثني عشرية" ،أن الشيعة يعتبرون
ٍ
ومساو لو ،ذاك أنو وكما أن هللا يصطفي من خمقو أنبياء ورسل،
مفيوم اإلمامة كمفيوم النبوة
فإنو كذلك يصطفي أئمة يقيم الحجة بيم ويؤيدىم

بالمعجزات)4(.

____________________
( )1عمارة ،1989م.س ،ص.30
( )2رجب ،عبدالجواد ،معجم المصطمحات اإلسالمية في المصباح المنير ،دار اآلفاق العربية ،الطبعة األولى  ،2002القاىرة ،ص83
( )3الحبش1427ه ،م.س.25
( )4القفارؼ ،ناصر بن عبدهللا بن عمي ،أصول مذىب الشيعة اإلمامية االثني عشرية /عرض ونقد ،المجمد األول ،الطبعة األولى
1414ه1993 ،م ،ص.655

ل

أما بالنسبة لنشأة مصطمح اإلمامة ،فإن عمارة يرػ في كتابو "اإلسالم وفمسفة الحكم" ،أن اإلتجاه
العام لدػ الباحثين يذىب إلى أن نشأة ىذا المصطمح قد ارتبط بنشأة الفكر النظرؼ الشيعي في
موضوع اإلمامة ،أؼ أنو أتى في مرحمة الحقة ،ذلك أن ىذا المصطمح لم يطمق عمى أبي بكر
أو عمر أو

عثمان)1(.

ويرػ ىؤالء أن الخالفة أو اإلمامة قد ارتبطت في البدء ارتباطاً وثيقاً بنظام الشورػ ،حيث يرػ
الصالبي أن الشورػ من الموازم الضرورية لإليمان ،وىي من الصفات المميزة لممسممين عن
غيرىم ،ذلك أنو ال يكتمل إيمانيم إال بوجود ىذه الصفة

بينيم)2(.

ويرػ حممي أن مبدأ الشورػ في اإلسالم يتعارض أصالً مع مذىب الحق اإلليي( الثيوقراطية)،
والذؼ يستند عمى أن السمطة مصدرىا هللا ،وأن الدولة عبارة عن نظام إليي ،وىذه نظرية حكم
وفقيا المموك واألباطرة ولم تستند عمى تمقي البيعة من الناس ،فيم في غنى عن ىذه البيعة من
خالل ىذه السمطة

اإلليية)3(.

وقد تناولت الدراسات المذكورة موضوع الحكم من منطمق العرض التاريخي ألحداث ووقائع جرت
في التاريخ اإلسالمي ،وكذلك تبيان آراء ومواقف ومعتقدات كل من السنة والشيعة في موضوع
الحكم ،أما نحن فسنتناول ىذا الموضوع من خالل تناول الحجج التي قدميا كل من ىذين
الفريقين لمدفاع عن موقفو ورأيو ،وكذلك االنتقادات التي وجييا كل طرف لمطرف اآلخر ،وكيف
يرد كل من ىذين الطرفين عمى انتقادات اآلخر.
وسنوضح ونحمل ىذه الحجج التي يقدمونيا ومحاولة شرح المعاني المبيمة واألفكار غير
اء السنة أو الشيعة ،وكيف
الواضحة ،ومن أجل ىذا سنعتمد عمى مؤلفات لكال الطرفين سو ً
يقومون بعرض أفكارىم ومعتقداتيم التي يؤمنون بيا.
______________________
()1عمارة ،1989م.س .34-33
( )2الصالبي ،عمي دمحم ،الشورػ فريضة إسالمية ،الطبعة األولى  /2010القاىرة ،مؤسسة إق أر لمنشر والتوزيع والترجمة ص.105
( )3حممي 2004م  ،م.س ،ص.30

م

الفصل األول
___________________________________________________
حديث الغدير وحادثة السقيفة
تقديم
تعتبر حادثة الغدير والسقيفة من أىم األحداث في التاريخ اإلسالمي وىذا نظ اًر إلى األىمية
الكبيرة لياتين الواقعتين في الحياة السياسية لممسممين بعد وفاة الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص).
أما حديث الغدير فقد انبثق من حادثة الغدير التي وقعت في الثامن من ذؼ الحجة الحرام بعد
فتح مكة ،وقد سمي بيذا اإلسم نسبة إلى غدير خم ،حيث جمع الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) في ىذا الموقع،
وقد ترتب عمى ىذه الواقعة وىذا الحديث مجموعة من اآلراء والمواقف المتعددة بعد وفاة الرسول
(ملسو هيلع هللا ىلص) وذلك لإلختالف الذؼ جرػ في فيم وتفسير ما جاء في حديث الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص).
حيث كانت ىذه الخطبة في آخر حجة حجيا الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وكان ليذه الخطبة أىمية خاصة
عند المسممين ،ذلك أن ىناك من رأػ أن قول الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) دل عمى حق عمي بن أبي طالب
عميو السالم في إمامة األمة ،وأن ما قالو الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) يمثل نص صريح ال لبس فيو ،في الوقت
الذؼ رأػ فيو آخرون أن حديث الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ال يدل عمى

ذلك)1(.

أما حادثة السقيفة فيي أيضاً من األحداث ذات األىمية البالغة في الحياة السياسية لممسممين،
إذ أن ىناك من يرػ أنيا تمثل دليالً واضحاً عمى تطبيق المسممين لمبدأ الشورػ بعد الرسول
(ملسو هيلع هللا ىلص) ومن ال يرػ ذلك ،عمى اعتبار أنيا اقتصرت عمى فئة من الصحابة ولم ُيؤخذ برأؼ آخرين.
وعميو ،فإنو من الميم ذكر ىاتين الحادثتين وما جرػ فييما وتحميل اآلراء والمواقف المختمفة
بينيم كما تناولو الرواة في تراثنا اإلسالمي.
_____________________
( )1النجيفي ،عبدالحسين أحمد األ ميني ،الغدير في الكتاب والسنة واالدب ،الجزء االول ،مؤسسة االعممي لممطبوعات ،بيروت-
لبنان ،1414 ،ص.3

1

المبحث األول
حديث الغدير
إن الحديث الذؼ يطمق عميو حديث الغدير ،من أىم األحاديث التي عمييا خالف ،بين من يرػ
أن في ىذا الحديث نص صريح عمى حق عمي (عميو السالم) في اإلمامة وخالفة الرسول صمى
هللا عميو وسمم ،ومن ال يرػ ذلك ،ولكل من ىذين الطرفين فيمو الخاص لما ورد في الحديث،
ومن الميم ذكر السياق الذؼ ورد فيو حديث الغدير (غدير خم) ،حيث أن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) كان
خارجاً إلى المدينة وفي الطريق نزل قولو تعالى " يا أييا الرسول بمغ ما أُنزل إليك من ربك ،وان
لم تفعل فما بمغت رسالتو

")1(.

وعميو ،فقد جمع الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) الناس عند غدير خم ،ودعا عمياً إلى جانبو ،ثم خطب فقال " لقد
ُدعيت إلى ربي واني مجيب ،واني ُمغادركم من ىذه الدنيا ،واني تارك فيكم الثقمين ،كتاب هللا
وعترتي أىل بيتي ،ثم أخذ بيد عمي ورفعيا وقال " ألست أولى منكم بأنفسكم " قالوا :بمى ،قال "
من كنت مواله فعمي مواله ،الميم وآ ِل من وااله وعاد من عاداه ،وانصر من نصره ،وأخذل من
خذلو وأدر الحق معو حيثما

دار")2(.

ولعمنا نرػ أن ىذا الحديث كان بداية سمسمة من األحداث اليامة في قضية الحكم في اإلسالم،
حيث أن ىذا الحديث والواقعة من أىم األحداث في التاريخ اإلسالمي ،وما كان بعدىا من
اختالف في آراء المسممين ،وما حدث أيضاً من خالفات.

_______________________________
( )1سورة المائدة رقم .76 /5
( )2النشار ،عمي سامي ،نشأة الفكر الفمسفي في اإلسالم ،الجزء الثاني ،نشأة التشيع وتطوره ،الطبعة األولى ،دارالسالم  1429ه ،
ص.679

2

وقد وردت روايات متعددة لحديث الغدير ،فقد ذكر األلباني في مؤلفو سمسمة األحاديث الصحيحة
حديث الغدير قال" ورد عن زيد بن األرقم عن أبي الطفيل قال" لما دفع النبي عميو السالم من
تارك
حجة الوداع ونزل غدير (خم) ،أمر بدوحات فقممن ،ثم قال :كأني ُدعيت فأجبت ،واني ٌ

فيكم الثقمين ،أحدىما أكبر من اآلخر ،كتاب هللا وعترتي أىل بيتي ،فانظروا كيف تخمفوني فييما،
فإنيما لن يتفرقا حتى يردا عمي الحوض ثم قال" :إن هللا موالؼ وأنا ولي كل مؤمن " ،ثم أخذ بيد
عمي رضي هللا عنو فقال "من كنت وليو ،فيذا وليو ،الميم وآ ِل من وااله ،وعاد من عاداه

")1(.

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

ال من وااله ،الميم ِ
نفسو؟" ،قالوا :بمى ،قال" فيذا ولي من أنا مواله ،الميم و ِ
عاد من

عاداه")2(.

وعميو ،فإنو يبدوا أن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ومن خالل ما ورد في ىذا الحديث كان يعمم أن أجمو قد حان،
وأن ىذه الخطبة التي يخطبيا سوف تكون آخر خطبة لو ،لذلك فقد أراد أن يوضح مكانة آل
البيت ،ولعل قولو ووصفو لك تاب هللا وأىل بيتو بالثقمين يدل عمى مكانة ىذين الثقمين عنده صمى
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

ِ
ويعاد 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.
________________________________
( )1األلباني ،دمحم ناصر الدين( ت ،)1999سمسمة األحاديث الصحيحة وشئ من فقييا وفوائدىا ،الجزء الرابع ،حديث رقم ،1750
نشر وتوزيع مكتبة المعارف ،ب.ت ،ص.330

( )2ابن ماجة ،الحافع أبي عبدهللا بن يزيد القزويني ،سنن ابن ماجة ،دار احياء الكتب العربية ،حقق نصوصو دمحم فؤاد
عبدالباقي ،ب.ت ،الجزء األول ،باب فضل عمي بن أبي طالب ،ص.43

3

ولقد اختمف المسممون حول المقصود بقول الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،بين من أولو عمى اعتبار القدر والمزية
التي منحيا الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) لعمي (عميو السالم) ،وبين من رأػ في ىذه الروايات تمثل دليالً صريحاً
عمى حق عمي عميو السالم في الخالفة واإلمامة بعد الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،ولكن وبغض النظر عن
تأويل ىاتين الروايتين ،فنحن نالحع أن الروايتين لم يرد فييما لفع اإلمام أو اإلمامة ،وأن ما ورد
ىو الخالفة والوالية ،ولعل ىذا يطرح تساؤالً حول تمسك الشيعة بمصطمح اإلمام كحاكم
لممسممين ،فيل استندوا لما جاء في القرآن من ذكر لمفع إمام في آيات عديدة ،وبالتالي أطمقوه
عمى الحاكم المسمم؟.
وعميو ،فقد استدل الشيعة واستندوا عمى ىذا الحديث وىذه الحادثة إلثبات أحقية عمي عميو السالم
في خالفة رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وامامة األمة من بعده ،وأن ىذا نص صريح من الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) في
ىذا ،وال يجوز ألحد بعد ذلك نفي حق عمي عميو السالم في ذلك.
إال أننا نرػ أن ىذه الواقعة والحديث المرتبط بيا ال يدلل بشكل عمى أن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) أراد من
خالل ما ذكره إثبات حق عمي في إمامة األمة ،ولكنيا تدل عمى مكانة عمي عند الرسول (صمى
هللا عميو وسمم) وحبو لو وُقربِو منو ،حتى قولو " الميم و ِ
ال من وااله وانصر من نصره وأخذل من
خذلو" تدل عمى المواالة والوقوف معو ونصرتو ،وال تدل عمى أن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) أراد بذلك أن يكون
عمي عميو السالم الخميفة من بعده أو توليتو أمر األمة ،إال أن تأويل الشيعة ليذا الحديث قادىم
لالعتقاد بأن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) أراد من خالل ما قالو في حديث الغدير تبيان حق عمي عميو السالم
في خالفتو وامامة األمة من بعده ،وىم يستندون عميو كتصريح جمي من الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،امتثاالً
ألمر هللا حين أمره أن يبمغ ما أنزل إليو ،وأن ىذا األمر يتمثل في إخبار أمتو بأمر إمامة عمي
(عميو السالم) وخالفتو لو ،وبالتالي فإن لم يفعل الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ذلك ،فمن يكون مبمغاً ألمر هللا
ورسالتو التي أمره هللا سبحانو وتعالى بيا.
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المبحث الثاني
حادثة السقيفة
تعد حادثة السقيفة* أول اجتماع جرػ بين أُولي األمر من المسممين بعد وفاة الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) من
أجل التداول فيمن يخمف الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) في الحكم ،وقد وقعت ىذه الحادثة بعد وفاة الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص)
في سقيفة بني ساعدة ،بحسب رواية الطبرؼ ،حيث اجتمع بعض األنصار في ىذه السقيفة
لمتشاور والتداول في أمر خالفة رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وقد بمغ أمر ىذا االجتماع لمسامع عمر بن
الخطاب وأنيم يقولون منا أمير ومنكم أمير ،فذىب إلى أبي بكر وأخبره بما سمع.
حيث يروؼ الطبرؼ" حدثنا ىشام بن دمحم ،عن أبي محنف ،قال :حدثني عبدهللا ابن عبدالرحمن
بن أبي عمرة األنصارؼ ،أن النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) لما ُقِبض اجتمعت األنصار في سقيفة بني ساعدة،
فقالوا :نولي ىذا األمر بعد دمحم عميو السالم سعد بن عبادة ،وأخرجوا سعداً إلييم وىو مريض،

فمما اجتمعوا قال إلبنو أو بعض بني عمو :إني ال أقدر لشكواؼ أن أ ِ
ُسم َع القوم كميم كالمي،
تمق مني قولي فأسمعيموه ،فكان يتكمم ويحفع الرجل قولو ،فيرفع صوتو فيسمع أصحابو،
ولكن َ

فقال بعد أن حمد هللا وأثنى عميو :يا معشر األنصار ،لكم سابق ٌة في الدين وفضيمةٌ في اإلسالم
ليست لقبيمة من العرب ،إن دمحماً عميو السالم مكث بضع عشرة سنة في قومو يدعوىم إلى عبادة

رجال قميل ،وكان ما كانوا يقدرون عمى
الرحمن وخمع األنداد واألوثان ،فما آمن بو من قومو إال
ٌ
ِ
ِ
دينو ،وال أن يدفعوا عن أنفسيم ضيماً ُع ُموا بو ،حتى إذا أراد
أن ُي َمنعوا رسول هللا ،وال أن ُيعزوا َ
المن َع لو
بكم الفضيمة ،ساق إليكم الكرامة وخصكم بالنعمة ،فرزقكم هللا اإليمان بو وبرسولو ،و َ

وألصحابو ،واإلعزاز لو ولدينو ،والجياد ألعدائو ،فكنتم أشد الناس عمى عدوه منكم ،وأثقمو عمى

المقادة صاغ اًر
عدوه من غيركم ،حتى استقامت العرب ألمر هللا طوعاً وكرىاً ،وأعطى البعيد
َ

داخ اًر ،حتى أثخن هللا عز وجل لرسولو بكم األرض ،ودانت بأسيافكم لو العرب ،وتوفاه هللا وىو
عنكم ر ٍ
اض ،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
أن يجتمعوا فييا لمتشاور في شؤونيم العامة ،كما كانت عادة قريش أن يجتمعوا في دارىم/.المصدر :الريس ،1976م.س.36
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فأجابوه بأجمعيم :أن قد وفقت في الرأؼ وأصبت في القول ،ولن نعدوا ما رأيت ،ونوليك ىذا
األمر ،فإنك فينا َم َقن ٌع ولصالح المؤمنين رضا ،ثم إنيم ترادوا الكالم بينيم ،فقالوا :فإن أبت
مياجرة قريش ،فقالوا :نحن المياجرون وصحابة رسول هللا األولون ،ونحن عشيرتو وأولياؤه،
أمير ،ولن
فعالم تنازعوننا ىذا األمر بعده! فقالت طائفة منيم :فإنا نقول إذاً :منا أمير ومنكم ٌ
نرضى بدون ىذا األمر أبداً ،فقال سعد بن عبادة حين سمعيا :ىذا أول الوىن!)1(.
وأتى عمر الخبر ،فأقبل إلى منزل النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) ،فأرسل إلى أبي بكر وأبو بكر في الدار وعمي بن
دائب في جياز رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) ،فأرسل إلى أبي بكر أن اخرج إلي،
أبي طالب عميو السالم ٌ

أمر ال بد لك من حضوره ،فخرج إليو ،فقال:
فأرسل إليو :إني مشتغل ،فأرسل إليو أن قد حدث ٌ
أما عممت أن األنصار قد اجتمعت في سقيفة بني ساعدة ،يريدون أن يولوا ىذا األمر سعد بن
عبادة ،وأحسنيم مقال ٌة من يقول :منا أمير ومن قريش أمير! فمضيا مسرعين نحوىم ،فمقيا أبا
عبيدة بن الجراح ،فتماشيا إلييم ثالثتيم ،فمقييم عاصم بن عدؼ وعويم بن ساعدة ،فقاال ليم:

ارجعوا فإنو ال يكون ما تريدون ،فقالوا :ال نفعل ،فجاؤوا وىم مجتمعون ،فقال عمر بن الخطاب:
أتيناىم ،وقد كنت زورت كالماً أردت أن أقوم بو فييم ،فمما أن دفعت إلييم ،ذىبت ألبتدأ
المنطق ،فقال لي أبو بكر :رويداً حتى أتكمم ثم انطق بعد بما أحببت ،فنطق ،فقال عمر :فما
شيء كنت أردت أن أقولو إال وقد أتى بو أو زاد عميو.
فقال عبدهللا بن عبدالرحمن :فبدأ أبو بكر ،فحمد هللا وأثنى عميو ،ثم قال :إن هللا بعث دمحماً رسوالً
إلى خمقو ،وشييداً عمى أمتو ،ليعبدوا هللا ويوحدوه وىم يعبدون من دونو إلي ًة شتى ،ويزعمون أنيا

ٍ
ٍ
وخشب منجور ،ثم قرأ " :ويعبدون
حجر منحوت،
ليم عنده شافع ٌة ،وليم نافعة ،وانما ىي من
من دون هللا ما ال يضرىم وال ينفعيم ،ويقولون ىؤالء شفعاؤنا عند هللا

")2(.

_______________________
()1الطبرؼ ،أبي جعفر دمحم بن جرير ،تاريخ الطبرؼ ،تاريخ الرسل والمموك ،تحقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم ،الطبعة الثانية ،الجزء
الثالث ،دار المعارف /مصر ،1996ص .219-218
( )2سورة يونس رقم .18 /10
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ظم عمى العرب أن يتركوا دين آبائيم،
وقالوا " :ما نعبدىم إال ليقربونا إلى هللا زلفى "(َ ،)2ف َع ُ

فخص هللا المياجرين األولين من قومو بتصديقو ،واإليمان بو ،والمؤاساة لو ،والصبر معو عمى
ِ
شدة أذػ قوميم ليم ،وتكذيبيم إياىم ،وكل الناس ليم مخالف ،زٍار عمييم ،فمم يستوحشوا لقمة
عددىم وشنف الناس ليم ،واجماع قوميم عمييم ،فيم أول من عبد هللا في األرض وآمن باهلل
وبالرسول ،وىم أولياؤه وعشيرتو ،وأحق الناس بيذا األمر من بعده ،وال ينازعيم ذلك إال ظالم،
نكر فضميم في الدين ،وال سابقتيم العظيمة في اإلسالم،
وأنتم يا معشر األنصار ،من ال ُي َ
رضيكم هللا أنصا اًر لدينو ورسولو ،وجعل إليكم ىجرتو ،وفيكم ِجم ُة أزواجو وأصحابو ،فميس بعد
أحد بمنزلتكم ،فنحن األمراء وأنتم الوزراء ،ال تفتانون بمشورة ،وال نقضي
المياجرين األولين عندنا ٌ

دونكم

األمور)3(.

الحباب بن المنذر بن الجموح ،فقال :يا معشر األنصار ،أممكوا عميكم أمركم ،فإن
قال :فقام ُ
الناس في فيئكم وفي ظمكم ،ولن َيجترغ ُمجترغ عمى خالفكم ،ولن ُيصدر الناس إال عن رأيكم،

أنتم أىل العز والثروة ،وأولو العدد والمنعة والتجربة ،ذوو البأس والنجدة ،وانما ينظر الناس إلى

ما تصنعون ،وال تختمفوا فيفسد عميكم رُأيكم ،وينتقض عميكم أمركم ،فإن أبى ىؤالء إال ما سمعتم،

فمنا أمير ومنيم أمير.

فقال عمر :ىييات ال يجتمع إثنان في قرن! وهللا ال ترضى العرب أن يؤمروكم ونبييا من
غيركم ،ولكن العرب ال تمتنع أن تولي أمرىا من كانت النبوة فييم وولي أمورىم منيم ،ولنا بذلك
عمى من أبى من العرب الحجة الظاىرة والسمطان المبين ،من ذا ينازعنا سمطان دمحم وامارتو،
ٍ
ونحن أولياؤه وعشيرتو إال ٍ
متجانف إلثم ،ومتورط في ىمكة!.
مدل بباطل ،أو

___________________________
( )2سورة الزمر رقم .3 /39
( )3الطبرؼ ،1996م.س .220-219
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فقام الحباب بن المنذر فقال :يا معشر األنصار ،اممكوا عمى أيديكم ،وال تسمعوا مقالة ىذا
وأ صحابو فيذىبوا بنصيبكم من ىذا األمر ،فإن أبوا عميكم ما سألتموه ،فاجموىم عن ىذه البالد،
وتولوا عمييم ىذه األمور ،فأنتم وهللا أحق بيذا األمر منيم ،فإنو بأسيافكم دان ليذا الدين من دان
المرجب! ،أما وهللا لئن شئتم لنعيدىا جذعة،
ممن لم يكن يدين ،أنا جذيميا المحككُ ،
وعذيقيا ُ
فقال عمر :إذاً يقتمك هللا! قال :بل إياك يقتل!)1(.
فقال أبو عبيدة :يا معشر األنصار ،إنكم أول من نصر وآزر ،فال تكونوا أول من بدل وغير.
فقام بشير بن سعد أبو النعمان بن بشير فقال :يا معشر األنصار ،إنا وهللا لئن كنا أولى فضيمة

ٍ
وسابقة في ىذا الدين ،ما أردنا بو إال رضا ربنا وطاعة نبينا ،والكدح
في جياد المشركين،
ألنفسنا ،فما ينبغي لنا أن نستطيل عمى الناس بذلك ،وال نبتغي بو من الدنيا عرضا ،فإن هللا ولي
المنة عمينا بذلك ،أال أن دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) من قريش ،وقومو أحق بو وأولى ،وأيم هللا ال يراني هللا أنازعيم
ىذا األمر أبدا ،فاتقوا هللا وال تخالفوىم وال تنازعوىم!.
فقال أبو بكر :ىذا عمر ،وىذا أبو عبيدة ،فأييما شئتم فبايعوا ،فقاال :ال وهللا ال نتولى ىذا األمر
عميك ،فإنك أفضل المياجرين وثاني اثنين إذ ىما في الغار ،وخميفة رسول هللا عمى الصالة،
والصالةُ أفضل دين المسممين ،فمن ذا ينبغي لو أن يتقدمك أو يتولى ىذا األمر عميك! ابسط
يدك

نبايعك)2(.

فمما ذىبا ليبايعاه ،سبقيما إليو بشير بن سعد ،فبايعو ،فناداه الحباب ابن المنذر :يا بشير بن
سعد :عقتك عقاق ،ما أحوجك إلى ما صنعت ،أنفست عمى ابن عمك اإلمارة! ،فقال :ال وهللا،
ولكني كرىت أن أنازع قوماً حقاً جعمو هللا ليم.

___________________________
()1الطبرؼ ،1996م.س .221-220
()2الطبرؼ ،1996م.ن .221
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ولما رأت األوس ما صنع بشير بن سعد ،وما تدعو إليو قريش ،وما تطمب الخزرج من تأمير
سعد بن عبادة ،قال بعضيم لبعض ،وفييم أُسيد ابن ُحضير ،وكان أحد النقباء :وهللا لئن وليتيا
الخزرج عميكم مرة ال زالت ليم عميكم بذلك الفضيمة ،وال جعموا لكم معيم فييا نصيباً أبداً ،فقوموا

فبايعوا أبا بكر ،فقاموا إليو فبايعوه ،فانكسر عمى سعد بن عبادة وعمى الخزرج ما كانوا أجمعوا
لو من

أمرىم")1(.

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 أيضاً ،وىو ما كان قبل أن يتم دفن
الرسول ،في الوقت الذؼ كان فيو المسممين منشغمين في تجييز الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وكذلك اختيارىم
لسعد بن عبادة لخالفة رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) دون التشاور مع قسم ميم من الصحابة وىم المياجرين،
أىل النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) وعشيرتو ،حتى أنيم لم يأخذوا بعين اإلعتبار مرض سعد بن عبادة ،وىذا ما ورد
في الرواية حين قال" وأخرجوا سعداً إلييم وىو مريض" وعميو ،فإن ىذا القول يطرح التساؤل
حول رغبتيم في تولية سعد وىو مريض ،وربما غير قادر عمى تولي ىذا األمر ،وىو ما يظير
لنا واضحاً جمياً حين طمب من إبنو أن يتمقى منو لعدم قدرتو عمى رفع صوتو واسماع
الحاضرين ،ولعل ىذا يدل عمى أنيم أرادوا حقيق ًة 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 سابق ًة في الدين وفضيم ًة في
اإلسالم ليست لقبيمة من العرب ،تدل عمى المقارنة التي أجراىا بين األنصار وباقي قبائل العرب،
بحيث أنو يرػ أن األنصار ،قومو وعشيرتو ،ىم السباقون لإلسالم ونصرة ىذا الدين ،وعميو فميم
بيذا مزية عمى باقي قبائل العرب ،بما فييم قريش أىل النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) وعشيرتو.
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.
_____________________________
()1الطبرؼ ،1996م.س .222-221
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بضع عشرة سنة يدعوىم لإلسالم،
وكذلك ما ذكره عن مكوث الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) في قومو المياجرين
َ
ولكن لم يؤمن بو إال عدد قميل ،وعدم قدرة المياجرين عمى منع األذػ الذؼ تعرض لو الرسول
(ملسو هيلع هللا ىلص) عمى يد كفار قريش ،ولم يكونوا أيضاً قادرين عمى أن يعزوا دين اإلسالم أو أن يمنعوا
األذػ الذؼ تعرضوا لو ىم أيضاً.
ثم نراه ينتقل بعد ذلك لذكر مكانة ودور األنصار ،فيم كما يرػ من أعز دين هللا ونصر نبيو
أشد الناس عمى أعداء هللا
(ملسو هيلع هللا ىلص) ،وكذلك جيادىم ووقوفيم ضد أعداء ىذا الدين ،فيم بحسب رأيو ُ

ورسولو (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وأثقميم عمى عدوه ،وىذا ما أدػ إلى انصياع العرب ليم بقوة سيوفيم ،وليذا يرػ

أن رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) توفي وىو عنيم ر ٍ
اض وبيم قرير عين.
ومن ثم يمكننا أن نرػ الرد الذؼ قدمو األنصار عمى ما قالو سعد حين وافقوه وايدوه ،وأنو قد
ُوِف َق في الرأؼ وأصاب في القول ،وبيذا فإنيم انصاعوا لو ولما رآه.
إال أنيم بعد ذلك أخذوا يفكرون بما سوف يقولو المياجرون ،وىل سيوافقونيم عمى ما عزموا
أمرىم عميو ،أم أنيم لن يرضوا بما توافقوا عميو ،وىنا نرػ الرد الذؼ يقدمونو بالقول " منا أمير
ومنكم أمير" ،وىذا ما أثار حفيظة سعد بن عبادة حين قال" وىذا أول الوىن".
ىذا كان موقف األنصار وما جرػ خالل حديثيم دون التشاور مع المياجرين.
ومن ثم نرػ ما قالو عاصم بن عدؼ وعويم بن ساعدة حين لقوا أبو بكر وعمر وأبي عبيدة،
حيث قالوا ليم" إرجعوا فإنو ال يكون ما تريدون" ،ولعل ىذا أيضاً يدل بما ال يدع مجاالً لمشك
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
المياجرون عمى يد كفار قريش وصبرىم عميو ،حيث أنيم لم يتركوا الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،ولم يرتدوا عن
اإلسالم ،وكذلك فيم أول من آمن باهلل ورسولو (ملسو هيلع هللا ىلص) وىم أولياؤه وعشيرتو ،وعميو ،وبحسب رأيو،
فيم أحق الناس وأوالىم بيذا األمر ،وال حق لمن يريد أن ينازعيم عميو ،إال أنو يبدوا لنا رغبتو
وحدة واحدة( مياجرون وأنصار) ،ويظير ىذا من خالل ما ذكره من فضل
في بقاء المسممين
ً
األنصار في الدين وسابقتيم في اإلسالم.
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ومن ثم نرػ قول الحباب بن المنذر واص ارره عمى القول :منا أمير ومنكم أمير ،وىذا يبين عن
عدم رغبتيم في التنازل لممياجرين ،وكذلك ما ذكره من فضل لألنصار حين قال :لن يجترغ
أحد أن يخالفكم.
غ عمى خالفكم ،ولن يصدر الناس إال عن رأيكم ،أؼ أنو ال يستطيع ٌ
مجتر ٌ
ثم يأتي رد عمر عمييم بالقول بأن العرب لن ترضى بأن يولوىم ورسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) من غيرىم ،أؼ
من غير األنصار ،فالعرب بحسب رأيو لن تولي ىذا األمر إال من كانت النبوة فييم ورسول هللا
(ملسو هيلع هللا ىلص) منيم ،أؼ المياجرين.
بعدىا يأتي رد الحباب بن المنذر وموقفو ،حين وصل بو األمر لمقول بإجالء المياجرين عن
البالد إن ىم لم يرضخوا لما يريده األنصار من تولية سعد بن عبادة خميفة لرسول هللا صمى هللا
عميو وسمم ،وىنا يظير لنا مدػ التأزم الذؼ وصل إليو الحوار حين رد عميو عمر :إذاً يقتمك هللا،
ورد الحباب عمى عمر :بل إياك يقتل.
وبناء عمى ما ذكرتو ،فإنو يبدو لنا الطبيعة السياسية ليذا الخالف الذؼ وقع بين
وعميو،
ً
المسممين في ىذه الحادثة ،فخالفيم كان عمى الشخص الذؼ يتولى شؤون المسممين اإلدارية
والسياسية ،ولم يكن خالفاً دينياً أو عقائدياً كما كان خالفيم مع الييود والمجوس ،وعميو فإنو من
خالف عقائدياً ،ذلك أنو لم يكن عمى األلوىية أو
غير الصواب أن يوصف ىذا الخالف بأنو
ً

القرآن أو عمى نبوة سيدنا دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وىو خالف يتمثل في جية الحكم بعد الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وليس
في جية الدعوة والتبميغ عن هللا ،فيذه ميمة قام بيا الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وميمة من يتولى الحكم من
بعده تتجسد في إدارة شؤون المسممين السياسية واإلجتماعية.
ويبدو كذلك أن كالً من المياجرون واألنصار يعتقدون أنيم األحق واألولى بيذا األمر من خالل
تقديم حججيم لمدفاع عن موقفيم .
ٍ
محاولة لتيدئة النفوس ،حين قال في أن األنصار" أول من نصر
ثم نرػ ما ذكره أبو عبيدة في
وآزر" ،بمعنى أن األنصار ىم أول من وقف إلى جانب إخوانيم المياجرين وساندىم ،فال يجب
أن يكونوا " أول من بدل وغير" ،وىذا لمداللة عمى أن المسممين يجب أن يكونوا وحدةً واحدة ،وأن
خالف سياسياً بين طرفين من المسممين يدين كالىما
ىذا الخالف لم يكن عمى أصول الدين ،بل
ً

باإلسالم ويشيدون أن ال إلو إال هللا ،وأن دمحماً عبده ورسولو.
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وفي النياية نرػ ما قالو بشير بن سعد وىو ابن عم سعد بن عبادة ،حين ذكر فضل قومو
األنصار ،وأنيم أولى فضيم ًة في جياد المشركين ،وليم سابقة وفضل في الدين ،إال أن موقفو
كان مغاي اًر لموقف من سبقو من األنصار ،حين قال" فما ينبغي لنا أن نستطيل عمى الناس
بذلك ،وال نبتغي بو من الدنيا عرضا ..............أال إن دمحماً من قريش وقومو أحق بو وأولى".
وىنا يبدو لنا جمياً رغبتو في عدم استمرار ىذا الخالف من خالل تنازل األنصار والموافقة عمى
مبايعة إخوانيم المياجرين ،حيث ذكر سيدنا دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) وأن قومو أحق بواليتو من غيرىم ،وأنو ال
يرضى عمى نفسو أن يخالفيم في ىذا أمام هللا ،وىو ما قالو لقومو أيضاً ،حين قال" فأتقوا هللا وال
تخالفوىم وال تنازعوىم".
ولعمني أرػ أيضاً أن الخالف لم يكن بين المياجرين واألنصار فقط ،بل يظير لنا أيضاً الخالف
في صفوف األنصار أنفسيم ،خاصة ما قالو الحباب بن المنذر حول إجالء المياجرين عن
البالد ،وما قالو لبشير بن سعد ،حين قال لو " أنفست عمى ابن عمك اإلمارة " ،وىذا يدل عمى
أن ىناك من يعتقد بأن موقف بشير بن سعد كان حسداً وغيرًة من ابن عمو سعد بن عبادة.
وعميو ،فيناك مجموعة من األسباب وراء مبايعة أبي بكر ،فمن جانب ىناك ما قالو أبو بكر
وعمر من أن المياجرون أولى بيذا األمر ( خالفة رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص)) ،ذلك أنيم أىل النبي (ملسو هيلع هللا ىلص)
وعشيرتو ،وىم من تحمل معو العناء والعذاب عمى يد كفار قريش ،ومن ثم تركيم ألرضيم
وىجرتيم في سبيل هللا ،ومن جانب آخر ىناك الخالف الذؼ ظير فيما قالو بشير بن سعد ،إذ
يبدو أن بشير كان يخشى إمارة ابن عمو سعد بن عبادة ،وكذلك خشية األوس من تولي سعد بن
عبادة لإلمامة ،وبالتالي تبقى اإلمامة في الخزرج دونيم ،وعميو ،فإنني أرػ أن جميع ىذه العوامل
ساىمت وساعدت في حسم الموقف لممياجرين عامة وألبي بكر بوجو خاص.
وعميو ،فإنو يمكنني أن أرػ مدػ الخالف والتنازع بين القبائل عمى الرئاسة بعد الرسول صمى هللا
عميو وسمم ،إذ يبدو أن كالً من المياجرين واألنصار حاول قدر استطاعتو الظفر بيذا األمر،
وىم قاموا بذلك من خالل عرض الحجج التي يعتقدون أنيا تمثل دليالً عمى حقيم في ىذا األمر.
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ولقد بدأت الخالفات بعد وفاة الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) في السياسة ولم تكن في الدين ،وىذا الخالف لم يكن
فقط أول خالف بل كان أيضاً أعظم خالف وقع بين المسممين ،وقد ظل ىذا الخالف الوحيد
واألعظم حتى فترة طويمة.
فكما ذكرنا أنو وفي السقيفة ،وقبل دفن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،حدث بين المياجرين واألنصار أول خالف
عمى اإلمارة ،ولم يكن من الغريب أن يحدث ىذا الخالف بين قريش واألنصار ،حيث كانت
قريش تشعر بأن األنصار يحاولون أن يحتموا بين العرب ما كان ليا من مكانة قبل اإلسالم،
وكذلك مدينتيم يثرب التي انتزعت أىمية العاصمة من مكة ،ناىيك عن دخول األنصار في
جيش الفتح عمى قريش في عقر

دارىم)1(.

ولعل موقف سعد بن عبادة من قريش يوم فتح مكة ليعد مقدمة لما حدث من خالف في السقيفة،
حيث يبدو أن سعداً أراد أن يستأصل شأفة القرشيين الذين لم يدخموا بعد في اإلسالم ،وىم الذين
سبق أن قبضوا عميو عند رجوعو ليثرب من بيعة العقبة ،وعادوا بو إلى مكة وعذبوه ،حيث أنو
حينما مر بأبي سفيان ،زعيم قريش ،نظر إليو سعد ،وقال ":اليوم يوم الممحمة ،اليوم تستحل
الحرمة ،اليوم أذل هللا

قريشا")2(.

_________________________
( )1عمارة ،1989م.س .70-69
( )2عمارة ،1989م.ن .74
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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
تعود القيادة والعاصمة إلى قريش ومكة من

جديد)1(.

ولقد كان خالف المسممين بعد الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) في اإلمامة ولم يكن خالفاً عقائدياً كالخالف بينيم
وبين الييود ،ذلك أن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) لم يبين ىذا األمر بوضوح ،فمم يعين من يخمفو ،ولم يبين
الطريقة التي ينتقل بيا االستخالف ،ولم يحدد الشروط الواجب توفرىا في الحاكم.
ولقد بادر األنصار إلى عقد اجتماع السقيفة ليبحثوا أمر الخالفة ،وىذا ما يوحي عند البعض إلى
أنيم كانوا قد فكروا في األمر قبل االجتماع ولو لبضعة أيام ،ولعل طموح سعد بن عبادة إلى
اإلمامة ىو ما جعمو يسرع في عقد االجتماع ليظفر بقرار

تأييد)2(.

فقد كان زعيم الخزرج ،والمتحدث بإسم األنصار ،وأحد النقباء اإلثنا عشر الذين بايعوا رسول هللا
(ملسو هيلع هللا ىلص) بإسم قوميم في بيعة العقبة.
وفي السقيفة ذكر أبوبكر فضل المياجرين األولين وتقدميم عمى األنصار ،إال أنو لم ينكر فضل
األنصار وبالءىم ،حيث وضعيم في الترتيب الثاني بعد المياجرين ،إذ ذكر أن المياجرين ىم
عشيرة الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وأشار إلى ضرورة أن تكون اإلمارة في قريش ،ذلك أنيم عامل توحيد
لمعرب أكثر مما لو وضعت في غير قريش.
ويرػ عمارة أنو وفي أثناء واقعة السقيفة كان ىناك بعض التناقضات في صفوف األنصار والتي
ساىمت في حسم الموقف لممياجرين ،منيا أن بشير بن سعد كان يخشى إمارة ابن عمو سعد بن
عبادة حسداً لو ،وكانت األوس وزعيميا أُسيد بن حضير تخشى استئثار الخزرج بتأمير سعد بن
عبادة خوفاً من بقاء اإلمارة في الخزرج دون

األوس)3(.

___________________
( )1عمارة ،1989م.س .76
( )2الريس 1976م.ن.37-35
( )3عمارة ،1989م.ن .79-77

14

ولقد كانت نظرية األنصار في أحقيتيم بتولي الخالفة بعد الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) تتمثل في أن ليم سابقة
في الجياد ورفعة شأن الدين والدفاع عن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،في حين عجز المياجرون بحسب وجية
نظرىم عن منع اإليذاء عنو وقصروا في نصرتو وىو منيم ونشأ بينيم.
أما رد المياجرين ،فقد تناولو أبوبكر حين دافع عن المياجرين من حيث أنيم أول من صدق
رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وصبروا معو عمى الشدة والبالء ،مع اإلعتراف بفضل األنصار لِما قاموا بو من
الدعوة اإلسالمية وحماية
دور في نصرة َ

صاحبيا)1(.

حيث قال أبو بكر" أييا الناس ،نحن المياجرين أول الناس إسالماً ،وأكرميم أحساباً ،وأوسطيم
دا اًر ،وأحسنيم وجوىاً ،وأكثر الناس والدة في العرب ،وأمسيم رحماً برسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) ،أسممنا
قبمكم ،وقدمنا في القرآن عميكم ،فقال تبارك وتعالى" والسابقون األولون من المياجرين واألنصار
الذين اتبعوىم بإحسان""( ،)2فنحن المياجرون وأنتم األنصار ،إخواننا في الدين ،وشركاؤنا في
الفيء ،وأنصارنا عمى العدو ،آويتم وواسيتم ،فجزاكم هللا خي اًر ،فنحن األمراء وأنتم الوزراء ،ال تدين
العرب إال ليذا الحي من قريش ،فال تنفسوا عمى إخوانكم المياجرين ما منحيم هللا من

فضمو")3(.

ولعمنا نرػ ىنا أن حديث أبي بكر يأتي كرد عمى األنصار حيث ذكر فضل المياجرين وأنيم
أحق بالخالفة من األنصار ،إال أنو لم ينكر في الوقت نفسو فضل األنصار وموقفيم من الدعوة
ونصرة اإلسالم ،ولعل ما ذكره ىنا قد أنيى السجال الذؼ دار في السقيفة ،حيث تمت البيعة لو
في اليوم التالي في مسجد النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) ،إال أن إنياء السجال الذؼ دار في السقيفة والبيعة التي
تمت في م سجد رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) ال يعني موافقة جميع المسممين عمى ما حدث من مبايعة أبي
بكر ،وال حتى عمى الشورػ ،بل دل عمى رغبة األطراف في الظفر بالرئاسة بعد الرسول صمى
هللا عميو وسمم ،وربما كان ىذا بداية االنشقاق في العالم اإلسالمي الذؼ ال يزال قائماً حتى األن.

_________________
( )1حممي 2004م ،م.س.37
( )2سورة التوبة رقم .100/9
( )3الطنطاوؼ ،عمي ،أبو بكر الصديق ،الطبعة الثالثة ،دار المنارة لمنشر والتوزيع ،جدة ،1986ص.274
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المبحث الثالث
وظائف الدولة والحاكم في اإلسالم
من المعموم أن ىناك العديد من الوظائف والميام التنفيذية والتشريعية واألمنية المناطة بالدولة
والحاكم في اإلسالم ،ولقد ورد ذكر ىذه الوظائف المتعددة في كثير من المصادر التي تناولت
الفكر السياسي اإلسالمي ولعمنا نمحع أن ىناك ما يشبو اإلجماع عمى ىذه الوظائف والمتمثمة
في:
أوالً :اإلمامة أؼ تكميف وتعيين اإلمام ذلك أنيا األصل الجامع لكل ما عداىا ،والتي يتوقف
عمييا تنفيذ سائر الفروض ،وقد عد العمماء اإلمامة من فروض الكفاية ،بمعنى أن الوجوب يقع
عمى األمة كميا ،وان لم تقم بو كانت آثمة .فيي التي يمزميا أن تشرع في عقد اإلمامة.
ثانياً :القضاء والنظر في المظالم ،وىو من أعظم الواجبات ،وقد بين العمماء المسممين جميل
دوره ،وجعموا شروطاً خاصة لمن يتولى القضاء ،فمسؤوليتو إقامة العدل ورفع الخصومات وتنفيذ
أحكام الشريعة ،والنظر في المظالم نوع من القضاء الذؼ ابتكره اإلسالم ،فتكون لو سمطة أوسع
ويمتزج بالرىبة ،فيتواله الخميفة نفسو وكبار القضاة.
ثالثاً :الجياد ،وىو الفرض الذؼ يتم بو الدفاع عن الدولة والدين ويصان اإلستقالل وتحفع
الكرامة وتؤمن الحرية ،وىو كذلك السبيل إلى مجابية الظمم وفك األغالل عن اإلنسانية ،وازالة
الحواجز التي تمنعيا عن السير في طريق

الرقي)1(.

رابعاً :األمر بالمعروف والنيي عن المنكر ،وىو من أعظم الفرائض ،وعميو يتوقف صالح أمر
الدنيا والدين ،وىذا األصل ينطوؼ عمى ٍ
كثير من األمور ،فيو يدعو كل مسمم ،بل يوجب عميو
أن يكون قواماً عمى تنفيذ األحكام التي وردت في القرآن ،داعياً إلى الفضيمة ،ناىياً عن
الرذيمة)2(.

___________________
( )1الريس  ،1976م.س .313 -311
( )2الريس  ،1976م.ن.315
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خامساً :القيام بعموم الدين والدنيا ،والتي تتجسد في العموم التي تؤدؼ إلى زيادة العم ارن وحفع
الحياة وازدىار الحضارة ،إلى جانب العموم التي يتوقف عمييا إقامة الدين وحفع الشريعة وصحة
العمل بأحكاميا وما يتصل بذلك ،وكل ىذه العموم واجب عمى الدولة أن تقيميا والمحافظة عمى
تعميميا ،وكذلك العمل عمى تقدميا ،واتخاذ الوسائل لنشرىا حتى يتحقق اإلنتفاع بيا.
سادساً :توفير وسائل العمران ،وىي من الواجبات والوظائف التي أوجبيا الدين عمى األمة،
وعمى الدولة أن تقوم بيا نيابة عنيا ،من قبيل إيجاد الوسائل التي بيا يتحقق العمران ،وتوفير
أسباب المعيشة لمناس ،وبيا تكثر الثروة وينمو اإلنتاج.
سابعاً :التكافل االجتماعي ،وىي من الواجبات العامة التي أوجبيا الشارع عمى األمة والدولة،
وتتمثل في التكافل فيما بينيم ،حتى ال يمسي أحد بينيم ذو حاجة ،وىو من الواجبات التي تقود
إلى دفع الضرر عن المسممين ككسوة ٍ
عار ،واطعام جائع إذا لم يدفع لو من بيت

المال)1(.

وعميو ،فواجب عمى الدولة اإلسالمية أن توفر لممواطنين ،مسممين وذميين ،ما ىم في حاجة إليو
من الغذاء والكساء والمسكن والعالج والدواء ،وكذلك خدمة من ىو بحاجة لمن يخدمو كالعاجز
والمقعد ،وال يكون ذلك لمجرد إبقاء الحياة ،بل يجب أن يبمغ قدر الكفاية ،وقدر الكفاية ىو ما
يحقق مستوػ كريم من

المعيشة)2(.

ولعمنا نمحع تنوع ىذه الوظائف والميام بين الشؤون السياسية والدينية واالجتماعية والقضائية،
فإقامة الدولة االسالمية ىو األساس الذؼ تقوم عميو باقي الوظائف والميام ،وىو شأن سياسي ذو
عالقة بباقي الميام والوظائف ،والتي منيا أيضاً ما يتعمق بالدفاع عن الدولة واألمة والمتمثل
أحد منيم ذا
بالجياد ،وكذلك اجتماعية كتحقيق التكافل االجتماعي بين الناس حتى ال يمسي ٌ

حاجة ،وقضائية مثل النظر في المظالم وارجاع الحقوق إلى أصحابيا ومنع التظالم بينيم.

___________________________
( )1الريس  ،1976م.س .318 -317
( )2الريس  ،1976م.ن .320
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أما الماوردؼ فيرػ أن ما يمزم اإلمام من األمور العامة التي عميو القيام بيا عمى النحو التالي:
أوالً :حفع الدين عمى أصولو وما أجمع عميو سمف األمة.
ثانياً :تنفيذ األحكام وفض الخصومات بين المتشاجرين والمتنازعين حتى تعم النصفة ،فال يعتدؼ
ظالم وال يضعف مظموم.
ثالثاً :حماية البيضة والذب عن المسممين ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في األسفار
آمنين من تغرير بنفس أو مال.
رابعاً :إقامة الحدود لتصان محارم هللا عن االنتياك وتحفع حقوق عباده من إتالف واستيالك.
خامساً :تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة ،حتى ال يظفر األعداء بسبيل ينتيكون فييا
محرماً ،أو يسفكون دم مسمم.
سادساً :جياد من عاند اإلسالم حتى ُيسمِم أو يدخل في الذمية.
سابعاً :جباية الفيء والصدقات عمى ما أوجبو الشرع نصاً واجتياداً من غير حيف وال عسف.
ثامناً :تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف وال تقصير ودفعو في وقتو.
تاسعاً :استكفاء األمناء وتقميد النصحاء فيما يفوض إلييم من أعمال ،ويكمو إلييم من أموال.
عاش اًر :أن يباشر بنفسو مشارفة األمور وتفحص األحوال لينيض بسياسة األمة وحراسة

الممة)1(.

واذا قام اإلمام بحقوق األمة ،وأدػ ما عميو من واجبات ،وجب لو حقان ىما الطاعة والنصرة ،ما
لم يوجد من جيتو ما يخرج بو عن اإلمامة من جرح في عدالتو ونقص في

بدنو)2(.

_____________________
( )1الماوردؼ ،أبو الحسن عمي بن دمحم بن حبيب البصرؼ ،األحكام السمطانية ،الطبعة األولى ،الكويت  /مكتبة دار ابن قتيبة1989،
ص.23-22
( )2أبي يعمي ،دمحم بن الحسين الفراء المعتزلي ،األحكام السمطانية ،دار المكتبة العممية ،بيروت ،لبنان  ،2000ص.28
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خالصة الفصل األول
ولعمنا ومن خالل ما سبق وذكرناه من وظائف لمدولة في النظام السياسي اإلسالمي ،فإنو يمكننا
اء قديماً أو حديثاً ،وىذه الوظائف
أن نمحع وجود تشابو كبير في ىذه الوظائف والميام سو ً
والميام تتراوح بين إقامة الدولة باعتبار أنيا الجذر الذؼ يتفرع منو باقي األغصان ،وكذلك
الجياد وىو الفرض الذؼ يتم بو الدفاع عن المسممين وحمايتيم من أؼ اعتداء خارجي من
الممكن أن يقع عمييم ،وبجانب ىذا لدينا القضاء بين المتخاصمين من المسممين وغيرىم في ظل
الدولة اإلسالمية ،وىذه الوظيفة ترسي قواعد العدل بين الناس فيشعر الجميع أنيم متساوون أمام
ٍ
القضاء ،وبالتالي يستطيع أؼ إنسان أن يحصل عمى حقوقو كاممة دون
نقص أو حيف ،وكذلك
يرتدع الظالم عن ظممو ويتوقف عنو ،وبالتالي يحل العدل والمساواة بين الناس ويأخذ كل ذؼ
ٍ
حق حقو.
حد منيم ذا حاجة ،بل يتعيد
وكذلك توفير وسائل العيش الكريم لجميع المسممين بحيث ال يمسي أ ٌ

النظام في حال وجود من ال يستطيع القيام بأعباء نفسو وعائمتو أن يعمل عمى توفير أسباب
العيش الكريم ليؤالء ،وبالتالي يكون ىناك تكافل بين المسممين من خالل تطبيق فرض الزكاة
عمى األغنياء ودفعيا إلى من يستحقيا من الفقراء.
وعمى اإلمام أو الحاكم أن يشرف بنفسو عمى تطبيق ىذه المبادغ ،وأن يستعين بموظفين يقومون
عمى تطبيق ىذه المبادغ ،حتى إن قام اإلمام بيذه الميام وأدػ ما عميو من واجبات وعمل عمى
توفير ما يحتاج إليو الناس من أمور ىم بحاجة إلييا ،وجب لو وتبعاً لذلك حقان عمى األمة،
اجب عمى األمة طاعة ىذا اإلمام بعد توفير
وىذان الحقان يتمثالن بالطاعة والنصرة ،أؼ أنو و ٌ

أسباب العيش الكريم من قبل ىذا اإلمام ،وكذلك نصرتو في حال تعرضو لمظمم أو المؤامرة ،أو
تعرضت األمة لالعتداء من األعداء.
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الفصل الثاني
___________________________________________________
الشورى في اإلسالم
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
مسممة أن تقيم أمرىا عمى غير الشورػ ،واال فإنيا تكون مضيعة ألمر

هللا)1(.

ولعل الراجح ىو أن الشورػ واجبة بالنظر إلى طبيعة الحكم في اإلسالم ،وأن قواعد السياسة
الشرعية تستمزم عدم انفراد شخص أو فئة بالرأؼ خاصة في األمور العامة التي تيم المسممين،
آرء الصحابة وأحكاميم نظ اًر لقوة المصدر الذؼ يعود
ورغم أن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) كان مستغنياً عن ا
إليو وىو الوحي ،إال أنو كان يستشيرىم في المسائل التي تيم المصمحة العامة لممسممين.
ولعل قولو تعالى "وشاورىم في األمر

"()2

تفيد الوجوب ،والشورػ ممزمة لمحاكم ،ذلك أنيا تمنعو

من االستبداد برأيو ،وان كان ىذا الحاكم نبياً معصوماً فال بد لو من المشاورة ،وأال يستبد برأيو،
وىذا ما يدلنا عمى إلزامية الشورػ لمحاكم.
ولعل القول النيائي في الشورػ يكون حسب رأؼ األغمبية ،فااللتزام برأؼ األغمبية يعد تحقيقاً
لمبدأ الشورػ ،ذلك أن األخذ برأييم ىو الضمانة لعدم االستبداد بالرأؼ ومنع التسمط الفردؼ ،ألن
تفرد األمير أو الحاكم برأيو وعدم نزولو عند رأؼ أىل الشورػ ،إنما ىو نقض لسمطة األمة.
كما أن االلتزام برأؼ األغمبية يعد أكثر إنسجاماً مع روح الشريعة اإلسالمية ،وكذلك أكثر تحقيقاً
لمقاصد الشريعة التي أمرت المسممين بالشورػ وحضت
_________________________________
( )1الصالبي  ،2010م.س ص.105
( )2سورة آل عمران رقم .159/3
( )3الصالبي ،2010م.ن.109-106
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عمييا)3(.

ٍ
والشورػ إصطالحاً رجوع الحاكم أو القاضي أو آحاد المكمفين في ٍ
بنص
أمر لم يستبن حكمو
قرآني أو سنة أو ثبوت بإجماع إلى من يرجى منيم معرفتو بالدالئل االجتيادية من العمماء
المجتيدين ،ومن قد ينضم إلييم في ذلك من أُولي الدراية واالختصاص.
وعميو فإن الشورػ تتمثل في استخالص الرأؼ الجامع من خالل الحوار الجامع ،فإن لم يكن رأؼ
جامع فرأؼ راجح لدػ استصدار القرار مما ينعقد عميو العمل الجامع لدػ التطبيق

والتنفيذ)1(.

أما بالنسبة ألىل الشورػ ،أو المصطمح األكثر تداوالً وىو أىل العقد والحل ،فقد كانوا في عيد
النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) وعيد الخمفاء الراشدين فيما بعد ،من كبار الصحابة الذين يمثمون أقواميم ويحظون
بثقتيم ،وىؤالء َكونوا ما يشبو مجمساً لمشورػ ،حيث ضم في عيد النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) كبار السابقين

ِ
وج ِربوا ،فحازوا بعد ذلك عمى الثقة العامة ،ىذا قبل اليجرة ،أما بعد
األولين من الذؼ امتُحنوا ُ

اليجرة فقد أُضيف إلييم زعماء األنصار.

وبعد ذلك ،وفي عيد الخمفاء الراشدين برز عنصران آخران ،وىما عنصر الذين قاموا بأعمال
جميمة في الشؤون العامة وفي الدعوة إلى الدين ،وعنصر الذين نالوا شيرًة عظيم ًة بين الناس من
عم ٍم بالقرآن ٍ
وفقو في الدين ،وىؤالء كانوا ُيستشارون في المسائل العامة ،ولكن والى جانب ىذا

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

خالل ثالث درجات من الشورػ:
أوالً :مسائل فنية خاصة ،يؤخذ فييا برأؼ الفنيين.
المكون من كبار القوم
ثانياً :مسائل تشريعية عامة ،وىي التي يؤخذ فييا برأؼ أىل الشورػ ُ
الممثل ليم ،وىؤالء ىم الذين يسمون أىل الشورػ)2(.
َُ
_______________________
()1الصالبي ،2010م.س .99
()2الصالبي ،2010م.ن .123
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ثالثاً :مسائل أكثر عمومي ًة وشموالً ،كاختيار الحاكم واعالن الحرب ،وغير ذلك من القضايا
العامة التي تحتاج إلى معرفة رأؼ الناس جميعاً ،وىذه ال بد فييا من معرفة رأؼ الكافة عن

ٍ
استفتاء عام.
طريق

ومن الصفات المحبذ توافرىا في أىل الشورػ( أعضاء مجمس الشورػ) الفطنة واألمانة والذكاء
والصدق واإلبتعاد عن التحاسد والتنافس ،وازالة العداوة والشحناء مع الناس ،وكذلك أال يكونوا من
أىل األىواء ،وأن يكونوا من الرجال المشيود ليم بالصالح والخير والحكمة ،وترجع ىذه الشروط
إلى أصول جامعة ليا تتمثل بما

يمي)1):

أوالً :العمم ،وأىميا العمم بالدين ،ذلك أنو اإلطار المرجعي لممسمم في كل ما يصدر عنو من ٍ
فكر
ٍ
وتقدير وتدبير وترجي ٍح واختيار ،فالمستشار كمما ازداد رصيده العممي واتسع أفقو المعرفي،
ورأؼ
كان ذلك أنفع لو ولغيره ممن يستشيرونو أو يتشاورون معو.
ثانياً :األمانة ،وتشمل خموص النصيحة والبراءة من اليوػ والغرض ،والسالمة من الحسد أو
مراعاة مصمحة القريب والحبيب ،ذك أن اإلنسان إذا فقد األمانة يمكن أن يضر بعممو أكثر مما
ينفع ،ويقدم التضميل والتدليس في ثوب النصح والنفع.
ثالثاً :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،
فالشورػ تكون في الواقع ونوازلو ومشاكمو ومتطمباتو ،فيي ليست نقاشاً فكرياً أو بحثاً عممياً،
وعميو ،فإن العمم النظرؼ وحده ال يكفي ما لم يتنزل عمى في ٍم صحيح ودقيق لمواقع

______________________
()1الصالبي ،2010م.س .124
()2الصالبي ،2010م.ن .125
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والوقائع)2(.

ولقد بدأت الشورػ منذ عيد الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،ومن أبرز أحداث الشورػ في عيد الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ما
حدث من شورػ بينو وبين الصحابة حول غزوة أحد ،إذ أن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) كان يرغب بالبقاء في
المدينة ولقاء عدوه ىناك ،إال أن الصحابة أشاروا عميو بالخروج ،ونزل الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) عند رأييم
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
سبيل
ما جاء في قولو تعالى " ولو كنت فظاً غميع القمب النفضوا من حولك"( ،)1وعميو فالشورػ ٌ

كسب جوىرؼ أعظم بصرف النظر عن األضرار التي تقع في الطريق لنيل
لأللفة والوحدة ،وىذا ٌ
ىذا

اليدف)2(.

وبعد وفاة الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) اجتمع األنصار في سقيفة بني ساعدة ،وتداولوا أمر الخالفة حيث التفوا
حول زعيم الخزرج سعد بن عبادة ،وما حدث بعدىا عندما سمع المياجرون بذلك ،حيث أخذوا
يتناقشون في ىذه المسألة ،وما تم نتيجة ليذه الشورػ من مبايعة أبي بكر خميفة

لممسممين)3(.

ولعل ىناك من يقول أن اجتماع السقيفة أدػ إلى انشقاق المسممين بين المياجرين واألنصار ،إال
أن ىناك من يرد عمييم بالسؤال ،كيف قبل األنصار بذلك وىم أىل الديار وأىل العدد والعدة؟،
وكيف انقادوا لخالفة أبي بكر ،ونفورىم بعد ذلك تحت قيادتو شرقاً وغرباً في جيوش اإلسالم؟.
ثم إن ىذه المبايعة ألبي بكر في السقيفة لم تصح نيائياً ،إال بعد أن تمت البيعة العامة ،والتي
كانت في اليوم التالي في مسجد رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) وقبولو بيا ،من خالل الخطبة التي

____________________
( )1سورة آل عم ار ن رقم .159/3
()2عمارة ،1989م.س .55
( )3الصالبي ،2010م.س.35
()4الصالبي ،2010م.ن.39-38
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ألقاىا)4(.

ٍ
أشير قميمة من مبايعة أبي بكر
إال أن ىذا أيضاً لم يكن حائالً دون ارتداد بعض القبائل ،فبعد
حدثت حروب الردة ،فعزم أبو بكر عمى قتال المرتدين الذين رفضوا ما تم في السقيفة من نقل
سمطة الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) الزمنية لو ،وقد تحدث الصحابة مع الصديق في ىذا ،حيث طمبوا منو أن
يترك قتال المرتدين خوفاً عمى المدينة وأىميا فأبى ،وكمموه أن يترك مانعي الزكاة وما ىم عميو
من منع الزكاة حتى يتمكن اإليمان في قموبيم ،ثم ىم بعد ذلك ُي َزكون ،إال أنو امتنع عن ذلك
وأباه ،وأصر عمى قتال من منع الزكاة

وارتد)1(.

يق بذلوا الصالة ومنعوا الزكاة ،وفريق كفروا بالدين كمو ،فأما من
ولقد كان المرتدين فريقين ،فر ٌ

منعوا الزكاة فقالوا :نؤمن باهلل ونشيد أن دمحماً رسول هللا ،ولكننا ال نعطيكم أموالنا ،وبعثوا إلى
المدينة وفداً فنزلوا عمى وجوه الناس ،فتحمموا بيم عمى أبي بكر عمى أن يقيموا الصالة ولكن أال
ُيؤتوا الزكاة ،فقال أبو بكر :وهللا لو منعوني عقاالً لجاىدتيم عميو ،وكانت عقل الصدقة عمى أىل
الصدقة ،ورد الوفد فرجعوا إلى قوميم فأخبروىم ِ
بقمة أىل المدينة وأطمعوىم فييا)2(.
وعميو ،فإنو يتضح لنا أن حروب الردة التي قادىا أبو بكر كانت ضد من شيد أن ال إلو إال هللا
وأن دمحماً عبده ورسولو ،إال أن ىذه القبائل لم تقبل باإلنصياع لسمطة الخميفة الجديد ،إما باإلرتداد
عن الدين كمو ،والعودة لدين األجداد ،وىؤالء يبدوا أن إسالميم لم يكن عن قناعة بيذا الدين،
ذلك أن ارتدادىم كان بعد وفاة الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) مباشرًة ،واما برفضيم منع الزكاة التي فرضيا

اإلسالم عمييم ،معتبرين أن ىذه األموال ليم وال يجوز أن ُيفرض عمييم أن يدفعوا زكاتيا.

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

يتمكن اإليمان من قموبيم ،وىذا ما يؤكد أن ىناك من كان إيمانو ضعيف ،ولم يدخل اإليمان في
قمبو حقيق ًة ،أو أن يترك قتال مانعي الزكاة ،إال أنو رفض.

______________________
( )1الخميس ،عثمان بن دمحم ،حقبة من التاريخ ،الطبعة األولى ،زاد لمنشر والتوزيع ،القاىرة ،2012ص .46
( )2الطنطاوؼ ،1986م.س .176
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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
اء من آيات القرآن أو من األحاديث
بعده ،وبالطبع قدموا الحجج واألدلة لمدفاع عن موقفيم سو ً
النبوية ،والتي يعتقدون عمى أنيا دليل عمى إمامة عمي عميو السالم)1(.
ويرػ الشيعة أن اإلمام معين بالنص من الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وليس بالشورػ ،حيث يرون أن قولو
تعالى " وأنذر عشيرتك األقربين"

()2

أؼ إخبارىم بأمر إمامة عمي (عميو السالم).

إال أن سبب نزول ىذه اآلية ال يتوافق مع تأويل الشيعة لو ،أؼ إخبار عشيرتو بأمر إمامة عمي
(عميو السالم) ،فقد أخرج ابن جرير عن ابن جريج ،قال :لما نزلت " وأنذر عشيرتك األقربين" بدأ
الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،بأىل بيتو وفصيمتو ،فشق ذلك عمى المسممين ،فأنزل تعالى" وأخفض جناحك لمن
اتبعك من المؤمنين"( ،)3أؼ ىون عمييم وتواضع ليم حتى ال تصيبيم

المشقة)4(.

وعميو ،فإن سبب نزول ىذه اآلية يختمف عن تأويل الشيعة ليا ،ذلك أن أمر هللا لنبيو بإذار
عشيرتو األقربون يستدل عمى أنو إخبارىم بأمر رسالتو ونبوتو ،وليس لو عالقة بإمامة عمي عميو
السالم وخالفتو لرسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) ،فاآلية لم يذكر فييا عمي ال تصريحاً وال توضيحاً ،وكذلك لم يرد
فييا ذكر سبب اإلنذار ،بمعنى أن هللا سبحانو وتعالى لم يطمب من نبيو دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) أن يخبر قومو
بأن عمي عميو السالم ىو اإلمام من بعده في ىذه اآلية.
وكذلك ،فإن الشورػ التي أمر هللا تعالى نبيو بيا ىي في الشؤون التي تيميم جميعاً وخاصة
شأن الحكم ،وذلك لما ليذا األمر من أىمية عمى حياة المسممين جميعاً ،وىذا يضحد رأؼ الشيعة
في أن الشورػ ال تجوز في ىذا األمر ،والذؼ يعتقدون أن البت فيو قد جاء من عند هللا واضحاً
جمياً في عمي عميو السالم.
______________________
( )1الصالبي ،2010م.ن.39-38
( )2سورة الشعراء رقم .214 /26
( )3سورة الشعراء رقم .215/26
( )4السيوطي ،جالل الدين أبي عبدالرحمن ،لباب النقول في أسباب النزول ،الطبعة االولى ،مؤسسة الكتب الثقافية ،2002ص.194
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وترػ الشيعة أنو لم يكن لمرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) أن يترك أمتو وىي مختمفة في شأن ميم كيذا ،بل أنو
يجب أن يكون ىناك نص موثوق بو من عند الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وبالتالي فيم ال يرون ضرورة
لمشورػ في ىذا األمر الذؼ جاء البت فيو واضحاً

وصريحاً)1(.

وبحسب القزويني ،فإن الشيعة يرون أن تقديم الصحابة لشخص الخميفة في حادثة السقيفة ىو
تقديم بين يدؼ هللا ورسولو ،وأن هللا قد نيى عن ارتكاب مثل ىذا وحرمو ،كما ويعتقدون أن أمر
الخالفة من أعظم األمور التي ال تسند إلى عامة الناس والصحابة ،بل ىو مسند هلل

تعالى)2(.

إال أن ىناك من يرػ أن نظام الشورػ الذؼ تتميز بو األمة اإلسالمية منذ أيام الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص)
يعتبر من الصفات المميزة ليا ،ويمكن أن نمحع ربط القرآن بين الشورػ والصالة حيث يقول
تعالى " والذين استجابوا لربيم وأقاموا الصالة وأمرىم شورػ بينيم "(.)3
ولعل ارتباط الشورػ باإليمان يعد من أركان صحة إسالم القوم( قوم المسممون الذين يطبقون
مبدأ الشورػ) ،إذ أنو ال يحسن إسالميم إن ىم لم يقيموا الشورػ عمى وجييا الصحيح بينيم.
ولقد أوجب هللا عمى رسولو (ملسو هيلع هللا ىلص) أن يأخذ بمشورة المسممين رغم نزول الوحي عميو بالتوصية
والتشريع حيث يقول تعالى " :وشاورىم في األمر "( ،)4فأمره بشكل جازم أن يستشيرىم ،وىذا ليس
من قبيل الحاجة إلى رأييم ،وانما ليرسي قواعد المشورة فيما بينيم ،وأن يكون الرسول صمى هللا
عميو وسمم قدوة ليم في التشاور ،وكذلك ليرفع من شأنيم من خالل إشراكيم في الحكم وبالتالي
يصبحون بذلك العين التي تراقب الحكام فيما يقومون بو ،وال يستأثر حاكم واحد بأمر المسممين
ويتعالى

عمييم)5(.

_________________________________
( )1حممي ،2004م.س.162
( )2القزويني ،أمير دمحم الكاظمي ،مناظرات عقائدية بين الشيعة وأىل السنة ،مكتبة المناظرات ،الطبعة األولى  ،1989ص .13
( )3سورة الشورػ رقم . 38 /42
( )4سورة آل عمران رقم .159/3
( )5عودة ،عبدالقادر ،اإلسالم وأ وضاعنا السياسية ،مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر ،بيروت  ،1981ص.194-193
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ويرػ الحائرؼ أن قولو تعالى" وشاورىم في األمر" ال ُت ِمزم النبي بالشورػ ،حيث يرػ في قولو
تعالى بعدىا وفي نفس اآلية "فإذا عزمت فتوكل عمى هللا" ،دليالً عمى أن األمر والقرار في
النياية راجع لمرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وال يحتاج إلى رأؼ أمتو ،ذلك أنو موحى إليو من هللا ،وأن ىدف ىذه
المشورة ال يعني أكثر من إشراك اآلخرين في حمل

المسؤولية)1(.

ويرػ القزويني أن قول خصومو في قولو تعالى" وأمرىم شورػ بينيم" ،أن ىذا المدح والثناء يدل
عمى أنيم مصيبون فيما يفعمونو ،ال سيما فيما وقع منيم يوم السقيفة من عقد البيعة ،وأن انتفاء
العصمة عنيم ال يمنع أن يكونوا مصيبين في ذلك ،قول غير صحيح ،إذ أنو يرػ أن المقصود
في ىذه اآلية جميع المسممين بما فييم آل البيت ،ال بين الصحابة فقط ،ال سيما إن كان بعضيم
مخالفاً لمبعض

اآلخر)2(.

أما فيما يتعمق بقولو تعالى "وشاورىم في األمر ،فإذا عزمت فتوكل عمى هللا" ،فيرػ القزويني أن
أمر هللا لمنبي (ملسو هيلع هللا ىلص) بمشاورة الصحابة لم يكن ألجل اإلستعانة برأييم ،ذلك أن ىذا ال يصح مع
منصب النبوة ،وبحسب رأيو فإننا نعمم بالضرورة من الدين والعقل أن النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) كان معصوماً
من الكبائر والصغائر ومن الخطأ والنسيان ،أما ىم فكانوا غير معصومين ،وال سيما أن الوحي
كان ينزل عمى النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) بالتوفيق والتسديد واإلنباء عما فيو صالح اإلسالم ونفع المسممين،
فكيف يحتاج الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) إلى رأييم؟ ،لذلك يرػ أن مشورتيم وأمر هللا لو بذلك كانت طريقاً
لمعرفة باطنيم ،ال ألنيم مجتيدون مصيبون في

رأييم)3(.

____________________________
( )1الحائرؼ ،آية هللا السيد كاظم ،اإلمامة وقيادة األمة ،نشر مكتب آية هللا السيد كاظم الحائرؼ ،مطبعة باقرؼ ،الطبعة األولى،
1426ه1995 ،م ،م.س .145
( )2القزويني ،1989مناظرات عقائدية ،م.س .195
( )3القزويني ،1989مناظرات عقائدية ،م.ن .199
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اء قولو تعالى " وشاورىم في
وعميو ،فإننا نرػ أن اآليتين المتعمقتين بالشورػ في القرآن سو ً
األمر"( )1أو قولو تعالى " وأمرىم شورػ بينيم"( ،)2تدالن داللة واضحة عمى أن هللا ترك
لممسممين التشاور في األمور العامة التي تيميم جميعاً ،ومن أىم ىذه األمور أمر اإلمامة
والخالفة بعد الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،فمم يفرض عمييم ضوابط تمنعيم من استعمال ىذا الحق الذؼ منحيم
إياه هللا سبحانو وتعالى.
ولعل السؤال الذؼ نود طرحو ىو كيف يذكر هللا أمر الشورػ في القرآن ويأمر نبيو (ملسو هيلع هللا ىلص) بيا،
ومن ثم نرػ أن ىناك من يقول أن الشورػ الوارد ذكرىا في القرآن غير ممزمة؟ ،ولو أنيا لم تكن
ضروررية وميمة إلدارة شؤون الحكم وإلرساء نظام الشورػ ،فمماذا أمر بيا هللا سبحانو وتعالى؟.
باإلضافة إلى ىذا ،من أين أن الشورػ تحتاج إلى أن يكون الشخص معصوماً؟ ،إذ أنني أرػ أن
األمور التي أعطى هللا سبحانو وتعالى المسممين حق الشورػ فييا ،ىي القضايا التي لم يرد فييا
نصاً صريحاً من هللا ورسولو (ملسو هيلع هللا ىلص) ،أؼ األمور التي تتعمق بأمور المسممين السياسية واإلدارية
وحياتيم اليومية واعالن الحرب والسمم ،فيذه أمور تحتاج إلى الشورػ بين المسممين ،ذلك أنيا ال
تتعمق بأساسيات العقيدة من صالة وصيام وحج وزكاة وأمر بمعروف أو نيي عن المنكر،
وبالتالي فأين المشمكة من استشارة الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ألصحابو في األمور التي تيميم جميعاً؟.

_____________________
( )1سورة آل عمران رقم .159/ 3
( )2سورة الشورػ رقم .38 /42
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ولقد تمسك المسممون بمبدأ الشورػ بعد الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) في كثير من المواقف الميمة ،ولم يخرجوا
بيذا المنيج عن سابق عيده أيام الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،ذلك أنيم كانوا يراجعون الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) في األمور
الدينية التي تتصل بمصالحيم.
وىناك من يرػ أن مبدأ الشورػ والبيعة في نظام الحكم اإلسالمي يتعارض مع نظام حكم المموك
واألباطرة الذين يرفضون مبدأ البيعة ،ذلك أنيم يدعون أنيم يستمدون حقيم في الحكم من هللا،
وبالتالي فال حاجة ليم لطمب البيعة من الخاضعين

لحكميم)1(.

وأن مبدأ الشورػ يتعارض مع مذىب الحق اإلليي (الثيوقراطية) ،والذؼ يرػ بأن السمطة
مصدرىا هللا ،وأن الدولة عبارة عن نظام إليي ،وىذه النظرية التي حكم وفقيا المموك واألباطرة لم
تستند عمى تمقي البيعة من الناس ،وىم لم يطمبوا الشورػ من أحد من الرعية ،ذلك أنيم إن فعموا
ذلك فقد دحضوا بأنفسيم دعواىم في الحكم بالتفويض من السمطة اإلليية ،والتي ال معقب
لحكميا وال راد ألمرىا ،فيم في غنى بيذه السمطة عن مشورة

رعاياىم)2(.

إال أنني أرػ أن ادعاء المموك واألباطرة بأنيم يستمدون حقيم في الحكم من هللا ليس لو أساس
من الصحة أو الدقة ،إذ أن األنبياء يستندون عمى المعجزات التي منحم إياىا هللا لمداللة عمى
صدق رسالتيم ونبوتيم ،وكذلك ما أنزل إلييم من كتب سماوية تدلل بما ال يدع مجاالً لمشك عمى
أن هللا ىو من منحيم النبوة ،وأيدىم بالمعجزات التي تثبت صدقيم فيما يدعون إليو ،أما المموك
واألباطرة ،فمن أين أنيم مبعوثين من عند هللا ؟ ،أو أن هللا ىو من منحيم ىذه السمطة؟ ،وبالتالي
فيم أغنياء عن المشورة واألخذ برأؼ الرعية.

_______________________
( )1حممي ،2004م.س .33
( )2حممي  ،2004م.ن .30
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خالصة الفصل الثاني
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
خالل القول بعصمتو ،وبالتالي فيو فوق الرعية الذين يحكميم فكيف لو أن يستشيرىم؟ ،وأن
السمطة التي بين يديو ىي سمطة إليية مستمدة من هللا وليس من الناس.
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
الحرب وعقد الصمح ،وقد أمر هللا سبحانو وتعالى نبيو دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) بأن يأخذ بمشورة المسممين،
وكان ىذا من خالل آيتي الشورػ المتين أوردنا ذكرىما ،وىذا يعني عدم السماح بأن يستبد الحاكم
المسمم برأيو ويتسمط عمى الرعية.
في المقابل ،فإن الشيعة ومن نحا نحوىم يرون عدم إلزامية الشورػ لمحاكم ،وخاصة إن كان ىذا
الحاكم ،والذؼ اختصوه بمقب اإلمام ،معصوماً ،وأن تعيينو في ىذا المنصب لم يكن من خالل
الشورػ بين المسممين ،وانما من عند هللا عمى لسان نبيو دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص).
وعميو ،فإن مثل ىذا الشخص ليس بحاجة ألن يستشير الرعية ،وأن أمر هللا لنبيو بأن يستشير
المسممين لم يكن أكثر من اإلستعانة برأييم ،ذلك أن الشورػ ال تصح مع منصب النبوة ،والقرار
في النياية يكون لمرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،فيو من يقرر ما يجب اتخاذه من ق اررات ،ذلك أنو معصوم ،أما
الصحابة وأىل الشورػ فمن أين أنيم معصومون؟.
وعميو ،فإنني أرػ أن الخالف عمى قضية الشورػ ىو أحد حمقات الصراع حول طبيعة السمطة
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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الفصل الثالث
___________________________________________________
مصطمحا الخالفة واإلمامة
المبحث األول
من منظور ديني
من المفيد التركيز عمى المصطمحات التي وردت وسترد في سياق ىذا البحث ،وىنا سنقوم
بالتركيز عمى مصطمحي الخالفة واإلمامة ،لما ليما من أىمية:
اء كانوا
أما اإلمامة فاألصل أم ،أؼ أم القوم وأم بيم أؼ تقدميم ،واإلمام :كل من ائتم بو قوم سو ً
عمى الصراط المستقيم أو كانوا ضالين ،كما ورد في اآلية " يوم ندعوا كل أُناس بإماميم"(.)1
فقالت طائفة :بكتابيم ،وقال آخرون :بنبييم وشرعيم ،وقيل بكتابو الذؼ أحصى فيو عممو،
وسيدنا دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) إمام أمتو وعمييم جميعاً اإلئتمام بو ،وبسنتو التي مضى عمييا.
أما ابن سيده ،فيرػ أن اإلمام ما ائتم بو من رئيس وغيره ،والجمع أئمة وفي التنزيل " فقاتموا أئمة
الكفر"( ،)2أؼ قاتموا رؤساء الكفر وقادتيم.
وامام كل شئ ،أؼ قيمو والمصمح لو ،والقرآن إمام المسممين ،وسيدنا دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) رسول هللا إمام
األئمة ،والخميفة إمام الرعية ،وامام الجند قائدىم ،وقيل اإلمام جمع آم ،كصاحب وصحاب
اإلم ُة :الييئة ،وأيضاً الحال
و َ

والشأن)3(.

______________________________
( )1سورة اإلسراء رقم .71/ 17
( )2سورة التوبة رقم .12/9
( )3ابن منظور ،لسان العرب ،دار المعارف2011م  1111 ،كورنيش النيل ،القاىرة ،تحقيق عبدهللا الكبير ودمحم أحمد حسب هللا
وىاشم دمحم الشاذلي ،ص .133
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ويقال فالن إمام القوم ،أؼ المتقدم ليم ،ويكون اإلمام رئيساً ،كقولك إمام المسممين ،ويكون اإلمام
الطريق الواضح كما في قولو تعالى" وانيما لبإمام مبين" ،ويكون اإلمام :المثال ،حيث يقول
النابغة :بنو مجد الحياة عمى إمام ،أؼ عمى مثال ،وقال لبيد ولكل قو ٍم ُسن ُة واماميا.
وفي قولو تعالى" وانيما لبإمام مبين"( ،)1يرػ الفراء في طريق ليم يمرون عمييا في أسفارىم،
فجعل الطريق إماماً ،ألنو يؤم

ويتبع)2(.

ولعمنا نرػ أن ىذه المعاني المختمفة لكممة إمام ال توحي بأؼ دور أو مكانة سياسية ليذا
المصطمح ،وكما رأينا فإن المعنى ربما يتضمن الصاحب ،أو المقدم ،وكذلك يطمق عمى القرآن
الكريم ،وىذا بحسب السياق الذؼ يرد فيو ىذا المصطمح ،وعميو فإن جميع المعاني الذؼ تضمنيا
مصطمح اإلمام ال يوحي بالمعنى والمضمون الذؼ يستند إليو الشيعة في إطالقيم ىذا المفع عمى
القائد المسمم باعتباره يجمع السمطة الدينية والزمنية.
ولعل ىذه المعاني المختمفة لمصطمح اإلمام وامام وأم تستخدم لمداللة عمى الطريق أو السبيل أو
الشخص الذؼ يتقدم قومو ،وربما يكون النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) أو الشرع الذؼ يمتزم بو المسممون من مبادغ
وقوانين وأنظمة وتعمميات جاءت في القرآن.

___________________________
( )1سورة الحجر رقم .79/15
( )2ابن منظور ،2011م.س.134
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الخمِف :جبل بمكة يشرف عمى أجياد.
أما مصطمح الخالفة ،قال ابن األثيرً :
والمخموف :الثوب الممفوف ،وخمف الثوب َيخُمُف ُو خمفاً ،أؼ يبمى وسطو ،فيخرج البالي منو ،ثم
ِ
يمفَق ُو.
الن عمى فالنة خالفة تزوجيا بعد
ف ُف ٌ
ويقال ىن يمشين ُخ َمفة أؼ تذىب ىذه وتجئ تمكَ ،
وخَم َ

زو ٍج.

الرجل عن خمق أبيو يخمف خموفاً إذا تغير
ويقال خمف
ُ

عنو)1(.

ويقال خمف فالن عن أصحابو إذا لم يخرج معيم ،وتخالف األمران واختمفا :أؼ لم يتفقا ،وكل ما
لم يتساو تخالف واختمف ،وفي قولو تعالى" والنخل والزرع مختمفاً أُكمو"( ،)2أؼ في حال اختالف
أكمو ،والتخاليف :األلوان

المختمفة)3(.

وىنا ،فإننا نرػ أن ىذا المصطمح يدل عمى الشيء أو الشخص الذؼ يخمف شيئاً أو شخصاً
قبمو ،فمربما يطمق عمى الشخص لكونو يخمف شخصاً آخر في العمل ،وكذلك يكون إسم لجبل أو
لنوع من الثياب ،ولربما كان المعنى االختالف أؼ عدم االلتزام بما كان عميو األمر من قبل ،من
قبيل أن يتغير سموك شخص ما عما كان عميو أبيو من أخالق وفضائل ،أو أن يتخمف الشخص
عن جماعتو إن لم يسر معيم ويرافقيم.

_________________________
( )1ابن منظور ،2011م.س .1241
( )2سورة األنعام رقم .141/6
( )3ابن منظور ،2011م.ن.1240
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ولقد أجاز بعض الفقياء اإلسالميين أن يسمى اآلدميون خمفاء هللا ،وحجتيم في ذلك أن هللا
استخمف البشر في األرض ،ومثال ذلك أنو جعل داود خميفة لقيامو عمى أمر أهلل ،إال أن بعض
الفقياء ال يجيزون أن يسمى اآلدميون خمفاء هللا ذلك أن االستخالف يكون في حق الغائب وهللا
ال

يغيب)1(.

إال أننا نرػ أن تسمية آدم وداود خمفاء هلل ال تحتاج إلى إجا ٍزة من ٍ
أحد من البشر فيذا نص
صريح من هللا سبحانو وتعالى في استخالفيما.
اء القرآن أو السنة،
ومن جية ثانية ،فإننا نجد مصطمح الخميفة في مصادر التشريع اإلسالمي سو ً
حيث أن هللا يخاطب نبيو داود بقولو" يا داوود إنا جعمناك خميفة في األرض فاحكم بين الناس
بالحق"( ، )2ولكن معنى الخالفة ىنا ال يدل بالضرورة عمى الوظيفة السياسية التي نشأت بعد وفاة
الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،ذلك أنو قد يراد بيا الخالفة عن هللا في األرض ال عن الناس ،فتكون النبوة ىي
المرادة منيا ،أؼ أنو ال يدخل تحتيا الواجبات السياسية ،فاستخالف داود في األرض يعني
عمارتيا ،ورغم أن داود كان ممكاً إال أن ما ىو مناط بالخميفة بعد الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ليس بالضرورة
أن يكون الدور الذؼ أعطاه هللا لداود ،أما إذا كان المراد بيا خالفة من سبقو في منصب ممك
بني إسرائيل ،فإن الممك ىو المراد

بيا)3(.

المنزل
وفي تفسير ابن كثير يرػ أن قولو تعالى وصي ًة لوالة األمر بأن يحكموا بين الناس بالحق ُ
من عند هللا سبحانو وتعالى ،وال يعدلوا عنو فيضموا عن سبيل

هللا)4(.

______________________________
( )1عودة  ،1981م.س.93
( )2سورة ص رقم .26/38
( )3عمارة ،م.س .29-28
( )4ابن كثير ،عماد الدين أبي الفداء ،مختصر تفسير ابن كثير ،المجمد الثالث ،دار الفكر ،بيروت /لبنان ،ب.ت ،ص .201
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ولقد ورد مصطمح الخالفة وخميفة في آيات عدة ،وكان المعنى المراد منيا الخالفة عن هللا في
إعمار األرض ،وىذه وظيفة لإلنسانية جمعاء ،وليست وظيفة صاحب السمطة ورئيس الدولة.
وعميو ،فإنو وبما أن الخالفة كنظام حكم قد بدأت بأبي بكر ،ذلك أنو خمف الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) في
إمامة األمة ،وكذلك تسمية المسممين لو خميفة رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) ،فإن ىذا ىو التاريخ الحقيقي
لميالد ىذا المصطمح السياسي في الفكر اإلسالمي.
ولعل نظام الخالفة في اإلسالم يختمف عن نظام الحكم عند العبرانيين ،من منطمق أن السمطة
عند العبرانيين كانت تتجسد في إتحاد السمطتين الدينية والسياسية ،ذلك أن بني إسرائيل كانت
تسوسيم األنبياء ،فكمما مات نبي خمفو نبي آخر ،أما في اإلسالم فاألمر مختمف ،ألنو ال نبي
بعد سيدنا دمحم

(ملسو هيلع هللا ىلص))1(.

ولعل الطبيعة السياسية لمصطمح الخالفة تظير في عدة مناسبات في عيد أبي بكر ،ومنيا
رفضو دعوة الناس لو بخميفة هللا ،ذلك أن خالفة هللا تعني في ىذا المقام النبوة والرسالة والتبميغ،
وىو األمر الذؼ انتيى بوفاة الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وبقي الجانبان الزمني والسياسي من سمطاتو
وسمطانو ،وىو ما قام بو أبوبكر عندما اختاره

المسممون)2(.

_______________________________
( )1عمارة ،1989م.س.30
( )2عمارة ،1989م.ن .31-30
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ولقد استخدم المسممون مصطمحا الخالفة واإلمامة في بادغ األمر لمتعبير عن القائد والحاكم
الذؼ يتولى أمر المسممين ،دون تخصيص أو اعتبار لوجود اختالف في المعنى بينيما ،حيث
يرػ أىل السنة أن منصب اإلمام أو الخميفة يتمثل في قيادة المجتمع وادارة الشؤون السياسية،
وعميو فإن ىذين المصطمحين متساويان في نظرىم ،ذلك أن ىذا المنصب ينحصر باألمور
الدنيوية فقط وال فرق بين إطالق مصطمح خميفة أو إمام عمى الحاكم المسمم ،وقد جاء إطالق
مصطمح خميفة عمى أبي بكر باعتبار أنو خمف الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،والذؼ كانت ميمتو تتمثل في
حفع أمن الدولة اإلسالمية وحماية الحدود والفصل بين المتخاصمين ،وحفع أموال الناس
وأنفسيم.
وفي ىذا السياق فإن أىل السنة ال يرون أن ىناك مشكمة إذا ما تعدػ ىذا اإلمام أو الخميفة
حدود الطاعة وارتكب بعض اآلثام إن عاد عنيا ،ذلك أنو مع ىذا يبقى إماماً مطاعاً ،وىذا اإلمام
يعين من قبل المسممين باإلختيار ،حيث يختارون اإلمام أو الخميفة وينصبونو

عمييم)1(.

أما بالنسبة لإلتجاه اآلخر ،وىم الشيعة ومن نحى نحوىم ،والذؼ يرػ أن لإلمامة مفيوماً أوسع
وأشمل مما ىو عند اإلتجاه األول ،حيث أن اإلمام عند ىؤالء ال يعبر فقط عن القيادة السياسية
واالجتماعية ،بل أنو المبمغ ألنظمة وتعاليم اإلسالم بعد النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وىذا يمتد آلخر الزمان،
لذلك وجب أال يخمو الزمان من إمام.
وكذلك ،فإنيم يرون أن ىذا اإلمام يمثل نموذجاً لإلنسان الكامل ،الذؼ ال يشوبو الخطأ واإلثم،
ذلك أنو معصوم عن الخطأ وىو الوحيد الذؼ من حقو أن يرأس األمة ،وعميو فإن وجود مثل ىذا
الشخص الذؼ يتمتع بمزيج من القدرات واإلمكانيات باإلضافة إلى العناية واإلليام اإللييين ،ىو
ٍ
دستور يضمن ليا الحياة السعيدة
ما سيقود إلى تحقيق الرسالة ،ويجعل األمة تسير وفق
واآلمنة)2(.

_______________________
( )1الحبش1427ه ،م.س.24
( )2الحبش1427ه ،م.ن .25
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ويستند الشيعة في تمسكيم باإلمامة كتكميف إليي مستمر في حياة البشر عمى اعتبار أنيا قيادة
سياسية ودينية ،واستم اررية لرسالة النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) إلى يوم القيامة ،حيث أن منصب اإلمام منصب
إليي ،يجمع بين الدين

والدنيا)1(.

وىذا اإلستناد قائم عمى قولو تعالى " :واذا ابتمى إبراىيم ربو بكممات فأتمين ،قال إني جاعمك
لمناس إماما ،قال ومن ذريتي ،قال ال ينال عيدؼ الظالمين" ،)2(،فينا يرػ الشيعة أن المكانة
والدرجة التي أعطاىا هللا لنبيو إبراىيم عميو السالم والمتمثمة باإلمامة ،كانت بعد أن وقع في
اإلبتالء ،فالكممات ىنا تعني مجموعة اإلبتالءات والمحن التي إ ُبتمي بيا إبراىيم عميو السالم،
وىي تتجسد بصموده أمام النمرود ،واستعداده ألن ُيمقى في النار دون أن يؤثر ذلك في إيمانو،

وكذلك إمتثالو ألمر ربو حين أمره هللا أن يترك زوجتو ووليده إسماعيل وحيدين في أرض قاحمة
بذبح عظيم.
جدباء ،ومن ثم أمر هللا لو أن بذبح إبنو إسماعيل واقدامو عمى ذلك لوال أن فداه هللا ٍ
ىل ليا ،إستناداً
وعمى ذلك ،فإن كل ىذه االبتالءات جعمت إبراىيم عميو السالم مستحقاً لإلمامة وأ ٌ

لقولو تعالى بعد ىذه االبتالءات وفي نفس اآلية " إني جاعمك لمناس إماماً".

وعميو ،فإن الشيعة يرون أن وصول إبراىيم لمرتبة اإلمامة كان بعد أن مر بمرحمة العبودية
والنبوة والرسالة والخمة ،فاإلمامة ىي الدرجة األعمى التي وصل إلييا

_______________________________
( )1الحبش1427ه ،م.س.26
( )2سورة البقرة رقم .124/2
( )3الحبش 1427ه ،م.ن . 29
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إبراىيم)3(.

إال أن ابن كثير يفسر ىذه اآلية عمى أن هللا جعل إبراىيم إماماً لمناس يقتدػ بو في التوحيد،
حين قام بما كمفو هللا تعالى بو من األوامر والنواىي ،ليذا قال تعالى ":واذ ابتمى ابراىيم ربو
بكممات" ،أؼ واذكر يا دمحم ليؤالء المشركين وأىل الكتابين الذين ينتحمون ممة إبراىيم وليسوا
عمييا ،ابتالء هللا إلبراىيم ،أؼ اختباره لو بما كمفو بو من األوامر والنواىي ،وأنو أتمين ،أؼ قام
بين كمين ،وقولو "بكممات" أؼ بشرائع وأوامر ونواىي ،وقولو تعالى ":إني جاعمك لمناس إماماً"،
اء عمى ما فعل ،فكما قام باألوامر وترك النواىي والزواجر ،جعمو هللا تعالى لمناس قدوة
أؼ جز ً
واماماً يقتدػ بو ويحتذػ حذوه)1(.
تأويل غير موضوعي ،ذلك أن اإلمامة المذكورة
وعميو ،فإنني أرػ أن تأويل الشيعة ليذه اآلية
ٌ

في اآلية ليست اإلمامة بالمفيوم الشيعي ،فإبراىيم إمام من منطمق أنو نبي هللا ،وبالتالي فإن هللا
قد منحو اإلمامة حين اختاره نبياً ،ومن أين أن المقصود بالكممات المحن واإلبتالءات؟ ،في
الوقت الذؼ نرػ فيو أن ابن كثير يفسرىا عمى أنيا األوامر والنواىي التي كمفو هللا تعالى بيا.

____________________
()1ابن كثير ،ب.ت ،م.س .115
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ولقد اعتمدت الشيعة عمى قصة إبراىيم عميو السالم كدليل عمى أن هللا سبحانو أوجب اإلمامة في
البشر ،وأطمقوا لفع اإلمام عمى القائد الذؼ يحكم األمة ،بإعتبار أنو المقتدػ والمتبع في قومو
وأمتو ،وعميو فيو يجمع بين الزعامة الدينية والدنيوية ،ولعميم أيضاً استندوا عمى آيات أخرػ من
القرآن كدليل عمى وجوب اإلمامة منيا قولو تعالى ":واجعمني لممتقين إماما"( ،)1وقولو تعالى" :
وجعمناىم أئمة ييدون بأمرنا "( ،)2واألئمة المذكورين في ىذه اآلية ىم إبراىيم واسحق

ويعقوب)3(.

وعميو ،فيم يعتقدون أن األئمة من أىل البيت خمفاء هلل في األرض ووالة األمر بعد الرسول صمى
هللا عميو وسمم ،وقيام ىؤالء األئمة بنشر األحكام بأصوليا وفروعيا ،ىو كقيام يحيى وعيسى
وزكريا وىارون وموسى في أقواميم.
ويذكر ابن خمدون ،أنو عندما تمت مبايعة أبي بكر ،كان الصحابة وسائر المسممين يسمونو
خميفة رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) ،ولم يزل األمر عمى ذلك إلى أن توفي أبو بكر.
وعندما بويع عمر كانوا يدعونو خميفة خميفة رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) ،إال أنيم استثقموا ىذا المقب لطول
اإلضافة ،لذلك عدلوا عن ىذا المقب ،ومن ثم فإنيم كانوا يدعون عمر بأمير المؤمنين.
أما لقب اإلمام ،فإن الشيعة قد خصوا بو عمياً عميو السالم نعتاً لو باإلمامة ،وتعريضاً بمذىبيم
في أن عمي (عميو السالم) أحق بإمامة الصالة من أبي بكر ،فخصوه بيذا المقب ولمن يسوقون
إليو منصب الخالفة من بعد ،فكانوا كميم يسمون باإلمام ما داموا يدعون ليم في الخفاء ،حتى
إذا استولوا عمى الحكم يحولون المقب فيمن بعده إلى أمير

المؤمنين)4(.

_____________________
( )1سورة الفرقان رقم . 74 /25
( )2سورة األنبياء رقم .73/21
( )3القزويني ،دمحم حسن ،اإلمامة الكبرػ والخالفة العظمى ،الطبعة األولى  ،2003الجزء الثاني ،دار القارغ ،ص.13
( )4ابن خمدون  2013م.س ،ص.286-285
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أما اعتبارىم بأن عمياً عميو السالم أحق بإمامة الصالة وربطو بالدور السياسي والقيادؼ لإلمام،
فإنو جاء نتيجة العتقادىم أن اإلمام ال يؤم الصالة فقط ،بل أنو يخمف الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) في كافة
ميامو ،وألن الصالة من الفروض الدينية ،فإن ربط القيادة السياسية بيا يأتي لمداللة عمى أن ىذا
اإلمام يجمع القيادة الدنيوية وكذلك المكانة الدينية.
إال أن اعتقادىم ىذا يجد ما يعارضو ،إذ يذكر ابن خمدون أن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) لما استحضر،
استخمف أبا بكر عمى الصالة ،ذلك أنيا أىم أمور الدين ،وارتضاه الناس بعدىا

لمخالفة)1(.

وبحسب ابن خمدون ،فإن الخالفة تسمى أيضاً باإلمامة الكبرػ ،وذلك تميي اًز ليا عن إمامة
الصالة ،حيث يقول في المقدمة" فاعمم أن الخطط الدينية الشرعية ،من الصالة والقضاء والفتيا
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.
وتعتبر إمامة الصالة ،بحسب ابن خمدون أرفع الخطط الدينية كميا ،وأرفع من الممك المندرج
معيا تحت الخالفة ،وما يشيد عمى ذلك ىو استدالل الصحابة عمى أبي بكر عندما استخمفو
الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) في الصالة ،حيث استدلوا عمى ذلك إلستخالفو في السياسة بقوليم :إرتضاه رسول
هللا لديننا ،أفال نرضاه

لدنيانا؟)2(.

وعميو ،يرػ ابن خمدون أنو لوال أن الصالة أرفع من السياسة لما صح القياس.
لذلك ،فإنو لما كان إمام الصالة في ذلك الوقت ىو الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،أو من يقوم مقامو أو يخمفو،
فيذه ميمة من ميماتو الرسمية والتي كما ذكرنا تندرج تحت اإلمامة الكبرػ ،إال أن اإلمام عند
الشيعة يقوم بدور أكبر فيو ال يؤم الصالة فقط ،بل يخمف الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) في كافة ميماتو.

___________________________
()1ابن خمدون ،2013م.س .259
()2ابن خمدون ،2013م.ن .276
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المبحث الثاني
من منظور سياسي
إن ما ييمنا في ىذا السياق ىو الوقوف عمى مصطمحي( الخالفة واإلمامة) لما ليما من أىمية
بالغة في الفكر السياسي اإلسالمي ،ففي الوقت الذؼ يرػ أصحاب مصطمح الخالفة أن ىذا
المنصب ليس إمتداداً لمنبوة وليس من واجباتو التبميغ عن هللا أو تفسير القرآن وبيان أحكامو ،إذ
أن ىذه الميام كانت من إختصاص العمماء والفقياء ،يرػ دعاة مصطمح اإلمامة أن ىذا
المصطمح الذؼ يطمق عمى القائد السياسي ىو أيضاً ذو أىمية وطابع ديني.
أما الشريف المرتضىَ ،فُي َع ِرف اإلمامة عمى أنيا رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا ،وأنيا واجبة
باإلجماع ،إال ما يحكى عن الفقيو المعتزلي أبي بكر األصم من عدم وجوبيا إذا تناصفت األمة

ولم تتظالم ،ذلك أنو في الوقت الذؼ تتناصف فيو األمة فإنو ال يكون ىناك حاجة

إلمام)1(.

أما الماوردؼ َفُيعرف اإلمامة عمى أنيا موضوعة لخالفة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا،
وعقدىا لمن يقوم بيا في األمة واجب

باإلجماع)2(.

ويذكر ابن خمدون في المقدمة أن نصب اإلمام واجب عرف وجوبو من الشرع باجماع من
الصحابة والتابعين ،أن بعض الناس قد شذ عن ىذا االجماع (اجماع الصحابة والتابعين) ،فقال
بعدم االمامة ال عقالً وال شرعاً ،منيم أبو بكر األصم من المعتزلة وبعض

الخوارج)3(.

أما القزويني ،دمحم حسن القزويني ،فيعرف اإلمام عمى أنو المتبوع ،ومن ىنا جاء إطالقو عمى
المتبع في الصالة ،وكذلك إطالقو عمى الدين والشريعة والكتب
إمام الجماعة لكونو ُ

السماوية)4(.

________________________________________
( )1الشريف المرتضى ،عمي الموسوؼ ،الشافي في اإلمامة ،مؤسسة االمام الصادق ،الطبعة الثانية  ،1986طيران ،ص.5
( )2الماوردؼ ،1989األحكام السمطانية ،م.س ،ص.3
( )3ابن خمدون ،2013م.س.245 -244
( )4القزويني  ،2003م.س .13
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ويعرف معجم المصطمحات اإلسالمية اإلمام بأنو من يؤتم بو في الصالة ،ويطمق عمى الذكر
ُ

واألنثى ،وجمع اإلمام (أئمة) ،واألصل أأممة ،و(أتم) بو أؼ إقتدػ بو ،واسم الفاعل (مؤتم)،

والمفعول (مؤتم

بو))1(.

ويسمى الخميفة أحياناً باإلمام األعظم ،وىذه التسمية تدخل تحت قولو تعالى "ونجعميم أئمة
ونجعميم الوارثين"( ،)2ويوصف الخميفة باإلمام األعظم تميي اًز لو عن اإلمام في

الصالة)3(.

ولعل مصطمح اإلمام ظير لمتعبير عن القائد الذؼ يحكم المسممين ،وكان ذلك من خالل من
أرادوا أن يحافظوا عمى حق أىل البيت ودعميم ،حيث كان ظيور ىذا المصطمح خالل القرون
الثالث األولى من التاريخ اإلسالمي.
ولعل ىذا المصطمح كان قد انبثق من مجموعة من األفكار وخاصة مما جاء في القرآن ،وعمى
ذلك فاإلمام عند الشيعة ليس كالخميفة عند السنة ،من منطمق أنو ليس فقط القائد والحاكم
السياسي في الدولة اإلسالمية أو المجتمع اإلسالمي ،ولكنو أيضاً قائد وزعيم روحي.
وعمى ذلك ،فإن اإلمام عند الشيعة ال يقوم فقط بدور سياسي وانما لو أيضاً وظيفة روحانيو ،وىذا
عمى خالف ما ىو عميو الخميفة عند السنة ،إذ أنو ال يوجد لمخميفة أؼ دور روحاني ،وىذا يرجع
إلى اعتقاد الشيعة بأن األئمة من صمب الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وكما أن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) كان قائداً سياسياً
ودينياً وروحياً ،فكذلك األئمة من

صمبو)4(.

____________________________
()1عبد الجواد  ،2002م.س .22
( )2سورة القصص رقم.5/28
( )3عودة ،1981م.س .94
(4) Saeed, Abdulla, 2006 Islamic Thought/ An Introduction, Published by Routlege, Taylor &Francis
Group, London & New York, 118.
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وىناك من يعتقد بأن أول من تحدث باإلمامة بالصورة الموجودة والمتعارف عمييا عند الشيعة ىو
عبدهللا بن سبأ( ،)1والذؼ بدأ يشيع القول بأن اإلمامة من وصايا النبي ومحصورة بالوصي ،واذا
ما توالىا سواه يجب البراءة منو وتكفيره.
ولعل مفيوم اإلمامة عند الشيعة كمفيوم النبوة ،فكما أن هللا يصطفي من خمقو أنبياء وينص
عمييم ،ويعمم الخمق ويقيم الحجة بيم ،ويؤيدىم بالمعجزات وينزل عمييم الكتب ويوحي إلييم ،وال
يقولون أو يفعمون إال بأمر هللا ووحيو ،فكذلك األمر بالنسبة

لألئمة)2(.

وبحسب عمارة ،فإن اإلتجاه العام لدػ الباحثين وكتاب الفرق ،يرػ أن نشأة مصطمح اإلمام قد
ارتبط بنشأة الفكر النظرؼ الشيعي في موضوع اإلمامة ،إذ أن ىذا المصطمح لم يطمق عمى رأس
اء في عيد أبو بكر أو عمر ،ولم يستخدم كذلك في المكاتبات السياسية ،ال وحده وال
السمطة سو ً
كمرادف لمصطمح الخميفة ،فاإلمام في األصل المغوؼ ىو المَقدم ،والمقتدػ بو في أؼ سبيل)3(.
ُ
أما في القرآن ،فإن مصطمح اإلمام يستخدم في مقام المسؤوليات الدينية ال السياسية ،فيو
يختص بالنبوة والتقوػ أكثر من الداللة عمى رأس الدولة ،وىذا المصطمح لم يطمق عمى صاحب
ىذا المنصب السياسي إال بعد أن أصبح في اإلسالم فرق ،وخاصة الشيعية منيا ،حيث أنو ولما
اء النبوة أو التقوػ أو اليداية ،وإلختيار
ليذا المصطمح من طابع ديني يدل عميو في القرآن سو ً
الشيعة اإلمامية لإلمامة بمعنيييا الديني والروحي ،فقد اختاروا مصطمح اإلمامة وأطمقوه عمى
أئمتيم لمنحيم الفضيمة الدينية بجانب الفضيمة السياسية عمى األمراء

والخمفاء)4(.

________________________________
( )1عبدهللا بن سبأ :يهودي من أهل صنعاء ،الذي ترجع اليه فرقة السبئية ،ظهر في فترة خالفة عثمان بن عفان و تنسب إليه روايات
تاريخية بأنه هو مشعل اإلضطرابات واإلحتجاجات ضد الخليفة الثالث عثمان بن عفان في الخفاء ،وهو أحد رؤساء "بني عبد القيس"،
ومدع أللوهيته /.المرجع :العودة ،سليمان بن فهد ،عبدهللا بن سبأ وأثره
الذين خرجوا مع علي ،كان من الغالة بحب علي بن أبي طالب
ٍ
في أحداث الفتنة في صدر اإلسالم ،الطبعة الثالثة ،1412 ،ص.190
( )2القفارؼ1993م ،م.س .655
( )3عمارة ،1989م.س34-33
( )4عمارة ،1989م.ن .37
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أما بالنسبة لمصطمح الخالفة فإن معجم المصطمحات اإلسالمية يعرفيا عمى أنيا من األصل
الثالثي (خمف)،ألن الخميفة يخمف من قبمو أؼ يجئ بعده ،كما في قولو تعالى " ىو الذؼ جعمكم
خالئف األرض "( ،)1وال يقال خميفة هللا إال آلدم وداود لورود النص بذلك ،وقيل

يجوز)2(.

أما ابن خمدون ،فيرػ أن الخالفة واإلمامة كالىما مصطمحان يعبران عن نفس المنصب الذؼ
يقوم بو شخص نيابة عن صاحب الشريعة في حفع الدين وسياسة الدنيا ،ومن يقوم بيا يسمى
خميفة وامام.
أما اإلمام فتسميتو إماماً تشبييا بإمام الصالة في اتباعو واإلقتداء بو ،وأما الخميفة فيطمق عمى
الشخص لكونو يخمف النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) في أمتو.
والخالفة حمل الكافة عمى مقتضى النظر الشرعي في مصالحيم األخروية والدنيوية الراجعة
إلييا(المصالح األُخروية) ،ذلك أن أحوال الدنيا ترجع عند الشارع إلى اعتبارىا من مصالح
اآلخرة ،وعميو فالخالفة نيابة عن صاحب الشريعة في حفع الدين وسياسة الدنيا.
ويرػ ابن خمدون أن أصحاب الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) بادروا عند وفاتو إلى مبايعة أبي بكر خميفة لرسول
هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وتسميم النظر إليو في أمورىم ،وىكذا في كل عصر بعد ذلك ،ولم ُيترك الناس فوضى
في عصر من العصور ،واستقر ذلك إجماعاً داالً عمى وجوب نصب اإلمام.

__________________________________________
( )1سورة األنعام رقم .165 /6
( )2رجب ،2002م.س.83
( )2ابن خمدون ،2013م.س.244
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()2

أما مصطمح أىل العقد والحل ،فيو أحد األلفاظ التي تواضع عمييا أىل العمم من أصحاب الفقو
السياسي وغيرىم ،ولقد نشأ ىذا المصطمح من قبل العمماء ولم يرد في الشرع بيذا المفع ،ولعل
أول من استخدم ىذا المصطمح أبو بكر الباقالني المتوفى عام

403ه)1(.

وىناك عدة اتجاىات في تعريف أىل العقد والحل ،أما اإلتجاه األول فيرػ أنيم العمماء وأىل
اإلجتياد ،أما اإلتجاه الثاني فيرػ أنيم العمماء والرؤساء ووجوه الناس ،حيث يشمل أىل العمم
اء اجتماعية أو سياسية ،أما اإلتجاه الثالث فيرػ أنيم وجوه الناس ،أؼ
وأىل السمطة سو ً
سادتيم)2(.
أما مصطمح أولي األمر ،فيو مصطمح شرعي ورد بنص القرآن بقولو تعالى" أطيعوا هللا وأطيعوا
الرسول وأولي األمر منكم"( ،)3وقد اختمف المفسرون في المراد بيم ،فمنيم من قال أنيم األمراء
كاإلمام الطبرؼ ،ومنيم من قال أنيم العمماء ،وىذا ما ذىب إليو الحسن البصرؼ ،وىناك من قال
أنيم أصحاب دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) ،ومنيم من قال أنيم أبو بكر وعمر ،وىناك من ذىب إلى أنيا عامة في
كل أ ولي األمر والعمماء ،وىذا ما قال بو ابن كثير وابن القيم ،وىناك من قال أنيم العمماء
واألمراء والزعماء وكل من كان متبوعاً وىذا رأؼ ابن تيمية والشيخ دمحم

عبده)4(.

ونجد تعريف أولي األمر أيضاً عمى أنيم الذين يتولون أمر المسممين من المسممين القائمين
بالحق والعدل والمنفذين لمشرع (شرع

هللا))5(.

______________________________
( )1الطريقي ،عبدهللا بن إبراىيم ،أىل العقد والحل صفاتيم ووظائفيم ،جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية العدد  ،185كتاب دعوة
الحق ،كتاب شيرؼ محكم ،رابطة العالم االسالمي بمكة المكرمة لعام 1419ه ،ص.17
( )2الطريفي1419ه ،م.ن.27
( )3سورة النساء رقم .59/4
( )4الطريفي 1419ه ،م.س .23،22
( )5لجنة القرآن والسنة ،المنتخب في تفسير القرآن ،الطبعة  ،23الجزء األول ،ص ،142القاىرة  ،2010المجمس األعمى لمشؤون
اإلسالمية ،و ازرة األوقاف ،مصر.
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خالصة الفصل الثالث
لقد عرضنا في ىذا الفصل مصطمحين من أىم المصطمحات السياسية في نظام الحكم في
اإلسالم ،أال وىما مصطمحا الخالفة واإلمامة ،ورغم ورود كال المصطمحين في القرآن ،إال أن
الشيعة قد أطمقوا لقب اإلمام عمى عمي ومن يسوقون لو منصب اإلمام من بعده ،وذلك لما يرونو
من ميزة ليذا المقب عمى لقب الخميفة ،وىم يستندون في ذلك عمى كثير من اآليات التي ورد فييا
ذكر مصطمح إمام في القرآن.
في المقابل ،فإن أىل السنة يرون أن لقب الخميفة أطمق عمى أبي بكر لكونو خمف الرسول صمى
هللا عميو وسمم في أمتو ،والذؼ كانت وظيفتو سياسية تتمثل في إدارة شؤون المسممين ،وىم في
ىذا ال يرون
اء إمام أو خميفة ،بمعنى أنو ال ميزة لمصطمح أو لقب
ً
اختالف بين المصطمحين سو ً
عمى المصطمح أو المقب اآلخر.
في المقابل ،فإن الشيعة يعتقدون أن لإلمام دور أوسع وأشمل مما ىو عند أىل السنة ،ذلك أنيم
يعتقدون أن ميمة اإلمام ال تتمثل في الشؤون السياسية واإلدارية فقط ،بل أن ىذا اإلمام ىو
المبمغ ألنظمة وتعاليم اإلسالم ،وىو كذلك الحافع لمشرع بعد النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وكذلك لداللة ىذا
المصطمح في القرآن عمى النبوة والتقوػ أكثر منو داللة عمى رأس الدولة.
وعميو ،فإنو يبدوا أن الخالف بين المسممين لم يقتصر عمى الجانب السياسي ،بل أنو تعدػ ذلك
إلى خالف عمى المصطمحات التي تعبر عن ىذه المناصب السياسية عندىم ،وىذا ما تجسد في
الخالف بين السنة والشيعة عمى مصطمحي الخالفة واإلمامة ،وتمسك الشيعة بمصطمح إمام
ق
اء من منظور سياسي أو ديني.
بالذات ،في حين ال يرػ أىل السنة فر بين المصطمحين ،سو ً

46

الفصل الرابع
___________________________________________________
طبيعة الخالف حول السمطة والحكم
خالف بين
لقد كان الخالف الذؼ ظير بين المسممين بعد وفاة الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) عمى درجتين،
ٌ

المياجرين واألنصار فيمن ىو أحق بالخالفة بعد الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،أىو رجل من المياجرين أىل
النبي والسابقين إلى اإليمان بو والذين تحمموا معو العناء والبالء من أىل الشرك في مكة ،ثم
تركوا وطنيم وأمواليم وأىميم في سبيل هللا؟ ،أم رجل من األنصار الذين آووا رسول هللا صمى هللا
عميو وسمم حين اضطيده قومو وعشيرتو وآذوه وأخرجوه من دياره؟ ،وىم الذين أعمنوا الدين
وقاوموا عدو هللا ورسولو (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وىذا الخالف األول.
أما الخالف الثاني ،فخالف بين طوائف المياجرين أنفسيم فيمن ىو أحق بالخالفة عن الرسول
(ملسو هيلع هللا ىلص) ،أىو رجل من بني ىاشم رىط النبي وعشيرتو :عمو العباس بن عبدالمطمب بن ىاشم ،أم
ابن عمو عمي بن أبي طالب؟ ،أم رجل من قريش تكون لو سابقة وقدم مع رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وىو
أبوبكر خميل رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) وثاني اثنين إذ ىما في الغار ،أو عمر وغيره من قريش؟.
أما الخالف بين المياجرين واألنصار ،فقد حسم أبوبكر مادتو من خالل ما ذكره لألنصار في
سقيفة بني ساعدة من أن المياجرين أحق بالخالفة من األنصار ،رغم ذكره لما قدمو األنصار
لإلسالم والمسممين والذؼ أوردنا ذكره في الفصل المتعمق بحادثة

السقيفة)1(.

__________________________
( )1األشعرؼ ،أبي الحسن ،مقاالت اإلسالميين واختالف المصمين ،الجزء األول ،المكتبة العصرية ،صيدا /لبنان1411/1990،ه
تحقيق دمحم محي الدين عبد الحميد ،ص.43
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ولقد تطور ىذا الخالف األولي حول اإلمامة بعد ىذا العصر تطو اًر آخر يتمثل في:
الخالف األول :وكان في أنو ىل يجب عمى المسممين أن يكون ليم خميفة يقيم الحدود ويجيز
الجيوش ويسد الثغور ويولي القضاة والحكام ويحمي بيضة المسممين أم ال يجب مطمقا؟ ،أم يجب
في حال دون حال؟.
ولقد ذىبوا فيو إلى مذىبين ،حيث رأػ أصحاب المذىب األول أن اإلمامة فرض واجب من هللا،
أوجب عمى المسممين أن يقيموا عمى أنفسيم خميفة منيم ،ذلك أن أمرىم ال يصمح إال بإمام واحد
يجمعيم ،ويمنع بعضيم من اإلعتداء عمى البعض اآلخر وينفذ أحكام الشريعة ويغزو بالجيوش،
وبالجممة يقيم شؤون الدولة في جميع مرافقيا ،والى ىذا ذىب الخوارج والمعتزلة.
أما المذىب الثاني منيم فقال :بأن اإلمامة ليست واجبة وال الزمة ،إال إذا تمكن المسممون من أن
ينصبوا عمى أنفسيم إماماً عدالً من غير إراقة دماء وال حرب ،وان لم يستطيعوا ذلك وقام كل
شخص منيم بأمر نفسو وأىل بيتو وأقربائو وأقام فييم أحكام هللا وحدوده بحسب ما في كتاب هللا
وسنة نبيو ،لم يكن حينيا حاجة إلى

إمام)1(.

_______________________
( )1األشعرؼ ،1990م.س.45
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أما اإلختالف الثاني فيو واقع بين الذين أوجبوا عمى األمة إقامة خميفة منيم ،وحاصل ىذا
الخالف بم يكون إستخالف الخميفة أىو باختيار أىل الشورػ وأصحاب الحل والعقد؟ ،أم يكون
بالقرابة من الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،أم ىو بالنص من الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ثم من بعده عمى من يميو ،وىكذا؟.
ولقد كان خالفيم في ىذا يتجسد في ثالثة مذاىب أساسية:
أما الفريق األول فقد ذىبوا إلى أن هللا ورسولو (ملسو هيلع هللا ىلص) لم ينصا عمى رجل بإسمو وعينو ،أو
بأوصافو ليكون إماماً لمناس ،وقالوا أن اإلمامة شورػ بين خيار األمة يعقدونيا ألصمحيم.
أما الفريق الثاني فقد ذىب فيو قوم إلى أن أولى الناس باإلمامة بعد رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) أحقيم
بوراثتو وىو عمو العباس بن عبدالمطمب ،فيو أقرب الباقين نسباً لرسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وأمسيم بو
رحماً ،وأوالىم بوراثتو ،واحتجوا عمى ذلك بقولو تعالى" أولو األرحا ِم بعضيم أولى ببعض في
كتاب هللا

")1(.

أما الفريق الثالث فذىبوا إلى أن سبب إستحقاق اإلمامة ىو نص رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) عمى من يميو،
ونص من يميو عمى من بعده ،وىؤالء اختمفوا فيما بينيم فيمن قال أن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) نص عمى من
يميو بإسمو وعينو بذاتو ،ومن قال أن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) نص عمى من يخمفو بالوصف دون التسمية،
وأن ىذه الصفات ال توجد إال في عمي عميو

السالم)2(.

ولعمو أصبح من الواضح لدينا أن اإلختالف بين المسممين لم يكن فقط حول وجوب اإلمامة من
عدميا ،بل أنو امتد بعد ذلك إلى خالف حتى بين من قالوا بوجوب اإلمامة ،وىذا كما ذكرنا ىنا
خالف في سبيل إستحقاق اإلمامة ،بمعنى كيف يكون ىذا اإلستحقاق ،وىذا في رأيي يؤكد عمى
أن المسممين بدأو فعالً في التفكير بشكل سياسي حول نظام الحكم الذؼ سيكون لدييم بعد وفاة
الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص).

________________________
( )1سورة األنفال رقم .75 /8
( )2األشعرؼ ،1990م.س.46
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وكل ىذا الخالف جاء بأثر رجعي ،إذ أن جميع الروايات التي تناولت حادثة السقيفة ،لم يرد فييا
ذكر عمى أن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) نص عمى شخص معين سوا ًء باإلسم أو بالوصف ،أو أن أحداً قال
أثناء واقعة السقيفة أن األحق بالخالفة ىو األحق بوراثة الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،فيذا لم يرد ذكره في أؼ
من المصادر التي تحدثت أو تناولت حادثة السقيفة.
ولقد كانت الحرب التي دارت في عصر صدر اإلسالم ذات طبيعة سياسية ،وىذا يدل عند
البعض عمى الطابع السياسي لمنصب اإلمام وميامو ،فمو أن وظيفة اإلمام وظيفة دينية لكانت
ىذه الحرب دينية ،ولما كان الجميع اتفق عمى أنيا قامت بين فرقاء جمعتيم قبمة واحدة ،حتى
الحرب بين عمي وخصومو كانت بين فرقاء يجمعيم كتاب ودين ونبي والو واحد ،أفال يدل ىذا
عمى الطبيعة السياسية ليذا

الخالف؟)1(.

_____________________________
()1عمارة ،1989م.س.461
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خالصة الفصل الرابع
لقد تبين لنا من خالل ما عرضناه في ىذا الفصل أن الخالف بين المسممين كان خالفاً سياسياً،
فخالف بين المياجرين واألنصار فيمن ىو أحق بخالفة رسول
وكان ىذا الخالف عمى درجتين،
ٌ

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

أما الخالف بين المياجرين واألنصار فقد انبثق من خالل قول ٍ
كل من المياجرين واألنصار بأنو
األحق بخالفة رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) وامامة األمة ،حيث رأػ األنصار بأنيم أحق بخالفة الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص)
من خالل القول بأنيم ىم من نصر رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) وأعمن راية اإلسالم عالي ًة ،في حين عجز
المياجرون وىم أىمو وعشيرتو عن ذلك.
أما رد المياجرين فقد كان عمى لسان أبو بكر من خالل ما قالو في سقيفة بني ساعدة ،إذ أنو
دافع عن حق المياجرين في ذلك ،فيم أىل النبي وعشيرتو ،وىم من تركوا أىميم وأمواليم وديارىم
وىجروا في سبيل هللا ،وكذلك تعرضيم لمتعذيب عمى يد كفار قريش ،وعمى ذلك فقد رأػ أنيم
األحق بخالفة رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص).
كان ىذا الخالف األول ،أما الخالف الثاني فقد كان بين طوائف المياجرين أنفسيم ،وتجسد ىذا
الخالف بمن ىو أحق بالخالفة من غيره من المياجرين ،أىو رجل من بني ىاشم رىط النبي
(ملسو هيلع هللا ىلص) وعشيرتو؟ ،أم رجل من قريش تكون لو سابقة في اإلسالم والجياد والدفاع عن الدين.
وعميو ،فإنو يمكننا أن نمحع أن الخالف بين المسممين كان في بدايتو خالف سياسي تجسد في
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
يدل في أريي عمى الطبيعة السياسية لمنصب اإلمام والخميفة ،ذلك أن ىؤالء تجمعيم قبمة واحدة
ونبي واحد وكتاب واحد.
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الفصل الخامس
___________________________________________________
نشأة الفكر اإلمامي
تقديم
لقد آمنت الشيعة منذ ظيورىا كفرقة في النصف الثاني من القرن األول لميجرة ،إيماناً قوياً بحق
عمي باإلمامة ،وتشمل الشيعة في عصرنا الحاضر فرقاً ثالثاً أساسية ىي اإلثني عشرية
واإلسماعيمية والزيدية ،في الوقت الذؼ كان فيو العشرات من ىذه الفرق في الماضي.
وىذه الفرق تتفق عمى أحقية عمي في اإلمامة باعتباره من آل بيت النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) ،إال أن من بينيا
من يذىب إلى حد المغاالة في تصوره لإلمام عمي ،ليس فقط باعتباره أولى من غيره في اإلمامة،
بل لمقول بعصمتو وعصمة األئمة من بعده ،مع وجود اختالف في الموقف من والية أبي بكر
وعمر ،وعصمة األئمة من عدميا.
ويذىب الشيعة إلى أن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) قد نص عمى والية عمي عميو السالم وخالفتو لو ،وأنو قد نوه
بفضمو وأعده لقيادة األمة من بعده ،وأنو قد أعطاه صالحيات إدارية وسياسية وروحية ،وكذلك
فإنيم يعتقدون أن اإلمام يمتاز بالعصمة ،وىي اإلعتصام بحبل هللا ،وعدم الوقوع في الخطأ أو
المعصية ،وىذا ما يعتقدون أن عمياً يتصف

بو)1(.

وىناك من يرػ أن الشيعة (شيعة عمي) ،نشأت عقب إجتماع السقيفة ،بمجرد أن ذاع خبر البيعة
ألبي بكر في سقيفة بني ساعدة .
إال أن المعتزلة ،ينكرون أن تكون الشيعة اإلمامية قد ظيرت كفرقة في ذلك الزمن المبكر،
ويؤرخون بعصر جعفر الصادق وىشام بن الحكم لظيور الشيعة

كفرقة)2(.

___________________________
( )1خميل ،أحمد خميل ،العقل في اإلسالم ،دار الطميعة ،الطبعة األولى ،آب  ،1993ص.203
( )2عمارة ،1989م.س .134-133
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المبحث األول
اعتبارت العصمة في اإلمام
يرػ الحائرؼ بأن العالقة التي تربط األمة باإلمام واإلمام باألمة ترتكز عمى محور اإلمامة ،ذلك
أن اإلمام قائد ديني واجتماعي ،وقيادتو لألمة الزمة عمى كال األمرين ،حيث يعمل عمى ىداية
األمة وبيان األحكام اإلليية ليا ،والحفاظ عمى الرسالة من اإلنحراف ،ىذا باإلضافة إلى أن
اإلمام قدوة في أخالقو وسموكو.
ىذا من جانب ،ومن جانب آخر ،فإن اإلمام قائد لممجتمع حيث يعمل عمى إدارتو وحل مشاكمو،
وكذلك إنجاح األطروحة اإلسالمية ،خاصة إذا كان اإلمام مبسوط اليد ولو قدرة سياسية مؤثرة،
وعمى األمة إتباع ىذا اإلمام واإلقتداء بو وعدم الخروج عمى طاعتو ،وىذا ما قام بو األئمة رغم
تعرضيم لمتعذيب كما يوضح

الحائرؼ)1(.

ويرػ الحائرؼ أن العصمة من هللا تعالى ،وأن األمة تحتاج إلى القيادة والعصمة ،حيث يرػ أن
اإلمام منصب من عند هللا تعالى ليكون ىادياً لمناس أجمعين إلى يوم القيامة ،ويرػ أن اإلعتبار
األول في العصمة ىو أن مثل ىذه القيادة اإلليية بحاجة إلى شرط أعمى من العدالة حتى يكتب
ليا النجاح ،وىذا ال يكون إال بالعصمة.
أما اإلعتبار الثاني في العصمة ،فيو أن ىذا الشخص والذؼ عيد هللا إليو بالحكم ،وارتبط باهلل
بعيد اإلمامة ،فإن هللا قد جعمو بيذا حاكماً واماماً لممصمين ،إنو اإلنسان الذؼ احتل مرتبة إليية
عظيمة ،ومثل ىذا اإلنسان ال يحتمل صدور أؼ ذنب منو وان كان صغي اًر ،ذلك أن أصغر
الصغائر بالنسبة لو كأكبر الكبائر وأعظم الذنوب التي تدل عمى خبث

_____________________________
( )1الحائرؼ  ،1995م.س .136-135
( )2الحائرؼ ،1995م.ن.92-90
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عظيم)2(.

والىتمام اإلسالم بكمال اإلنسان ورقيو المعنوؼ ،فإنو يفترض في القائد المسمم أن يكون كامل
األوصاف بحيث يتمكن من إيصال المجتمع إلى ىذه المرتبة من الكمال.
وأنو لو افترضنا أن األمة اختارت القائد الذؼ يستطيع تأمين أوضاع الحياة الدنيوية ،فكيف لو أن
يكون بمستوػ تأمين الكمال الروحي والمعنوؼ؟ ،والذؼ يرػ أنو يجب عمى البشرية أن تصل
إليو.
ومن ىذا المنطمق ،فإنو من المفترض بيذا القائد أن يعمل في سبيل تبميغ وتطبيق األحكام
اإلليية عمى األرض ،فتطبيق ىذه األحكام ىو الذؼ يحقق الرفاه لممجتمع وعموه في الدنيا،
وكذلك السعادة في اآلخرة.
وبناء عمى ىذا ،فإنو يرػ أنو يجب عمينا أن ال نفترض باإلمام أن يقوم بإدارة الشؤون الدنيوية
ً
فقط ،بل يقوم أيضاً بيداية المجتمع إلى الجنة ورضوان هللا وتبميغ األحكام اإلليية وتطبيقيا عمى
المجتمع ،وىذا كما يرػ مقام اإلمام واإلمامة ،حيث أن اإلمام ىو السبب المتصل بين السماء
واألرض ،وىو ليس أؼ شخص ينتخبو المجتمع إلدارة أموره الدنيوية فقط ،بل الدينية أيضاً ،وىو
يرػ أن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ىو المبمغ لمشريعة ،أما اإلمام فيو الحافع والحجة والمصدر الوحيد

ليا)1(.

إال أننا نعتقد أنو ليس من واجبات ىذا القائد أن يوصل األمة إلى الكمال الروحي ،إذ أنو ليس
مبمغاً ألحكام هللا واإلسالم كما ىو حال األنبياء ،وال نتوافق معو بأن اإلمام ىو من يقوم بيداية
المجتمع إلى الجنة ،فأحكام اإلسالم قد بمغيا هللا من خالل ما جاء في القرآن الذؼ أنزلو عمى
نبيو (ملسو هيلع هللا ىلص) ،إال أنو يبدو أنو والعتقاده أن ىذا اإلمام مبمغ ألحكام هللا والقائم عمى تطبيقيا في
المجتمع ،فإنو يرػ أنو ال بد وأن يتصف ىذا الشخص بصفات استثنائية كالعصمة ،وىذا ما ال
يوافق عميو جميع المسممين.

__________________________
( )1الحائرؼ  ،1995م.س .39-38
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ولقد كان موضوع استخالف النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) قد انبثق من مسألة مأل الفراغ في السمطة ،والذؼ نشأ
عن غياب نبي الدين والدولة ،والذؼ كان يجمع في شخصو وحدة الدين والدنيا ،وكذلك وحدة
ٍ
شخص ما
اإلسالم والسياسة ،ولقد كانت دعوات كل فريق في أنيا تجد المواصفات المطموبة في
ىي الدافع وراء الخالف من أجل

السمطة)1(.

وعميو ،فإن ىذا الخالف قاد فيما بعد إلى إختالف المسممين فرقاً وأحزاباً وجماعات ومذاىب،
القرن والسنة واألحداث
عمل كل منيا عمى محاولة إثبات وجية نظره من خالل ما يراه في آ
والوقائع التاريخية ،بل أن أبناء المذىب الشيعي نفسو والذؼ يأخذ ويدعي ويدافع عن أحقية عمي
عميو السالم في اإلمامة وخالفة رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) ،يختمف أبناء ىذا المذىب أنفسيم في عدد
األئمة وموقفيم من الخمفاء من بعد الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) وفيما إذا كان األئمة معصومين أم ال.

______________________________
( )1خميل ،1993م.س .219
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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.
فضل من هللا عمى من عمم تمسكو بأمره ،وىم يرون أن العصمة ليست مانعة
كما أن العصمة
ٌ

من القدرة عمى فعل القبيح ،وال مضطرة لممعصوم إلى الحسن ،بل ىي الشئ الذؼ إذا فعمو هللا

بعبده لم يؤثر معو معصية ،بمعنى أن قدرة الشخص عمى فعل القبيح تبقى موجودة ،ولكن كون
الشخص معصوماً ،فإن المعاصي ال يكون ليا أؼ تأثير عميو ،ويرون أن األنبياء واألئمة من
بعدىم معصومين في حال نبوتيم وامامتيم من الكبائر

والصغائر)1(.

ويرػ القزويني أن قول خصوميم بأن الحاجة لإلمام ليست جواز الخطأ عمى األمة ،بل أن
وظيفتو تنفيذ األحكام ودرء المفاسد ،وحفع بيضة المسممين ،وأنو ال حاجة في ىذه األمور
لمعصمة ،بل يكفي اإلجتياد والعدالة ،ولو كان وجود المعصوم ضرورياً لوجب أن يكون في كل
بمد ،إذ أن واحداً ال يكفي وذلك النتشار المكمفين في جميع األقطار ،وأن نصب نائب عنو ال
يغير من األمر شيئاً ،ذلك أن النائب غير معصوم ،قول ال ترو وال تفكير فيو ،حيث يستدل بقولو
تعالى " :يا أييا الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم "( ،)2ليعمم وجوب من
تجب طاعتو كطاعة هللا وطاعة الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وأن عصمة أولي األمر ىؤالء كعصمة النبي
(ملسو هيلع هللا ىلص) ،فكما أن هللا ورسولو (ملسو هيلع هللا ىلص) ال يخطئان ،فكذلك أولي األمر من بعده ،ومن حيث أن الرسول
(ملسو هيلع هللا ىلص) معصوم وجب عصمة أولي األمر من

بعده)3(.

_____________________________________
( )1داوود ،نبيمة عبدالمنعم ،نشأة الشيعة اإلمامية ،من مصادر العقائد اإلمامية عند الشيعة اإلمامية ،الطبعة األولى1415 ،ه،
1994م ،ص .297
( )2سورة النساء رقم .4/59
( )3القزويني ،1989مناظرات عقائدية ،م.س .173 -172
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ويرػ الريس أن القول بوجوب اإلمامة ،وأن إقامتيا فرض عمى األمة يجب أن تنفذه ىو رأؼ أىل
السنة والمرجئة جميعاً ،والمعتزلة إال قميالً منيم ،والخوارج باستثناء النجدات ،وكذلك رأؼ الشيعة
جميعاً ،إال أن ليم فيما مختمفاً في معنى ىذا

الوجوب)1(.

ولعمنا نرػ أن ىذا الفيم المختمف يتمثل في أنيم يرونيا واجبة عمى هللا وليست عمى األمة ،وذلك
العتقادىم أن الناس غير قادرين عمى تعيين األفضل في منصب اإلمام ،وأن هللا ىو الذؼ يعمم
خائنة األعين وما تخفي الصدور ،وبالتالي فيو األعمم بمن ىو األفضل لتولي منصب اإلمام،
وعمى ذلك فيم يرون أن تنصيب اإلمام من األمور التي كان هلل ورسولو (ملسو هيلع هللا ىلص) األمر الفصل فييا،
وىذا كما أوردنا إستناداً عمى قولو تعالى " :يا أييا الذين آمنوا ال تقدموا بين يدؼ هللا

____________________________________
( )1الريس ،1976م.س .129-128
( )2سورة الحجرات رقم .1/ 49
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ورسولو")2(.

المبحث الثاني
مهام اإلمام
لقد اختمف المسممون حول طبيعة الحاكم في النظام السياسي لدييم ،وىذا اإلختالف تجسد حول
شخص ىذا الحاكم بين من رأػ أن ىذا الحاكم ال بد وأن يكون دنيوؼ وديني في نفس الوقت،
ومن رأػ عدم وجوب أن يكون الحاكم دينياً ،أما من رأػ بأن الحاكم ديني ودنيوؼ ،فقد احتجوا
بالنص وبأنو معصوم ،وأنو في ىذه الحالة ال بد أن يكون ديني ودنيوؼ ،أما ديني فبإكمال
الرسالة ،ألنو يحل محل النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وأما دنيوؼ فبإدارة شؤون الدولة.
ويرػ القزويني بضرورة أن يكون الحاكم الدنيوؼ لممسممين ،في نفس الوقت ديني ،حيث يرػ أن
اإلمامة ىي الزعامة الكبرػ والرئاسة العظمى في أمور الدين والدنيا ،ولعل القول بأنيا زعامة
كبرػ تميي اًز لإلمامة عن باقي الزعامات األدنى منيا درجة ،كزعامة القبيمة ،والقول بأنيا رئاسة
عظمى كذلك مقارنة ليا مع باقي الرئاسات ،وىي خالفة الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) وامامة األمة في حفع
الشريعة من الضياع ،والزيادة والنقص ،والحد من الفتن وقطع دابر الفساد ،واقامة الحدود ،وحفع
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
والسخاء والعفة والحياء ،وأن يكون مع ىذا كمو معصوماً من الخطأ والنسيان والزلل والعصيان.
وبحسب القزويني ،فإن اإلمام يجب يكون مختا اًر من هللا دون أحد من الناس ،وىو ما كان متوف ًار
في عمي عميو السالم بحسب إعتقاده ،وبالتالي فإن مثل ىذا الشخص ال ينعقد بإختيار

الناس)1(.

إال أنني أرػ أن قول القزويني ىذا يوصل اإلمام إلى مرتبة النبوة ويجعمو مساوياً لمنبي (صمى هللا
عميو وسمم) ،إال أن القول بأنو ال بد وأن يكون اإلمام معصوماً ،قولٌ غير صحيح ،ذلك أن ميام
اإلمام تتعمق بأمور دنيوية تتمثل بإدارة شؤون الدولة وىذه ال تحتاج إلى العصمة ،أو القول
بضرورة أن يكون مختا اًر من هللا ،ذلك أن ىذا القول ينزع حق األمة في اختيار من يتولى أمرىا.
________________________
( )1القزويني ،1989م.س .460-459
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ويورد القزويني ىذا الحديث في سياق الرد عمى من يرػ أنو إذا اتفق كبار القوم عمى رئاسة شيخ
العشيرة ،فإنو ال خالف عميو إذا تخمف بعض القوم ،ذلك أن العبرة بكبار القوم ،إال أنو يرػ أنو
ليست الكثرة أو القمة ىي األمر الميم في اإلمامة ليقاس عمييا شيخ العشيرة ،وىذا لإلختالف
والتباين بين اإلمام وشيخ العشيرة ،إذ أن زعامة شيخ العشيرة زعامة دنيوية ال تمت لمدين بصمة،
وال تتصل بو بسبب ،بل أنيا قائمة عمى المداىنة والمحاباة والميول والضالل ،وىذا كما يرػ أمر
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
في مختمف البمدان واألزمان وال سبيل إلى

إنكاره)1(.

ولقد نشأت النظرية اإلمامية في النصف الثاني من القرن األول اليجرؼ بواسطة الشيعة اإلمامية،
وىذه النظرية تسمى أيضاً بالحق اإلليي كرفض لمسمطة التي كانت سائدة في عصر الدولة
األموية ذات العصبية القبمية ،والتي كان ينظر إلييا ىؤالء عمى أنيا تستبد بالسمطة دون الناس،
وتحولت الخالفة عمى يدىا إلى ممك عضوض ،وعميو فقد نشأت ىذه النظرية مطالبة باستبدال
ىذه السمطة البشرية بسمطة السماء العادلة.

____________________________
( )1القزويني  ،1989م.س .462-461
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وبناء عمى نظرية الحق اإلليي ىذه ،فإن اإلمامة من أركان الدين ،وتتفق مع النبوة في
وعميو،
ً
الطبيعة والميام ،وأن اإلمام قائم مقام النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) ،فالنبي عندىم كان المبمغ ،واإلمام ىو الحافع
والحجة والمصدر األول ،بل الوحيد لمشريعة

والدين)1(.

ولعل ما ذكرناه ىنا يتعارض مع نظام الشورػ ودوره في اختيار الخميفة ،كما ىو رأؼ أىل السنة،
ذلك أن القول بأنو ال بد وأن يكون مختا اًر من هللا ينزع حق األمة في اختيار من يحكميا ،وىذا
بالتالي يضع أمر هللا لممسممين بالشورػ في سياق ضيق يتجسد في أمور وال يتجسد في أمور
أخرػ ،ولكن إن لم تتم الشورػ في أىم القضايا التي تيم أمر المسممون ،فما فائدة تطبيقيا بعد
ذلك في القضايا والمسائل األخرػ؟.
وكذلك فإن القول بأن اإلمامة تتفق مع النبوة في الطبيعة والميام كالم غير صحيح ،فطبيعة
النبوة تختمف عن طبيعة اإلمام ،وىذا يتمثل في أن النبي مبعوثاً من عند هللا ،واإلمام ليس كذلك،
واألنبياء مؤيدين بالمعجزات التي بينت صدق نبوتيم وما حمموه من رسالة.
ىذا باإلضافة إلى أن ميمة النبي تختمف عن ميمة اإلمام ،ذلك أن ميمتو تتمثل بالتبميغ عن هللا
وحمل الرسالة ،ونشر الدين ،واإلمام ليس كذلك ،فميمة اإلمام تتمثل بإدارة شؤون الدولة والقيام
باألعباء السياسية وتعيين الوالة والقضاة والحكام ،والنظر في المظالم ،والدفاع عن المسممين،
والقيام بعموم الدين والدنيا ،وتوفير وسائل العمران واألمر بالمعروف والنيي عن المنكر.

_______________________
( )1عمارة  ،1989م.س .424
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المبحث الثالث
صفات اإلمام عند الشيعة
تأسست نظرية اإلمامة عند الشيعة عمى اعتبار أن ىناك نصاً من هللا عمى لسان نبيو دمحم (صمى
هللا عميو وسمم) في تحديد وتعيين اإلمام من خالل حديث الغدير ،فيم يعتقدون بأن اإلمامة الحقة
قد نص عمييا بأوثق األدلة والعبارات في عمي عميو السالم واألئمة من أىل

البيت)1(.

ونظر لعمو منصب اإلمام عند الشيعة اإلمامية ،واعتباره منصباً إليياً وامتداداً لمنبوة ،فإنيم
اً
يوجبون أن يتصف األئمة بصفات إستثنائية ،وىذه الصفات تتمثل بما يمي:
أوالً :العصمة ،بمعنى استحالة ارتكاب اإلمام ٍ
اء ظاىرة أو باطنة.
ألؼ من الرذائل واألخطاء سو ً
ثانياً :األفضمية ،حيث يعتقدون أنو ينبغي أن يكون اإلمام أفضل أىل زمانو في صفات الكمال
من شجاعة وقوة ،وعفة وحكمة وخمق وعدل وتدبير.
ثالثاً :األعممية ،وىذا عمى اعتبار أن اإلمام عندىم ليس مجرد رجل سياسة وادارة وحرب ،بل ىو
الحافع لمشرع بعد النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وكذلك المبين لمناس أحكام دينيم والكاشف ألس ارره ،لذلك وجب أن
ينسجم عممو مع ىذه الميمة

العظيمة)2(.

ومتَولياً لمحكم في جميع أمور الدين ظاىره
وعميو ،فإنيم يرون أنو ال بد وأن يكون عالماً باألحكام ُ
وباطنو ،جميمو ودقيقو ،باإلضافة إلى أن يكون عالماً بجميع أحكام السياسة والشريعة.

__________________________
( )1القاسم ،أسعد ،أزمة الخالفة واإلمامة وآثارىما المعاصرة /عرض ودراسة ،مركز األبحاث العقائدية ،سمسمة الرحمة إلى الثقمين ،8
ب.ت ،ص.43
( )2القاسم ،أسعد ،م.ن .64
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إال أن ىذه النظرة المثالية لإلمام عند الشيعة تختمف عند النظرة الواقعية الموجودة عند أىل
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
مع رأؼ الشيعة في الصفات الواجب توفرىا في اإلمام وىي العصمة واألفضمية واألعممية.
ويرػ أصحاب نظرية الحق اإلليي أن نظريتيم ىذه نظرية متكاممة ،تتمثل بإما ٍم اختاره هللا،
وقولو ىو حكم هللا وقانونو ،وىو الوحيد الذؼ لو الحق في تفسير القرآن ،وسمطانو أدوم وأعم من
سمطان النبوة ،ىذا فيما يتعمق بالدين ،أما فيما يتعمق بالدنيا ،فإن لو األرض وما

عمييا)1(.

ولقد رفض أىل السنة بما فييم المعتزلة جميعيم ىذه النظرية والمتمثمة بقياس اإلمامة عمى النبوة،
واإلمام عمى النبي ،ذلك أنيم يرون أن عمة النبوة غير موجودة في اإلمام وأن طبيعة عمل اإلمام
ىي كطبيعة عمل الحاكم واألمير ،وأنو لو جاز قياس اإلمام عمى النبي لجاز قياس الحاكم
واألمير عميو ،بمعنى أن اإلمام عندىم كالحاكم واألمير من حيث المنصب والوظيفة ،ذلك أن
ميمتو تتمثل في القيام عمى شؤون الدولة سياسياً وادارياً ،ويرون أن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) حجة فيما
يؤديو عن السماء ،أما اإلمام فيو منفذ لألحكام ،لذلك اختمفت طبيعة كل منيما ،ذلك أن تجويز
الخطأ عمى الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ينقض كونو حجة ،بينما تجويز الخطأ عمى اإلمام ال ينقض كونو منفذاً
لألحكام ،لذلك رفض المعتزلة القول معجزات

األئمة)2(.

وبحسب عمارة ،فقد نشأت نظرية الحق اإلليي في الحضارة المسيحية في العصور الوسطى ،أما
في الحضارة اإلسالمية فقد نشأت بواسطة الشيعة اإلمامية في النصف الثاني من القرن األول
اليجرؼ ،ولقد كان لتحول السمطة في ظل الدولة األموية إلى ممك عضود لتستبد بالسمطة دون
الناس ،دور بارز في ظيور حركات معارضة ليا ،وكان الشيعة من ىذه الحركات.

_____________________________
( )1عمارة  ،1989م.س .436
( )2عمارة  ،1989م.ن .442
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ولقد كانت نظرية الحق اإلليي في أوروبا المسيحية تبري اًر لمسمطة الظالمة من خالل المموك
واألباطرة الذين كانوا يستبدون بالسمطة وشؤون الحكم دون الناس ،حيث قامت ىذه النظرية
عندىم كي تضفي الطبيعة الدينية عمى سمطتيم الزمنية ،وتمزج السمطتين في تيجانيم وعروشيم،
ولتنزع عن أذىان الناس أؼ تفكير في محاسبتيم

وعزليم)1(.

أما عند الشيعة ،فقد كانت ىذه النظرية تعبر عندىم عن الشوق إلى قمب السمطة الظالمة
واستبداليا بسمطة العدل اإلليي ،سمطة اإلمام الذؼ اختاره هللا عمى عينو ،ووىبو العمم الواسع
غير المحدود ،والذؼ يمتاز بالعصمة ،ال يخطئ وال ينطق عن اليوػ ،والذؼ سيمأل األرض عدالً
بعد أن ممئت

ر)2(.
جو اً

ولعميم يحاولون من خالل االستناد إلى ىذه النظرية الدفاع عن حق األئمة في اإلمامة ،وأنيم
يحكمون بأمر هللا ،فيم يستمدون سمطتيم وسمطانيم من هللا وليس من األمة ،وبالتالي ال حاجة
ليم بنظرية االختيار السنية ،فيذا اإلمام اختاره هللا عمى لسان نبيو (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وليس ألحد الحق في
تعيينو واختياره.

_________________________
( )1عمارة  ،1989م.س .424
()2عمارة  ،1989م.ن .425
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ولعل اإلختالف في الصفات الواجب توفرىا في اإلمام كما يرػ عمارة ،يوضح لنا الفرق بين من
يرػ بضرورة أن يكون اإلمام ذو سمطة زمنية (دنيوية) ،باإلضافة إلى اإلمامة الروحية ،ومن ال
يرػ ذلك ،وعميو فيؤالء يرون أنو ال بد وأن يكون عالماً بالسياسة وبجميع أحكام الشريعة ،عمماً
اء كانوا أفرادًا أو جماعات ،وعمى ذلك فإن صفات اإلمام عند
ال يتسنى لغيره من البشر ،سو ً
ىؤالء عمى ضربين:
أحدىما :صفات يجب أن يكون عمييا من حيث كونو إماماً ،مثل كونو معصوماً وأفضل الخمق.
ثانييما :صفات يجب أن يكون عمييا اإلمام ،وىذه راجعة لما يتواله ،كالعمم بالسياسة وجميع
أحكام الشريعة ،وكذلك كونو حجة فييا ،وجميع ىذه الصفات توجب كونو منصوص

عميو)1(.

ويرػ الحائرؼ أن األئمة يشتركون مع باقي الناس في المجتمع ،ويقومون ٍ
بدور اجتماعي عمى
نحو طبيعي ،ويواجيون أحداثاً وظروفاً بنفس الكيفية التي تواجو اآلخرين ،كما أن تفاعميم مع
ىذه الوقائع واألحداث يتم بشكل طبيعي.
إال أن األئمة وبحكم الخصوصية التي يتمتعون بيا ،والتي تتجسد بالعصمة والقرب من الرسول
(ملسو هيلع هللا ىلص) ،فإنيم يدركون األشياء والوقائع واألحداث بشكل مختمف ومغاير عن باقي الناس ،وىذا كما
يرػ عائد لسببين أساسيين:
أما األول فيتمثل في أن وعي الناس وادراكيم لألحداث والوقائع غالباً ما يتأثر باألىواء النفسية
والجيل ،أما األئمة فيم برآء من ىذه المؤثرات وذلك لعصمتيم واستقامتيم.
أما الثاني فيتمثل بقربيم من الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وكذلك بميمة اإلمامة التي أُنيطت بيم ،حيث
يعتقدون أن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) أخبرىم بالوقائع واألحداث سواء العامة أو الخاصة ،لذلك فإنيم يعممون
ً
باألحداث قبل وقوعيا وال تباغتيم كما تباغت باقي الناس)2(.

_______________________________
( )1عمارة  ،1989م.س.358
( )2الحائرؼ  ،1995م.س .146
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إال أن قولو بأن األئمة يعممون الغيب قول غير صحيح ،فال يعمم غيب السماوات واألرض إال
هللا ،وما خفي عمى البشر من أمور ،ولو أنيم يعممون الغيب لما كانوا بش اًر ،وىناك الكثير من
اآليات التي تؤكد وتدلل عمى أنو ال يعمم الغيب إال هللا ،حتى األنبياء ال يعممون الغيب ،وىم
مبعوثين ومرسمين من عند هللا ،فكيف حال األئمة وىم ليسوا كذلك؟.
ولم ِ
يأت هللا عمى ذكر أن األئمة يعممون الغيب في جميع اآليات التي ذكر فييا عممو لمغيب
وانفراده بيذا العمم ،حيث يقول سبحانو وتعالى" وعنده مفاتح الغيب ال يعمميا إال
وكذلك قولو سبحانو وتعالى" وهلل غيب السماوات واألرض ،واليو يرجع
وقولو تعالى " عالم الغيب والشيادة الكبير

ىو")1(.

األمر")2(.

المتعال")3(.

وقولو تعالى " ذلك عالم الغيب والشيادة العزيز

الرحيم")4(.

وكذلك قولو سبحانو وتعالى " إن هللا عنده عمم الساعة وينزل الغيث ويعمم ما في

األرحام"()5

وعميو ،فمو الحظنا ىذه اآليات ،لرأينا أنو ال يعمم الغيب إال هللا ،حتى أنو سبحانو وتعالى لم ِ
يأت
اء
عمى ذكر أحب الخمق إليو سيدنا دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) في ىذا األمر ،فعمم الغيب وما في األرحام سو ً
ذكو اًر أم إناثاً ،وعمم الغيث ،أؼ متى سينزل المطر وكميتو ،وما غاب عن ذىن اإلنسان من أمر
السماوات واألرض ،كل ىذه األمور ال يعمميا إال هللا سبحانو وتعالى وال يشاركو في ذلك أحد.

________________________
( )1سورة األنعام رقم .59 /6
( )2سورة ىود رقم .123 /11
( )3سورة الرعد رقم .9 /13
( )4سورة السجدة رقم .6/32
( )5سورة لقمان رقم .34 /31
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ويرػ القزويني ،أنو وبما أن اإلمامة مما قضى هللا ورسولو بترك نصبو ،فال يجوز لمناس حينيا
نصبو ،وبما أنيا كغيرىا من الوظائف الدينية واألحكام الشرعية التي قضيا بيا ولم يتركاىا ،فإنو
ليس ألحد الخيرة في نفييا واثباتيا.
وعميو ،فإنو يرػ أن تقديم الصحابة لشخص اإلمام والخميفة (أبو بكر) ،تقديم بين يدؼ هللا
ورسولو ،ويرػ أن هللا قد نيى عن ارتكاب ذلك وحرم عمييم فعمو ،استناداً لقولو تعالى " يا أييا
الذين آمنوا ال تقدموا بين يدؼ هللا ورسولو"( ،)1وعمى ذلك فإن أمر اإلمامة وىو من أىم األمور
وأعظميا ،والتي تنبني عمييا مصالح العباد الدينية والدنيوية ،ال يجوز اسناد أمرىا لمناس عامة
والصحابة خاصة ،بل ىو مسند إلى هللا ،وبالتالي فإن نصب اإلمام يكون من عند

هللا)2(.

إال أن سبب نزول ىذه اآلية ليس كما يدعيو القزويني ،فقد ورد في أسباب النزول لمنيسابورؼ:
أخبرنا أبو نصر أحمد بن دمحم بن إبراىيم ،قال :أخبرنا عبيدهللا بن دمحم العكبرؼ ،قال :أخبرنا دمحم
بن عبدهللا البغوؼ ،قال :أخبرنا الحسن بن دمحم بن الصباح ،قال :أخبرنا حجاج بن دمحم ،قال:
أخبرنا ابن جريج ،قال :حدثني ابن أبي مميكة أن عبيدهللا بن الزبير أخبره أنو قدم ركب من بني
ِ
ِ
أمر األقرع بن
أمر القعقاع بن معبد ،وقال عمرّ :
تميم عمى رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) ،فقال أبو بكرّ :
حابس ،فقال أبو بكر :ما أردت إال خالفي ،وقال عمر :ما أردت خالفك ،فتماريا حتى ارتفعت
أصواتيما ،فنزل في ذلك قولو تعالى" يا أييا الذين آمنوا ال تقدموا بين يدؼ هللا

ورسولو")3(.

وعميو ،فإن السؤال الذؼ يطرح ىنا ىو كيف استند القزويني عمى ىذه اآلية ،في الوقت الذؼ كان
سبب نزوليا مختمف عن السبب الذؼ قدمو القزويني ،أليس ىذا تأويل مذموم؟.

______________________
( )1سورة الحجرات رقم .1/49
( )2القزويني ،1989م.س .13
( )3النيسابورؼ ،أبو الحسن عمي بن أحمد الواحدؼ ،أسباب النزول ،دار اإلصالح ،الدمام1407/ه ،ص .385
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ويرػ القزويني أن معرفة اإلمام بعد النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) من أعظم الواجبات في الدين وأكبر الفرائض في
اإلسالم بعد معرفة هللا ومعرفة الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،ذلك أنيا تحفع األحكام اإلليية من الضياع ،وتنفيذ
أوامره ونواىيو عز وجل بعد النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وىو يستدل عمى ذلك بالقرآن والسنة واإلجماع
أما من القرآن ،فقولو تعالى ":يوم ندعوا كل أناس

بإماميم"()2

والعقل)1(.

.

واإلمام في اآلية السابقة قد يكون بكتابيم الذؼ أنزل إلييم أو بنبييم ،أو ما يؤتم بو من رئيس
وغيره ،وعميو فميس شرطاً أن يكون اإلمام في ىذه اآلية اإلمام بحسب مفيوم القزويني.
أما من اإلجماع ،فيو يرػ أنو ال خالف بين المسممين في أن معرفة أئمة الدين وخمفاء المسممين
بعد النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) واجبة عمى العموم ،كوجوب غيرىا من الفرائض.
إال أننا ال نتوافق معو في ىذا ،فيناك من المسممين من ال يعتقد بأن معرفة اإلمام بعد النبي
(ملسو هيلع هللا ىلص) من األمور الواجبة عمييم ،وىؤالء يرون أنو وبما أنو لم يبمغيم ىذا الوجوب إن كان من
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
وطمب العزة والجاه والمال ،واختالف الطبائع واألىواء ،مع بقاء التكميف عمييم بعد زمن الرسول
(ملسو هيلع هللا ىلص) دون زعيم يقوم المعوج منيم ،ويقيم الحدود ،وينفذ األحكام ،وييدييم إلى سبل الرشاد،
ويرشدىم إلى الطريق المنجي في العاجل واآلجل ،عمى ضوء ما أنزل ليم من الدين.
وعميو ،فإنو يرػ أنو من غير المعقول أن يترك هللا الناس المنتشرين في شعاب الحيرة والجيل،
ليحكم بيم اليوػ والجيل والعمى ،لذلك جعل ليم أئمة ىداة ،وأوجب عمييم معرفتيم ،ودليم عمى
أشخاصيم عمى لسان النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) داللة موجبة لرفع اإللتباس بما أوجب ليم من الطاعة
عمييم)3(.

_____________________________
( )1القزويني ،1989م.س .17
( )2سورة اإلسراء رقم .17/17
( )3القزويني ،1989م.ن .18
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إال أن قولو بوجوب اإلمامة من جية العقل ،يجد من يعارضو ،حيث يرػ أبي يعمي ،دمحم بن
الحسين الفراء الحنبمي ،أن طريق وجوب اإلمامة السمع ال العقل ،إذ يرػ أن العقل ال يعمم بو
فرض شئ وال إباحتو ،وال تحميل شئ وال تحريمو.
ويرػ أبي يعمي أن طريق اإلمامة االختيار ،وأن أىل االختيار ىؤالء ال بد وأن يتوفر فييم شروط
ثالث:
أما الشرط فيو العدالة ،وأما الثاني فالعمم الذؼ يتوصل بو إلى معرفة من يستحق اإلمامة ،أما
الشرط الثالث فيو أن يكون من أىل التدبير المؤديين إلى اختيار من ىو أصمح

لإلمامة)1(.

ٍ
اختيار لمخميفة يوم السقيفة ،ال ينطبق عميو شرط
ويرػ القزويني أن ما اجتمع عميو المسممون من
االختيار الحر ،ذلك أن األمر اقتصر عمى رأؼ مجموعة من الصحابة ولم يأخذوا برأؼ آخرين
من كبار رجاليم من السابقين األولين من المياجرين واألنصار ،من أىل العقد والحل ،وىؤالء
عارضوا ما حدث أشد المعارضة ،ولم يفوض شخص منيم أشراف قومو في االختيار ،وىذا ال
يختمف عميو إثنان من أئمة الحديث وأمناء التاريخ بحسب القزويني.
إال أ ن ما يرد عمى القزويني في رأيو ىذا ،ىو ما حدث في اليوم التالي لحادثة السقيفة في مسجد
رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) ،حيث كانت البيعة العامة ،وقبول أبو بكر بيذه البيعة التي بايعو فييا المسممون
من خالل الخطبة التي ألقاىا ،ونفورىم بعد ذلك في جيوش اإلسالم تحت إمرتو شرقاً وغرباً.
ويرػ أن اختيار الشيعة لعمي إماماً وخميفة لرسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) ،لم يكن مستنداً الختيار الصحابة
لعمي عميو السالم ليكون ما أتى عميو غيره من إمامة األمة وخالفة الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وانما كان
مستنداً الختيار هللا تعالى لو بعد نبيو (ملسو هيلع هللا ىلص) ،لذلك يرػ أن ىذا حجة في عدوليم عمن اختاره
الناس في السقيفة إلى من اختاره هللا ورسولو (ملسو هيلع هللا ىلص) إماماً

وىادياً)2(.

__________________________
( )1أبي يعمي ،دمحم بن الحسين الفراء المعتزلي ،األحكام السمطانية ،دار المكتبة العممية ،بيروت ،لبنان  ،2000ص.19
( )2القزويني  ،2003م.س.42-40
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المبحث الرابع
طريق ثبوت اإلمامة
يرػ القزويني أن الشخص الذؼ لو حق القيام مقام النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) في رئاسة الدين والدنيا ىو الذؼ
أجمع عميو المسممون جميعيم عمى اختالف آ ارئيم ،وتباين أىدافيم وتضارب مذاىبم عمى إمامتو
بعد الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،ولم يختمفوا في األمور التي أوجبت لو اإلمامة العامة من اجتماع الصفات
السامية ونص النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) عميو ،إما من خالل التصريح أو التمويح ،وىو عمي عميو السالم.
ولكن ىذا القول غير دقيق ،ذلك أنو من أين أن المسممين جميعيم قد أجمعوا عمى إمامة عمي
بعد الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص)؟ ،وان كانوا قد بايعوه فيما بعد ،بعد خالفة عثمان ،فيل ىذا يعني أن إمامة أبي
بكر وعمر وعثمان لم تتم بوجو حق؟ ،وىم المشيود ليم بالصدق والعدل واألمانة والزىد والتقوػ.
ٍ
فضل مع
حيث يرػ أن الشيعة اإلمامية عمى يقين قاطع بإمامتو بعد الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) من غير
اآلخرين ،وتقضي لو بذلك حتى وفاتو ،وتحكم بخطأ من شك في ذلك ،ويرػ أن أىل السنة
متفقون عمى إمامتو بعد عثمان ،وأما الخوارج فيعترفون لو باإلمامة كاعتراف غيرىم لو ،وان
فارقوه في النياية ،وأنو عمى الرغم من عدم وجود إجماع عميو ،إال أنو يرػ أنيم أجمعوا عمى ما
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)
فيو ،والتي تدل عمى وجوب اإلمامة لو واختصاصيا بو ،واتفاق األمة عمى أن النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) قدمو
في حياتو ،وأعطاه اإلمارة عمى جماعة من أعيان الصحابة ،واستخمفو عمى المدينة.
ويرػ أنو قد اجتمع في شخص عمي عميو السالم الصفات والمؤىالت الدينية والدنيوية التي
تجعمو األحق باإلمامة ،ذلك أنو اشترك مع النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) في رفيع النسب ،وكريم الحسب ،وبروز
فضمو وزىده وتقواه ،وكذلك شجاعتو في جياد المشركين والكفار ،وظيوره عمى الجميع في العمم
والمعرفة باألحكام ،وحكمتو في التدبير وسياسة الناس عمى الوجو الشرعي والقانون
_______________________
()1القزويني ،1989م.س.24-23
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اإلليي)1(.

ويرػ الشيعة أن الشورػ الوارد ذكرىا في قولو تعالى ":وأمرىم شورػ بينيم" ،ال تصح إال في
األمور التي لم يرد فييا حكم من هللا ورسولو (ملسو هيلع هللا ىلص) ،أما مسألة تعيين اإلمام بعد الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) فيي
مما كان لمشريعة الحكم القطعي فييا.
وعمى ىذا األساس فيم يعتبرون اإلمامة أصل من أصول الدين التي ال يكتمل اإليمان إال بيا،
وأن تشريعيا كان لطفاً من هللا لسد الفراغات التي خمفيا النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) بغيابو ،ودور اإلمام ىو
ىداية الناس واصالح الفرد والمجتمع من خالل حمل الرسالة وحفظيا من

التحريف)1(.

إال أن السؤال الذؼ يطرح ىنا رداً عمى قولو أن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) قد خمف فراغات بغيابو ،ما ىي
الفراغات التي تركيا الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص)؟ ،وقد ترك المسممين أقوياء ،يمثمون أمة متماسكة بأىم
مصدرين لمشريعة اإلسالمية وىم القرآن والسنة ،ونظاماً سياسياً قائماً عمى الشورػ في المسائل
التي لم يرد فييا نص واضح من القرآن أو السنة النبوية الشريفة.
ولقد قال الشيعة بوجوب اإلمامة ،وىم في ىذا ال يختمفون مع أىل السنة وأكثر الخوارج والمعتزلة،
إال أنيم ال يرون أنيا واجبة عمى األمة بل عمى هللا ،وأخذوا يدافعون عن منطقيم ىذا ،حيث
يرون أن فعل المطف واجب عمى هللا ،وبما أن اإلمامة لطف ،فإن إقامتيا واجبة عمى هللا.
وىذا يرجع إلى أنيم يرون أننا نحتاج لإلمام ألداء الواجبات العقمية ،واجتناب القبيح وليكون
حافظاً لمدين من النقص ،كما أنيم يرون أنو ال سبيل لمعرفة هللا إال بتعميم الرسول صمى هللا
عميو وسمم واإلمام ،لذلك وجب عمى هللا أن ال ُيخمي العالم من المعصوم ،وقد قال قدماء الشيعة

بأن الحاجة لإلمام ىي ليعمميم أحوال األغذية واألدوية والسموم

الميمكة)2(.

إ ال أنو من غير الصواب القول بأن ىناك ما يجب عمى هللا وما ال يجب عميو ،فاهلل خالق ىذا
الكون ،وال يستطيع أحد أن يوجب عمى هللا شيء ،وعميو فقولو ىذا ال أساس لو من الصحة.

_______________________
( )1سورة الشورػ رقم .38/ 42
( )2القاسم ،أسعد ،م.س .37- 36
( )3الريس  ،1976م.ن .161-159
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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
خمو األمة من إمام ،يكدر معيشتيم ويتغمب القوؼ عمى الضعيف وينيمكوا في المعاصي ويقع
اليرج

والمرج)1(.

ولكنني أرػ أن ىذا الكالم ينطبق عمى أؼ حاكم ،بمعنى أن األمة اإلسالمية تحتاج إلى الحاكم
عمى اختالف التسميات التي تطمق عميو ،ولعل القول بأنو يقمع المعتدين وينصف المظمومين،
يدل عمى أن ىذا اإلمام يحتاج إلى أن يكون قاد اًر عمى القيام بأعمالو ،وأن يكون ذو عصبية
وقير وغمبة ،وبالتالي فإن القول بأن الحاجة لإلمام ىو أن يقمع المعتدين وينصف المظمومين،
ىو كالقول بالحاجة لمخميفة أو األمير أو الرئيس ،وعميو فال حاجة لمقول بضرورة وجود اإلمام
بالمفيوم الذؼ يعتقدونو ،أؼ أن يكون معصوماً من الخطأ والنسيان ،وأن يكون منصوصاً عميو
من هللا عمى لسان نبيو دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) ،أو أن يكون من آل البيت.

_____________________________________
( )1داود ،نبيمة عبد المنعم ،1994م.س.292
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المبحث الخامس
اإلمام الغائب
أما فيما يتعمق باإلمام الغائب ،فيم يرون أن وجود اإلمام الحجة تحت الستار لو فوائد ليس فقط
في الجانب الديني ،بل أيضاً في الجانب االجتماعي ،وىذه الفوائد تساىم وتصب في إنجاح
اإلمام المستور في ممارسة قيادتو بدرجة أكبر ،وىذه الفوائد تتجسد في:
الفائدة األولى ،وتتمثل في اإلعداد النفسي لعميمة التغيير الكبرػ ،حيث أن ىذه العممية تتطمب
وضعاً نفسياً فريداً في ىذا القائد ،مشحوناً بالشعور بالتفوق ،وكذلك اإلحساس بضعف وضآلة
الكيانات المعارضة لو ،فبالقدر الذؼ يزيد شعور ىذا القائد بتفاىة الحضارة وأنيا مجرد نقطة
عمى الخط الطويل لحضارة اإلنسان ،بقدر ما يصبح أكثر قدرة من الناحية النفسية عمى مواجية
ىذه الكيانات.
أما الفائدة الثانية ،فتتمثل في اإلعداد الفكرؼ وتعميق الخبرة القيادية ،بمعنى أن التجرية التي
تتيحيا مواكبة تمك الحضارات المتعاقبة ليا أثر كبير في اإلعداد الفكرؼ وتعميق الخبرة القيادية
لميوم الموعود.
أما الفائدة الثالثة فتتمثل في االقتراب من مصادر اإلسالم ،حيث أن عممية التغيير التي سوف
يقوم بيا ىذا القائد المنتظر تقوم عمى أساس رسالة معينة ىي رسالة اإلسالم ،وىذا يتطمب أن
ن
بناء كامالً ومستقالً عن مؤثرات
تكو شخصية ىذا القائد (اإلمام) ،قد بنيت ً

_______________________________
( )1الحائرؼ ،1995م.س .140
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الحضارة)1(.

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
اإلمام الغائب من منطمق أنو غائب ال حول لو وال قوة ،وال نعمم من أمره شيئاً ،وأن أىم شيء في
مدع لإلمامة ،حتى وان كان ىذا الشخص خير رجال زمانو ،فال
اإلمام ىو القوة والغمبة ،وأن أؼ ٍ
بد لو من قوة وقير وغمبة حتى يتمكن من منازعة

اإلمامة)1(.

وعميو ،فإنو ال فائدة لألمة من ىذا اإلمام الغائب ،فيو غير قادر وغير ذؼ شوكة وال نعمم من
أمره شيئاً.
وكيف لشخص بعيد عن الحضارة ولم يتأثر بيا أن يقود األمة مع كل ىذا التطور الحضارؼ
الذؼ يحصل في العالم ،وكيف أن وجوده تحت الستار كما يقولون سوف يكون لو أثر كبير في
عممية اإلعداد الفكرؼ؟ ،وعميو فإن مثل ىذه االدعاءات ال أساس واقعي ليا ،ونحن نتوافق مع
موقف ابن تيمية في قضية اإلمام الغائب ،وسترد آراء ابن تيمية بشكل مفصل في فصل خاص
بنظرتو الواقعية لإلمام والحكم.
و أرؼ ابن تيمية ىذا يتوافق مع موقف و أرؼ ابن خمدون فيما يتعمق بالرئيس ،الذؼ يرػ أن
الرئاسة عمى القوم ال تكون إال بالغمبة ،لذلك وجب أن تكون عصبية ،ذلك أنو ال بد في الرئاسة
عمى القوم أن تكون من عصبية غالبة لجميع العصبيات األخرػ حتى تخضع ليا ،وبالتالي
يستطيع الرئيس أن يقوم بما لو من ميام دون خوف أو

ضعف)2(.

______________________
( )1كوناكاتا ،حسن ،النظرية السياسية عند ابن تيمية ،دار األخالق لمنشر والتوزيع ،مركز الدراسات واإلعالم ،الرياض ،الطبعة
األولى1994م ،ص .92-91
( )2ابن خمدون  ،2013م.س .265
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وترػ اإلمامية أنو وبما أن النبوة لطف ،فكذلك اإلمامة ،ذلك أن ما دل عمى وجوب النبوة ،دل
أيضاً عمى وجوب اإلمامة خالفة عن النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) قائمة مقاميا ،إال في تمقي الوحي اإلليي.
وترػ أيضاً أن اإلمامة ضرورية ،ذلك أن اإلمام يحمل الناس عمى فعل الطاعات واجتناب
المحرمات ويقيم الحدود

والفرائض)1(.

كما وتعتقد اإلمامية بأن اإلمام يجب أن يكون أفضل رعيتو في جميع صفات الكمال من العمم
والكرم ،وكذلك الشجاعة والعفة والرأفة والرحمة وحسن الخمق والمعرفة بالسياسة ،إضافة إلى
الكماالت النفسية والكرامات الروحانية بحيث ال يشاركو في ذلك أحد من الرعية.
وترػ اإلمامية أن العالقة التي تربط اإلمام باألمة ترتكز عمى محور اإلمامة ،فاإلمام عندىم قائد
ديني واجتماعي ،حيث يعمل عمى صيانة الرسالة من التحريف ،ىذا باإلضافة إلى أن اإلمام
قدوة لألمة في أخالقو وسموكو ،ىذا من جانب ،أما الجانب اآلخر فيتمثل في أن اإلمام قائد
لممجتمع يعمل عمى إدارتو وحل مشاكمو ،وكذلك تطبيق المبادغ اإلسالمية في ىذا المجتمع،
وىذا يوجب عمى األمة إتباع اإلمام واإلقتداء بو وعدم الخروج عمى

طاعتو)2(.

ولكن السؤال ىنا ىو كيف أن اإلمام سيقوم بحمل الناس عمى فعل الطاعات؟ ،ومن أين لو أن
ىذا الشخص يعمل المعصية؟ ،وكذلك إن لم يقم الناس بفعل الطاعات واجتناب المعاصي من
خالل ما جاء في القرآن وما تواتر عن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،ولم يمتزموا بما جاء في ىذين المصدرين
لمتشريع اإلسالمي ،فكيف لإلمام أن يحمميم عمى فعل الطاعات واجتناب المعاصي دون المجوء
لما ورد في القرآن والسنة؟ ،وىل ترك الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) طاعة إال وأمر بيا ،أو معصية إال ونيى
اء بنص عام أو خاص؟.
عنيا ،سو ً

_______________________________
( )1داود ،نبيمة عبدالمنعم  ،1994م.س .293-294
( )2داود ،نبيمة عبدالمنعم  ،1994م.ن.296
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المبحث السادس
رد أهل السنة عمى الشيعة
لقد كان الخالف الذؼ بدأ بين المسممين بعد وفاة الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) في السياسة ولم يكن في الدين،
وقد تجذرت ىذه الخالفات مما أدػ إلى صراعات عقائدية في موضوع الخالفة وأصول الحكم،
فمم يكن الخالف عمى شيادة التوحيد أو عمى اإليمان بالغيب والمالئكة ،بل كان في اإلمامة
والخالفة ،ولم يكن ىذا الخالف فقط أول خالف ،بل كان أيضاً أعظم خالف وقع بينيم.
إذ أن عمارة يرػ أنيم جردوا السيف لسبب سياسي ،حيث حدث بين المياجرين واألنصار في
السقيفة وكان ىذا أول خالف ،وبعد البيعة ألبي بكر حدث الخالف بينو وبين األنصار من
جانب وبين نفر من بني ىاشم ،والذين أرادوا أن تكون البيعة لعمي عميو السالم ،وبعد أشير قميمة
حدثت حروب الردة والتي تمحورت حول سمطة الخميفة الجديد ،حيث أن بعض القبائل التي
دخمت في اإلسالم رفضت اإلنصياع لما حدث في المدينة ،وما تم من نقل سمطة الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص)
إلى أبي بكر من خالل اإلنكفاء عن دفع الزكاة ،ما أدػ إلى نشوب ىذه الحروب.
ويرػ عمارة أنو وفي أواخر عيد عمي وقع الخالف النظرؼ حول اإلمامة ،حينما ظيرت فكرة
الغمو في عمي عميو السالم والمنسوبة لعبدهللا بن سبأ ،والذؼ كان من بواكير الفكر النظرؼ عن
اإلمامة)1(.

ولقد تأسست نظرية الخالفة عند أىل السنة بعد وفاة الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) عمى أساس عدم وجود نص
في تعيين الخميفة ،وأن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ترك األمر لمناس الختيار األسموب الذؼ يرونو مناسباً في
ذلك محتجين عمى ذلك بقولو تعالى " وأمرىم شورػ

_______________________
( )1عمارة  ،1989م.س .70-69
( )2سورة الشورػ رقم .38/42
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بينيم")2(.

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
بالخالفة ،فتنعقد اإلمامة

بذلك)1(.

إال أن القول بالشورػ يبدو أنو كان نظرياً ،ولم يكن ىناك عممياً شورػ بالمعنى الدقيق لمكممة.
وكذلك فإن السنة ينكرون احتجاج الشيعة بالنص ،بأن اإلمامة نيابة عن هللا ورسولو )ملسو هيلع هللا ىلص) ،وىم
ينكرون قول الشيعة بأن اإلمامة من أركان الدين وأصل من

أصولو)2(.

ويرػ ىؤالء أن اإلمامة واجبة وذلك إلجماع الصحابة يوم السقيفة ،فإالمامة عندىم ثابتة
باإلجماع ،أؼ إجماع الصحابة أوالً ومن ثم إجماع األمة ،ولما كان اإلجماع أحد المصادر التي
يستقي منيا الشرع ،ليذا قالوا أن مصدر وجوب اإلمامة ىو الشرع ،في الوقت الذؼ ذىب فيو
بعض المعتزلة وىم الجاحع وأبو القاسم الكعبي وأبو الحسين الخياط ،إلى أن اإلمامة واجبة
بالعقل والشرع معاً ،بال تفاوت بين المصدرين وال تفريق بينيما في الزمن أو

الرتبة)3(.

وكذلك قالوا بأن اإلمامة واجبة لرفع ضرر الفوضى التي من الممكن أن تطال المجتمع
اإلسالمي ،وىو كما يعتقدون دليل شرعي ،ومنطمق ىذا أن اإلنسان ِ
كائ ٌن إجتماعي ،حيث أنو

يعجز أن يعيش لوحده ،وأن حاجات اإلنسان متنوعة ومختمفة ،وىذه الحاجات تستمزم توزيع
األعمال والوظائف والصناعات ،وىذا يؤدؼ بدوره إلى وجود المدينة والعمران ،ووجود المدينة
والعمران عمى ىذا الشكل ال بد أن يحدث االختالف والفرقة ،وبالتالي يقع التنازع بين المسممين،
لذلك وجب أن يكون ىناك من يجمع كممتيم ويمنع بعضيم من اإلعتداء عمى
___________________
( )1القاسم ،أسعد ،أزمة الخالفة واإلمامة ،ب.ت ،م.س .38
( )2عمارة  ،1989م.س . 427
( )3الريس  ،1976م.س.132-131
( )4الريس 1976م.ن .135-134

76

بعض)4(.

وعمى ذلك ،فإن أىل السنة ويوافقيم في ذلك المعتزلة والمرجئة والخوارج ،يرون أن طريق اإلمامة
والخالفة الشرعية ىو اإلختيار من األمة ،ويظير ىذا اإلختيار من خالل البيعة ،وعميو فاألمة
ىي مصدر السمطات ،واإلمامة أو الخالفة ىي عقد بين األمة والخميفة أو

اإلمام)1(.

والعقد الوارد في الفقرة السابقة ىو عقد بين اإلمام واألمة مبني عمى الرضا ،وىو المصدر الذؼ
يستمد منو اإلمام سمطتو ،ولمعقود حرمة في اإلسالم ،فقد أوجب هللا تعالى الوفاء بيا ،وقد ورد
ىذا في آيات كثيرة منيا قولو تعالى" يا أييا الذين آمنوا أوفوا بالعقود"( ،)2وقولو تعالى" وأوفوا
بالعيد إن العيد كان

مسؤوال")3(.

ولقد اىتم الفقياء اإلسالميون بالبحث في صيغ العقد وتحديد مدلوالت األلفاظ الواردة فيو ،لمتأكد
من أن كل عبارة في العقد تؤدؼ المعنى الخاص المراد منيا في سياق التعاقد ،وقد وضعوا
شروطاً لمحرص عمى صحة العقد ،وىذه الشروط تتمثل في أن األمة ىي األصل في العقد ،ذلك
أنيا ىي الموجب األول لعقد اإلمامة والطرف األول

فيو)4(.

ولعل القول بأن اإلمامة عقد بين األمة واإلمام يعني أنيا نيابة عن المسممين في رعاية حقوق
هللا ،واألمة ىي التي تتخذ العدة وتوجد الوسائل ألداء كل تمك الحقوق ،وىذا العقد مرجعو األول
إرادة األمة ،وىذه اإلرادة تظير حين تقرر األمة أن تنشئ أو توجب العقد

_________________________
( )1الريس 1976م.س .176-175
( )2سورة المائدة رقم .5/1
( )3سورة االسراء رقم .17 /34
( )4الريس ،1976م.س.216 -213
( )5الريس  ،1976م.ن .220
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باالختيار)5(.

خالصة الفصل الخامس
أوردنا في ىذا الفصل آارء الشيعة حول مسألة الحكم في اإلسالم ،وخاصة ما يتعمق منيا
بالحاكم(اإلمام) ،حيث أنيم يتمسكون بمجموعة من المبادغ الخاصة حول شخص اإلمام والتي
تتمثل بالقول بعصمتو ،بمعنى استحالة ارتكاب اإلمام ألؼ من األخطاء والرذائل ،صغيرة كانت
أم كبيرة ،ظاىرة أم باطنة.
اء قوليم بنص
ولقد قدم الشيعة الحجج لمتأكيد عمى صحة ما ذىبوا إليو من آ ارء وأفكار ،سو ً
الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) عمى عمي عميو السالم ،أو القول بوجوب عصمة اإلمام وأن ىذه العصمة مختصة
بآل البيت ،وعمى ذلك فيم األولى واألحق باإلمامة.
إضافة إلى ىذا ،فيم يعتقدون أن وظيفة اإلمام ال تتجسد فقط في الشؤون اإلدارية والسياسية ،بل
يعتقدون أن اإلمامة وظيفة دينية وسياسية ،ذلك أن اإلمام ىو المبمغ ألحكام اإلسالم بعد النبي
(ملسو هيلع هللا ىلص) وىو الحافع لمشريعة والحجة والمصدر الوحيدة ليا.
أما بالنسبة لتنصيب اإلمام ،فيم يرون أن ىذا أمر جاء النص فيو واضحاً جمياً من عند هللا عمى
لسان نبيو دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وأن الشورػ ال تجوز في مثل ىذه األمور.
أما بالنسبة لمصفات الواجب توفرىا فيمن يتولى ىذا المنصب ،فيم يوجبون أن يتصف ىذا اإلمام
بصفات استثنائية إضافة لمعصمة ،فيم يوجبون أن يكون ىذا اإلمام أفضل أىل زمانو من صفات
العمم والشجاعة والكرم والعفة واألمانة ،أما صفة األعممية فيي عمى اعتبار أن دور اإلمام ال
يتجسد فقط في الشؤون اإلدارية والسياسية ،بل أنو الحافع لمشرع بعد النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) والمبين لمناس
أمور دينيم ،لذلك وجب أن ينسجم عممو مع ىذه الوظيفة.
أما بالنسبة لما يتعمق باإلمام الغائب ،فيم يرون أن وجود اإلمام الحجة تحت الستار لو فوائد
تتمثل في اإلعداد النفسي والفكرؼ لعممية التغيير الكبرػ التي سوف يقوم بيا اإلمام ،وكذلك
اإلقتراب من مصادر التشريع اإلسالمي.
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الفصل السادس
___________________________________________________
منظورين واقعيين لمحكم
تقديم
بعد أن قمنا بعرض آ ارء وأفكار الشيعة في قضية الحكم ،وخاصة ما يتعمق منيا بالحاكم الذؼ
يتولى أمر المسممين ،والذؼ يختصونو بمقب اإلمام ،سنتطرق في ىذا الفصل إلى منظورين
واقعيين ليذه القضية ،والذين يتمثالن بآراء ابن تيمية وابن خمدون ،حيث:
ينتقد ابن تيمية موقف ورأؼ الشيعة في قضية الحكم ،ذلك أنو يرػ أن أىم شيء في ىذا
مدع ليذا المنصب ال بد وأن يكون ذو قوة وغمبة
المنصب ىو القوة والقير والغمبة ،ويرػ أن أؼ ٍ
حتى يتمكن من منازعة اإلمامة ،وعميو فيو ينتقد قول الشيعة بالعصمة ،وكذلك يرػ أن اختيار
ىذا الشخص ال يتم إال الشورػ ،ويرػ أن أىل الشورػ ال بد وأن يكونوا من أىل الشوكة وىم ذوو
القوة والسيف.
وفي نفس السياق ،يرػ ابن خمدون أن أىم ما يجب في ىذا المنصب ىو العصبية ،أؼ بأن
يكون ىذا اإلمام ذو عصبية غالبة لجميع العصبيات ،حتى يتمكن من القيام بالميام التي عميو
القيام بيا ،ويضع ابن خمدون شروطاً لمن يجب أن يتولى ىذا المنصب ،وىذه الشروط تتمثل

ٍ
عطل أو خمل يؤدؼ إلى عجز اإلمام
بالعمم والعدالة والكفاية وسالمة الحواس واألعضاء من أؼ
ط عميو
عن القيام بالميام الموكمة إليو ،أما الشرط الخامس عنده فيو شرط القرشية ،وىو شر ٌ
خالف بين المسممين ،بين من يرػ أن اإلمامة لقريش ،ومن ال يرػ اشتراط القرشية في اإلمام.
وعميو فإنني سأقوم في ىذا الفصل بعرض آ ارء ٍ
كل من ابن تيمية وابن خمدون في قضية الحكم،

اء القول بالعصمة ،أو آ ارئيم الخاصة باإلمام
وكذلك االنتقادات التي يوجييا ابن تييمة لمشيعة سو ً
الغائب.
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المبحث األول
نظرية ابن تيمية
يرػ ابن تيمية أنو ينبغي أن ُيعرف األصمح لكل منصب ،ويرػ أن الوالية ليا ركنان أساسيان
ىما القوة واألمانة ،ويستشيد بقولو تعالى "إنو لقول رسول كريم ،ذؼ قوٍة عند ذؼ العرش مكين،
مطاع ثم أمين"( ،)1ويرػ أن القوة في كل والية بحسب نوع ىذه الوالية ،حيث أن القوة في إمارة
ٍ
الحرب ترجع إلى شجاعة القمب ،والخبرة بالحروب والمخادعة فييا ،ذلك أن الحرب خدعة،
وكذلك القدرة عمى استخدام أساليب القتال المختمفة من ضرب وكر وفر

وركوب)2(.

والقوة في الحكم ترجع إلى العدل بين الناس بحسب الكتاب والسنة ،والقدرة عمى تنفيذ األحكام،
أما األمانة فترجع إلى خشية هللا وترك خشية الناس.
وىو يرػ أن الواجب تقديم األصمح لكل والية ،بمعنى أنو إذا ُعين رجالن أحدىما أعظم أمانة
ضرر فييا.
واآلخر أعظم قوة ،وجب تقديم أنفعيما لتمك الوالية ،وأقميما
ً

لذلك وجب تقديم الرجل القوؼ الشجاع في إمارة الحرب ،حتى وان كان فيو فجور ،عمى الرجل
الضعيف العاجز وان كان أميناً ،وليذا كان النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) يستعمل خالد بن الوليد عمى الحرب منذ
أسمم لشجاعتو ،وكذلك أبو بكر الذؼ استعممو في حروب أىل الردة ،وفي فتوح العراق
أما إن كانت الحاجة في الوالية إلى األمانة أشد ،قدم األمين ،مثل الحاجة لحفع

والشام)3(.

المال)4(.

_________________________
( )1سورة التكوير رقم.21-19/81
( )2ابن تيمية ،أحمد بن عبدالحميم بن عبدالسالم ،السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية ،تحقيق عمي بن دمحم العمران ،دار عالم
الفوائد لمنشر والتوزيع ،جدة 1429ه ،ص.17
( )3ابن تيمية ،1429م.س .19 -18
( )4ابن تيمية ،1429م.ن .25
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لذلك فإنو من الواضح أن تقديم الشخص لمنصب معين يجب أن يكون منسجماً مع المصمحة
اء كان منصبأً سياسياً كاإلمامة والخالفة ،أو منصباً عسكرياً كقيادة
التي يقتضييا المنصب سو ً
الجيش ،أو مدنياً كالقضاء وفض الخصومات بين الناس.
ولعمنا نجد عند ابن تيمية نقمة جديدة في نظريتو حول تولي السمطة ،وىذه النظرية تتكون من
ثالثة عناصر أساسية تحكم ىذه العممية وىي النص والمبايعة ،إال أن ما تختمف وتتميز بو ىذه
النظرية مالحظة إتجاه ابن تيمية نحو القير والغمبة ،وىو العنصر الثالث ،حيث يرػ أن أؼ مد ٍع
لإلمامة حتى ولو كان ىذا الشخص خير رجال زمانو ،حتى وان كان معصوماً ،كما تقول
الشيعة ،فإنو ال يتمكن من منازعة اإلمامة شرعاً إال إذا امتمك القوة الفعمية.
ويرػ أن اإلمام الذؼ تدعوا إليو الشيعة ال يعد إماماً ،ال لشئ إال ألنو غير ذؼ شوكة وغير
قادر ،وبالتالي ال يممك السمطة والقير والغمبة ،وعميو فال فائدة من إمامتو ،وىذه من الحجج التي
اعتمد عمييا ابن تيمية في تفنيد مذىب الشيعة في تنصيب اإلمام.
ويرػ كوناكوتا أن نظرية ابن تيمية في اإلمامة ترجع إلى نظريتو في الوالية باعتبارىا تقوم عمى
أساسين ىما القوة واألمانة ،حيث يضع القوة قبل األمانة وقد جاء ىذا عن قصد ،فيو يستشيد
بكثير من النصوص التي جاء فييا ذكر القوة قبل األمانة ،ومنيا قولو تعالى" إن خير من
استأجرت القوؼ األمين"( ،)1وقول صاحب مصر ليوسف" إنك اليوم لدينا مكين أمين"(.)2
وعمى ىذا فإن مناط الطاعة لإلمام عند ابن تيمية يقوم عمى القدرة والقير والغمبة ،وليس عمى
شرعية اإلمام واستحقاقو لإلمامة فقط ،بمعنى أن اإلمام ال يطاع فقط ألنو يستحق الطاعة كالنبي
(ملسو هيلع هللا ىلص) ،كما تقول الشيعة ،وانما يطاع ألنو ذو قدرة عمى فرض طاعتو عمى الرعية لما يتمتع بو
من قدرة

وسمطان)3(.

__________________________
( )1سورة القصص رقم .26/28
( )2سورة يوسف رقم .54/12
( )3كوناكاتا ،1994م.س .92-91
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وقد جعل ابن تيمية مفيوما شرعياً لمرسالة يستمزم وجوب طاعة النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) عمى اإلطالق دون
تقيد بقير أو غمبة ،بينما جعل لإلمامة مفيوماً واقعياً يتحدد بالقدرة والسمطان والغمبة ،وىذا يعني
أن طاعة النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) واجبة ال لكونو إماماً يطاع مثل طاعة األئمة ،وانما ألنو رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص)،
اء كان حياً أو ميتاً ،ووجوب طاعة الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) عمى القرون التالية مثل
وىذا األمر ثابت لو سو ً
وجوب طاعتو عمى أىل زمانو ،فسمطة النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) دائمة وشاممة ،بخالف سمطة األئمة المقيدة
بالمكان

والزمان)1(.

وبناء عمى ما ذكرناه ،فإن ابن تيمية يعتبر أن حقيقة اإلمامة ىي القدرة والسمطان ،واإلمام عنده
ً
ىو المطاع القادر ،وىذه الفكرة تبمورت عنده من خالل نقده لمفيوم اإلمامة عند الشيعة وخاصة
فيما يتعمق بالميدؼ المنتظر ،عمى اعتبار أنو غائب ال قدرة لو وال سمطان ،لذلك فيو يرػ أنو ال
ٍ
مختف ال ندرؼ من أمره شيئاً ،وال نعمم أوامره ونواىيو ،وليس
مجال لطاعة ىذا اإلمام بينما ىو

ٍ
مختف ،وعميو ،فإن فرض طاعتو يتنافى مع المستطاع ،وهللا ال
لنا من سبيل لمعرفتو ،ذلك أنو
يكمف عباده إال بما يطيقون ،أما فرض طاعة ىذا اإلمام فإنو يندرج تحت تكميف ما ال

يطاق)2(.

والقوة حسب ابن تيمية تتمثل في العدل ،وامتالك القدرة عمى تنفيذ األحكام ،وكذلك شجاعة القمب
والخبرة بالحروب والمخادعة فييا ،والمعرفة بكل أنواع

القتال)3(.

ويرػ حممي أنو يكفي أن يكون اإلمام عادالً في الظاىر دون أن يكون معصوماً ،ألن الحكم
لمظاىر وليس لمباطن ،فالشاىد ينبغي أن يعرف عنو العدل حتى يعرف صدقو فيما أخبر

____________________________
( )1كوناكاتا ،1994م.س.93-92
( )2كوناكاتا ،1994م.ن .106
( )3كوناكاتا ،994م.ن .96- 94
( )4حممي2004م ،م.س.428
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عنو)4(.

ولعمو أصبح من الواضح أن شرعية اإلمام المتغمب عند ابن تيمية قد ثبتت من خالل مفيومو
لمقدرة اإلنسانية والوالية اإلسالمية ال تبري اًر لحكم الطاغوت ،ذلك أن المتغمب ىو أقدر األمة وأمره
ونييو نافذ بين الناس ،وبالتالي وجب عميو تولي منصب

اإلمامة)1(.

وعميو ،فإن مسألة الغمبة ىي ما يؤسس شرعية اإلمام عنده ،وبالتالي فيو يرػ أن ال حاجة إلى
نظرية االختيار السنية وتحديد شروطيا ،والبيعة عنده ليست بيعة أىل العقد والحل بل بيعة أىل
الشوكة ،وىم ذوو القوة والسيف ،وعمى ىذا فإنو يرػ أن خالفة أبي بكر قد ثبتت بالكتاب والحديد
والذين بايعوه أىل سيف ،ثم أن البيعة تأتي كتأييد ألمر واقع وكتصديق عميو ،وال تأتي

ابتداء)2(.

ً

أما بالنسبة ألىل العقد والحل المذكورين في الفقرة السابقة ،فقد اختمف المسممون في عددىم ،فقد
قالت طائفة من المعتزلة أن أقل عدد رجالن من أىل الورع واإلجتياد ،وقاسوا ذلك عمى عقد
الزواج الذؼ ال يثبت بأقل من شاىدين ،أما أبي حسن االشعرؼ ،فقال أن اإلمامة تنعقد لمن
يصمح ليا ولو بعقد رجل واحد من أىل اإلجتياد ،بينما ذىب القالنسي ومن تبعو من األشاعرة
إلى عدم اشتراط عدد محدد إلنعقاد اإلمامة ،وقالوا أنيا تنعقد بواسطة عمماء

األمة)3(.

ويستبعد في عقد اإلمامة العوام والعبيد وأىل الذمة ،أما العوام فألنيم ليسوا من أىل العمم وذوؼ
البصائر ،والعبيد ال يتفرغون لمبحث لخضوعيم لمسادة ،فيم عاطمون عن رأؼ مع توفر اإلرادة،
أما أىل الذمة فال يصمحون لمنصب أىل الحل والعقد الفتقادىم الشرط األول وىو

______________________
( )1كوناكاتا ،1994م.س .106
( )2كوناكاتا ،1994م.ن.94
( )3حممي ،2004م.س.342
( )4حممي ،2004م.ن .346
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اإلسالم)4(.

المبحث الثاني
نظرية ابن خمدون
يرػ ابن خمدون أن البيعة ىي العيد عمى الطاعة ،بمعنى أن المبايع يعاىد أميره عمى أنو يسمم
لو النظر في أمر نفسو وأمر المسممين ،وال ينازعو في شيء من ذلك ،وأن يطيعو في جميع
األمور ،ما يحب منيا وما

يكره)1(.

وكما يرػ ابن تيمية أن القوة والقير والغمبة ىو ما يؤسس شرعية اإلمام ،وليس اإلختيار أو
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.
وعميو ،فيو يعتقد أن الرئاسة ال تكون إال بالغمبة ،والغمبة ال تكون إال بالعصبية ،فال بد في
الرئاسة عمى القوم أن تكون من عصبية غالبة لعصبياتيم واحدة واحدة ،ذلك أن كل واحدة من
ىذه العصبيات إذا أحست بغمبة وقير عصبية الرئيس أذعنوا وخضعوا لو.
ويرػ ابن خمدون أن الرئاسة ال بد وأن تكون موروثة عن مستحقيا من التغمب بالعصبية ،وىذا
كثير من رؤساء القبائل والعصائب إلى أنساب يدعون بيا ،وذلك لمفضيمة التي كانت في
ما يدفع اً
أىل ذلك النسب من شجاعة أو كرم أو

ذكر)2(.

وعميو ،فإنو يمكننا أن نمحع التوافق بين آ ارء ابن تيمية وآ ارء ابن خمدون ،ذلك أنيما يعتقدان أن
أىم ما يجب توفره في اإلمام ىو القوة والعصبية ،ليتمكن اإلمام من القيام بما يوكل إليو من
ميام ،في مقابل الشيعة الذين يرون أن النص ىو سبب استحقاق اإلمامة ،وأن العصمة أىم
صفة يجب توفرىا في اإلمام ،وليس القوة والعصبية ،وبالتالي فيم ال يعترفون بالشورػ الختيار
اإلمام ،وأن ىذا األمر من أىم األمور ،والتي ال يجوز توكيميا إلى الصحابة ،وأن اختيار
المسممون لشخص اإلمام ىو تقديم بين يدؼ هللا ورسولو (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وأن هللا قد نيى عن ىذا.
__________________
( )1ابن خمدون ،2013م.س.265
( )2ابن خمدون ،2013م.ن .175-174

84

ويرػ ابن خمدون أن تنصيب اإلمام واجب حيث عرف وجوب تنصيبو بإجماع من الصحابة
والتابعين ،وىذا من خالل مبادرتيم إلى مبايعة أبي بكر بعد وفاة الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وكذلك في
العصور التالية لذلك ،ولم يترك المسممون األمر دون مبايعة أحد الخمفاء أو الوالة لخوفيم من أن
تشيع الفوضى في بالد المسممين ،وذلك لمحاجة لسد الفراغ الذؼ تركو الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) في واقع
المسممين.
ويذكر ابن خمدون في المقدمة ،أن ىناك من قال بوجوب اإلمامة عقالً ،وعميو فاإلجماع الذؼ
وقع في توليو أبي بكر إنما ىو قضاء بحكم العقل ،وىذا لضرورة االجتماع البشرؼ واستحالة
حياتيم ووجودىم منفردين ،ومن نتائج ضرورة االجتماع التنازع الزدحام األغراض ،إال أن ابن
خمدون يرػ فساد ىذا القول ،ويرػ أيضاً أن القول بأن الوازع يكون بشرع من هللا تسمم لو الكافة
تسميم إيمان واعتقاد غير ُم َسَمم بو ،ألنو يرػ أن الوازع قد يكون بسطوة الممك وقير أىل الشوكة
ولو لم يكن شرع كما في أمم المجوس وغيرىم ممن ليس لو كتاب أو لم تبمغو دعوة.
ويستطرد أن ىناك من ذىب إلى عدم وجوب تنصيب اإلمام ال عقالً وال شرعاً ،منيم أبو بكر
األصم وبعض الخوارج ،وأن الواجب عند ىؤالء ىو إمضاء أحكام الشرع ،بمعنى أنو في الوقت
الذؼ تتواطأ فيو األمة عمى إمضاء أحكام الشرع وتنفيذ أوامر هللا ،فإنو ال يبقى حاجة إلى إمام،
وبالتالي ال يوجد ما يوجب تنصيب ىذا

اإلمام)1(.

ومن الضرورؼ اإلشارة إلى أن ابن خمدون يرػ أن الخالفة واإلمامة كالىما يعبران عن المنصب
الذؼ يتواله الحاكم المسمم نيابة عن صاحب الشريعة في حفع الدين وسياسة الدنيا ،حيث يسمى
ىذا المنصب خالفة وامامة ،ومن يقوم بو يسمى خميف ًة واماماً ،أما تسميتو إماماً فتشبيياً بإمام
الصالة في إتباعو واإلقتداء بو ،وأما خميفة فمكونو يخمف النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) في

_________________________
( )1ابن خمدون  ،2013م.س.245-244
( )2ابن خمدون  ،2013م.ن .244
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أمتو)2(.

المبحث الثالث
شروط منصب اإلمام عند ابن خمدون
يرػ ابن خمدون أن لمنصب اإلمام والخميفة شروطاً يجب أن تكون متوفرة فيمن يتولى ىذا
المنصب ،وىي العمم والعدالة والكفاية وسالمة الحواس واألعضاء ،إال أن الخالف وقع عنده في
شرط خامس يتمثل في أنو ىل يجب أن يكون قرشياً أم ال ؟ ،باعتبار أن اإلمامة لقريش وليست
لغيرىا لما ليا من فضل وقوة ومكانة.
أما إشتراط العمم فيو أمر ظاىر ،وواجب توفره في اإلمام وذلك ألنو منفذ ألحكام هللا تعالى،
بمعنى أنو غير موحى إليو كما ىو حال األنبياء ،فمن الواجب أن يكون اإلمام المسؤول عن
تنفيذ أحكام هللا والشرع عارفاً باألحكام وما يجب ويجوز منيا وما ال يجب وال يجوز ،أما التي ال
يعمميا فال يصح تقديمو ليا ،بمعنى أنو ال يجب أن يكون فقيياً.
أما بالنسبة لمشرط الثاني فيو العدالة ،حيث أنو يكون منفذاً ألحكام أهلل وىذا منصب ديني ،لذلك
وبما أن ىذا الشرط واجب في مختمف المناصب ،فكان اشتراط العدالة في اإلمام أولى ،وليس
ىناك خالف عمى انتفاء العدالة فيو بفسق الجوارح من ارتكاب المحظورات كشرب الخمر والزنا
وما شابييا من أعمال.
أما الشرط الثالث فيو الكفاية ،بمعنى أن يكون قاد اًر ولديو الكفاية الالزمة لتنفيذ األحكام واقامة
الحدود واقتحام الحروب ذو دراية بيا ،وكفيالً بحمل الناس عمييا ،عارفاً بالعصبية وأحوال
الدىاء ،قوياً في تحمل أعباء السياسة وما يتصل بيا من إدارة أمور الدولة والرعية ،حتى يصح
لو بعد ذلك ما جعل إليو من حماية دين هللا وجياد العدو واقامة الحدود واألحكام وسياسة الدنيا
وتدبير المصالح.
أما الشرط الرابع الذؼ يذكره ابن خمدون في مقدمتو فيو سالمة الحواس واألعضاء من النقص
والعطل ،من جنون وعمى وصمم ومن أؼ شيء آخر يؤثر فقده في أداء اإلمام
_____________________________
()1ابن خمدون2013م ،م.س .247 -246
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ألعمالو)1(.

أما شرط اإلمامة في قريش ،وذلك إلجماع الصحابة يوم السقيفة ،فقد احتج عميو الصحابة بقول
الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص)" :األئمة من قريش" ،وىذا ما احتجت بو قريش عمى األنصار عندما ىموا بمبايعة
سعد بن عبادة لقوليم " منا أمير ومنكم أمير

")1(.

أما حديث األئمة من قريش فقد ورد في سنن البييقي " أخبرنا ابو عمي الحسين بن دمحم
الروزبارؼ ،أنبأ إسماعيل بن دمحم الصفار ،ثنا عباس بن دمحم المردرؼ ،ثنا بن الفضل البجمي ،ثنا
مسعر عن سممة بن كييل ،عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد ،عن عمي رضي هللا عنو ،أن
الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) قال" :األئمة من

قريش")2(.

ويضيف ابن خمدون أن ما حدث لقريش بعد ذلك من تالشي قوتيم وعصبيتيم لما ناليم من
البذخ والترف وانسياقيم إلى مثل ىذه األمور ،حمل عمييم العجم وصار الحل والربط ليم ،حتى
ذىب البعض حينيا إلى نفي اشتراط القرشية في اإلمام ،وىناك من أسقط شرط القرشية في
اإلمام ،ومنيم أبو بكر الباقالني ،وذلك لما رآه من تالشي عصبية قريش ،وكذلك استبداد مموك
العجم عمى األئمة لذلك أسقط شرط القرشية.
ويضيف ابن خمدون قائالً أن اشتراط النسب لإلمام لو حكمة ،ذلك أن مختمف أحكام الشرع فييا
وليا حكمة معينو تشرع ألجميا ،وأن اشتراط القرشية في اإلمام يعود لكونو قريباً من الرسول
القرشي (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وكذلك القوة والمكانة التي كانت لقريش عمى غيرىا من القبائل وما ليم من أموال
وأحوال وكذلك الغمبة التي كانت ليم ،ذلك أنيم كانوا عصبة واحدة تمثل قوة ال يستيان بيا بين
مختمف القبائل ،وكان ليم عمى سائر مضر العزة بالكثرة والعصبية ،وكانت العرب تعرف ىذه
المكانة ليم مما أثر في انقياد الناس إلييم ،وىم المشيود ليم بالقوة والغمبة عمى سائر

القبائل)3(.

__________________________________
( )1ابن خمدون2013م ،م.س .24
( )2البييقي ،أبي بكر أحمد بن الحسين بن عمي ،السنن الكبرػ ،الطبعة الثالثة ،الجزء الثامن ،دار الكتب العممية ،بيروت /لبنان
 ،2003ص ،247حديث رقم .1654
( )3ابن خمدون ،2013م.ن .249-248
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ويرػ ابن خمدون أنو إذا ما تقرر أن منصب اإلمام واجب باإلجماع فيو من فروض الكفاية،
وراجع إلى أىل الحل والعقد ،فيتعين عمييم حينيا نصبو ،ويجب عمى الخمق جميعاً طاعتو ،لقولو
تعالى " أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم "( ،)1وعميو فإن نصب اإلمام واجب عمى
األمة ،ومن ثم يجب عمييا

طاعتو)2(.

ولقد اعتبر العمماء المسممون إقامة اإلمامة إحدػ فروض الكفاية ،وتحديد معنى الفرض الكفائي،
ىو الفرض الذؼ يقع الوجوب فيو عمى األمة كميا ،حتى اذا لم تقم بو كانت كميا آثمة ،فاألمة
ىي التي عمييا إقامة اإلمامة والخالفة ،بمعنى أنيا ىي المسؤولة عن أداء ىذا الفرض والمطالبة
أداء لمفرض ،حتى
بتنفيذه ،وعميو فيي التي يمزميا أن تشرع في عقد اإلمامة ،وتعمل عمى إتمامو ً
وان أنابت عنيا في إنجاز ذلك بعضاً منيا ،فإن المسؤولية تبقى دائماً مسؤوليتيا والوجوب يظل
واقعاً عمييا أوالً

وبالذات)3(.

___________________
( )1سورة النساء رقم .59/4
( )2ابن خمدون  ،2013م.س .246-245
( )3الريس ،1976م.س.217
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ويرػ الجابرؼ أن معنى الممك الذؼ يرد في مقدمة ابن خمدون ينطبق تماماً عمى ما نفيمو نحن

ٍ
اء كان
اليوم من الحكم والسمطة ،فإذا كان الحاكم مستقالً بنفسو ال يدين بالطاعة ألحد فوقو سو ً
األمر يتعمق بطاعة فعمية حقيقية ،أو بطاعة إسمية شكمية ،كان ممكو تاماً)1(.
ويرػ ابن خمدون أن مسألة العصبية ذات أىمية كبيرة لمن ىو مؤيد من هللا ،حيث يرػ أن ىذا
حال األنبياء في دعوتيم إلى هللا بالعشائر والعصائب ،وىم المؤيدون من هللا بالكون كمو لو شاء،
إال أن هللا أجرػ األمور عمى مستقر عادة

البشر)2(.

وفي نفس السياق ،فإن صاحب المقدمة يرػ أنو ال يمكن أن يتم أمر صاحب الدولة إال بقومو،
فيم عصابتو وظيرائو عمى شأنو ،وبيم يقارع من يخرج عمى دولتو ،ويقوم ىو بالمقابل بتقميدىم
المناصب اليامة في مممكتو ،ذلك أنيم أعوانو عمى

الغمب)3(.

وىذا أمر ال شك فيو ،ذلك أن وجود العصبية لصاحب ىذا المنصب ىو ما يمنع اإلنقالب عميو،
وكذلك يردع أؼ شخص أو فئة من التفكير في عزلو ،ذلك أن وجود من يقف إلى جانب ىذا
الحاكم ىو ما يجعمو قادر عمى القيام بما يوكل إليو من ميام ،وىذا يعود بنا إلى اشتراط القرشية
في اإلمام ،لما كان لقريش من قوة وسطوة وغمبة ،وعميو فإن شعور اإلمام بالقوة والحرية ىو ما
ٍ
يجعمو يقدم عمى ما يجب فعمو دون
خوف أو تردد ،وىذا ما نجده اليوم ،فالكثير من االنقالبات
العسكرية التي تحدث ىنا وىناك وتآمر بعض األحزاب والتحالفات ضد السمطة الديمقراطية
المنتخبة في بعض البمدان يدلل بما ال يدع مجاالً لمشك عمى أن الديمقراطية نفسيا تحتاج لمقوة
أحد من سمب حق الشعب في اختيار من يحكمو.
الفعمية عمى األرض حتى تثبت وال يتمكن ٌ
______________
( )1الجابرؼ ،دمحم عابد ،فكر ابن خمدون في العصبية والدولة ،الطبعة السادسة ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،1994
ص.195
( )2ابن خمدون ،2013م.س.208
( )3ابن خمدون ،2013م.ن.235
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ويرػ أن البشر ال يمكن أن تسير حياتيم ووجودىم إال باجتماعيم وتعاونيم عمى تحصيل قوتيم
وضروراتيم ،واذا ما اجتمعوا ،دعت الضرورة إلى المعاممة وقضاء الحاجات ،وىذه الحاجات
تدفعيم إلى الظمم والعدوان لما فييم من طبيعة حيوانية ،وىذا ما يقود إلى التنازع المفضي إلى
المقاتمة ،وىو ما يؤدؼ إلى اليرج وسفك الدماء وانقطاع الجنس البشرؼ ،لذلك استحال بقاؤىم
فوضى دون حاكم يمنع االقتتال بينيم ،وىو بمقتضى الطبيعة البشرية الممك القاىر المتحكم.
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،
وال يكون فوق يده يد قاىرة ،وىذا معنى الممك ،فمن قصرت عصبيتو عن بعض ىذه الميام مثل
حماية الثغور وجباية األموال أو بعث البعوث ،فيو ممك ناقص لم تتم حقيقتو ،ومن تقصر بو
عصبيتو عن اإلستعالء عمى باقي العصبيات والضرب عمى سائر األيدؼ ،وكان فوقو حكم
غيره ،فيو أيضاً ممك ناقص لم تتم

حقيقتو)1(.

ويرػ ابن خمدون أن إحدػ مقدمات حكم الخالفة إنما يكون بشرع هللا ،تسمم لو الكافة تسميم
إيمان واعتقاد ،ألن الوازع قد يكون بسطوة الممك وقير أىل الشوكة ولو لم يكن شرع كما في أمم
المجوس وغيرىم ممن ليس ليم كتاب أو لم تبمغو دعوة ،ويرػ أن االدعاء بارتفاع النزاع بين
الناس إنما يكون بوجود الشرع ونصب اإلمام غير صحيح ،بل كما يكون بنصب اإلمام يكون
بوجود الرؤساء أىل الشوكة أو بامتناع الناس عن التنازع والتظالم.
ويرػ أن إقامة أحكام الشرع ال يحصل إال بالعصبية والشوكة ،والعصبية مقتضية بطبعيا لمممك،
فيحصل الممك ولو لم ينصب

إمام)2(.

_____________________
( )1ابن خمدون ،2013م.س .241-240
( )2ابن خمدون ،2013م.ن .246
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ويرػ أن جميور المسممين بقي عمى اشتراط القرشية ،وصحة اإلمامة فييم ،ولو كان عاج اًز عن
القيام بأمور المسممين ،بالرغم من أن ىناك من نفى اشتراط القرشية كأبي بكر الباقالني ،لما
أدرك عميو من تالشي عصبية قريش واضمحالليا ،وىو يرػ أن ما يرد عمى ىؤالء ىو سقوط
شرط الكفاية التي بيا يقوػ الخميفة أو اإلمام عمى أمره ،ألنو إذا ذىبت الشوكة بذىاب العصبية
فقد ذىبت الكفاية.
ويرػ أن اشتراط النسب في قريش لم يقتصر فقط عمى التبرك بوصمة الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،كما ىو
مشيور ،وان كانت تمك الوصمة موجودة ،والتبرك بيا حاصالً ،ولكنو يرػ أن اعتبار العصبية ىو
المقصود في مشروعية اشتراط النسب ،والتي تكون بيا الحماية والمطالبة ،ويرتفع الخالف والفرقة
بوجودىا لصاحب المنصب ،فتسكن إليو الممة وينتظم حبل

األُلفة)1(.

ولعل ىذا راجع في رأيو إلى أن قريشاً كانوا عصبة مضر ،وكذلك أىل الغمبة منيم ،حيث كان
ليم عمى سائر مضر العزة بالكثرة والعصبية والشرف ،فكان سائر العرب يستكينون ليم ،فمو أن
األمر جعل في سواىم ،لتوقع افتراق الكممة بمخالفتيم ،وعدم اإلنقياد ليم ،إذ لم يكن يقدر غيرىم
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.
أما عندما يكون األمر في قريش ،فإنو ال يخشى من أحد خالف عمييم وال فرقة ،ذلك أنيم
قادرون عمى سوق الناس بعصا الغمب إلى ما يراد منيم ،وعميو فيو يرػ أن اشتراط النسب
القرشي ،ألنيم أىل العصبية القوية ،وىذا يكون أبمغ في انتظام الممة واتفاق
___________________________
( )1ابن خمدون ،2013م.س .248
( )2ابن خمدون ،2013م.ن .249
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الجماعة)2(.

خالصة الفصل السادس
يمكننا أن نرػ أن كالً من ابن تيمية وابن خمدون كان ليما نظرة متقاربة بشأن قضية الحكم في
اإلسالم ،وىذا التوافق والتقارب يتمثل في أنيما يريا أن القوة والقير والغمبة والعصبية ىي أىم
الشروط الواجب توفرىا في ىذا المنصب ،حتى إن كان ىذا الشخص نبياً فال بد لو من قوة حتى
يتمكن من القيام بما أوكل إ ليو من ميام عميو القيام بيا ،ولعل وجود مثل ىذا الحاكم الذؼ يتمتع
بالقوة والقير والعصبية ،ىو ما يمنع الناس من االعتداء عمى بعضيم البعض ،فموال وجود مثل
ىذا الحاكم ،وىو بحسب ابن خمدون الممك القاىر المتغمب ،لتنازع الناس فيما بينيم والعتدوا عمى
بعضيم البعض ،وىو ما سوف يؤدؼ إلى انقطاع الجنس البشرؼ ،وىذا ما حذر منو الشرع.
وىذا يتعارض مع ما أوردناه في فصل نشأة الفكر اإلمامي والذؼ ذكرنا فيو آ ارء ومعتقدات
الشيعة من قضية الحكم وخاصة ما يتعمق شخص ىذا اإلمام ،من خالل القول بأن اإلمام
منصوص عميو من هللا عمى لسان نبيو دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وأنو ال بد وأن يكون من آل البيت ،وأن يكون
ٌ

أفضل الخمق ،وأىم شيء أن يمتاز بالعصمة ،أؼ اإلعتصام بحبل هللا وعدم الوقوع في الخطأ أو
ارتكاب اإلثم أو القيام بأؼ معصية.

إال أن ما نراه يرد عمى رأؼ الشيعة وموقفيم ىذا ،ىو رأؼ أىل السنة الذين ال يعتقدون بالنص،
ن
اء كان خميف ًة أو إمام ىو الشورػ بين المسممين ،وىم
ويرو أن سبيل استحقاق ىذا المنصب سو ً
ينتقدون رأؼ الشيعة في قضية اإلمام الغائب كما رأينا عند ابن تيمية ،عمى اعتبار أنو غائب ال
ٍ
حول لو وال قوة ،وأن أىم شئ في ىذا المنصب ىي القوة والعصبية ،ال أن يكون
مختف عن
أعين الناس ال يعرفونو وال يدرون شيء من أوامره ونواىيو.
وأنا أتوافق مع ىذا الرأؼ ،ألنني أعتقد أن ميمة ىذا الحاكم تتعمق بأمور إدارية وسياسية لتنظيم
شؤون الرعية ،كإقامة الحدود وتنفيذ األحكام وتولية القضاة وفض الخصومات ،باإلضافة إلى
الدفاع عن الرعية ،أما ميمة التبميغ عن هللا فقد انتيت مع وفاة الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وبقي الجانب
السياسي واإلدارؼ من سمطتو ،لذلك فميمة ىذا الحاكم تتمثل في ىذان الجانبان.
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الفصل السابع
___________________________________________________
المغني في اإلمامة
تقديم
سأتناول في ىذا الجزء كتاب "المغني في أبواب التوحيد والعدل ،الجزء العشرون ،في اإلمامة "
لمقاضي عبدالجبار ،أبو الحسن عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار بن خميل المعتزلي ،وذلك لما
ليذا الكتاب وما يقدمو من حجج منطقية تتعمق بموضوع الحكم في اإلسالم عامة ،واإلمامة
بشكل خاص ،حيث أن ىذا الكتاب ال يتناول ىذا الموضوع من منطمق السرد التاريخي ألحداث
وقعت في التاريخ اإلسالمي ،كما أنو ال يتقيد بموقف طرف معين من األطراف دون موقف
الطرف اآلخر حول موضوع اإلمامة ،بل أنو يقدم لنا الحجج التي يسوقيا كل من الطرفين
المختمفين في موضوعات تتعمق بطريق وجوب اإلمامة وثبوتيا ،بين من يرػ بوجوبيا من جية
النص ومن يرػ بوجوبيا من جية العقل ،وكذلك عصمة األئمة ،والصفات التي لإلمام ،وامامة
المفضول مع وجود األفضل ،وغيرىا من الموضوعات ،بحيث يستطيع الباحث أن يرػ وجيات
النظر واآل ارء المختمفة بين الطرفين ،وبالتالي تشكيل صورة واضحة من جميع الزوايا ،وىذا
بالطبع يساعد الباحث عمى تقييم اآل ارء والمواقف المختمفة من خالل دراسة ىذه الحجج ،وكيف
يتم الرد عمييا.
ويرػ عبدالجبار أن إثبات اإلمامة شرعي ،وأن الجميع قد اتفق عمى أنو ال بد لإلمام أن يتسم
بصفات من قبيل قدرتو وتمكنو من القيام باألشياء واألمور التي وكل القيام بيا ،أو فوض األمر
فييا إليو ،مع ثبات القدرة في كل األوقات

واألحوال)1(.

____________________
( )1القاضي ،أبو الحسن ،عبدالجبار بن أحمد بن عبد الجبار المعتزلي ،المغني في أبواب التوحيد والعدل ،الجزء العشرين ،في
اإلمامة ،ب ت ،ب د ،ب ط ،ص.198
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حيث يرػ عبدالجبار أنو يجب أن يكون اإلمام عالماً بكيفية فعل ما فوض إليو من أعمال ليقوم
بيا عمى الشكل الذؼ يجوزىا دون أن يخل بأؼ من ىذه األعمال ،وأن يختص باألمانة ( أن
يكون معروفاً بأمانتو ) حتى يقع السكون( سكون الناس ) إلى ما سوف يقوم بو مما فوض إليو
من أعمال ،وىذا ال يتم إال بظيور الفضل واألمانة عميو.
ويرػ أنو لو كانت إقامة اإلمام غير واجبة ،لكان الحق لمن يتم اختياره لإلمامة أن ال يقبل بذلك،
ولو كان األمر كذلك ،لكان أيضاً ال يمزمو الثبات عمييا ،كما كان مخي اًر في قبول العقد ،ويرػ
عبدالجبار أنو ليس ىناك شبية في أن إقامة اإلمام ضرورة ،وفي أن اإلمام يقوم بتطبيق اإلحكام
والحدود إذا تمت إقامتو ،لذلك فإن ىذا ثابت بالشرع ،وكذلك ما يجب أن يقام اإلمام ألجمو من
مصالح الدين والدنيا ،من اجتالب النفع ودفع الضرر ،لذلك وجب التوصل إلى اإلمام ألن
التوصل إليو توصل إلى دفع المضار المظنونة والمعمومة ،وىذا ما ثبت من إجماع الصحابة
عندما فزعوا لنصب اإلمام عند وفاة الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) وعقدىم ألبي بكر ،وما عممناه من تشددىم في
ذلك عمى الوجوه التي جرت منيم ،وىذا ال يكون إال في األمر الواجب الذؼ ال بد

منو)1(.

وسنقوم بإيراد المسائل التي يناقشيا والحجج التي يستخدميا ،وىذه الحجج منيا ما يتعمق بوجوب
اء وجوب اإلمامة
اإلمامة وىذا في المبحث األول حيث يورد عبدالجبار ىذه المسألة بالتفصيل سو ً
من جية السمع أو من جية العقل أو من جية البيان وكذلك الحجج التي يقدميا الفريق الذؼ
يرػ أنو ال بد من تنصيب إمام وىذا كما يدعون أمر ثابت سمعاً ،وىؤالء يستدلون عمى ذلك بأن
اإلمام يقوم بتنفيذ األحكام وتطبيق الحدود التي نص عمييا القرآن ،ذلك أن تنفيذ وتطبيق ىذه
الحدود واألحكام ال يتم إال بإمام ،إال أن عبدالجبار ال يعتقد بصحة ىذا القول وىو أن يكون
وجوب تنصيب اإلمام ىو ما يوجب تطبيق وتنفيذ الحدود واألحكام ،وعميو فإننا في ىذا الفصل
سنقوم بإيراد الحجج التي يقدميا.

___________________________
( )1القاضي ،أبو الحسن ،م.س47-46
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ويرػ عبدالجبار أن الغالة ىم من وضعوا بين يدؼ اإلمام قدرات ليست في مقدور بني البشر،

وىؤالء ممن ذىبوا إلى أن األئمة يخمقون ويرزقون ويثيبون ويعاقبون ،وأنو تعالى فوض إلييم مثل ىذه

األمور ،والتي إن قاموا بيا شاركوا هللا في أسمائو وصفاتو وما يستحقو من عبادات.

وعميو ،فإنو يبدو أن مثل ىذه الفرق ليا أفكارىا الخاصة في الموضوع وىم يؤمنون ويعتقدون بشكل

غطاء لالستتار عمى ىذه
قوؼ بما يقولونو ويدعونو ،ويتخذون من ىذه المذاىب التي انطووا تحتيا
ً
األفكار ،ولكن السؤال الذؼ يطرح نفسو ىو ىل لإلمام مثل ىذه الصفات التي يعطونيا إياه كالقدرة

عمى الخمق والعقاب والثواب؟ فيذه أمور يرجع الحكم والتنفيذ فييا هلل سبحانو وتعالى.
أما بالنسبة إلى من انتيى بيم األمر إلى إثبات صفة النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) عمى اإلمام ،وىؤالء يوجبون الحاجة
إلى األئمة من منطمق أنو ال يتم التكميف إال بيم ،وكذلك القول بأنو يزيد عمى الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) في العمم
أو في العصمة ،ولكن ىل يمكن مساواة اإلمام مع النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) في المنزلة والدرجة؟ ،إذ أنو من

المعموم أن النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) مكمف من هللا تعالى ،ومتصل بالوحي الذؼ كان ينزل عمى األنبياء ليخبرىم

عجز من األمور ،وأن عيد التبميغ انتيى بوفاة الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) وبالتالي
الم َ
عما عجزوا عن العمم بو وىو ُ
فال يمكن مقارنة عمم اإلمام بعمم النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) ذلك أن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) موحى إليو من هللا تعالى من

خالل الوحي ،ولم يكن لمرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) عمم بأمور كثيرة إال من خالل الوحي الذؼ كان ينزل عميو،
ويخبره بأمور ال يعمميا عامة

الناس)1(.

وعميو ،فإننا سنرػ الخالف الذؼ يدور بين كال الفريقين من خالل القول بعصمة األئمة من عدمو،
والعمم الذؼ يحصل ليم ،والمعجزات التي يقال أنيم عمى قدرة عمى القيام بيا ،وأنيم بدرجة األنبياء
وربما زادوا عمى ذلك ،وعميو فإن كل ىذه األمور وغيرىا تظل محل خالف حتى بين من ينادؼ

باإلمامة ،وسنقوم نحن من خالل ما ورد في مؤلف عبدالجبار ( المغني في اإلمامة) بقراءتو من
خالل عرض ما يقولو ىؤالء ،ورد عبدالجبار عمييم ،ومن ثم النظر فيما يتم طرحة من أفكار وآراء

اء وجوب اإلمامة من جية العقل والبيان أو من جية السمع من عدمو ،وما يتصف
بشأن اإلمام ،سو ً
بو من صفات وما لو من حقوق وواجبات ،ومتى يجوز تقديم المفضول مع وجود األفضل.

_______________________________
( )1القاضي ،أبو الحسن ،م.س.14
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وىناك من يعتقد بوجوب اإلمامة من جية العقل ذلك أنيا تتعمق بالتكميف ،وىذا الوجوب كما
سنرػ ال يخرج عن كونو إما من باب التمكين أو من باب البيان أو من باب المطف ،وسنرػ
كيف يقوم من يعتقد بوجوبيا من جية العقل بتقديم الحجج المؤيدة لموقفو وكيف يتم الرد عمييا.
وىناك كذلك من يعتقد بوجوب اإلمامة من جية البيان ،ومعنى ىذا وجوب تنصيب إمام ذلك أنو
اء نبياً أو إماماً ،وأنو
يبين لمناس أمور دينيم ،ذلك أنو ال يجوز أن يخمو الزمان من مبين سو ً
واجب ليعمم الناس صفة الواجبات التي عمييم.
أما في المبحث الثاني فإنني سأتناول مسألة وجوب اإلمامة لعمي عميو السالم تحديداً ،بين من
يرػ بوجوب اإلمامة لعمي ويدلل عمى ذلك من خالل ايراد الحجج والبراىين المنطقية ومن ال يرػ
ذلك ،وسأقوم بتحميل ما الذؼ يعنيو ىذا القول أو ذاك ،وكيف يرد كل طرف عمى الطرف اآلخر.
أما المبحث الثالث فسأتناول فيو قضية عصمة اإلمام ،وىي أيضاً من المسائل الخالفية بين من
يرػ بعصمة األئمة ومن ال يرػ ذلك ،وىذا أمر موجود حتى بين الفرق الشيعية نفسيا.
وعمى ذلك فإنني سأقوم بإيراد الحجج التي يستخدميا كل فريق لمداللة والتأكيد عمى ما يدعيو،
وكيف يقوم ىؤالء بتقديم الحجج الدالة عمى صحة ما َيّدعونو ،وكيف يرد عبدالجبار عمييم.
أما في المبحث الرابع فسأتناول فيو الصفات الواجبة في اإلمام ،حيث نجد ىنا الحجج التي
يقدميا الفريق الذؼ يرػ أن اإلمام ال بد وأن يكون األفضل في الزمان ،حيث أن من يرػ ذلك
يراه من منطمق أنو كما ثبت في النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) أنو أفضل من في الزمان ،فكذلك وجب أن يكون
اإلمام مثمو (أفضل من في الزمان) ،وفي ىذا الجزء سنرػ كيف يقدم كل فريق الحجج المنطقية
لمتأكيد عمى رأيو ،وكيف ينتقد حجج الفريق اآلخر ،سواء من يرػ أن اإلمام ال بد وأن يكون
ً
أفضل من في الزمان ومن ال يرػ ذلك.
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أما المبحث الخامس فيتناول مسألة األفضل وما يتصل بذلك ،وىذا يتعمق بشكل خاص بمسألة
تقديم أبي بكر لإلمامة ،حيث يرػ عبدالجبار أن تقديميم لو لم يكن ألنو األفضل أو كاألفضل،
ذلك أنو يرػ أن الفضل بينيم كان متقارباً ،ومن ىنا يتساءل من يعارض عبدالجبار في ىذا ،عن
العمة التي قدموا أبي بكر ألجميا ،بمعنى إن لم تكن كونو األفضل أو كاألفضل ،فما ىو السبب
الذؼ دفيعم لتقديمو؟ ،وىنا يورد كل فريق الحجج التي يستخدميا لمدفاع عن رأيو.
وفي المبحث السادس فسأتعمق في قضية ىل أن األئمة يجب أن يكونوا من قريش وما يتصل
بيذه المسألة من آ ارء ومواقف بين من يرػ أن قريش أولى باإلمامة من غيرىا ومن ال يرػ ذلك،
بمعنى إن كان األفضل في قريش وجب تقديميم ،ولكن إن كان الفضل بينيم وبين غيرىم
ٍ
متساو ،فما العمل؟ ،وان كان األفضل في غيرىم ،فما القول ىنا؟ ،والحجج التي يقدميا من يرػ
بتجويز اإلمامة في غير قريش ،بمعنى تقديميم لإلمامة عمى قريش ،مثل أن األفضل من غير
قريش فال بد من تقديمو لإلمامة ،وما ىي األسباب األخرػ التي تدفع لمعدول عن قريش في
اإلمامة؟.
أما المبحث السابع ،فأركز فيو عمى مسألة أن اإلمام ال بد أن يكون واحداً في الزمان ،فما الذؼ
يعنيو ىذا القول؟ وما ىي الحجج التي يقدميا من ال يرػ بتجويز إقامة إمامين في زمان واحد؟،
وفي المقابل ،ما ىي حجج من يرػ وجوب تنصيب إمامين في زمان واحد؟.
وعميو فإنني سأقوم بقراءة ىذا المؤلف قراءة فمسفية نقدية من خالل عرض الحجج والبراىين التي
يقدميا كل فريق ،حيث أن عبدالجبار يتناول في ىذا الكتاب موضوع اإلمامة من جوانب متعددة

ومختمفة سنقوم نحن بتقسيميا إلى مواضيع وكل موضوع من ىذه المواضيع إلى مباحث ومطالب

يركز كل منيا عمى جانب معين من جوانب ىذه

الدراسة)1(.

__________________
( )1القاضي ،أبو الحسن ،م.س.13
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ومن الميم ىنا توضيح موقف عبدالجبار ،حيث أنو يرػ بوجوب اإلمامة من جية السمع ،وىو يستند
اء كان سار ٍق أم
في ذلك عمى ما ورد لمسامع المسممين من حدود يجب تطبيقيا عمى العاصي ،سو ً
زانياً أم غيرىا ،وعمى ذلك فال بد من إمام يقوم بتنفيذ ىذه الحدود واألحكام ،وىو يرػ أن إقامة ىذه
الحدود وتطبيقيا من واجبات اإلمام دون ٍ
أحد من الناس ،وىو يرػ أن إثبات اإلمامة شرعي ،إال أنو
ال يعتقد بوجوبيا من جية العقل ،وىو في ىذا يتعارض مع موقف من يخالفو.

وعميو ،فإن كال الطرفين(عبدالجبار وأصحاب اإلمامة) يعتقدون بوجوب اإلمامة ،إال أن عبدالجبار

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،

حيث يعترض عبدالجبار عمى قوىم بأن اإلمامة ثابتة لعمي دون غيره ،وينتقد الحجج التي يقدمونيا
اء قوليم بأن ىناك نصوص من القرآن والسنة تدل عمى ذلك ،وسوف
لمداللة عمى صحة موقفيم ،سو ً
نرػ كيف ينتقد عبدالجبار موقفيم ىذا من خالل قولو بأن ىذه النصوص ال تدل عمى عمي صراحة،
ٍ
بمعنى أنو يمكن أن يكون أؼ شخص من المسممين دون
تخصيص لعمي ،او بالقول بأنيا حتى وان

كانت في عمي ،فيي ال تدل عمى اإلمامة أو الخالفة ،وان كانت تثبتيا لو فال تنفييا عن غيره.
وىنا سوف نرػ كيف يعترض عبدالجبار عمى الحجج واألدلة التي يستندون عمييا في موقفيم.

أما فيما يتعمق بعصمة اإلمام ،والتي يرػ أصحاب اإلمامة ،أنو ال بد فيمن يتولى منصب اإلمام أن

يكون معصوماً ،أؼ أن يمتاز بالعصمة ،وىؤالء يرون أن ىذه العصمة مختصة بآل البيت ،لذلك
وبناء عمى ىذا ،فيم األولى واألحق باإلمامة ،إال أن عبدالجبار ال يرػ ضرورة لمعصمة في ىذا
ً
المنصب ،ذلك أن ميمة صاحب ىذا المنصب تتمثل بمصالح الدنيا ،كجباية الضرائب وقسمة الغنائم
وفض الخصومات وتولية القضاة والوالة والحكام ،وأن ىذه ال تحتاج لمعصمة ،ذلك أن ارتكاب اإلمام

لمخطأ في مثل ىذه الميام والوظائف ال يؤدؼ إلى زوال الشريعة ،وال يوجب عزلو إن ىو لم يصر
عمى ما ارتكبو من خطأ.
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أما فيما يختص بالصفات الواجبة في اإلمام ،فيناك خالف بين موقف عبدالجبار وموقف من يحاوره

منيا ،ذلك أنيم يعتقدون أنو ال بد وأن يكون ىذا اإلمام األفضل في الزمان ،وأن ىذا ال يثبت عندىم
إال بالنص الذؼ يدل عميو ،وىم يعتقدون بذلك استناداً إلى أنو وكما ثبت في الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) أنو
األفضل ،فمثمو اإلمام وجب أن يكون األفضل ،إال أن عبدالجبار ال يرػ ضرورًة ألن يكون اإلمام
األفضل ،ذلك أنو يرػ وجوب تقديم المفضول إذا كان أقدر عمى القيام بميامو كإمام من األفضل،

إال أنو يرػ أنو ال بد وأن يكون اإلمام عادالً ،ذلك أنو وكما ثبت أن ىذه الصفة مطموبة في الشاىد،
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،

وبالتالي ،فإنو يعتقد بوجوب تقديميم ليا ،حتى وان كانت المرتبة بينيم وبين غيرىم متساوية.

احد في الزمان ،فإن عبدالجبار يرػ أن تولية أئمة
أما فيما يتعمق بالقول بأن اإلمام يجب أن يكون و ً
في زمن واحد ال يمتنع من جية العقل ،حتى وان كانوا من نفس البيت ،كما ال يمتنع بعثة أنبياء في
نفس الزمان ،إال أنو يرػ أن ما يمنع من ذلك ىو ما ورد من جية السمع ،وىو إجماع الصحابة

عمى أنو ال يجب أن يعقد ألكثر من واحد خالل مدة وجوده ،وىو يرػ أنو باإلمكان تولية أمير بدالً
من تنصيب إمام آخر في المكان الذؼ يبعد عنو اإلمام ،حتى وان كانت المسافة بينيما كبعد المشرق
عن المغرب.
ولتناول ىذه الخالفات سوف أعرض ما جاء في كتاب القاضي عبدالجبار أبو الحسن عبدالجبار بن

أحمد بن عبدالجبار بن أحمد بن الخميل المعتزلي "المغني في أبواب التوحيد والعدل ،الجزء العشرين،

في اإلمامة" ،بدءاً من السؤال المتمثل فيما إذا كانت اإلمامة واجبة أم ال؟ ،متبعاً ىذا باألسئمة ذات
الصمة ،كالسؤال فيما إذا كانت واجبة فيل يجب أن يكون اإلمام معصوماً؟ ،وما ىي الصفات
الواجب توفرىا في اإلمام حتى يستحق اإلمامة؟ ،وما القول في إمامة المفضول مع وجود

األفضل؟ ،وىل يجب أن يكون اإلمام واحداً في الزمان أم من الممكن أن يكون ىناك أكثر من

إمام؟ ،وىذا كمو من خالل عرض الحجج التي يقدميا كل طرف من األطراف المختمفة.

99

المبحث األول :وجوب اإلمامة من عدمها
اختمف المسممون في مسألة وجوب اإلمامة من عدميا ،حيث أن ىناك من أوجبيا عقالً ،أؼ من

جية العقل ومن أوجبيا سمعاً ومن أوجبيا بياناً ،ومن لم يوجبيا أصالً ،وسنورد ىنا الحجج التي
تقدميا ىذه األطراف ،ونتبين الدافع الذؼ دفعيا إلى ىذا الرأؼ الذؼ تقول بو ،وسنرػ الفرق بينيا كل

من ىذه الوجوه الثالث والمتعمقة بوجوب اإلمامة ،وقد جاء ىذا المبحث في عدة مطالب:

المطمب األول :وجوب اإلمامة عقالً
وىؤالء يوجبونيا عقالً لتعمقيا بالتكميف ،والمقصود بالتكميف ىنا ىو أن يعرف المكمف ما ىي األمور

التي كمفو الشرع القيام بيا ،بحيث يستطيع تطبيق أوامر الشرع واجتناب نواىيو ويعمل عمى إصالح

المجتمع ،ومن المعموم أن اإلنسان ال يكون مكمفاً إال بعد بموغو سن الرشد ،إال أن ما يدل عمى أنيا
ال تجب بالتكميف ،ال يخرج عن كونيا من باب التمكين أو من باب البيان أو من باب المطف حيث:

يرػ عبدالجبار أن القول بوجوبيا من باب التكميف غير منطقي ،فاإلنسان يستطيع الوصول إلى

معرفة ما كمفو الشرع بو من فرائض الدين من صالة وصيام وزكاة دون حاجة إلى إمام ،بل أن الواقع

يقول أن ىناك أزمنة خال ويخموا فييا الناس من اإلمام ،فيل نقول أن إيمانيم أو دينيم ناقص لعدم
وجود إمام يتبعونو؟ ،وهللا تعالى يقول " ال يكمف هللا نفساً إال وسعيا "( ،)1فمن يكمف هللا اإلنسان

شيئاً ال يقدر

عميو)2(.

________________________________
( )1سورة البقرة رقم .286/2
( )2القاضي ،أبو الحسن ،م.س.18
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أما بالنسبة لما يذكر عن وجوب أن يكون ىناك إمام لقيام السماء واألرض ،وىذا من باب التمكين،

حيث يرػ عبدالجبار أن قوليم ىذا ال يخمو من أنو يقيميما ،وأنو ال فرق بين ىذا وبين من قال ىو

الذؼ يخمقيما ،وقد عممنا من حال األئمة واألنبياء خالف ذلك ،وىذا يتمثل في قياميما دون حاجتيما
إلمام ،ذلك أن هللا سبحانو قادر عمى إقامتيما دون الحاجة إلى إمام ،ولو أنيما لم يقوما إال بو لكانا
في حاجة دائمة إليو ،وىذا عمى خالف ما نعرفو من حاليما ،وجميع اآليات القرآنية ال تدل عمى أن

هللا أشرك اإلمام في خمق السماء واألرض ،أو أن بقائيما بحاجة إلى أن يكون ىناك

إمام)1(.

وعميو ،فإن نقد عبدالجبار لفكرة أن السماء واألرض بحاجة لإلمام من أجل أن يقوما يأتي من منطمق

أن السماء واألرض لم تقوما في األصل باإلمام ،وبالتالي فيو غير مسؤول عن قياميما أو بقائيما،

ذلك أنو ليس العمة في وجودىما ،فاهلل قادر عمى أن يقيم السماء واألرض دون حاجة منو إلى اإلمام،
وبالتالي فما استُ ِ
غني عنو في وقت إقامتيما ،يمكن االستغناء عنو فيما بعد ،وقولو بأنو ال فرق بين
من يقول بأن اإلمام ىو الذؼ يقيميما ،ومن يقول ىو يخمقيما ،بمعنى أن اإلمام ىو الخالق

لمسماوات واألرض ،وىذا كما يراه عبدالجبار ليس واقع حال السماوات واألرض.

وىناك كثير من اآليات التي نرػ أنيا ترد عمى ىذه اإلدعاءات والتي ذكر فييا خمق السماء واألرض
من قبل هللا سبحانو وتعالى ،منيا قولو تعالى" أولم يتفكروا في أنفسيم ما خمق هللا السماوات واألرض

وما بينيما إال بالحق" ( ،)2وكذلك قولو تعالى" إن هللا يمسك السماوات واألرض أن

تزوال")3(.

فيذه اآليات تدل داللة واضحة عمى أن هللا ىو خالق السماوات واألرض ،ولم يأت عمى ذكر أن أحداً

شاركو في ىذا الخمق ،أما اآلية الثانية فيي تؤكد عمى أن حاجة السماوات واألرض لمبقاء مرتبط

باهلل فيو ما يمنع من زواليما ،ولم يأت ىنا أيضاً عمى ذكر أن اإلمام ىو ما يمنع زواليما.

__________________________
( )1القاضي ،أبو الحسن ،م.س.19-18
( )2سورة الروم رقم .8 /30
( )3سورة فاطر رقم .41/35
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المطمب الثاني
وجوب اإلمامة من جهة البيان
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
خالل ىذا حجة هلل عمى عباده ،فيو المبين والمفسر لمدين.
ويرػ عبدالجبار أن القول بوجوب اإلمام عمى أنو حجة هلل تعالى عمى خمقو كما ىو النبي وأنو ال

اء نبياً أو إماماً ،فإن كان ىذا دليالً يستخدم لمداللة
يخمو أو يجوز أن يخمو الزمان من حجة سو ً
ولبيان وجوب إمام يبين لمناس أمور دينيم ،فيو غير صحيح ،بل أنو حجة عمى من يقول ىذا القول
وليس حجة لو ،فكما يصح أن يخمو المكمفون من نبي يصح مثمو في

اإلمام.

وقد يكون نقده ىنا جاء من منطمق أن اإلنسان يستطيع أن يصل إلى ما عميو فعمو وما ال يجب
حرم وما ىو حالل من خالل ما جاء في القرآن ،ومن خالل العمماء والفقياء ،وىذا
عميو ،وما ىو ا

اء كان نبياً أو إماماً ،فبيان أمور الدين يقوم بيا العمماء
يعني أنو يجوز أن يخمو الزمان من حجة سو ً
من خالل اإلستعانة بما جاء في القرآن وما تواتر عن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،فكيف أنو ال بد في كل وقت

اء أكان نبياً أم إماماً ليبين لمناس أمور دينيم؟ ،إذ المعروف أن األزمنة يخمو بعضيا
من شخص سو ً
من نبي ،فإن كان النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) حجة بالرغم من ذلك ،وادعينا أن اإلمام حجة كالنبي ،فتكون ىذه حجة

لمقول بأنو ال حاجة لإلمام في كل األزمنة كما ىو األمر بالنسبة لمنبي (ملسو هيلع هللا ىلص).

ويرػ عبدالجبار أن قوليم أن التكميف ال يتم إال باإلمام ذلك أنو بيان ،وحجة هللا عمى خمقو ،وال
اء نبي أو إمام ،فاذا لم يجز أن يخمو المكمفين من نبي ،وجب مثمو في
يخمو الزمان من حجة سو ً
اإلمام ،إال أن عبدالجبار يرػ أنو يجوز أن يخمو المكمفين من نبي ،واذا كان حال اإلمام أن يكون
كالنبي وخمو المكمفين منو يجوز ،فيجب مثمو في اإلمام ،وكذلك القول بأننا بحاجة في كل زمان من

بيان واقع الحال ممن ال يجوز منو الغمط والسيو ،يرػ أيضاً أنو ال حاجة لإلمام بيذا الوجو ،ذلك أن

خبر من تقدم من األنبياء يسد مسده وىذا يقوم بيذا

المقام)1(.

_______________________________
()1القاضي ،أبو الحسن ،م.س.19
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وعميو ،فإنو لو كان اإلمام تمكيناً أو بياناً ،فإنو ال يتم قيام أحد من المكمفين بما كمف بو إال مع عممو

باإلمام ،ذلك أنو مع الجيل بو يزول التكميف عمن جيل باإلمام ،وعميو فإن ىذا يوجب أن من لم

يعمم باإلمام لم يكن وال يكون مكمفاً بما كمف بو ،ولم تقم الحجة عميو فيما كمف بو ،وىذا عذر لكل
وبناء عمى ذلك كان يجب أن يكون العمم باإلمام ضرورياً وعدم االقتصار عمى
من لم يعرف إمامو،
ً
إمام واحد ،بل بوجوب أئمة بحسب حاجة المكمفين)1(.
والقول بأن اإلمام حجة ،يعطي الحق لمن لم يسمع باإلمام أن ينكر أنو مكمف ،ذلك أن خبر اإلمام

لم يصمو ،فيؤالء الذين يقولون أن اإلمام حجة ،عمييم أوالً أن يأتوا بالدليل ،فإن لم يأتوا بالدليل فإن
ىذا يبطل ما يقولونو.

أما القول بوجوب إقامة اإلمام ليعمم الناس صفة الواجبات التي عمييم ،وىذا من منطمق شكر النعمة،

(والنعمة من هللا) ،فال بد من وجوب شكره عمييا ،فإن لم نعمم كيف يكون الشكر ،فال بد من مبين.

أما عبدالجبار فيرػ أن ذلك ال يحتاج إلى إمام ألن ىذا القول(بضرورة وجود إمام لبيان كيفية شكر
هللا) ،يبطل التكميف ذلك أننا نرجع إلى العقل في مختمف وسائر الواجبات فنحن ال نحتاج إلى من
يقول لنا متى وكيف نشكر هللا في كل مرة نحتاج فييا إلى شكر هللا.

والمكمفون يعممون ويعرفون بعقوليم ،وىذا طبعاً استناداً إلى ما جاء في الشريعة ،ما يجب عمييم

فعمو وما يجب تركو ،وعميو فال حاجة لوجود حجة في كل عصر ،وىذا ينطبق عمى سائر ما
يخص اإلنسان من تدبير أمور جسده وحياتو ،من خالل الفصل والتمييز بين ما ينفع البدن من

مأكوالت ومشروبات ،وما يضره ،ذلك أن صحة البدن وصحة العقل ىي األساس الذؼ يقوم عميو

التكميف ،وال فرق بين ما يدعو إليو الشرع وما يدعو إليو العقل كحفع المال والنفس

والجسد)2(.

ن
اء من جية االضطرار أو االستدالل ما يمزميم
ومعنى ىذا القول أن المكمفين يعرفو بعقوليم ،سو ً
من عمم وعمل ،وعميو فال حاجة إلثبات حجة في كل عصر ألمر يتعمق بالتكميف العقمي.

_______________________________
( )1القاضي ،أبو الحسن ،م.س.21
( )2القاضي ،أبو الحسن ،م.ن.35
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المطمب الثالث
وجوب اإلمامة من جهة السمع (النص)
يتمثل القول بوجوب اإلمامة من جية السمع بأن ىناك نصوصاً من القرآن توجب عمى المسممين
إقامة الحدود ،وأن إقامة ىذه الحدود ال يتم إال بوجود اإلمام ،وعمى ذلك فإن القائمين بيذا
يستندون إلى ما ورد في القرآن من أحكام وحدود يجب تطبيقيا ،وأن تطبيق ىذه الحدود يحتاج
إلى وجود اإلمام ليذا أوجبوا اإلمامة من جية السمع ،ومن ىذه اآليات ،قولو تعالى" والسارق
اء بما كسبوا نكاالً من هللا ،وهللا عزيز حكيم"( ،)1وكذلك قولو تعالى"
والسارقة فاقطعوا أيدييما جز ً
الزانية والزاني فاجمدوا كل و ٍ
احد منيما مائة جمدة وال تأخذكم بيما رأفة في دين هللا ")2(.
وعميو ،فال بد من أن يكون ىناك إمام إستناداً لما ورد إلى مسامع المسممين من وجوب تطبيق
الحدود عمى السارق والزاني وغيرىم ممن ال بد من إقامة الحدود عمييم.
ويرػ عبدالجبار أنو ورد في كتاب هللا تعالى الحدود التي يجب تطبيقيا عمى العاصي ،ومنيا
قولو تعالى " والسارق والسارقة فاقطعوا أيدييما من خالف " ،وكذلك ما يتعمق بإقامة الحدود عمى
الزاني والزانية ،وغيره الكثير من األمور التي يجب فييا إقامة الحدود ،وعمى ذلك فيناك من يرػ
ضرورة تنصيب إمام ليقوم بتنفيذ ىذه الحدود ،وأن إقامة الحد يشترط وجود اإلمام وحصولو.
وىناك من يعتقد بأن وجوب الشيء يقتضي وجوب ما ال يتم إال بو ،إال إن كان ىناك

مانع)1(.

وعميو ،وبما أن عبدالجبار يرػ أن وجوب اإلمام ىو ما يوجب تطبيق الحدود ،إال أنو يرػ ان
يحتاج في تطبيق ىذه الحدود إلى من يعاونو ،وكذلك التزام النظام العام بتطبيق ما ورد في كتاب
هللا من حدود يجب تطبيقيا عمى السارق والزاني ،وىو ما ورد إلى مسامع المسممين في القرىن
من حدود يجب تطبيقيا.
_________________________
( )1سورة المائدة رقم .38/5
( )2سورة النور رقم .2/24
( )3القاضي ،أبو الحسن ،م.س .41
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وعمى ذلك فإن اإلمام نفسو يحتاج إلى من يستشيرىم في أمور الدين وسياسة الدولة ،فال يستطيع
أن يصل بنفسو إلى اتخاذ القرار الصحيح في جميع المسائل التي تيم عامة الناس في المجتمع،
وتطبيق الحدود من األمور التي يحتاج تنفيذىا إلى أكثر من شخص.
وبإمكان صاحب السمطة أن يأمر بتنفيذ ىذه األحكام والحدود ،ويتم ذلك من خالل المساعدين،
كما أن التطورات والتغيرات التي تحدث في العالم تحتاج إلى متخصصين في المجاالت ذات
العالقة بإقامة الحدود ،وال يمكن أن يكون اإلمام عالماً متخصصاً بكل ىذه األمور.
ولعميم يستندون إلى قول الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) " :أنفذوا جيش أسامة" في وقت مرض الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) وأنو
لو كان ىناك إماماً بعد النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) لجعل ذلك إليو ،حيث بعث الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) زيداً وأمره أن يوطئ
الخيل تخوم البمقاء والداروم في فمسطين ،حيث جيز الجيش وكان مع أسامة المياجرون
األولون ،وكان ىذا آخر بعث يبعثو الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،حيث بدأ المرض يمم بو ،وبعدما قبض
الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) أخبر عمر أبا بكر أن األنصار أمروه أن يبمغ أبو بكر بأن يولي أمرىم رجالً أقدم
سناً من زيد ،إال أنو رفض ذلك قائالً لعمر ":استعممو الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وتأمرني أن

أنزعو؟")1(.

إال أن عبدالجبار يرػ أن ىذا ال يصح ،ذلك أن النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) كان ال يزال حياً ،يأمر بما يراه
صالحاً لألمة ،من غير أن يعمقو عمى إمام يأتي من بعده ،وعميو فإنو ال يصح التعمق باإلمام
لذلك)2(.

بمعنى أن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) أمر بإنفاذ جيش أسامة وىو عمى قيد الحياة ،دون أن يترك أمر إنفاذ
الجيش لمن يأتي بعده ،ومن ثم قام أبو بكر بتنفيذ أمر الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) بعد وفاتو ،فالرسول (ملسو هيلع هللا ىلص)
أمر بيذا وىو عمى قيد الحياة ،ولم يقل أنو يترك قرار إرسال الجيش وبعثو إلى من يأتي بعده.

________________________________
( )1الطنطاوؼ ،1986م.س.172-173
( )2القاضي ،أبو الحسن ،م.س .43

105

المطمب الرابع
وجوب اإلمامة لمنع السهو
أما القول بأن اإلمام يزيل السيو عن المكمفين ذلك أن السيو َي ُعم الجميع فال بد من

حجة)1(.

يرػ عبدالجبار أن جواز السيو عمى األفراد ال يمنع من صحة قياميم بما كمفوا بو ،ذلك أن
جواز السيو إن كان يمنع من القيام بالتكميف ،فإنو يمنع من قياميم بما يمزم من اإلستدالل عمى
إثبات الحجة وكذلك النظر في كونو

حجة)2(.

بمعنى أنو وكما أن السيو كما يقولون يمنع من صحة القيام بما كمف المكمفين القيام بو ،فإنو
أيضاً ال بد من أن يمنعيم من أن يستدلوا عمى إثبات الحجة ،وكذلك النظر في صحة إن كان
حقيقة حجة ،وعميو يرػ عبدالجبار أن السيو ال يمنع التكميف ذلك أن السيو ال يدوم.
أما الذكر والتنبيو في حالة السيو فممكن لغير اإلمام القيام بو ،أو أن يحصل لممكمف من تمقاء
نفسو ،وعميو فإن عبدالجبار يتساءل من أين أنو ال بد من حجة (إمام) لتفادؼ ىذا السيو ،ذلك
أنو وكما أن السيو يزول بتنبيو وتذكير اإلمام ،فبإمكان اآلخرين القيام بذلك أيضاً.
وىل وجود إمام في مكان وزمان يغني عما تواتر عن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص)؟ ،وكذلك فإن السيو إن جاز
عمى شخص ما في مكان ما في زمان ما ،فغير جائز عمى كل األشخاص في نفس المكان
والزمان ،أو عمى أشخاص في أزمنة وأمكنة أخرػ.
وعميو ،فإن عبدالجبار يرػ أن ما ورد ذكره ال يدل عمى وجوب تنصيب اإلمام إلقامة الحدود ،أو
تنفيذ أمر الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) بإنفاذ جيش أسامة ،ذلك ان الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) لم يترك ىذا األمر إلمام يأتي
بعده ،أما بالنسبة لإلصالح بين المتخاصمين فقد أوجب اإلسالم عمينا تنصيب حكمين حتى في
حالة الخصام بين الرجل وزوجتو ،وىذا بأن يكون ىناك حكم من أىمو وحكم من أىميا.
_____________________________
( )1القاضي ،أبو الحسن ،م.س .58
( )2القاضي ،أبو الحسن ،م.ن.59-58
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أما القول بأنو يزيل السيو عن المكمفين ،يرػ عبدالجبار أنو غير منطقي ،ذلك أنو من أين
لإلمام أن شخصاً من المسممين سيى عن أمر ما في بيتو ولم يره أحد؟ ،ومن أين أن اإلنسان
عندما يسيو ال يتذكر بنفسو؟ ،أو يقوم شخص قريب منو بتذكيره ،وبالتالي يزول

السيو)1(.

بمعنى أنو بإمكان أحد األقارب كاألب واألم واألخ واألخت أن يقوم بتنبيو من يقع منو السيو في
أمر ما ،وعميو فال داعي لإلمام ،ذلك أن السيو في جميع أحوالو يؤدؼ إلى حدوث خطأ ما ،وىذا
الخطأ إما أن يكون وقع من الشخص نفسو في حق نفسو ،أو أن يقع في حق أشخاص آخرين
أخطأ ىذا الشخص في حقيم من غير قصد ،ذلك أنو سيو ،وبالتالي يقوم ىؤالء األشخاص
بتنبييو لما وقع منو من خطأ ويطالبونو بالعدول عنو إن لم يعدل ىو بنفسو عن ذلك الخطأ.
وكذلك قوليم في االختالف بين المسممين وأن وجود اإلمام يزيل ىذا االختالف الذؼ يقع بينيم.
إذ يرػ عبدالجبار أنو إن كان يجب عمى هللا أن يزيل ىذا االختالف ،فالواجب أن يمطف في
زوال االختالف كمو ،وأنو إن بقي بعض اإلختالف فإنو يستغنى عن اإلمام فيو ،ذلك أنو حدث
من المختصمين أنفسيم.
ولعمو من الميم لنا ىنا ذكر قولو تعالى " ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ،ولكن ال يزالون
مختمفين "( ،)2فاالختالف بين الناس سنة هللا في خمقو ،وهللا سبحانو خمقنا مختمفين ويريدنا أن
نبقى مختمفين ،ذلك أنو لو شاء هللا أن يزيل اإلختالف فال يحتاج إلى إمام ليزيل ىذا االختالف.

________________________________
( )1القاضي ،أبو الحسن ،م.س .61-60
( )2سورة ىود رقم .118/11
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وأما قوليم أنو يضطرىم إلى اإلتفاق الذؼ بو يزيل الخالف ،قيل ليم أفال يجوز ىذا منو تعالى،
بأن يجعل الناس عمى قمب رجل واحد وىو الذؼ يقول " ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وال
يزالون مختمفين" )1(،وبالتالي نستغني عن اإلمام في ىذا.
وكذلك أليس الخالف ربما قام عمى اإلمام نفسو؟ ،بمعنى أنيم اختمفوا فيو من حيث الشخص أو
واجباتو وما إلى ذلك ،فكيف يكون لديو القدرة عمى إزالة خالف آخر بينما ىو نفسو خالف؟ ربما
لتقصير وقع منو أو زلل وقع

فيو)2(.

وعميو ،فإنو يمكنني أن أستقي ضعف قوليم بأن اإلمام يزيل الخالف ،ذلك أن الخالف في
األصل ىو عمى اإلمام من حيث طرق وجوب إمامتو وصفاتو وطريقة تنصيبو ،وبالتالي فإن
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؟.
ومن ثم كيف لو أن يضطر الناس إلى اإلتفاق ،بمعنى ما ىي السبل التي ي ِ
مك َنو أن يسمكيا
ُ
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.
كل ىذا التساؤالت تدل عمى أن حجتيم في أن اإلمام يزيل الخالف حج ٌة ضعيفة ،وبالتالي عمييا
الكثير من نقاط االستفيام.

______________________________________
( )1سورة ىود ،م.س رقم .118 /11
( )2القاضي ،أبو الحسن ،م.س.66 -65
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و يرػ عبدالجبار أنو لو جاز ليم أن يقولوا إن طائفتيم تعرف أن اإلمامة من أركان الدين دون
مخالفييم لجاز ذلك عمى سائر أركان الدين ،فإن كان العمم باإلمامة قد حصل ليم من دون
المسممين اآلخرين ،فإن من لم يقع لو ىذا العمم ليس مكمفاً بيذا الركن ،وعمى ذلك فال وجو لنا
في مناظرتيم في ىذا

الباب)1(.

أما أننا قد كمفنا ،فمن غير الجائز أن نكمف بما تعذر طريقو إلينا ،وعميو فإنو يجب أن نكون
مصيبين فيما ذىبنا إليو.
ولعمني أرػ أنو ىناك من المسممين من ال يعتقد بأن اإلمامة فرض من فروض الدين ،إذ أن
فروض الدين المعروفة عند المسممين ىي الصالة والصيام والزكاة والحج واألمر بالمعروف
والنيي عن المنكر ،وعميو فإن اإلمامة ليست من فروض الدين عند المسممين ،ذلك أنيا لو كانت
كذلك لعمم المسممون أنيا كذلك كما عمموا غيرىا من فروض الدين ،ولوجب عمييم العمل بيا
كسائر الفرائض ،ولكن من غير المنطقي أن يكمف الناس بشئ لم يعرف طريقو إلييم.

________________________
()1القاضي ،أبو الحسن ،م.س.67
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أما القول بأن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) نص عمى إمامة أمير المؤمنين ،ثم تغير النقل ألغراض مختمفة
لمناقمين ولتعصب دخل في قموب المخالفين.
فإن عبدالجبار يرػ أن ىذه العمة بما أنيا لم تنقل إلينا فنحن معذورون لعدم األخذ والتصديق بيا
 ،وىي أن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) نص عمى إمامة أمير

المؤمنين)1(.

وىم يرون أن النقل انقطع لمكتمان ،أؼ أن ىناك من قام بكتم ىذا األمر ولم يصل لممكمفين.
إال أن عبدالجبار يرػ أنو ال بد أن يرجع األمر إلى حكمة المكمفين من أن يمنعوا مما يقطع ىذا
النقل ،وعمى ىذا فإن حدث وتم كتمان ىذا األمر ولم يصل إلينا ،فإنا ال نقطع

بوقوعو)2(.

ذلك أن اإلنسان ال يستطيع إثبات شيء لم تصل أخباره إليو ،وان نحن أخذنا مثاالً عمى ذلك،
من أن شخصاً قال لك ،بأنو بعث لك بيدية منذ فترة ،إال أن ىذه اليدية لم تصمك فكيف نجزم
بأنو أرسل اليدية؟ ،وعميو فإن اإلمامة إن كانت واجبة عمينا ،كيف لنا أن نعرف ذلك دون نص
صريح؟  ،وان لم تصل إلينا كيف نستطيع الجزم بوقوعيا عمينا ،وعميو فنحن معذورون من األخذ
بيا ،بل أنو كوننا معذورون منيا لما قدمناه ،فإن ىذا يوجب أن الحجة كما أنيا لم تقم عمينا لم
تقم عمييم.
وكذلك فإنو عمينا أن نسأل ىنا عن نقل خطب عمي عميو السالم ووصاياه ولم يتم كتمانيا ،ومن
ثم يقال أنو تم كتمان ما نص عميو الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) من حق عمي في اإلمامة من بعده ،فكيف يتم
كتمان ىذا األمر ،ونقمو أىم من الخطب والوصايا والصفات التي كان عمي يتحمى بيا.
وكذلك فإن كتمو البعض ،فمن يكتمو الجميع ،وخاصة من يحبون عمي وييميم تنفيذ ما قالو
الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) وما أوصى بو.

________________________________
( )1القاضي ،أبو الحسن ،م.س .116-115
( )2القاضي ،أبو الحسن ،م.ن.120
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خالصة المبحث األول
وخالصة القول ،فإن عبدالجبار في ىذا الباب يعترض عمى القول بوجوب اإلمامة عقالً لتعمقيا
المكمف بما ُكمف بو ،وىذا ال يخرج عن كونو
بالتكميف ،والقول بتعمقيا بالتكميف يعني أن يقوم ُ
المكمف من القيام بما كمفو الشرع بو ،إال أن عبدالجبار يعترض عمى ىذا
تمكين ،أؼ أن يتمكن ُ

المكمف بما كمفو الشرع القيام بو من أمور.
القول من خالل قولو بعدم الحاجة إلى إمام ليقوم ُ

أما من باب البيان ،والذؼ يتمحور القول فيو حول ضرورة وجود إمام ليبين لمناس أمور دينيم،
اء نبي أو إمام ،إال أن عبدالجبار يرػ أنو كما
إذ يرػ دعاة ىذا القول بأنو ال بد من مبين سو ً
يجوز أن يخمو المكمفون من نبي ،يجوز مثمو في اإلمام.
ويرػ عبدالجبار أن اإلنسان يستطيع أن يعرف الواجبات التي عميو القيام بيا دون الحاجة إلى
مبين ،وىذا من خالل اإلستعانة بما جاء في القرآن وما تواتر عن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وىذان
ن
اء كان نبي أو
المصدران كفيالن بأن يعرف ُ
المكمف بما عميو فعمو دو الحاجة إلى مبين سو ً
إمام.
وكذلك ،فيناك من يرػ بوجوب اإلمامة من جية السمع ،من خالل القول بأن ىناك نصوصاً في
القرآن توجب عمى المسممين إقامة الحدود عمى العصاة كالسارق والزاني ،وأن إقامة ىذه الحدود
ال يكون إال بإمام ،لذلك وجب إقامة إمام من جية السمع.
في المقابل ،يرػ عبدالجبار أن ىذا غير صحيح ،ذلك أنو ليس شرطاً أن يكون تطبيق ىذه
الحدود متوقف عمى إقامة اإلمام ،وانما عمى التزام النظام العام بتطبيق ما ورد في القرآن من
حدود يجب تطبيقيا.
أما من جية السيو ،فيتمثل بالقول بأنو ال بد من إمام ذلك أنو يزيل السيو عن المكمفين ،إال أن
عبدالجبار ال يرػ ذلك ،ذلك أن السيو عمى األفراد ال يمنع من صحة قياميم بما كمفوا بو،
وكذلك فال حاجة لإلمام لمنع السيو ،فالذكر والتنبيو ممكن لغير اإلمام أن يقوموا بو ،ومن أين
لإلمام معرفة األشخاص الذين يقعون في السيو وىم منتشرون في بقاع مختمفة متباعدة.
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المبحث الثاني
وجوب اإلمامة لعمي
في ىذا الجزء نتطرق إلى القول بأن اإلمامة واجبة لعمي عميو السالم بشكل خاص ،ومن يقول
بيذا يستند عمى ما يروػ عن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) من روايات يرػ أنيا تمثل تصريح بأنو األحق
باإلمامة من بعده ،من خالل القول بالنص أو بالقول بأنو األفضل ،ويقدمون ما يعتقدون أنو دليل
عمى ذلك ،ويتمثل ىذا بالقول بأن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) أخذ بيد عمي عميو السالم وقال لو " :أنت اإلمام
جمع قد حصل إلى أن يبمغ إلى النبي
بعدؼ" ،وأدعوا أن َنقل ذلك جم ٌع عن ٍ

(ملسو هيلع هللا ىلص))1(.

إال أن عبدالجبار يرد بالقول:
أوالً :أنو عميو السالم إن كان قال ذلك ،وأن جمعاً من المسممين حضر ىذا ،فإنو من المستحيل
أن يتواطأ ىذا الجمع عمى كتمان ما قالو الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) وما ورد عنو ،وذلك لعمميم أنو ال ينطق
عن اليوػ وأنو وحي يوحى ،وكما أنو ال يجوز أن تجتمع جماعة من األمة عمى خطأ ،فإنو ال
ٌ
يعقل أن تجتمع جماعة منيا عمى كتمان أمر كيذا.
ثانياً :يرػ عبدالجبار أنو من غير الجائز ومن غير المنطقي القول بأن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) قد نص
عمى عمي عميو السالم أمام جمع من المسممين ولم يدع ىذا الجمع بيذا األمر لو فيما بعد ،أؼ
بعد وفاة الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وكذلك إن لم يدع ىذا الجمع لو ذلكَ ،فمِ َم لم يدعيو ىو

لنفسو؟)2(.

ولعل عبدالجبار يرػ أنو إن كان ىناك جمع حضروا ذلك وجب عمييم أن يدعوا لو بذلك ويطالبوا
باإلمامة لو ،ولعل السؤال الذؼ يطرح نفسو ىنا تعقيباً عمى ما يقولو عبدالجبار ،ىو ىل من
الممكن أن يجتمع ىذا الجمع من المسممين عمى كتمان أمر نص عميو الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص)؟ ،وخاصة
إن كان األمر أمر الحكم والسمطة ،وىو أمر ذو أىمية كبيرة في تمك الفترة ،من حيث أن األمة
اإلسالمية كانت مقبمة عمى عيد جديد ال يكون فيو الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص)صاحب التبميغ موجودا.
___________________________________
()1القاضي ،أبو الحسن ،م.س .120
()2القاضي ،أبو الحسن ،م.ن .122-121
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ويرػ عبدالجبار أنو إن جاز أنيم كتموا ىذا األمر وطريق ذلك اإلضطرار ،لجاز أيضاً أن يكتموا
ما نص عميو الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) من صالة وقبمة وشريعة وال ينقل.
وعميو ،فإن عبدالجبار يرػ أنو من غير المنطقي أن يجتمع المسممون عمى نكران ىذا األمر،
ولو أنكره بعضيم لذكره بعضيم اآلخر ،وكذلك الدعاه أمير المؤمنين لنفسو ذلك أنو صادر عن
مر كيذا
الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) فمو أنيم جميعاً أنكروه ألظيره عمي عميو السالم ،والدعاه لنفسو ،ذلك أن أ اً
ليس باألمر الذؼ يصح كتمانو ،بل أن كتمانو فيو مضيعة لحقو الذؼ أقره لو النبي صمى هللا
عميو وسمم إن كان أقر لو بذلك الحق.
والسؤال الذؼ يطرحو عبدالجبار ىنا ىو عن كيفية نقل وصاياه وخطبو وصفاتو الحسنة ولم
يكتموىا ،وكتموا أمر اإلمامة في المقابل ،مع أن أمر اإلمامة أحق بأن يظيروه وذلك ألىميتو
لممسممين

عامة)1(.

وعميو ،فإنو من الواضح أن عبدالجبار يرػ أن ىذه حجة لمن ينكر أن يكون ىناك نص عمى
إمامة عمي عميو السالم وأن ىناك من قام بإخفاء ىذا النص الذؼ يدل عمى أحقيتو في خالفة
رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) وامامة األمة ،فذكر خصالو وشجاعتو وعممو وتقواه وورعو تدلل عمى أن أحداً لم
ينكر فضمو ،أو أن أحداً قام بمنع المسممين من ذكر ىذا الفضل الذؼ ىو لو ،ولكان أيضاً من
انتصر لو في ذكر ىذه الخصال انتصر لو في ذكر ما يدلل عمى حقو في اإلمامة بعد الرسول
(ملسو هيلع هللا ىلص) ،ولكان ىذا أيضاً انتشر بين المسممين وأصبح معموماً ال تشوبو شائبة.
ويرػ أن ىناك أيضاً الكثير من األمور التي رويت عن وصاياه عميو السالم ،وىي أمور لم يتم
كتمانيا ،إذ أنو لو كان ىذا صحيحاً (كتمان أحقيتو في الوالية ) لتم كتمان الكثير من أخباره ولم
يصل إلينا.

_________________________
()1القاضي ،أبو الحسن ،م.س .125-124
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ويرػ أن الذؼ يذكره بعض اإلمامية في كتبيم من أن الذؼ يدل عمى النص ،أن الشيعة جميعيم
وعمى اختالفيم يثبتون ويؤكدون أنو روػ عن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) استخالفو إياه وفرض طاعتو وأقامو
مقامو ألمتو ،وأنو ال يجوز أن يتعمد الكذب في ذلك ،وال يجوز أن يتواطأ الشيعة عمى الكذب،
وعميو وجب إثبات

النص)1(.

إال أن عبدالجبار يرػ أن جميع من يخالفيم في ىذا يروون رضاه عن بيعة من سبقو من
الصحابة ،وكذلك مدحو ليم وثناؤه عمييم وعدم ورود أؼ نص أو كالم من عمي يذم فيو من سبقو
من الخمفاء أبو بكر وعمر وعثمان ،وأنو كان يعترف بخالفة أبي بكر وامارة عمر وعثمان.
وكذلك يرػ عبدالجبار أنو إن كان ىناك نصاً عن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ال يجوز أن يعممو عمي دون
غيره ،ذلك أن ىذا يدل عمى أن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) لم يقم النص ويذكره كما يجب.
وكذلك ،فإن كان ىناك نص ،فالخالف عميو أعمق ،إذ أن الموضوع حينيا يتعمق بطريق إثبات
تمك األدلة ،وىل ىي ثابتة بالتواتر أم بالخبر ،أم أنيا من أخبار

اآلحاد؟)2(.

والذؼ يعنيو عبدالجبار أن قوليم بأن ىناك نصاً صريحاً عميو ،ال يتم إال بإتفاق المسممين
جميعيم عمى أن ىذا النص ورد عن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) وأنو في عمي عميو السالم ،ولو أنو ورد عن
الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ولم يصمنا ،فإننا غير مضطرين لمتصديق بو ،وعمى ذلك فإننا غير مجبرين عمى
اإللتزام بيكذا نص ،وعميو فإن القول بإن إمامتو عميو السالم منصوص عمييا أمر عميو خالف.

______________________________
( )1القاضي ،أبو الحسن ،م.س .126-125
التواتر في المغة التتابع وىو مجيء الواحد بعد اآلخر وىو مأخوذ من ألوتر وىو مأخوذ من الفرد حيث يأتي الواحد بعد اآلخر.
الخبر :ىو ما نقل عن الرسول وعن غيره ،وىناك من خصو بالموقوف عمى الصحابة ،وىو الذؼ يتطرق اليو التصديق والكذب ،أؼ
يصح أن يقال لصاحبو صادق أو كاذب.
اآلحاد :لغة ،ما يمقيو الواحد ،وفي اإلصطالح ما فقد شرط التواتر سواء كان رواتو واحد أم عددا ،أو أن يكون رواتو قميموا العدد.
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وكذلك ،فإن عبدالجبار يرػ أنو إن صح أن ىناك نصاً كما يدعون فإن خالف المسممين عمى
ىذا النص سيكون أعمق ،من قبيل من روػ ىذا الحديث والنص ،ولو اجتمعوا عمى أن ىناك
نص ولم يرد في ىذا النص إسم عمي صراحة فكيف حينيا اإلتفاق عمى أن ىذا النص جاء في
عمي دون غيره من المسممين؟.
وربما قالوا أنو إذا صح في غيره أنو ال يصمح لإلمامة لوجوه من القدح يذكرونيا في أبي بكر
وغيره ،فيجب أن تكون لعمي عميو السالم وأن يكون نصاً وان لم ينقل.
إال أن عبدالجبار يرػ أن من يخالفيم ينفي ما يذكرون ،وأن بقية الخمفاء يصمحون لمخالفة كما
ىو حال أمير المؤمنين ،فمن بين المسممين من يرػ أن األحق باإلمامة ىو أبو بكر ،وذلك ليس
من فراغ ،ولكن ألسباب يوردونيا في أحقية أبي بكر في اإلمامة ،ذلك أنو أول من أسمم وأنو رافق
الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) وصدق بما جاء

بو)1(.

وكذلك أنو كان معو في وقت األزمة وفي بداية الدعوة اإلسالمية ،وقد ورد ذكره في القرآن بقولو
تعالى " إذ ىما في الغار إذ يقول لصاحبو ال تحزن إن هللا معنا

")2(.

وعميو ،فإن عبدالجبار ال يوافق عمى قوليم بأن ىناك نص ،بل ىناك من جية أخرػ من يدعي
النص في أبي بكر صراحة.

____________________________
( )1القاضي ،أبو الحسن ،م.س.132
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وعميو ،فإن القول بأنو أولى باإلمامة من ناحية أنو األفضل ال يزيل الخالف بل يعمقو ،من
منطمق أن ىناك من يرػ أن األفضل شخصاً آخر ،وينفي أن يكون أمير المؤمنين األفضل.
وكذلك فإنيم يستدلون بقولو تعالى " إنما وليكم هللا ورسولو والذين آمنوا "( ،)1ويقولون :إن الذين
آمنوا ىم أمير المؤمنين(عمي) عميو السالم ،حيث يرػ ىؤالء ( من يدعون باإلمامة لعمي) ،أن
هللا قد ذكر الواحد بمفع الجمع تفخيماً لشأنو ،حيث يرون أنو تعالى حينما يقول في نفس اآلية"
الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وىم راكعون" ،يقصد بيا عمي عميو السالم ،ذلك أن صفة
إيتاء الزكاة في حال الركوع لم تثبت إال

لو*)2(.

إال أن عبدالجبار يرػ أن ظاىر اآلية ال يدل عمى ما يذكرونو من أن المقصود من اآلية ىو
أمير المؤمنين ،ذلك أنو تعالى ذكر الذين آمنوا من غير تخصيص ،وقد ذكر هللا الجميع فكيف
يحمل القول عمى واحد؟.

_________________________________
( )1سورة المائدة رقم 55 /5
*أما سبب نزول آية" إنما وليكم هللا ورسولو والذين آمنوا" أخبرنا أبو بكر التميمي ،قال :أخبرنا عبدهللا بن دمحم بن جعفر ،قال :حدثنا
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
مجمس وال متحدث ،وان قومنا لما رأونا آمنا باهلل ورسولو وصدقناه ،رفضونا وآلوا عمى أنفسيم أن ال يجالسونا ،وال يناكحونا وال يكممونا،
فشق ذلك عمينا ،فقال لو النبي (ملسو هيلع هللا ىلص)" إنما وليكم هللا ورسولو والذين آمنوا الذين يؤتون الزكاة وىم راكعون" ثم أن النبي خرج إلى المسجد
والناس بين قائم وراكع ،فنظر سائالً ،فقال :ىل أعطاك أحد شيئاً؟ ،قال :نعم خاتم من ذىب ،قال من أعطاكو؟ ،قال :ذلك القائم وأومأ
بيده إلى عمي بن أبي طالب ،فقال :عمى أؼ حال أعطاك؟ ،قال :أعطاني وىو راكع ،فكبر النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) ثم قرأ" ومن يتول هللا ورسولو
والذين آمنوا فإن حزب هللا ىم الغالبون".
*الواحدؼ ،أبي الحسين بن عمي بن أحمد الواحدؼ ،أسباب نزول القرآن ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبنان  ،1991ص .202-201
( )2القاضي ،ابو الحسن ،م.س.133
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أما استنادىم إلى قولو تعالى " ويؤتون الزكاة وىم راكعون "( ،)1فمم يثبت لعمي عميو السالم ،أو
وجب أن " الذين آمنوا " ىو عمي ألن الكالم ىنا عام وال يصح تخصيص ما ىو عام ،ومثال
ذلك قولو تعالى "كنتم خير أمة أخرجت لمناس "( ،)2وعمى ىذا ال يوافق عبدالجبار عمى ما
يقولون)3(.

ويرػ عبدالجبار أنو من غير المنطقي أن المقصود في قولو تعالى " ويؤتون الزكاة وىم راكعون "
مقصور عميو دون غيره؟ ،بل
أمير المؤمنين ،وان صدق عنو أنو تصدق وىو راكع ،فيل ىذا
ٌ

ربما أن طريقيم في أداء الزكاة التواضع والخضوع ،وذلك مدحاً ليم في حال إيتائيم لمزكاة بدالً
من أن يؤتوىا مع المن واألذػ ،وكذلك فإنو ليس من المدح إيتاء الزكاة في حال الركوع ،إذ أن
الراكع يكون ىمو الخشوع والخضوع وليس إيتاء

الزكاة)4(.

ولعل قول عبدالجبار يأتي من منطمق أن إيتاء الزكاة في حالة الركوع ليس مدحاً بل ذماً ،من
قبيل أن اإلنسان يكون كل ىمو الخضوع والخشوع في الصالة وليس التفكير في أمر آخر كإيتاء
الزكاة ،فمن أين أن ىذا مدحاً لعمي عميو السالم؟ ،ومن أين أن المقصود أن المصمي يؤتي
الزكاة؟ ،بل أن أسموبيم وطريقتيم ىي الخضوع والخشوع.

__________________
( )1سورة المائدة رقم .55 /5
( )2سورة آل عمران رقم .110 /3
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ويرػ عبدالجبار أن تعمقيم بقولو تعالى " وان تظاى ار عميو فإن هللا ىو مواله وجبريل وصالح
ظيير
المؤمنين والمالئكة بعد ذلك
ٌ

"(،)1

بحيث يرون بأن المراد بصالح المؤمنين ىو أمير

المؤمنين ،إذ جعمو هللا مولى لمرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) وأن ىذا يدل عمى اإلمامة.
إذ يرػ عبدالجبار أنو ليس بصحيح أن المراد بو ىو أمير المؤمنين ،وان صح وسممنا عمى أنو
المقصود ،فيذا ال يدل عمى اإلمامة وانما يدل عمى النصرة لمكان العطف ،فالقول بأن هللا وليو،
ال يخرج عن معنى نصير ،كذلك جبريل وصالح المؤمنين فيم جميعاً مناصرين ومعينين

لو)2(.

ظيير " إنما أريد بو النصرة والمعونة والتثبيت.
وقولو تعالى" والمالئكة بعد ذلك
ٌ
ومن الواضح أن اآلية ال تدل بأؼ وجو عمى أمير المؤمنين ،في قولو تعالى " وصالح المؤمنين
" إذ ال يجوز تخصيص ما ىو عام لجميع المؤمنين وافراده بعد ذلك ألمير المؤمنين عمي عميو
السالم ،وىذا في اعتقادؼ تأويل ال أساس لو من الصحة ،وىذا من خالل قياميم بصرف المفع
عن معناه الظاىر والواضح إلى معنى آخر باطن لمتأكيد عمى وجية نظرىم ،ولمداللة عمى أحقية
عمي عميو السالم في اإلمامة.
وعميو ،فإنني أرػ أن المجوء لمقرآن من أجل إثبات رأؼ ووجية نظر معينة ،أمر ال يجوز إن لم
يكن النص صريح وواضح ،وكذلك ال يجوز عمى المسممين أن يضعوا في رؤوسيم أفكار معينة،
ومن ثم يقومون بإسقاطيا عمى القرآن ،في حين أن ظاىر اآلية ال يدل عمى ما يذىبون إليو
ويحاولون إثباتو من آ ارء ومزاعم ،يعتقد طرف آخر من المسممين أنو ال أساس ليا من الصحة.

________________________________
( )1سورة التحريم رقم .4 /66
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أما تعمقيم بقولو تعالى " أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم "( ،)1وذكر أن إيجابو
تعالى طاعتو بأنو معصوم أؼ أن أولياء األمر الذين عمينا طاعتيم يجب أن يكونوا معصومين،
وبالتالي فإن أولي األمر ىنا ىو أمير المؤمنين عمي بن أبي طالب عميو السالم,
وعبدالجبار ىنا يرػ بأن ىذا غير دقيق ،إذ أن اإلنسان ربما يطيع من ىو أكبر منو ويكون لو
الحق عميو كوالده ووالدتو ،وىذا غير طاعتنا لمرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،إذ أنو يجب أن نطيع الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص)
فيما بين وجوبو ،أما أولياء األمر ،فما الذؼ يمنع من كونيم غير معصومين؟ ،ومن قال أن
أولياء األمر المذكورين يجب أن يكونوا معصومين؟ ،فاألم واألب من أولياء األمر المذكورين وىم
غير معصومين ،ويجب عمينا طاعتيم فيما يرضي هللا ،وكذلك فإن قولو تعالى" أُولي األمر "
تدل عمى الجمع وليس عمى األفراد ،فمن أين أن المقصود بيا شخصاً واحداً؟ ،وأن ىذا الشخص
ىو أمير المؤمنين ،والظاىر من اآلية ال يدل عمى ذلك

إطالقاً)2(.

ويرػ أن ىناك أصالً اختالف في المقصود بقولو تعالى" أولي األمر " إذ أن ىناك من يعتقد أن
أولي األمر ىم أىل العمم أو األمراء أو الحكام ،أو الفقياء المتمكنين من أمور الدين ،والمعروف
من حال ىؤالء جميعاً أنيم غير معصومين.
وعمى ذلك ،فإن عبدالجبار يرػ أن ما يستدلون عميو من أنو في أمير المؤمنين ليس لو أؼ
أساس من الصحة ،فأولي األمر يمكن أن يكون أؼ شخص ،من غير تحديد.
أما تعمقيم بحديث الغدير من حيث قالوا أنو ثبت عنو عميو السالم يوم غدير خم ما يدل عمى أنو
نص عمى أمير المؤمنين باإلمامة ،ألنو وبوجود الجمع العظيم في ذلك اليوم ،قام وقال " ألست
أولى منكم "................إلى آخر

الحديث)3(.

______________________________
( )1سورة النساء رقم .59 /4
( )2القاضي ،أبو الحسن ،م.س .141-140
( )3القاضي ،أبو الحسن ،م.ن.144 – 143
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ولعميم يرون أن قول الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) " فمن كنت أولى بو من نفسو ،فعمي أولى بو " أُريد من
خاللو الطاعة في اإلتباع واإلنقياد في اإلمامة.
وأنو عميو السالم أراد بقولو من كنت مواله فعمي مواله ،اإلبانة عن فضل مقطوع بو ال يتغير عمى
األوقات ،ولو لم يكن ىذا المراد مما قالو عميو السالم لم يمزم من غاب ولم يحضر مواالتو.
ويخالفيم عبدالجبار بالقول أن حادثة الغدير كانت قبل وفاة الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) بوقت قصير ،وكان
العيد قريباً ،فقد كان ال بد لعمي من أن يدع ىذا النص لنفسو ،أو يدعيو لو غيره ممن حضروا أو
سمعوا إن كان عميو السالم قد قال ذلك ،وان كان قالو وقصد بو عمي عميو السالم ،لقام عمى
نصرتو من يحبونو كالعباس والزبير وعمار والمقداد ،ولكن ىذا لم يرد.
وكذلك ال فرق بين من استدل بيذا النص عمى إمامتو عميو السالم ومن يستدل عمى أن قولو
عميو السالم في أبي بكر " لو كنت متخذاً خميالً التخذت أبا بكر خميال ".
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
عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال" لو كنت متخذاً من أمتي خميالً التخذت أبا بكر ولكن أخي

وصاحبي")1(.

وقولو " اقتدوا بالذين من بعدؼ ،أبو بكر وعمر " إلى غير ذلك مما يستدل بو من يسممون ألبي
بكر في اإلمامة بأنو األحق بيا ،من حيث أن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) أثنى عميو في كثير من الم ارت.
وعميو ،فإن عبدالجبار يرػ أن أمر الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) باإلقتداء بأبي بكر وعمر ،عمى أنيما قدوة
لغيرىم ،أفال يمكن أن يدل ذلك عمى أنيم أولى باإلمامة من

غيرىم؟)2(.

إذ أن كون اإلنسان قدوة لغيره تعطيو درجة أعمى عمى غيره ،فعندما يكون اإلنسان قدوة ،فال بد
وأن يكون حسن األخالق والسيرة والسموك ،حتى نستطيع بعدىا أن نطمق عميو لقب قدوة.
______________________________
()1البخارؼ ،أبو عبدهللا ،دمحم بن اسماعيل( ت ،)256صحيح البخارؼ ،مطبعة دار اإلعتصام ،القاىرة  ،2011ص.763
()2القاضي ،أبو الحسن ،م.س.154
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وىناك من استدل بقول الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) " أنت مني بمنزلة ىارون من موسى ،إال أنو ال نبي بعدؼ"
وأن ىذا يقتضي أن يكون لعمي كل منازل ىارون من موسى باستثناء النبوة ،ولو أن الكالم
يقتضي الشمول لم يكن لالستثناء معنى ،وأن النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) نبو باستثناء النبوة عمى أن ما عدا ذلك
داخل تحت ىذه المنزلة ،ومن بينيا اإلمامة ذلك أنيا لم

تستثن)1(.
َ

وفي رواية أخرػ ،حدثنا دمحم بن بشار ،ثنا دمحم بن جعفر ،ثنا شعبو عن سعد بن إبراىيم ،قال:
سمعت إب ارىيم بن سعد بن أبي وقاص يحدث عن أبيو ،عن النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) :أنو قال لعمي عميو
السالم" أال ترضى أن تكون مني بمنزلة ىارون من

موسى؟")2(.

ويرون أنو وبما أن عمياً عميو السالم عاش بعد الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) فالمنزلة ثابتة لو ،ويرون أنو وبما
إن موسى استخمف ىارون عمى اإلطالق بقولو " أُخمفني في قومي" فإن ىذا يوجب ثبوت ىذه
المنزلة لعمي ،وعمى ذلك يجب أن يكون ىو الخميفة بعد الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص).
ويستدلون كذلك عمى استخالف الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) لعمي عميو السالم في غيبتو في غزوة تبوك ،ولم
يثبت أنو صرفو عن ذلك ،وعميو فيجب أن يكون ىو الخميفة بعده ،كما ىو األمر ليارون.
إال أن عبدالجبار يرػ أن استخالفو لعمي عميو السالم في غزوة تبوك توجب أن يبقى عمي قائداً
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
السياسية منيا بعد الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) غير منطقي.
أما قياسيم ذلك عمى استخالف موسى ليارون فال يجوز ،ذلك أن ىارون كان ليستخمف موسى
من باب النبوة ،وليس بقول موسى عميو السالم ،أما عمي فمم يكن ليستخمف الرسول(ملسو هيلع هللا ىلص) إال بأن
يكون الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) نص عميو بشكل واضح صريح.

________________________
( )1القاضي ،أبو الحسن ،م.س .158
( )2ابن ماجة ،الحافع أبي عبدهللا دمحم بن يزيد القزويني( ت275ه) ،سنن ابن ماجو ،دار إحياء الكتب العربية ،حقق نصوصو دمحم

فؤاد عبد الباقي ب .ت ،الجزء األول باب فضل عمي بن أبي طالب ،ص.43
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ويرػ عبدالجبار أن القول " أنت مني بمنزلة ىارون من موسى " ،ليست منزلة معروفة حاصمة
مقدرة ،وبما أنو لم يحصل ليارون الخالفة بعد موسى ،فال يجب أن يدخل تحتو خالفتو لمرسول
(ملسو هيلع هللا ىلص) ،وقد ورد نص ىذا الحديث عمى النحو التالي" :حدثني دمحم بن بشار حثنا ُغ َندٌر حدثنا شعبة
بن سعد قال :سمعت إبراىيم بن ٍ
سعد عن أبيو قال :قال النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) لعمي " :أما ترضى أن تكون
مني بمنزلة ىارون من

موسى")1(.

بمعنى أن ىارون لم يكن خميفة بعد موسى ذلك أنو توفي قبمو ،وان كان بقي عمى قيد الحياة فإن
ىذا القول ال يدل عمى الخالفة ،من منطمق أن ىارون نبياً من عند هللا ولم يعينو موسى نبي،
وىنا يتضح لنا وجو اإلختالف بين ىارون وعمي عميو

السالم)2(.

أما القول بأن المنزلة ليارون ثابتة ألنيا واجبة باإلستخالف في حالة الغيبة ،إال أن المانع ( وفاة
ىارون) عميو السالم حال دونيا ،ولوال ىذا المانع لكانت ثابتة ،وعميو وبما أن ىذا المانع ( وفاة
عمي قبل الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص)) لم يحصل ألمير المؤمنين عمي عميو السالم فيي ثابتة لو.
ويرػ عبدالجبار أن اإلستثناء ( إال أنو ال نبي بعدؼ) الذؼ وقع في قول الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) واضح ال
لبس فيو ،فربما كانت المنزلة في الحب والقرابة والحرص عميو ،والخوف من أؼ مكروه يصيبو
وليس لزاماً الوالية والخالفة بعده ،وكذلك فإن استخالف شخص في مكان ما في زمان ما لسبب
ما ،ال يعني وال يدلل عمى استخالفو بشكل مطمق فيما بعد في كل األمكنة واألزمنة.
وكذلك فإن عبدالجبار يرػ أن استخالفو في الوقت الذؼ خرج فيو الرسول(ملسو هيلع هللا ىلص) لغزوة تبوك ال
تَُدل وال بأؼ وجو عمى استخالفو لو بشكل مطمق ،وكيف لنا أن ىذا االستخالف يدل عمى

االستخالف المطمق بعد الوفاة؟.

_____________________________
()1البخارؼ ،2011م.س ،حديث رقم ،3706ص .776
()2القاضي ،أبو الحسن ،م.س ،ص 161
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ويرػ عبدالجبار أن قول موسى ليارون " أُخمفني في قومي " يظير أن ىذه الحالة من
االستخالف فقط في حال الغيبة ،أؼ في الزمان والمكان الذؼ يغيب عنو موسى ،وال يكون
االستخالف إال في حالة غياب موسى عميو السالم عن قومو ذلك أنو حدد فيمن يخمفو ىارون،
وعميو فإن ىارون ال يكون خميف ًة لموسى في مكان آخر ،أو في الوقت الذؼ يعود فيو موسى
عميو السالم من الغيبة ،فاالستخالف ىنا محدد بقومو بني إسرائيل ،وكذلك بزمن وفترة غيابو
عنيم ،أؼ أنو خميفتو في الموضع الذؼ غاب عنو وال يكون في الموضع الذؼ غاب إليو.
وعميو ،فإن حال عمي عميو السالم بعد وفاة الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) تبقى كما كانت قبل وفاتو ،كما أن
ىارون لو عاش لكانت لو المكانة التي كانت لو في حياة موسى ،من حيث أنو كان نبياً في عيد
موسى ،ولم يصبح كذلك بعد وفاة موسى عميو

السالم)1(.

وكذلك يرػ عبدالجبار أن استخالف النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) لعمي في المدينة لم يجز لعمي أن يقيم الحدود
في غيرىا من ديار اإلسالم ،ويتوقف االستخالف في وقت عودتو عميو

السالم)2(.

أما القول بأنو عندما استخمفو النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) عمى المدينة وأخذ المنافقون يتكممون في ىذا الشأن،
فقال ىذا ليقطع عمييم الطريق وليبين عمى لطفو وحبو لو وسكونو إليو واشتداد ظيره بو ،وذلك
ليزيل الشبية وما خامر قموب المنافقين من أمره.
أما سؤاليم فيما إذا كان استخالفو لعمي عمى المدينة كاستخالف موسى ليارون في

قومو)3(.

يبدو ىذا صحيحاً من منطمق توليو ألمر المسممين في المدينة ،وىذا ما كان من استخالف
موسى ليارون ،إال أن ىارون كان ليستخمف موسى في قومو من منطمق النبوة ،أما عمي عميو
السالم فمم يكن ليستخمف الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) إال بطمب منو ،ذلك أنو لم يكن لعمي عميو السالم نبوة
كما كان ليارون ،وال إمامة في الوقت الذؼ كان فيو الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) عمى قيد الحياة.

________________________
( )1القاضي ،أبو الحسن ،م.س .167 -165
( )2القاضي ،أبو الحسن ،م.ن .168
( )3القاضي ،أبو الحسن ،م.ن .173
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ويستشيد عبدالجبار ببعض من سبقو من المتكممين مثل أبو عمي الجبائي* ،الذؼ يرػ أن
استخالفو لو عميو السالم عمى المدينة كان استظيا اًر بو عمى المنافقين ،وأن ىذا االستخالف
كاستخالف موسى ليارون خوفاً من الفتنة التي كان يمكن أن تقع من

المنافقين.

ولعل أبو عمي يرػ أنو إن كان استخالفو عمياً بالمدينة يقتضي استمرار الخالفة بعد موتو عميو
السالم ،فإن تقديمو ألبي بكر في الصالة في أيام مرضو يقتضي كونو إماماً بعد وفاتو.
أؼ أنو إن كان ىناك من يأخذ استخالفو لو عمى المدينة دليالً عمى توليتو أمر المسممين لو بعد
وفاتو ،فإن تقديمو ألبي بكر إلمامة المسممين تدل أيضاً عمى تقديمو عمى غيره في الخالفة وان
كان ىناك من ال يتفق مع ىذا ،فإن األمر يبدو عمى ىذا الوجو ،ولجاز لمن يدافع عن ىذا
الموقف أن يؤولو عمى ىذا الوجو.
ويرػ أبو عمي الجبائي أنو قد ثبت أن النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) ،بعدما استخمف عمياً عميو السالم عمى
المدينة ،استخمفو عمى اليمن واستخمف غيره عمى المدينة عند خروجو في حجة الوداع ،ولعل ىذا
يبطل قوليم بأن ىذا االستخالف قائم بعد وفاتو ،وأن ذلك يوجب كونو إماماً وقيامو بيا.
أؼ أن أبو عمي الجبائي يرػ أن قوليم بذلك ال يعني استخالفو لمرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) بعد موتو ،ذلك أنو
أيضاً من حق الشخص الذؼ إستُخمف عمى المدينة بعد ذلك في حجة الوداع ،أن يقول مثل
قوليم ،وأن يطالب أتباعو بذلك ،وىذا يبطل قوليم بأن توليتو لو عمى المدينة داللة عمى أنو
الخميفة واإلمام من بعده ،ذلك أنو بعد عودتو عميو السالم لم يعد عمي عميو السالم والياً عمى
المدينة ،فتوليتو عمى المدينة كان في حالة خاصة ولمدة معينة ،ولم يكن عمى

اإلطالق)1(.

____________________________
( )1القاضي ،أبو الحسن ،م.س .177- 176
* أبو عمي الجبائي فيو دمحم بن عبدالوىاب بن سالم بم خالد بن مجران بن أبان مولى عثمان بن عفان ،المعروف بالجبائي ،ولد عام
235ه الموافق 849م ،وتوفي 303ه ،وىو شيخ المعتزلة ،ولو كتاب "األصول " وكتاب "النيي عن المنكر " ،وكان يقف في ابو بكر
وعمي ،أييما أفضل /المرجع ،الذىبي ،شمس الدين ،سير أعالم النبالء ،الجزء األول ،لبنان  ،2004بيت األفكار الدولية ،رتبو واعتنى
بو حسان عبد المنان ،ص .3549
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وعميو ،فإن عبدالجبار يستعين بحجة أبو عمي الجبائي في أن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) كان يستخمف غير
عمي عميو السالم من المسممين لمقيام بأمور لم يستطع القيام بيا لتغيبو أو مرضو ،كطمبو أن يؤم
أبو بكر رضي هللا عنو الصالة في المسممين وقت مرضو.
ولعميم استدلوا باستخالفو إياه عمى المدينة عمى وجوب االستخالف والنص بعد الموت ،ذلك أن
الموت أقوػ من الغيبة.
إال أن عبدالجبار يرػ أنو إن كان الغياب يدل عمى وجوب االستخالف حتى العودة ،فإنو ال يدل
عمى وجوب اإلمامة لو بعد الموت ،ولربما يرون أنو وبما أن الموت أوكد من الغيبة ،وجب أن
يكون إماماً بعد وفاتو عميو الصالة

السالم)1(.

ِ
اء في
وىذا يعني أن النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) لم ُيقصر األمر عمى عمي عميو السالم في مسألة االستخالف سو ً
الزمان أو في المكان ،فقد ولى في حجة الوداع غيره ،وولى في بمدان غير المدينة غيره ،فمو أنو
النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) استخمف عمياً في كل األوقات وفي كل الظروف وفي كل األماكن ،وىذا من األشياء
المستحيمة الوقوع ،جاز أن نقول أنو ربما أ ارد أن يجعمو خميف ًة واماماً من بعده ،وكذلك لزم أن
يجعمو إماماً في الصالة وقائداً لمجيش ،حتى نستدل عمى أنو ربما أراده خميفة من بعده ،وىذا لم
يحدث ،وىذا أيضاً دليل عمى أن ىناك الكثير غيره ممن تمت توليتيم قادة لمجيش وأمراء ،وىذا
يبطل ما يذىبون إليو ويضعف موقفيم فيما يتخذونو دليالً عمى أحقية عمي عميو السالم دون
غيره في اإلمامة.

_____________________
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وكذلك ،فإن النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) كان يستخمف في كل مرة جماعة آخرين من دون نص ،حيث كان يفعل
ذلك من باب اإلجتياد.
وربما استدلوا بقول النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) ألمير المؤمنين عمي عميو السالم " أنت أخي ووصي وخميفتي من

بعدؼ ،وقاضي ِديني" ،وأن ىذا يدل عمى أنو اإلمام من بعده ،ألنو الذؼ يقوم بأمر الدين
والشريعة بعد وفاة الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص).
إال أن عبدالجبار يرػ أن ىذا الخبر يجرؼ مجرػ أخبار اآلحاد ،وكذلك فإن األلفاظ المذكورة فيو

مختمفة ،فقولو أنت وصيي ال تدل عمى أنيا تتعمق بالدين والشرع ،ولكن لربما أنو اعتمده فيما
الدين لتأكيد الدخول في الوصية.
يتعمق بأىل بيتو ،لذلك يرػ عبدالجبار أنو عطف عميو قضاء َ
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
أمير المؤمنين (عمي) عميو السالم ،أوصى بقتل ابن ممجم دون أن يقيم إماماً.
ويرػ عبدالجبار أن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) لو أراد اإلمامة في قولو ،كان يجب أن تكون معيودة حتى
يصرف الكالم إلييا ،وىذا ما يوجب إثباتيا بغير ىذا الخبر.
ويرػ أن وصيتو لعمي عميو السالم تدل عمى سكونو إليو واستخالصو لو ،وكذلك اختصاصو بما
ال يختص بو غيره من أمور راجعة إلى ما يخصو ويخص أىمو ،فأما أن يدل ذلك عمى اإلمامة
فبعيد)1(.

___________________________
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خالصة المبحث الثاني
تطرقت في ىذا الجزء إلى قضية وجوب اإلمامة لعمي عميو السالم ،ومن يقول بيذا القول يستند
إلى ما يروػ عن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) من روايات يعتقد أنيا تمثل نصاً واضحاً عمى أحقيتو في اإلمامة.
إال أن عبدالجبار يرػ أنو إن كان الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) قال " أنت اإلمام بعدؼ" ،وأن جمعاً حضر ذلك
وسمعو ،فإنو من المستحيل أن يتواطأ ىذا الجمع عمى كتمان ٍ
أمر كيذا ،وان كان الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص)
يدع ىذا الجمع لعمي عميو السالم بذلكَ ،فِم َم لم يدعيو ىو لنفسو؟.
جمع ولم ِ
قال ذلك أمام ٍ
وكذلك يرػ عبدالجبار أنو إن كان الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) قال ذلك وكتمو بعض من حضروا من
المسممون ،وخاصة في أمر ميم يتعمق بالمسممين جميعاً وليس بفرد أو فئة قميمة وخاصة منيم،
وكذلك فإن السؤال الذؼ يطرحو عبدالجبار ىنا ،ىو كيف تم نقل خطبو ووصاياه ولم يتم كتمانيا،
وكتموا أمر اإلمامة ،في حين كان األولى أن يظيروه ألىميتو لممسممين جميعاً.
أما القول بأنو األولى باإلمامة ذلك أنو األفضل ،فيرػ عبدالجبار أن ىذا ال يزيل الخالف بل
شخص آخر ،وبالتالي ينفي أن يكون أمير المؤمنين
يعمقو ،ذلك أن ىناك من يرػ أن األفضل
ٌ

عمي بن أبي طالب عميو السالم ىو األحق باإلمامة عمى ىذا الشرط.

وعميو ،فإنني أرػ من خالل ما قمت بطرحو أن رد عبدالجبار أصح من رأؼ من يعارضيم ،من
خالل النظر في وجيات النظر المتباينة حول أحقية عمي باإلمامة ،بين من يرػ أنو أولى من
غيره باإلمامة ،وكيف يقوم عبدالجبار بالرد عمى مثل ىذا اإلدعاء ،وأنا أتوافق مع رد عبدالجبار
ورأيو في ىذا ،فالقول بأن عمي عميو السالم األولى ذلك أنو األفضل أمر ال يتفق عميو جميع
شخص آخر كأبي بكر وعمر مثالً.
المسممين ،فيناك من يرػ أن األفضل
ٌ
أما القول بأنو ىناك نص ،فإن ىناك خالفان يظيران ىنا:
أما الخالف األول فيتمثل فيمن روػ ىذا النص ،وىل ىو من أخبار اآلحاد أم ال؟.
أما الخالف الثاني فيتمثل في السؤال ،من أين أن ىذه النصوص في عمي بشكل خاص؟ ،وان
كانت في عمي عميو السالم ،فمن أين أنيا تتعمق باإلمامة وخالفة رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) بالتحديد؟.
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المبحث الثالث
عصمة اإلمام
يتركز ىذا الجزء حول قضية عصمة اإلمام من عدميا ،إذ أن ىناك من يرػ أنو ال يصمح
لإلمامة إال من ىو معصوم ،والعصمة يقصد بيا استحالة ارتكاب اإلمام ٍ
ألؼ من األخطاء
والرذائل ،صغيرًة كانت أم كبيرة ،ظاىرًة أم باطنة ،وعميو وبما أن ىذه العصمة مختصة بآل

البيت ،لذلك وعمى ىذا األساس فيم األحق باإلمامة ،إذ أن غيرىم غير معصوم ،فال يؤمن

خطأه ،لذلك ال يصح أن يكون إماماً ،ويستند ىؤالء في ذلك عمى آيات يعتقدون أنيا تجسد دليالً
واضحاً عمى عصمتيم ،وسنرػ كيف ينتقد عبدالجبار أفكارىم ىذه ،حيث أنو يرػ من خالل ما
يقولون أن ىذه األدلة التي يستخدمونيا لمقول بالعصمة ال تدل عمى ذلك.
وعميو ،فيم يعتقدون بقولو تعالى " إنما يريد هللا أن يذىب عنكم الرجس أىل البيت ويطيركم
تطيي ار "( ،)1وأن ىذا يدل عمى عصمتيم ،وكذلك بعدىم عن الضالل والخطأ ،وبالتالي ووفقاً
لذلك فيم أحق باإلمامة من غيرىم ممن رافق الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) في تمك الفترة.
إال أن عبدالجبار يرػ أن هللا يريد بالعصمة أن يطيرىم ،وال يدل بأؼ وجو عمى اإلمامة.
وربما أارد بو المدح والثناء والتعظيم ،وأن ألىل البيت مزية في باب المطف وما يجرؼ مجراىا.
ولعل عبدالجبار انطمق من موقفو ىذا أن اآلية في ظاىرىا إنما تدل عمى الطيارة والبعد عن
ارتكاب المعصية والكبائر ،والتطيير من الذنوب والمعاصي ،وليس لذلك أؼ عالقة بأمر اإلمامة
أو الوالية أو الخالفة ،وربما لمداللة عمى أن ألىل البيت مزية عمى غيرىم من الخمق ،لذلك
خصيم هللا بالطيارة والبعد عن الرجس والعصمة من ارتكاب األخطاء ،وان دلت عمى العصمة،
فيي ال تدل بأؼ وجو من الوجوه عمى وجوب اإلمامة ،وان كان يدل عمى إمامة أىل البيت فال
يدل عمى إمامة واحد منيم بالذات ،وان كان يثبتيا ليم ،فإنو ال ينفييا عن
_______________________________
( )1سورة األحزاب رقم .33/33
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غيرىم)2(.

وعميو ،فإن ما نستقيو من نقد عبدالجبار ليم في ىذه المسألة ىو أن القول بالمكانة والدرجة ال
يعني بأؼ شكل من األشكال أو بأؼ حال من األحوال أن يكون إماماً ،فالمزية التي ِ
آلل البيت ال
تعني أنيم أولى باإلمامة من غيرىم ،ولو كان كذلك ،لورد عن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وألصبح مشيو ار.
ولعل قوليم أنو ال بد من إما ٍم معصوم ،ذلك أنو يقوم بأمور كثيرة منيا إقامة الحدود وتنفيذ
األحكام وقسمة الفيء وحفع البيضة ،وىذا ألنو معصوم فيستحيل منو الخطأ.
ويرد عبدالجبار ىنا بالسؤال فيما إذا كان يتولى اإلمام جميع ىذه األمور في جميع دول العالم؟،
أم يتولى بعضيا؟ والبعض اآلخر يتواله حكامو وأمرائو ،إذ ال بد لو من أعوان أليس

كذلك؟.

وحجة عبدالجبار ىنا ىي أنو حتى لو افترضنا إماماً ما معصوماً في مكان وزمان ما ،فمن يتمكن
من الحفاظ عمى الدين في كل مكان وزمان.
ويبدو أن سؤالو ىنا يأتي من منطمق أنو إن كان ال بد من إمام معصوم ليقوم بتنفيذ األحكام ،فال
بد من أن يكون لو مساعدين ومعاونين يساعدون اإلمام في تنفيذ ىذه األحكام ،فيل يجب أن
يكون ىؤالء األعوان واألمراء معصومون كما أوجبتم في اإلمام؟.
ذلك أنو يرػ أن قوليم بعصمة اإلمام يمزميم كذلك القول بعصمة كل من يستعين بيم من أُمراء
وحكام ،وىذا يبطل ما عرفناه من حال األمراء والحكام في وقت الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) وبعده ،وعمى ذلك
فإن لم يكن األمير معصوماً لزم مثمو في اإلمام.
أما القول بأنو وكما أن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) معصوم فمثمو اإلمام ،وجبت عصمتو ،فإن عبدالجبار يرػ
أن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) معصوم ألنو حجة بما يحممو من رسالة ،فال بد وأن يكون معصوماً ،ألننا من
جيتو نعمم الشرع ،واإلمام ليس كذلك ،كما أن ما يقوم بو اإلمام من تنفيذ الحدود وتطبيق األحكام
ال يحتاج ألن يكون معصوماً ،وحالو ىذا كحال األُمراء والوالة الذين يقومون بتطبيق الحدود
واألحكام)1(.

______________________
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أما قوليم بأنو إذا جوز البعض عمى اإلمام الوقوع في الخطأ أو صدور الخطأ منو في إقامة
الحدود وتنفيذ األحكام من منطمق عدم القول بعصمتو ،فإن ىذا يعني فساد الدين وزوال
المصمحة التي تيم األمة ،أليس كذلك؟.
إال أن عبدالجبار يرػ ىنا أن ما يؤديو اإلمام ويقوم بو من تنفيذ األحكام واقامة الحدود ىي من
مصالح الدنيا ،من جمب نفع عاجل أو دفع ضرر ،فإن وقع منو خطأ ،فإن ذلك ال يؤدؼ إلى
فساد الدين كما ىو األمر في سائر ما يتعمق بالمأكل والمشرب وغيرىا ،وعميو فإنو ال يمزم
العصمة في ذلك ،إذ أننا لو جوزنا عصمتو لزمنا أن يكون الشاىد الذؼ يشيد عمى السرقة
معصوماً ،واال أدػ ذلك إلى فساد الدين بإقامة الحد عمى من ال يستحق أن يقام عميو ،وعميو فإن
بإقرره.
ىذا يوجب أيضاً عصمة الشيود ،بل إنو يوجب عصمة السارق إذا ما أقيم عميو الحد ا
وان قالوا أنو ال بد من إمام معصوم يحفع الشريعة ،ذلك أنو يمنع تحريف الق آرن أو القيام بتأويل
القرآن بالتأويل المذموم الذؼ نيى عنو الشرع ،وال يمكن أن يقوم بذلك إال اإلمام المعصوم.
إال أن عبدالجبار يرػ أن الشريعة محفوظة بالتواتر (بالنقل المتواتر) ،بما في ذلك القرآن وغير
ذلك من السنن ،ذلك أن ما ىو منتسب إلى ما يثبت بالتواتر وبطريقة اإلجتياد والقياس ،فيذا
يبطل كون اإلمام المعصوم ىو من يقوم بحفظيا ،أؼ أن ما ىو ثابت بالتواتر وغيره من الطرق
ينفي الحاجة إلى معصوم ليقوم

بحفظو)1(.

وىذا يعني أنو إن لم يقع األمر عمى ىذه الحال وجب إثبات أئمة معصومين ال نياية ليم في
أماكن وأزمنة ال نياية ليا ،حتى يقوم كل واحد منيم بالنقل بطريق التواتر ،وعميو فإن رد
عبدالجبار ىنا يأتي في سياق أنو إن كان يجب أن يكون ىناك إمام يحفع الق آرن والسنن ،فال بد
لنا من عدد غير محدود من األئمة حتى يقوموا عمى ىذا األمر في جميع األوقات ،وأنو ال بد أن
يكونوا في كل زمان ومكان حتى يمنع العبث بالقرآن ،ولكنو يرػ أنو بإمكان العمماء أن يقوموا
بذلك من غير الحاجة إلمام لمقيام بحفع الشرع.
_________________________________
()1القاضي ،أبو الحسن ،م.س.80 –77
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ٍ
مساو لمرعية في األمور
وكذلك يرون أنو إن جاز أن ال يكون اإلمام معصوماً ،فإن ىذا يجعمو
التي تحتاج فييا الرعية إلى إمام معصوم ،وىذا يدفع لمقول بأنو ال بد من إثبات إمام معصوم،
حيث يرون أن العصمة ال توجد في األمير مثمو مثل باقي

الرعية)1(.

ومن ىذا المنطمق ،يبدوا أنيم يرون أنو ال بد من إثبات إمام معصوم يؤمن سيوه وخطؤه ،وىذا
أمر تحتاج إليو األمة بشكل دائم حتى يكون ىناك من ال يقع منو الخطأ ،وبالتالي يستطيع القيام
بما ال يستطيع غير المعصوم القيام بو من منع التأويل المذموم وحفع الشريعة.
إال أن عبدالجبار يرػ أنو ال يمكنيم القول بأنو معصوم أؼ ممنوع من القبيح ،ذلك أنو لو كان
عمى ىذه الحال لما حصل منو القبيح.
والذؼ يعنيو عبدالجبار أنو إن كان معصوماً فإن عدم وقوع الخطأ منو ال يستحق المدح ،ذلك أنو
معصوم من الوقوع فيو ،وبالتالي فعدم ارتكابو لممعصية ليس من قبمو بل من أمر خارج عنو.
وكذلك ،فإن كان ىو معصوماً فمن أين أن األمراء والوالة والحكام الذؼ يستعين بيم
معصومون؟ ،وبالتالي فمن أين أن تطبيق األحكام ال بد أن يقوم بيا المعصوم؟.
ولعل عبدالجبار ىنا يؤكد عمى أنو إن سممنا أنو ال بد من إما ٍم معصوم ،فمن أين لنا أن الوالة
والحكام مثمو معصومون ال يقع منيم الخطأ والسيو؟.
وربما ذىبوا وتعمقوا في إثبات أن اإلمام يجب أن يكون معصوماً ،بأنو يجب اإلئتمام بو ،والقبول
منو واإلنقياد لو ،فمو لم يكن معصوماً ،لم يؤمن فيما يؤتيو ويأمر بو بأن يكون قبيحاً ،وعميو فال
يجوز أن تكمف الرعية باإلقتداء بمن ىذه

حالو)2(.

___________________________
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تباعو في كل ما يفعمو ،بل نقول فيو مثل
وىذا بعيد ،ذلك أننا ال نجعمو إماماً من منطمق أن يتم إ َ

الذؼ روؼ عن أبي بكر :أطيعوني ما أطعت هللا فيكم ،فإن عصيت هللا فال طاعة لي عميكم

"(.)1

ويرػ عبدالجبار بأنيم ربما يقولون بأنو من حق اإلمام أن يكون واحداً في الزمان وأنو ُيولي وال

ُيولى ،ويأخذ عمى يد غيره وال يؤخذ عمى يده ،وعمى غيره طاعتو وال يمزمو طاعة غيره ،فقد حل

محل الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،فإذا وجبت عصمة الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وجبت عصمة اإلمام.

إال أن عبدالجبار يرػ أنو إن كان اإلمام حجة فيما يؤديو عن هللا ،فيجب أن ال يجوز عميو ما
ينقض كونو حجة من الغمط والسيو ،ولم نقطع بعصمتو فيما عدا ذلك ،وجوزنا بوقوع الصغائر
منو)2(.

بمعنى أنو إن كان حجة فيما يؤديو عن هللا ،وجب أن يخمو من أؼ شئ ينقض عميو حجتو من
الغمط والسيو ،أما فيما عدا ذلك فإن القول بعصمتو ال أساس لو وال يمكننا أن نقطع في ثبوتو.
ويرػ عبدالجبار أن قوليم في أنو َي ِ
كثير
عزل ليس لو تأثير في العصمة ،ذلك أن ىناك اً
عزل وال ُي َ

من األنبياء من نسخت شرائعو ،ولم ُيحدث ذلك خمالً في كونيم معصومين.

عزل ،ليس ألن َعزلو يؤدؼ إلى نقد عصمتو ،بل ألنو مؤيد
وأن القول بأن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ال ُي َ
بالمعجزة التي أثبتت صدقو فيما يقوم

بو)3(.

بمعنى أن المعجزة التي يأتي بيا الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص)عمى أعين الناس تمثل دليالً عمى أنو ُمرسل ومؤيد
من عند هللا تعالى فيما يقوم بو ،وعمى ىذا األساس وجبت ِعصمتو ،ذلك أنو يدعو إلى اجتناب
المعاصي ،وعميو فال بد من أنو ال َيفعل المعصية ،وذلك من باب العصمة التي ُمنحت لو ،واال
كان ال َيختمف عن الناس ولم يكن معصوماً ،ولوجب عمى الناس عدم طاعتو.

__________________________
( )1القاضي ،أبو الحسن ،م.س .90
( )2القاضي ،أبو الحسن ،م.ن .92 -91
( )3القاضي ،أبو الحسن ،م.ن.95
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ويأخذ ىو عمى يد غيره غير صحيح،
ويرػ عبدالجبار أن القول في اإلمام بأنو ال ُيؤخذ عمى يده َ
من منطمق أن العمماء والفقياء يأخذون عمى يد اإلمام إن َقصر أو أخطأ ،بحيث يقومون بتنبييو
ويذكرونو بما صدر عنو من زلل ،وان لم َيمتزم بما ينصح بو
في حال الخطأ ويردونو عن الباطل ُ
من اجتناب الزلل والخطأ ،فإن ذلك يوجب َعزلو ،وىذا ُيبطل القول بأنو ال ُيؤخذ عمى يده وال
يعزل)1(.

ُ

ونقد عبدالجبار ليم في ىذه الفكرة يبدو أنو يستند إلى القول بعدم عصمة األئمة ،ذلك أنو وبما
أن اإلمام غير معصوم ،فإن الخطأ والخمل والزلل جائز عميو ،وبالتالي فإنو من حق العمماء
والفقياء أن ينصحوه ويأخذوا عمى يده ويقوموه ،وان لم ي ِ
ؤت ذلك نفعاً عزلوه ونصبوا واحد آخر
ُ
مكانو ،في الوقت الذؼ يرون فيو أن اإلمام معصوم وبالتالي فيو يأخذ عمى يد غيره ،وليس ىناك
حاجة بما أنو معصوم من أن ُيؤخذ عمى يده ،وىذا ما ينتقدىم عميو عبدالجبار كما ذكرنا.
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
في تنفيذ األحكام وتطبيق القوانين ،إال أنو وان وقع منو خمل أو حصل منو تقصير ،فإن ىذا ال
ُيبطل عميو إمامتو ،ذلك أنو منفذ لألحكام ،وليس مشرعاً ليا ،وحالو ىذه حال األمير والوالي
وغيرىم ممن تقع عمييم مسؤولية تنفيذ األحكام وتطبيقيا بحسب ما جاء في كتاب هللا.

وىذه نقطة تبين لنا الفرق بين اإلمام والنبي (ملسو هيلع هللا ىلص) ،ذلك أن النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) كان مستغنياً عن آراء
الصحابة لقوة المصدر الذؼ يعود إليو ،وىو الوحي ،أما اإلمام فيو بحاجة لمن يستشيرىم ويأخذ
برأييم ،حتى إن لم يفعل ذلك ،ووقع منو الخطأ ،وجب عمى العمماء والفقياء أن يصوبوه وأن
يأخذوا عمى يده ،فإن لم يمتزم ،عزلوه ونصبوا مكانو آخر.

_______________________________
()1القاضي ،أبو الحسن ،م.س .96
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وىم يرون بأنو وان كان يقوم عمى أمور الدين والتي تشمل إقامة الحدود وتطبيق األحكام وِقسمة
الغنائم بين الرعية وجباية الضرائب ،فإنو ال بد من أن يكون معصوماً ال َيزل وال َيضل.
إال أن عبدالجبار يرػ أنو يأخذ بمشورة العمماء والفقياء في أمور الدين ،والذين ُيرجع إلييم في
حال االختالف في تنفيذ األحكام أو إقامة مصالح الدين في األمور اإلجتيادية التي لم َيرد فييا
القرن والسنة ،لذلك ال حاجة ألن يكون معصوماً)1(.
نص صريح من آ
ٌ

ومن الواضح أن عبدالجبار ىنا يرػ أن ما ىو ُمخول لإلمام من أمور يقوم بيا ،ال تستمزم أن
يكون ىذا اإلمام معصوماً ،ألن ىذه المجاالت من مصالح الدنيا كجباية الضرائب وقسمة الغنائم،
فبإمكان أؼ شخص أن يقوم بيا ،وليس بالضرورة أن يكون إماماً أو أن يكون معصوماً.
وعميو ،فإنو من المفيد ىنا التذكير بأن عبدالجبار يعتقد بوجوب اإلمامة ،وىذا ما ورد ذكره سابقاً،
إال أنو ال يعتقد بعصمة اإلمام ،أو بالقول بانو ال بد من معصوم ليكون إماماً ،ذلك أنو يرػ أن
ما ىو ُم َخول لإلمام من ميام عميو القيام بيا ،من قسمة الغنائم وجباية الضرائب وجياد العدو
وغيرىا ،ال تمزم معصوماً ليقوم بيا ،ذلك أن وقوع الخطأ في مثل ىذه الميام والوظائف ال يؤدؼ
إلى ضياع الدين ،وىذه من مصالح الدنيا التي يستطيع غير المعصوم القيام بيا ،أما ما يستشكل
عميو من أمور فبإمكانو أن يستعين بالعمماء في ذلك.
وكذلك نقده ل فكرة أن اإلمام ال يؤخذ عمى يده ،ويأخذ ىو عمى يد غيره ،ذلك أنو وكما ذكرنا فإن
إلمام
العمماء يأخذون عمى يد اإلمام إن قصر أو أخطأ ،وبالتالي فإن ىذا يؤكد عمى عدم الحاجة
ً
معصوم.

___________________________
( )1القاضي ،أبو الحسن ،م.س.103
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خالصة المبحث الثالث
ركزت في ىذا المبحث حول قضية عصمة اإلمام من عدميا ،بمعنى ىل يجب أن يكون اإلمام
معصوماً أم أنو ليس من الضرورؼ ذلك؟ ،وىذا من خالل عرض وجيتي نظر مختمفتين ،بين
من يرػ أنو ال بد وأن يكون اإلمام معصوماً ،ومن ال يرػ ذلك.
وعميو ،فإن ىناك من يرػ أنو ال يصمح لإلمامة إال من كان معصوماً ،وأن ىذه العصمة
مختصة بآل البيت ،ذلك أن غيرىم غير معصوم وبالتالي فال بد من وقوع الخطأ منو ،وىم

يستندون في موقفيم ىذا عمى قولو تعالى " إنما يريد هللا أن ي ِ
ذى َب عنكم الرجس أىل البيت
ُ

ويطيركم تطييرا"( ،)1وعمى ذلك فيم األولى واألحق باإلمامة من غيرىم.

إال أن عبدالجبار يرػ أن ظاىر اآلية ال يدل عمى ما يذىبون إليو ،من أن المقصود باآلية
اإلمامة ،وانما تدل عمى الطيارة وعدم ارتكاب المعاصي ،وليس ليذا أؼ عالقة باإلمامة وخالفة
رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص).
وكذلك فيم يعتقدون أ ن ىناك العديد من الميام التي يقع تنفيذىا عمى اإلمام من إقامة الحدود
وتنفيذ األحكام ،وأنو ال بد من إمام معصوم ليقوم بيا ،ذلك أنو معصوم فيستحيل منو الخطأ.
إال أن عبدالجبار يرػ أن ىذه الميام التي يذكرونيا من مصالح الدنيا ،وعميو ،فيستطيع غير
المعصوم من حاكم وأمير القيام بيا وتنفيذىا ،فمن أين أنو ال بد من معصوم في ىذه األمور؟.
وعميو ،فإنني أرػ أن ما يذكرونو ال يوجب أن يكون اإلمام معصوماً ،فوقوع الخطأ من الحاكم
واألمير في مثل ىذه األمور كتطبيق الحدود وتنفيذ األحكام وفض الخصومات ،ال يؤدؼ إلى
فساد الدين ،بل أنيا تحتاج إلى من لديو الكفاية والقدرة الالزمة ليقوم بتنفيذىا كالقاضي الذؼ
يعمل عمى إصدار األحكام عمى الناس ،فيل يجب أن يكون جميع القضاة معصومون من
الخطأ؟ ،لذلك فإنني أتوافق مع الرد الذؼ قدمو عبدالجبار عمى ادعائيم بأنو ال بد من معصوم.
___________________________
( )1سورة األحزاب رقم .33/33
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المبحث الرابع
الصفات الواجبة في اإلمام
يتعمق ىذا الجزء بما يجب أن يتحمى بو اإلمام من صفات ،وأن ىذه الصفات تعبر عن أنو
األحق واألولى باإلمامة ،وىذا من خالل القول بأن اإلمام يجب أن يكون أفضل من في الزمان،
وىم يعتقدون بيذا من خالل عدة حجج يقدمونيا لمدفاع عن موقفيم ورأييم ىذا ،حيث يرون أنو
وكما ثبت أن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) أفضل من في الزمان فإن اإلمام مثمو ،ولكن عبدالجبار يعارض ىذا،
حيث سنرػ كيف يرد عمييم لدحض ىذه اآلراء التي يؤمنون بيا.
أما اإلدعاء بأنو ال بد وأن يكون اإلمام األفضل في الزمان ،وأن ىذا ال يثبت عندىم إال من
خالل النص الذؼ يدل عميو ،والقول بأنو األفضل ال يكون إال بأن يكون سميم الطاعة ،وأنو
األكثر ثواباً بين الخمق ،لذلك يرون أنو ال بد وأن يكون منصوصاً عميو من جية العقل.
وىنا يتساءل عبدالجبار بأؼ دليل يقتضي في العقل ما أوجبتموه عقالً؟ ،وىنا ربما قالوا ألنو يحل
محل الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،فإذا أوجبتم في الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) أن يكون األفضل فكذلك القول في

اإلمام.

وىنا يرػ عبدالجبار أن قوليم بأن اإلمام (بشكل عام ،وليس تخصيصاً لعمي) أفضل من في
الزمان من منطمق أنو كما ثبت في الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) بأنو أفضل من في الزمان ،فكذلك اإلمام ،قول
غير صحيح ،ويرػ أنو لوال النص لما وجب أن يكون الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) األفضل ،بل ربما كان
مساوياً لغيره ،وربما كان ىناك من ىو أفضل منو ،وىنا يتساءل عبدالجبار من أين ذلك ( أن
يكون الرسول األفضل) ،واجب عقالً لتقيسوا عميو اإلمام؟ ،ويسرد عبدالجبار أنو يجوز أن يكون
الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) مفضوالً ،وأن يكون مساوياً لغيره في الفضل ،وأنو ُيرجع إلى السمع في أن يكون
أفضل بعد أن يصير رسوالً ،ويرػ أنو لوال السمع لما كنا نجوز أن يكون األفضل ،وأن يكون في
أمتو من يساويو في ذلك ،لذلك وجب أن يكون ىذا حال اإلمام من جية العقل

___________________________
( )1القاضي ،أبو الحسن ،م.س .109
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أيضاً)1(.

ولعل ما يقولو عبدالجبار ىو أنو لو قسنا األمور من جية العقل ربما لم نتوصل إلى أن دمحم
(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
يوجب أن تكون األفضمية من صفات اإلمام ،وبأن يكون ىذا الشخص إماماً كونو األفضل.
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ويرػ عبدالجبار أنو لو أن قائالً قال في اإلمام أنو يجب أن يكون خالق األنام لكنا نوافقو ،إن
كان فعالً خالق األنام في أنو يستحق العبادة ،وعميو لكان الكالم بيننا وبينو خرج عن اإلمام.
ذلك أن اإلمام إن كانت لديو فعالً القدرة عمى خمق األنام ،وحق ووجب عمييم تبعاً لذلك عبادتو
واإلنقياد لمشيئتو ،فإن الكالم ىنا يخرج عن كونو في اإلمام ،بل ُيصبح في أن ىذا ليس بإمام،

وعميو ُيصبح الكالم عمى َغير الوجو الذؼ ىو عميو اآلن.

ويبدو أن رده عمييم ىنا يأتي من منطمق أن اإلمام ال يصل وال َيصح أن يصل إلى درجة
الخمق ،ذلك أن الخالق ىو هللا ،ولو كان خالقاً لكان مفارقا لممخموق من جميع الجوانب ،ولكان لو
اليد العميا عمى المخموق ،وعمى ذلك لكان يستحق العبادة ،ولكن ىذا ال ينطبق عمى اإلمام ،ال
من جية العقل وال من جية النقل ،ذلك أن اإلمام مخموق كباقي البشر ،ويقع عميو ما يقع عمى
باقي البشر ،من موت ومرض وعجز ،لذلك فيو مفارق لما من أجمو ال بد من

ِ
عبادتو.

ويرػ عبدالجبار ،أن الكالم في المعجزات ال يتعمق إال باألنبياء ،ذلك أن الكالم فييا ال وجو لو،
المعجزات عمى األئمة أكبر من الخالف في كونيم أئمة ،ولو ظيرت
ألن الخالف في ظيور ُ

المعجزة عمى أمير المؤمنين عمي عميو السالم ،لم يكن ذلك لكونو إماماً ،بل لكونو فاضالً عظيم
الفضل)1(.

بمعنى أنو لو كان األمر كما يقولون ويدعون من ظيور بعض المعجزات ،والتي سبق ذكرىا،
كبير بين المسممين،
صفوا بيا عمياً عميو السالم ،فإن ىذه المسألة تمثل خالفاً اً
وىي األمور التي َو َ
وأن إثبات وتأكيد صحتيا وصحة القول بيا ،أكبر من الخالف في صدق وأحقية اإلمامة لو ،ذلك
أنو لو ظير أمر معجز فميس لنا من باب في مناظرة من يدعون لو النبوة.
إذ أن المعجزات قاصرة عمى األنبياء ،منحيم هللا ىذه المعجزات لبيان صدق دعوتيم ،أما األئمة
ظيور المعجزات عمى أيدييم ،وعميو فإنو ال يوافق قوليم بمعجزات األئمة أو أن اإلمام
فال يصح ُ
ُمعجز ،وأنو كان ال بد من نص يثبت ذلك ،ولوجب عمينا أن نعمم ىذا النص وىذا ما لم يحدث.
______________________________
( )1القاضي ،أبو الحسن ،م.س .113 - 111
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ويرػ عبدالجبار أنو ال بد وأن يكون اإلمام عادالً ،ذلك أنو إن كانت العدالة مطموبة في القاضي
والشاىد ،فأن تكون مطموبة في اإلمام أولى ،بما أنو أعمى منيم في الدرجة وتقع عميو مسؤولية
تطبيق األحكام وتنفيذ الق اررات ،وىذا حتى ال يقع الظمم عمى العباد ،ذلك أنو إليو تعود أمور زائدة
عمى أمر القاضي والشاىد مثل التصديق عمى األحكام والقوانين واألخذ عمى يد العصاة ومرتكبي
الجرائم ،وىذا من منطمق أخذ القصاص

منيم)1(.

ولعميم يقولون أنو إن كان حدث أو صدر عنو فسق في الماضي ،فإن ىذا ليس ُحجة عميو حتى
ال يكون إماماً ،وكذلك إن كان فسقو في الباطن ،بمعنى إن كان فسقو غير معموم لألمة التي
تريد تعيينو إماماً ،فإن األمة ال تتحمل إثماً ،ألنيا ال تعمم أنو فاسق في

الباطن)2(.

ويرد عبدالجبار ىنا بالقول أنو إن ظير فسقو ،فعمى أىل الحل والعقد أن ي ِ
نصبوا مكانو آخر ،وان
ُ

لم َيظير لنا ِفسقو وجب عميو أن يتوب عن ىذا الفسق ،فإن لم يستطع وجب عميو أن ُيفسح
المجال لغيره ،وأن يطمب من العمماء والفقياء أن ينصبوا غيره.

ولعل عبدالجبار يعتقد أنو وبما أن اإلمام غير معصوم فال بد وأن يصدر منو خطأ ،وبالتالي فينا
يتحول األمر إلى ما بعد وقوع الفسق ،ما الذؼ يجب أن يحدث؟ ،ولعل القول بأنو يجب أن يتوب
عن الفسق ،ذلك أن اإلسالم سمح لإلنسان التوبة من الخطأ أو اإلثم الذؼ يرتكبو.
خطاء ،وخير الخطائين
وىذا كما أراه يتفق وينسجم مع حديث الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) " ،كل بني آدم
ٌ
التوابون" ،)3(.فكل بني آدم خطآؤون ،وخير الخطآئين التوابون ،لذلك فيذا ال يؤثر في كونو
إماماً ،أما إن لم يتب ،وعمم من نفسو عدم قدرتو عمى اجتناب ىذا الفسق ،فعميو أن يتنازل وأن
يظير ذلكَ ،فتُعين األمة غيره.
________________________________
( )1القاضي ،أبو الحسن ،م.س.200
( )2القاضي ،أبو الحسن ،م.ن .203
( )3ابن ماجة ،م.س ،حديث رقم  ،4251ص.1420
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أما إن تساءلوا لم ال تجوزون في اإلمام أن يكون فاسقاً في التأويل ،كما َجوزتم ذلك في الشاىد؟.
وىنا يستند عبدالجبار إلى ما قالو أبو عمي وأبو ىاشم الجبائي* من أن ذلك يمنع من صحة
شيادتيما ،وان جاز في الشاىد ذلك ،فإنو ال يجوز في اإلمام لما لو من الرتبة والمكانة ،كما ال
يجوز أيضاً في الحاكم واألمير ،ذلك أن الفسق بتأويل يقدح في الفضل وعمى ذلك ال يبقى لمن
يقوم بالتأويل الفاسد أن يكون إماماً ،ذلك أنو من واجباتو إقامة الحكم من تأديب وزجر لمن يقدم
عمى فعل الفسق في

التأويل)1(.

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،
وعمى فترة طويمة من الزمان وفي جميع ديار المسممين ،وليس األمر محدوداً كما ىو بالنسبة
لمشاىد الذؼ يكون أمره مخصوصاً في مسألة معينة ،في وقت معين.

________________________________
( )1القاضي ،أبو الحسن ،م.س.206
* أبو ىاشم الجبائي فيو عبد السالم بن دمحم بن عبدالوىاب بن سالم الجبائي المعتزلي ،والمتوفي سنة321ه ،وىو أبو ىاشم عبد
السالم بن األستاذ أبي عمي دمحم بن عبد الوىاب بن سالم الجبائي المعتزلي ،أخذ عن والده ،ولو كتاب "الجامع الكبير و"العرض" ،

وكتاب "المسائل العسكرية /.الذىبي ،ش "سير أعالم النبالء " م.س ،ص.2273
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ويرػ عبدالجبار أنو وكما أنو ال بد وأن يحصل لمحاكم العمم بأمور الشريعة واألحكام ،فال بد
لإلمام أيضاً من أن يحصل لو ىذا العمم ،وذلك ألىمية ىذه العموم لجميع األمة.
أما إن تساءلوا في أنو يجب أن يكون اإلمام كالنبي أعمم أىل أمتو؟.
فيرد عبدالجبار بالقول إنما وجب ذلك في الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ألننا من جيتو نعمم الشريعة وىو الحجة
فييا ،وكذلك إليو يرجع في باب الديانات األخرػ ،وال يجوز ىذا إال بأن يعمم كل ىذه األمور،
وليس اإلمام كذلك ،ذلك أننا ال نعمم الديانات والشرائع من قبمو ،وانما يختص ىو بأمور
مخصوصة في شؤون الدولة ،كما ىو األمر بالنسبة لمحكام

واألمراء)1(.

ومعنى كالم عبدالجبار ىذا أنو ليس مطموباً من اإلمام كما ىو الحال في النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) أن يسن

الشرائع ويبين الحالل والحرام وما في الديانات األخرػ من أمور ،إنما عميو القيام بما ُو ِكل إليو،
ذلك أن النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) مكمف من عند هللا ،أما اإلمام فمكمف من عند أىل العقد والحل ،وليس
مطموباً من اإلمام نشر الدعوة والتبميغ عن هللا كما ىو األمر بالنسبة لمنبي (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وعمى ذلك ال
يجب أن يكون لإلمام ىذا القدر من العمم ،ولذلك عميو أن يرجع إلى أىل العمم في ذلك ،أما
الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) فاألمر بالنسبة إليو مختمف.

_______________________________
( )1القاضي ،أبوالحسن ،م.س .209-208
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فإن قال لم يجب في اإلمام أن يكون أفضل من في الزمان أو كاألفضل( في العمم) ،أو أنو إذا
وجب فيو صفة العمم ،أن يكون أعمم من في الزمان أو كاألعمم.
وىنا يرػ عبدالجبار أن العمم الذؼ يختص بو لو عمة ،فيجب أن يختص بالقدر الذؼ تقتضيو
تمك العمة ،لذلك يعتبر في العمم أن يكون فاضالً ،وأن يبمغ من العمم قد اًر مخصوصاً ،إذ أنو من
غير المقبول أن ال يعمم اإلمام شيئا من أمر الدين وما يرتبط بيا من عموم وأحكام ،بل يجب أن
يء من العمم ،إال أنو ال يجب أن يكون أعمم أىل زمانو ،ذلك أنو لو وضعنا
يكون قد حصل لو ش ٌ
أعمم أىل الزمان إماماً لنقص عنو كثير من األشياء التي تخص أمور الحكم ،كقوة الشخصية أو
القدرة عمى تنفيذ األحكام ودفع الضرر والحفاظ عمى أموال المسممين ودمائيم.
أما بالنسبة لمعمم فميس شرطاً أن يكون أعمم أىل زمانو ،ذلك أنو ال يمكن إلنسان أن يحيط
بمختمف أنواع العموم ،لذلك فبإمكانو أن يستعين بغيره من العمماء الذين ُيؤخذ بعمميم ،وىذا ما
أمرنا بو هللا تعالى ،في اآلية الكريمة" فسئموا أىل الذكر إن كنتم ال تعممون")1(.
وعمى ذلك يستطيع اإلمام االستعانة بمن حصل لو عمم ما ليستشيره فيما ال عمم لو بو ،أو لو بيا
عمم قميل ،ليس بقدر ذلك العمم الذؼ حصل لمعالم الذؼ يؤخذ برأيو.
ومن الوجوه التي يحتاج فييا إلى العمماء أمور متعددة تتعمق بالشريعة واألحكام ،ومن ىذه معرفة
األمور الخالفية واألمور التي ىي محل اجماع من قبل العمماء والفقياء ،وكذلك ما يجب أن
يكون من األصول وما يجب أن يكون من الفروع من مسائل الشريعة ،والتمييز بين ما طريقو
اإلجتياد مما الحق فيو واحد ،بمعنى ما ىي القضايا التي نحتاج فييا إلى العمماء ،والتي ال يكون
طريق الحقيقة فييا واحد أو واضح ،وانما يرجع الكالم الفصل فييا إلى ظروف متعددة منيا
زمانية ومكانية ،وكذلك الظروف التي تكون فييا األمة من حاالت جوع أو حرب وما

_________________________________
( )1سورة النحل رقم .16 /43
( )2القاضي ،أبو الحسن ،م.س .213-212
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شابييا)2(.

وعميو ،فإنو ليس شرطاً أن يكون اإلمام أعمم أىل زمانو ،ولكن أن يكون قاد اًر عمى القيام بأمور
الحكم ،وفي الوقت نفسو اإلستعانة بمن ليم الفضل في أمور العمم.
وىذا ال يبطل عمى اإلمام إمامتو ،ألنو حتى وان كان عالماً بأمور الدين والحالل والحرام ،فال بد
من أن يحتاج إلى غيره في األمور التي وقع الخالف فييا بين العمماء ،وتمك األمور التي ليس
عمييا إجماع ،لذلك احتاج إلى أىل العمم حتى ُيبينوا لو حقيقة األمور والصواب من الخطأ ،وما
يجوز ويجب مما ال يجوز وال يجب ،وما ىو منيا أصل وما ىو فرع ،وما إلى ذلك من األمور

التي ال يستطيع لوحده أن يبت فييا بأمر نيائي ،لذا وجب اإلستعانة بمن ىم أعمم منو في مثل
ىذه األمور ،حتى ال يقع الخطأ في أمور الدين وتنفيذ األحكام واصدار الق اررات ،ذلك أن ىذه ال
تيمو وحده وال تؤثر عمى حياتو الخاصة وحدىا ،بل أن التأثير يصل إلى كل من يقع تحت
إمرتو.
وكذلك الحاجة إلى عمماء الدين ،وىم المتكممون في العقميات ،مثل التوحيد والعدل والنبوات
وأصول الشريعة ومراتب المذاىب وتحقيق المعاني ،فحاجة البعض إلى البعض تصح.
أما الحاجة لإلمام فتختص بأمور أخرػ غير العمم منيا إقامة الحدود واألحكام.
أما النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) ،فإن الحاجة إليو تتمثل في معرفة الشرائع أجمع ،وعميو فال بد من أن تكون لو
المزية في ذلك ،وقد ثبت أيضاً أن تأدية الشرع ال تصح فييم إال بعد ثبات معرفة هللا وما يتصل
بيا ،لذلك ال بد من كونيم عالمين بذلك حتى يتمكنوا من بيان ما عميو الكفار من فساد الشرائع،
وبيان ما يجب أن يعدلوا إليو من أصول الدين ،ليذا وجبت ليم المزية في عمم الدين ،وىذه عمة
مفقودة في اإلمام

وغيره)1(.

________________________________
()1القاضي ،أبو الحسن ،م.س .214 -213
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إال أن رأؼ عبدالجبار ىذا يتعارض مع رأؼ الفارابي في الصفات الواجبة لمرئيس( رئيس المدينة
الفاضمة) ،سواء الصفات العممية أو القيادية ،ذلك أن الفارابي يرػ أن اإلمام ال بد أن يكون
ً
عالماً حافظاً لمشرائع والسنن والسير التي دبرىا األولون ،محتذياً بأفعالو كميا حذو تمك بتماميا،
وأن يكون حكيماً ،وأن يكون لو جودة استنباط فيما ليس لمحفع لو من سبيل ،ويكون فيما
يستنبطو من ذلك محتذياً حذو األئمة

األولين)1(.

وأن يكون جيد الفطنة ،ذكياً ،إذا رأػ الشيء بأدنى دليل ،فطن لو عمى الجية التي دل عمييا
الدليل ،وأن يكون جيد الحفع لما يراه ويسمعو وال يكاد ينساه ،وأن يكون جيد الفيم والتصور لكل
ما يقال لو فيفيمو عمى نحو ما قصده القائل.
وكذلك أن يكون محباً لمعمم واالستفادة منو منقاداً لو ،سيل القبول وال يؤلمو تعب العمم ،وال يؤذيو
الكد الذؼ ينالو منو ،وأن يكون حسن العبارة يؤاتيو لسانو عمى إبانة كل ما يضمره إبانة

تامة.

ىذا بالنسبة لما يجب أن يتحمى بو ىذا الرئيس من عمم وكيف يجب أن تكون صفاتو في العمم،
أما بالنسبة لمصفات القيادية ،فإن الفارابي يرػ ضرورة أن يكون اإلمام قوؼ العزيمة عمى الشيء
الذؼ يرػ أنو ينبغي أن يفعل جسو اًر عميو ،مقداماً غير خائف وال ضعيف

النفس)2(.

_____________________
( )1الفارابي ،أبو نصر ،آراء أىل المدينة الفاضمة ،دار الشروق ،المطبعة الكاثوليكية ،لبنان  ،1986ص.129
( )2الفارابي ،1986م.س.129-127
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عضو رئيس ،وىو أكمل األعضاء وأتميا في نفسو وفيما
ويرػ الفارابي أنو وكما أن لمبدن
ٌ
يخصو ،ودونو أعضاء أخرػ رئيسة لما دونيا ،وىي تحت رئاسة العضو األول تَرأس وتُرأس،
كذلك األمر بالنسبة لرئيس المدينة الفاضمة ،فيو أكمل أجزاء المدينة فيما يخصو ،ولو في كل ما
قوم مرؤوسون منو ،ويرأسون آخرين.
شارك فيو غيره أفضمو ،ودونو ٌ
ويرػ أنو وكما أن القمب يتكون أوالً ،ثم يكون السبب في أن تكون سائر األعضاء ،وأن تحصل
ليا قواىا وأن تترتب مراتبيا ،فإذا اختل من الجسد عضو كان ىو المرفد بما يزيل عنو ذلك
االختالل ،كذلك األمر لرئيس المدينة الفاضمة ،ينبغي أن يكون ىو أوالً ،ويكون أيضاً السبب في
أن تحصل المدينة

وأجزاؤىا)1(.

ورئيس المدينة الفاضمة بحسب الفارابي ال يمكن أن يكون أؼ إنسان ،ذلك أن الرئاسة عنده تكون
بشيئين ،أحدىما أن يكون بالفطرة والطبع معداً ليا ،والثاني بالييئة والممكة اإلرادية ،والرئاسة
تحصل لمن فطر بالطبع معداً ليا.
ٍ
جنس ما ال يمكن أن يرأسو شيء من ذلك الجنس مثل رئيس
وكما أن الرئيس األول في
األعضاء ،وال يمكن أن يكون
عضو آخر رئيساً عميو ،فكذلك الرئيس األول لممدينة الفاضمة،
ٌ
ينبغي أن تكون صناعتو صناع ًة ال يمكن أن يخدم بيا أصالً ،وال يمكن أن ترأسيا صناع ًة
أخرػ ،بل ىي التي تؤم الصناعات كميا ،واياه يقصد بجميع أفعال المدينة

الفاضمة)2(.

ويرػ أن ىذا اإلنسان (الرئيس) ىو اإلنسان الذؼ يوحى إليو ،فيكون ما يفيض من هللا إلى العقل
الفعال ،يفيض بو العقل الفعال إلى عقمو المنفعل بتوسط العقل المستفاد ثم إلى قوتو المتخيمة،
فيكون بما يفيض منو إلى عقمو المنفعل حكيماً فيمسوفاً ومتعقالً عمى التمام ،وبما يفيض منو إلى
قوتو المتخيمة نبياً منذ اًر ،وىذا اإلنسان ىو في أكمل م ارتب اإلنسانية وأعمى درجات
__________________
( )1الفارابي ،1986م.س.120
( )2الفارابي ،1986م.س.123
( )3الفارابي ،1986م.س125
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السعادة)3(.

ومن ثم يكون لو مع ذلك قدرًة بمسانو عمى جودة التخيل بالقول لكل ما يعممو ،وقدرة عمى جودة

اإلرشاد إلى السعادة والى األعمال التي تبمغ بيا السعادة ،وأن يكون لو مع ذلك جودة ثبات ببدنو
لمباشرة أعمال

الجزئيات)1(.

ويرػ
إنسان آخر ،وىو اإلمام ،الرئيس األول لممدينة
الفاربي أن ىذا ىو الرئيس الذؼ ال يرأسو
ا
ٌ
الفاضمة ،وىو رئيس األمة الفاضمة ،ورئيس المعمورة كميا ،وال يمكن أن تصير لو ىذه الحال إال

إذا اجتمعت فيو إثنا عشرة خصمة قد ُفطر عمييا ،وىي:
أوالً :أن يكون تام األعضاء ،إن ىم بعضو ما من أعضائو عمالً ،يأتي عميو بسيولة.
ثانياً :أن يكون بالطبع جيد الفيم والتصور لكل ما يقال لو ،فيفيمو عمى نحو ما قصده القائل،
وعمى حسب األمر في نفسو.
ثالثاً :أن يكون جيد الحفع لما يفيمو ولما يراه ويسمعو ويدركو وال يكاد ينساه.
رابعاً :أن يكون جيد الفطنة ،ذكياً ،إذا رأػ الشيء بأدنى دليل ،فطن لو عمى الجية التي دل
عمييا

الدليل)2(.

خامساً :أن يكون حسن العبارة ،يؤاتيو لسانو عمى إبانة كل ما يضمره إبان ًة تامة.
سادساً :أن يكون محباً لمتعمم واالستفادة ،منقاداً لو ،سيل القبول وال يؤلمو التعب الذؼ ينالو منو.
سابعاً :أن يكون غير شره عمى المأكول والمشروب والمنكوح ،متجنباً بالطبع لمعب.
ثامناً :أن يكون محباً لمصدق وأىمو ،مبغضاً لمكذب
_____________________

()1الفارابي ،1986م.س.126
()2الفارابي ،1986م.س.127

( )3الفارابي ،1986م.س.128
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وأىمو)3(.

تاسعاً :أن يكون كبير النفس محباً لمكرامة ،تكبر نفسو عن كل ما يشين من األمور ،وتسمو
بالطبع إلى األرفع منيا.
عاش اًر :أن يكون الدرىم والدينار وسائر أغراض الدنيا ىين ًة عنده.
أحدػ عشر :أن يكون بالطبع محباً لمعدل وأىمو ،ومبغضاً لمجور والظمم وأىميما.
إثنا عشر :أن يكون قوؼ العزيمة عمى الشيء الذؼ يرػ أنو ينبغي أن ُيفعل جسو اًر عميو ،مقداماً،
غير خائف وال ضعيف

النفس)1(.

وعميو ،فإن ىذه الصفات والشروط التي يضعيا الفارابي لمن يصفو برئيس المدينة الفاضمة ،أو
كما أطمق عميو اإلمام ،تُظير وبوضوح أنو ال يتحدث عن الرئيس أو الحاكم بالمفيوم الواقعي
الذؼ نراه عند عبدالجبار ،أو كما ىو األمر عند ابن خمدون وابن تيمية ،بل إن ما يقولو يكاد

يكون نفسو كما نراه عند الشيعة ،فقولو بأنو ال بد وأن يكون حكيماً فيمسوفاً تظير لنا أن الفاربي
ال يرضى بأن يكون أؼ إنسان رئيساً لممدينة الفاضمة.
فيذه الصفات التي يذكرىا ،والتي يرػ أن رئيس المدينة الفاضمة يجب أن يتصف بيا ال يمكن
أن توجد في أؼ إنسان ،وبالتالي فإن ىذه نظرة مثالية ليذا الرئيس أو اإلمام ،تكاد تكون قريبة
من المنظور الشيعي ،وخاص ًة ما ذكره من كون ىذا الرئيس ىو األول في ىذه المدينة ،وكأنو
يقول أ ن ال وجود ليذه المدينة إال بوجود ىذا اإلنسان ،فيو عنده كالقمب لسائر الجسد ،فكما أن
القمب إذا توقف عممو ،توقف عمل سائر أعضاء الجسد ،كذلك اإلمام.
وما يثير اإلنتباه ويمفت النظر أكثر ،أنو يرػ أن ىذا اإلنسان ىو الذؼ الذؼ يوحى إليو ،وأنو في
أكمل مراتب اإلنسانية وفي أعمى درجات السعادة ،وىذا بحسب ما يظير لنا يجعل اإلمام في

مر ٍ
تبة أعمى من النبي ،ذلك أنو يقول أن ما يفيض من ىذا اإلمام إلى عقمو المنفعل حكيماً
فيمسوفاً ،وما يفيض منو إلى قوتو المتخيمة نبياً منذ اًر ،وبالتالي فيو في مرتبة أعمى من النبي.
____________________________

.

( )1الفارابي ،1986م.س 128
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خالصة المبحث الرابع
تناولت في ىذا المبحث الحجج القائمة بضرورة أن يكون اإلمام األفضل في زمانو ،وىذا ما يجعل
عبدالجبار يعيد وصف اإلمامة جاعالً إياىا إمام ًة عادية وليس شيعية ،أؼ من منظور ما ىو
كائن وليس ما يجب أن يكون ،فحيث أن المنظور الشيعي يستعين بالقياس العقمي في وصف
الرسول باألفضل ،فكذلك اإلمام ،إال أن عبدالجبار يرػ أن ىذا القياس فاسد من أساسو.
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.
في المقابل ،فإن عبدالجبار ينتقد ىذا القول ،ذلك أنو يرػ أن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) أفضل من في الزمان

ال يوجب أن يكون اإلمام مثمو ،أؼ األفضل ،فالرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) كان مختا اًر من هللا دون ٍ
أحد من

الناس ،وبما أ ن هللا وحده يعمم أين يضع رسالتو ،فال بد وأن يضعيا في يد األفضل ،ألن هللا
وحده يعمم خائنة األعين وما تخفي الصدور.
وكذلك يرػ عبدالجبار أن المعجزات التي أيد هللا سبحانو وتعالى رسولو (ملسو هيلع هللا ىلص) بيا ،تدلل عمى أنو
قد اختصيم بالنبوة كدليل عمى ما يدعون الناس إليو.
أما القول بأنو يجب أن يكون اإلمام أفضل األمة من جية العمم ،أؼ أن يكون أعمم أمتو.
فإن عبدالجبار يرػ أنو وجب أن يكون النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) أعمم أىل أمتو ألننا من جيتو نعمم الشريعة
وىو الحجة فييا ،أضف إلى ذلك ،أننا نرجع إليو في باب الديانات األخرػ ،وال يجوز إال بأن
يعمم كل ىذه األمور واإلمام ليس كذلك ،لذلك وجب أن يتصف عمم النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) بالميمة الموكمة
إليو من نشر الدعوة والتبميغ عن هللا ،أما اإلمام فالحاجة إليو تتمثل بأمور أخرػ تخص الحكم
وتولية القضاة والحكام وادارة شؤون الرعية والدفاع عن المسممين ،لذلك وجب أن يتصف بما
ُي َم ِكنو من القيام بما أوكل إليو من ميام.
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وعميو ،فإنو يمكننا أن نمحع الفرق بين وجية نظر عبدالجبار والفارابي حول شخص ىذا الرئيس
أو اإلمام ،ذلك أن عبدالجبار ال يرػ أن ىذا اإلمام يجب أن يكون أفضل أىل زمانو ،أو
كاألفضل ،وكذلك ليس شرطاً أن يكون اإلمام أعمم أىل زمانو ،ولكن أن يكون قاد اًر عمى القيام
بأمور الحكم ،وفي الوقت نفسو اإلستعانة بمن ليم الفضل في أمور العمم.
وىو يرػ أن ىناك فرق بين اإلمام والنبي ،ذلك أنو يرػ أن العمم الذؼ يجب أن يتصف بو اإلمام
لو عمة ،لذلك وجب أن ينسجم عممو مع تمك العمة ،بمعنى أن يكون حصل لو شيئاً من العمم بما
يمكنو من القيام بالميام الموكمة إليو من تطبيق الحدود وتنفيذ األحكام ،أما أن يكون أعمم أىل
زمانو ،فيذه ليست من الشرائط التي ال بد منيا ،ذلك أنو بإمكانو أن يستعين بالعمماء.
أما النبي فأمره مختمف عن اإلمام ،ذلك أننا من جيتو نعمم الشرائع أجمع وىو الحجة فييا ،وعميو
فال بد من أن تكون لو المزية في ذلك ،وكذلك إليو يرجع في باب الديانات األخرػ ،وال يجوز
ىذا إال بأن يعمم كل ىذه األمور.
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
موحى لو ،وىو كما يرػ ليس فقط رئيس المدينة الفاضمة ،بل ىو رئيس المعمورة كميا ،وال يمكن
أن يرأس صناعتو صناع ًة أخرػ ،وىذه الصفات التي يضعيا الفاربي ال يمكن أن تجدىا في أؼ
إنسان ،ولعل قولو أن ىذه الرئاسة ال تكون إال لمن كان بالفطرة والطبع معداً ليا ،تعني أن ىذا
الشخص يجب أن مفطو اًر عمى ىذه الرئاسة ،وفي فطرتو وطبعو ،وبالتالي فيي ليست مكتسبة،
وبالتالي ال يكون ىذا الشخص أؼ شخص ،بل فقط من ىو مفطور عمييا بالطبع وليس بالتطبع.
وعميو ،فإن الرد الذؼ قدمو عبدالجبار ،ذلك أن كون اإلمام األفضل في زمانو ليس من الشروط
التي ال بد منيا ،وكون اإلمام ليس األفضل ،ال يبطل عميو إمامتو ،فأمر اإلمامة ليس لألفضل،
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
باألمور التي ليس لو عم ٌم بيا ،وىذا ال يبطل وال بأؼ شكل عمى اإلمام إمامتو.
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المبحث الخامس
الكالم في األفضل وما يتصل بذلك
انتقل في ىذا المبحث إلى تناول شرط آخر لإلمامة يقول بو أصحابيا ،ويفنده عبدالجبار ،وىو
شرط األفضمية ،أؼ أن يجب أن يكون األفضل ،ويستند أصحاب اإلمامة في حجتيم ىذه إلى
تفضيل أبو بكر ،ويرون في ىذا شرطاً الزماً لإلمام من بعده.
وعبدالجبار يعود ىنا لمتركيز عمى حاجات األمة الواقعية كالمصمحة العامة ليؤكد عمى أن ىذه
التي يجب مراعاتيا عند التفكير في الحكم ،حيث يرػ عبدالجبار أنو ال بد في اإلمام من الفضل،
أؼ بأن يكون فاضالً ،أما كونو األفضل فيذا غير واجب ،وثبوت فضل أبي بكر باألخبار التي
تم روايتيا ،لو صح ،ال يدل عمى أن شرط األفضل مطموب في اإلمامة.
وربما قيل أنيم قدموا أبا بكر ألنو األفضل ،ذلك أنو ال وجو يمكن أن يحمل عميو صحة اختيار
عمر لو إال عمى أنو أفضميم عندىم ،ذلك أنو لم يكن بأعزىم عشيرة وال بأكثرىم ماالً وعدة ،وال
بأقدميم في اليجرة والشجاعة ،وال بأشدىم نيوضاً في األمر ،وعمى ىذا فإنو لوال ظيور فضمو ،لم
يكن الختيارىم إياه عمى غيره معنى يصح

عميو)1(.

إال أن عبدالجبار يعترض عمى ىذا القول ،من خالل تساؤلو ،من أين أنيم قدموه لعمة؟ ،حيث
يرػ أنيم كانوا مخيرين بينو وبين غيره ،فاختاروه ال لعمة توجب تقديميم لو.
وىنا يرػ عبدالجبار أن السبب في تقديميم لو ربما كان ظنيم أنو األفضل ،أؼ عند من قاموا
بتقديم أبي بكر لإلمامة ،إال أنو يرػ انيم قدموه ال لعمة توجب ذلك ،ويرػ عبدالجبار أنو إن
سممنا أنيم قدموه لعمة ما ،فمن أين أن ىذه العمة (العمة الموجبة) ىي كونو األفضل؟
ويرػ عبدالجبار توضيحاً عمى ىذا ،أن الفضل عندىم كان متقارباً ،فعمموا عمى غالب الظن،
وأنو كان عند من قدموه وعقدوا لو األفضل ،أو كاألفضل ،لذلك
________________________________________
( )1القاضي ،أبو الحسن ،م.س.217
( )2القاضي ،أبو الحسن ،م.ن .219
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قدموه)2(.

وأما قوليم بأنو عندما قال عمر ألبي عبيدة أمدد يدك أُبايعك ،وما جاء من رد أبي عبيدة عميو،
بقولو "أتقول ىذا وأبو بكر حاضر؟" ،فإن ىذا ال يمكن أن يحمل إال عمى أنو

األفضل)1(.

إال أن عبدالجبار يرػ أن عمر كان أعمم بفضل أبي بكر عمى أبي عبيدة ،وأشد إعظاماً لو،
ولكنو قال ذلك ألنو أراد أن يعمم رد أبي عبيدة واختبار حالو ،ألنو جوز أن ال يبايع عند عقد
اإلمامة ألبي بكر ،لذلك قال عمر ما

قال)2(.

وكذلك ،فإن ما قالو أبو عبيدة لعمر" مالك في اإلسالم فية غيرىا" دلت عمى أن العدول عن أبي
بكر إليو خطأ وىفوة في طريقة الرأؼ والتدبير.
أؼ أن عدول عمر عن أبو بكر ألبي عبيدة ىفوة لم يرتكب عمر غيرىا بعد أن دخل اإلسالم،
وىذا يدل عمى أن أبو عبيدة يرػ أن أبو بكر أحق منو في ىذا النصب ،وبالتالي ال يجوز
ٍ
شخص غيره حتى لو كان ىذا الشخص أبو عبيدة نفسو.
العدول عنو إلى
وعمى ىذا فإن عبدالجبار يرػ أن تقديم أبي بكر لم يكن ألنو األفضل ،بل أن الفضل بينيم كان
ٍ
متساو ،ذلك أنو لو كان في الفاضل عمة تؤخره ،فالمفضول أولى من الفاضل ،ألن اإلمامة
ليست لألكثر فضالً ،وانما يختار لإلمامة من كان أجدر وأقدر عمى القيام بيا وبمياميا.
وعميو فإنو إن لم يصمح األفضل ألن يكون إماماً واقامة اإلمامة واجبو ،فال بد من العدول عنو،
وان كان تقديم المفضول أولى فال بد من العدول إليو ،ألن ما كان أدخل في المصمحة في باب
اإلمامة فيو أولى

باإلجماع)3(.

لذلك فإن كون الشخص أفضل ليس من الشروط التي ال بد منيا في اإلمامة ،فإذا وجد في
المفضول ما ىو أرجح وأقوػ كان بالتقميد أولى من الفاضل.
______________________________________
( )1القاضي ،أبو الحسن ،م.س .219
( )2القاضي ،أبو الحسن ،م.ن .221
( )3القاضي ،أبو الحسن ،م.ن.227
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وىناك أحوال كثيرة يقدم فييا المفضول عمى األفضل لإلمامة ،منيا أن يكون في األفضل شرط

مفقود كالعمم والمعرفة بالسياسة ،وىذا كفيل بأن يقدم المفضول الذؼ يحوز عمى ىذه الشروط.
ولعل عبدالجبار يرػ أن ذلك راجع إلى أن أمر اإلمامة ليس باألمر السيل الذؼ يمكن توليتو
ألؼ شخص ،بل من الضرورؼ أن ال يكون ىناك ما يقمل من فضل اإلمام وقيمتو ،وىذا حتى
تكون كممتو مسموعة من قبل األمة ،لذلك وجب أن يقدم المفضول عمى األفضل إن كان في
األفضل ما يعيقو عن تولي مثل ىذا األمر ،بل عميو ىو إن كان يعمم من نفسو نقص ،أو عيب
ال يظير لمعامة أن ُيظ ِير ذلك ويقدم من ىو أدنى منو في الفضل إن كان أقدر عمى القيام بما

لإلمام من ميام.

وكذلك القول في الحال الذؼ يقتضي تقديم المفضول ،نحو أن يكون المفضول في البمد الذؼ
مات فيو اإلمام ،ومست الحاجة إلى نصب آخر ،فإن تقديم المفضول

واجب)1(.

ولعل ىذا من الجائز أن يقع إال أنو يحتاج لسبب قوؼ يدفع إلى نصب المفضول عمى األفضل
في ىذه الحالة ،كأن تكون األمة في حالة حرب أو خوفاً من وقوع فتنة تموح في األفق ،أما إن لم
يكن ىناك ما يدفع إلى مثل ىذا من قبيل ما أوردناه ،فإن األولى انتظار قدوم أو عودة األفضل
وتنصيبو إماماً ،ىذا إن لم يحدث تأخره أم اًر ال تحمد عقباه.

__________________________
( )1القاضي ،أبو الحسن ،م.س.229-228

152

خالصة المبحث الخامس
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.
إال أن عبدالجبار يعترض عمى ىذا القول من خالل تساؤلو ،من أين أنيم قدموه لعمة موجبة ،إذ
ٍ
متساو ،فقدموه ال لعمة ُيظن أنيم قدموه ألجميا ،ثم إن كانت
أنو يعتقد أن الفضل بينيم كان
كذلك ،فمن أين ليم أن مثل ىكذا عمة كانت األفضمية وليس أم اًر آخر.

أحد أفضل من اآلخر ،فإن ىذا ال يعني تقديم األفضل
وكذلك ،فإنو حتى لو افترضنا أن ىناك ً
في جميع األحوال ،بل إن عبدالجبار يرػ ضرورة تقديم المفضول عمى األفضل في حاالت

كثيرة ،منيا معرفة المفضول بالسياسة والقدرة عمى اتخاذ القرارت وقيادة الجيش وادارة شؤون
األمة ،وعميو فإن تقديم األفضل ليس شرطاً ال بد منو في جميع األحوال والظروف ،فإن كان
المفضول أولى باإلمامة وجب تقديمو عمى األفضل حتى ال تضيع الحقوق والحدود.
وعميو ،فإنني أستطيع أن أستنتج أن كون الشخص األفضل ليس من الشروط التي ال بد منيا،
فمو أننا وجدنا أ ن أفضل شخص في الدين واألخالق والعفة والزىد ال يستطيع القيام بأعباء
السياسة وادارة شؤون الرعية وقيادة الجيش ،فيل من الصواب أن ينصب إماماً؟ ،في الوقت الذؼ
يكون ىناك من ىو أكثر كفاءة منو في ىذه األمور.
وعميو ،فإنني أرػ أىم ما يجب أن يتصف بو ىذا اإلمام ىو الكفاية أؼ قدرتو عمى القيام بما
يوكل إليو من ميام ،أما كونو األفضل فال أعتقد أن ىذا من الشروط التي ال بد منيا ،ذلك أنو لو
اختار المسممين األفضل فيما بينيم ،فال بد وأن ينقص عميو شيء من صفات القوة والشجاعة
والحكمة والمعرفة بالسياسة وقيادة الجيش وغيرىا ،فال كمال إلنسان.
وخالصة القول ،فإنني أرػ وجوب تقديم المفضول في حالة كان األقدر عمى القيام بالميام التي
عميو القيام بيا ،إن كان األفضل ال يستطيع القيام بيا ،فمسألة الحكم ليست لمن ىو أفضل بل
لمن يستطيع بما عميو القيام بو ،وبالتالي فإنني أرػ جواز تقديم المفضول إن كان أقدر عمى ذلك
من األفضل.
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المبحث السادس
في أن األ ئمة من قريش وما يتصل بذلك
يستدل البعض عمى أن اإلمام من قريش بما روؼ عن النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) من أن " األئمة من قريش
"( ،)1وكذلك قولو " ىذا األمر ال يصمح إال في ىذا الحي من قريش " ،وكذلك بما حدث يوم
السقيفة من كون ذلك سبباً إلنصراف األنصار عما كانوا عزموا عميو ،وأن ىذا الخبر صار
خارجاً من باب الخبر الواحد إلى الكثرة.
وكذلك قولو عميو السالم " قدموا قريشاً وال تقدموا عمييا".
إال أن القول بأن " األئمة من قريش " ال يمنع كونيم من غير

قريش)1(.

وعمى ذلك فإن عبدالجبار يرػ أن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) قد بين موضع األئمة وأنيم من قريش ،وأن يقدم
من ىو من قريش عمى من سواىا ،إال أن ىذا ال يعني أنو ال بد من أن يكون من قريش في
جميع األحوال

والظروف)2(.

ذلك أنو قد يتفق المسممون عمى تولية اإلمامة لمن ىو من غير قريش في حال لم يكن في قريش
من يقوم بيذا األمر ،ولكن ىناك مقاييس أخرػ تقاس عمييا اختيار اإلمام وىي العمم والعدالة
والكفاية وسالمة الحواس واألعضاء ،حتى أن شرط القرشية عميو خالف بين من يرػ وجوب
تقديم القرشي عمى غيره ومن ال يرػ ذلك.

______________________________
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ويرػ بعض المسممين أن القول بقبول اإلمامة في غير قريش ال يعني إبطال المزية ليا ،لما في
ذلك من إ بطال فائدة الخبر ،وأنو إن وجد فييم من يصمح ليا ،وجب تقديمو عمى غيره ،إال أنو
إن لم يكن فييم من يستحقيا ،وكان من يستحقيا لعمة تقدمو عمى من ىو من قريش ،وجب
تقديمو ليا ،لئال تضيع الحدود

واألحكام)1(.

وعميو ،فإنني أرػ أن القول بأن لقريش مزية عمى غيرىا عائد إلى كثير من األسباب ،منيا مكانة
وقوة وصيت قريش بين العرب في ذلك الوقت ،لذلك فإنو إن وجد في قريش ما يقوم بيذه الميمة،
وكان غيره مساوياً لو فال بد من تقديم من ىو من قريش ،رغم أن اإلسالم ال ينظر لمرجال من
ىذا المنطمق ،فالناس كما نعمم سواسية أمام هللا ،إال أن األمر يحتاج لمن تكون لو كممة يأخذ بيا
اآلخرون ،وكذلك قوة ال تدع مجاالً لغيره من أن يستغل ضعف قبيمتو وقومو من أجل تحقيق
مصالح شخصية ال تكون في مصمحة عامة المسممين ،ولكن إن كان ىناك من ىو أفضل منو
وال يقعده شئ من خمل جسدؼ أو عقمي عن القيام باألمر ،فيجب تقديمو.
وىذا ما أكدنا عميو من خالل عرض آ ارء ابن خمدون من أن العصبية ىي ما ُي َمكن اإلمام من
القيام بما يوكل إليو من ميام ،وكذلك يمنع استبداد أؼ شخص بالمسممين ،وبما أن قريش كانت
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
الشخص الذؼ يتولى ىذا المنصب نبياً فال بد لو من عصبية تمنع باقي العصبيات من االستبداد
عميو.

_______________________________
( )1القاضي ،أبو الحسن ،م.س .235
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ويرػ عبدالجبار أنو من المعموم والمحفوظ في بعض كتب اإلمامية ،جواز اإلمامة في غير
قريش ،إن لم يكن في قريش من يصمح

لألمر)1(.

ٍ
متساو،
بمعنى أن الشرط إنما ىو تقديميم عمى غيرىم في حال كان الفضل بينيم وبين غيرىم
وليس توليتيم األمر في جميع األحوال ،فإذا عدم من يصمح منيم لذلك ،وجب تنصيب غيرىم.
وعميو ،فإنو يجوز العدول عن القرشي ،حتى إن كان أفضل لوجود عمة تقعده عن القيام باألمر،
ووجب تنصيب غيره لذلك ،وعميو فما الذؼ يمنع من العدول عن القرشي إن كان ىناك من ىو
أفضل أو كان األفضل في غيرىم؟.
وكما يمنع الفسق والجيل والعبودية واختالل األحوال من اإلمارة والقضاء ،فكذلك اإلمامة،
وألوجب ىذا نصبو من غير قريش ،ونصب المفضول إذا كان أقوم باإلمامة من الفاضل.
وعميو ،فإنو من الواضح أن عبدالجبار يرػ أنو ولممكانة التي كانت تتحمى بيا قريش من قوة
ومال ونفوذ ،وجب تقديميم عمى غيرىم في حال ما كانت المرتبة متساوية ،أما إن لم يكن فييم
من يصمح ليذا األمر وجب في ىذه الحالة تقديم غيرىم عمييم ،بمعنى تقديم من يصمح لألمر
اء من قريش
من إقامة الحدود وتنفيذ األحكام ،فالمراد من وراء ذلك أنو ال بد من تنصيب إمام سو ً
أو من غيرىا ،إال أن قريشاً تقدم في ىذا الباب عمى غيرىا)2(.
وأنا أتوافق مع رأؼ عبدالجبار ونظرتو الواقعية ،والمتمثمة في أنو يجب تقديم قريش عمى غيرىا
لما ليا من قوة ومكانة ومال وكانت العرب تعرف ىذا وتقر بو ،وىذا يكون أبمغ في انسياق الناس
ليذا اإلمام ،حيث يرػ أنو يقتضي نصب األئمة فييم متى وجد من يصمح ليا ،ألن التكميف ال
بد من أن يكون مشروطاً بذلك ،أما إن لم يوجد فييم من يصمح ليذا األمر لمجيل أو عرف عنو
الجور أو عدم الكفاية عمى القيام بميامو أو كان يعاني من خمل أو نقص في جسده ،وجب
تقديم من ىو أولى باإلمامة حتى إن كان من غير قريش.
_________________________________
( )1القاضي ،أبو الحسن ،م.س .239
( )2القاضي ،أبو الحسن ،م.ن.241
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خالصة المبحث السادس
تناولت في المبحث القول في أن األئمة يجب أن يكونوا من قريش وما يتصل بذلك ،ويتجسد ىذا
القول في استدالل البعض بأن اإلمامة لقريش وليست لغيرىم ،من خالل ما يروػ عن الرسول
(ملسو هيلع هللا ىلص) ما يعتقدون أنو يمثل دليل عمى أحقية قريش في اإلمامة.
إال أن عبدالجبار يرػ أن قول الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص)" األئمة من قريش " ،ال يمنع كونيم من غير قريش،
ذلك أنو إذا اتفق المسممون عمى تولية اإلمامة لمن ىم من غير قريش ،فأين المشكمة في ذلك؟،
وىذا عمى اعتبار أن األولى واألحق بيا من غير قريش.
ولعل المزية التي كانت لقريش ىو ما دفع الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) لمقول األئمة من قريش ،ذلك أنيم كانوا
عصبة مضر وكان ليم عمى باقي القبائل الغمبة بالقوة والعزة ،وكانت باقي القبائل تعرف ىذه
المكانة ليم ،وىو ما سوف يؤدؼ إلى انقياد الناس ليم ،ذلك أنيم أقدر عمى سوق الناس بعصا
الغمبة والعصبية.
إال أن ىذا القول ال يعني وجوب تقديم قريش في جميع األحوال والظروف ،فالمغزػ تقديميم في
حال كانت الدرجة متقاربة ،أما إن كان األحق واألقدر ومن تتوفر فيو الشروط الالزمة من عمم
وعدالة وكفاية وسالمة حواس من غير قريش وجب تقديمو ،ألن شرط القرشية آخر الشروط التي
ينظر إلييا ،حتى أنو الشرط الوحيد الذؼ عميو خالف بين المسممين ،بين من يرػ وجوب تقديم
القرشي ومن ال يرػ ذلك.
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المبحث السابع
في أن اإلمام يجب أن يكون واحداً في الزمان وما يتصل بذلك
يتعمق ىذا الجزء بالقول بأنو ال بد وأن يكون ىناك إمام واحد ،وقول البعض بأنو ال يصح أن
يعقد ٍ
لثان ،إال أن ىناك من يجوز ذلك ويورد الحجج التي يدافع فييا عن أريو ىذا ،حيث:
يرػ عبدالجبار أن تولية أئمة في زمن واحد ال يمتنع من جية العقل ،وكذلك إن كانوا من نفس
البيت ،كما ال يمتنع بعثة أنبياء في نفس الزمان ،ويرػ أن األمر الذؼ يمنع من ذلك ىو ما ورد
من جية السمع ،وىو اجماع الصحابة عمى أنو يجب أن يعقد لواحد فقط ،وال يجوز أن يعقد
لغيره في فترة أو مدة

وجوده)1(.

ومع أنو ال يرػ من جية العقل ضرورة لوجود إمام واحد فقط ،إال أنو مع ذلك يعتقد أن وجود
أكثر من واحد يتسبب بالضرر ،ذلك أنو لو جاز إمامين في وقت واحد ،ما كان يجب طاعة
أحدىما عمى الناس ،ولجاز أن يختمف اإلمامان.
وكذلك فإن وجود إمامين في نفس الوقت ربما يؤدؼ إلى انصياع األمة إلى أحدىما دون اآلخر،
أو أن يقع الخالف فيما

بينيما)2(.

ومن المحتمل أن يؤدؼ ذلك إلى إفساد األمر ،ذلك أنو وبما أنيما رأسا السمطة ،فمن يثبت الحكم،
وتفترق األمة عمى فريقين ،وربما تنازعوا عمى ذلك ،وىذا مما يوجب أن تكون اإلمامة لواحد فقط.
فإذا قيل بأن الحاجة اقتضت إثبات إمامين في مكانين مختمفين ،فإنو يمكن في ىذه الحالة تولية
أمير يقوم مقام اإلمام ،وىو بالتالي يغني عن اإلمام الثاني ،لذلك وجب عدم إثبات إمامين في

زمان واحد ،ويقوم األمير بما لإلمام من ميام في المكان الذؼ يغيب عنو اإلمام.
_____________________________
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ولكن ربما يرػ البعض أنو لبعد المسافة بين المشرق والمغرب ،فإن ذلك يؤدؼ إلى تعطيل
األحكام.
إال أن عبدالجبار يرػ أنو إن كان ىذا ال يجوز لبعد المكان ،فكذلك ال يجوز إن كانت المسافة
ق
اء أكانت المسافة
بينيما ليست ببعد المشر والمغرب ،ألنو ال يجوز تأخير الحدود واألحكام سو ً
بعيدة أم قريبة ،فكما ال يجوز تأخير األحكام مدة طويمة ،ال يجب أيضاً تأخيرىا مدة قصيرة.

وكذلك فإن إثبات إما ٍم ٍ
ثان لمحاجة ،يجيز أن يختار اإلمام الثاني إماماً آخر ،وىذا يبين فساد ما
ذىبوا إليو من تولية إمامين ،ذلك أنو إن عقدنا اإلمامة إلمام ٍ
ثان فإن ىذا لن يمنع من عقدىا
لواحد آخر ،وفي النياية نصل إلى عدد غير محدود من األئمة ،ويذىب كل واحد منيم إلى
تسيير أمور الحكم كما يشاء ،وىو ما سوف يؤدؼ إلى ضعف الدولة

وتفككيا)1(.

أمير ،وان كان ىذا األمير
ولعل ما يذىب إليو عبدالجبار يتمثل في أنو يمكن لإلمام أن يعين اً
يبعد عن المكان الذؼ فيو اإلمام ،فإنو بإمكانو أن يأخذ بمشورة من ىم حولو في األمور التي
تخص المسممين عامة ،في المنطقة التي يتولى حكميا ،وىذا تطبيق لمبدأ الشورػ في اإلسالم،
ذلك أن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) نفسو كان يستشير المسممين وىو الموحى لو من هللا ،وعميو أن يأخذ برأؼ
من يرػ فييم العدل والعمم والحكمة ،وبالتالي نستغني ىنا عن إما ٍم ٍ
ثان.
ولعمني أرػ أن عبدالجبار يعني من ضمن ما يعنيو أنو ليس من الميم أن يكون إماماً آخر أو
ٍ
ثان ،ولكن بمن يستطيع القيام بما لإلمام من ميام ،ذلك أنو من غير المنطقي انتظار إمام ليقوم
بتنفيذ أو إصدار أوامر في مسألة ىامة ال يسعنا فييا االنتظار ،ولكن وجود من ينوب عن اإلمام
في مثل ىذه األمور لتسيير أمور الناس ،وخاصة في ظل االتساع الكبير لمدولة اإلسالمية،
ولبعد المسافة بين المشرق والمغرب ،وجب أن يكون ىناك من يقوم بما لإلمام من أمور ضرورية
لتنفيذ أحكام اإلسالم دون انتظار الرد من اإلمام.

_______________________________
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خالصة المبحث السابع
إمام واحد ،وأنو ال يجوز أن يعقد لواحد
تناولت في ىذا المبحث القول بأنو ال بد وأن يكون ىناك ٌ
آخر في الوقت الذؼ يكون فيو اإلمام عمى رأس عممو ويقوم بميامو.
إال أن عبدالجبار يرػ أن تولية أكثر من إمام ال يمتنع من جية العقل ،إال أن ما يمنع من ذلك

ىو ما ورد من جية السمع ،وىو إجماع الصحابة عمى عدم العقد لو ٍ
احد آخر في الوقت الذؼ

يكون ىناك إمام.
ٍ
ويرػ عبدالجبار أن ما يختص بو اإلمام ال يختص ٍ
جماعة دون أخرػ ،أو ٍ
ببمد دون
بفئة أو
آخر ،لذلك فإن طاعة ىذا اإلمام عام ًة عمى جميع المسممين شرقاً وغرباً.
وكذلك ،فإنو يرػ أن وجود إمامين في نفس الوقت يؤدؼ إلى إنصياع األمة ألحدىما دون
اآلخر ،وربما أدػ ذلك إلى الخالف المفضي إلى االقتتال وسفك الدماء ،وبالتالي انقطاع الجنس
البشرؼ.
في المقابل ،يرػ عبدالجبار أنو باإلمكان تولية أمير بدالً من اإلمام في البمد الذؼ يبعد عن مكان
تواجد اإلمام ،ويقوم ىذا األمير بما لإلمام من ميام ،وىذا ألنو ال يجوز تأخير الحدود األحكام
حتى يصل اإلمام ليبت فييا.
وعميو ،فإن ما يمكنني أن أستخمصو من ىذا المبحث ىو عدم الحاجة إلى تولية إما ٍم ٍ
ثان تحت
ادعاء وجود الحاجة إلى إمام آخر ،ذلك أن تجويز العقد إلمام آخر ربما يفتح الباب لعدد غير
محدد من األئمة في أماكن متعددة من ديار اإلسالم ،وبالتالي يصبح اتفاق ىؤالء األئمة عمى
ٍ
وموقف واحد من األمور المستحيل تحقيقيا ،ويؤدؼ ىذا في النياية إلى انصراف كل إمام
رأؼ
منيم إلى تسيير شؤون الحكم والرعية وفقاً لما يرتأيو ،وىذا يؤدؼ إلى ضياع األمة وتفرقيا ،وىو
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 حائالً
دون وقوع االختالف الفكرؼ والمذىبي بينيم ،ولعل األمر الذؼ عمينا اإلشارة إليو ىنا ىو أن
الخالف الذؼ وقع بين المسممين لم يكن عمى القرآن أو عمى النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) أو عمى السنة النبوية،
بل كان خالفاً سياسياً ،ذلك أنيم لم يختمفوا عمى شيادة التوحيد أو االيمان باهلل ومالئكتو وكتبو
خالف في السياسة وقيادة األمة بعد الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وعميو فإن ما نستخمصو
ورسمو ،بل أنو كان
ً

ىنا أن الخالف باألساس لم يكن ذو طبيعة عقائدية بل كان سياسياً.

ولعل ىذا الخالف كان يتمحور حول من تناط بو أمور قيادة األمة الجديدة ،من بين األطراف
التي تنافست عمييا ،ىل يكون الخميفة من األنصار الذين نصروا الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،أم من الصحابة،
اء عمي عميو السالم أو عمو العباس بن عبد المطمب؟.
أم من نسب الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) وأقربائو سو ً
وبناء عمى ىذا ،فإنو من الميم التوضيح أن الخالف بدأ عمى أمر السمطة والحكم وىذا أمر
ً
سياسي يتعمق بأمور دنيوية وبالتحديد في جية ىذا الحكم ،وىذا أمر دنيوؼ يتعمق بقيادة شؤون
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.
وبعد ذلك ،ونتيجة ليذا الخالف السياسي بين المسممين ذىبت األطراف المختمفة لكتاب هللا وسنة
نبيو وبعض الروايات في محاولة إليجاد ما يثبت صحة ما ذىبوا إليو ،وان لم يكن ىذا الدليل
واضحاً ليثبت ما يدعونو ،فقد قاموا بصرف ألفاظ اآليات واألحاديث عن ظاىرىا بغية الوصول
إلى ما يعزز موقفيم واعتقادىم.
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لقد كان الخالف يتمثل في جية الحكم بعد الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،أؼ فيمن يتولى السمطة والحكم ،أؼ إذا
ما كان مناطاً بالنص أم بالوصية أم بالقرابة ،وىذا ال يدل بأؼ وجو عمى الطبيعة العقائدية
لمخالف ،فيذه من األمور الدنيوية ،إذ أن الخالف ىنا لم يكن في الصالة ،فيؤالء جميعاً تجمعيم
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
أصبح كذلك بأثر رجعي وتقمص ىذا الشكل من أشكال الخالف في العصور التالية.
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
سياسية وليست دينية ،فيمكننا أن نتخيل كيف كان سيكون الوضع فيما لو تم اإلقرار بيذه
الحقيقة ،وأعيدت األمور إلى نصابيا.
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الخاتمة
لقد تناولنا في بحثنا ىذا واحدة من أىم القضايا في التاريخ السياسي والفكرؼ في اإلسالم ،وىي
طبيعة السمطة التي ليا الحق بأن تحكم المسممين ،وىذا من خالل السؤال فيما إذا كان يجب أن
تكون ىذه السمطة والمتمثمة في شخص الحاكم ذات طبيعة دنيوية ودينية معاً؟ ،وىذا كما يعتقده
البعض ،أم أنو ال ضرورة ألن يكون ىذا الحاكم الذؼ يتولى إدارة شؤون األمة اإلسالمية سياسياً
ذو طبيعة دينية؟ ،مستندين في رأييم ىذا إلى أن عيد التبميغ عن هللا قد انتيى بوفاة الرسول
(ملسو هيلع هللا ىلص) ،ونزول قولو تعالى " اليوم أكممت لكم دينكم وأتممت عميكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم
دينا")1(.

وعمى ىذا األساس ومن خالل ما ذكرناه ،فقد قمنا بعرض الحجج التي يقدميا كل من الفريقين
بغية الدفاع عن موقفو ،ودحض موقف ورأؼ الطرف اآلخر.
ولعل ىذا األمر دفعنا إلى التطرق في بداية بحثنا إلى مصطمحين من أىم المصطمحات في
الفكر السياسي اإلسالمي ،وىما مصطمح الخالفة واإلمامة ،وكان ىذا من خالل التساؤل فيما إذا
كان ىذان المصطمحان يحمالن نفس المعنى ،أم أن ىناك فرقاً بينيما ،ولماذا أطمق الشيعة عمى
عمي عميو السالم تحديداُ لقب إمام؟ ،رغم أن ىذا المصطمح لم يظير إال في النصف األول من
القرن الثاني اليجرؼ ،في الوقت الذؼ كان فيو مصطمح الخالفة وخميفة ىو الدارج في عيد أبي
بكر ،وىل كان ليذا االختيار عالقة بالسياق الذؼ ورد فيو ىذان المصطمحان في القرآن؟ ،وما
رآه الشيعة من ميزة لمصطمح اإلمامة عمى مصطمح الخالفة ،ولقب اإلمام عمى لقب الخميفة.

_________________________
()1سورة المائدة رقم .3/5
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وتناولنا كذلك حديث الغدير وحادثة السقيفة لما ليما من أىمية كبيرة في التاريخ السياسي
اإلسالمي ،وما يعتقده الشيعة من أن حديث الغدير يمثل تصريحاً واضحاً ودليالً عمى أحقية عمي
عميو السالم في اإلمامة ،بينما يذىب أىل السنة إلى أن حادثة السقيفة تمثل دليالً واضحاً عمى
أن الخالفة أو اإلمامة شورػ بين المسممين ،كما حدث في السقيفة من تولية أبي بكر.
وأوردنا بعد ذلك الحجج التي قدميا عمماء الشيعة لمدفاع عن آرائيم ومواقفيم في فصل نشأة
الفكر اإلمامي ،حيث يرون أن اإلمامة مما قضى هللا ورسولو (ملسو هيلع هللا ىلص) فييا ،وال يصح بعد ذلك
لممسممين اختياره ،وعميو فإنيم ينتقدون نظام الشورػ وما تم فيو من اختيار ألبي بكر خميفة
لممسممين ،وأن الشورػ ال تجوز في القضايا التي ورد فيا نص صريح من هللا ورسولو صمى هللا
عميو وسمم ،ومن ضمنيا قضية اإلمامة بعد الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص).
وأوردنا كذلك الصفات التي يجب أن تتوفر في اإلمام ومن ضمنيا صفة العصمة ،حيث يعتقدون
أنو ال بد وأن يكون اإلمام معصوماً ،إذ يقيسون اإلمامة عمى النبوة واإلمام عمى النبي.
وتناولنا في فصل آخر موقفاً آخر لعالمين آخرين من عمماء المسممين ،وىما ابن خمدون وابن
تيمية ،والذين كان ليما نظرة واقعية لمحكم ولشخص الحاكم الذؼ يتولى أمر الخالفة ،حيث يرػ
ابن تيمية أن أىم شيء ال بد أن يتوفر في اإلمام ىو القوة والقير والغمبة حتى يتمكن من القيام
بما وكل إليو ،ولعل رأيو ىذا يأتي استناداً إلى أن وظيفة اإلمام تتمثل بأمور سياسية كإدارة شؤون
الدولة والرعية ،واقامة الحدود واألحكام ،وىذا من الميام والوظائف التي تحتاج إلى أن يكون ىذا
الحاكم ذو قوٍة وغمبة ،وليس أن يكون منصوصاً عميو من النبي (ملسو هيلع هللا ىلص).
وعميو ،فإن امتالك اإلمام لمثل ىذه الصفات والمزايا ىو ما سوف يمكنو من القيام بما يوكل
إليو ،وكذلك التزام األمة بطاعتو وعدم الخروج عميو دون سبب يستدعي ذلك.
وىذا أيضاً ما نجده عن ابن خمدون من أن أىم شيء في الرئاسة ىي العصبية ،وأن صاحب
ىذا المنصب ال يتم لو ما يريد إال إن كان من عصبية غالبة لجميع العصبيات األخرػ حتى ال
تفكر ىذه العصبيات بالثورة والخروج عميو وعدم طاعتو ،ووجود العصبية لو ىو ما سوف يمكنو
ٍ
ٍ
من أمور الرعية دون
ضعف.
خوف أو
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ىذا ما تناولناه في الجزء األول من بحثنا ،أما في الجزء الثاني ،فقد تناولنا فيو كتاب المغنى في
أبواب التوحيد والعدل ،الجزء العشرين ،في اإلمامة لمقاضي عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار
المعتزلي ،ولعل تناولنا ليذا الكتاب دون غيره من الكتب التي تناولت ىذا الموضوع ،يرجع إلى
الطريقة واألسموب المذين استخدما في عرض األفكار ،إذ أنو تناول ىذه القضية من منطمق
عرض الحجج التي يستند إلييا كل من الفريقين لمدفاع عن موقفو ورأيو ،عمى عكس كثير من
المؤلفات والكتب األخرػ التي تناولت الموضوع من منطمق السرد التاريخي لألحداث والوقائع
التي جرت في التاريخ اإلسالمي ،أو تمك التي تناولت وجية نظر وموقف طرف معين دون
عرض وجيات النظر األخرػ التي تختمف عنيا.
وبيذا يستطيع الباحث أن يستدل عمى ىذه اآل ارء والمواقف ،وأن ُيَقيِم بنفسو مدػ قوة ودقة

وصحة كل من ىذه اآل ارء المختمفة في موضوع ذو أىمية بالغة في الفكر والتاريخ اإلسالمي،
وخاصة ما يتعمق منيا باإلمامة من حيث ىل ىي واجبة أم ال؟ ،وكذلك الصفات الواجب توفرىا
في اإلمام ،وعصمة اإلمام من عدميا ،وأيضاً طريقة تنصيب ىذا اإلمام ،ىل ىي واجبة عمى
هللا ،أم يتم ذلك من خالل اختيار أىل العقد والحل؟ ،وما ىي الواجبات المناطة بمن يتولى ىذا
المنصب؟ ،وما ىي الحقوق الواجبة لو؟ ،وكذلك مسألة وجوب اإلمامة لعمي عميو السالم تحديداً،
ما ىي الحجج التي يقدميا الفريق المدافع عن ىذا الموقف ،وما حجج الفريق اآلخر في
المقابل؟.
وكذلك مسألة اإلمامة في قريش بين من يرػ أن اإلمامة لقريش ،وأنيا ال تصح لغيرىم ،وايراده
الحجج التي تؤيد موقفو ،وبين من يرػ أنو ليس شرطاً أن يكون اإلمام من قريش ،وكذلك من
يرػ بأن اإلمام يجب أن يكون واحداً في الزمان ومن يرػ بإمكانية أن يكون ىناك أكثر من إمام.
كل ىذه الموضوعات ،أوردنا ذكرىا من خالل عرض حجج كل من الفريقين ،بغية أن تكون
الصورة واضحة جمية لمقارغ ،من خالل التناول الدقيق لكل قضية من ىذه القضايا موضع
الخالف.
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وعميو فإن ما أستخمصو من خالل ما أوردت ذكره أن اإلختالف بين السنة والشيعة كان في
البداية خالفاّ سياسياً ،وأنا أرػ أن اآلراء التي قدميا الشيعة خاص ًة ما يتعمق منيا بوجوب أن
يكون اإلمام ذو طبيعة دينية ،غير صحيح وغير دقيق ،وىذا عمى اعتبار أن ميمة التبميغ عن
هللا قد انتيت بوفاة سيدنا دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وما بقي ىو الجانب السياسي واإلدارؼ ،لذلك فال حاجة
لمقول بضرورة أن يجمع ىذا اإلمام السمطتين الدينية والسياسية معاً.
إضافة إلى ذلك ،فإن قوليم بضرورة أن يكون ىذا اإلمام منصوصاً عميو من هللا عمى لسان نبيو
دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) ،ينزع من األمة الحق في اختيار من يحكميا من خالل الشورػ التي أمر هللا المسممين
بيا ،فمو أن األمر ال يكون إال بالنص كما يقولون ،فمماذا أمر هللا المسممين بالشورػ في القضايا
والمسائل العامة التي تيميم جميعاً؟.
وكذلك ،فإن القول بضرورة أن يكون ىذا اإلمام معصوماً ،قول غير ضرورؼ ،ذلك أنو وكما نعمم
فيميتو تتعمق بالمسائل الدنيوية من قيادة الجيش وتولية الحكام واألمراء وفض الخصومات
واألخذ عمى يد العصاة ،وىذه الميام ال تحتاج إلى أن يقوم بيا المعصوم ،ومن أين لنا معرفة من
ىو معصوم ومن ىو ليس كذلك؟.
أؼ كانت التسمية ،ىو أن
وعميو ،فإنني أرػ أن ما يجب أن يتصف بو ىذا اإلمام أو الخميفةً ،
يكون ذو قدرة عمى القيام بما يوكل إليو من ميام عميو القيام بيا ،وىذا ال يكون بالنص أو
ٍ
الوصية ،وانما بأن يكون خالياً من أية أمر ٍ
نقص من عمى أو عرج أو خمل عقمي ،وأن
اض أو
يكون لديو الكفاية الالزمة لمقيام بوظائفو ،وأن يكون عارفاً بالعصبية وأحوال الدىاء حتى ال يقع
تحت سيطرة اآلخرين ،وىذا يتوافق وينسجم مع موقف ابن خمدون وابن تيمية حول شخص ىذا
اإلمام عمى اعتبار أن أىم شيء في ىذا المنصب ىو القوة والقير والعصبية والغمبة ،وليس
النص أو الوصية أو العصمة كما يقول الشيعة.
وكذلك ،فإن القول بضروة أن يكون اإلمام الغائب(الحجة) تحت الستار ،وأن ىذا لو فوائد تتعمق
باإلعداد النفسي والفكرؼ لعممية التغيير التي سوف يقوم بيا ىذا اإلمام وكذلك االقتراب من
ٍ
مختف ال ندرؼ من أمره
مصادر اإلسالم ،أمر يثير التساؤل عن الفائدة من مثل ىذا اإلمام وىو
شيء وال نعرف أوامره ونواىيو ،وعميو فأنا ال أتوافق مع ىذا الرأؼ حول اإلمام الغائب.
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