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  العتبة العباسية المقدسة

  المركز اإلسالمي للدراسات االستراتيجية

  يعنى باالستراتيجية الدينية والمعرفية

  

  

  

  

  

  

  ٤/  أجوبة الشبهات الكالمية
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اإلجابات عن الشبهات «سلسلة  هذا الكتاب هو الكتاب الرابع من

، »معرفة اهللا«الكتاب األول بعنوان  . وقد كان»اإلمامة«حتت عنوان  »الكالمية
  ، وقد وفقنا اهللا إىل طباعتهما. »والنبوة الدين«والكتاب الثاين بعنوان 

رخيية حول والتا الشبهات الكالمية«ا الكتاب الثالث بعنوان وأم
هو قيد التأليف. وكما يلوح من عنوان هذا ف ،»9شخصية النيب األكرم 

 �أكثر من ستني شبهة�الكتاب فإنه يتناول الشبهات املتعلقة بأصل اإلمامة 
بالنقد واملناقشة، وأما الشبهات املتعلقة مبذهب التشيع وعقائده فسوف نبحثها 

  .تعاىل يف كتاب آخر إن شاء اهللا

ذا الكتاب إىل حتليل الشبهات املطروحة حول اإلمامة نسعى يف ه
. وبطبيعة احلال فإن ����الكالم الفلسفي�من خالل االجتاه الكالمي وتقييمها 
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االجتاه الرئيس يف هذه الدراسة هو اجتاه كالمي، ولرمبا دعت الضرورة احياناً 
إىل أن  فادة من املسلك العرفاين والفلسفي أيضاً. وينبغي االلتفاتإىل اإل

اإلجابة عن الشبهات تتحدد طبقاً ألمهية الشبهة، فقد تستغرق اإلجابة عن 
بعض الشبهات ما يزيد على عشر صفحات. إن القارئ الكرمي سيطلع من 
خالل اإلجابة عن الشبهات على بعض املوارد اليت حتمل إجابات وإثارات 

  ة به.جديدة هي حصيلة تفكري املؤلف حول املوضوع واألمور احمليط

ال ختفى ضرورة هذا البحث على القارئ الكرمي؛ فإن اإلمامة ركن 
رئيس يف مذهب التشيع، وقد تعرضت للشبهات من قبل اخلصوم منذ بدايتها 

حادثة  يف 7 علي اإلمام خالفة أصل وجتاهل 9برحيل النيب األكرم 
ياغتها السقيفة. وقد شهدنا يف اآلونة األخرية اجترار تلك الشبهات وإعادة ص
  على بعض مواقع التواصل االجتماعي، ويف مؤلفات عدد من املستنريين.

اهلدف من هذا التحقيق هو البيان العقالين ملسألة اإلمامة، ودفع  إنّ
الشبهات الناظرة إليها من قبل اإلخوة من أهل السنة وبعض الطبقات اخلاصة 

  من املستنريين.

الكتاب على روايات ومسائل يف وقد يعثر القارئ للمرة األوىل يف هذا 
سياق تعزيز أصل اإلمامة، من قبيل النصوص الصرحية املأثورة عن النيب 

 ـ الثاين اخلليفة رأسهم وعلى ـ السنة أهل علماء بعض واعتراف ،9األكرم 
  ل تنصيب اإلمام، واخلدشة يف توجيهها.بأص

املذكورة  أرجو من إخوتنا من أهل السنة أوالً: أن ينظروا إىل املسائل
دون تبين األحكام املسبقة، ومن دون من يف هذا الكتاب بشكل حيادي و

إدخال احلب والبغض يف صياغة أحكامهم؛ إذ ليس هناك ما هو أغلى من 
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احلقيقة. وثانياً: إن غاييت يف هذا الكتاب هي البحث العلمي واألكادميي، ولذلك 
نهم إرسال انتقادام أنشد من الناقدين إجابات علمية ومستدلة، وأرجو م

  . ghadrdang@yahoo.com :اإللكتروين على بريدي

ورجائي أن ال يسيء هذا الكتاب إلخوتنا من أهل السنة، وإذا حصل 
  شيء من ذلك فإين أتقدم إليهم باالعتذار مسبقاً.

ويف اخلتام أتقدم بالشكر اجلزيل للمفكرين واإلخوة الفضالء مساحة 
ثريب، والدكتور عبد احلسني خسرو بناه، وحجة اإلسالم الدكتور السيد حيىي الي

واملسلمني حممد صفر جربائيلي، على ما قدموه يل من املالحظات الدقيقة 
  والقيمة اليت أسهمت يف إثراء مضمون هذا الكتاب.

  . أسأل اهللا أن يوفقنا ملا حيب ويرضى
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 ة اإلمامة:ماهيأوالً :  ■

متثل مسألة اإلمامة واحدة من املسائل اجلوهرية يف اإلسالم، واليت 
انقسمت األمة اإلسالمية حوهلا منذ صدر اإلسالم إىل يومنا هذا بني مؤيد 
وخمالف، ولرمبا بلغت اهلوة بني املختلفني بشأا إىل حد تكفري بعضهما، 

حاجة ماسة إىل حتليل . ولذلك نرى ���وزهقت بسبب ذلك كثري من النفوس
اإلمامة من خمتلف الزوايا وبشكل دقيق قبل حتديد موضوع البحث واإلجابة 

  عن شبهات املخالفني.

:����� ��  	!" �#$% �� ��&�'� (   
يعمد أهل السنة إىل احلط من مرتلة اإلمامة وجعلها على مستوى 

ن اإلهلية، وإمنا احلكومة السياسية واالجتماعية، والقول بأا ليست من الشؤو
أمراً دنيوياً. بعبارة أخرى: إم  عدهاهي عندهم من األمور اخلاصة باألمة، ب

ون اإلمامة مسألة فقهية وفرعية تتعلق بأفعال املكلفني، ومن هنا يكون ديع
تعيني اخلليفة واإلمام من قبل الناس أنفسهم، وذلك عن طريق ممارسة خمتلف 

رى أهل احلل والعقد، وبذلك يتساوى احلاكم مع اآلليات، مثل: البيعة أو شو
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. وهكذا ينكر أهل السنة ما عليه الشيعة من كون العتيادينيغريه من الناس ا
 نشري أيتاإلمامة منصباً إهلياً، وأا تدخل يف أصول العقائد الكالمية. وفيما ي

  إىل آراء بعض أهل السنة يف هذا الشأن:

مامة ال تشبه بالنبوة، وهي باإلمارة إن اإل«: �هـ �٢٤٠ـ اإلسكايف  ١
  .���»أشبه

اإلمامة موضوعة خلالفة النبوة يف «: �هـ ٤٥٠م �ـ املاوردي  ٢
  .�`�»حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها ملن يقوم ا واجب باإلمجاع

اإلمامة رئاسة تامة وزعامة «: �هـ ٤٧٨م �ـ إمام احلرمني اجلويين  ٣
  .��b»والعامة من مهمات الدين والدنيا عامة تتعلق باخلاصة

إن النظر يف اإلمامة أيضاً «: �هـ ٥٠٥م �ـ اإلمام أبو حامد الغزايل  ٤
  .��a»ليس من املهمات، وليس أيضاً من فن املعقوالت، بل من الفقهيات

واعلم أن الكالم يف اإلمامة «: �هـ ٦٣١م �ـ سيف الدين اآلمدي  ٥
األمور الالبديات حبيث ال يسع املكلف  ليس من أصول الديانات وال من

  .��c»اإلعراض عنها، بل لعمري إن املعرض عنها ألرجى من الواغل فيها
اإلمامة رئاسة عامة يف «: �هـ ٧٥٦م �ـ القاضي عضد الدين اإلجيي  ٦

  .��d»أمور الدين والدنيا
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توضيح: إنه يرى إشكال هذا التعريف يف مناقضته للنبوة، ويأيت 
هي خالفة الرسول يف إقامة الدين حبيث جيب اتباعه «إذ يقول:  بتعريف آخر

  .»على كافة األمة
فت لالنتباه أنه يف هذا التعريف يفسر اخلالفة بأا من شؤون والال

الدين فقط. ولكن يبدو أن حذف كلمة الدنيا إما كان بسبب النسيان، أو ألنه 
اً. ومهما كان فإن كلمة أراد من الدين املعىن اجلامع الذي يشمل الدنيا أيض

الدنيا كانت مرادة له يف مسألة اإلمامة أيضاً، والدليل على ذلك ما يذكره من 
  صفات اإلمام باملعىن العام للكلمة حيث يقول:

الشرط: ذو رأي ليقوم بأمور امللك .. شجاع ليقوى على الذب عن «
  .���»رفاتاحلوزة .. جيب أن يكون عدالً لئال جيور .. عاقالً ليصلح للتص

: أضاف يف شرحه للمواقف �هـ ٨١٦م �ـ السيد الشريف اجلرجاين  ٧
هي خالفة الرسول يف «على تعريف اإلجيي قيد حوزة األمة والدنيا؛ فقال 

  .�`�»إقامة الدين وحفظ حوزة امللة ...
رئاسة عامة يف أمر الدين والدنيا، خالفة «: �هـ ٧٩٣م �ـ التفتازاين  ٨
  .��b»عن النيب
اخلالفة محل الكافة على مقتضى النظر «: �هـ ٨٠٨م �ـ ابن خلدون  ٩

  .��a»الشرعي يف مصاحلهم األخروية والدنيوية الراجعة إليها
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رئاسة عامة ألمر الدين والدنيا خالفة «: �هـ ٨٧٩م �ـ القوشجي  ١٠
  .���»عن النيب

�,�&�'� 	!" �#$% �� ��&�'� ( -: 
ها دمامة ـ واليت كانت تقتصر على عخالفاً لرؤية أهل السنة بشأن اإل

مسألة دنيوية تقف عند حدودها السياسية واالجتماعية ـ يذهب اإلمامية إىل 
ها أمراً إهلياً وصادراً عن وحي دها مسألة تتخطى احلالة الدنيوية، وعدع

 نستعرض قبل كل شيء جمموعة من تعريفات علماء أيتالسماء. وفيما ي
  الشيعة يف هذا الشأن:

يف حديث  »املوىل«: قام بتفسري كلمة �ق ٣٨١م �ـ الشيخ الصدوق  ١
فهو معىن اإلمامة؛ إلن اإلمامة إمنا هي «، قال: »واجب الطاعة«الغدير مبعىن 

مشتقة من االئتمام باإلنسان واالئتمام هو االتباع واالقتداء والعمل بعمله 
  .�`�»والقول بقوله

ائله متفرعة عن وجوب وجوب إطاعة اإلمام وسائر فض دوقد ع
 :قال حيث والوحي، النبوة غري ذلك من يستثن ومل ،9إطاعة النيب األكرم 

 وإن ،9وجيب أن يعتقد أنه يلزم من طاعة اإلمام ما يلزمنا من طاعة النيب«
  .��b»النبوة إال اإلمام، اهللا آتاه فقد نبيه �وجلّ عز� اهللا آتاه فضل كل

اإلمام هو اإلنسان الذي له رئاسة «: �ـه ٤١٣م �ـ الشيخ املفيد  ٢
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  .���»عامة يف أمور الدين والدنيا نيابة عن النيب
اإلمامة رئاسة عامة يف الدين «: �هـ ٤٣٦م �ـ السيد املرتضى  ٣

  .�`�»باإلصالة ال بالنيابة عمن هو يف دار التكليف
اإلمام هو الذي يتوىل الرئاسة «: �هـ ٤٦٠م �ـ الشيخ الطوسي  ٤

  .��b»ة يف الدين والدنيا مجيعاًالعام
اإلمام هو اإلنسان الذي له الرئاسة «: �هـ ٦٧٢م �ـ احملقق الطوسي  ٥

  .��a»العامة يف الدين والدنيا باإلصالة يف دار التكليف
اإلمامة رئاسة عامة لشخص من «: �هـ ٦٧٩م �ـ ابن ميثم البحراين  ٦

  .��c»الناس يف أمور الدين والدنيا باألصالة
اإلمام هو اإلنسان الذي له الرئاسة «: �هـ ٧٢٦م �العالمة احللي  ـ ٧

  .��d»العامة يف أمور الدين والدنيا باألصالة يف دار التكليف
رئاسة عامة يف «: �م أوائل القرن اهلجري السابع�ـ احلمصي الرازي  ٨

  .��m»أمور الدين باألصالة
يف تعريف  »الدنيا«مثّ أشار بعد ذلك إىل سبب عدم ذكره لكلمة 

عامل ويشمل أمور الدنيا من قبيل رفع  »أمور الدين«اإلمامة، قائالً: إن قيد 
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الفوارق الطبقية ملختلف سطوح اتمع، من قبيل: الصناع واخلطاطني، وإن كان 
العمل على األمور املهنية واجلزئية من قبيل حتديد من هو األفضل وحتديد 

  .���نهاألجور ليس من صالحيات اإلمام وشؤو

فهي رئاسة عامة يف «: �هـ ٨٢٦م �ـ الفاضل املقداد السيوري  ٩
  .�`�»الدين والدنيا لشخص إنساين، خالفة عن النيب

رئاسة عامة للمسلمني «: �هـ ١٠٧٢م �ـ عبد الرزاق الالهيجي  ١٠
  .��b»يف أمور الدنيا والدين على سبيل اخلالفة والنيابة عن النيب

درة عن املتكلمني، ومن هنا كانت الصبغة إن مجيع هذه التعاريف صا
العامة فيها تؤكد على الرئاسة واحلكومة كما هو سائد بني أهل السنة، بيد أن 
العرفاء والفالسفة ـ خاصة يف احلكمة املتعالية ـ يرون قوام اإلمامة يف الوالية 

  الباطنية لإلمام، وهذا ما سوف نتعرض له يف الصفحات القادمة إن شاء اهللا.

إن النظرة األوىل على تعاريف اإلمامة عند أهل السنة واإلمامية يظهر 
أن كال املذهبني الكالميني يقدم تعريفاً واحداً ومشتركاً عن اإلمامة؛ ألن كال 

. بيد أن هذا »رئاسة عامة يف الدين والدنيا«الفريقني يعرف اإلمامة بكوا: 
  .��aالوهلة األوىل احلكم ـ كما أسلفنا ـ إمنا هو الذي يبدو من

ومن خالل إعادة النظر يف التعاريف والشروط والصفات اليت جيب 
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توفرها يف شخص اإلمام، ميكن بيان اختالف كال املذهبني الكالميني يف مسألة 
  :���اإلمامة على النحو اآليت

� :.-&/0"1� %  2,3�0�� �4 5 67&8� 9,:; �<=	> ( 
ملدرستني يف تعريف اإلمامة وتفسريها تقدم أن أشرنا إىل اشتراك كال ا

بأا رئاسة عامة يف الدين والدنيا. ومع ذلك جيب االلتفات إىل وجود اختالف 
  .ومشروعيته بينهما يف بيان منشأ حكومة اإلمام واحلاكم

فقد ذهب اإلمامية إىل االعتقاد ـ حبسب اقتضاء األدلة اليت سيأيت 
منصب إهلي مقدس، وأن اإلمام جيب أن احلديث عنها بالتفصيل ـ بأن اإلمامة 

يتصف ببعض الصفات الفذّة، من قبيل: العصمة والعلم الكامل، وال ميكن 
املشروعية �التعرف على مثل هذا الشخص وتنصيبه إال من خالل الوحي 

. ويف املقلب اآلخر ذهب أهل السنة ـ من خالل �اإلهلية، أصل التنصيب
بأا رئاسة دينية ودنيوية، والتمتع  والقول�تفسريهم السطحي لإلمامة 

ـ إىل بيان خمتلف  �مبستوى من العلم ال يتجاوز االجتهاد، مع نفي العصمة
آليات تعيني اإلمام، من قبيل: البيعة واإلمجاع من قبل أهل احلل والعقد، ونص 

. وتشترك مجيع هذه اآلليات يف فصل �`�اخلليفة السابق، وحىت القهر والغلبة
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عيني اإلمام عن الوحي وعن التدخل اإلهلي يف هذا التعيني. ويؤكد مشروعية ت
 منصب على 9أكثرهم على عدم وجود نص من اهللا ومن النيب األكرم 

: إن اإلمامة ومشروعيتها أنفسهم السنة أهل تعبري حد وعلى. واإلمامة اخلالفة
اخلليفة  من املسائل الفقهية، وأا من فروع الدين، وقد مت تفويض أمر تعيني

  . ���واإلمام وإضفاء املشروعية عليه الختيار الناس

وميكن لنا اصطياد بعض االختالفات الفرعية األخرى بني ما يذهب 
إليه اإلمامية وأهل السنة يف مسألة اإلمامة، وميكن لنا إمجال هذه االختالفات 

  على النحو اآليت:

لرغم من تعريف على ا أ ـ اعتبار أو عدم اعتبار إذن املستخلف عنه:
 هذا ادعاءهم ولكن ،9أهل السنة اإلمامة بأا خالفة منصب النيب األكرم 

ف تصر على الشرعية إلضفاء النيب إذن يشترطون ال ألم وذلك كامالً، ليس
املستخلف عنه.  ندون إذمن ق عندهم اخلالفة تتحقّ خليفته، وهذا يعين أنّ

الف بإذن من النيب، ويف هذا السياق وأما اإلمامية فيشترطون أن يكون االستخ
 من وغريه 7 علي اإلمام تسمية يف عندهم 9يأيت اختيار النيب األكرم 

  .متضافرة نصوص يف واخلالفة اإلمامة ملنصب األئمة

إن أهل السنة من خالل تقليلهم من  ب ـ االجتاه الفقهي أو الكالمي:
ولة، قاموا بتفسريها على أا قيمة اإلمامة، وإنزاهلا إىل جمرد إدارة احلكم والد

جمرد مسألة فقهية فرعية، وأن على املكلفني واجب تعيني حاكم على 
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يرون وون اإلمامة واإلمام تايل تلو النبوة والنيب، دا اإلمامية فيع. وأم���أنفسهم
اإلمامة من املسائل األصولية واجلوهرية يف علم الكالم والبحث الديين،  أنّ

  . �`�ن حبثها يف علم الكالموعليه ال بد م

وهذا بطبيعة احلال ال يعين إلغاء حبث اإلمامة على املستوى الفقهي، 
وإمنا املراد من ذلك أن املكانة األوىل لإلمامة تقع يف علم الكالم، كما سوف 
نشري يف الصفحات القادمة إىل إمكان طرح اإلمامة يف علم العرفان واحلكمة 

  املتعالية أيضاً.

) 8� (.��3:��% 6�:��5 �?3@ A&�'� B&3;� �� CDE�% F"E� G�: 
 إن من بني موارد االختالف بني الشيعة وأهل السنة يف تعريف اإلمامة

، حلاظ واعتبار الصفات اخلاصة لإلمام، فحيث يعمد أهل السنة إىل وتفسريها
دون تقييم اإلمام من خالل النظرة السطحية اليت تضعه دون مستواه احلقيقي و

فإم مينحونه احلد  �دور اإلمام بوصفه حاكماً دينياً�شأنه ومرتلته احلقيقية 
األدىن مما جيب أن يتصف به اإلمام من الصفات، وإن من بني أهم تلك 

  الصفات وأكثرها مثاراً للتحديات عبارة عن:

H�,�=��� AI�:�� J &#0$1� (   
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بصفة العلم إىل حد أقصاه االجتهاد ـ الذي هو ذو  واضح أن االكتفاء
مراتب مشككة بني القوة والضعف ـ يدل على أمرين، األمر األول: عدم اعتبار 
صفة األعلمية يف مقام اإلمامة، والزم ذلك إمكان تقدمي املفضول على الفاضل 

ع اإلمام يف اإلمامة. واألمر الثاين: اخلطأ يف االجتهاد، ونتيجة ذلك إمكان وقو
  يف اخلطأ يف تفسري الدين وتعاليمه.

ذهب املشهور من أهل السنة إىل اعتبار صفة العدالة والتقوى يف بداية 
إىل  هماإلمامة واخلالفة، ولكنهم ناقشوا يف استمرار اعتبارها، فذهب بعض

االعتقاد بأن احلاكم واخلليفة ال يفقد شرعيته بسبب الفسق وصدور ما ينايف 
 ��bوالتفتازاين �`�ه أثناء فترة حكمه. كما صرح بذلك الباقالينالعدالة عن

، إذ قالوا بأن اإلمام ال يعزل من منصبه باغتصابه ألموال الناس، ��aوالنسفي
وقتل النفس احملترمة، وعدم تطبيق احلدود، وقد جاء يف نص بعض عبارام: 

ة يف مثل هذه ، وإمنا غاية ما جيب على األم»وال ينعزل بالفسق والفجور«
  احلالة تقدمي النصح له وختويفه.

ويف املقلب اآلخر يذهب اإلمامية إىل اعتبار اإلمام هو املفسر احلقيقي 
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والضامن للدين، ولذلك فإم يستبدلون صفة االجتهاد له بالعلم اللدين 
واإلهلام، وبدالً من العدالة يصفونه بالعصمة، ومل يتمتع ذه الصفات من بني 

  .��� 7ة غري اإلمام علي الصحاب

من هنا كان اإلمام عند أهل السنة جمرد حاكم، وأقصى ما ميكن له أن 
يبلغه هو أن يكون هو حاكماً دينياً، والزم إنكار صفة العلم اللدين واإلهلامي 
والعصمة، عدم احلجية واملرجعية العلمية والدينية لإلمام. وأما من وجهة نظر 

مام بصفة العلم اإلهلامي والعصمة يكون هو اخلليفة اإلمامية فحيث يتصف اإل
  احلقيقي للنيب، ويكون مثله يف احلجية واملرجعية العلمية والدينية.

* A&�L� �,�=���% �,��:�� �,:$	M�% �,N'� �,O8� (: 
أوضحنا يف الكتاب السابق أن الزم االتصاف بالعلم الغييب واإلهلام 

األئمة وأفعاهلم، والزم ذلك حق إطاعتهم من  وعصمة األئمة، هو حجية أقوال
قبل العباد. وسوف نبحث يف وجوب إطاعة اإلمام وحجية قوله وفعله 
بالتفصيل يف الفصل املخصص لإلجابة عن الشبهات املتعلقة باإلمامة إن شاء 

  اهللا تعاىل.

+ 2P<��% Q,?�� �PR�% A&�'� ( .S&T	:�� ( �?��?�� U&V1�5: 
اهلام ـ أو أحد الفروق اهلامة ـ بني اإلمامية وأهل السنة  تقدم أن الفرق

يكمن يف نوع الرؤية اليت حيملها كلٌّ منهما جتاه شخص اإلمام ومرتلته. 
 هو بل ،9فاإلمامية ال يرون يف اإلمام جمرد خليفة ظاهري للنيب األكرم 
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على ف عنه جيب أن يشتمال واملستخل اخلليفة من كالً وأن احلقيقي، خليفته
شروط ومواصفات خاصة حىت تكون لديهما صالحية التصدي ملقام النبوة 
واإلمامة. وإن إحدى تلك الصفات تعود إىل مقام اإلمام ومرتلته عند اهللا 
تعاىل. مبعىن أنه كما كان النيب يتمتع بصفات روحية ومعنوية وكمالية خاصة، 

اية اهللا ولطفه واختياره وكان خري أهل زمانه، حىت صار أهالً ليكون حمالً لرع
 ة، جيب أن يكون شخص اإلمام كذلك أيضاً، فالبدأن يكون من ملوقع النبو

متصفاً جبميع الصفات الكمالية اليت جيب توفرها يف اإلنسان الكامل قبل أن 
يتوىل مهام اإلمامة؛ ليكون أهالً لتويل منصب اإلمامة وتسميته هلذا املوقع من 

 »ولياً«حبسب املصطلح العرفاين جيب على اإلمام أن يكون قبل اهللا عز وجلّ، و
 بالدرجة األوىل؛ كي يصلح لتويل منصب اإلمامة يف ضوء الوالية، كما أنّ

  جوهر النبوة. دالوالية تع

إن هذا االجتاه حنو اإلمام واإلمامة هو اجتاه فلسفي ـ عرفاين إىل أصل 
 تعريفهم للنيب أنه يتمتع بنفس النبوة وماهيتها. يذكر الفالسفة والعرفاء يف

العقل «أو بـ  »املالئكة«قدسية متكاملة، يرتبط يف ضوء ذيبها بالعامل الغييب 
بعبارة أخرى، للحصول على الوحي. ويرى اإلمامية أن اإلمام هو مثل  »الفعال

النيب يف وجوب أن يتمتع ذه الصفات؛ فيجب أن يتحلى بنفس متكاملة 
من خالهلا أن يتصل بعامل الغيب، ولرمبا أمكنه بواسطتها أن ومهذبة كي يتمكن 

أيضاً. غاية  »الوالية التكوينية«يتصرف يف عامل املمكنات، وهو ما يعبر عنه بـ 
ما هنالك أن اإلمام خيتلف عن النيب يف استالم الوحي فقط واإلتيان بشريعة 

  .9 جديدة، حيث ختم اهللا ذلك بالنيب األكرم حممد بن عبد اهللا

دوراً أبعد من جمرد االتصال بالغيب؛  »الويل«يذهب العرفاء إىل إعطاء 
واسطة الفيض واحلجة اإلهلية يف العامل،  »القطب«أو  »الويل املطلق«إذ يرون أن 



 )*

  .���ولذلك ال خيلو العامل من وجوده أبداً

نية واجلدير بالذكر هنا أن العرفاء قد اقتبسوا هذه النقطة الدقيقة والعرفا
، وأخطأ »الويل«، وقاموا بتطبيقها على »اإلمام«من روايات الشيعة يف وصف 

  بعضهم يف تطبيقها على املصاديق.

حمصل الكالم أن اإلمامية يرون أن اإلمام هو الويل املطلق واإلنسان 
الكامل املرتبط بعامل الغيب، وهو واسطة الفيض اإلهلي وحجة اهللا يف األرض. 

، ولكنه عندهم يتصف عتياديجعلونه يف مستوى اإلنسان االأما أهل السنة في
والعدالة، وهناك منهم من أنكر اشتراط العدالة  �على مستوى االجتهاد�بالعلم 

  يف صالحيته لالستمرار باحلكم.

� ?X<" A  X<D ��&�'� -I$% ( 
ومن بني املوارد اليت اختلف فيها الشيعة والسنة حول اإلمامة والطريق 

دون من ووجوا، هو البحث عما إذا كانت اإلمامة واجبة حبكم العقل إليها 
الرجوع إىل الشرع، أم أا جتب حبكم الشرع والنقل، وأن العقل ال مسرح له 
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  يف هذا اال أصالً؟

فبعد أن اتفق كال الفريقني على أصل وجوب اإلمامة، اختلفا يف 
ذهب أكثر األشاعرة إذ  أو نقلياً.الطريق إليها، وما إذا كان هذا الطريق عقلياً 

وبعض املعتزلة إىل وجوب اإلمامة باألدلة السمعية، ومما ورد يف ذلك يف بعض 
. بينما ���»الذين أوجبوها مسعاً فهم مجهور أصحابنا وأكثر املعتزلة«نصوصهم: 

  .�`�ذهب اإلمامية وبعض املعتزلة إىل وجوا باألدلة العقلية

شاعرة واملعتزلة إىل عدم وجوب تنصيب على ذلك ذهب األ وبناًء
احلكم بالوجوب �اإلمام من قبل اهللا، وإمنا اعتربوا ذلك من شؤون الناس 

ذهب اإلمامية إىل وجوب ذلك من قبل اهللا بالنظر إىل ما  يف حني. ���bالفقهي
جيب أن يتوفر يف اإلمام من الصفات اليت ال سبيل إىل العلم ا إال من قبل اهللا 

وتعاىل انطالقاً من حكمته ولطفه. وبطبيعة احلال فإن هذا الوجوب إمنا سبحانه 
ه يستفاد من صفات اهللا، وبعبارة أخرى: إنه وجوب نإأي �هو وجوب كالمي 

  .»على اهللا«، وليس وجوباً فقهيا؛ حىت يكون واجباً �»من اهللا«
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امية خيتلفون يف رؤيتهما إىل اتضح مما سبق أن أهل السنة واإلم

اإلمامة ومراتبها، فقد اقتصر أهل السنة يف رؤيتهم إىل اإلمام على اعتباره 
جمرد حاكم ديين، وال ترقى مرتبته عندهم إىل ما فوق الزعامة والسلطة 
السياسية، وحيث ال يرون العصمة وعلم الغيب شرطاً يف اإلمامة، ال يكون 

ة عندهم. أما اإلمامية فيذهبون إىل ما هو جدينية حتفسري اإلمام للتعاليم ال
أعمق من ذلك بكثري، ولذلك فقد أثبتوا له خمتلف املراتب انطالقاً من هذه 

  نشري إىل عناوين هذه املراتب على النحو اآليت: أيتالرؤية، وفيما ي

إن من بني أكثر األمور شهرة عند املتكلمني يف  ـ احلكومة واحلاكم: ١
م ومرتلته، هو شأن احلكم وزعامة األمة يف األمور الدنيوية شأن اإلما

يف تعريف  �اإلمامية وأهل السنة�والسياسية، وهو ما ذكره كال الفريقني 
  اإلمامة.

من الفريقني  »العلمانيني«ويف القرون األخرية ذهب بعض املستنريين 
نيون من إىل إنكار هذا الشأن لإلمام. فقد ذهب العلما �من السنة والشيعة�

أهل السنة، من أمثال علي عبد الرزاق إىل القول بأن النبوة واإلمامة منفصلتان 
عن املساحة الدنيوية وشؤون احلكم، وإن النيب مبا هو نيب ـ وبتبعه اإلمام ـ ال 

  يتوىل غري بيان التعاليم الدينية وهداية الناس إىل اهللا واآلخرة.

ملعاصرين من الشيعة على ما كما قال ذه الفكرة بعض املستنريين ا
  سيأيت يف الفصول القادمة اليت نتعرض فيها إىل أصل الشبهة ونقدها بالتفصيل.

ومن اجلدير ذكره أن هذا املنصب إمنا هو أحد مناصب وشؤون اإلمام 
وخليفة النيب، وال ميثل مجيع شؤونه. من هنا فإن حمل الرتاع بني أهل السنة 
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مر فقط. وعلى حد تعبري األستاذ الشهيد مرتضى والشيعة ال ينحصر ذا األ
املطهري: إن حصر الرتاع بني الشيعة والسنة بذلك كان من أخطاء بعض علماء 

  .���الشيعة

إن من بني املناصب اهلامة والسماوية  ـ املرجعية الدينية والعلمية: ٢
 ارتباطه وبسبب الدينية، التعاليم بيان خيوله الذي املنصب هو 9للنيب األكرم 

ن فكا املسلمني، على حجة الدينية للتعاليم وتفسريه النيب تعاليم كانت بالوحي
عليهم لذلك إطاعة هذه التعاليم، وااللتزام ا على املستوى القليب والعملي، 

  .»املرجعية العلمية والدينية«وهو ما يعبر عنه اصطالحاً بـ 

 منصبه فوض قد 9 ويذهب الشيعة إىل االعتقاد بأن النيب األكرم
 الغيب بعامل ويرتبطون بالعصمة ولـما كانوا يتصفون أيضاً، : األئمة إىل هذا
 ـ النيب مثل ـ الدينية للتعاليم تفسريهم فيكون الوحي، دون اإلهلام طريق من

حجة إهلية على الناس. وأما أهل السنة فحيث ينكرون اشتراط العصمة 
من جهة، وألم ذهبوا إىل عدم عصمة  واالرتباط بعامل الغيب يف اإلمامة

اخللفاء الراشدين بسبب ما صدر عنهم من األخطاء العلمية من جهة أخرى، ال 
  .»املرجعية والعلمية الدينية«يستطيعون وصف اإلمام واحلاكم بوصف 

أما الشأن الثالث من شؤون األنبياء ـ وخاصة  ـ الوالية العامة: ٣
ملتمثل مبقام خالفة اهللا على الرض. تقدمت ـ فهو الشأن ا 9النيب األكرم 

اإلشارة إىل أن النيب من خالل ذيبه لنفسه يبلغ مقام القرب اإلهلي حىت 
يغدو مظهراً وجتلياً لصفات اهللا عز وجلّ. من وجهة نظر أكثر اإلمامية يتحلى 
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األئمة من هذه الناحية بأعلى درجات الكمال، وكانوا بذلك أفضل من مجيع 
  .9ء باستثناء النيب األكرم األنبيا

وكان األئمة بسبب امتالكهم هلذه الوالية العامة على عامل الوجود 
  .���مشرفني على قلوب الناس

يذهب أكثر اإلمامية إىل إثبات مجيع هذه الشؤون الثالثة املتقدمة إىل 
، حيث يذهبون إىل االعتقاد بأن اإلمامة ال تتحقق إال بعد توفر :األئمة 
لشروط الثالثة. بعبارة أخرى عندما يتم احلديث عن اإلمام واإلمامة بعد هذه ا

 هذه من واحد شأن إىل الذهن انصراف ينبغي ال ،9رحيل النيب األكرم 
 جيب بل. احلاكم يعين اإلمام بأن والقول مثالً، احلكم كشأن فقط، الشؤون

م وحجة اهللا. ويف ن لإلسالواملبي والديين العلمي املرجع يعين اإلمام إن القول
هذه احلالة جيب املصري إىل املرشحني الذين تتوفّر فيهم مجيع هذه الصفات 
املتقدمة. من هنا يذهب الشيعة إىل التأكيد على أن هذه الصفات قد احنصرت 

  .7 علي باإلمام 9بعد رحيل رسول اهللا 
  

  :ثانياً: فلسفة اإلمامة  ■

ء به إىل الناس خامت األنبياء إن اإلسالم دين كامل وخامت لألديان، جا
اإلهليني. يدعي هذا الدين الكمال والشمولية يف مجيع مناحي احلياة الدنيوية 

 9واألخروية على مر العصور بوصفه ديناً خالداً. وقد توىل النيب األكرم 
 هذا من فعمد السماء، وحي إىل مستنداً حياته مدة الدين هذا تفسري مهمة
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حكام وبيان التشريع واإلجابة عن الشبهات والوقوف األ وضع إىل املنطلق
 برزت الدنيا هذه عن 9بوجه التحريفات واحملرفني. وبرحيل النيب األكرم 

أن تذهب اجلهود املضنية اليت بذهلا رسول اهللا على مدى ما  من خشية هناك
 يربو على العقدين من الزمن أدراج الرياح، وأن حيلّ التفسري بالرأي وما يقوم

به أصحاب األهواء والبدع حمل التعاليم السماوية اخلالصة واألصيلة عرب 
الدهور. وكانت هذه اخلشية تعبر عن احتمال عقالئي يقول إن الدين الذي 

 ،ودب باً لكل من هب دون من يدعي الشمولية واخللود ال ميكن أن يترك
راسة حلهله رصد له شخص على مستوى رسول اهللا يف الصفات اليت تؤأن ي
ين واحملافظة عليه، من هنا كان ال بد من وجود إمام معصوم على الدوام؛ الد

  ليذب عنه ويدفع عنه اآلفات باستمرار.

من هنا قام اإلسالم حبل هذه املشكلة من خالل التأصيل ملفهوم 
اإلمامة. إن اإلمام شخص خيتلف عن النيب يف االتصال باهللا من خالل الوحي 

لكنه يتصل بعوامل الغيب من خالل اإلهلام، وإىل ذلك فإنه يتصف الرسايل، و
  .���بالعصمة ويتمتع بالعلم اللدين

بااللتفات إىل ما تقدم ميكن بيان األدلة على ضرورة اإلمامة بعد النبوة 
  على النحو اآليت:

\]�� �=��� (  : 
الية من مقام الو :بااللتفات إىل ما كان يتمتع به األئمة املعصومون 

                                                             

� − � 2*���� 2�>6�- 2l{�l�� ���y� ���A �(o: ��5 �� 2�>���� Q�l��� E ,2*�%��
F�� ��� 



 )�

 ومواصلة الناس هداية فإن ،9واإلمامة عند الشيعة بعد رحيل رسول اهللا 
 علي اإلمام مثل شخص حضور ومع. عاتقهم على تقع اإلسالم وتبليغ الرسلة
 من هناك تكن مل 9 اهللا رسول بعد »الكامل الويل«و اإلنسان بوصفه 7

كان  7ي عل املإلم الوالية مقام فإن احلقيقة ويف النبوة، جتديد إىل حاجة
يفوق مقام النبوة. وبعبارة أخرى: إن السؤال عن فلسفة عدم بعث األنبياء أو 
تفسري اخلامتية بعقم الطبيعة عن أن تلد اإلنسان الكامل الذي يشبه رسول اهللا، 
إمنا ينشأ عن الغفلة واجلهل باملنازل واملقامات املعنوية اليت كان يتمتع ا 

  .:األئمة األطهار 

 ( -�,�=��� �,:$	M�: 
تقدم أن ذكرنا أن من بني مهام النبوة تبليغ الوحي السماوي إىل الناس 

 9وبيانه وتفسريه إىل املخاطبني بشكل صحيح. ومع وجود النيب األكرم 
ريتفع فا بعد رحيل رسول اهللا ، وأمصفراً التفسري يف اخلطأ احتمال يكون

ن الدين، وبعد انتشار التفاسري احتمال ظهور القراءات املختلفة واخلاطئة ع
يف آخر الكتب السماوية، سوف تتعرض أصالة ورسوخها والبدع والتحريفات 

الدين اإلسالمي احلنيف إىل التشويه والتشكيك وسقوطها عن االعتبار، من 
مقام اإلمامة  هنا وجب تعيني مرجع علمي معترب ومعصوم من اخلطأ. وإنّ

  .���تلبية هذه احلاجة يف اإلسالم تعمل علىومرتلتها 

رمبا توهم شخص أنه مع وجود القرآن وسنة الرسول ال تكون هناك 
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حسبنا كتاب «حاجة إىل اإلمامة، كما صرح بذلك بعض الصحابة حيث قال: 
  ؟»اهللا

يف اجلواب عن هذا التوهم جيب القول: إن املسائل املتقدمة واآلتية 
الروايات املروية عن رسول اهللا  بعض أنّفضالً عن كفيلة باإلجابة عن ذلك، 

قد متّ حتريفها من قبل الوضاعني الذين رصد التاريخ حوايل سبعمئة وضاع 
د على استحالة االعتماد والتعويل يؤكّ أمروهو ، ���وخمتلق لألحاديث منهم

وفرز غثها من مسينها وإثبات  اعلى هذه االحاديث إال بعد متحيصها وبيا
  وتشخيص ذلك إمنا هو من شأن مقام العصمة واإلمامة.اعتبارها وحجيتها، 

9]>&/��� ��&��� X<:�� ^I�]�� A�D ( [: 
 والبلوغ التكامل هو 9إن من بني فلسفات خامتية النبوة برسول اهللا 

املسلمون يف  جنح البلوغ هذا ضوء ويف اإلسالم، صدر يف املسلمني لدى العقلي
دون أن يطاله الدس من يال الالحقة حفظ الكتاب السماوي ونقله إىل األج

والتحريف. بيد أن اجلدير باالنتباه يف الوقت نفسه أن سكان شبه اجلزيرة 
العربية مل يكونوا على درجة عالية يف العلوم النظرية من قبيل الفلسفة والتفسري 

وسرب غورها  ةوالكالم، ولذلك مل يكونوا قادرين على فهم اآليات املتشا
أعماقها؛ من هنا مست احلاجة إىل إمام ومرجع ومفسر معصوم والغوص يف 

  للقرآن الكرمي. 

إن انتشار خمتلف الفرق املذهبية ميثل خري شاهد على تفشي القراءات 
املختلفة والغثّة للقرآن الكرمي واليت أدت إىل تشتت كلمة املسلمني بسبب 
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عتبار. وهنا ميكن لنا بظواهر اآليات وعدم أخذ بواطنها بنظر اال هممتسك بعض
اليت كانت تذهب إىل االعتقاد بأن اهللا جسم  »اسمة«اإلشارة إىل فرقة 

. كما كانت األكثرية الغالبة من أهل السنة تؤمن برؤية اهللا ����والعياذ باهللا�
. أما الشيعة من منطلق ارتباطهم الوثيق باإلمام املعصوم �`�بالعني يوم القيامة
  بعد عن مثل هذه األقوال اافية للعقل واملنطق.فهم بعيدون كل ال

الدائرة املعرفية والتفسريية حباجة مستمرة إىل  أنّهو األمر اآلخر 
اآلخرين حيث يفتقرون إىل اإلمام  نّأوجود املرجع واإلمام املعصوم، و

املعصوم فهم يف معرض الوقوع يف اخلطأ. وقد متكن األئمة املعصومون ـ من 
يس للمباين واألصول يف املعرفة الدينية ومن خالل تربية املفسرين خالل التأس

واملتكلمني البارزين من أمثال هشام بن احلكم ـ من خفض مستوى احلاجة 
إىل اإلمام يف عصر الغيبة. وقد قاموا بنقل هذه املباين واألصول إىل اتمع، 

ض الدين ألنواع اآلفات والبدع أو احلدمن تأثريها. للحيلولة دون تعر  

وعليه فإن عدم بلوغ اتمع يف صدر اإلسالم بشكل كامل، وتكامله 
التدرجيي يف ضوء هداية اإلمام املعصوم، يشكل واحداً من األدلة على ضرورة 

من التوضيحات  اًوجود اإلمام املعصوم بعد ختم النبوة. وسوف نضيف مزيد
تنايف بني اإلمامة وأصل ذا الشأن يف الفصل املخصص لإلجابة عن شبهة ال

  اخلامتية.
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ثالثة �يف فترة نبوته القصرية نسبياً  9لقد تعرض النيب األكرم 

من العقبات والضغوط، من قبيل قلّة أعداد املؤمنني  إىل كثريٍ �وعشرون سنة
رافق  طوال الفترة املكية من البعثة، واليت استغرقت ثالثة عشر عاماً، وما

هجرته وإقامته يف املدينة املنورة من احلروب املفروضة عليه من قبل املشركني 
وبعض القبائل اليهودية، وهو أمر مل يترك له جماالً إىل بيان مجيع أحكام 
اإلسالم اجلزئية والفرعية، أو أن الذي بينه منها مل يضبط أو ينقل عنه بشكل 

د من األسئلة والتحديات عرب العصور واضح ودقيق، يضاف إىل ذلك ما يستج
واألزمنة الالحقة، مما ال ميكن احلصول على اإلجابة عنه أو تقدمي احللول له 

 لمن خالل العودة إىل القرآن والسنة النبوية، وال ميكن توجيه هذا اخلل
القانوين والتشريعي بالنسبة إىل الدين الذي يدعي اخلامتية واخللود والشمولية. 

من خالل التأصيل ملفهوم اإلمامة، وبااللتفات إىل  لاجل اإلسالم هذا اخللوقد ع
املقام العلمي واإلهلي لإلمام، يقدم اإلسالم اإلجابة الشافية عن مجيع املعضالت 

  .���القانونية والتشريعية املستحدثة

واملسألة املثرية للنقاش تكمن يف إسناد تشريع األحكام إىل 
، وسيأيت �`�اك رؤيتان بني اإلمامية يف هذا الشأن، حيث توجد هن:األئمة

  تفصيل ذلك يف الفصل اخلاص ببيان النسبة بني اإلمام واخلامتية.
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إن الدين الذي يدعي اخللود والشمولية واخلامتية يف خمتلف ااالت 

لة احلكم الفردية واالجتماعية والسياسية، ال يسعه عدم االهتمام مبسأ
 فضالً عنوالسلطة؛ ملا تلعبه الدولة من دور يف توجيه مسار اتمع وهدايته، 
  إعداد املفكرين وعلماء الدين، وحتديد توجهام وتطلعام الفكرية.

وعلى هذا األساس سيكون لإلسالم اهتمام خاص مبسألة احلكم 
آفات وشخص احلاكم بوصفه املكمل حلياة اإلسالم وصيانة الدين من 

االحنراف والتحريف. ومع القول بضرورة اهتمام الدين مبسألة احلكم والدولة، 
  سيجرنا البحث التايل إىل تعيني احلاكم.

اإلسالم جيمع بني الدين والدولة، حبيث ال يوجد للنظرية  لـما كان
 العلمانية القائلة بالفصل بني الدين والسياسة أي موقع من اإلعراب. فإنّ

ليت تتمتع باملرجعية العلمية والدينية، وتتحلى مبقام الوالية املعنوية، الشخصية ا
سوف يتوىل إدارة احلكم والدولة أيضاً؛ إذ مع وجود املرجع الديين والعلمي 

يصل الدور إىل فرد آخر؛ إذ يلزم  الوالية املطلقة، ال يتصف به من املطلق مع ما
فاضل، واملرجوح على الراجح. من تقدمي اآلخر عليه تقدمياً للمفضول على ال

كما يلزم من توزيع السلطات والفصل بينها بتخويل فرد لتويل إدارة األمة 
وقيادا على املستوى السياسي واالجتماعي بعيداً عن التدخل يف الشؤون 

فيه أن عدم عصمة مثل هذا الزعيم السياسي واالجتماعي قد  الدينية، حيتمل
اختصاص املرجع العلمي والديين، فيعمد إىل  حيمله على العدوان على حوزة

عزله وتنصيب شخص على وفق هواه، ويف هذه احلالة يلزم من ذلك نقض 
  الغرض، فال يتمكن الدين اخلامت واخلالد من حتقيق أهدافه وغاياته.
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ومن خالل إطاللة عابرة على تاريخ صدر اإلسالم يثبت صدق ما 
بوصفه خليفة النيب  7مام علي ذكرناه آنفاً، فعلى الرغم من حضور اإل

األكرم يف مجيع الشؤون ـ األعم من املرجعية العلمية والدينية، والوالية العامة 
ـ مل يتسن له ممارسة حقه يف احلكم طوال ربع قرن من الزمن حلكم اخللفاء 

عزلة عن اتمع، استغلها اإلمام  7الثالثة، وهو أمر فرض على اإلمام علي 
جامع للقرآن، إىل جانب حفر اآلبار واستثمار التربة  بكتابة تفسري

واستصالحها. ويف ظرف هذه الفترة تعرض اإلسالم ألنواع االحنراف والزيغ 
عن جادة الصواب، وقد مهدت هذه االحنرافات لظهور نظرية فصل الدين 

سنشري إىل جوانب من ذلك يف تضاعيف هذا �عن السياسة واحلكم.  �اإلمامة�
  .�إن شاء اهللالكتاب 

وعليه فإن من بني أسباب اإلمامة وضروراا، قيام دولة دينية خالصة 
ليتم يف ضوئها تطوير الدين واحملافظة على صفائه ونقائه يف خمتلف األبعاد 

  الفردية واالجتماعية.

�N'� Q,?�� ab&R% ��bE� ( %: 
العرفان كما ميكن لنا أن نرسم صورة أخرى لفلسفة اإلمامة من زاوية 

واحلكمة املتعالية، وهي صورة ميكن احلصول عليها من خالل التأمل يف 
  مضمون بعض الروايات الشريفة.

لقد ثبت يف الفلسفة أن لكل وجود مادي وجوداً مثالياً وبرزخياً، 
ويكون له وجود عقلي أيضاً. ويف احلقيقة فإن الوجود املادي لكل شيء 

بقيد البساطة � التجرد أيضاً ملوقبله يف عامسبوق بوجود له يف عامل املثال، 
، وبعد توفّر الظروف املادية الالزمة يرتل الوجود من عامله األعلى. �طبعاً
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، وهو خملوق هللا �العقل األول�وتطلق الفلسفة على الوجود األول تسمية 
مباشرة، ليتم بعد ذلك خلق سائر املوجدات التالية من خالله. وميكن قراءة هذا 

  .»قاعدة الواحد«وضوع يف الفلسفة حتت عنوان امل
من زاوية  �األئمة وسائط الفيض اإلهلي�وإثباته حتليل هذا الرأي  إنّ

نستعرض بعض هذه  أيتالروايات، ال يترك جماالً إلنكار املخالف. وفيما ي
الروايات، ونترك بعضها اآلخر إىل الفصل الذي نتعرض فيه لنقد الشبهة بشأن 

  مة املعصومني على األنبياء.أفضلية األئ

ورد يف الروايات التأكيد على أن املخلوق اإلهلي األول هو الوجود 
 األربعة املعصومون� البيت ألهل النوراين الوجود مع 9النوراين للنيب األكرم 

 3الزهراء النورية ألئمة الشيعة والسيدة وقد امتزجت وحتققت األنوار ،�عشر
. وإن استمرار الفيض اإلهلي ينتقل إىل 9األعظم  مع الوجود النوراين للنيب

اآلخرين عرب الوجود النوراين هلذه األنوار اإلهلية. ومن هنا جاء التعبري عن 
من خالل وصف نفسه بالنيب األول الذي  الروايات بعض يف 9النيب األكرم 

   :7كان خملوقاً قبل نفخ الروح يف جسد سيدنا آدم 

  .���»روح واجلسدكنت نبياً وآدم بني ال«ـ 

  .�`�»كنت أنا وعلي بني يدي اهللا عز وجلّ قبل أن خيلق آدم ...«ـ 

أنت مين وأنا منك، « :7 لعلي قال أنه 9وروي عن النيب األكرم 
  .��b»أنت كروحي من جسدي، أنت مين كالضوء من الضوء
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  :قال أنه 9وروي عن النيب األكرم 
  .���»بعث علي مع كل نيب سراً، ومعي جهراً«

  :9ويف رواية صحيحة من طرق أهل السنة، قال النيب األكرم 
كنت أنا وعلي بن أيب طالب نوراً بني يدي اهللا تعاىل قبل أن خيلق «

آدم بأربعة آالف عام، فلما خلق آدم، قُسم ذلك النور قسمني: فجزٌء أنا، 
  .�`�»وجزٌء علي

 اهللا عبد بن برجا سؤال عن جوابه يف 9ويف رواية عن النيب األكرم 
إن اهللا تبارك وتعاىل خلق علياً « :قال 7 علي اإلمام والدة حول األنصاري

  .��b»من نوري، وخلقين من نوره، وكالنا من نور واحد
وهناك كثري من الروايات الشبيهة ذه الروايات واملروية بأمجعها عن 

  .��aالفريقني كتب يف 9النيب األكرم 
 أفضل بأم بيته وأهل نفسه 9 األكرم ويف رواية أخرى وصف النيب

زمة ألسبقيتهم يف املستل الوجودية، األسبقية يف ذلك سبب وبين املالئكة، من
   املعرفة الربوبية:

ما خلق اهللا عز وجلّ خلقاً أفضل مين، وال أكرم عليه مين ... لوال «
كون حنن ما خلق آدم وال حواء، وال اجلنة وال مساء وال أرض، فكيف ال ن

أفضل من املالئكة وقد سبقناهم إىل معرفة ربنا وتسبيحه وليله وتقديسه؟! 
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  .���»ألن أول ما خلق اهللا عز وجلّ أرواحنا؛ فانطلقنا بتوحيده وحتميده

إىل مقامه بوصفه وصياً خلامت األنبياء، وإىل  7وقد أشار اإلمام علي 
يت بيانه يف الفصول القادمة واليته وإمامته ـ اليت تفوق مقام النبوة على ما سيأ

كنت وصياً وآدم بني املاء « ؛ إذ يقول:7ـ مبيناً أنه سابق على النيب آدم 
  .�`�»والطني

 9يف رواية أن النيب حممداً  7وقد وصف اإلمام جعفر الصادق 
 ال حيث موجودين وكانا األول، النور يف متحدين كانا 7 علياً واإلمام
 يف افترقا حىت األصالب، يف متحدين وكانا ،]طبعاً اهللا باستثناء[ قبلهما موجود
والد اإلمام �الب ط أيب صلب ويف ـ�9 األكرم النيب والد� اهللا عبد صلب
   :�7علي 

» ¬����  ®���̄ �̄��̄ ®�� h̄̄�̄�̄ ;�̄��̄ R̄ ®[� �̄��̄	 H��̄®:̄ ®6� H̄� °: h̄̄�̄�̄ ,�̄��̄&̄
 °H��̄®:̄ ®6� °8®% � ®�H̄ ±�°: = D¬�� �̄ °��̄ , °H��̄®:̄ ®6� °8®% � ®�H̄ ±�°: = D¬�� s H�°: ®u � 8*� zL̄ ®M<̄�̄ ,

 �̄ ±� °� �̄ ®²̄ R̄ ®[�  ®��̄ ¬�<̄ u®/H̄�°: R��̄/̄ ®�̄�̄ ,'�0* ̄�̄ '�3 ¬&̄ °f °8®% � h̄̄�̄ = D¬�� °H�³%��
 ®/L̄ ¬$ī °� u®/L̄ ��)̄ ��/̄ L®�̄ R��̄/̄ ®�̄�̄ ,�̄ °$̄®(@̄ �@̄ ¯Ō ®�� 9¬.;̄ , GL̄ ��¬i�� Z�̄ ®Ā ®6� E u

 3®( ̄ E ,ū/ L ��)̄ L$̄®)<̄ E��  �́��)̄ ¤<̄�̄«�b�.  

وجود األئمة بأنه الوجود األول  7كما وصف اإلمام الصادق 
  واآلخر يف اخللق اإلهلي، قائالً:
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ياء، حنن صفوة اهللا، وحنن خرية اهللا، وحنن مستودع مواريث األنب«
وحنن أمناء اهللا، وحنن وجه اهللا، وحنن آية اهلدى، وحنن العروة الوثقى، وبنا 
فتح اهللا وبنا ختم اهللا، وحنن األولون وحنن اآلخرون، وحنن أخيار الدهر 
ونواميس العصر، وحنن سادة العباد وساسة البالد، وحنن النهج القومي والصراط 

  .���»املستقيم، وحنن علة الوجود وحجة املعبود

وقد ورد يف األحاديث النبوية املروية يف كتب الفريقني أن النيب آدم 
  بعد خلقه رأى مخسة أنوار يف العرش اإلهلي تشبهه؛ فسأل اهللا عنها، فقال له:

لوالهم ما خلقتك ... يا آدم هؤالء صفويت من خلقي، م أجنيهم، «
  .�`�»وم أهلكهم، فإذا كان لك إيلّ حاجة فبهؤالء توسل

متّ التأكيد يف كتب الفريقني على أن أهل البيت ليسوا واسطة الفيض 
اإلهلي فحسب، بل هم وسطاء يف بقاء وحفظ أصل وجود عامل اإلمكان أيضاً. 

اإلمام واسطة الفيض حدوثاً �وبعبارة أخرى: إن عامل الوجود للسبب املذكور 
  مام املعصوم.ال خيلو أبداً من وجود اإل �وبقاءاً

يؤيده ويؤكد عليه العرفان والعرفاء، ويعبرون عنه بقطب العامل  وهذا ما
  ومقام الوالية.

كما متّ التأكيد على ذلك يف كتب الفرقني، ومن ذلك ما روي عن اإلمام 
0$« أنه قال: 7علي �� ́�{�@̄ ®u � °¶ ®H̄ ®6� �°®·̄ ¯R !�̄-̄ ¬� �  '�L ��¯̧  � ¬�� ,2́ ¬P °]-

 ¬��̄�̄ ,'�H� °$ ®I�̄ °8 °��̄%±*-̄�̄ �� °#P̄ °; B̄°i®(�̄ ¬�¯¹� ;'�H� °& ®V�̄ '��{��̄ �«�b�.  
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  أنه قال يف حديث طويل: 7وروي عن اإلمام زين العابدين 

جوم أمان أهل السماء، وحنن الذين حنن أمان أهل األرض كما أن الن«
بنا يمسك اهللا السماء أن تقع على األرض إال بإذنه، وبنا ميسك بأهلها، وبنا 
يرتل الغيث وينشر الرمحة، وخيرج بركات األرض، ولوال ما يف األرض منا 
لساخت األرض بأهلها ... ومل ختل األرض ـ منذ خلق اهللا آدم ـ من حجة هللا 

  .�`�»أو غائب مستور فيها ظاهر مشهور

  هذا وقد وردت فقرات الزيارة اجلامعة ذا املضمون.
إن األرض ال ختلو إال وفيها « أنه قال: 7وروي عن اإلمام الصادق 

  .��b»إمام
  .��aوقد متّ تأييد هذه املسألة من قبل الفالسفة املسلمني أيضاً

  وميكن بيان خالصة الكالم عرب املسألتني اآلتيتني: 
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ة األوىل: إن وجود األئمة يف العامل مل يكن أمراً حادثاً وجديداً، املسأل
 خلق قبل 9بل كان وجودهم الشريف والنوراين متحداً بنور النيب األعظم 

 يف وحاضرة متسامية شريفة وجودات شكل على وجود، أي وقبل املادة عامل
اجلسد م يف العامل املادي ضمن ظهورا جتلّت وإمنا اإلهلي، القرب مقام

اإلنساين. وبعبارة أخرى: كان وجودهم الزماً ذاتياً ألصل خلق العامل املمكن، 
  .»الذايت ال يعلل«وكما قيل: 

املسألة الثانية: حيث يتصف وجود األئمة بالشرف واملرتلة الوجودية، 
فإن أصل وجود عامل اإلمكان متقوم بوجودهم، وإن وجودهم عنصر حدوث 

ألخرى، ومع عدم وجودهم يتحول العامل إىل عدم. وبقاء سائر الوجودات ا
  وعليه يكون وجودهم ضرورياً والزماً للحفاظ على وجود أصل املمكنات.

  

  :ثالثاً: وجوب معرفة اإلمام  ■

، واليت مر :بااللتفات إىل اخلصائص الفريدة والفذّة لألئمة األطهار 
ة الدينية، وتشريع اهلداية، واملرجعي�بيان بعضها يف حبث فلسفة اإلمامة: 

، جيب على كل فرد مسلم ـ بل �األحكام الفردية، والواسطة يف الفيض اإلهلي
وحىت غري املسلم أيضاً بالنظر إىل الدور الرابع الذي ميثله اإلمام ـ أن يتعرف 
على مقام اإلمامة ولو بشكل عام وإمجايل، مث يصري بعد ذلك إىل التعرف على 

ن املعرفة الصحيحة واخلالصة لتعاليم الدين العقائدية مصاديق األئمة؛ وذلك أل
، :والعملية واألخالقية، إمنا يأيت من خالل املنبع الصايف لألئمة األطهار 

إذا مل يكن من غري قناة األئمة سيكون عرضة وعمله فرد  معرفة كلّ وإال فإنّ
وإنزال  للشوائب وأنواع االحنرافات، وهذا يتناىف مع اهلدف من بعث األنبياء
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  الكتب واألديان السماوية.

من هنا ورد يف الروايات واألحاديث النبوية والوالئية التأكيد على 
معرفة اإلمام مبختلف الصيغ، واعتربت اجلاهل مبقام اإلمام واإلمامة حبكم من 

  ميوت على اجلاهلية:

  .���»من مات ومل يعرف إمام زمانه، مات ميتة جاهلية«ـ 
  .�`�»مام، مات ميتة جاهليةمن مات بغري إ«ـ 

دون أن يعرف إمام زمانه كأنه من الذي ميوت  طبقاً هلذه الروايات فإنّ
مات يف اجلاهلية، وإنه يف الواقع سيموت على غري اإلميان باهللا واليوم اآلخر. 
والسؤال هنا: ما هو املراد من اإلمام؟ هل املراد من اإلمام نوع احلاكم، حىت 

كم باالحتيال والقهر والغلبة؟ إذا كان األمر كذلك فما هي إذا استوىل على احل
  العالقة بني معرفة هذا اإلمام وترتيب آثار الكفر واجلاهلية على اجلاهل به؟

 اإلمامة بشأن 9بعد التمعن يف الروايات املأثورة عن النيب األكرم 
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 وسائر 7وية عن اإلمام علي املر األحاديث إىل بالنظر وخاصة واإلمام،
بوصفهم األئمة املنتجبني، وحجج اهللا، ووسطاء الفيض  :األئمة اآلخرين 

اإلهلي، وعلة بقاء أصل الوجود، ندرك أن املراد من ضرورة معرفة اإلمام هو 
  .:اإلمام احلقيقي والكامل املتجسد يف األئمة األطهار 

موت �إن هذا االدعاء يثبت من لزوم التناسب والسنخية بني احلكم 
. يضاف إىل ذلك وجود كثري من �اجلهل باإلمام�واملوضوع  �ية والكفراجلاهل

، مبعىن أن الذي :الروايات اليت تطبق هذه الروايات على األئمة األطهار 
  جيهلهم وال يعرفهم وميوت على ذلك، ميوت ميتة جاهلية.

  

  :رابعاً: إثبات نظرية الشيعة في تنصيب اإلمام ■

 بوصفه 7 علي اإلمام رأسهم وعلى :إمامة األئمة األطهار  إنّ
 والسنة القرآن: طرق ثالثة من إثباا ميكن مباشرة، 9 اهللا رسول خليفة
  .والعقل

، فسوف يأيت 7أما اآليات والروايات املثبتة إلمامة اإلمام علي 
فصل شبهات حول أصل تنصيب اإلمام. وعليه يف تفصيل الكالم حوهلا 

  ت العناوين اآلتية:سنكتفي هنا باإلشارات العابرة حت

X<��� U&V1� :c1% : 
تقدمت اإلشارة إىل وجود كثري من اآليات والروايات املتعددة 

، وهو أمر يثبت 7واملتواترة أحياناً يف داللتها على إمامة اإلمام علي 
النظرية القائلة بكون اإلمامة بالتنصيب. وعالوة على هذه النصوص ـ اليت 
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 9ك تصريح يف بعض النصوص الواردة عن النيب األكرمستأيت يف حملها ـ هنا
. كما ورد يف قصة وجل عز اهللا قبل من بتنصيب يكون بعده احلكم أصل بكون

 هلم يكون أن 9إسالم قبيلة بين عامر، حيث اشترطوا على النيب األكرم 
 األمر إن«: بقوله ذلك معلالً منهم، الشرط هذا النيب فرفض رحيله؛ بعد األمر

  .���»يشاء حيث يضعه اهللا إىل

كما رصد التاريخ حاالت أخرى مشاة هلذه احلادثة؛ حيث اشترطت 
، أن يكون هلم ��bد بن قيسب، واشترط عامر بن الطفيل، وأر�`�قبيلة كندة

  األمر بعد رحيله؛ فكان اجلواب هو اجلواب.

فت يف توضيح األمر هنا أن ما كانت تطالب به هذه القبائل الوال
هو منحهم احلكم والسلطة السياسية اليت ينظر  9ة من النيب األكرم املختلف

إليها أهل السنة بوصفها مسألة فقهية تدخل يف صالحية األمة واختيارها. 
  حق إهلي. بأا يصفها 9ولكن النيب األكرم 

X<:��% X,�d0�� U&V1� :c&,"&e: 
ليل مسألة االجتاه اآلخر الذي ميكن تناوله بالبحث والدراسة يف حت

 يأخذ واجتماعي، عقلي حتليل عن عبارة ،9القيادة وخالفة النيب األكرم 
  :اآليت النحو على وذلك العصر، ذلك ظروف االعتبار بنظر
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 من ألكثر استمرت اليت املضنية جهوده طوال 9لقد أقام النيب األكرم 

 الدين باسم يافعني برعمني والنبوة، الرسالة باءأع حتمل على الزمن من عقدين
 يافعني، الربعمان هذان كان وحيث. اإلسالمية والدولة احلنيف، اإلسالمي
أنواع اآلفات، وإن  من وصيانتهما حفظهما على العمل ضرورة ذلك استدعى

عمر النيب مل يكن كافياً لضمان هذه الصيانة. هذا يف حني كان اخلطر اخلارجي 
بوجود الروم وإيران القدمية، واخلطر الداخلي متمثالً بتيار املنافقني يهدد  متمثالً

ر النيب  نفسه: هل فكّيتأصل وجود اإلسالم وبقائه. وعليه يطرح السؤال اآل
تضمن البقاء واالستمرار هلذين الربعمني اليافعني  بوسيلة 9األكرم 

  ور على عواهنها؟، أم أنه ترك األم�املتمثلني باإلسالم وأصل احلكومة�

  يف البداية يوجد هناك ثالثة احتماالت ميكن تصورها:

وذلك بأن يلتزم النيب  ـ اختاذ املوقف السليب جتاه هذه املسألة: ١
م واخلليفة الذي يليه، فليس هناك حتديد احلاك جتاه الصمت جانب 9األكرم 

من  للحاكم واحلكم وال نوع احلكم، وما إذا كان لشخص واحد أو لشورى
  عدة أشخاص. 

إن ضعف هذا االحتمال سيتضح من خالل األدلة والشواهد اليت سنأيت 
  على ذكرها يف الصفحات القادمة بشأن وجوب تنصيب اإلمام واحلاكم.

االحتمال الثاين أن  ـ ختويل األمر إىل الناس يف إطار الشورى: ٢
 بعده، من الدولة ارةوإد احلكم مسألة جتاه إجيابياً موقفاً 9يتخذ النيب األكرم 

  أفراد من النخبة، أو البيعة. أو الشورى تعيني خالل من ولكن
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وعلى الرغم من أن اإلشكاالت السابقة ال تتجه على هذا االحتمال، 
  ولكنه ال ينجو من بعض اإلشكاالت األخرى، اليت جنملها على النحو اآليت:

رى بسبب أ ـ قد يربز هناك حتد يف اختيار شخص من أعضاء الشو
رى، وهو أمر سيكون مثاراً والش ههيمنة األغراض واألهواء على أعضاء هذ

  لتأجيج نار اخلالف والفتنة.

ب ـ حيث ال يتصف أعضاء الشورى بالعصمة، فقد تتحكم فيهم 
العواطف واحملسوبيات واألهواء، بدالً من حتكيم املالكات احلقيقية، كما حصل 

ارها اخلليفة الثاين، حيث مالت كفتها لصاحل ذلك بالفعل يف الشورى اليت اخت
  كواحد من املرشحني يف هذه الشورى. 7عثمان رغم وجود اإلمام علي 

ج ـ ال توجد أي وثيقة معتربة وال غري معتربة تثبت وجود شورى 
 يوجد ال وعليه. 9يراد منها تعيني اإلمام واخلليفة من قبل النيب األكرم 

  .لثالثا االحتمال ذا قائل هناك

االحتمال والفرضية الثالثة أن  ـ تعيني وتنصيب الشخص األصلح: ٣
 األصلح اختيار إىل ـ بأصحابه معرفته خالل من ـ 9يعمد النيب األكرم 

 وهذا. وحفظهما وصيانتهما اليافعني الربعمني هذين إلدارة بينهم من واألفضل
 مث التنصيب، يةنظر ضرورة إثبات إىل أوالً يعمدون حيث الشيعة، خمتار هو

  .مصاديقها عن ذلك بعد يبحثون

2,3�0�� -I$% CD ���Ii��% ��E�: 
ننتقل اآلن إىل تقرير نظرية وجوب التنصيب وإثباا باألدلة والشواهد 

  املختلفة.
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ة باملنافقني األخطار اخلارجية والداخلية املتمثل لقد أشرنا إىل أنّ

ذلك من األمور  سوىوالذين يدعون النبوة من أمثال مسيلمة الكذاب، وما 
اليت كانت دد احلكومة اإلسالمية، واألهم من ذلك خطر حتريف التعاليم 

 ال أن 9اإلسالمية وما إىل ذلك من البدع، كانت حتتم على النيب األكرم 
يتحتم عليه  اللدين علمه إىل االلتفات ومع األخطار، هذه جلميع باً أمته يترك

أن حيدد الشخص املناسب كي يتصدى للمرجعية العلمية والدينية والسياسية، 
وينصبه إماماً وخليفة على املسلمني. وبعبارة أبسط: إن الشخص القروي ال 

 أن 9دون من يرعاه، فهل يعقل بنيب مثل النيب حممد من يترك قطيع أغنامه 
  ها؟!مصاحل يرعى من عليها يستخلف أن نمن دو أمته يترك

�,�I<�� m&Thl� _��% n��I��% �"&,3�� o�D 2,3�0�� ( -: 
تتكون اتمعات ـ واألمم بشكل بارز ـ من مناطق وقبائل وأعراق 
ولغات خمتلفة ومتنوعة، ويسعى كل مكون فيها إىل االستيالء على السلطة أو 

تتناسب وحجمه فيها. وإن هذا التنوع أن يكون له يف احلد األدىن حصة 
إىل اندالع احلروب  انإىل الرتاع والتخاصم، وقد يؤدي انواالختالف يؤدي

الداخلية وإزهاق األرواح وإراقة الدماء، واملثال البارز على ذلك يتجلى يف 
احلروب اليت كانت تتفجر من حني آلخر بني قبيليت األوس واخلزرج يف 

بعد اعتناق  لنيب إليها، فلم تلق تلك احلروب أوزارها إالّاملدينة قبل دخول ا
  كلتا القبيلتني لإلسالم.

 أتباعه انتشر ،9وبعد أن قويت شوكة اإلسالم على يد النيب األكرم 
 أي� اإلسالم يف القويان القطبان وتنافس والقبائل، املناطق خمتلف يف
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 على لالستيالء يطالتخط يضمران وأخذا بينهما فيما �واألنصار املهاجرون
. يؤيد ذلك ما حصل يف سقيفة بين ساعدة، 9ل اهللا رسو رحيل بعد السلطة

فعلى الرغم من أن جسد الرسول مل جيهز للغسل والتكفني والتشييع والدفن بعد 
حىت اجتمع األنصار يف موضع هلم باسم السقيفة، واختاروا ألنفسهم شخصاً 

؛ وما أن تناهى خرب ذلك إىل عمر وهو سعد بن عبادة ليكون رئيساً عليهم
وأيب بكر حىت هرعا إىل املكان، ليعلنا من هناك بأن قادة قريش لن يقبلوا 

يقول:  9بقيادة األنصار عليهم، ومتسكا لذلك حبديث روياه عن رسول اهللا 
إن اإلمامة واخلالفة يف قريش. ولكي يضمن أبو بكر جناح خطته بسالم قطع 

  ون هلم الوزارة.وعداً لألنصار بأن تك

يظهر من خالل هذا املشهد واملقطع التارخيي وجود نص نبوي حسم 
  الرتاع لصاحل أيب بكر، وحال دون استمرار اخلالف والفتنة.

وهنا نتساءل: أال ميكن هلذا النص العام واملبهم أن يؤدي بدوره إىل 
 احتدام الرتاع بني بطون قريش نفسها فيمن هو أحق من غريه يف استالم
السلطة؟ فقد اشتملت قريش على آالف األشخاص الذين ميكن أن يربز من 
بينهم عشرات الرجال الذين يدعون ألنفسهم األفضلية على اآلخرين يف تويل 
السلطة وإدارة األمة، كما حصل ذلك يف نفس حادثة السقيفة حيث بادر عمر 

ملقابل بتنصيب عمر بن اخلطاب وقام بإهداء اخلالفة إىل أيب بكر، وقام هذا يف ا
  خليفة من بعده.

يف تقدمي مصلحة األمة على مصلحته  7ولوال حكمة اإلمام علي 
بكر، ومتّ القضاء  خلالفة أيب عدم استيعاب الشيعة حرب بسبب اخلاصة الندلعت

  على برعم احلكومة اإلسالمية اليافع، ومل تقم لإلسالم بعد ذلك من قائمة.
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ص على شخص بعينه، وتطبيق ذلك وعليه كان بإمكان النص اخلا
النص على أرض الواقع أن حيول دون االختالف واندالع احلرب، ويضمن 
رفعة اإلسالم وتقدمه. وقد أكد بعض الفالسفة هذه احلقيقة؛ إذ يقول ابن سينا: 

االستخالف بالنص أصوب؛ فإن ذلك ال يؤدي إىل التشعب والتشاغب «
  .���»واالختالف

�4E&@ 6�:�� ( [p],3�;% p@ q=	:0�� n�%r% s: 
 الشخص بذلك علم على كان 9تقدم أن قلنا بأن النيب األكرم 

 من وذلك والسياسية، الدينية للمرجعية للتصدي اجلهات مجيع من األصلح
قدم النيب األكرم ي مل إذا وعليه أيضاً، الوحي قناة ومن االعتيادية القنوات خالل

ملقام، فإنه لن حيرم أمته من القيادة الدينية على تنصيب ذلك الفرد يف هذا ا
والسياسية هلذا الفرد األصلح فحسب، بل سوف يسهم بشكل من األشكال يف 
أن يتصدى غري األصلح هلذا األمر، وال خيفى ما يف ذلك من خماطر على 

  اإلسالم الفيتّ واحلكم اليافع.

 باحلكمة صفاملت وهو 9إن مثل هذا االحتمال بعيد عن النيب األكرم 
مستحيل عليه ذلك. وبعبارة أخرى: إن العقل  بل واألمة، للدين واإلخالص

حيكم بتقدمي الفاضل على املفضول، وترجيح األصلح على الصاحل، وقد أيد 
�t  (القرآن الكرمي هذا احلكم العقلي إذ يقول تعاىل: � uvw` x w�t uy t� u� uTu ( z{ u�u  |{ ud

 }0 ~= t�u  t� }�u  u_u]  G1w` x |�w uy u1 K u�t ~y t�u  (�`�.   
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 واحداً بوصفه ـ 9وعلى هذا األساس جيب أن يكون النيب األكرم 
 على يقوم وأن العقلي، احلكم هلذا ومدركاً مطلعاً ـ أعقلهم هو بل العقالء من

 وإال لألمة، وتسميته األصلح الفرد تعيني هو التطبيق هذا والزم أيضاً، تطبيقه
  النيب ومرتلته. شأن مع يتناسب ال وهذا العقل، حكم خمالفة ذلك من لزم

2,3�0�� �0<; A&�'� ��3D ( : 
تقدم يف البحث عن فلسفة اإلمامة أن اإلمام الذي يراد حلفظ الدين 
وصيانته بشكل صحيح، جيب أن يكون معصوماً؛ ليكون تفسريه معترباً وحجة 

صمة يف الفصل اخلاص بشبهة سيأيت البحث التفصيلي حول الع�على اآلخرين 
  .�التنايف بني اإلمامة واخلامتية على هامش هذه املسألة

من خالل هذه الرؤية إىل اإلمامة وشخص اإلمام، يتضح أن الطرق 
غري ممكنة؛ ألن أعضاء الشورى  �أي الشورى والبيعة�األخرى لتعيني اإلمام 

علم ذلك منحصر  نّإ إذوالبيعة ال طريق هلم إىل العلم بعصمة ذلك الشخص، 
يف اهللا سبحانه وتعاىل، وهو علم ينتقل من اهللا إىل رسوله عن طريق 

  .���الوحي

p0,�&k% �=��� I�k A��I� �� A&�'� 2,3�; ( (�: 
لقد كانت مجيع األديان والشرائع السماوية السابقة شرائع مرحلية 

احلالة ال يكون ومؤقتة، مبعىن أن الدين الالحق ينسخ الدين السابق، ويف هذه 
تعيني اخلليفة يف تلك األديان على درجة عالية من األمهية. أما الدين 
اإلسالمي فإنه ميتاز من سائر األديان األخرى باخلامتية واخللود والعاملية، مبعىن 
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أنه ال وجود لنيب أو دين بعد اإلسالم. ومثل هذا الدين ال بد له من وجود 
ه وحفظ مكانته يف العامل، واحليلولة دون حتريفه إمام يعمل على محايته وصيانت

 وظهور البدع فيه، وجيب أن يكون هذا اإلمام على مستوى هذا الدين
  .وعامليته

وقد كتبت شرحاً تفصيلياً وافياً حول العالقة بني اإلمامة واخلامتية يف 
، فعلى القارئ الكرمي إذا أراد التفصيل �آيني خامت�كتاب يل حتت عنوان 

  .���عة ذلك الشرحمراج

9<@&��� �&,]"E� _,� K�� _]G0� �#�� �?,�l� 9,:; ( %: 
على الرغم مما تقدم من القول بأن االستخالف وتعيني اخلليفة أكثر 
تناسباً وسنخية مع الدين اخلامت منه إىل األديان األخرى، ولكننا عندما ننظر 

ظام منهم ـ جندهم يهتمون يف سرية األنبياء السابقني ـ وخاصة األنبياء الع
بتسمية خليفة هلم حيرس ذلك املقدار من الشرائع املؤقتة اليت يتركوا لألجيال 

وبعده شيث وأوقينان وصوالً إىل  7بعدهم. وهكذا جند أول أنبياء اهللا آدم 
خامت األنبياء، يعينون وصيهم واخلليفة بعدهم بأمر من اهللا سبحانه وتعاىل. وقد 

 »إثبات الوصية«، يف كتابه املعروف �هـ ٣٤٦م: �ن املسعودي كتب أبو احلس
  قائمة بأمساء خلفاء األنبياء.

فكيف ميكن القول بأن األنبياء السابقني يهتمون بتسمية من خيلفهم 
 من بتسمية 9رغم عدم احلاجة املاسة إىل ذلك، وال يقوم النيب األكرم 

  !ديان؟األ خامت ودينه األنبياء، خامت أنه مع خيلفه،
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إن القرآن الكرمي يف مجلة تعاليمه يأمر املسلمني بكتابة الوصية ملا بعد 

t6 (موم، إذ يقول تعاىل يف حمكم كتابه الكرمي:  ~7 u� u�u  u u� u� � u�w` t6 ~�t, u� uD u2w0 ~7
 t��( t�w� ~�}, w4 uIt�� � c t� uk u� u	 u; t�w` ~m tI u� uE� u% w� t= u�w�� uI G< u� wB% ~	 t:utM&w@ u9w@ u	 t
 c&  t�� uC uD( u9 w<}0 ~�(���.   

وعليه هاهو القرآن يبدي كلّ هذا االهتمام بكتابة الوصية وضرورا 
حىت يف األمور اجلزئية اليت تتعلق بشؤون األسرة، ويلزم املسلمني بذلك. 

إىل ما هو أخطر من ذلك من فكيف ميكن أن ال يبدي اهتماماً مماثالً بالنسبة 
األمور اليت تتعلق مبصري األمة بأسرها، فال يأمر نبيه بتعيني خليفة له، ليقوم 
بعده بأعباء األمة على املستوى الديين والسياسي؟! وكيف ميكن للنيب 

ة على مثل هذا املستوى من األمهية واخلطورة؟! مسأل يتجاوز أن 9األكرم
 عدم بسبب 9على الطعن بشخصية رسول اهللا أال ينطوي مثل هذا الكالم 

  .�`�صاحل أمته، وهو احلريص على مصلحتها؟مب يتعلق فيما اآلية هلذه تطبيقه

��%��� n��` J A	7E� �]��� �#�� �?,�l� 9,:; ( �: 
 يف أنه ندرك احلكم، إدارة يف 9عندما نطالع منهج النيب األكرم 

 املدينة عن يغيب كان حيث حلروبا يف مشاركته قبيل من أسفاره، خمتلف
 اإلدارية األمور بأعباء ليقوم خيلفه؛ من فيها يترك كان أيام، لبضعة املنورة

اً ألمهية طبق الصحابة من النيب استخلفهم الذين بني من وكان والسياسية،
، وعبد اهللا بن 7املوقف وخطورة األوضاع: اإلمام علي بن أيب طالب 
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  مكتوم، ومعاذ بن جبل.

هنا نتساءل: كيف ميكن للنيب الذي يبدي هذا املستوى من االهتمام و
مبسائل احلكم والدولة، حىت أنه ال يترك األمور دون أن يستخلف  من يقوم 

  ���بأعبائها يف غيابه لفترة قصرية جداً، واليبدي ذات االهتمام ملا بعد رحيله؟

]��� CD 9�%E� 90?,�l� �,��T  G���� A�D A�1 ( �A	7E� �9:  

عندما نطالع تاريخ اخلليفتني األولني يثبت لنا أما مل يعريا أمهية 
بعدمها. وتنصيبه للبيعة وانتخاب الناس، وإمنا عمد كل منهما إىل تعيني اخلليفة 

فهذا أبو بكر يوصي يف مرض موته عثمان بن عفان أن يكتب لعمر باخلالفة 
فإين قد استخلفت «، إذ يقول: بعده، وطلب من الناس أن ميتثلوا ألوامره

  .�`�»عليكم عمر بن اخلطاب، فامسعوا وأطيعوه

كما عمد عمر بن اخلطاب قبيل موته إىل ضرب البيعة واختيار الناس 
عرض اجلدار، فإنه وإن مل يسم شخصاً بعينه خليفة له، ولكنه جعلها يف ستة، 

أيب وقاص، وعلي وهم: عثمان بن عفان، وطلحة، والزبري بن العوام، وسعد بن 
، على أن خيتاروا واحداً منهم ليكون خليفة وحاكماً على 7بن أيب طالب 

ذه  7املسلمني. وكما سيأيت يف نص الكتاب ـ وقد صرح اإلمام علي 
احلقيقة ـ أن األمور يف هذه الشورى كانت حمسومة سلفاً لصاحل عثمان بن 

   عفان.
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واخلليفة الثاين كانا ـ قبل  وعلى هذا األساس يتضح أن اخلليفة األول
موما ـ مدركني ومهتمني مبستقبل احلكم ومستقبل الدين حبسب الظاهر، 

  واختذا لذلك اإلجراءات الكفيلة باحليلولة دون حدوث أي خطر حمتمل.

ما عنده من أجل الدين  كل بذل الذي ـ 9فهل كان النيب األكرم 
االهتمام مبستقبل الدين واحلكم  اإلسالمي احلنيف ـ دون اخلليفتني األولني يف

واألمة؟ وعلى أهل السنة ان جييبوا عن سلوك اخلليفة األول يف تعيني خليفته، 
  وما إذا كان مشروعاً وخالياً من احملاذير أم ال؟

لو كان ما قام به اخلليفتان غري مشروع ومل يكن خالياً من احملذور، 
بذلك قد اعترفوا بعدم  فليس لنا هنا كالم، سوى أن أهل السنة يكونون

خان. وأما إذا كان ما قاما به مشروعاً وعقالنياً يمشروعية ما قام به الش
فسه؟ هل كان ن بالشيء 9م النيب األكرم ،فالسؤال هنا: ملاذا مل يق وعقالئياً،

ـ والعياذ باهللا ـ رغم اتصاله بالوحي غري مدرك ألمهية ذلك على مستوى 
والعياذ باهللا ـ قد تعمد أن يتجاهل مصلحة اتمع الثبوت واملعرفة، أم أنه ـ 

والدين وترك األمة حلاهلا؟! إن الزم هذا الكالم من أهل السنة هو أن الشيخني 
يف احلد األدىن ـ والعياذ باهللا ـ أفضل من رسول اهللا يف هذا املقام! وهذا الالزم 

  ال ميكن االلتزام به حىت من قبل أهل السنة.

السنة هذا التحدي منذ القرون األوىل. فقد ذكر ابن أيب وقد واجه أهل 
احلديد عند شرحه ملقاطع من ج البالغة تدل على أصل التنصيب، مستدالً 

، 9لذلك باخلوف واخلشية من نسبة الصحابة إىل خمالفة نص النيب األكرم 
 »فإا كانت أثرة شحت عليها نفوس قوم«كما جاء يف شرح الفقرة القائلة: 

، وقد نقل أنه سأل أستاذه أيب جعفر حيىي بن حممد ١٦٣ن اخلطبة رقم م



 �+

العلوي الذين هضموا حق اإلمام يف احلكم، هل املراد منه حادثة السقيفة أم 
وانتهت باختيار عثمان بن عفان؟ كان  بالشورى اليت دعا إليها عمر بن اخلطا

  .���جوابه أن املراد من ذلك حادثة السقيفة
احلديد ـ بوصفه سنياً ـ إن نفسه ال تطاوعه باام  يقر ابن أيب

 أنسب أن تساحمين ال نفسي إن«: يقول إذ! 9الصحابة مبعصية النيب األكرم 
  .»نصال ودفع 9 اهللا رسول عصيان الصحابة إىل

وهنا جييبه أبو جعفر ـ وهو أستاذه الذي ويصفه باالنصاف ورجاحة 
فال تساحمين أيضا نفسي أن أنسب  وأنا«العقل ـ جواباً حصيفاً يقول فيه: 

إىل إمهال أمر اإلمامة وأن يترك الناس فوضى سدى مهملني  9الرسول 
وقد كان ال يغيب عن املدينة إال ويؤمر عليها أمرياً وهو حي ليس بالبعيد 

. وهكذا »عنها، فكيف ال يؤمر وهو ميت ال يقدر على استدراك ما حيدث
لقد أحسنت « يقول له ابن أيب احلديد: يستمر أبو جعفر بتفصيل اجلواب حىت

  .�`�»فيما قلت

2,3�0�� �% qi��� ( x: 
فيما يتعلق بالنقطة األخرية يف نظرية التنصيب عند الشيعة، جيب القول 
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الشيعة باالستناد إىل اآليات وصريح الروايات النبوية يعتقدون بأن الوجود  نّإ
حىت قبل خلق العامل املادي، وقد  كان حمطّ اهتمام اهللا 7النوراين لإلمام علي 

اكتسب يف الدنيا مجيع الفضائل اليت جيب توفّرها يف اإلنسان الكامل على 
املستوى الفردي واالجتماعي والديين والسياسي. وعليه يكون اإلمام منذ أن 

 مل هنا ومن ،9بدأ رسالته اإلسالمية حائزاً على مالك خالفة النيب األكرم 
  .أصالً وتعيني يبتنص إىل حباجة يكن

التنصيب والتعيني من الصفات االعتبارية املتعلقة  بعبارة أخرى: إنّ
باألمور اجلعلية، يف حني أن منصب اخلالفة عن النيب أمر تكويين وحقيقي، 

دون حاجة من وأن الذي تتوفر فيه صفاته يكون مؤهالً هلذا املنصب تلقائياً 
  إىل جعل وتنصيب.

نصيب ـ الوارد يف اآليات والروايات ـ ليس يف من هنا فإن اجلعل والت
مقام اجلعل احلقيقي، بل هو يف مقام اإلرشاد إىل املصداق احلقيقي والتكويين، 
وهو يف احلقيقة كاشف عن املقام التكويين. وسيأيت توضيح ذلك يف معرض نقد 

  شبهة التوريث يف اإلمامة إن شاء اهللا.

�� �,
I<8�% �,#<?�� m1&�Z'� ( � 63l� �=	!" CD n��I
.-&/0"1�5: 

إن النظرية املقابلة وهي القائلة بانتخاب اخلليفة عن طريق الشورى 
والبيعة ـ وخاصة بيعة السقيفة اليت كانت من قبل بضعة نفر من الصحابة ـ 

عدم انسجام «فاقدة للمشروعية الدينية، على ما سيأيت تفصيله يف نقد شبهة 
التنصيب عنصر «يف الفصل الثاين، ويف نقد شبهة  »اإلمامة مع الدميقراطية

  يف الفصل الرابع إن شاء اهللا تعاىل. »اختالف وفرقة



 ��

  :مصداق التنصيب

، وبطالن وضرورته حتدثنا يف الصفحات السابقة عن أصل التنصيب
. وهنا �املوقف السليب من قبل النيب، أو تعيني الشورى�النظريتني األخريني 

ت ضرورة وجود النص على التنصيب من قبل النيب ـ بعد إثبا نتحدث
  .التنصيب هذا مصداق عن ـ 9األكرم

فنقول: بعد ثبوت أصل ضرورة التنصيب، تثبت اإلمامة بالنص على 
تلقائياً؛ ألن األكثرية اليت تناهز اإلمجاع من أهل السنة تنكر  7اإلمام علي 

 الفصل الرابع يف وجود النص على خالفة خلفائهم على ما سيأيت تفصيله يف
. أما الشيعة فيثبتون إمامة �الشبهة العشرون�نقد شبهة تعارض النصوص 

باآليات والروايات املتعددة على ما سيأيت تفصيله يف معرض  7اإلمام علي 
  اإلجابة عن شبهة إنكار النص يف القرآن والسنة.

صل بعبارة أخرى: إن أهل السنة ال يعرفون شخصاً ليمثل مصداقاً أل
النص، وعليه جيب عليهم اإلجابة عن اإلشكاالت السابقة اليت ترد على القول 
بعدم التنصيب، أما الشيعة فإم من خالل إثبات ضرورة التنصيب، حيددون 

   مصاديق ذلك مبختلف النصوص.
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الشبهة األولى: نظرية وجوب اإلمامة تعيين للتكليف على   ■

   :تعالى اهللا

كثري من الشبهات املطروحة على أصل اإلمامة من قبل أهل  هناك
  السنة وبعض املخالفني، حيث سنعمل يف هذا الفصل على نقلها وانتقادها.

تقدم أن ذكرنا يف الفصل األول يف تعريف اإلمامة أن اإلمامية يقولون 
ا أهل السنة فينكرون الوجوب بالوجوب العقلي لتعيني اإلمام على اهللا. أم

قلي لذلك على اهللا، وينكرون على اإلمامية ما يذهبون إليه من حتديد ما الع
، يف حني أن اهللا هو اخلالق املطلق الذي ال ميكن أن ���جيب على اهللا فعله

�~u�I (يسأل عما يفعل، حبكم قوله تعاىل: u� t� ~= t6 ~� u% ~�u: t? u= }� uD ~�u� t� ~= u1(�`�.  

  :مناقشة وتحليل

  الشبهة هناك مسألتان جديرتان بالتأمل، مها:يف اإلجابة عن هذه 
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هذه الشبهة من قبل أهل السنة ـ سيما األشاعرة منهم ـ تنشأ من  إنّ

. حيث ميثل إنكار هذا األصل أحد املباين »احلُسن والقبح العقلي«إنكار أصل 
ن األشياء واألفعال بقطع النظر عن اهللا ال تتصف الكالمية لألشاعرة، مبعىن أ

  .���وحكمه ، وإمنا ذلك تابع إىل أمر الشارعنيباحلُسن والقبح العقلي
وقد اتضح ضعف هذا األصل واملبىن الكالمي لألشاعرة يف علم 

، حيث قيل: إن إنكار هذا األصل يستلزم توايل باطلة، ال ميكن �`�الكالم
بيل: عدم إثبات الشريعة والنبوة؛ إذ ميكن على اهللا ألحد أن يلتزم ا، من ق

أن جيري املعجزة على يد من يدعي النبوة كاذباً، بل من خالل إنكار األصل 
املتقدم ال ميكن إثبات حسن شيء أو قبحه؛ إذ من املمكن أن يكون خرب 

سب اهللا ـ حب كاذباً، وإن الكذب على القبح بنفسه احلُسن أو عن والشارع الشرع
   الفرض ـ ليس حماالً من الناحية العقلية.

فإن العقل حيكم بأن نيا بعد البناء على أصل احلُسن والقبح العقليأم ،
اهللا اليستطيع أن يفعل القبيح. وبعبارة أخرى: إن اهللا جيب أن يقوم باألفعال 

طروحة اهللا ـ امل التكليف على منه حتديد يلزم بأن ذلك الشبهة القائلة احلسنة. أما
  .تيةـ فسوف يتضح اجلواب عنها من خالل املسألة اآل ��bمن قبل األشاعرة
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املسألة األخرى اليت جيب االلتفات إليها فيما يتعلق بإسناد الوجوب 
على اهللا تكمن يف اختالف هذا الوجوب عن الوجوب االعتباري الفقهي. مبعىن 

جوب االعتباري هو الوجوب الذي يفرض على املكلف أو املكلفني من أن الو
اخلارج فيفرض عليهم اختاذ موقف معين حبيث ال يكون أمامهم من خيار 
آخر، من قبيل األسري أو السجني الذي يفرض عليه التواجد يف زمن خاص 
ومكان حمدد، وهذا التكليف عبارة عن حكم ووجوب فقهي واعتباري، وإذا 

  فه يكون مستحقاً للعقاب واملؤاخذة.خال

وهناك وجوب من نوع آخر ليس هو من سنخ اجلعل واالعتبار، بل 
يستنتج من التكوين والذات، كأن يقال إن شجرة اجلوز ستثمر جوزاً حتماً، أو 

هذه الضرورات الطبيعية  القوة اجلاذبية تستقطب األشياء باجتاهها. إنّ نّإ
ينية بني األشياء، وبعبارة أخرى: يتم اكتشافها، فإن تستنتج من العالقة التكو

يفرض عليها  نيإمثار شجرة اجلوز جوزاً، ال يتضمن إي إجبار وإكراه خارجي
  بأن تثمر اجلوز، وإمنا ذلك ينشأ من اقتضاء طبيعتها.

املثال اآلخر يتعلق ببعض األشخاص، كأن يقال: إن اإلنسان العامل 
عبث، وإن الشخص الكرمي واجلواد مثل حامت الطائي واحلكيم ال يقوم باللغو وال

يحسن إىل اآلخرين، أو أن تعمد األم إىل اجتراح املستحيل من أجل توفري 
األمن لولدها، وقد تضحي بنفسها من أجله. وكل هذا ال ينشأ من اجلرب 
واإلكراه والتكليف اخلارجي واالعتباري، بل ينشأ من ذات اإلنسان وصفاته 

  الفطرية.

وعليه فإن وجوب القيام بالفعل احلسن ـ من قبيل بعث األنبياء وتعيني 



 �)

األئمة ـ على اهللا ليس وجوباً مفروضاً عليه من اخلارج، بل هو حالة تنشأ من 
الصفات الكمالية للذات اإلهلية، فإن اتصاف اهللا باحلكمة واجلود وإرادة اخلري 

بلوغ السعادة واخللود فيها هي اليت تقتضي منه أن يعمل على هداية اإلنسان ل
من خالل إرسال األنبياء وتنصيب األئمة، وإن هذا الفعل اإلهلي ينشأ من 
احلكمة واللطف والعناية اإلهلية. وبعبارة أخرى: إن الوجوب احملمول على اهللا 

وجوب من اهللا «، وإمنا هو »�وجوباً وضعياً وفقهياً�ليس وجوباً على اهللا «
  .»�كالمي وعقلي�

ليس يف نسبة وجوب تعيني اإلمام على اهللا باملعىن املتقدم أي إذن 
حمذور. وقد اعترف بعض املتكلمني من األشاعرة ذه املسألة، وهو ما سوف 

  .تيةنشري إليه يف الشبهة اآل

  :الشبهة الثانية: اعتبار نظرية وجوب تعيين اإلمام بدعة  ■

ي أن رؤية الشيعة لقد عمد بعض أهل السنة إىل طرح هذه الشبهة، وه
 ووجود 9بشأن اإلمامة ووجوب تعيني اإلمام من قبل اهللا أو النيب األكرم 

 اإلمام، تعيني وجوب� األمران هذان يرد مل إذ الدين؛ يف بدعة إال ليس النص،
، �القرآن والسنة النبوية�يف النصوص الدينية  �ووجود النص على إمام خاص

إدخال ما ليس يف الدين على «تعريفها: وهذا هو معىن البدعة. إذ قيل يف 
. وقال ابن خلدون يف ذكر هذه الشبهة: »الدين، وإخراج ما يف الدين من الدين

  .���»ظهر من بدعة اإلمامية من قوهلم ... إنه جيب على النيب تعيينها«
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اإلمامة واحلكومة ليست من شؤون �توضيح ذلك أن هذه الشبهة 
وم من قبل بعض العلمانيني من الشيعة والسنة، أخذت تطرح الي �الدين والنبوة

  وسوف نتناوهلا بالنقد والتحليل يف موضعها.

  :مناقشة وتحليل

  يف معرض حتليل هذه الشبهة جيدر االلتفات إىل األمور اآلتية:
ليس هناك من خالف بني الشيعة والسنة بشأن  ـ الرتاع املبنائي: ١

ا؛ ألن البدعة وإن كانت لغة وحرمتهوتعريفها كربى البحث وأصل البدعة 
، إال أا تعين يف املصطلح »إحداث وإجياد كل أمر جديد وغري مسبوق«تعين: 

 »إحداث أمر جديد يف الدين حبيث خيالف الشريعة والسنة النبوية«الديين: 
 إىل البدعة تقسيم إىل األثري ابن عمد وقد. اللغويون له تعرض ما حنو على

 كان فما«: البدعتني هاتني تعريف يف وقال ضاللة، دعةوب هداية، بدعة: قسمني
 حتت كان وما واإلنكار، الذم حيز يف فهو ،9 ورسوله به اهللا أمر ما خالف يف

  .���»أو رسوله فهو يف حيز املدح اهللا عليه وحض إليه اهللا ندب ما عموم
إمنا يريد من خالف أصول الشريعة ومل «وقال ابن منظور األفريقي: 

  .�`�»ق السنةيواف
البدعة: احلدث يف الدين، وما ليس «وقال الطرحيي يف جممع البحرين: 

  .��b»له أصل يف كتاب وال سنة
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وقد ذكر اإلمام الشافعي أن مالك حرمة البدعة ليس يف نفس كوا 
ما أحدث «أمراً جديداً، بل ملا فيها من خمالفة الكتاب والسنة أو اإلمجاع: 

و إمجاعاً فهو البدعة والضاللة، وما أحدث من اخلرب ومل وخالف كتاباً أو سنة أ
  .���»يخالف شيئاً من ذلك فهو البدعة احملمودة

كما عرف ابن كثري ـ وهو من املفسرين املتقدمني من أهل السنة ـ 
دون أن يكون هلا من البدعة على أا إحداث أمر يف الدين من تلقاء النفس 

&  (سري قوله تعاىل: مبىن من الدين، كما قال يف تف u� & u�I ~D u�u0 t@� c�},w"&u] t� u� u%
 t6 w#t, u� uD & u�&u�t]u0 u7 (�`� :» إمنا التزموها من تلقاء أنفسهم ... االبتداع يف دين اهللا

  .��b»ما مل يأمر به اهللا

وغريمها من مفسري  ��c، والفخر الرازي��aهذا وقد فسر الزخمشري
  .»من عند أنفسهمأحدثوها «بـ  »ابتدعوها«أهل السنة 

أو عدم وجودها البحث بشأن وجود اإلمامة  وعلى هذا األساس فإنّ
ليس بدعة يف الكربى، بل يف مقام الثبوت والصغرى. مبعىن: هل أصل اإلمامة 

  من الدين أم ال، كي يكون إدخاهلا أو إخراجها داخالً يف تعريف البدعة؟
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عم من كتاب اهللا وسنة يذهب الشيعة باالستناد إىل األدلة النقلية ـ األ
النيب األكرم ـ إىل االعتقاد بأن أصل اإلمامة مذكور يف القرآن والسنة النبوية، 
وكان جيب على اهللا ورسوله طبقاً لبعض األدلة أن يعينوا للمسلمني اإلمام 
والقائد السياسي والديين، وهذا ما حصل فعالً، وعليه يكون أصل اإلمامة 

  ين.وتعيينها جزءاً من الد

ومن جهة أخرى يذهب أهل السنة إىل االعتقاد بأن اإلمامة ليست 
  جزءاً من الدين، ولذلك الجيب على اهللا ورسوله أن يعرفا وينصبا اإلمام التايل.

وعليه توجد هنا رؤيتان، وال ميكن قبل حتليل ونقد آراء الطرفني 
النبوة، وأن أن ندعي أن اإلمامة وتعيينها ليست من شؤون النيب ووأدلّتهم 

  إدخاهلا يف الدين بدعة.

لقد كان أغلب علماء أهل السنة ملتفتني إىل هذه املسألة، ولذلك 
  أوردوا هذه الشبهة.

األمر اآلخر أن  ـ اكتشاف الوجوب وليس فرض الوجوب على اهللا: ٢
وجوب تعيني اإلمام على اهللا ـ كما تقدم أن أشرنا يف نقد اإلشكال السابق ـ 

وجوب االعتباري والوضعي الذي يستوجب تكليفاً على اهللا من ال مبعىن ال
ناحية غري اهللا، بل باملعىن التكويين الذي يستنتج من صفات اهللا الكمالية، من 
قبيل اتصافه باحلكمة. ويف احلقيقة فإن الشيعة يذهبون إىل االعتقاد بأن 

ل هو اكتشاف وجوب التعيني على اهللا أو نبيه ليس وجوباً وتكليفاً عليهما، ب
: أدق ارةـوبعب. 9الل النظر يف صفات اهللا والنيب األكرم ـوب من خـللوج

  .كشف جمرد هو وإمنا اهللا، إىل نسبة هنا توجد ال

لقد اعترف بعض  ـ اعتراف بعض أهل السنة بالوجوب املتقدم: ٣



 ��

والتزم به، كما قال النسفي  »الكشف«علماء أهل السنة ذا النوع من الوجوب 
  .���»ويف إرسال الرسل حكمة«ن بعثة األنبياء: بشأ

أي مصلحة وعاقبة محيدة، ويف هذا «وقال التفتازاين يف شرح ذلك: 
إشارة إىل أن اإلرسال واجب ال مبعىن الوجوب على اهللا، بل مبعىن أن قضية 

  .�`�»احلكمة تقتضيه ملا فيه من املصلحة
علماء أهل كما قام بعض  ـ إمكان دعوى البدعة على اخلصم: ٤

السنة بالسماح ألنفسهم أن يصفوا الشيعة بالبدعة وتكفريهم لذلك، ميكن 
، وذلك بالقول: إن اإلمامة ذاا للشيعة يف املقابل أن يلصقوا بأهل السنة التهمة

عوتعيني اإلمام يا باألدلة العقلية والنقلية، بل هي من  دجزءاً من الدين؛ لثبو
ة واهلامة، ولألسف الشديد يكابر أهل السنة يف التعاليم الدينية اجلوهري

  إخراجها من الدين، وجعلها من األمور العرفية والدنيوية.
فعليه إذا كان القرار قائماً على التمسك بالبدعة، فإن بإمكان الشيعة 

  أن يتمسكوا ا الام اخلصم أيضاً.
دعة صحيح أن الب ـ اختصاص ذلك بالعمد دون املوارد االجتهادية: ٥

تعين أن ندخل يف الدين ما ليس فيه، أو أن خنرج منه ما فيه، ولكن ذلك إمنا 
يكون بقيد التعمد والعناد، مبعىن أن يسعى الفرد إىل أن خيرج مفردة من الدين 
رغم علمه بأا من صميم الدين، أو أن يتعمد إدخال مسألة يف الدين رغم 

  علمه خبروجها عن الدين.
يد البدعة ذا القيد، فإن األغلبية املتامخة لإلمجاع من وإذا مل يتم تقي
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علماء الدين ـ األعم من الشيعة والسنة ـ سيطاهلا وصف البدعة؛ ألن أكثر 
البحوث الكالمية والفقهية وغريمها هي من األمور اخلالفية بني املذاهب، وإن 

ه فقه أهل السنة ينقسم يف حد ذاته إىل أربعة مذاهب، حيث ختتلف هذ
املذاهب يف مسألة واحدة على آراء وأقوال خمتلفة، وال شك يف أن واحداً منها 
يف احلد األقصى هو املطابق للدين احلقيقي، ولكن ال ميكن نسبة اآلراء 
األخرى إىل البدعة، إذ الفرض أن العلماء اآلخرين قد استفرغوا جهدهم يف 

يف إصابة الواقع دون قصد حتصيل احلكم الواقعي، غاية ما هنالك أم أخطأوا 
أو تعمد منهم إىل ذلك، وقد روى أهل السنة أنفسهم عن أيب هريرة قوله: 

  .���»للمخطئ أجر، وللمصيب أجران«

من هنا جيب التدقيق والتريث جداً، وعدم التسرع يف اام اخلصوم 
ج بالبدعة يف الدين، وأن ال يعترب الرأي املخالف بدعة. ويف هذا السياق تندر

مسألة اإلمامة؛ إذ جيب على أهل السنة ـ خاصة وأم يعتربوا من املسائل 
املسألة �الفقهية اخلاضعة لالجتهاد ـ أن ال يتهموا من خيتلف معهم يف هذه 

بأنه ميارس البدع ويستنكرون منه ذلك. بل عليهم طبقاً للمبىن الذين  �الفقهية
يعتربوا الشيعة وكل من ينكر أن  »للمخطئ أجر، وللمصيب أجران«يقولون به 

خالفة اخللفاء الثالثة األوائل خمطئني مأجورين باألجر الواحد، ال أن 
  يتهموم بالبدعة ويكفروم على هذا األساس.

وال خيفى أن هذا النوع من االامات ـ كما تقدم أن ذكرنا ـ إمنا 
إلمامية يتجنبون أكثر علماء أهل السنة وا نّإيقتصر على عدد قليل، أما اليوم ف
  اام اآلخر ورميه بالكفر والبدعة.
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  :الشبهة الثالثة: البدعة في اعتبار اإلمامة مسألة كالمية  ■

تقدم أن أهل السنة يعتربون اإلمامة جمرد مسألة فرعية من فروع 
الفقه، واستندوا يف ذلك إىل خمتلف األدلة، ومن بينها الدليل السمعي حيث 

جب على املسلمني أن يضطلعوا بأعباء احلكم وتعيني يعتقدون أن من الوا
 أما. 9احلاكم، كما حصل ذلك يف صدر اإلسالم بعد رحيل النيب األكرم 

 من واعتربوها الفقهية، الفروع من اإلمامة إخراج إىل عمدوا فقد الشيعة
لسنة ا أهل قبل من إليه ينظروهو أمر  والكالمية، العقائدية املسائل أمهات

  دعة.بوصفه ب

هذا ما ذكره ابن خلدون حيث نبه إىل أن أهل السنة قد حبثوا مسألة 
اإلمامة يف البحوث الفقهية، ليلحقوها فيما بعد باألحباث االعتقادية، وإن من 
بني أسباب نسبة الشيعة إىل البدعة هو اعتبارهم أن اإلمامة من املسائل 

ر من بدعة اإلمامية من ظه«العقائدية والكالمية، ويف ذلك يقول ابن خلدون: 
  .���»قوهلم إا من عقائد اإلميان ... وال تلحق بالعقائد

  :نقد ورؤية

تتضح اإلجابة عن هذه الشبهة من خالل حتليل الشبهة السابقة، وفيما 
  خر:نشري إىل مسائل أُ أيتي

تقدم أن ذكرنا تعريف البدعة يف معرض  ـ البدعة يف تعريف البدعة: ١
ة السابقة. يف حني تبين من كالم ابن خلدون هنا أنه يقول: اإلجابة عن الشبه
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اإلمامة من الفروع الفقهية، فإن اعتبار الشيعة اإلمامية أا من  لـما كانت
املسائل العقائدية والكالمية جيعلهم من أهل البدع. وهذا يف احلقيقة معيار 

كون املسألة جديد للبدعة ال يستند إىل دليل وجيه. فقد ختتلف اآلراء يف 
كالمية أو فقهية أو أصولية أو أخالقية، ويذهب كل رأي إىل تربير ما ذهب 
إليه بذكر بعض األدلة واملربرات، وعليه فإن جمرد نقل مسألة من علم إىل علم 

  آخر ال يصح مسوغاً العتبار صاحب الرأي من أهل البدع.

ف البدعة بعبارة أخرى: إن ابن خلدون من خالل هذا الكالم يف تعري
ـ على خالف ما عليه الفريقني ـ يكون بنفسه مبتدعاً، حيث أبدع تعريفاً 

  جديداً ال يوافقه عليه أحد، عالوة على أنه مل يدعم كالمه بدليل.

ال شك  ـ الزم هذا التعريف جريان البدعة على بعض أهل السنة: ٢
ية الفرعية، إال يف أن أكثر علماء أهل السنة يعتربون اإلمامة من املسائل الفقه

أن بعضهم من أمثال البيضاوي يف كتاب املنهاج والذين كتبوا عليه اهلوامش مل 
يقتصروا على اعتبار اإلمامة من املسائل العقائدية فحسب، بل اعتربوها من 

  .���أصول الدين

وعليه فإن الزم تعريف ابن خلدون جريان البدعة حىت على أمثال 
ه أخرج اإلمامة من كوا جمرد مسألة فقهية فرعية، اإلمام البيضاوي أيضاً؛ ألن

  واعتربها داخلة يف أصول الدين.
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  :الشبهة الرابعة: تكفير من ينكر اإلمامة  ■

ها أهل السنة على اإلمامية ريإن من بني االنتقادات والشبهات اليت يث
هو قوهلم إن الشيعة من خالل إخراجهم مسألة اإلمامة من جمرد كوا مسألة 
فرعية وفقهية، واعتبارها من أصول الدين، يعتربون من ينكرها خارجاً عن 

  .���الدين ويبادرون إىل تكفريه. يف حني أن اإلمامة مسألة فقهية وفرعية

  :مناقشة وتحليل

  يف معرض تقييم هذه الشبهة نشري إىل النقاط اآلتية:

يان إن النظر يف األد ـ التكفري منهج املتطرفني من الفريقني: ١
السماوية وغري السماوية يثبت أن األديان تنشعب وتنقسم عرب التاريخ 
ملختلف األسباب إىل فرق ومذاهب، وإن هذه الفرق تذهب يف الغالب إىل عدم 
استيعاب املذاهب والفرق األخرى، وتعترب نفسها هي اليت متثل احلق املطلق، 

كفريها أيضاً. وإن بينما الفرق األخرى متثل الباطل، بل وتذهب إىل حد ت
انقسام املسيحية إىل الكاثوليكية واألرثودوكسية والربوتستانتية واحلروب 

  الطاحنة بينها خري مثال على ذلك.

ولألسف الشديد مل يكن الدين اإلسالمي مبنجى من هذه الظاهرة، فبعد 
 واملذاهب الفرق خمتلف ظهرت التاريخ طول وعلى 9رحيل النيب األكرم 

 مذهب املذاهب هذه أهم بني ومن والتفسريية، والفقهية كالميةال من األعم
بنظرية  القائلني� والشيعة �باالنتخاب اخلليفة بتعيني القائل� السنة أهل
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، وقد انقسمت هاتان الفرقتان بدورمها إىل فرق ومذاهب �التنصيب اإلهلي
اعرة خمتلفة أخرى، من قبيل افتراق أهل السنة من الناحية الكالمية إىل أش

الشافعية �ومعتزلة وماتريدية، ومن الناحية الفقهية إىل املذاهب األربعة 
، وافترق الشيعة إىل اإلمساعيلية والزيدية �واحلنفية واملالكية واحلنبلية

واإلمامية وغريها. ولألسف الشديد فإن أكثر أتباع هذه الفرق حيتكر احلقيقة 
ها على باطل، أو أا يف احلد يرى الفرق األخرى كليف حني اخلالصة لنفسه، 

  األدىن مزيج من احلق والباطل.

وقد شهد التاريخ نزاعات وحروب طاحنة بني أتباع املذاهب الفقهية 
السنية األربعة، ونشأت مجيع هذه احلروب بسبب اعتبار أتباع كل مذهب 
أنفسهم على حق، وسائر أتباع املذاهب األخرى على باطل وتكفريهم على 

. لسنا هنا بصدد بيان تفاصيل الرتاعات الداخلية بني فرق ���سهذا األسا
أهل السنة والشيعة، وإمنا نريد التنويه إىل أن ظاهرة التكفري مل تكن من طرف 
واحد فقط، وإمنا كان التكفري متبادالً؛ إذ عمد بعض املتطرفني من أهل السنة 

 بن سبأ إىل القول بأن الشيعة مذهب منتحل أسسه شخص امسه عبد اهللا
، وأصدروا حكمهم لذلك بتكفري الشيعة قاطبة، وقد دفع التشيع �`�اليهودي

لذلك على طول التاريخ قائمة طويلة من قوافل الشهداء، وقد ذكر العالمة 
أمساء هذه السلسلة من الشهداء يف كتاب له حتت  �صاحب الغدير�األميين 
ا إىل سيف الدين . وميكن لنا اإلشارة هن��b»شهداء الفضيلة«عنوان 
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، ��b، والقاضي البيضاوي�`��هـ ٦٣٢م �، وأيب الفتح األشروشين ���اآلمدي
، وأيب ��d، وابن عبد ربه األندلسي��c، وابن تيمية��aواالشيخ نوح احلنفي

، بوصفهم ��t، وعبد اهللا القصيمي��r، وابن حزم��mحممد عثمان العراقي احلنفي
ن أكثر علماء أهل السنة يذهبون إىل . هذا وقد كا����من أقطاب السلفية

. لقد كان الشيعة على طول �����الشيعي�تضعيف رواية الراوي الرافضي 
التاريخ يرزحون حتت وطأة اخللفاء واحلكام الذين يعتنقون املذهب السين 
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ويعانون لذلك شىت أصناف احلرمان والتضييق. كما كانت هناك بعض احملطات 
الشيعة للسنة. وعليه فقد كان التكفري متبادالً من  التارخيية اليت شهدت تكفري

اجلانبني. وإذا كانت هذه الظاهرة قبيحة ومستهجنة ـ وهي كذلك ـ فهي قبيحة 
  .���من كال الطرفني
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املسألة األخرى فيما يتعلق بتكفري من ينكر اإلمام  ـ تقييد التكفري: ٢
مكابرة، مبعىن أنه ينكرها إمنا هو مقيد مبا لو كان املنكر هلا معاندة و 7علي 

ا، وإذا أمكن العثور على مصداق ملثل  7بعد علمه بأحقية اإلمام علي 
هذا املنكر، فإن عدد هؤالء املنكرين قليل جداً؛ ألن أكثر علماء أهل السنة 

على أي شخص. ولذلك  9يعتقدون بعدم وجود نص من قبل النيب األكرم 
ين يبلغ م إنكارهم حد الكفر واخلروج ال يندرجون يف مصاف املنكرين الذ

حيث قال: إن أكثر  1عن امللّة. وهذا ما أشار إليه مساحة اإلمام اخلميين 
  .��� 7علماء أهل السنة مل يكونوا على يقني من إمامة اإلمام علي 

وعلى هذا األساس فإن أهل السنة يف هذا العصر، ويف القرون املاضية 
  ين لإلمامة، وإمنا غاية ما هنالك أم جيهلوا.ال يدخلون يف عداد املنكر

كان اجلانب اآلخر  ـ اعتبار اإلمامة من أصول الدين قراءة خاصة: ٣
الشيعة اإلمامية يعتربون اإلمامة جزءاً من أصول الدين،  إنّ :من الشبهة يقول

مثلها مثل أصل التوحيد والنبوة واملعاد، وبذلك فإم حيكمون على منكرها 
  ر.بالكف

يف معرض حتليل هذه الشبهة جيب القول: إن اإلمامية ـ كما تقدم يف 
تعريف اإلمامة ـ يولون أمهية خاصة لإلمامة، ويعتربوا مكملة للنبوة، 
وينظرون إليها بوصفها من العقائد الدينية اهلامة، أما أن تكون من أصول الدين 

عن اإلسالم، فهذا ما مل  حبيث يكون منكرها كمنكر النبوة والتوحيد خارجاً
تتفق عليه كلمة علماء الشيعة، وإمنا غاية ما ميكن قوله يف هذا الشأن إا 
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قراءة لبعض علماء اإلمامية من بني قراءات أخرى ترى اإلمامة من أصول 
املذهب وليست من أصول الدين، وعليه فإن من ينكرها وإن كان خارجاً من 

  ة الدين.التشيع، ولكنه ال خيرج عن ربق

ومن بني العلماء املعاصرين من الشيعة الذين حكموا بصحة إسالم أهل 
، والشيخ ���السنة ميكن لنا أن نسمي: السيد عبد احلسني شرف الدين العاملي

، واإلمام السيد روح ��b، والسيد حمسن احلكيم�`�حممد حسني كاشف الغطاء
، والشيخ الشهيد ��cلطباطبائي، والعالمة حممد حسني ا��aاهللا املوسوي اخلميين

، وذهبوا إىل القول بأن عدم االعتقاد باإلمامة ال خيرج ��dمرتضى املطهري
  الفرد من الدين واإلسالم.

والبد هنا من اإلشادة بشكل خاص بدور آية اهللا العظمى السيد 
الربوجردي املرجع األعلى للشيعة يف العامل، والشيخ حممود شلتوت مفيت أهل 

ورئيس جامعة األزهر الشريف يف مصر، على ما بذاله من جهود حثيثة السنة 
من أجل التقريب بني املذهبني، وكان من مجلة النتائج اإلجيابية املباركة 
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وامليمونة هلذه اجلهود فتوى الشيخ حممود شلتوت جبواز التعبد باملذهب 
سنية األربعة اجلعفري واعتباره مذهباً إسالمياً خامساً يضاف إىل املذاهب ال

  اليت جيوز للمسلم أن يتقرب إىل اهللا من خالهلا.

وبطبيعة احلال هناك أدلة يطرحها أصحاب كال القراءتني، وهي جديرة 
  .���بالتدبر، وقد حبثت هذه األدلة يف كتاب آخر

وقد مر أن بعض علماء أهل السنة يذهبون إىل نفس ما يذهب إليه 
  ة جزءاً من أصول الدين.علماء الشيعة من اعتبار اإلمام

بقطع النظر عن املسألتني  ـ نظرة على األدلة العلمية للخصم: ٤
املتقدمتني، جيب يف البحوث العلمية جتنب املسائل اجلدلية واهلامشية واتباع 
األدلة العلمية، فإذا كان الشيعة يرون اإلمامة من أصول الدين، والسنة يروا 

رع يف اام اخلصم باالحنراف والبدع من فروع الدين، جيب عدم التس
  والتحريف يف الدين، بل جيب النظر يف أدلته والعمل على حتليلها ومتحيصها.

األكثرية القريبة من اإلمجاع من أهل السنة يعتربون أصل اإلمامة  وألنّ
واخلالفة مسألة فرعية وفقهية، وال يروا من أصول الدين وضرورياته، 

أن ال يكفروا من ينكرها، وال يعتربونه خارجاً عن اإلسالم. فعليهم تبعاً لذلك 
  وبعبارة أدق: ال ميكنهم تكفريه طبقاً ألدلتهم.

أما بعض الشيعة ـ مبا لديهم من األدلة ـ فريون اإلمامة من أصول 
الدين، وعليه يعتربون من ينكر اإلمامة منكراً ألصل من أصول الدين ـ فإن 
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  تبار منكر اإلمامة كافراً وخارجاً عن الدين.صحت أدلتهم ـ أمكن هلم اع

وعليه لو أن شخصاً قد اعتنق املذهب الشيعي، واعتقد باإلمامة 
باعتبارها من أصول الدين، فإنه سيكون مبنأى عن التكفري واخلروج عن 
الدين على كال املذهبني، وإنه سيكون يف احلد األدىن يف مورد مسألة فقهية 

  بالتنصيب اإلهلي بدالً من االنتخاب من قبل الناس. قائالً �اخلالفة�واحدة 

وأما إذا اعتنق الشخص املذهب السين، فإنه يف احلد األدىن سوف 
حيتمل إمكان أن يكون احلق مع الشيعة، وعليه فإنه من خالل إنكار اإلمامة 
وأصل التنصيب اإلهلي سيكون منكراً ألصل من أصول الدين. وعليه جيب 

كم العقل أن حيتاط لنفسه ويسعى إىل دفع اخلطر احملتمل على هذا الفرد حب
بعيداً عن الفرضيات املسبقة، وأن ينظر يف أدلة اخلصم، وسوف نستعرض تلك 
األدلة يف هذا الكتاب بالتفصيل، ونكتفي هنا بذكر احلديث النبوي الذي يرويه 

من مات ومل يعرف إمام زمانه، مات ميتة «كال الفريقني، حيث قال: 
  .���»هليةجا

ة حبيث يعد من األمهي من اإلمام معرفة 9فقد اعترب النيب األكرم 
ينكرها بل من جيهلها كمن ميوت على اجلاهلية. وعليه ميكن لنا أن ندرك من 
خالل هذا احلديث مدى أمهية اإلمامة يف اإلسالم. وهنا يرد السؤال القائل: 

عصر وزمان ـ حبيث تعد  يف كلّوضرورته هل املراد من وجوب معرفة اإلمام 
هذه املعرفة جتنباً للموت يف عصر اجلاهلية ـ هي معرفة مطلق اإلمام واحلاكم 
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حىت إذا استوىل على مقاليد األمة بالقهر والغلبة كما هو احلال بالنسبة إىل 
يزيد بن معاوية، وهو ما هو عليه من الفسق والفجور، وشرب اخلمور، 

  ���ومالعبة الكالب والقرود؟

 مستوجبة يزيد أمثال معرفة يعد أن 9هل ميكن للنيب األكرم 
من املوت مبيتة اجلاهلية؟ أم أن املراد هو اشتمال كل عصر وزمان  للخالص

على وجود إمام يتحلى بالصفات الكمالية واملثالية بوصفه حجة اهللا وخليفة 
ن على النيب واتصافه جبميع ما يتصف به النيب من مكارم األخالق، حبيث يتعي

كل مسلم أن يبذل ما بوسعه من أجل التعرف عليه واتباعه. ألتمس إخوتنا 
من أهل السنة وحمققيهم أن يتدبروا يف أدلة الشيعة مبا يف ذلك احلديث النبوي 
املتقدم، وأن حيكّموا وجدام، مث يبادروا إىل إصدار حكمهم احليادي بعيداً 

  عن املتبنيات املسبقة.

  :امسة: توريث اإلمامةالشبهة الخ   ■

إن من بني الشبهات املثارة ضد الشيعة هي شبهة القول بأن الشيعة 
؛ ألن مجيع األئمة هم من نسل اإلمام �`�يدعون إىل توريث اخلالفة واإلمامة

. يف حني يذهب أهل 7، وإن تسعة منهم من نسل اإلمام احلسني 7علي 
اس مباشرة عن طريق البيعة. السنة إىل القول بانتخاب اخلليفة من قبل الن

  ويعترب هذا النهج حالياً أكثر عقالنية من النهج الذي يدعو إليه الشيعة.
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  :مناقشة وتحليل

كما متّت اإلشارة آنفاً، فإن هذا اإلشكال بسيط، ولذلك نكتفي باإلجابة 
  عنه باختصار من خالل القول:

مامة ألنه صهر إن الشيعة مل يدعوا يوماً أن علياً أحق باخلالفة واإل
ألنه يف احلقيقة يتميز من  بل. إليه الناس وأقرب عمه، وابن 9النيب األكرم 

غريه بالفضائل والصفات األمسى، من قبيل: املنازل الروحية واملعنوية، وتدبري 
األمور، والشجاعة، واألهم من ذلك التقوى والورع وذيب النفس، وترعرعه 

 أعلى إىل خالله من بلغوهو أمر  أظفاره، مةنعو منذ 9يف حجر النيب األكرم 
ساين واالتصاف بالعصمة والعلم اإلهلي الشامل اإلن والكمال اإلميان ذروة

  بالشريعة، حبيث كان يرى جربائيل عند نزوله على رسول اهللا ويسمع كالمه:

» ®3�̄�̄�̄ F G ¬�°(³%�� �̄/ H ³� °�<̄�̄ , 2�̄�5̄ ±L���̄ 
 ®;�̄®�� H̄� °: zH̄<̄ 2̄ ¬:H̄ °� ®� &5̄
8®*̄ ̄ °
 ®;�̄®�� Q̄�̄:̄ �̄ ; ��ī®* ¬I�� ِ9  ? °2 ¬: ¬L�� s D� ��̄ �� Q̄� °5H̄ �/̄ : °�® °��̄

 :Q̄��̄�̄w ��̄ zL̄�̄�̄ , °Y&̄ ®5<̄ ��̄ °Y&̄ ®��̄ �̄¬:� , 8�>̄�¯(   ®u � 4̄/<̄ ®3@̄ °��ī®* ¬I�� �D̄�
 ̄� , 0
(̄%- �̄ ®��̄ �̄¬:<̄ ¬R� ,zH̄<̄ ́ ®��̄ �̄�̄�̄ �̄¬:��̄ , ÊL/ e�̄ �̄¬%��«���.  

وسائر األئمة من أهل بيت  7املسألة األخرى هي أن اإلمام علي 
 هم الفريقني، مصادر يف املأثورة والروائية القرآنية للنصوص طبقاً ،:النبوة 
 مجيع تشمل األفضلية هذه وإن الساعة، قيام إىل اخلليقة بدء منذ الناس أفضل
تعرض للدليل القرآين والروائي ن وسوف. 9 األكرم النيب باستثناء اءاألنبي
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يف معرض حتليل شبهة  :على رؤية الشيعة يف تفضيل األئمة املعصومني 
يف الصفحات املقبلة إن شاء اهللا تعاىل،  :تفضيل األئمة على مجيع األنبياء 

هامش كما تقدم جانب من اإلجابة عن هذه الشبهة يف فصل الكليات على 
  .»األئمة واسطة الفيض اإلهلي«الفلسفة السادسة لإلمامة حتت عنوان 

يف منصب اإلمامة مل يكن  7وعليه فيما يتعلق بتعيني اإلمام علي 
هناك من تأثري للوراثة والنسب، وإمنا املعيار يف ذلك هو الصفات الكمالية اليت 

الدالة على  توفرت يف شخص اإلمام. وبعبارة أدق: إن اآليات والروايات
تنصيب اإلمام علي يف احلقيقة ال تقوم على تنصيبه، وإمنا هي تكشف عن واقع 
ما عليه اإلمام، فهي بنحو من األحناء ذات جنبة تعليمية وإعالنية خترب الناس 

  .���9بأن اإلمام علي هو اخلليفة احلقيقي بعد النيب األكرم 

األئمة اآلخرين، من وذات الشيء ميكن قوله بالنسبة إىل تعيني سائر 
، فقد كان كل واحد 7اإلمام الثاين عشر  إىل 8اإلمام احلسن واحلسني 

منهم يف عصره هو اإلنسان األكمل. وقد اعترف ذه احلقيقة حىت اخللفاء 
نشري إىل بعض  أيتالذين عاصروا األئمة، وعلماء أهل السنة أيضاً، وفيما ي

  هذه الشهادات:
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□  ��� ��  ���D B�gD���bE� �b&�?@ ��: 
إذا كان  7رمبا ال يتفاعل السين مع كالم يشيد بفضائل اإلمام علي 

صادراً عن الشيعة، ولكن انطالقاً من مقولة أن الفضل ما شهدت به األعداء، 
جند من املناسب هنا أن نتعرض إىل اعتراف املناوئني لإلمامة بفضائل 

  :7اإلمام

□  �eh��� �&?�l� B�gD�: 
لرغم من أن اخللفاء الثالثة األوائل قد تعمدوا ملختلف الذرائع على ا

من  7واحلجج ـ اليت سنذكرها يف فصل التربيرات ـ أن مينعوا اإلمام علي 
من املواطن واملواضع  حقه يف اإلمامة واخلالفة، ولكنهم اعترفوا يف كثريٍ

 9يب األكرم بفضائله العلمية والدينية، بل حىت حبقه يف اخلالفة، وتنصيب الن
سيأيت احلديث عن اعتراف اخللفاء وعلماء أهل السنة �. ���املوقع هذا يف له

بأصل التنصيب يف معرض بيان شبهة تعارض نصوص اخلالفة يف الفصل الرابع 
. إن االعتراف بأصل التنصيب يستلزم االعتراف باتصاف اإلمام �إن شاء اهللا

 والعياذ ـ 9بأن النيب األكرم بالصفات الكمالية، وإال وجب القول  7علي 
 يكون أن من دون املنصب هذا يف علي اإلمام تنصيب إىل عمد قد ـ باهللا

   .له مستحقاً

□  ��bE� �b&�?@ �:@�E� �,#<?�� 2���M� ��b  B�gD�: 
 7: درس على يد اإلمام الصادق �هـ ١٥٠ـ  ٨٠م �ـ أبو حنيفة  ١

رسيخ قواعده العلمية، وقد اعترف يف تكبري سنتني كاملتني، كان هلما فضل 
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  .���»لوال السنتان هللك النعمان«بذلك قائالً: 

وقد أمره املنصور الدوانيقي يوماً بأن حيضر أربعني مسألة يلقيها على 
، بغية إحراجه، ولكنه بعد مساع اإلجابات اليت ذكرها 7اإلمام الصادق 

  .�`�»بن حممد ما رأيت أفقه من جعفر«اإلمام عن تلك األسئلة، قال: 

: 7: قال يف وصف اإلمام الصادق�هـ١٧٩ـ٩٥م� ـ مالك بن أنس ٢
ما رأت عني، وال مسعت أذن، وال خطر على قلب بشر، أفضل من جعفر بن «

  .��b»حممد علماً وعبادة وورعاً

: قيل له إن بعض أهل �هـ ٢٠٤ـ  ١٥٠م �ـ ابن إدريس الشافعي  ٣
، وأم إذا مسعوا شخصاً يذكر : السنة ال يطيق مساع فضائل أهل البيت

  فضيلة هلم رموه بالرفض والتشيع، فأنشد األبيات اآلتية املعروفة:
  ةـالفاطمي رفض حب ـيرون ال     اسـأن برئت إىل املهيمن من «

  »ةـلك اجلاهليـــه لتـــولعنت     يـالة ربـول صـعلى آل الرس

  وقال أيضاً:
  والناهض واهتف بساكن خيفها       مىننتيا راكباً قف باحملصب م«

  ضــالفائ فيضاً كملتطم الفرات      سحر إذا فاض احلجيج إىل مىن
  ت ليس بناقضــلوالء أهل البي     ذيــال وأخربهم أين من النفر 

  ��a»فليشهد الثقالن أين رافضي     ب آل حممدـــإن كان رفضا ح
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 بأنه مل ترد من : صرح قائالً�هـ ٢٤١ـ  ١٣٤م �ـ أمحد بن حنبل  ٤
، وذلك إذ 7الفضائل ألحد، كما ورد ألمري املؤمنني علي بن أيب طالب 

  .���»ما جاء ألحد من الفضائل ما جاء لعلي رضى اهللا عنه«يقول: 

□  ���0:M� B�gD�: 
على مجيع الصحابة مبن فيهم  7يقر أكثر املعتزلة بأفضلية اإلمام علي 

كتاباً  �هـ ٢٤٠م �ألف يف ذلك أبو جعفر اإلسكايف  اخللفاء الثالثة األوائل، كما
  .»املعيار واملوازنة«حتت عنوان 

احلمد هللا «وقال ابن أيب احلديد املعتزيل يف مقدمة شرحه لنهج البالغة: 
  .�`�»الذي قدم املفضول على الفاضل

جعفر بن حممد «: 7وقال اجلاحظ يف وصف اإلمام جعفر الصادق 
  .��b»وفقهه الذي مأل الدنيا علمه

نكتفي ذا املقدار خمافة اإلطالة، مع التذكري بأن علماء أهل السنة 
يف كتبهم الروائية والرجالية،  :أنفسهم قد بادروا إىل بيان فضائل األئمة 

. ويبدو هذا املقدار كافياً ��aوهناك منهم من ألّف الكتب املستقلة يف هذا الشأن
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من أئمة الشيعة مل يكن وراثياً وانتقاالً  عشر إلثبات أن تنصيب األئمة االثين
لإلمامة واخلالفة من اآلباء إىل األبناء، وإمنا ملا يتمتع به هؤالء العظام من 

  الفضائل والصفات الذاتية.

املسألة األخرية اليت جيدر التذكري ا هي أنه إذا ثبت باألدلة النقلية 
يقودون اتمع دينياً وسياسياً.  والعقلية أن اهللا أو رسوله قد عين األئمة الذين

  وجب على كل مسلم من [الشيعة والسنة] إطاعة ذلك. 

أما وجوب ذلك على السنة فمن باب أن كل ما يفعله اهللا حسن وعني 
العدل، وبالنسبة إىل اإلمامية فألن أوامر اهللا كاشفة عن احلسن واملصلحة 

ايل إن شاء اهللا ـصل التة يف الفـر أدلة نصوص اإلمامـسنذك�املتعلقة ا. 
  .�تعاىل

إن شبهة القول بتوريث إمامة األئمة، إمنا هي شبهة يف مقابل النص 
وتشكيك يف األوامر اإلهلية. باإلضافة إىل أننا ذكرنا بالتفصيل أن بلوغ األئمة 
إىل منصب اإلمامة مل يكن توريثاً، وإمنا استحقاقاً ملا يتمتعون به من الصفات 

  ية.والفضائل الذات

  :الشبهة السادسة: اإلمامة في الصغر  ■

قد  9يذهب الشيعة إىل االعتقاد بأن اإلمامة بعد رحيل النيب األكرم 
واألئمة األحد عشر من نسله. واإلمامة سواء مبعىن  7انتقلت إىل اإلمام علي

احلكومة واخلالفة أو املرجعية العلمية والدينية واحلجة اإلهلية رهن باألوصاف 
ط، ومن بينها االستطاعة البدنية واملرحلة السنية، فالصغري والطفل والشرائ

الميكنه أن يكون إماماً وخليفة للمسلمني. يف حني أن بعض األئمة مثل اإلمام 
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بلغ  7أصبح إماماً وهو يف السابعة من عمره، واإلمام اهلادي 7اجلواد
أن اإلمامة اإلمامة وهو يف السنة الثامنة من عمره، وهذا ال يتناسب مع ش

  .���اليت يقول ا الشيعة لإلمامة واإلمامومرتلتها 

  :مناقشة وتحليل

  يف حتليل هذه الشبهة جتدر اإلشارة إىل األمور اآلتية:

املسألة  يف فترة الصبا: 8ـ إعطاء النبوة واحلكم لعيسى وحيىي  ١
رتبة األوىل هي أنه ال ينبغي التعجب من بلوغ هذين اإلمامني املعصومني إىل م

اإلمامة يف الصغر، أو الذهاب إىل ما هو أبعد من ذلك من خالل إنكاره أيضاً؛ 
، واحلكم ليحىي بن 7بعد أن أخرب اهللا تعاىل بإعطاء النبوة لعيسى بن مرمي 

  ، ومها صغريين؛ إذ يقول تعاىل:7زكريا 

&�w` u  (ـ  u
 * &�,w] u4 w� t#utM� wJ u�& u7 t� u� ~6|� u�~" uqt, u7 �I~�& u
 ~�t] uD |S��  u-&u0w�t�� u wS& u;� 
&�,w] u" �w� u� u: u$ u% (�`�.  

[w,�& (ـ  u4 u6 t� ~t8� ~U&u�t, u;� u% �n }I ~<w@ u-&u0w�t�� t� ~k Fu, t u�& u= (�b�.  

ا ـ، وم 7ىي ـي ليحـذي أعطـم الـراد من احلكـق باملـوفيما يتعل
سرين من الشيعة ان يشمل النبوة أيضاً أم ال؟ هناك خالف بني املفـإذا ك
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. ونكتفي هنا بذكر ما أورده الفخر الرازي ـ وهو املفسر واملتكلم ���السنة
يف الصغر، حيث  7السين الشهري ـ يف تفسري إعطاء احلكم ليحىي بن زكريا 

اعلم أن يف احلكم أقواالً ... والثالث أنه: النبوة فإن اهللا تعاىل أحكم «قال: 
ك ألن اهللا تعاىل بعث حيىي وعيسى عليهما عقله يف صباه، وأوحى إليه، وذل

  .�`�»السالم ومها صبيان

هو قوة الفهم واإلدراك الدقيق  »احلكم«والقدر املشترك واملتيقن من 
  .7واإلهلام الغييب الذي يذكره اهللا بوصفه عناية خاصة اختص ا النيب حيىي 

الرتباط يتضح من هذه اآلية الشريفة أن العلم وقوة التعقل اخلاصة وا
الغييب ميكن حصوله يف الصغر وسنوات الطفولة، بل هو واقع، وال يوجد فيه ما 

  يستبعد.

كما وردت يف صريح اآلية  7ا فيما يتعلق بنبوة عيسى بن مرمي وأم
. أما ��bفقد ذهب أكثر علماء الشيعة إىل تفسريها بنبوته حال كونه صبياً
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، ومنهم ���ء شىت، فمنهم من أنكرهااملفسرون من أهل السنة فقد ذهبوا إىل آرا
دون ترجيح أو رفض من من اكتفى بذكر قولني: النبوة وغري النبوة، 

، وذهب بعضهم إىل تفسريها بالنبوة، وقد نسب الربوسوي هذا �`�أحدمها
. وأما الزخمشري فقد نسب ��bإىل اجلمهور »روح البيان«القول يف تفسريه 

  .��aاآليةتفسري النبوة يف الصغر إىل ظاهر 

حكم النيب حيىي بن �وقد صرح الفخر الرازي حبمل هاتني اآليتني 
على فترة الصغر، وأجاب عن  �زكريا، ونبوة السيد املسيح عيسى بن مرمي

إن قيل: كيف يعقل حصول العقل «شبهة استبعاد مثل هذا األمر، بالقول: 
ع من خرق العادة، أو ال والفطنة والنبوة حال الصبا؟! قلنا هذا السائل إما أن مين

مينع منه، فإن منع منه فقد سد باب النبوات؛ ألن بناء األمر فيها على املعجزات 
وال معىن هلا إال خرق العادات، وإن مل مينع فقد زال هذا االستبعاد؛ فإنه ليس 
استبعاد صريورة الصيب عاقالً أشد من استبعاد انشقاق القمر وانفالق 

  .��c»البحر

�u-&u0w�t  (ىل محل ظاهر قوله تعاىل: كما ذهب إ� u wS& u;� (  على الداللة
يف الصغر، وأنه جيب محل هذه  7على نبوة السيد املسيح عيسى بن مرمي 

فثبت «اآلية على ظاهرها، وجتنب تفسريها مبا خيالف الظاهر؛ إذ قال ما نصه: 
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& (ذا أنه ال امتناع يف كونه نبياً يف ذلك الوقت، وقوله:  u;� u-&u0w�t�� u wS ( يدل ،
على كونه نبياً يف ذلك الوقت؛ فوجب إجراؤه على ظاهره، خبالف ما قاله 

  .���»عكرمة

كما ذهب أبو منصور املاتريدي ـ إمام املدرسة الكالمية املاتريدية ـ 
  .�`�إىل تفسري هذه اآلية بالنبوة يف فترة الصغر والصبا أيضاً

قوة التعقل واملعرفة اخلاصة بأحكام  حاصل الكالم أن إعطاء النبوة، أو
الدين واالرتباط الغييب باملقام القدسي يف فترة الصغر أمر ممكن، بل واقع كما 

 فإن هنا من ،8حصل بالنسبة إىل النيب حيىي بن زكريا وعيسى بن مرمي 
مامة يف مرحلة الصبا، ال اإل مرتبة األئمة بعض بلوغ على القائمة اإلمامية رؤية

 7احملال وما خيالف املباين القرآنية. هذا وقد ورد تشبيه اإلمام اجلواد تتعلق ب
  .��b :يف الروايات املأثورة عن األئمة األطهار  7بالنيب عيسى بن مرمي 

باإلضافة  ـ مصاديق لبعض العباقرة والنوابغ يف سنوات الطفولة: ٢
ميكن  إذ. دهشةًو اًإىل األنبياء هناك من األطفال من يبدي نبوغاً يثري إعجاب

من املصاديق واألمثلة اليت تطالعنا ا وسائل اإلعالم يف هذا  العثور على كثريٍ
السياق. مثل ذلك الطفل الذي مل يبلغ السادسة من عمره ومع ذلك يستطيع 
إتقان اللغات األجنبية نطقاً وكتابة، أو أن حيفظ كتاباً أو مقاطع طويلة منه ـ 

  يتعذر على من هم يف مثل سنه. مثل القرآن الكرمي ـ بشكل
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عند كتابيت هلذه السطور حتدثت وسائل اإلعالم عن طفل روسي امسه 
ثنيت عشرة لغة، ايبلغ من العمر ستة أعوام وهو يتقن  »جيورجي هيجاكوف«

  كما يستطيع حلّ املعادالت الرياضية املعقدة.

 وميكن للقارئ الكرمي أن يقف على مزيد من هذه احلاالت من خالل
  البحث يف مواقع األنترنت اخلاصة ذا الشأن.

كما حتدث الشيخ إمساعيل حقي الربوسوي ـ وهو من مفسري أهل 
روح «السنة ـ يف معرض تفسري اآلية الثانية عشرة من سورة مرمي يف تفسري 

�t  ( »البيان� ~U&u�t, u;� u%(&�,w] u4 u6 t� ~d (  عن حاالت االنكشاف واإلهلام الغييب اليت
عندما كان عمره يتراوح بني  »سهل بن عبد اهللا التستري«للشيخ  حصلت

   .���ثالثة وسبعة أعوام

وعلى هذا األساس يكون علم الغيب والنبوغ الذي هو من نوع العناية 
اإلهلية يف تفسري الدين، وحىت إدارة احلكم والدولة أمراً ممكناً بل واقعاً بالنسبة 

 هذا إىل ثانية عودة لنا وستكون ،9رم إىل األئمة من أهل بيت النيب األك
  . أيضاً املوضوع

 اإلسالم إىل صغري غالم وهو 7 علياً 9ـ دعوة النيب األكرم  ٣

إن من بني احلقائق اليت تثبت الكفاءة الذاتية  :بعده من خليفة وتعيينه
إىل اإلسالم وكان له  7 اًمام علياإل دعا 9األكرم النيب أن هي ،:لألئمة

ر سنوات، مع أننا جند أن النيب طوال فترة نبوته املمتدة إىل ثالث من العمر عش
  .7اإلمام علي احللم باستثناء يدع إىل اإلسالم طفالً مل يبلغ وعشرين سنة مل
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 بأخذ 8وعالوة على ذلك فقد خص اإلمامني احلسن واحلسني
ثة يتكرر هذا األمر لغريمها. إن هذه املوارد الثال ومل صغريين، منهما البيعة

خري دليل على ما  �دعوة اإلمام علي وأخذ البيعة من احلسنني يف الصغر�
يتمتع به األئمة من الفضائل واخلصائص الذاتية اليت تؤهلهم حلمل أعباء 

  اإلمامة صغاراً وكباراً.

مقراً ، 7وقد استشهد لذلك املأمون العباسي املعاصر لإلمام اجلواد 
  .���بفضله وكفاءته وجدارته

كان ما تقدم يثبت إمكان  :7لفضائل الذاتية لإلمام اجلواد ـ ا ٤
الفضيلة الذاتية يف مرحلة الصغر وفترة الطفولة. وأما بشأن إمامة اإلمام 

من إثبات ـ باإلضافة إىل اإلمكان ـ  ، فالبد7، واإلمام اهلادي 7اجلواد
  أن: نشري إىل بعض النقاط يف هذا الش أيتالوقوع والتحقق أيضاً، وفيما ي

بعد رحيل اإلمام  / أ ـ اإلجابة عن األسئلة واملناظرات العلمية: ٤
من خالل طرح  7، كان الشيعة يف البداية خيتربون اإلمام اجلواد 7الرضا 

بعض األسئلة عليه للتأكد من أهليته ملنصب اإلمامة اإلهلي، ويروى يف هذا 
مثانني فقيهاً الختباره  السياق أن كبار الشيعة يف بغداد عقدوا العزم على توجيه

والتحقق من حقيقة األمر، فآمن مجيع هؤالء الفقهاء بأهليته بعد أن حصلوا منه 
على اإلجابات التفصيلية عن مجيع األسئلة املعقدة اليت طرحوها عليه ومل يكن 

  .�`�قد جتاوز السنة الثامنة من عمره الشريف
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جدارته  7ام اجلواد وإن من بني املوارد األخرى اليت أثبت فيها اإلم
الذاتية والعناية اإلهلية يف حقه يف خمتلف ااالت، املناظرات العلمية اليت كانت 
جتري بينه وبني مشاهري العلماء املخالفني لإلمامة واحملسوبني على جهاز 
السلطة واخلالفة. فكان يناظر هؤالء العلماء مراراً، وكان يتغلب عليهم دائماً 

  ذلك مسجل يف املصادر التارخيية. رغم صغر سنه، وكل

من اإلمام اجلواد  »أم الفضل«وكان املأمون العباسي يهم بتزويج ابنته 
بسبب ما يتوسمه فيه من الفضائل والكمال رغم صغر سنه ـ ورمبا ألسباب 
أخرى ـ وهو أمر كان يثري معارضة من حاشيته واملقربني منه، واشترطوا عليه 

بعد إجراء مناظرة بينه وبينهم. وقد كان يف هذه املناظرة عدم تنفيذ عزمه إال 
منصب قاضي  يشغل علماً وكان املأمون أفراد حاشية ـ وهو أوسع حيىي بن أكثم

أيضاً، ومل يبق أمام  7القضاة ـ فكانت الغلبة يف هذه املناظرة لإلمام اجلواد 
  .���7اجلواد  العلماء غري اإلذعان لرغبة املأمون يف تزويج ابنته من اإلمام

إثر كثري من املناظرات  / ب ـ إقرار املأمون وغريه من املخالفني: ٤
مبن  هممجيعاملناظرون مع علماء أهل السنة، أقر  7اليت كانت لإلمام اجلواد 

فيهم املأمون نفسه بعلمه وفضله وصفاته الذاتية رغم صغر سنه. وقد سبق أن 
كان يف بداية األمر خيالف اتصاف  حيىي بن أكثم وهو رئيس علماء أهل السنة

اإلمام ذه الصفات الكمالية، إال أنه بعد إحدى املناظرات اعترف لإلمام ذه 
الفضائل. كما أقر املأمون نفسه ال ذه الفضائل فحسب، وإمنا أضاف إىل ذلك 
فلسفة توفرها يف اإلمام يف بعض إشاراته، وأا غري مستبعدة عن سلسلة 
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ل العلم عليه من طريق اإلهلام والعناية اإلهلية، كما خاطب مجعاً النبوة، ونزو
ū «من العلماء ذات مرة وقال هلم صراحة:  � �� ³l °� �®*¯( ®�� �D̄�̄ B̄ ®�<̄ ¬�� ®� °�¯ ®¾�̄

 � FFF Q�̄�̄®�� ū � ®� °$ °�̄% ®&/̄ R̄ ±u ±��� L̄V̄ A ¬�� �̄ B ®x�̄®�� ū � �̄ ®�L̄�̄ �̄- h®̄ ® � �D̄�̄ ¬�
 ū � ®� °$ °&®   �́®*-̄ B ®�<̄ ®u ���  8 ��̄ ®�� �̄ s ±>��̄�̄ �̄ !̄��̄�̄«���.  

كما أقر سائر علماء أهل السنة من أمثال ابن حجر اهليتمي بفضل 
  .�`�يف صغرهوعلمه وكماله وعظمته  7اإلمام اجلواد 

 7دي لقد كان اإلمام اهلا :7ـ الفضائل الذاتية لإلمام اهلادي  ٥
حيث آلت إليه اإلمامة وهو صغري السن. وقد  7مثل أبيه اإلمام اجلواد 

تلقى الشيعة إمامته بالقبول ملشاتها بإمامة أبيه. وفيما يتعلق بالفضل الذايت 
الذي كان يتصف به اإلمام اهلادي نكتفي بذكر هذه الواقعة، وهي أن املعتصم 

سل إىل عامل سين شهري وهو أبو أن يستغل صغر سن اإلمام، فأرأراد العباسي 
، وأن يتوىل لذلك مالزمته وتعليمه عبد اهللا اجلنيدي ليتوىل تأديب اإلمام اجلواد

وحبسه يف بيته، وأخذ عليه خالل هذه املدة أن يقوم له بعملية غسل دماغ 
بوصفه أستاذه اخلاص. فثقل ذلك على كبار الشيعة. فكان اجلنيدي يلزم 

القصر؛ فاذا كان الليل أغلق الباب وأقفله وأخذ املفاتيح  أبااحلسن [اهلادي] يف
إليه. فمكث على هذا مدة وانقطعت الشيعة عنه وعن االستماع منه والقراءة 

مث إين لقيته يف يوم مجعة فسلّمت عليه وقلت له: ما قال «عليه. يقول الراوي: 
م، وال تقول الشيخ هذا الغالم اهلامشي الذي تؤدبه؟ فقال منكراً علي: تقول الغال

 اهللاباملدينة أعلم مين؟ قلت: ال. قال: فإين و  هل تعلم اهللاهلامشي؟! أنشدك 
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أذكر له احلزب من األدب أظن أين قد بالغت فيه فيملي علي باباً فيه أستفيده 
أتعلم منه ... مث قال: هذا مات أبوه  اهللامنه. ويظن الناس أين أعلّمه، وأنا و

 باملدينة ونشأ بني هذه اجلواري السود، فمن أين علم بالعراق وهو صغري
؟ مث ما مرت به األيام والليايل حىت لقيته فوجدته قد قال بإمامته وعرف ..هذا

  .���»احلق و قال به

يف صغره مرحلة من الظهور، وصفاته لقد بلغت كرامات اإلمام اهلادي 
اإلمام يف وجه هذه  ذريعة للمبالغة والغلو، وقد وقف همحبيث اختذ منها بعض

  .�`�الظاهرة بكل حزم وشدة، وحكم بقتل عدد من الغالة أيضاً

، 7حاصل الكالم أنه بااللتفات إىل نبوة املسيح عيسى بن مرمي 
ومها صغريان يف السن، تكون  7وإعطاء احلكم لسيدنا حيىي بن زكريا 

 أمراً 9ألكرم اإلمامة يف هذه الفترة بالنسبة إىل األئمة من أهل بيت النيب ا
 طريق من ثبتت قد : األئمة إمامة فضالً عن أنّ هذا. وواقعاً ممكناً

، وهو أمر�b�  9 األكرم النيب عن السابقني األئمة عن املأثورة األحاديث
  على إمكانيتهم وصالحيتهم الذاتية هلذا األمر. »مياًـل«يشكل بدوره برهاناً 

فسوف نفرد هلا حبثاً  7املنتظر وأما فيما يتعلق بإمامة اإلمام احلجة 
  مستقالً.
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  :الشبهة السابعة: أفضلية اإلمامة على النبوة  ■

إن من بني الشبهات اليت يثريها أهل السنة ضد التشيع هي ما عليه 
الشيعة من االعتقاد بأفضلية مقام اإلمامة على مقام النبوة، والذي يذهب 

  .:على مراتب األنبياء  :الشيعة على أساسه إىل تقدمي مقام األئمة 

  :مناقشة وتحليل

قرآين وكالمي،  واإلمامة والفرق بينهما حبث تعريف النبوة إن البحث يف
وعليه ميكن لكل مدرسة أو فرقة أن تبني رأيها يف هذا الشأن، شريطة أن 

  يكون هذا الرأي قائماً على قاعدة دينية وأن يستند إىل الكتاب والسنة.

أهل السنة والشيعة حول تعريف اإلمامة نقف على  عندما ننظر يف آراء
اختالفهما املبنائي يف هذا الشأن. حيث عمد علماء أهل السنة إىل تفسري 
اإلمامة يف كتبهم الكالمية بالرئاسة الدنيوية الناظرة إىل أمر احلكومة 
والسياسة، وغاية ما على احلاكم أنه يتكفل به من تنظيم هذه األمور الدنيوية. 

د تقدم الكالم بالتفصيل حول آراء أهل السنة يف هذا املوضوع يف بداية وق�
  .�الفصل األول

ذه الرؤية إىل تعريف اإلمام واإلمامة يتضح أن أهل السنة يقدمون 
اإلمام واإلمامة قد استعمال  ؛ ذلك ألنّ���تعريفاً عاماً لإلمامة يف القرآن والسنة

ى منها، كما استعمال يف غري مقام النبوة من يف القرآن يف مقام النبوة وما هو أمس
قبيل احلكومة وقيادة اتمع حىت لو كان من نوع الكفر واإلحلاد أيضاً، من 
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هذه الناحية: إن بإمكان أهل السنة أن يفسروا اإلمامة مبا دون النبوة والنيب، 
ولكن ال حيق هلم وليس من املنطقي أن يتهموا الشيعة مبخالفة القرآن واإلسالم 

مة يستند إىل القرآن رد خمالفتهم يف تعريف اإلمامة؛ ألن تعريف الشيعة لإلما
أيضاً. توضيح ذلك: لقد سبق أن أشرنا يف الفصل األول يف تعريف اإلمامة من 
وجهة نظر اإلمامية واختالفهم عن توجه أهل السنة يف هذا الشأن، مع بيان 
اختالف وخصائص تعريف الشيعة بشكل مسهب، وكان من بني أهم خصائص 

  اإلمامة عند الشيعة عبارة عن:
  عية اإلمامة اإلهلية.أ ـ مشرو

  .�العلم والعصمة�ب ـ الصفات اخلاصة، من قبيل: 
  ج ـ املرجعية العلمية والدينية.

  .�الوالية العامة�د ـ واسطة الفيض والقطب 
  هـ ـ اإلهلام.

وعليه طبقاً هلذا التعريف واخلصائص، ال ميكن ألي شخص ـ حىت إذا 
ن اجلمع بني هذه الصفات صعب كان حاكماً عادالً ـ أن يصبح إماماً؛ وذلك أل

بالنسبة إىل اإلنسان العادي، بل هو ضرب من احملال، وال ميكن مجع هذه 
الصفات يف شخص إال إذا مشلته العناية اإلهلية، ومتّ التنصيص عليه من قبل اهللا 

  ورسوله.
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بااللتفات إىل التعريف اخلاص لإلمام واإلمامة املطروح من قبل الشيعة 
لروايات أيضاً بطبيعة احلال ـ يتضح أن الذي تتوفر فيه هذه ـ وقد ورد يف ا

الصفات ليس نبياً، وإمنا سيكون يف نفس مراتبهم، غاية ما يف األمر أنه اليأخذ 
عن الوحي وال يرتل إليه كتاب، ولكن من املمكن يف الوقت نفسه أن يكون 

ميكن  مقام الذي يتحلى بصفات اإلمامة أمسى من بعض األنبياء أيضاً. بل
بالقطع واليقني من خالل  �أفضلية اإلمامة على النبوة�إثبات هذه احلقيقة 

  االستناد إىل اآلية اآلتية:

)  u;u� uT �m u�w� u�w@ ~p z@ u� u6, w�� u	 t@w` uCu0 t@� t�w` u%( & c�& u�w` w�&}��w� u�~� wD& u$ |Sw` u�& u
 }� ~# }�
 uD ~�&u� u= u1 u�& u
 �w0 }= |� ~� t� w� u% u�& u
 u9wwM&}!�� x w� t# (���.  

بااللتفات إىل شأن نزول هذه اآلية وتارخيها يتضح أن إعطاء مقام 
كان بعد إعطائه النبوة، إذ متّ له ذلك يف آخر  7اإلمامة إلبراهيم اخلليل 

عمره الشريف، وبعد اجتياز كثري من االختبارات املتنوعة. وعليه يتضح أن 
نبوة، وميتاز منها، وإنه أفضل وأمسى منها؛ ألن مقام اإلمامة خيتلف عن مقام ال

إعطاء اإلمامة يكون بعد مقام النبوة، وإذا كان مقام اإلمامة هو عني مقام النبوة 
  لكان احلديث عن إعطائها وتفريعها على االبتالء بالكلمات اإلهلية ال مربر له.

 من هنا يتضح أن رؤية اإلمامية يف تفضيل مقام اإلمامة على مقام
  النبوة هلا مستند من القرآن الكرمي.

ـ ضمن إشارته إىل حمدودية أذهان  7وقد صرح اإلمام الرضا 
الناس وقصورها عن بلوغ حقيقة اإلمامة ـ بأن اإلمامة أفضل من النبوة، 
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  واستدل لذلك بإعطاء النيب إبراهيم مقام اإلمامة بعد النبوة، فقال:

بعد النبوه واخللّة مرتبة  7خلليل إن اإلمامه خص اهللا ا إبراهيم ا«
  .���»ثالثة، وفضيلة شرفه ا

 7مث استطرد اإلمام قائالً إن هذه املرتلة خاصة بذرية اإلمام علي 
يف مقام بيان صفات ومناقب النيب  7وقد أشار اإلمام الصادق  حصراً.

  إىل املفاهيم اآلتية: 7إبراهيم اخلليل 
  ـ العبد. ١
  ـ النيب. ٢
  ل.ـ الرسو ٣
  ـ اخلليل. ٤
  ـ اإلمام. ٥

مؤكداً على أن هذه املنازل واملقامات إمنا هي مقامات تراتبية، مبعىن أنه 
كان عبداً أول األمر، مث نبياً، مث رسوالً، مث خليالً، ليصبح يف اية املطاف 

*̄� ̄ )®B̄®(@̄ '�3 ̄>�® ̄/.¬  ��¯��¬ « إماماً، وإليك نص الرواية: ��L̄ ®-� D̄¯ ¬·� ,'�0*(:̄ °sD̄ �
 °sD̄¯ ¬·��̄ , '�*�̄ °sD̄ �¬./̄ ®�<̄ B̄®(@̄ 'R� °5H̄ °sD̄¯ ¬·��̄ , 'R� °5H̄ °sD̄ �¬./̄ ®�<̄ B̄®(@̄ '�0*(:̄ °sD̄¯ ¬·��̄

: °8�̄ Q̄�@̄ , °s3̄/̄ J̄̄(@̄�̄ �̄�¯* ®�̄ ®6� s D�̄ °8�̄ Ȳ¯|̄ ¬�̄�̄ ,'����̄� °sD̄ �¬./̄ ®�<̄ B̄®(@̄ '�*�̄  �/̄
 °�* ��L̄ ®-� )  c&�&�w` w�&}��w� u�~� wD&$ |Sw`(�`�«�b�.  
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وأخالفه بأم  هإىل تعريف نفسه وأسالف 7وقد عمد اإلمام السجاد 
أئمة املسلمني، معدداً اآلثار واملنافع اليت يتركوا على الناس والكون بأسره، 

دة املؤمنني، حنن أئمة املسلمني، وحجج اهللا على العاملني، وسا«حيث قال: 
وقادة احملجلني، وموايل املؤمنني، وحنن أمان أهل األرض، كما أن النجوم أمان 
ألهل السماء، وحنن الذين بنا ميسك اهللا السماء أن تقع على األرض، ولوال ما 

  .���»يف األرض منا لساخت بأهلها

وهذه الصفات من خمتصات األئمة اليت مل يشاركهم فيها حىت األنبياء 
  .9بقني باستثناء النيب األكرم السا

على  :عشر  أفضلية اإلمامة ومصاديقها احلصرية باألئمة اإلثين إنّ
سائر األنبياء، تتضح من الروايات اليت تقدم ذكرها يف الفصل األول حتت 

، وسنذكر بعض »الصادر األول«و »اإلمام واسطة الفيض اإلهلي«عنوان 
  اآلتية. الروايات األخرى يف معرض نقد الشبهة

حاصل الكالم أن االختالف بني الشيعة وأهل السنة يف تعريف اإلمامة 
موضع  نّأهو اختالف مبنائي، وميكن غض الطرف عنه بشكل من األشكال. و

النقاش الرئيس يف هذا البحث يكمن يف مؤديات هذا املبىن، حيث يتوصل 
من عشر، و ثينالشيعة من خالل تعريفهم اخلاص لإلمامة إىل إمامة األئمة اإل

وهنا ،9يتوصلون إىل تفضيلهم على مجيع األنبياء باستثناء النيب األكرم  ثَم 
  .والغلو باإلفراط الشيعة اام إىل السنة أهل يعمد
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بعبارة أخرى: هل هناك من غري األنبياء من بلغ مقام اإلمامة أم ال؟ 
عتقاد ـ انطالقاً جييب اإلمامية عن هذا السؤال باإلجياب، حيث يذهبون إىل اال

تبة، وقد رعشر قد بلغوا هذه امل من اآليات والروايات ـ إىل أن األئمة اإلثين
تقدم ذكر بعض اآليات والروايات اليت تثبت هذا اإلدعاء يف الصفحات 

  السابقة، كما سيأيت ذكر مزيد منها يف معرض حتليل الشبهة اآلتية.

  :: ى األنبياءالشبهة الثامنة: أفضلية أئمة الشيعة عل  ■

ـ املتقدم  بتعريف اإلمامة لإلمامية فيما يتعلق إىل املبىن القرآين بااللتفات
عيف حتليل الشبهة السابقة ـ تة، وتبعاً لذلك  داإلمامة مقاماً إهلياً يفوق النبو

. أما ���9يكون أئمة الشيعة أفضل من سائر األنبياء باستثناء النيب األكرم 
تفات إىل مبناهم فيما يتعلق باإلمامة، فإم يقدمون تعريفاً أهل السنة فباالل

سطحياً عن اإلمامة، وتطبيقه على احلكومة واحلاكم الديين، وينكرون عقيدة 
الشيعة القائمة على تفضيل األئمة على سائر األنبياء باستثناء النيب 

  .�`�9األكرم

   :مناقشة وتحليل

  لنقاط اآلتية جديرة باملالحظة:فيما يتعلق بتحليل هذه الشبهة، جند ا
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بعد أن أثبت الشيعة بالدليل  ـ عنوان اإلمامة مثبت لألفضلية: ١
القرآين أن مقام اإلمامة أفضل من مقام النبوة، يضاف إىل ذلك داللة النصوص 

وسائر األئمة  7على تعيني اإلمام علي  �اآليات والروايات النبوية�الدينية 
 األمرين هذين نتيجة تكون ؛9فاء لرسول اهللا اآلخرين بوصفهم أئمة وخل

عشر يف منصب  النبوة، وتنصيب األئمة املعصومني اإلثين على اإلمامة أفضلية�
ة على األنبياء الذين ـة أئمة الشيعـهي أفضلي �اإلمامة بأدلة من القرآن والسنة

بحث هنا مل يبلغوا مرتبة اإلمامة واقتصروا على مرتبة النبوة فقط. واجلدير بال
  وإمنا املقدمتان اآلنفتان ومها: ليس النتيجة،

، يف حتليل �أفضلية مقام اإلمامة على مقام النبوة�املقدمة األوىل: 
  الشبهة األخرية.

، وسوف �يف منصب اإلمامة 7تنصيب اإلمام علي �املقدمة الثانية: 
نعمل على إثباا بالتفصيل يف الفصل اآليت ضمن احلديث عن شبهة عدم 

  وجود تنصيب يف القرآن والسنة.

إن هذا الدليل إمنا يثبت أفضلية األئمة على األنبياء الذين مل يبلغوا 
مرتبة اإلمامة. أما دعوى أفضلية األئمة على سائر األنبياء مبن فيهم الذين 

فهو ما سنعمل على بيانه يف  ،9بلغوا مرتبة اإلمامة باستثناء رسول اهللا 
  الدليل التايل.

باإلضافة إىل املسألتني  دلة اخلاصة على أفضلية األئمة:ـ األ ٢
أفضلية اإلمامة على النبوة، ووجود النص على إمامة األئمة �املتقدمتني 

ميكن لنا من خالل اآليات والروايات أن نثبت أفضلية األئمة الشيعة  �الشيعة
حة على سائر األنبياء. بعبارة أخرى: لو سلمنا عدم ص 7سيما اإلمام علي 
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املتقدمني على ادعاء الشيعة، ميكن لنا مع ذلك إثبات هذه  �املقدمتني�الدليلني 
األفضلية من طريق التمسك بالنصوص اخلاصة؛ إذ هناك نصوص خاصة من 

ض هذه األدلة عر نأيتالقرآن والسنة على أفضلية األئمة على األنبياء، وفيما ي
  باختصار:

أن خيرج بأهل بيته للمباهلة والدعاء،  ، أمر اهللا نبيه���يف قضية املباهلة
�t  (وذلك إذ يقول تعاىل:  ~< uT w6 t� w:t�� t� w� u� u�& u$ & u� w� t:u@ t� w� wp,wT u� }$& u� t� u�uT

 t� w#u0t] u" }6~e t6 ~� u� ~?t"u u% &u� u� ~? t"u u% t6 ~7 u�& u�w" u% & u" u�& u�w" u% t6 ~7 u�&u� t@u u% & u" u�&u� t@ u  ~� t� u" � tIu�& u:u;
 t�u: tOu� uT  u�u� t:u���  u9w@w�& u�t�� uC uD (�`�.   

 إىل معه خيرج مل 9يجمع املفسرون واملؤرخون على أن النيب األكرم 
، واإلمام احلسن واإلمام 3غري ابنته السيدة فاطمة الزهراء  املباهلة
. حيث متّت اإلشارة إىل السيدة الزهراء ��b 7 علياً واإلمام ،8احلسني
&(بلفظ  u" u�& u�w"( ، وإىل احلسنني بلفظ)& u" u�&u� t@u ( وإىل اإلمام علي بلفظ ،

)&u� u� ~? t"u ( وبعبارة ،9. وبذلك يتضح أن اإلمام علي كان مبرتبة النيب األكرم 
 اهللا يعتربه حبيث السمو من ورسوله اهللا عند 7 علي اإلمام مرتبة إن: أدق

ه ليس هناك الً على أندلي يشكل وهذا الرسول ومرتلته، نفس مبثابة ورسوله
، وحيث أن النيب 7من يشابه الرسول يف صفاته وكماله غري اإلمام علي 

 �وهو اإلمام علي�األكرم أفضل من مجيع الناس واألنبياء، كان شبيهه ونفسه 
                                                             

� −  >��%.5� 3�- 	 �.�.� �.:�/> W�(�< �< ��.¹� �< ��l�� H>�(/ �< :u  GH�(  2��(7�
 !� ��i7� 2/�, E ��P�� !� 	 L��� �Li�� !� 2(�%��- �$.*�;< �  2*&��� �$.�><

�$.-R�� �� 3� 3;�� �@�� 3;�� ���� E 3 ��.��F�$%� Bi(7� �Í ��- �� !� Q 
` −  :��L&  Qvd�F 
b −  p ,B(%; u- 3�< ���y� 3%�� :LC:�� � ,�rc p ,�(��� ���.�� ;r � ,r�F 



 ��)

  .���أفضل من سائر األنبياء اآلخرين

يف كثري من املواطن بأفضلية األئمة  9وقد صرح النيب األكرم 
، ويف بعض املوارد اخلاصة بأفضلية اإلمام :ر عش املعصومني اإلثين

على مجيع الناس واألنبياء، وقد تقدم بعضها يف فصل الكليات يف  7علي
، وفيما »األئمة واسطة الفيض اإلهلي«حبث إثبات نظرية التنصيب حتت عنوان 

   نعرض بعض النصوص األخرى:أيتي

لنصوص الروائية لقد حتدثت ا أ ـ أهل البيت هم املخلوق اإلهلي األول:
عامل الذر أو  عامل آخر امسه عامل الدنيا يف متحققة قبل الناس كانت عن أن أرواح

`t�w (عامل النور، وهو العامل الذي أخذ اهللا فيه عهده وميثاقه على الناس بقوله:  u% 
 u  uC uD t6 ~� u� u# tZu u% t6 ~#u0 }= |� ~� t6 w� w�I ~#~� t� w� uA u� �w� u@ t� w� u�z@ u� u� uku  ~� t�u�u  t6 w# w� ~?"

 u9w�wT& u  � u� u� t� uD &}� ~7 & }"w` w� u�&u, w<t�� uA tI u= �I~�I~< u; t�u  & u" t� w# uZ uCu@ �I~�& u
 t6 ~� |@ u	w@(�`� .
 7 علي واإلمام 9وكان أول ما خلق اهللا يف ذلك العامل روح النيب األكرم 

 نور احتاد ىعل األحاديث يف التأكيد متّ وقد. :وسائر األئمة املعصومني 
 9 اهللا رسول عن ذلك يف ورد ومما ،9 األكرم النيب ونور 7 علي اإلمام

خلقت أنا وعلي بن أيب طالب من نور اهللا عن ميني العرش نسبح اهللا «: قال أنه
  .��b»ونقدسه من قبل أن خيلق اهللا ـ عز وجلّ ـ آدم بأربعة أالف سنة
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ملرتلة احلقيقية لإلمام النيب يف هذا الكالم يف مقام التعريف با إنّ
، وأنه متحد معه يف عامل األنوار واألرواح. وقد جاء هذا املضمون يف 7علي
  .���من روايات أهل السنة كثريٍ

؛ 7يف داللة ذات خلق النفس األوىل على أفضلية اإلمام علي الشك
 ونفس نفسه تفضيل سياق يف األمر هذا يذكر 9وذلك ألن النيب األكرم 

فكيف ال نكون أفضل من املالئكة وقد «: يقول إذ الئكةامل على 7علي
عز �سبقناهم إىل معرفة ربنا وتسبيحه وليله وتقديسه؟ ألن أول ما خلق اهللا 

  .�`�»أرواحنا فأنطقنا بتوحيده وحتميده ... �وجل

جاء يف كثري من  ب ـ كتابة أمساء األئمة يف اجلنة وتعريف األنبياء ا:
أصحاب الكساء أو األئمة اإلثين عشر كانت مكتوبة يف الروايات أن أمساء 

إىل  7مواضع مقدسة من قبيل: اجلنة، والعرش، وباب اجلنة، قبل نزول آدم 
األرض. وأن آدم قد سأل اهللا سبحانه عن أصحاب هذه األمساء، فبين اهللا له 

  حقيقة هذه الوجودات النورانية وما تتمتع به من كرمي الصفات والسجايا.

صرح اهللا ذه احلقيقة يف بعض األحاديث القدسية وغريها، من  وقد
 عشر اإلثين األئمة أمساء 9قبيل حديث املعراج، حيث شاهد النيب األكرم 

هم أوصياؤك وخلفاؤك، «: له فقال عنهم، اهللا فسأل اإلهلي، العرش ساق يف
  .��b»وخري خلقي بعدك
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 أموره ريفتص يف له وصي جمرد ليس 9إن وصي النيب األكرم 
 الوصاية منها املراد وإمنا الوفاة، مسألة يف املعروفة واألسرية الشخصية
حيث يقول ذاته التصريح به يف احلديث  متّ ما وهذا. النبوة أمور يف واخلالفة

يا حممد هؤالء أوليائي وأحبائي وأصفيائي وحججي «اهللا سبحانه وتعاىل لنبيه: 
يت وجاليل، ألطهرن األرض بآخرهم بعدك على برييت، وهم أوصياؤك، وعز

  .���»املهدي من الظلم

واضح أنه لو كان بني الناس واألنبياء غري األئمة من هو أفضل منهم 
. وعليه تكون كتابة أمساء 7لكتبت أمساؤهم يف اجلنة ايضاً، ولشاهدها آدم 

  دليالً على أفضليتهم على من سواهم. :األئمة 

جاء عن النيب  :اخللق غاية : واألئمة 9ج ـ النيب األكرم 
. اإلمكان عامل خلق غاية هم بيته وأهل أنه الروايات من كثري يف 9األكرم

 قد آدم أبانا وأن اجلنة يف مكتوبة البيت أهل أمساء أن ذكرنا أن تقدم وقد
، ويف أكثر هذه الروايات جييب اهللا آدم عن سؤاله ويؤكد له بزيارا تشرف

  وأنه لوالهم ملا خلق العامل: أفضليتهم على من سواهم،

يا آدم لوالهم ملا خلقتك، وملا خلقت النار والعرش والكرسي واللوح «
  .�`�»والقلم
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 :واألئمة 9مرتلة النيب األكرم إنّ ::أحد باألئمة ـ عدم قياس د
 على أحد فيها يدانيهم ال حبيث والسمو الرفعة من اإلمكان عامل ومرتبتهم يف

 يقاس ال حنن«: قال أنه عنه روي إذ 9 األكرم النيب شخص بذلك صرح ما
  .���»أحد بنا

كثري من الروايات ذا املضمون، ومن  7كما ورد عن اإلمام علي 
  .�`�»حنن أهل بيت ال يقاس بنا أحد«ذلك ما روي عنه أنه قال: 

وبذلك حكم ابن عمر على ما روى عنه أبو وائل عن ابن عمر قال: 
قلنا: أبو بكر وعمر وعثمان، فقال رجل  9 كنا إذا عددنا أصحاب النيب

البن عمر: فعلي ما هو؟ قال: إن عليا من أهل البيت، ال يقاس به أحد، هو 
  .��bيف درجته 9مع رسول اهللا 

وبذلك أفىت اإلمام أمحد بن حنبل وهو من كبار علماء أهل السنة 
دادي: وأحد أقطاب املذاهب األربعة، إذ قال أمحد بن حممد الكرزري  البغ

مسعت عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال: سألت أيب عن التفضيل؟ فقال: أبو بكر 
هو «وعمر وعثمان، مث سكت. فقلت: يا أبت، أين علي بن أيب طالب؟ قال: 
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  .���»من أهل البيت ال يقاس به هؤالء

الروايات املتقدمة كانت  إنّ :7هـ ـ التصريح بأفضلية اإلمام علي 
أن  هملتزامية، وعليه ميكن لبعضبالداللة اال :البيت  تدل على أفضلية أهل

يشكك يف داللتها أو يتوقف، ولكن هناك حلسن احلظ روايات أخرى وهي 
كثرية أيضاً تدلّ بالداللة املطابقية وبشكل ال يقبل معه الشك على أفضلية أهل 

  نشري إىل بعضها: أيت، ويف ما ي:البيت واألئمة األطهار 

عبدالرمحن بن عوف: يا عبد الرمحن إنكم أصحايب ل 9قال رسول اهللا
وعلي بن أيب طالب أخي ومين وأنا من علي، فهو باب علمي ووصيي، وهو 

  .�`�»وفاطمة واحلسن واحلسني هم خري األرض عنصراً وشرفاً وكرماً

 اخلوارج عن حدثها أنه 9وعن أم املؤمنني عائشة عن النيب األكرم 
خري أهل األرض وأعظمهم مرتلة عند اهللا  ] هو7وأن الذي يقاتلهم [علي 
هم شر اخللق، يقتلهم خري اخللق وأعظمهم عند اهللا «يوم القيامة، حيث قال: 

  .��b»يوم القيامة وسيلة

 تعاىل اهللا إن«: قائالً بيته وأهل نفسه 9كما وصف النيب األكرم 
ريته من مجيع اخللق ... فأنا وأهل بييت صفوة اهللا وخ عن بييت وأهل اختارين

  .��a»خلقه
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 األنصار من مجع يف 7 لعلي قال أنه 9وروي عن النيب األكرم 
يا علي لو أن أحداً عبد اهللا حق عبادته مث شك فيك وأهل بيتك «: واملهاجرين

  .���»يف أنكم أفضل الناس كان يف النار

، الذي »الطائر املشوي«واحلديث اآلخر هو احلديث املعروف بـ 
ل السنة من أمثال: احلاكم النيسابوري يف املستدرك صححه بعض علماء أه

  على الصحيحني، والذهيب يف تذكرة احلفاظ. وإليك نص هذا احلديث:

» ±
(¬%�� 3̄®%   �̄��̄ Q̄�@̄ �́���̄ u®- 4:̄<̄ ®u ̄ 9  Q̄��̄�̄ Ê ®�)̄w 
%.®{� ¬� °$ ¬��
 ¬i�� �D̄�̄ 
��̄ °B °�®�/̄ �̄®*�̄� �̄ � ®�̄ ±�;̄�̄- ̄ ®� F} °8�̄�̄ B̄�̄�̄�̄ Î " ̄ �̄�P̄�̄«�`�.  

على  :وهناك رواية صرحية يف داللتها على أفضلية األئمة األطهار 
مجيع الناس مبن فيهم األنبياء السابقني، وهي الرواية املروية عن اإلمام علي 

  يف كتب الفريقني، وإليك نص الرواية: 7

ربائيل؟ فقال: يا علي قال علي قلت: يا رسول اهللا أنت أفضل أم ج«
ل أنبياءه املرسلني على مالئكته املقربني، وفضلين إن اهللا ـ تبارك وتعاىل ـ فض

على مجيع النبيني واملرسلني، والفضل بعدي لك يا علي، ولألئمة من ولدك من 
   .��b»بعدك، فإن املالئكة من خدامنا وخدام حمبينا

عالوة على الروايات  ::و ـ الروايات املأثورة عن األئمة األطهار 
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أنفسهم تتحدث  :النبوية هناك روايات كثرية صدرت عن األئمة األطهار 
  .:عن أفضليتهم على سائر الناس وحىت األنبياء 

نا بذلك نستدل على أفضلية نإورمبا جاءت هنا شبهة لزوم الدور، 
  جة.األئمة بروايات ماثورة عن األئمة أنفسهم، وبذلك ال يكون هذا الدليل ح

عمد نئمة، نا قبل إثبات أفضلية األويف اجلواب عن هذه الشبهة نقول: إن
أوالً إىل إثبات إمامتهم وصفام الالزمة من قبيل: العصمة، واملرجعية الدينية، 
وحجية أقواهلم، لنتخذ من ذلك فرضية وقاعدة ثابتة. مثّ نرجع إىل هذا املصدر 

جواب عن السؤال القائل: من هو الذي أثبتنا حجيته وعصمته؛ لنحصل على 
  أفضل الناس؟

عترته خري «عترة النيب األكرم بقوله:  7وصف اإلمام علي 
   .���»العتر

حنن جنب اهللا، وحنن «أنه قال:  7وروي عن اإلمام حممد الباقر 
  .�`�»صفوة اهللا، وحنن خريته

بنا «أنه قال يف حديث طويل:  7وروي عن اإلمام جعفر الصادق 
وبنا ختم اهللا، وحنن األولون وحنن اآلخرون وحنن أخيار الدهر فتح اهللا 

ونواميس العصر، وحنن سادة العباد وساسة البالد، وحنن النهج القومي والصراط 
  .��b»املستقيم، وحنن علة الوجود وحجة املعبود ...
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  وأيب بكر: 7اجلمع بني الروايات الدالة على أفضلية اإلمام علي 

 ،9رسول اهللا هو أفضل الناس بعد 7علي ماماتضح مما سبق أن اإل
 أيب أفضلية على الدالة السنة أهل روايات ظاهر مع ويتناىف يتعارض وهذا
بعض الروايات يرد اسم عثمان أيضاً. ولكن ميكن لنا يف اجلمع  ويف وعمر، بكر

بينها أن  نقول: إن علماء أهل السنة يف احلد األدىن ال يشكّون يف أفضلية 
ا فيما يتعلق بتقدميهم أليب بكر وعمر على سائر الصحابة، أم 7لي اإلمام ع

فيجب القول إن هذه األفضلية كانت يف الدائرة اخلاصة بالصحابة وهي دائرة 
ما هو إن 7 اًيخرجون منها اإلمام علي ختصصاً، ولذلك يصرحون بأن علي

رديفاً  هبوصفمن أهل البيت الذين ال يقاس م أحد، فهو فوق الصحابة، 
  .9وكفؤاً لرسول اهللا 

وقد تقدم هذا املعىن يف الرواية عن ابن عمر، ويف جواب أمحد بن 
. 7حنبل عند تفضيله للصحابة، وجوابه عن سؤال ابنه عن موضع علي 

ويبدو من ذلك أن أفضلية علي على سائر الناس كانت واضحة عند ابن عمر 
يه ال حاجة إىل جعله يف وابن حنبل وضوح الشمس يف رابعة النهار، وعل

  مستوى سائر الصحابة فيما يتعلق باملفاضلة بينهم؛ فهو خارج دائرم.

  الشبهة التاسعة: استبعاد مقام اإلمامة من دون نبوة  ■

قد تثار شبهة مفادها: كيف ميكن لألئمة أن يكون أفضل من األنبياء 
ف ميكن لألئمة أن مع أم هم أنفسهم ليسوا من األنبياء؟ وبعبارة أخرى: كي

  يبلغوا مرحلة اإلمامة قبل أن يبلغوا مرحلة النبوة؟

.nI]��� 	�I$ �=1I��5 �,�¡% �i
&��: 
إن اخلصوصية اليت جتعل األنبياء يستحقون مواجهة األمر القدسي 
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وملك الوحي، هو ما يتمتعون به من السمو الروحي، فإم يطهرون أنفسهم 
تغدو مستعدة لرتول الوحي عليهم، ويتم اصطفاؤهم ويهذبوا قبل النبوة حىت 

  بالرسالة، وبطبيعة احلال ال ميكن إغفال دور العناية اإلهلية يف هذا الشأن.

على تسامي الروح  »الوالية«ويف املصطلح العرفاين يطلق عنوان 
وتقرب صاحبها من مرتلة القرب اإلهلي، فيحصل صاحبها على مرتلة خاصة 

العناية اإلهلية من طريق االرتباط بالغيب وعامل املالئكة،  من اهللا، فتشمله
وبذلك حيصل على الشرط الالزم للنبوة ونزول الوحي، ومن املمكن يف الوقت 
نفسه أن حيصل هذا الفرد على الوحي مبعىن الشريعة ومحل الرسالة، وقد 

ذكر  الحيصل على هذا املعىن. كما هو احلال بالنسبة إىل لقمان احلكيم الذي
القرآن الكرمي مواعظه احلكمية يف كثري من املواطن. ولكنه ال يصنف يف 
املصادر بوصفه نبياً، وإمنا يعطى عنوان احلكيم اإلهلي. ومع ذلك كانت مرتلته 

  ومرتبته فوق بعض األنبياء.

وبعبارة أخرى: إن الذي حيصل على مقام الوالية يصل بالضرورة إىل 
باط بعامل الغيب واحلصول على أسرار املعارف اإلهلية مقام القرب من اهللا واالرت

 »نبياً«ه دمن نوع املعارف العقلية والدينية واملعرفية، ومن هذه الناحية ميكن ع
النبوة «مبعىن املخرب عن الغيب اإلهلي. ويتم تسمية هذه املرتلة يف العرفان بـ 

النبوة « إنّ :ة يقولون. ولذلك جند العرفاء فيما يتعلق باخلامتي���»التعريفية
قد ختمت، أما النبوة التعريفية مبعىن بلوغ اإلنسان الكامل مقام  »التشريعية

                                                             

� −  � ,=>���3�� ���� ,���� ��l� ,¤L  u-� :LC:��d` ,2*�7� ��;�.��� ;
p� � ,�ab  p�` � ,a`t L- =¿*@ 8�3�� ; p ,��l�� � ,�`m ,

 :Bl����`F 



 ���

القرب اإلهلي واحلصول على احلقائق العقلية والدينية ـ دون الشريعة ـ فهو 
  مستمر.

وأما نبوة التشريع والرسالة فمنقطعة ... «يقول حميي الدين بن عريب: 
  .���»باده، فأبقى هلم النبوة العامة اليت ال تشريع فيهاإال أن اهللا لطيف بع

من هنا فإن أصل أفضلية من يتمتع مبقام الوالية على مقام النبوة حمرز 
ومنسجم مع القرآن واملباين العرفانية، ولكن هل ميتلك أئمة الشيعة مثل هذه 

ناك فه. 9 املرتلة؟ هذا ما نثبته من طريق الروايات املأثورة عن النيب األكرم
اليت تصرح وتؤكد على  ،9كثري من الروايات املروية عن النيب األكرم 

أرواح األئمة القدسية وأفضليتهم على أرواح األنبياء، وقد تقدم بعضها يف 
  .»األئمة واسطة الفيض اإلهلي«الصفحات السابقة يف الفصل األول حتت عنوان 

  :لديمقراطيةالشبهة العاشرة: عدم انسجام اإلمامة مع ا  ■

إن من بني الذرائع اليت يتمسك ا أعداء أصل اإلمامة ومذهب التشيع 
للطعن فيه والتشنيع عليه هو القول بأن أصل اإلمامة يتعارض مع الدميقراطية 

، ببيان أن اإلمام ـ مبعىن احلاكم والقائد السياسي واالجتماعي �رأي األغلبية�
 عز اهللا أو 9مثل النيب األكرم  ـ حيث يتم تنصيبه من قبل مقام قدسي

راء األمة، وال خيفى ما يف ذلك من االنتهاك آل جتاهل هناك يكون وجل،
  الصارخ ملفهوم الدميقراطية.

وقد عمد الدكتور عبد الكرمي سروش ـ يف كلمته اليت ألقاها عام 
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للميالد يف جامعة السوربون يف فرنسا واستغرقت ساعتني كاملتني حتت  ٢٠٠٦
  الدميقراطية والتشيع ـ إىل اعتبار هذين املفهومني متنافيني. عنوان

وبطبيعة احلال تعود جذور هذه الشبهة إىل ما يقرب من قرن من 
الزمن، حيث سبق للمستنريين من أهل السنة من أمثال أمحد أمني إىل اعتبار 

  .���نظرية الشيعة يف اإلمامة متنافية مع القواعد الدميقراطية

  :نقد ورأي

   معرض نقد هذه الشبهة جيدر االلتفات إىل األمور اآلتية:يف

 (�,>�	<�=��� [��"  G�:; :�%E� �<���: 
لألسف الشديد ـ  ـ والدميقراطية التعارض بني اإلمامة القائلني بوجود إن

عندما يصدرون  �اإلمامة والدميقراطية�ال يقدمون أي بيان لطريف النسبة بني 
التعارض بينهما. يف حني أن املسار املنطقي يقتضي حكمهم بوجود التنايف و

منهم أن يعملوا ـ من خالل تعريف اإلمامة والدميقراطية ـ على إيضاح أسباب 
القول بتعارضهما وعدم إمكان اجلمع بينهما. وعليه سنقوم هنا بإيضاح هذين 

  املفهومني من أجل مراعاة املسار املنطقي للبحث.

، إذ هي مؤلفة من »حكومة الشعب«اطية هو إن املعىن اللغوي للدميقر
مبعىن احلكم. ويتم  »Kratein«مبعىن الشعب، و »Demos«كلمتني ومها 

ترمجتها وتعريفها حبكومة الشعب أو األكثرية أيضاً. وقد أشكل علماء 
االجتماع وفالسفة السياسة على هذا التعريف، وجيب دراسة هذه اإلشكاالت 
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  .���يف موضعها

اطية تنقسم ـ ملختلف االعتبارارت، من قبيل طريقة مشاركة الدميقر نّإ
، �التقليدي أو املعاصر�، واملسار التارخيي �املباشرة أو غري املباشرة�الناس 

ـ  �الليربالية أو االشتراكية أو الرتعة النخبوية، واألسلوب أو القيم�واألهداف 
قراطية مهمة يف غاية ، وهو أمر جعل تعريف الدمي�`�إىل أقسام ومناذج متعددة

التعقيد. وعليه جند من الضروري هنا أن نبني خمتلف مناذج الدميقراطيات، على 
  النحو اآليت:

إن من بني أهم مناذج الدميقراطية ميكن  ـ الدميقراطية مبا هي قيمة: ١
تسمية منوذجني، ومها: الدميقراطية بوصفها قيمة، والدميقراطية بوصفها أسلوباً. 

األول تكون الدميقراطية وآراء الناس واألكثرية يف نفسها ذات قيمة،  ويف القسم
عحبيث يانتخاب األكثرية صائباً وعقلياً وكاشفاً عن اخلري الواقعي واملصلحة  د

العامة. إن هذا النموذج يؤكد على جمموعة من املباين واملسلمات من قبيل: 
واملنطق واألخالق،  قدرة الناس على حكم أنفسهم، واتباع البشر للعقل

  وقدرم على بلوغ التقدم املادي واملعنوي.

وإن هذا النموذج ينقسم بنفسه إىل أقسام خمتلفة من قبيل: التعددية 
اليت حتترم املعارف البشرية األعم مما إذا كانت صائبة أم خاطئة، أو حقاً أو 

  باطالً، وال تتحمل أي آيديولوجية.
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النموذج الثاين للدميقراطية هي  وب:ـ الدميقراطية مبا هي أسل ٢
الدميقراطية بوصفها أسلوباً، وهي كما يبدو من امسها تعين اعتبار انتخاب 
األكثرية أسلوباً وطريقاً للحكومة. إن هذا النموذج ميكن أن ينقسم إىل قراءات 

. ���ومناذج خمتلفة، من قبيل: الدميقراطية الليربالية، والدميقراطية االشتراكية
مهية اخلاصة هلذين النموذجني اآلخرين، سوف خنوض يف تعريفهما على ولأل

  النحو اآليت:

تؤكد الدميقراطية الليربالية على أولوية  ـ الدميقراطية الليربالية: ٢/  ١
على سائر القيم األخرى، من قبيل: املساواة، والفضيلة  وتقدمها حرية املواطنني 

هذه   اجلدد من أمثال هايك يصرحون بأنّنياملدنية، والرفاه. وإن الليربالي
انتخاب األكثرية ال  الليربالية هي اليت متارس السطوة على الدميقراطية، وإنّ

  ميكنه سلب أو حتديد قيم الليربالية، من قبيل: حرية املواطنني.

إن الدميقراطية االشتراكية بدالً من  ـ الدميقراطية االشتراكية: ٢/  ٢
تم بأصل املساواة بني املواطنني وحقوقهم االقتصادية،  »حرية املواطنني«

وتذهب لذلك إىل االعتقاد بأن على الدولة أن متسك بعصب االقتصاد، 
ولضمان أصل املساواة واحلقوق االقتصادية، ميكنها أن تسلب حرية املواطنني 

  أو تعمل على حتديدها.

ف املشهور إن التعري ـ الدميقراطية القانونية والنخبوية: ٤و ٣
والتقليدي للدميقراطية هو مشاركة األكثرية من الناس يف انتخاب احلاكم 
وإدارة احلكم. بيد أن بعض فالسفة السياسة يف القرن األخري طلعوا علينا 
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بتقدمي منوذجني آخرين لتعريف الدميقراطية. فطبقاً للدميقراطية القانونية ال 
بل يف حكم القانون. إن السلطة  يكمن جوهر الدميقراطية يف حكم األكثرية،

من وجهة نظر هؤالء الفالسفة خطرية للغاية، ولذلك البد من حتديدها يف إطار 
القانون، وإن حتديد السلطة وكبح مجاحها ال يتم عرب األكثرية، وإمنا من خالل 
القانون. ويف احلد األقصى فإن هذا النموذج من الدميقراطية ال يكمن يف حكم 

  بل اجلماهري، بل هو وسيلة للتشاور مع األكثرية.مباشر من ق

والنموذج اآلخر للدميقراطية يتمثل يف الدميقراطية النخبوية. حيث 
يذهب القائلون ذا النموذج إىل أن الدميقراطية مبعىن انتخاب األكثرية 

يف احلكم أمر مستحيل، وال يعدو أن يكون جمرد وهم، إذ غاية ما ومشاركتهم 
. ومن »النخب«احلكم بأقلية من أفراد اتمع تتكون من  نراه هو حصر

من التقليديني،  »موسكا«و »بارتو«القائلني ذا النموذج ميكن لنا تسمية 
من املعاصرين. وإن املعاصرين من النخبويني ـ  »روبرت دال«و »شومبيتر«و

عتربة، خالفاً للتقليديني ـ يذهبون إىل القول بأن قواعد الدميقراطية تبدو م
  .���ولكن على املستوى العملي ال تكون احلكومة إال يف حيازة النخب

�,>�	<�=��� v` _G,i0��% AhR'� �]�": 
بعد أن شرحنا خمتلف أنواع الدميقراطية، ندخل يف حتليل النسبة القائمة 
بني اإلسالم والدميقراطية. فحيث تبين لنا أن الدميقراطية ال ختتزل يف منوذج 

، من البديهي عندما يواجه القارئ النبيه سؤاالً مفاده: هل اإلسالم واحد
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ينسجم مع الدميقراطية؟ سيكون جوابه البديهي: علينا أوالً أن حندد نوع هذه 
  الدميقراطية بشكل واضح، كي يتسىن لنا اإلجابة عن هذا السؤال.

طرف إذا كان  أ ـ تنايف اإلسالم والتشيع مع الدميقراطية مبا هي قيمة:
لـما النسبة بني اإلسالم والدميقراطية هي الدميقراطية بوصفها قيمة، جيب القول: 

على سلسلة من املباين واألسس الثابتة، من  انداإلسالم والتشيع يؤكّ كان
قبيل: أصل احلاكمية اإلهلية، واعتبار الدنيا وسيلة إىل السعادة يف اآلخرة، 

ال ميكن له أن ينسجم مع هذا فع، وضرورة تطبيق أحكام الدين يف اتم
النموذج من الدميقراطية وقواعدها. فعلى سبيل املثال: إن القول بأن انتخاب 

صائباً ومنطقياً، ال ميكن أن ينسجم مع العقل  دعيف نفسه قيمة وي داألكثرية يع
من موارد أخطاء األكثرية يف التاريخ. فإن  اًالسليم أبداً؛ ألننا نشهد كثري

سالم ال ميكنه أن يستوعب القول بأن رأي األكثرية هو املطاع واملتبع يف اإل
مجيع ااالت واحلقول حىت لو أدى إىل خمالفة التعاليم الدينية، وإمنا يقبل ذلك 
فيما لو تطابق رأي األكثرية مع املوارد واملسائل املنسجمة مع الدين والعقل 

ن ندافع عن القائلني بوجود التنايف والفطرة. من هنا ميكن على حنو االحتمال أ
بني اإلسالم والدميقراطية، والتذكري بأن املراد من ذلك هو خمالفة اإلسالم 
لنموذج الدميقراطية مبا هي قيمة ذاتية، والذي يعتربه علماء الدين ممثالً 

  للدميقراطية الغربية.

ا إذا أم ب ـ تناغم اإلسالم والتشيع مع الدميقراطية بوصفها أسلوباً:
كان طرف النسبة بني اإلسالم والتشيع مع الدميقراطية مبا هي أسلوب، فهنا 
الميكن لنا التحدث بضرس قاطع عن التعارض وعد االنسجام بني اإلسالم 

أصل هذا النموذج من انتخاب األكثرية  لـما كانوالدميقراطية، بل ميكن القول: 
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فإن اإلسالم حيترم هذا األمر مع  ال ينظر إليه بوصفه قيمة، بل هو جمرد وسيلة،
تطعيمه ببعض الشروط وإضافة بعض القيود، ومن بني أهم تلك الشروط أن 
يكون انتخاب األكثرية يف إطار الدين والتعاليم الدينية. وبعبارة أخرى: أن ال 
يؤدي هذا النوع من الدميقراطية وانتخاب األكثرية إىل احنسار دور الدين 

ين وتعاليمه هو الذي حيدد البوصلة اليت جيب على وأحكامه، بل إن الد
يف عصر غيبة ورأيها األكثرية أن تسري على ضبط إيقاعها. يربز دور األكثرية 

بشكل أجلى، حيث ميكن للناس ـ بعد حلاظ القيم والصفات  7املعصوم 
الدينية ـ أن ينتخبوا احلاكم والرئيس بشكل مباشر أو غري مباشر، وبذلك 

رهم يف إدارة البالد واإلشراف على األمور. وميكن تسمية هذا ميارسون دو
اجلمهورية «أو  »القدسية«أو  »الدميقراطية الدينية«النوع من الدميقراطية بـ 

  .»الدينية

وأما القول بأن هذا النوع من الدميقراطية هل هو موجود يف الغرب أم 
  ال؟ جيب القول: 

بلة للمرونة مع الدميقراطية الدينية، أوالً: إن الدميقراطية بوصفها قيمة قا
والكالم يدور حول أصل انطباق املعايري الدميقراطية. وأما القول بعدم وجود 
  هذا النوع من الدميقراطية يف الغرب، فإنه ال ينهض دليالً على ضعفه أو بطالنه.

وثانياً: إن الليربالية إمنا تقبل بالدميقراطية وانتخاب األكثرية يف إطار 
واعد الليربالية، وعندما يقع التعارض بني الليربالية والدميقراطية، تعمل الق

الليربالية على تقدمي قواعدها، ويف هذه الصورة ال جند أحداً يهب إىل الدفاع 
عن حياض الدميقراطية. ولكن عندما تعمد القيم الدينية إىل حتديد الدميقراطية 

اس، ينهض اجلميع ويتحدث عن ضمن الدائرة اليت تالحظ رعاية مصاحل الن
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  معارضة الدين للدميقراطية؟!

حاصل الكالم أنه ال ميكن احلديث عن التعارض والتنايف بني اإلسالم 
وتشرحيه وبيان والدميقراطية بشكل مطلق، وإمنا جيب تفسري مفهوم الدميقراطية 

  ة.نوعها، لالنطالق بعد ذلك إىل بيان موقف اإلسالم من الدميقراطية املعني

إن من بني أنواع  ج ـ تناغم اإلسالم والتشيع مع الدميقراطية القانونية:
الدميقراطية هي الدفاع عن أصل سيادة القانون، وليس الدفاع عن رأي 
األكثرية، غاية ما هنالك أن أنصار هذا النموذج الدميقراطي يفصلون القانون 

ل: أصل الليربالية واملصاحل على مقاس الثقافة واملباين املقبولة عندهم، من قبي
الدينية واالقتصادية، ويؤسس الدميقراطية املنشودة واملطلوبة له على هذا 

  األساس.

وعليه ميكن تطبيق هذا النوع من الدميقراطية يف إطار اإلسالم والتشيع 
أيضاً. فإن لإلسالم والتشيع يف حقل السياسة واحلكم نظاماً سياسياً واقتصادياً 

ذهب يف هذا السياق إىل ضرورة تطبيق قانون خاص يف اتمع، خاصاً، وي
وإن احلاكم ميثل دور املسؤول عن تطبيق هذه القوانني بوصفه وكيالً من قبل 
الناس ومستأمناً على مصاحلهم. وهنا ميكن احلديث عن تناغم اإلسالم مع هذا 

ستكون وقواعده النوع من الدميقراطية. إال أن قانون هذا النوع من الدميقراطية 
  خمتلفة عن القوانني والقواعد الدميقراطية الغربية، من قبيل الليربالية وما إليها.

إن دميقراطية النخب  د ـ تناغم اإلسالم والتشيع مع دميقراطية النخب:
منوذج جديد ومعاصر يف الغرب، حيث يؤكد القائلون ا ال على رأي 

اتمع إلدارة احلكومة والتعامل مع  األكثرية، بل على وجود النخب يف
املنافسني من األحزاب واجلماعات. ميكن تطبيق هذا النوع من الدميقراطية 
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على اإلسالم يف اجلملة. فقد منح اإلسالم قبل أربعة عشر قرناً النبوة واإلمامة 
إىل بعض النخب ـ املنتجبني من قبل اهللا ـ ليقوموا على رأس أمور األمة، ويف 

ر الغيبة حدد اإلسالم بعض الصفات اخلاصة ملن يتوىل قيادة اتمع، من عص
  قبيل: العلم والعدالة والتدبري.

بعد تعريف الدميقراطية وأنواعها، سوف ندخل يف مزيد من الشرح 
لبيان عدم تعارض التشيع مع الدميقراطية، وسوف نشري يف هذا السياق إىل 

  واحلكم من وجهة نظر التشيع:دور الناس والشعب يف حقل السياسة 

�:,i�� ��D �R&,��� ���� J 2:i�� �7�&i� :S&��� �<���: 
على الرغم من ذهاب اإلمامية إىل أصل التنصيب والقول خبالفة اإلمام 

 يقيدون ولكنهم وجل، عز اهللا من وبأمر 9من قبل النيب األكرم  7علي 
 إكراه ميكن وال التحقق، هلا يكتب لن وإال الناس، برضا نفسه الوقت يف ذلك

 إن: أخرى وبعبارة. وشرعية نزيهة كانت مهما حكومة حتمل على الناس
  والتشيع تتشكل من عنصرين: اإلسالم يف احلكومة

العنصر األول: أن يكون احلكم واحلاكم دينياً، وأنه مع وجود املعصوم 
 واألئمة ،9م ال جيوز لغري املعصوم تويل السلطة، وهي حكومة النيب األكر

  ؟: عشر اإلثين املعصومني

العنصر الثاين: مشاركة أفراد الشعب يف أمر احلكومة، ومشروعيتها 
الدينية عندهم. وحيث يوجد هناك اليوم من املستنريين من يسعى إىل إظهار 
الرؤية الشيعية حول احلكومة بوصفها معارضة وغري منسجمة مع الدميقراطية 

  د أنفسنا مضطرين إىل تقرير العنصر الثاين.مبعىن مشاركة الشعب، جن
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ومن اجلدير ذكره هو أين قد سبق أن أوضحت بشكل تفصيلي املباين 
نشري إىل  أيت، وفيما ي���القرآنية لدور الناس يف أمر احلكومة يف موضع أخر

  عناوين ذلك:
هذا ما تدلّ عليه كثري من اآليات القرآنية  ـ اإلنسان خليفة اهللا: ١

. والزم اخلالفة االضطالع بدور اهللا فيما يتعلق باحلقوق �`�الكرمية
واملسؤوليات، من قبيل احلكومة وممارسة السلطة، واملصادقة على القوانني 

  .��bاالجتماعية الضرورية، يف حال فقدان النص
لقد أكد القرآن الكرمي على أصل الشورى  ـ أصل الشورى: ٢

وهو أمر تسامل عليه املفكرون من ، ��aوالتشاور يف إدارة احلكم والدولة
  الشيعة.

يصف القرآن الكرمي املؤمنني بأم أولياء  ـ والية مجيع املؤمنني: ٣
  .��d، ومينح املؤمنني بذلك نوعاً من حق احلاكمية وتويل أمور اتمع��cبعض
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يرى القرآن  ـ اتمع مسؤول عن تشكيل احلكومة وصيانتها: ٤
الدينية وصيانتها مسؤولية تقع على عاتق أفراد الكرمي أن تأسيس احلكومة 

. عالوة على ذلك فإن القرآن يشتمل على األحكام ���الشعب واألمة
االجتماعية واجلزائية، وإن تطبيق هذه األحكام ال يقوم ا شخص احلاكم، 

. ومن الواضح أن أفراد األمة كافة وإمنا يضطلع ا أفراد اتمع واملواطنون
على االضطالع ذا الدور إال بعد إقامة احلكم واستالم مقاليد غري قادرين 

  السلطة.

احلكومة من وجهة نظر  دتع ـ احلكومة أمانة واحلاكم أمني األمة: ٥
القرآن أمانة الناس، وإن احلكام أمناء ومستأمنون على حقوق الشعب 

  .�`�واألمة

 من آياته عن لقد ى القرآن الكرمي يف كثري ـ النهي عن االستكبار: ٦
االستكبار وحكومات الظلم واجلور، مبيناً أن إحدى وظائف ومسؤوليات 

. ومن ��bاألنبياء هي حماربة احلكومات الطاغية، وحترير العباد من سطوة الظلم
بني مصاديق حكومات الظلم واجلور واالستكبار، احلكومة اليت متارس احلكم 

ةعلى الناس بالقهر والغلبة والبطش والقو�a�.  
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وبعد ذكر العناوين القرآنية املثبتة ملشاركة الناس يف أمر احلكم، ندخل 
  ايات يف هذا اال:واآلن يف ذكر بعض الر

  :��� 9النيب األكرم 

 أصل على معروفة رواية يف 9ورد التأكيد من قبل النيب األكرم 
 ناسال رضا على علقها أنه بيد ،7 علي لإلمام اإلهلية واحلاكمية احلكومة
 عافية يف ولوك فإن أميت، والء لك طالب أيب ابن يا«: يقول إذ وإقباهلم،
وما هم  فدعهم عليك، اختلفوا وإن أمرهم، يف فقم بالرضا، عليك وأمجعوا

  .�`�»فيه

 ومن دون باإلكراه، احلكم عن 9ويف رواية أخرى ى النيب األكرم 
 ويغصب اجلماعة، يفرق أن يريد جاءكم من«: قال حيث األمة، أفراد استشارة

  .��b»ذلك أذن قد اهللا فإن فاقتلوه، مشورة غري من ويتوىل أمرها، األمة

  :7اإلمام علي 

إىل ممارسة العنف والقوة يف التصدي للحكم ـ  7مل يلجأ اإلمام علي 
رغم كون هذا احلكم حقاً من حقوقه اإلهلية ـ وإمنا ترك ذلك لرغبة الناس 

فإن بيعيت ال تكون خفياً، وال تكون إال عن «ذلك قال:  وإرادم وبيعتهم، ويف
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  .���»رضى املسلمني

إن بيعة الناس للحاكم يف مرحلة البيعة تكون عرب االنتخاب احلر 
واالختيار التام، أما بعد البيعة فيجب عليهم الوفاء وعدم نقض عهد البيعة مع 

ا اخليار للناس قبل إمن«: 7احلاكم [ما مل يغير]. ويف ذلك يقول اإلمام علي 
  .�`�»أن يبايعوا

أن احلكم أمانة وأن احلاكم أمني، كما ورد  7يرى اإلمام علي 
إن عملك ليس لك بطعمة، ولكنه «مضمون ذلك يف كتاب له إىل بعض عماله: 

  .��b»ملن فوقك، ليس لك أن تفتات يف رعيتك ىيف عنقك أمانة، وأنت مسترع

أم حراس األمة وخزاا كما وصف قادة جيشه يف كتاب آخر ب
  .��a»فإنكم خزان الرعية، ووكالء األمة«ووكالؤها، إذ يقول: 

للناس، وقال:  احلكم واحلاكمية ملك ويف موضع آخر رأى اإلمام أنّ
أيها الناس ـ عن مالء وإذن ـ إن هذا أمركم ليس ألحد فيه احلق، إال من «

  .��c»يأمرمت وإنه ليس يل دونكم إال مفاتيح مالكم مع

تعيني احلاكم من طريق الشورى من حق  7وقد وصف اإلمام علي 
إمنا الشورى للمهاجرين واألنصار، فإن أمجعوا «املهاجرين واألنصار، وقال: 
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  .���»على رجل ومسوه إماماً، كان ذلك هللا رضى

انتخاب احلاكم من قبل األمة واجباً وحكماً  7كما يعترب اإلمام علي 
يف ذات الوقت،  »احلقوق«ل يف التكاليف رغم كونه من مقولة إهلياً، وإنه داخ

والواجب يف حكم اهللا وحكم اإلسالم على املسلمني بعد ما ميوت «إذ يقول: 
إمامهم أو يقتل أن ال يعملوا عمالً، وال حيدثوا حدثاً، وال يقدموا يداً وال 

  .�`�»رجالً، وال يبدأوا بشيء قبل أن خيتاروا ألنفسهم إماماً

نكتفي ذا املقدار جتنباً لإلطالة، وسوف نغض الطرف عن ذكر وس
روايات سائر األئمة وآراء علماء الشيعة، على أمل أن يكون يف ما ذكرناه ما 
يكفي إلثبات أن مذهب التشيع وأصل اإلمامة ليس بصدد فرض حكم 

ن أربعة املعصوم باإلكراه وممارسة العنف والقوة، بل قام أئمة الشيعة منذ أكثر م
عشر قرناً بتعريف الناس على مبدأ الشورى والبيعة واالنتخاب يف حقل 

متثل النموذج العملي على  7السياسة واحلكومة، بل إن حكومة اإلمام علي 
  ذلك.

وإذا أردنا قياس نسبة اإلسالم إىل الدميقراطية يف صدر اإلسالم، وجب 
ول، وتعيني عثمان من قبل علينا حتليل خالفة عمر بتنصيبه من قبل اخلليفة األ

جلنة من مخسة أشخاص فيما عرف بالشورى؛ ليتضح أن اإلسالم السين هو 
الذي يتناىف مع الدميقراطية على املستوى العملي، وليس اإلسالم املتمثّل 

  بالتشيع.
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املسألة األخرى إن القارئ الكرمي يدرك ويلمس ـ من خالل كل هذا 
يف املعترك السياسي ومسألة احلكم ـ العنصر التأكيد واالهتمام بدور الناس 

الثاين من احلكومة الدينية. أما العنصر األول من احلكومة الدينية واملتمثل 
بأصل دينية احلكم وتعيني احلاكم املعصوم من قبل اهللا عز وجلّ والنيب 

جزء من العنصر األول يف احلكومة الدينية والذي يذعن له  فهو ،9األكرم
مة ال باإلكراه بل بدافع من معتقدام الدينية، وكما تقدم أن ذكرنا الشعب واأل

فإم إن مل يلتزموا بذلك يكونون قد ارتكبوا معصية من الناحية الدينية، ولكن 
يف الوقت نفسه ال يكتب التحقق حلكومة املعصوم الدينية، وال يستطيع املعصوم 

يه ال يكون هناك أي تناف أو أن جيلس على سدة احلكم باإلكراه والقوة. وعل
تعارض بني النظرية السياسية لدى الشيعة وبني الدميقراطية باملعىن املنهجي 

  واألسلويب.

��I�8� �D ��&�'� Bh0k� :¢�&��� �<���: 
يعمد ناقدو اإلمامة ـ من خالل تفسريهم اتزأ والناقص لإلمامة، 

 9طريق تنصيب النيب األكرم  واختزاهلا مبسألة احلكم والزعامة السياسية من
 حبجة مهامجتها على ويعملون التنصيبية، للحكومة مساوقة اعتبارها إىل ـ

ن خالل حذف م ـ يسعون الناقدين هؤالء أن إال. الدميقراطية مع تعارضها
جزء من معتقد الشيعة يف اإلمامة، وبعبارة أدق: من خالل حذف األركان 

ة املتمثلة بوجود اإلمام املعصوم الذي يتمتع الرئيسة لنظرية الشيعة يف اإلمام
، واالستناد إىل اجلانب التارخيي �على ما مر حبثه�بالعلم اللدين واإلهلام 

املتمثل باحلكم ـ إىل إضعاف التشيع وجرحه من خالل ارتكاب مغالطة 
. ذلك ألن الذي يصر الشيعة على كونه منصوصاً ليس هو جمرد تعيني »احلذف«
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 البحث مورد املسألة وإمنا. 9ويل املسلمني بعد رحيل النيب األكرم احلاكم و
 يف اإلمامة مسألة يبحثون الشيعة إنّ إذ احلاكم، وتعيني احلكم مقولة من أبعد

 الدينية املرجعية وتشمل احلكومة، جمرد من وأرفع أمسى ويروا أوسع دائرة
 العصمة يف مثله هو 9 رماألك النيب وخليفة اإلمام أن مبعىن. أيضاً والعلمية

واملسؤولية اإلهلية وتفسري الدين وحراسته وصيانته، وإن كلمته هي كلمة النيب 
يف مجيع ااالت الدينية والسياسية واالجتماعية، فهي فصل اخلطاب لألمة. 

  وعليه فإن شأن اإلمام أمسى وأهم من الشأن احلكومي. 
إن الذي حيظى بالدرجة « قال األستاذ الشهيد املطهري يف هذا الشأن:

األوىل من األمهية فيما يتعلق مبسألة اإلمامة هو خالفة النيب األكرم ... فهل 
كان هناك بعد النيب فرد يستطيع أن يكون مرجعاً يف أحكام الدين كما كان 

... لو ذكرنا اإلمامة بالشكل  ���رسول اهللا مرجعاً ومبيناً ومفسراً للدين؟
اإلمامة تعين احلكومة،  احلكومي، وقلنا بأن ثل باملستوىالسطحي والبسيط املتم

  .�`�»يقوله الشيعة لكان ما يقوله أهل السنة أكرب من جاذبية ذلك الشيء الذي
يرى مساحته أن هذا األسلوب يف البحث خطأ كبري، وأن هذا اخلطأ قد 

  .��bارتكبه حىت بعض قدماء املتكلمني
 7ى: لو ثبتت كفاءة اإلمام عليبعبارة أخر«واستطرد مساحته قائالً: 

باألدلة  ذلك يف ونيابته الدينية املرجعية يف 9للتصدي ملقام النيب األكرم 
  .��a»القطعية املتقنة، فإن نيابته يف أمر احلكومة ستكون ثابتة تلقائياً

                                                             

� −  � ,�G>�*���� 2���y�� =½�H� �����m�  	m`F 
` −  � ,s� < H3l7�dtF 
b −  � ,s� < H3l7�m�F 
a −  � ,s� < H3l7�r� �tdF 



 �)�

:�&?7E� A&�8� 6� c&=o� �I]/0�M� ��bE� :_@�	�� �<��� 
 أنّوعلمهم وإهلامهم  :اتضح من خالل حبث عصمة األئمة 

االشتمال على مقام اإلمامة والزعامة وتعيني ذلك كان على أساس الكفاءة 
هذه الكفاءة واللياقة، وبعبارة أدق: إن العلة املقتضية يف بناًء على واللياقة، و

، اتضح أن 7صدر اإلسالم كانت منحصرة يف الوجود املبارك لإلمام علي 
 الواقع مقام حبسب 9فة حقيقياً للنيب األكرم اإلمام علي كان إماماً وخلي

ثبوت، من هنا فإن تنصيب النيب األكرم له إماماً إمنا حيتوي على صبغة وال
كاشفية وإرشادية. فلم تكن النصوص الدالة على إمامته ـ من قبيل حديث 
الغدير ـ هي اليت أكسبته الشرعية، وإمنا الصحيح هو أن اإلمام كان الئقاً 

الصفات اليت أهلته لتويل منصب اإلمامة، وقد جاءت هذه النصوص ومتصفاً ب
  .7يف مرحلة الحقة لتحقق اإلمامة يف شخص اإلمام علي بن أيب طالب 

يف اإلمامة مل يتحقق من خالل  7وعليه فإن مقام اإلمام علي 
التنصيب، كي يشكل على الشيعة بأم قد عمدوا إىل إخراج مسألة احلكومة 

  لدميقراطية والعقالنية، وحولوها إىل جمرد مسألة وراثية.عن طبيعتها ا

بعبارة أخرى: إن األئمة يف عصرهم كانوا هم الالئقون احلقيقيون 
حصرياً للتصدي ملقام اإلمامة واخلالفة، وإن الشيعة إمنا يقولون بزعامة النخب 

هي احلقيقيني وقيادم لألمور السياسية واالجتماعية والعلمية والدينية، و
  تتطابق مع الدميقراطية اليت هي من نوع دميقراطية النخب.

عالوة على أن نظرية اإلمامة ضمن تأكيدها على أصل تنصيب اإلمام، 
إمنا تربط تطبيق احلاكمية بشرط املقبولية ومرضاة األمة، فال وجود ألي إكراه 

  ين، وعليه فإن نظرية اإلمامة ال تعارض الدميقراطية أبداً.ديف ال
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م اإلما اختيار أمر 9رمبا تساءل أحدكم: ملاذا مل يترك النيب األكرم 

والقائد احلقيقي إىل األمة لتختاره بنفسها؟ بل دعا الناس يف كثري من الروايات 
  الروايات؟ املأثورة عنه إىل انتخاب وبيعة األئمة الذين نص عليهم يف تلك

من بني مهام النيب  إن اإلجابة عن هذا السؤال واضحة. ذلك ألنّ
ة. ومن جهة أخرى الشريع أصول وبيان أمته وهدايتها، إرشاد هو 9األكرم 

حيث تعرض الناس يف صدر اإلسالم حلملة إعالمية قام ا األمويون 
أثار يف أذها م بعض الشبهات واملنافقون واملتكالبون على السلطة وهو أمر

فلم يرتقوا إىل املستوى املطلوب من الوعي السياسي الذي جيعلهم قادرين 
  .»التنصيص«على تعيني إمامهم احلقيقي، كان البد من مسألة 

من هنا «ومما قاله األستاذ الشهيد مرتضى مطهري يف هذا الشأن: 
ألمر كان يتضح عدم نضج جمتمع ذلك العصر لفكرة انتخاب اخلليفة، وأن ويلّ ا

جيب أن يكون تعيينياً وليس انتخابياً. وحىت إذا ما قبلنا بأن مبدأ احلكومة 
ذلك اتمع ـ  اإلسالمية إمنا يقوم على االنتخاب، وليس على التعيني، إال أنّ

 فكرة استيعاب على قادراً يكن مل ـ 9لسنوات طويلة بعد النيب األكرم 
  .���»االنتخاب

طية احلقيقية تتمثل بانتخاب الناس واختيارهم إن الدميقرا ببيان آخر:
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للحاكم الكفوء الذي تتوفر فيه الشروط واملواصفات الالزمة يف التصدي ألمر 
احلكومة، وهذا حيتاج إىل أرضية مناسبة من قبيل: تشخيص األمة، وعدم 
اإلعالم املسيء ضد املرشحني الكفوئني، وأن تكون هناك إمكانية للتعريف 

لصاحلني على املستوى العملي. فإذا مل تتحقق هذه الظروف، فإن باملرشحني ا
احلكمة والعقل يقضيان بتوفري األرضية املناسبة إلدارة األمور وحتسني 
األوضاع ومساعدة الناس من خالل التعريف وانتخاب املرشح احلصري 

  الصاحل، وهذا األمر هو املنطقي يف انتخاب األصلح.

مثال الدكتور سروش الذي يرى نفسه مناصراً إنه ملما يثري العجب من أ
للفلسفة السياسية للغرب مثل فلسفة بوبر. فعلى الرغم من أن بوبر ال يرتضي 
الدميقراطية لشعوب العامل الثالث لعدم بلوغهم إىل املستوى املطلوب من النضج 
السياسي، وهكذا يعمد إىل التضحية بالدميقراطية فداًء لألطماع الغربية، جند 

لدكتور سروش فيما يتعلق بالدميقراطية الغربية حنبلياً أكثر من ابن حنبل، ا
حيث جيرح يف الشيعة ونظرية اإلمامة بسبب توهم معارضتها للدميقراطية، 
متجاهالً الظروف اليت سادت ذلك العصر وما تعرض له الناس من اهلجمة 

واليت بلغت ، 7الشرسة اليت قادها األمويون الغتيال شخصية اإلمام علي 
حد اام اإلمام بترك الصالة، فهل كانت هناك أرضية مناسبة النتخاب الناس 

  ملن هو األصلح إلدارة األمة، وحتقيق الدميقراطية احلقيقية؟

 7يا علياً يسم مل 9لو فرضنا أن اهللا سبحانه وتعاىل والنيب األكرم 
يال الراهنة أن تصدره بوصفه قائداً وإماماً، ما هو احلكم الذي كان ميكن لألج

يف هذا الشأن؟ أمل يكن من حقهم اام اهللا ورسوله ـ والعياذ باهللا ـ بكتمان 
احلق وجتاهل أصل التعريف بالنخب؟ أمل حيق هلم أن يقولوا إن اهللا ورسوله قد 
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يف مواجهة أمثال معاوية بن أيب سفيان واملنافقني وغريهم  اًخذال اإلمام علي
  فرص واملتكالبني على السلطة؟من املتحينني لل
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لو أغمضنا الطرف عن املسائل املتقدمة، وقلنا بأن أصل اإلمامة 
واحلكومة املنصوبة من قبل اهللا تعارض الدميقراطية الغربية أو أي أطروحة 

حلكم اإلهلي مع بشرية أخرى، بيد أننا نتساءل هنا ونقول: عند تعارض ا
احلكم الغريب وما يبدو أنه من أحكام املتمدنني، فلمن يكون الترجيح 
والتقدمي؟ إذا كان األصل يقوم على التنصيب من قبل اهللا ـ كما يذهب الشيعة 
إىل ذلك ـ فما هو الداعي إىل التضحية حبكم اهللا فداًء حلكم غري إهلي؟! أال 

وخالق الوجود بأسره؟ أم جيوز له  جيب على اإلنسان أن خيضع حلكم خالقه
  رد اغتراره بالتقدم العلمي أن يتمرد على إرادة واهب الوجود واحلياة؟

واضح أن اإلنسان املتأله واملؤمن باهللا يقدم حكم اهللا حىت على نفسه 
  وروحه أيضاً.

الدميقراطية الغربية املزعومة تعاين من كثري من  أنّ فضالً عنهذا 
قية واإلنسانية على ما ستأيت اإلشارة إىل ذلك، وعليه ال ينبغي النواقص احلقو

ترجيح هذه الدميقراطية على التشيع رد توهم إمكان حصول التعارض 
  بينهما.

�,>�	<�=��� m�	¦e :_@&��� �<��� 
يف احترامها وتبجيلها حد التقديس  همهذه النظرية ـ اليت يبلغ بعض إنّ

من اإلشكاالت  اًفيما بينهما ـ تعاين كثري التعارض اإلمامة عند وترجيحها على
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 أيتاحلقوقية ونقاط الضعف املنطقية، وإن إصالحها رهن بترميمها، وفيما ي
  نشري إىل بعض مواطن النقص والضعف يف هذه النظرية:

لقد أثبتت جتارب االنتخابات الغربية  ـ عدم مشاركة األكثرية: ١
ركون يف التصويت. وعليه ينخرم اجلوهر السابقة أن أكثر املواطنني ال يشا

  األساسي من الدميقراطية.
قد حيصل نادراً أن تكون  ـ عدم انتخاب احلاكم من قبل األكثرية: ٢

هناك أغلبية نسبية من مشاركة املواطنني يف االنتخابات، ولكن حيث يكون 
قة إنه هناك كثرة يف املرشحني لتويل رئاسة السلطة التنفيذية ميكن القول بكل ث

ليس هناك حاكم متّ انتخابه من قبل األكثرية أبداً. وقد أكد على هذين 
  .���»كارل رميوند بوبر«فيلسوف الشهري يف القرن العشرين الالنقصني 

ما هو  ـ االفتقار إىل السند القانوين بالنسبة إىل األجيال الالحقة: ٣
قبل جيل من آالف املبىن القانوين واحلقوقي الذي يربر حكومة منتخبة من 

املواطنني على أشخاص مل يبلغوا السن القانونية إال بعد انتهاء التصويت 
مل يكن وإجراءات واحلملة االنتخابية؛ فاضطروا إىل االنصياع لقوانني حكومة 

  هلم شرف انتخاا؟
يف أكثر االنتخابات تكون  ـ سيادة املناخ املضطرب يف االنتخابات: ٤

د الطريق أمام فوز بعض املرشحني بعينهم. ومن الواضح أن الدعاية هي اليت مته
الدعاية حكر على من ميسك بالعصب املايل ومن ميلك الثروة واالمرباطوريات 
االقتصادية والتجارية، ولكي يضمن املرشح فوزه، يتعين عليه التعاقد مسبقاً 

                                                             

� −  p ,Ñ:�%&�>� e�- 8���M :LC:�a � ,�bbc � ,�L@ u/� ¥H> ;��c� ,�`� ,
��c�3:e ;� � ,�5� 8¹�� B; Ó�Ó 9�d`F 



 �*)

  .مع هذه القنوات اليت ستنهض بأعباء الدعاية له كي تستثمره الحقاً

من املمكن جداً أن تفضي  ـ اخنفاض مستوى الكفاءة يف الدولة: ٥
االنتخابات إىل فوز املرشح الذي يفتقر إىل الصالحية والكفاءة، أو تقدمي 
املفضول على الفاضل ملختلف األسباب، من قبيل إصرار القانون االنتخايب 

رج على أن يكون املرشح من طبقة خاصة، ويصادف وجود الكفاءات يف خا
تلك الطبقة. وقد يؤدي هذا األمر باتمع إىل كثري من األزمات. كما ميكن أن 
تؤدي االنتخابات املبكرة وتغيري إدارة الدولة إىل العجز عن تطبيق خمططاا 

  املرصودة على املدى الطويل، فال تنجح يف حتسني إدارة الدولة.

  :إقرار املفكرين الغربيني

ن أنظار فالسفة السياسة الغربيني أنفسهم، الثغرات مل تغب ع ههذ إنّ
وقد عمد املنصفون منهم إىل نقد الدميقراطية. بل إن تنوع مناذج الدميقراطية 
محل كل أمة من أمم الدميقراطية على لعن أختها معتربة نفسها خرياً منها، وال 

  .���جمال هنا لتقرير اعترافات أتباع كل أمة من أمم الدميقراطية ضد أخواا
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ميكن لنا أن نواجه أمثال الدكتور سروش من الذين يتومهون وجود 
التعارض بني اإلمامة والدميقراطية؛ فيجرحون يف اإلمامة  ويرجحون 

ـ جبواب ذاته الدميقراطية عليها ـ ولرمبا سار بعض أهل السنة على النهج 
 فهل! 9مية النيب األكرم نقضي بعكس اإلشكال عليهم فيمايتعلق حباك

مة النيب األكرم معارضة للدميقراطية؟ واضح أن املنهج الذي حكو يعتربون
يتبعه هؤالء يف مقام انتقاد اإلمامة بسبب تعارضها مع الدميقراطية، جيري على 
النبوة أيضاً، ولذلك عليهم أن يلتزموا بتعارض النبوة والدميقراطية أيضاً. فكيف 

  ا؟ هل يعمدون إىل ترجيح الدميقراطية على النبوة أيضاً؟يكون جوام عنده

لقد بادر الدكتور سروش يف كلمته اليت ألقاها يف باريس إىل اعتبار 
التشيع حتديداً متعارضاً مع الدميقراطية، وجتنب بيان نسبة الدميقراطية إىل أصل 

 قبل كان ولكنه. علينا خافية ألسباب 9اإلسالم وحكومة النيب األكرم 
احلكومات اإلهلية إذا تعارضت مع  أنواع من نوع أي ويرفض ينكر سنوات

  . ���حق الناس يف االنتخاب والدميقراطية

فهل حصل تغير يف موقفه أو رأيه يف هذا الشأن؟ نأمل أن حيدد موقفه 
  ذا الشأن يف املستقبل بشكل واضح.
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ح أن الدميقراطية السائدة يف اتضوبياا ـ يف مقام حتليل الدميقراطية  ١
عليه من قبل أكثر الفالسفة السياسيني، بل  اًالغرب ليست منوذجاً واحداً متفق

هناك خمتلف النماذج الدميقراطية اليت يعمد أشياع كل واحد منها إىل نقد 
، وإن أحدث مناذج الدميقراطية وهي دميقراطية وجرحها النماذج األخرى

  جوهر الدميقراطية املتمثل برأي األكثرية.عمدت إىل نسف  »النخب«

دون حلاظ من ـ إن أصل الدميقراطية والتأكيد على رأي األكثرية  ٢
املباين الدينية يشتمل على الكثري من نقاط اإلام والغموض على املستوى 

  احلقوقي، ويبدو من املستحيل جتاوزها إال من خالل إدخال الدور اإلهلي.

تلف مناذج الدميقراطية يتضح أن جمموع أتباعها ـ بعد التأمل يف خم ٣
. �أكثرية الشعب، والقانون، والنخب�يؤكدون على ثالثة أصول وحماور، وهي: 

إال أن كل طيف من أطياف الدميقراطيات يتبىن أصالً واحداً من هذه األصول 
 الثالثة، وينكر األصلني اآلخرين. والذي يبدو يل أن أفضل مناذج الدميقراطية

هو الذي يتبىن اجلمع بني األصول الثالثة كلها، ولكن حبسب استقرائي الناقص 
  مل أعثر على مصداق هلذه الدميقراطية يف العامل الغريب.

ـ بعد التأمل يف النظام السياسي لإلسالم والتشيع يتضح ـ حلسن  ٤
 احلظ ـ أن اإلسالم وأئمة الشيعة، قد أخذوا قبل أربعة عشر قرناً مجيع هذه

األصول الثالثة بنظر االعتبار. فقد كان اإلسالم من خالل قوله بتنصيبية مقام 
النبوة واإلمامة، من الذاهبني إىل القول بأصل سيادة الكفاءات والنخب، ويؤكد 
يف الوقت نفسه على أن احلاكم املنصوب من قبل اهللا يتساوى أمام القانون 

  أي امتياز يرفعه فوقهم.والشريعة مع مجيع املواطنني، وال يتمتع ب
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أخرى يسعى من خالل خمتلف السبل ـ من قبيل: احلصول  من ناحية
على رضا الناس يف انتخاب احلكومة الدينية واحلاكم وأصل الشورى واألمر 
باملعروف والنهي عن املنكر ـ إىل احترام آراء املواطنني يف انتخاب احلكومة 

م القيمة املناسبة. كما أن دور الناس يف واحلاكم وإدارة الدولة، وإعطاء أصوا
. ومن 7عصر الغيبة يتجلى بشكل أوضح منه يف عصر حضور املعصوم 

تشتمل  »حكومة اجلمهورية الدينية«وجهة نظري فإن الدميقراطية الدينية و
أكثرية الشعب، والقانون، �على مجيع العناصر الثالثة يف الدميقراطية الغربية 

ا يف الوقت نفسه حيث ترتبط خبالق الكون، وتضمن . كما أ�والنخب
مشروعيتها من قبل اهللا سبحانه وتعاىل، فإا ستكون مصانة من مواطن 

  الضعف والنقص اليت تعاين منها الدميقراطية الغربية.

الشبهة الحادية عشرة: غيبة اإلمام تنافي فلسفة ضرورة   ■

  :اإلمامة

إىل االعتقاد بأن النيب  �اإلمامية�عشرية  يذهب الشيعة اإلثين
قد عين األئمة اإلثين عشر، ونصبهم بأمر من اهللا سبحانه وتعاىل.   9األكرم

قاعدة اللطف، �عبارة عن:  7وإن األدلة على ضرورة وجود اإلمام املعصوم 
  ، كما أن األدلة الفلسفية على اإلمامة عبارة عن:����وقاعدة إمكان األشرف

  ـ هداية األمة.  ١
  املرجعية الدينية.  ـ ٢
  .ـ عدم بلوغ املخاطبني بشكل كامل ٣
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  ـ التشريع.  ٤
  ـ احلكومة.  ٥
  .�ـ واسطة الفيض ٦

على ما مر بيانه يف الفصل األول. وإن هذه األدلة تقتضي وجود اإلمام 
  املعصوم يف اتمع املسلم.

ويف هذه الشبهة يعمد الناقد إىل افتراض متامية األدلة على ضرورة 
: يقول مث ضروري، أمر 9إلمامة وأن وجود اإلمام املعصوم بعد النيب اخلامت ا

 إنّ إذ عشر؛ الثاين اإلمام غيبة بشأن للشيعة أخرى نظرية تنايف األدلة هذه إن
 ومن املعصوم، اإلمام وجود ضرورة على ويصرون يؤكدون جهة من الشيعة

 املعصوم اإلمام هذا بأن الغيبة بنظرية القول خالل من يعتقدون أخرى جهة
على املستوى الفعلي، وإن اتمع يعيش ـ حبسب  اتمع يف حاضر غري

  املصطلح ـ يف عصر الغيبة.

لقد كانت هذه الشبهة مطروحة منذ القرون السابقة، وقد عمد البعض 
  يف عصرنا الراهن إىل إعادة صياغتها.

x �% �<": 
  مور اآلتية:يف حتليل هذه الشبهة جيدر االلتفات إىل األ

أشرنا يف حبث فلسفة  ـ ضرورة اإلمام املعصوم يف صدر اإلسالم: ١
 مل 9اإلمامة يف الفصل األول من هذا الكتاب إىل أنه مع وجود النيب األكرم 

فرد آخر حيمل عنوان اإلمام أصالً، ولكن بعد  وجود إىل حاجة هناك تكن
 من إىل حيتاج الذي يتالف الربعم يشبه اإلسالم كان  9رحيل النيب األكرم 
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 من املطلوب املستوى بلغوا قد بعد الناس يكن مل إذ خاصة؛ عناية به يعتين
 من الغثّ وتشخيص الدين، بتفسري يتعلق فيما ذاتياً يكتفوا حىت النضج
  . السمني

فإن تطبيق التعاليم الدينية واألحكام الشرعية حباجة إىل وجود  ،ليهوع
فيد من األداتني إمام وحاكم معصوم، كي ي حكومة دينية يقف على رأسها

الذي هو رهن بالعلم �اللتني ميتلكهما، أعين: مقام املرجعية العلمية والدينية 
، واملقام السياسي والقدرة الظاهرة، ليعمل ضمن تفسري الدين �اللدين والعصمة

 اخلامت ورفع الشبهات الصادرة عن املخالفني واجلاهلني على مواجهة احملرفني
واملعارضني، لينتقل اإلسالم إىل األجيال القادمة، وجيد اإلسالم لنفسه بني أفراد 

املرجعية �اتمع موضع قدم راسخة. وحلسن احلظ فإن األداة األوىل املتمثلة بـ
 حد إىل الناس بني موجودة كانت 9بعد رحيل النيب األكرم  �العلمية الدينية

 إشكاالم يطرحوا أن األخرى الديانات أتباع وحىت الناس بإمكان فكان ما،
 الصحيح اجلواب على منه حيصلوا وأن ،7 علي اإلمام على وشبهام

  والشايف واملنطقي.

احلكومة والسلطة السياسية، فقد حرم منها هذا  :الثانية، أي ةا األداوأم
املقام العلمي لألسف الشديد، ألسباب سنأيت على ذكر بعضها فيما بعد، 

احلال على ذلك مدة ربع قرن من الزمن، وقد حلق اإلسالم الكثري من واستمر 
متكن إىل  7الضرر من جراء ذلك، ولكن بعد عودة الشرعية إىل اإلمام علي 

متكن األئمة  7حد ما من ترميم بعض األمور وإصالحها. وبعد اإلمام علي 
يال الالحقة، املعصومون من ولده من نقل التعاليم اإلسالمية اخلالصة إىل األج

صاحب مدرسة كبرية خترج منها ما يقرب من  7حيث كان اإلمام الصادق 
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أربعة آالف عامل ومفكر ديين كلهم يروي عن اإلمام الصادق، ومل يقتصر 
حضور طالب العلم عنده على الشيعة فقط، بل كان هناك الكثري من علماء 

الفقهية األربعة ـ السنة قد تشرفوا حبضور درسه، حىت كان مؤسسو املذاهب 
وهي: املذهب الشافعي واحلنبلي واملالكي واحلنفي ـ قد تتلمذوا على يد 

  .���اإلمام مباشرة أو بالواسطة

 7واإلمام الصادق  7من هنا ميكن القول إن جهود اإلمام الباقر 
قد أفلحت يف إعداد قاعدة علمية من العلماء واملبلغني األكفاء الذين أمكنهم 

جبزء من الدور واملسؤولية امللقاة على عاتق اإلمام واملرجعية أن يضطلعوا 
  الدينية والعلمية يف اتمع.

وبعد استمرار هذه احلركة اخنفضت حاجة اتمع إىل حد ما إىل وجود 
اإلمام املعصوم بينهم، وكان اتمع يسري باجتاه االستعداد الالزم للدخول يف 

ن أهم فلسفة يف ضرورة اإلمام يف اتمع . أل7مرحلة غيبة اإلمام املعصوم 
تتمثل مبرجعيته العلمية والدينية وهداية األمة، وقد متّ ترسيخ ذلك يف فترة 
حضور وتواجد األئمة املعصومني يف اتمع، وأسند االستمرار يف املسرية إىل 

  علماء الدين.

وتركت ا مسألة التشريع فقد متّت يف عصر األئمة باملقدار الالزم، أم
حاجة اتمع يف هذا الشأن على شكل االجتهاد إىل الفقهاء الذين تتوفر فيهم 
الصفات والشرائط الالزمة. تبقى مسألة الواسطة يف الفيض، فهي من خمتصات 

ميارس دوره يف هذا  7األئمة، ويذهب الشيعة إىل االعتقاد بأن اإلمام احلجة 
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ألنظار، وبذلك ال ختلو األرض الشأن من خالل حضوره وإن كان غائباً عن ا
  من حجة إهلية.

من اإلقرار هنا بأن  البدـ إعطاء اللطف اإلهلي رهن بعدم املانع:  ٢
اهللا اليت اليوجد  من ألطاف لطف مضاعف هو كل عصر وجود اإلمام املعصوم يف

. ألن 7بديل عنها، مبعىن أنه اليستطيع أي عامل أن حيل حمل اإلمام املعصوم
عصوم إذا كان موجوداً فإن اخلالفات العلمية بني املسلمني ستصل إىل اإلمام امل

حدودها الدنيا، وإن كانت ال تزول متاماً، والدليل على ذلك أن املذاهب السنية 
  .:املخالفة قد تكونت يف عصر حضور األئمة األطهار

وال بد من االلتفات إىل هذه احلقيقة أيضاً، وهي أن إعطاء اللطف 
حيتاج إىل أرضية مناسبة، وإن هذه األرضية ـ لألسف الشديد ـ مل املضاعف 

تتوفر يف عصر اإلمام الثاين عشر، فقد عمدت السلطات احلاكمة إىل تضييق 
وقد بثت العيون من حوله كي تقتل  7اخلناق على اإلمام احلسن العسكري 

فور والدته، ومل يوفر الناس احلماية املطلوبة لإلمام  7إمام العصر 
العسكري، وبذلك كانت الظروف االجتماعية معدة لقتل اإلمام وليس إىل 
ظهوره. من هنا اقتضت حكمة اهللا أن يغيب ذلك اإلمام، وإرجاء ظهوره إىل 

ال تتناىف  7وقت آخر ليمأل األرض قسطاً وعدالً. وعليه فإن غيبة اإلمام 
  هلية أيضاً.مع دليل اللطف اإلهلي؛ ألا يف حد ذاا من األلطاف اإل

من بني  إنّ ـ إمكان اهلداية التشريعية والتكوينية يف عصر الغيبة: ٣
ومرتبة اإلمامة هي الواسطة يف الفيض اإلهلي، فإن عامل وشؤونه وظائف اإلمام 

التكوين ـ بناء على النصوص الروائية ـ يدار بواسطة الوجود الشريف لألئمة 
إن السماء حتفظ من السقوط «ضمون األطهار. من قبيل الروايات اليت حتمل م
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بربكة وجود األئمة، أو أن السماء إمنا متطر بفضل فيض وجود األئمة 
  ، على ما مر بيانه يف الفصل األول من هذا الكتاب.»:األطهار

ومن الواضح أن هذا الشأن مرتبط بأصل وجود اإلمام، وال ربط له 
كون متحققاً حىت يف عصر حبضوره أو غيبته بتاتاً. وعليه فإن هذا الشأن ي

غيبة اإلمام أيضاً، ويتضح أن ضرورة وجود اإلمام املعصوم الستمرار الفيض 
  اإلهلي الزم وضروري، وإن غيبته ال تشكل مانعاً من ذلك.

يضاف إىل ذلك أن شأن الوالية التكوينية لإلمام بالنسبة إىل إمام 
وسائل والطرق، من املستور خلف حجب الغيب تتم عرب خمتلف ال 7العصر 

قبيل: التصرف يف نفوس املسلمني وغريهم وأفئدم، اليت تشكل أرضية 
صاحلة هلدايتهم إىل احلق تعاىل، كما تشري اآلية الشريفة إىل دور األئمة 

  والقادة حيث تقول: 
& (ـ  u" w	 t�u�w@ u�% ~�t uy c� }�wbu  t6 ~�&u� t� u: u$ u% (���.  
wbu  t6  (ـ  ~#t� w� &u� t� u: u$ u%& u" w	 t�u�w@ u�% ~�t uy c� }� (�`�.  

قال يف  7يبة إمام العصر غ إىل 9وبعد أن أشار النيب األكرم 
  اجلواب عن إمكان االستفادة من وجوده يف حال غيبته: 

والذي بعثين بالنبوة، إم لينتفعون به ويستضيئون بنور واليته يف «
  .��b»غيبته، كانتفاع الناس بالشمس وإن جللها السحاب

كما يعمد اإلمام أحياناً إىل رفع مشاكل الناس، ويهب إىل مساعدة 
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من بني الصفات اليت يتصف ا اإلمام  داحملتاجني واحليارى، وهذا الشأن يع
  على ما ورد يف بعض األدعية، من قبيل: 7املنتظر 

  .���»مفرج الكرب، ومزيل اهلم، وكاشف البلوى«ـ 
  .�`�»والرمحة الواسعةالسالم عليك أيها ... الغوث «ـ 
صاحب الضياء والنور ... والكهف والعضد، السالم على مفرج «ـ 

  .��b»الكربات
وقد تشرف بعض الناس بلقاء احلجة، وهناك من نال شرف احلصول 

من هذه الوقائع، حنيل القارئ  اًعلى مساعدته، وقد رصدت كتب التاريخ كثري
  .��aالكرمي إىل مظاا

ظ جبهة املسلمني وحياضهم، وخاصة الشيعة من حف دوهناك من يع
مؤامرات األعداء، وعلى وجه التحديد اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية مفردة 

. ولتأييد هذا املعىن ��c 7من مفردات الفيوضات وجود اإلمام املنتظر 
وتأكيده ميكن لنا اإلشارة إىل انتصارات جيوش اإلسالم يف احلرب املفروضة 

لثمان سنوات متواصلة يف مواجهة القوى العظمى والدول  اليت استمرت
اإلقليمية العميلة بكل قوا، وكذلك صمود أبطال املقاومة يف لبنان بوجه اآللة 
العسكرية الفتاكة إلسرائيل، حيث ال خيفى أثر اإلمدادات الغيبية اإلهلية واإلمام 
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  فيها. 7احلجة املنتظر 

ذاته   7إن وجود إمام العصر  :ـ فوائد أخرى للغيبة واالنتظار ٤
مستوراً خلف حجب الغيب، مع الوعد بظهوره يوماً إلقامة أقوى احلكومات 
العاملية العادلة، والقضاء على الظلم وحكومات اجلور، يبعث األمل يف أفئدة 

مقدمة وطليعة لظهور النور  7املؤمنني. بعبارة أخرى: إن غيبة اإلمام املنتظر 
  مل مؤذناً باملصري املشرق للمجتمع العاملي.الذي سيعم العا

هناك ما ال حيصى من الناس الذين توفرت فيهم أرضية احلضور بني 
جنود اإلمام املنتظر أو احلصول على شرف احلضور والتواجد يف سلك 
املنتظمني يف ركابه، ووجود كثري من الشباب املؤمن واملتدين يف اهليئات اليت 

خري شاهد ودليل على وجود اآلثار اإلجيابية لـ  »هدياإلمام امل«تلهج بندبة 
تشتمل على  7وعلى هذا األساس فإن غيبة اإلمام احلجة  .»غيبة اإلمام«

  الكثري من الفوائد اليت ال تنايف أدلة ضرورة اإلمام.

  :الشبهة الثانية عشرة: عدم انسجام المهدوية مع الديمقراطية  ■

بأصل املهدوية، واليت على أساسها  إن من بني عقائد الشيعة اإلميان
سيأيت زمان ـ مل يتحدد موعده ـ يظهر فيه اإلمام املهدي وهو اإلمام الثاين 

. إن هذا ���عشر، وميأل األرض قسطاً وعدالً، ليقيم حكومة عاملية واحدة
يف كونه حجة  ،: األطهار األئمة من وغريه 9اإلمام هو مثل النيب األكرم 

اعته على اجلميع. ولكن هناك من اعترب أصل املهدوية اهللا ويف وجوب إط
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  . ���منافياً للدميقراطية

إذا كان هناك مهدي يأيت متمتعاً « يقول الدكتور سروش يف هذا الشأن:
بنفس سلطات النيب، فإننا سوف نفتقر إىل فوائد اخلامتية ... ولذلك يرد على 

ية والقول باحلرية الشيعة السؤال القائل: كيف ميكن اجلمع بني املهدو
  .�`�»والدميقراطية؟
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x �% �<": 
  يف معرض حتليل هذه الشبهة جيدر التأمل يف األمور اآلتية:

  :أ ـ جتاهل فضائل اتمع املهدوي

يقدم الدكتور سروش يف حبث املهدوية صورة ناقصة بل وقاسية 
دما وخمالفة للدميقراطية، يف حني أن اإلنصاف واملنطق يقتضيان من املرء عن

خيضع نظرية للدراسة والتحقيق ـ وخاصة إذا كانت نظرية دينية يقدسها 
ماليني األشخاص ـ أن ال يقدم هلا صورة ناقصة وحمرفة، ويعمل على جترحيها 

  .�مغالطة احلذف�دون أن ينظر إىل نقاطها اإلجيابية من 
سوف نعمل باختصار على بيان فضائل وإجيابيات اتمع  أيتوفيما ي

وي، كي يتعرف القارئ الكرمي على هذا اتمع من مجيع األبعاد والزوايا، املهد
حىت إذا كان هناك من تعارض حقيقي بني أصل املهدوية والدميقراطية، يعمل 

  على الترجيح والتفاضل بينهما عن وعي ودراية.

�,M&:�� �=%�#M� ��I�8� �b&3k v` n�&Z`: 
صائص عصر الظهور وحكومة من خالل النظر يف الروايات تتضح خ

 أيتـ وفيما ي »العوملة اإلسالمية«اإلسالم العاملية ـ اليت ميكن التعبري عنها بـ 
  نشري إليها على النحو اآليت:

إن إوىل خصائص عصر الظهور، هي  ـ النظرة املتفائلة إىل املستقبل: ١
اليت بعث األمل فيما يتعلق مبستقبل البشرية. وذلك خالفاً لبعض املذاهب 

تصور مستقبل التاريخ مظلماً ومفعماً بالشرور والفساد، يرى اإلسالم مستقبل 
العاملية، حيث سيقيم  7البشر مشرقاً يف ظل قيام حكومة اإلمام املهدي 
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  حكومة وجمتمعاً مثالياً.

يف ضوء إميان الناس وهداية اإلمام  ـ مسو األخالق واملعنوية: ٢
الق السامية. وقد روي عن النيب ، يتصف أكثر الناس باألخ7احلجة
لك اتمع بالبعد عن األحقاد ذ وصفا أما 7 علي واإلمام 9األكرم

  .���والبغضاء والعداوات

حيث يزول الفساد األخالقي يف اتمع املهدوي ويزول الطمع 
  .   �`�واجلشع

يف ضوء ظهور اإلمام  ـ إقامة العدالة الفردية واالجتماعية: ٣
العقل البشري مرحلة من النضج والبلوغ حبيث ميتنع اإلنسان  يبلغ 7املهدي

معه تلقائياً من ارتكاب املعاصي والذنوب، وتسود العدالة االجتماعية بني 
  خمتلف أصناف الناس وطبقام.

إن من بني خصائص اتمع  ـ االنتعاش االقتصادي والرخاء املادي: ٤
واطن على مستوى من العيش املهدوي، رفع الفقر املادي حبيث حيصل كل م

الكرمي الذي يؤمن له االستغناء عن اآلخرين.  وقد ورد يف الروايات يف التعبري 
عن هذه احلقيقة بأن األرض ستخرج بركاا، وأن األشجار سترتل مثارها 

، وحىت ال يبقى هناك ��bحبيث ال يبقى يف اتمع من يستحق الصدقة والنفقة
  . ��aمستحق للخمس والزكاة
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  أعلى مستوياا. ��bوالتجارة �`�وتربية املواشي ���وتبلغ الزراعة

سوف تبلغ العلوم النظرية  ـ تكامل الوعي واملعرفة البشرية: ٥
والتجريبية يف عصر الظهور حد التكامل. فقد ورد يف الروايات أن العلم يشتمل 
 على سبعة وعشرين شعبة، وأن البشرية لن تتوصل إىل الكشف عن غري

سوف يكشف  7شعبتني من هذه الشعب الكثرية، وأن اإلمام املهدي املنتظر 
. كما ورد يف الروايات أن اإلمام ��aبظهوره الشعب اخلمسة والعشرين املتبقية

  . ��cاملهدي سوف يرى ويسمع صوته لكل سكان الكرة األرضية

ى إن اتمع املهدوي سيشهد استتباباً لألمن عل ـ بسط األمن: ٦
خمتلف اجلهات. وقد متّ التعبري عن هذه الظاهرة بسفر الطاعنني يف السن يف 

. كما أن ��dدون أن يتعرض هلم أحد بسوءمن الليايل البهيمة ملسافات طويلة 
األمن القضائي وإعادة احلقوق واالنتصاف للمظلومني من الظاملني سيكون 

ب األمن يف عصر الظهور واحداً من بني األبعاد األخرى املترتبة على استتبا
  . ��mأيضاً
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إن من بني املزايا الرئيسة حلكومة اإلمام  ـ احلكومة العاملية الواحدة: ٧
، هي أا ستكون حكومة واحدةً تستوعب كامل الكرة 7املهدي املنتظر 

  األرضية. 

وقد متّ التعبري عن ذلك يف الروايات بأن حكومته ستشمل مشرق 
هذه الظاهرة سوف ال تكون هناك مشكلة باسم األرض ومغرا. ويف ضوء 

احلدود اليت تعيق حرية اإلنسان يف التحرك واالنطالق يف أرض اهللا الفسيحة، 
دون أن يكون هناك أي نوع من أنواع املنع من والتنقل من مكان إىل آخر، 

  واملعوقات.

إن من بني اخلصائص املنشودة لكل حكومة هي  ـ رضا املواطنني: ٨
لى رضا املواطنني عنها وعن احلاكم الذي يقف على رأسها. وإن احلصول ع

بشكل  7هذه األصل سيكون مما مييز احلكومة العاملية لإلمام املهدي 
  .     ���كامل

بعد قيام حكومة اإلسالم العاملية  ـ انتهاء احلروب وإحالل السالم: ٩
ن أنواع احلروب ، لن تشهد البشرية أي نوع م7بقيادة اإلمام املهدي املنتظر 

وإزهاق األرواح وإراقة الدماء، وسوف يعيش اتمع اإلنساين يف صلح 
  وسالم شامل.

إن من بني اخلصائص األخرى  ـ األلفة بني اإلنسان والطبيعة: ١٠
األعم من اجلماد �للعصر املهدوي، قيام عالقة انسجام بني اإلنسان والطبيعة 

ات عن التعايش السلمي بني احليوانات . وقد عبرت الرواي�والنبات واحليوان
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. وال ميكن ذلك إال يف ���املفترسة واحليوانات الضعيفة وبينها وبني الناس أيضاً
  .�`� 7ظل والية اإلمام املهدي املنتظر 

إن اتمع املهدوي سوف يتمتع بصحة ـ اتمع السليم والصحي:  ١١
اة بعيدة عن خمتلف جيدة على املستوى الروحي واجلسدي، وسينعم يف حي

  .��a، وتطول يف ظله أعمار الناس��bاألمراض

حصيلة الكالم أن الروايات املتعددة واملتواترة تصف اتمع املهدوي 
، وهو ما �املادية واملعنوية�بأنه جمتمع منوذجي لإلنسانية على مجيع املستويات 

  .�اتمع املثايل�وان يعبر عنه الفالسفة باملدينة الفاضلة، ويطلق عليه اليوم عن

وعليه يرد التساؤل هنا: هل هناك من يعرض عن هذا اتمع املهدوي 
الذي يتصف بكل هذه الصفات اإلجيابية، وأن ال يقبل بسياسة حاكمها املتمثل 

  ؟7باإلمام احلجة املنتظر 

ال شك يف أن اجلواب سيكون بالنفي. ولكن قد يتساءل شخص 
ل هذا اتمع أن يتحقق. وجيب القول يف اجلواب: حنن ويقول: رمبا ال يكتب ملث

إمنا نبحث يف مقام االفتراض وما ورد يف منطوق الروايات. كما أن الدكتور 
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وعدم تناغمها مع الدميقراطية،  7سروش إمنا يستفيد نظرية اإلمام املهدي 
  من الروايات أيضاً.

هدوي طبقاً فعليه أن يكمل حتليله وتوصيفه والقول إن اتمع امل
للروايات يتصف باملواصفات واخلصائص املتقدمة، ولكنه يتناىف مع الدميقراطية 

  اليت أطمح إىل حتقيقها.

سنثبت يف الصفحات القادمة أن القول بوجود التعارض والتنايف بني 
اتمع املهدوي والدميقراطية جمرد ادعاء اعتباطي ال أساس له من الصحة؛ ألن 

مت اإلشارة له ـ أنه يتمتع من بني خصائص اتمع املهدوي ـ على ما تقد
، وذا الركن تتحقق الدميقراطية يف 7برضا املواطنني عن إمام العصر 

  حكومة اإلمام املهدي بأجلى صورها العملية.

  :7ب ـ موافقة مجيع املواطنني عن حكومة اإلمام املهدي 

ا، واحتفائهم إن من بني خصائص احلكومة املهدوية رضا الناس عنه
يرضى عنه ساكن «. فقد ورد يف الروايات: 7بشخص اإلمام املهدي املنتظر 

  .���»السماء وساكن األرض

 ساكن حيبه«: قال أنه 9ويف رواية أخرى مأثورة عن النيب األكرم 
األموات، مبا صنع اهللا بأهل األرض  األحياء يتمىن...  األرض وساكن السماء

  .�`�»من خريه
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  :راطية وسيلة ومقدمة وليست هدفاً وغايةج ـ الدميق

ـ على ما  ةإذا جتاوزنا اإلشكاالت والنواقص اليت تعاين منها الدميقراطي
تقدمت اإلشارة إليه يف نقد شبهة التنايف بني اإلمامة والدميقراطية ـ وقلنا 

من خالل انتخاب احلاكم من قبل الناس، وإشرافهم على �بتحقق الدميقراطية 
ذهبنا إىل ما هو أبعد من ذلك وقلنا بإمجاع الناس على حكومة  ، بل�أدائه

وحاكم واحد، نتساءل هنا: هل قيام احلكومة وتعيني احلاكم يراد لنفسه بوصفه 
هدفاً وغاية أم أنه وسيلة تساعد الناس على ضمان حقوقهم؟ ال شك يف أن 

وسيلة اإلجابة الصحيحة تنظر إىل الشق الثاين من هذا السؤال؛ فاحلكومة 
  وليست غاية.

إن الدميقراطية وانتخاب الناس فيما يتعلق حبكومة غري املعصوم، 
أفضل وسيلة وخيار متوفر إلحقاق حقوق الناس، واإلشراف على أداء 

  احلكومة واحلاكم.

إن املسألة اهلامة والدقيقة يف اتمع املهدوي، تكمن يف أنه ميثل اتمع 
فاضلة للمواطنني واألمة بأسرها، حبيث أن حكومة النموذي واملدينة املثالية وال

اإلمام املهدي تضمن احلقوق األساسية للناس، من قبيل: العدالة الفردية 
واالجتماعية، ورفع الظلم واجلور عنهم، وتوفري األمن يف خمتلف ااالت، 
وبناء حياة ساملة، وضمان املطالب املادية، وسيادة األخالق والصالح 

سلمي بني خمتلف الطبقات والفئات واملذاهب املختلفة بالنسبة إىل والتعايش ال
اجلميع بالشكل األحسن واألكمل. ويف هذه احلكومة يقوم سلوك احلاكم وسائر 
املسؤولني يف احلكومة على أساس العدل، وال يصدر أي انتهاك للقانون 

  والدستور.
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تهم تلقائياً؟ ففي هذه الفرضية أال يتم تلبية ما يريده الناس من حكوم
ومة املهدوية على تلبيتها، كوعليه هل يبقى هناك من مطلب وغاية ال تقوم احل

 بالدميقراطية لتلبيتها؟! ليست الدميقراطية سوى نيحىت يبقى الناس متشبث
وسيلة وأداة، وإن األهداف اليت يراد حتقيقها منها حاصلة يف حكومة اإلمام 

ذا األساس ميكن القول: ال جمال للحديث املهدي العاملية واملوعودة. وعلى ه
؛ لكون ذلك ضرباً من حتصيل 7عن الدميقراطية يف حكومة اإلمام املهدي 

  احلاصل. 

وفيما يتعلق بأنواع احلريات اخلاصة اليت تضمنها الدميقراطيات ألفراد 
الشعب من قبيل تشكيل األحزاب والنقابات والتجمعات، وحرية التعبري، جيب 

منتفية بالنظر إىل ما تقدم من بيان خلصوصيات اتمع املهدوي؛  القول: إا
ألن اهلدف من تشكيل األحزاب والتجمعات وحرية الصحافة، واإلشراف 
والرقابة على أداء الساسة، واملسامهة يف إدارة السلطة، بااللتفات إىل أن هرم 

 األرض السلطة ومن يقوم على رأسها هو اإلمام املهدي املعصوم، الذي ميأل
قسطاً وعدالً، ويرفع من مستوى أخالق الناس ومعنويام، حىت يصل الناس 
 م وأهدافهم، حبيث ال تبقى هناك أيم ومطالبهم وتطلعاإىل مجيع مآر
حاجة إىل تكوين األحزاب والعضوية فيها، وبذلك تكون أهداف هذه 

صيل احلاصل األحزاب والتيارات واحلريات السياسية واملدنية من قبيل حت
أيضاً؛ ألن األحزاب األنشطة السياسية األخرى دف إىل إقامة العدالة 
واألمن وتوفري املهن والرفاه االجتماعي وما إىل ذلك من األهداف األخرى، 
وهي حبسب الفرض أهداف متحققة وحاصلة يف حكومة اإلمام املهدي 

  .7املنتظر
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  :د ـ املسلمون هم غالبية اتمع املهدوي

ا يثار هنا هذا السؤال والشبهة القائلة بأن حكومة اإلمام املهدي رمب
بوصفها حكومة إسالمية حىت إذا أمكن تربيرها من الزاوية الدميقراطية ورضا 
الناس، إال أن أتباع سائر األديان األخرى ال يرتضون حكومة من ليس على 

قراطية. خاصة دينهم، وبذلك ال تكون حكومة اإلمام املهدي منسجمة مع الدمي
  وأن غري املسلمني هم األكثرية.

يف اجلواب عن هذه الشبهة جيب القول: إن الدين اإلسالمي طبقاً 
للروايات املهدوية وآيات القرآن الكرمي وتعاليم اإلسالم، سيكون هو الغالب 
على األديان األخرى ـ وذلك من خالل االستدالل واالحتجاج ـ وسيكون 

اهب األخرى ضمن األقلية، وعلى هذا األساس ستكون أتباع الديانات واملذ
حكومة اإلمام املهدي منسجمة مع مقتضيات الدميقراطية وقواعدها من 
حكومة األكثرية على األقلية. إال أن حقوق األقليات ستكون مكفولة ضمن 

  حكومة األكثرية اإلسالمية أيضاً.

  :هـ ـ رعاية حقوق األقليات

ستقبل ـ طبقاً لآليات والروايات اليت تقدم املسلمني يف امل لـما كان
ذكرها ـ سيشكلون أكثرية املواطنني يف العامل، فإن حكومتهم سوف تتشكل 

 ـ 7بقيادة املسلمني أيضاً. وإن حقوق األقليات يف ظل حكم اإلمام املهدي 
 ـ 7 علي اإلمام وحكم 9 األكرم النيب حكم إىل بالنسبة احلال هو كما

  .كامل بشكل تراعى سوف

إن ما تقدم من املزايا واخلصائص اليت تتصف ا احلكومة املهدوية، 
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من قبيل: العدالة واألمن واحلرية والرخاء املادي، سوف تشمل األقليات أيضاً، 
ولن تكون حكراً على األكثرية فقط. وطبقاً للروايات فإن قائم أهل البيت ـ 

إلسالم احلصرية ـ سوف على الرغم من امتالكه السلطة املطلقة وأحقية ا
يفرض التعايش السلمي بني مجيع أتباع الديانات، وإنه عالوة على ذلك 

. وهو أمر ال يتم ���سيقضي بني أتباع الديانات األخرى مبا حتكم به كتبهم
تطبيقه يف البلدان اليت تتظاهر مبمارسة الدميقراطية، حيث يتم انتهاك أبسط 

ية مبختلف العناوين، فيتم حرمام حىت من حقوق األقليات الدينية واإلنسان
اختيار أزيائهم، من قبيل حظر بعض البلدان الغربية ارتداء احلجاب على 

  املسلمات.

وقد ورد يف الروايات أن اإلمام املهدي سيعمل على تقسيم بيت املال 
، وسيكون عامل توحيد ورفع لالختالف والفرقة �`�على املواطنني بالسوية

  بينهم:

سالم على املهدي، الذي وعد اهللا عز وجل به األمم، أن جيمع به ال«
  .��b»الكلم ويلم به الشعث

هذا وميكن أن نضيف إىل النقاط اآلنفة املذكورة يف دفع شبهة التنايف 
بني اإلمامة والدميقراطية، نقاطاً أخرى، من قبيل: تقدمي احلق اإلهلي على احلق 

ختمع.اإلنساين، واعتبار األئمة النب احلقيقيني يف ا  
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ويبدو أن ما ذكرناه كافياً لرفع شبهة التعارض بني املهدوية 
والدميقراطية، حيث يدرك القارئ الكرمي أن احلكومة املهدوية هي احلكومة 

ة جلميع العاملني من املسلمني وغري ـة واملدينة الفاضلـاملثالية احلقيقي
  .���املسلمني

  

  
UIO  
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شبهة األولى: المبنى العقلي لضرورة اإلمامة يتنافى مع ال  ■

  :الخاتمية

إن اإلمامة متممة للنبوة واخلامتية وامتداد هلا، إال أن بعض أهل السنة، 
وبعض املستنريين يف األعوام األخرية عمدوا إىل إظهار اإلمامة بوصفها 

، وألمهية معارضة للنبوة واخلامتية. وهذه الشبهة تنحل إىل شبهات متعددة
  على النحو اآليت:ونقدها املسألة سوف خنوض يف حتليل هذه الشبهات 

تسعى الشبهة األوىل إىل تسويق الوهم القائل بأن فلسفة اخلامتية تكمن 
وراء بلوغ العقل البشري يف صدر اإلسالم، والزم هذا البلوغ يف العقل البشري 

بعد النيب؛ ألن عقل  عدم احلاجة إىل أصل اإلمامة وإىل اإلمام املعصوم
املسلمني ـ أو عقل النخب يف احلد األدىن ـ ميكنه أن حيل حمل اإلمامة. وإن 

  .���هذه الرؤية إىل اخلامتية يؤدي إىل صريورة الدين عرفياً
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بعبارة أخرى: إن بيان فلسفة اخلامتية من خالل االتمسك ببلوغ العقل 
السنة أكثر من انسجامه مع  البشري إمنا ينسجم مع املزاج السائد عند أهل

  املزاج السائد بني أتباع مذهب التشيع.

هناك من يسعى إىل وصف هذين األمرين بالتنايف من خالل مقارنة 
رأي األستاذ الشهيد مرتضى املطهري يف التكامل والبلوغ الفكري لدى الناس 

، من جهة، وتفسري اإلمامة بصيانة الشريعة ومرجعية اإلسالم من جهة أخرى
  قائالً:

عندما يصل الناس إىل مستوى من الرشد والبلوغ الفكري والعقلي «
حبيث ميكنهم حتصيل اهلداية والسعادة يف ضوء االجتهاد يف كليات الوحي 

  .���»وتفسريه، فما هي احلاجة إىل وجود مرجع لتفسري الدين ومعرفة اإلسالم

  :مناقشة وتحليل

إن املراد من البلوغ العقلي يف معرض حتليل هذه الشبهة جيب القول: 
يف صدر اإلسالم، ال يعين وصول أفراد األمة إىل مستوى التخصص يف الدين 
وتفسري القرآن الكرمي، وإمنا املراد بلوغهم مستوى من االستعداد والتكامل 
الكايف لصيانة الكتاب السماوي من آفة التحريف، وحفظه ونقله إىل األجيال 

 بلغ قد 9ذا اتمع يف ظل تعاليم النيب األكرم الالحقة. ومع ذلك فإن ه
فة يف فهم الدين والقرآن حبيث أمكن هلذا النسل أن يفرز واملعر العلم من مرتبة

 من أمثال: سلمان وكميل واملقداد. ولكن على الرغم من ذلك فإنّ اًعلماء كبار
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ع يف ها مل تبلغ مستوى العصمة، وعليه يكون احتمال الوقوءهذه األمة وعلما
وعدم تنقيح تعاليمه، وهو أمر وأُصوله اخلطأ كبرياً، لعدم ترسيخ قواعد الدين 

. وعلى هذا »اإلمام«يدعو إىل احلاجة إىل وجود مرجع ديين معصوم باسم 
األساس كان البد من أن يكون هناك إمام ومرجع ديين معصوم ليستكمل 

صيانة واحملافظة من ويبلغ ا إىل مستوى الوتنقيحها عملية تدوين األصول 
  التحريف واخلطأ بشكل كامل.

�],¦�� oD �D AhR'� ��4 Bh0k�: 
إن اإلشكال بأن احلاجة إىل املرجع الديين املعصوم قائمة يف كل 
مرحلة، وال تقتصر على عصر الغيبة؛ ألن االجتهاد حيتمل اخلطأ يف مجيع 

إشكاالً وجيهاً؛  ، ال ميكن أن يكون���املراحل، وليس يف مرحلة دون أخرى
احتمال اخلطأ يف االجتهاد يف عصر الغيبة إمنا يكون يف فروع الدين  نّإإذ 

وجزئياته دون أصوله ومبانيه، واألخطاء يف اجلزئيات ال تضر بأصل الدين، 
وقياس االجتهاد يف عصر الغيبة على االجتهاد يف العصور السابقة على 

  رق.االجتهاد يف عصر الغيبة، قياس مع الفا

ال يشري األستاذ الشهيد املطهري يف بيان كيفية البلوغ العقلي لألمة يف 
تربير اخلامتية إىل مراتب ذلك، ولكنه يف الوقت نفسه كان ملتفتاً إىل شبهة 
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التنايف بني اخلامتية وأصل اإلمامة، ولذلك تراه يشري يف اجلواب عن اإلشكال 
الديين، ويقول بأن املسلمني إىل املرجعية العلمية لإلمام وحل االختالف 

والنخب عاجزة عن حلها. ومن هنا يتضح أن مراد الشهيد املطهري من البلوغ 
  هو البلوغ النسيب الذي توصل له املسلمون يف صدر اإلسالم، إذ يقول:

تظهر سلسلة من االختالفات والفرقة والتشتت واملذاهب املختلفة «
ال بد من وجود معيار وشاخص يقصده  واملتنوعة يف الشريعة اخلامتة، وعليه

الناس لريشدهم إىل احلق من بني هذه املذاهب املتنوعة اليت ظهرت بسبب 
األهواء واآلراء والعصبيات ... إن علماء األمة ميكنهم أن خيلفوا األنبياء يف أمر 
الدعوة وتبليغ الدين، ولكنهم ال يستطيعون االضطالع بدور املرجع حلل هذه 

  .���»اخلالفات

أخرى: إن البلوغ والتكامل العقلي للمخاطبني يف صدر اإلسالم  بعبارة
ال يتناىف مع أصل اإلمامة، بل إن هذا االستعداد والتكامل الفكري باملعىن 

عاملتقدم يمقدمة وشرطاً لالستفادة من وجود اإلمام، إذ يف حالة عدم رجوع  د
 املتشاات وحل الناس أو علماء الدين إىل اإلمام من أجل تفسري

االختالفات الدينية، فإن هذا األمر يعكس إما اجلمود الفكري، وختشب الفكر 
الديين يف اتمع، أو حيكي عن جهل الناس وعلماء الدين ألصل اإلمامة 
وعدم إدراكهم احلاجة إىل الرجوع إىل اإلمام يف حل املشاكل واملسائل 

والنضج الفكري والعقلي للمسلمني يف  الدينية، وكال األمرين يثبت عدم البلوغ
صدر اإلسالم، ويف هذه احلالة ال يكون أصل اإلمامة مثمراً وال نافعاً. وعليه 
البد من اإللتزام بالبلوغ الفكري ـ ولو على املستوى النسيب ـ للمسلمني يف 
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  صدر اإلسالم لتربير اخلامتية من طريق أصل اإلمامة.

بلوغ العقلي ليس مالكاً منحصراً لتربير أما الكلمة األخرية فهي أن ال
اخلامتية، وإمنا هو واحد من بني مالكات وأدلة تقع يف عرض بعض أدلة أخرى 

 ���من بينها أصل اإلمامة، وإن جمموع تلك األدلة هو الذي يربر أصل اخلامتية
  .ويفسرها

  :الشبهة الثانية: تنافي عصمة اإلمام مع الخاتمية  ■

يف مقام  »العصمة«رسلني من قبل اهللا يتصفون بـ إن األنبياء وامل
احلصول على الوحي وتبليغه من أجل صيانته وحفظه من مجيع أنواع اخلطأ 

 9والنسيان. وال خالف بني الشيعة وأهل السنة يف اتصاف النيب األكرم 
 إعمامها على. إال أن الشيعة عمدوا إىل توسيع دائرة العصمة و�`�بالعصمة

وقالوا بأن األئمة مثل األنبياء يف ضرورة االتصاف بالعصمة،  األئمة أيضاً،
 مجيع تنقطع 9وهذا يتناىف مع أصل اخلامتية؛ إذ برحيل النيب األكرم 

 واخلامتية، النهاية خط إىل وتصل الوحي، ونزول العصمة: قبيل من خصائصه
  ية.منافياً للخامت األئمة بعصمة القول من الشيعة إليه يذهب ما يكون وعليه
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وصف شاه ويل اهللا الدهلوي اهلندي نسبة العصمة إىل اإلمام بأا 
  منافية للخامتية وأصل النبوة، وسوف نذكر نص عبارته الحقاً.

لن يظهر بعد النيب «أما الدكتور سروش فيقول يف هذا الشأن: 
  .���»الدينية الناحية من سلوكه وحسن كالمه صحة يضمن أحد 9األكرم

كيف ميكن أن يأيت بعد النيب اخلامت أناس، «: وقال يف موضع آخر
يتحدثون عن الوحي والشهود بكالم ال أثر له يف القرآن والسنة النبوية، ومع 
ذلك يتم التعامل معه على أنه من التعاليم الدينية والتشريعية اليت توجب حتليالً 
 وحترمياً، وحتل يف املرتبة حمل الوحي النبوي وتكتسب عصمة كالم النيب

  .�`�»، ومع ذلك ال يكون ذلك منافياً للخامتية؟وحجيته

وهناك من ذهب إىل وصف بعض الصفات من قبيل: العصمة والعلم 
اللدين بأا صفات ميتافيزيقية تفوق احلاالت البشرية، معترباً النظرية املخالفة 

  .��bمنسجمة مع القول بأصل اخلامتية �إنكار الصفات امليتافيزيقية�

  :يلرأي وتحل

  جيدر االلتفات إىل املسائل اآلتية:ونقدها يف معرض حتليل هذه الشبهة 

أوالً إن  جمرد دعوى بال دليل: :ـ اختصاص العصمة باألنبياء  ١
من  دمقام العصمة عناية إهلية مقرونة بالنفس الزكية لإلنسان املعصوم، وهي تع
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وازم مقام النبوة. ولكنها الصفات الالزمة للنبوة، وبعبارة أخرى إن العصمة من ل
ال تعين سلب هذه الصفة عن اآلخرين، واحتكارها من قبل األنبياء فقط. 
ويبدو أن من صاغ هذه الشبهة قد خلط بني هذين األمرين، حيث توهم أن 
العصمة هي مثل نزول الوحي يف كوا من الصفات اخلاصة واملنحصرة بالنيب 

ألنبياء. يف حني أن عليه أوال أن يثبت واليت ال يشاركه فيها أحد من غري ا
، كي يثبت بعد ذلك أن القول بنظرية تعميم �اختصاص العصمة بالنيب�مدعاه 

  منافياً للنبوة. :العصمة إىل غري األنبياء من أمثال أهل البيت 

وعالوة على ذلك فإن روايات الفريقني، بل وآيات القرآن الكرمي تدل 
  ا سيأيت بيانه واإلشارة إليه.، على م:على عصمة أهل البيت 

إن السؤال حول ما إذا كانت  ـ جوهر اإلمامة يقتضي العصمة: ٢
اإلمامة مالزمة لصفة العصمة أم ال؟ يرتبط بنوع الرؤية إىل اإلمامة وتفسريها. 
فإذا كانت اإلمامة جمرد خالفة وحكومة دنيوية ـ كما يرى أهل السنة ـ أو يف 

فسري الدين، فعندها ال تكون اإلمامة مقتضية احلد األقصى كانت مبعىن ت
للعصمة، وأما إذا كان املراد من اإلمامة هو معناها احلقيقي، والذي يفوق النبوة 
مرتبة حبسب التعبري القرآين، فإا ستقتضي العصمة وتالزمها قطعاً، والدليل 

، ومل بعد إعطائه مقام النبوة 7على ذلك إعطاء اهللا اإلمامة للنيب إبراهيم 
,u6  (يتحقق ذلك إال يف ايات عمره الشريف. إذ يقول تعاىل:  w�� u	t@w` uCu0 t@� t�w` u%
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ـ كما هو  7إعطاء اإلمامة للنيب إبراهيم اخلليل تعلق اآلية الشريفة 
واضح من منطوقها ـ على اجتيازه االختبار واالبتالء، ومن هنا يتضح أن 
اإلمامة أرفع شأناً ومرتلة من النبوة. وقد طمع النيب إبراهيم بعد حصوله على 

 ا جعلٌ من اهللا عزوجل ـ مرتبة اإلمامة ـ اليت يصفها القرآن يف هذه اآلية بأ
بإعطائها إىل نسله، فواجه رفض هذا الطلب من قبل اهللا، والسبب يف ذلك كما 
يصرح اهللا تعاىل يعود إىل صدور الظلم منهم، وهو أمر يثبت أن اإلمامة ال 

الذي يتصف ا جيب  نّأجتتمع مع صدور أي نوع من أنواع الظلم واملعاصي، و
  أن يكون معصوماً.

إن الدليل املقتضي  ضرورة وجود املعصوم:ـ الدليل العقلي على  ٣
لضرورة بعث األنبياء، يقتضي ضرورة عصمة اإلمام أيضاً. مبعىن أن اهللا جيب 
عليه من باب اللطف واحلكمة أن يبعث هداة من جنس البشر هلداية اإلنسان 
شريطة أن يتصف بالعصمة؛ ألن اهلادي إذا مل يكن معصوماً جاز عليه السهو 

غ الرسالة أو تفسري الوحي، وال خيفى ما يف ذلك من نقض واخلطأ يف إبال
الغرض املنشود من بعث األنبياء. ويف الفترات اليت ختللت بعث األنبياء 
السابقني مل تكن هناك حاجة إىل وجود األئمة، بعد إمكان ظهور نيب جديد 
بعد كل فترة ليتوىل عملية تصحيح االحنراف الذي تعرضت له شريعة النيب 

ا فيما يتعلق بشريعة خامت الرسل، فحيث ال يكون هناك نيب يأيت ابق. أمالس
من بعده، متس احلاجة إىل وجود إمام معصوم ليكون هو احلكم وامليزان 
واملعيار الذي ترجع إليه األمة للحصول على التفسري الصحيح، والبت يف 

من الباطل. حاالت االختالف بني األمة وكشف الغث من السمني ومتييز احلق 
فإذا مل يكن هناك من إمام خيلف خامت املرسلني سيتعرض الدين اخلامت إىل 



 ���

البلى وتطاله آفة التحريف واالحنراف حىت ال يبقى منه شيء من احلق، وهذا 
ال ينسجم مع اهلدف من البعثة وأصل اخلامتية. وبعبارة أخرى إن أصل اخلامتية 

دون أن يكون نبياً. وقد متّ التأكيد  منيقتضي ضرورة وجود اإلمام املعصوم، 
  .���على هذه املسألة يف بعض الروايات أيضاً

هناك من  ::ـ داللة األدلة القرآنية على عصمة أهل البيت  ٤
آيات القرآن الكرمي ما يدلّ صراحة على طهارة وعصمة أهل بيت النبوة، وقد 

 احلسن مامنيواإل ،7 علي باإلمام :متّ تفسريها يف روايات أهل البيت 
. ومن بني أوضح اآليات يف 3 الزهراء فاطمة والسيدة ،8 واحلسني

=�~  (الداللة على عصمة أهل البيت قوله تعاىل:  w	~= u� }"w`��  t6 ~�t� uD u2 w� t�~,w�
� c� w#tP u; t6 ~7 u	 |#uP~= u% w�t,u]t�� u� t�u  u¥ t$ |	�� (�`�.  

 دعا اآلية، هذه زولن بعد أنه 9تروي أم سلمة زوج النيب األكرم 
 بييت أهل هؤالء اللهم«: قال مث واحلسني، واحلسن وفاطمة علياً اهللا رسول

  .��b»تطهرياً وطهرهم الرجس عنهم أذهب وخاصيت،

ذا هكما اشتملت مصادر أهل السنة على روايات تشتمل على 
  .��aبرواية السيدة عائشة أيضاًذاته املضمون 
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يف موضع آخر بعصمة أهل  9كرم وقد ورد التصريح عن النيب األ
معاشر الناس أوصيكم يف «بيته ضمن بيان املالزمة بينهم وبني عترته، إذ يقول: 

عتريت وأهل بييت خرياً، فإم مع احلق واحلق معهم، وهم األئمة الراشدون 
  .���»بعدي واألمناء املعصومون

يف العدد  تقدم أن ذكرنا ـ داللة الروايات النبوية على عصمة األئمة: ٥
السابق من هذه السلسلة أن اآلية الشريفة واحلديث النبوي املعروف حبديث 

، وعالوة :الكساء تدالن داللة صرحية واضحة على عصمة أهل البيت 
  :يأيتعلى ذلك هناك روايات أخرى ذا اخلصوص، نشري إليها فيما 

 أنا وعلي«، أنه قال: 9فقد روي عن ابن عباس، عن النيب األكرم 
  .�`�»واحلسن واحلسني وتسعة من ولد احلسني مطهرون ومعصومون

 عصمة على »حديث الثقلني«كما يدلّ احلديث النبوي املعروف بـ 
  :يقول إذ ،9 اهللا رسول بيت أهل من العترة

إين قد تركت ما إن أخذمت به لن تضلوا بعدي ـ الثقلني ـ وأحدمها «
لسماء إىل األرض وعتريت أهل أكرب من اآلخر: كتاب اهللا حبل ممدود من ا

  .��b»بييت، أال وأما لن يفترقا حىت يردا علي احلوض
وقد تواتر نقل هذا احلديث يف مصادر الفريقني. وقد متّ وضع أهل 
البيت يف هذه الروايات يف مستوى القرآن، ومتّ التصريح بأما لن يفترقا عن 
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حيث �كون هناك ضاللة أبداً بعضهما، وأنه جيب التمسك ما معاً، وبذلك لن ت
  .�الدالة على النفي املؤبد �لن�ورد تأبيد نفي الضاللة بلفظ 

عترة رسول اهللا إذا مل تتصف بالعصمة، ملا كان هناك إمكان  واضح أنّ
القتراا بالقرآن، والتأكيد على أن التمسك ما يؤمن من الوقوع يف اخلطأ 

كيد يدلّ داللة واضحة وقاطعة على والضاللة. وعليه فإن هذا النوع من التأ
.  ولكن من هم أهل بيت النيب؟ :عصمة القرآن وعدله املتمثل بأهل البيت 

السيدة و، :عشر  ذكرنا يف العدد السابق من هذه السلسلة أم األئمة اإلثين
  .3فاطمة الزهراء 

 من واألئمة 7 علي اإلمام 9ويف رواية أخرى وصف النيب األكرم 
 ذنب كل من املعصومون وهم وصفوته، وجل عز اهللا خرية فإم«: قائالً ذريته

  .���»وخطيئة
وقد روى النيب األكرم عن ملكني من املالئكة املوكلني بكتابة أعمال 

. وقد أشار النيب إىل آية �`�أما مل يكتبا لعلي معصية أو ذنباً أبداً 7علي 
ها، وإن نفس العصمة مصاديق :معترباً األئمة املعصومني  »أويل األمر«

إمنا أمر بطاعة أويل األمر ألم «يستوجب أمر اهللا بإطاعتهم، إذ يقول: 
أطيعوا «. ويف رواية أخرى: ��b»معصومون مطهرون ال يأمرون مبعصية اهللا
  .��a»علياً؛ فإنه مطهر معصوم ال يضل وال يشقى
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، وأا 7وقد ذكرت هذه الرواية علة األمر بإطاعة اإلمام علي 
كمن يف اتصافه بالطهر والعصمة، مما يعين عدم الضاللة والوقوع يف الشقاء: ت
  .���»أنا وعلي واحلسن واحلسني وتسعة من ولد احلسني مطهرون معصومون«

  .: األئمة مجيع عصمة على احلديث هذا يف 9يؤكد النيب األكرم 

ويف بعض األحاديث املروية عن النيب األكرم جند اإلشارة إىل لوازم 
معياراً للحق، وأنه مالزم للحق، وأن  7العصمة، من قبيل أن اإلمام علي 

احلق مالزم له، وأن اإلمام علي مالزم للقرآن، وأن القرآن مالزم له، وأنه 
  الفاروق األكرب الذي يفرق بني احلق والباطل.

  ميزان احلق: 7أ ـ علي 
احلوض  علي مع احلق واحلق مع علي، ولن يفترقا حىت يردا علي«ـ 
  .�`�»يوم القيامة
علي مع احلق واحلق مع علي، اللهم أدر احلق مع علي حيثما «ـ 

  .��b»دار
 دينه يف اقتدى من«وقال الفخر الرازي يف إشارة منه إىل هذه الرواية: 

اللهم أدر احلق مع �: 9 قوله عليه والدليل اهتدى، فقد طالب أيب بن بعلي
  .��a»�علي حيث دار
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 7يات اآلتية على املالزمة املتبادلة بني اإلمام علي كما تؤكد الروا
  والقرآن واحلق:

  يالزم القرآن واحلق ويالزمانه: 7ب ـ علي 

علي مع القرآن، والقرآن معه، ال يفترقان حىت يردا علي «ـ 
  .���»احلوض

علي مع احلق والقرآن، واحلق والقرآن مع علي، ولن يتفرقا حىت «ـ 
   .�`�»يردا علي احلوض

   مرجع التمييز بني احلق والباطل: 7ليـ ع ج
 بأنه الروايات من كثري يف 7 علي اإلمام 9وصف النيب األكرم

  الصديق األكرب وفاروق األمة، ومن ذلك احلديث القائل:
وهذا الصديق األكرب، وهذا فاروق هذه األمة بني احلق «ـ 

  .��b»والباطل
وا علي بن أيب طالب، فإنه ستكون بعدي فتنة فإذا كان ذلك، فالزم«ـ 

أول من يراين وأول من يصافحين يوم القيامة وهو الصديق األكرب وهو فاروق 
  .��a»هذه األمة يفرق بني احلق والباطل وهو يعسوب املؤمنني
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 احلديث :ومن بني األحاديث األخرى اليت تثبت عصمة األئمة 
منا مثل أهل بييت فيكم إ«: 9 األكرم النيب فيه يقول والذي بالسفينة، املعروف

  .���»كسفينة نوح، من دخل فيها جنا ومن ختلف عنها غرق

ال ينايف القول بأصل  :يتضح مما تقدم أن القول بعصمة أهل البيت 
ات القول باخلامتية على ما تثبته األدلة العقلية ياخلامتية، بل هو من مقتض

   والقرآنية والروائية اليت تقدم ذكرها.

إذا أردنا أن نفهم حقيقة  وايات الوالئية على العصمة:ـ داللة الر ٦
اإلمامة وصفاا، فليس هناك ما هو أفضل من األئمة األطهار أنفسهم. وإذا 

  حنن رجعنا إىل الروايات املأثورة عنهم، جندهم يؤكدون على عصمتهم. 

 »أويل األمر«دائرة العصمة مبا يشمل حىت  7فقد فسر اإلمام علي 
إمنا الطاعة هللا عز وجل ولرسوله ولوالة األمر، وإمنا «إذ يقول:  أيضاً، وذلك

  .�`�»أمر بطاعة أويل األمر؛ ألم معصومون مطهرون ال يأمرون مبعصية

 ��̄ ��¬ «: :يف تقرير صفات أهل البيت  7وقال اإلمام علي 
 �̄ ̄ �̄�3̄$̄ °� �̄%̄�̄M̄�̄ �̄%&̄l̄ ̄�̄ �:̄L̄ ¬$)̄ !̄��̄�̄�̄ N̄H̄�¯(�̄ 8 X ®H<̄ E °8.̄ ¬P °;�̄ 8 � ®�̄ 

�̄% °@ H��̄ °/ R̄�̄ °8 °@ H��̄ °: R̄ �̄%�̄�̄ �̄v ®L °� ®�� B̄�̄M̄�̄ , �v ®L °� ®�� Ȳ�̄ �̄%̄�̄M̄�̄«�b�.  

باإلضافة إىل مسألة العصمة  7ويف هذه الرواية جند اإلمام علي 
  يصرح بكوم حجج اهللا على العباد أيضاً.

                                                             

� −  p ,H��:6� H�]-`b � ,��c p ,\5�6� �P�7� ;c � ,b�d K�H ���� ;
 p ,^��7�`c � ,b`F 

` − I�� u  '��: � ,Y{���� B  ,S�3l�� g*c` p ,Q�l � ;� � ,drF 
b −  p ,E���� Q�A< ,
%*��� Z���/ u- 3&f� � ,�t�F 



 ���

يف بيان املالزمة بني اإلمامة والعصمة:  7ن وقال اإلمام زين العابدي
  .���»اإلمام منا ال يكون إال معصوماً«

أن من بني  7عن اإلمام زين العابدين  7وقد روى اإلمام الكاظم 
شروط اإلمام واإلمامة، وبعبارة أدق: إن من بني العناصر املكونة لإلمام 

باألمر الذي يبدو واإلمامة هي العصمة، وأضاف إىل ذلك أن العصمة ليست 
اإلمام «على ظاهر اإلمام، وعليه وجب أن يعرف ذلك من خالل النص عليه: 

منا ال يكون إال معصوماً وليست العصمة يف ظاهر اخللقة فيعرف ا، ولذلك ال 
  .�`�»يكون إال منصوصاً

أن شرط العصمة يف اإلمامة يتحقق من  7كما ذكر اإلمام الصادق 
وب كبرية وصغرية، حىت مع فرض التوبة، إذ يقول: خالل عدم ارتكاب الذن

ال يصلح لإلمامة من قد ارتكب من احملارم شيئاً صغرياً كان أو كبرياً، وإن «
  .��b»تاب منه بعد ذلك

األنبياء وأوصياؤهم «يف وصف األنبياء واألوصياء أنه قال:  7وعنه 
  .��a»ال ذنوب هلم؛ ألم معصومون مطهرون

العصمة ومفهومها مثاراً حىت يف عصر األئمة  لقد كان البحث عن
أنفسهم، كما يلوح ذلك من رواية حسني األشقر، واليت يقول  :األطهار 

فيها: قلت هلشام بن احلكم: ما معىن قولكم: إن اإلمام ال يكون إال معصوماً؟ 
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املعصوم هو املمتنع باهللا من «عن ذلك؛ فقال:  7فقال: سألت أبا عبد اهللا 
  .���»م اهللامجيع حمار

حقيقة اإلمام واإلمامة:  يف بيان أنه قال 7ويف رواية عن اإلمام الرضا
» ®�� °���̄  ®y�	 ®���̄ Z�°: ³D�� ū � °L ¬$ī °&	 Z�°* °� ®�� u ̄ °< ¬½̄ °&HH  GH̄�$̄¬i���̄ ¥ ®3 °� ®�� °� 3 ®��̄

 ̄3- Ê�� °l®�̄ G>̄�¯( � ®���̄ �® � ®���̄ G>̄��̄ ¬����̄ � °�³%���̄ Q� °5 ¬L�� G�̄ ®  9  B ®�:̄�̄
 B�̄ ¬����̄ �/̄�ī̄ ® � ū � ū �<̄ ®3@̄ Ê> ¬3�̄ °� Êh¬��̄ °� Ê3 ¬/?̄ °� Ê�� °l ®��̄ �̄ °$�̄ FFF Q�°.¯( ®�� GL̄ ¬$ī°®7�

 °8 ³l°Ū H�¯o � ®���̄��  8 � ®�̄ �̄ ̄ °s3̄ ���̄�̄ s >�¯(   �̄ ̄ °8¯. ¬P °; �̄� °�¯*� �̄�D̄-«�`�.  
للمأمون العباسي يف بيان سبب اشتراط  7قال اإلمام الرضا كما 

ال يفرض اهللا تعاىل بطاعة من يعلم أنه يضلهم «العصمة يف اإلمام: 
  .��b»ويغويهم

  .��a»عصمكم اهللا من الزلل«ومما ورد يف الزيارة اجلامعة: 
إن على احملقق  ـ االعتقاد بالعصمة من قبل بعض أهل السنة: ٧

من األدلة العقلية والنقلية مالكاً لتحديد بوصلته االعتقادية املنصف أن جيعل 
  واإلميانية، وأن يكون من أبناء الدليل.

وهناك من أهل السنة من سار على مقتضى هذا األصل بعد دراسته 
لألدلة العقلية والنقلية الواردة يف العصمة، فأذعن هلا وقال بضرورة العصمة يف 

  خلامتية.األئمة واعتربها منسجمة مع ا
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ومن بني علماء أهل السنة يذهب ابن أيب احلديد املعتزيل إىل القول 
، كما نص على قول أيب حممد بن متويه بعصمة اإلمام 7بعصمة اإلمام علي 

قلت: هذا القول منه يشعر بأن العترة معصومة  فإن«قال:  أيضاً، حيث 7علي
ه ـ رمحه اهللا تعاىل ـ فما قول أصحابكم يف ذلك؟ قلت: نص أبو حممد بن متوي

معصوم وإن مل يكن واجب العصمة وال  7على أن علياً  �الكفاية�يف كتاب 
  .���»العصمة شرط يف اإلمامة، لكن أدلة النصوص قد دلت على عصمته

كما ذهب العارف اإلسالمي الشهري حميي الدين ابن عريب إىل القول 
 بيته وأهل 9 طهره قد«: يقول إذ ،: بيته وأهل 9بعصمة النيب األكرم 

، وامللفت أنه »يشينهم ما كل] الرجس أي[ وهو الرجس، عنهم وأذهب تطهرياً،
إذ  �عني الطهارة�مل يكتف بوصفهم بأم مطهرون فقط، بل وصفهم بأم 

. كما متسك باحلديث النبوي �`�»فهم املطهرون، بل هم عني الطهارة«يقول: 
  .��aوأحلقه يف زمرة املعصومني أيضاً، ��b»سلمان منا أهل البيت«القائل: 

الشبهة الثالثة: القول بوجوب إطاعة اإلمام يتنافى مع   ■

  :الخاتمية

يذهب الشيعة يف أدعيتهم وزيارام وروايام إىل وجوب إطاعة 
. وهذا األصل ��cاألئمة، وأن طاعتهم من طاعة اهللا، وإن معصيتهم معصية اهللا
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ن اخلامتية تعين انتهاء ظهور احلجة اإلهلية، وأنه ال ينسجم مع أصل اخلامتية؛ أل
  ال يكون هناك بعد ذلك من جتب إطاعته بشكل مطلق.

 9وقد ذهب الشاه ويل اهللا الدهلوي إىل القول بأنه رأى النيب األكرم 
، وأن بطالنه باطل مذهب بأنه فأجابه التشيع؛ مذهب عن فسأله املنام يف

د الدهلوي قائالً: فلما أفقت من نومي يتضح من لفظ اإلمام! ... واستطر
أخذت أتأمل يف لفظ اإلمام فاتضح يل أن اإلمام يف مصطلح الشيعة معصوم 
ومفترض الطاعة ومنصوب للخلق، وجيوزون عليه الوحي الباطين، وبذلك 

... ألن القول بعصمتهم ووجوب  ���يكونون يف احلقيقة منكرين خلامتية النبوة
  .�`�روح الباطنية ال خيتلف عن القول بالنبوةإطاعتهم وامتالكهم لل

وهو تلميذ الدهلوي  �هـ ١٢٢٥م: �وقد عمد القاضي حممد ثناء اهللا 
  .��bإىل تأييد كالم أستاذه يف حاشيته على العبارة املتقدمة

كيف ميكن فهم الكالم «كما ذكر الدكتور سروش هذا الشبهة قائالً: 
ي ـة متصلني بالوحـال الدين، واعتبار األئمالقائل باعتبار اإلمامة شرطاً يف كم

الباطين، والقول بعصمتهم، وافتراض طاعتهم ـ كما هو مذهب الشيعة ـ حبيث 
ال يتناىف مع اخلامتية، وال يكون كالمهم يف رتبة كالم النيب واتصافه بذات 

وسوف نذكر اإلجابة عن هذه الشبهة على هامش اإلجابة عن  .��a»احلجية؟
  .�اعتبار احلجية اإلهلية لألئمة�دمة الشبهة القا
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الشبهة الرابعة: القول بالحجية اإللهية لألئمة ينافي   ■

  :الخاتمية

هناك من يذهب إىل القول بأن اخلامتية تعين انتهاء احلجية والقداسة 
دون املطالبة بدليل؛ ألن هذه األمور من خمتصات النيب من واألخذ باألمور 

اخلصائص اليت من  هذه ميتلك إنسان هناك يكون ال رحيله وبعد ،9األكرم 
شأا أن جتعل قوله وفعله حجة بالنسبة لنا، وأن يتمتع بشخصية حقوقية 

دون مطالبته من تصل إىل حد القداسة، وتلزمنا بالتعبد وااللتزام مبا يقوله 
بتقدمي الدليل. ذلك ألن احلجية الذاتية للشخصيات الدينية إمنا تكون حكراً 

. 9األنبياء فقط، ويف الدين اإلسالمي ال يتصف ا غري النيب حممد على 
 األئمة، على الشيعة خيلعه الذي اخلاص املوقع فإن األساس هذا وعلى

 اخللق، على اهللا حجج بأم ووصفهم القدسية املقامات ذوي من باعتبارهم
بة تور سروش يف هذه احللالدك جال وقد. اخلامتية بأصل القول مع يتعارض

 »الغلو«وصال مراراً وتكراراً، واعترب وصف األئمة ذه األوصاف نوعاً من 
إن ما هو الذايت يف اإلسالم هو شخصية النيب وجتربته الباطنية «فيهم، إذ يقول: 

وأوامره ونواهيه الناشئة عن تلك التجارب، وإا ستبلغ مرحلة النهاية واخلتام 
د ذلك جيب تفسريه بشكل ال يتناىف مع برحيل رسول اهللا، وإن كل ما يأيت بع

هذا األصل األصيل والركن الركني. وكان هناك الكثري من الغالة الذين منحوا 
  .���»أولياء اهللا مراتب إهلية، أو منحوهم مراتب ال تصلح لغري األنبياء

وبطبيعة احلال كان هناك من الشيعة من سبق الدكتور سروش يف طرح 
أبو الفضل الربقعي قبل ثالثة عقود إىل فقرة من هذا اإلشكال، حيث أشار 

                                                             

� −  � ,z�(: 8-L~ \�- ,©�Ó �/L��� 3( �aaF 



 ���

وهل جعل احلجية يكون من قبل «، فقال: »أقواهلم حجة«دعاء العديلة تقول: 
كتاب األدعية، أم يكون ذلك من قبل اهللا؟ مىت جعل اهللا أقوال األئمة حجة 
حىت تبيحوا ألنفسكم نسبة كل خرافة إىل األئمة ومتريرها حتت غطاء جعل 

  .���»م؟!احلجية هل

�#]i�� 	=	<;: 
إن شبهة عدم انسجام القول حبجية األئمة مع اخلامتية، ميكن حتليلها من 

  خالل املسألتني اآلتيتني:

  :9أ ـ عدم االنسجام مع الشخصية احلقوقية للنيب األكرم 

إن نيب اإلسالم يتمتع من قبل اهللا بشخصية حقوقية، وإن من أهم 
، ومن لوازم الوالية حق تشريع األحكام، »ةالوالي«عناصر تلك الشخصية هي 

دون املطالبة من وإصدار األوامر، ووجوب الطاعة ألحكامه على الناس 
إن هذا العنصر [العنصر «بدليل. وقد حتدث الدكتور سروش ذا الشأن قائالً: 

املقوم لشخصية النيب احلقوقية] هو عنصر الوالية، والوالية تعين أن تكون 
املتكلم هي اليت تضفي الشرعية واحلجية على كالمه  شخصية الشخص

وأوامره، وهذا هو الشيء الذي ختم باخلامتية املطلقة. وحنن اآلن ال نقبل كالم 
أي شخص إال إذا كان مستنداً إىل دليل أو مدعوماً بقانون. إال أن األنبياء مل 

انت جتارم يكونوا كذلك؛ ألم كانوا هم دعائم أقواهلم وأوامرهم ... وقد ك
الدينية متعدية وليست الزمة، وكانت أحكامهم تسري على اآلخرين، وتستتبع 
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  .���»تكليفاً وعمالً

وقد صرح بأن احلجة اإلهلية قد انتهت وختمت برحيل رسول 
 بعد«: يقول إذ أيضاً؛ : األئمة أقوال حىت يشمل األمر وهذا ،9اإلسالم

صيته صحة كالمه وحسن ضمن شخت شخص أي يظهر لن 9 اإلسالم نيب
سلوكه من الناحية الدينية، وأن يكون كالمه مستوجباً حلدوث التكليف الديين 

  .�`�»على اآلخرين

  سنأيت على نقد هذه الشبهة يف معرض نقد الشبهة اآلتية.

  ::ب ـ عدم حجية روايات األئمة 

 نفي هو 9إن الزم حصر الشخصية احلقوقية والدينية بالنيب األكرم 
 وتفسريه الدين دائرة يف األئمة عن وخاصة مطلق، بشكل سواه عمن ةاحلجي

 املتقدمة النظرية صاحب زعم ألن وذلك عنهم؛ املأثورة الروايات خالل من
عدم انسجام القول حبجية كالم وتفسري األئمة مع اخلامتية. يقول  على يقوم

 صشخ أي يظهر لن 9بعد نيب اإلسالم «الدكتور سروش ذا الشأن: 
 يكون وأن الدينية، الناحية من سلوكه وحسن كالمه صحة شخصيته تضمن
... كما أن تفسري  ��bاآلخرين على الديين التكليف حلدوث مستوجباً كالمه

كلمات اهللا والنيب ال ميكن أن يكون شخصياً ومستنداً إىل األشخاص، بل جيب 
  .��a»أن يكون إمجاعياً ومستنداً إىل الدليل
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ر سروش يتعدى من خامتية احلجة اإلهلية إىل مقولة بل إن الدكتو
، ويعترب الزم اخلامتية ختم حجية تفسري النصوص وتفسريه معرفة النص الديين

  الدينية، وبعبارة أخرى: عدم قطعية تفسري املعرفة الدينية، ويقول يف ذلك: 

ال ميكن تفسري أي كالم أو نص ديين حبيث يعطي ألحد حق الوالية «
عىن؛ ألن ذلك ميثل عني التناقض؛ إذ يعين أن خامت األنبياء مينح شخصاً ذا امل

  .���»أو مجاعة حقوقاً تؤدي إىل نقض خامتيته

إن مضمون وفحوى اخلامتية أن ال نعترب أي فهم للدين على أنه هو «
الفهم اخلامت، وبذلك سوف نفتح أمام هذا احمليط حميطات أخرى، وأن نوسع 

  .�`�»ة النبويةاال لبسط التجرب

» نعم جاء خامت النبيني، ولكن مل يأت خامت الشارحني. وإن كالم أي
شخص يف مقام الشرح والتفسري، ال يبلغ مرتبة الوحي. من هنا نقول: على 
الرغم من وجود دين خامت، إال أنه ال يوجد لدينا فهم خامت. وعلى الرغم من 

لدائرة الدينية، ويتم التصديق الذي هو ادعاء من داخل ا�وجود الدين الكامل 
  .��b»، إال أنه ال توجد معرفة دينية كاملة�به تبعاً لتصديق النيب

يصرح الدكتور سروش بأننا ال نبحث عن الدليل يف خصوص الكالم 
النبوي، وأما يف غري الكالم النبوي فالبد من أن يقوم الكالم على دليل حىت 

. وإال فإن جمرد شخصية 7طالب  إذا كان املتكلم هو اإلمام علي بن أيب
إذا كان هناك من دليل مقنع على «املتكلم ال متثل حجة له، ويف ذلك يقول: 

                                                             

� −  � ,z�(: 8-L~ \�- ,©�Ó �/L��� 3( �bcF 
` −  � ,s� < H3l7��ctF 
b −  � ,s� < H3l7��arF 



 ���

املدعى، أخذنا به، وإذا مل يكن هناك من دليل، فلن يكون هناك فرق بني أن 
أو غريه؛ ومن اآلن فصاعداً يكون الدليل هو املتبع  7يكون املدعي هو علي 

  .���»ما اجترح من الكراماتوليس قول املتكلم مه

وقد صرح الدكتور سروش يف آخر موقف له بعدم االنسجام بني القول 
  .�`�حبجية قول األئمة والقول خبامتية رسول اهللا

x �% �<": 
  جتدر مالحظة األمور اآلتية:ونقده يف معرض حتليل هذا االدعاء 

  : أ ـ جمرد دعوى من دون دليل

جابة عن شبهة عدم انسجام العصمة مع تقدم أن ذكرنا يف معرض اإل
أصل اخلامتية، أن العصمة وافتراض الطاعة واحلجة مل تكن يف حبثنا من 
الشروط الالزمة للنبوة، وليست من األوصاف احلصرية هلا، وعليه فإن توسيع 
رقعة هذه الصفات وتعميمها ال ينايف أصل النبوة واخلامتية. وبعبارة أخرى: إن 

ود التنايف أن يثبت هذا االدعاء، يف حني أنه قد اكتفى على من يدعي وج
مبجرد االدعاء ومل يدعمه بالدليل. هذا وإننا سوف نثبت ضمن املسائل اآلتية 

  عكس هذا االدعاء.

  :ب ـ احلجة وافتراض الطاعة من لوازم العصمة

 يأيت وفيما والنقلية، العقلية باألدلة :سبق أن أثبتنا عصمة األئمة 
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 من وتأييده اتمع يف املعصوم اإلمام وجود مع: وهي النقطة هذه إىل نشري
كررة بوجوب اتباعه وإطاعته ـ املت واألوامر 9 األكرم والنيب القرآن قبل

على ما تقدم ذكره ـ أال يدل ذلك على وجوب اتباع اإلمام وإطاعة أوامره 
تباع ونواهيه؟ أليس من لوازم العصمة أن يكون كالم املعصوم واجب اال

  بوصفه حجة على اآلخرين ومعياراً ينضمون سلوكهم على أساسه؟

لو متّ التشكيك يف أصل عصمة األئمة ومتّ إنكارها، لكان هناك جمال 
، وأما مع �إنكار لزوم إطاعة وحجية أقوال املعصومني�لطرح هذه الشبهة 

افتراض العصمة، فإن هذه الشبهة تكون غري وجيهة وباطلة من األساس؛ 
ا تعين عدم االلتفات إىل مفهوم ولوازم العصمة.أل  

  :ج ـ أمر القرآن باإلطاعة وجعل احلجية

ضمن إطاعة رسول اهللا،  »أويل األمر«إن القرآن الكرمي يصنف إطاعة 
�~�I~:,w>u  �I  (إذ يقول تعاىل:  u�� u�= w�}�� &u zyu  & u=��  w	 t�uE� w§ t%~ u% u�I ~R }	�� �I~:,w>u u%

 ~�t� w� t6 (���.  

حيث جند يف هذه اآلية أن اهللا سبحانه وتعاىل يأمر الناس بصيغة أمر 
، مما يدل يف حقيقة األمر واتباعهم بإطاعة النيب وأويل األمر »أطيعوا«واحدة 

على أن إطاعة أويل األمر هي إطاعة للنيب. وعليه فإن ما ورد يف منطوق 
 هذه صريح خيالف ،9الشبهة من اختصاص وجوب الطاعة بالنيب األكرم 

وهل  »أويل األمر«. وبطبيعة احلال هناك خالف بشأن تفسري الشريفة اآلية
  ، أم يشمل غريهم أيضاً؟:املراد منهم خصوص األئمة املعصومني 

                                                             

� −  :���%��ctF 



 ���

يتفق الشيعة والسنة على مشول هذا املصطلح للقائد الذي تتوفر فيه 
ة هي خالفة الرسول يف اإلمام«الشرائط الدينية، ومما قيل يف تعريف اإلمامة: 
، واملصداق األبرز لذلك هم ���»إقامة الدين حبيث جيب اتباعه على كافة األمة

، على ما ورد يف حقهم من الروايات اليت تؤكد هذا األمر :األئمة األطهار 
. بيد أن أهل السنة يعممونه إىل كل حاكم وقائد حىت وإن �`�يف كتب الفريقني

  .��bركان من أهل الفسق والفجو

الخيتص بالشيعة فقط، واليعارض  »افتراض الطاعة«من هنا يتضح أن 
أصل اخلامتية. وذلك ألن اخلامتية ـ كما تقدم أن ذكرنا مراراً وبإشكال متنوعة 
ـ ختص دائرة النبوة ونزول الوحي والشريعة اجلديدة، وال تتناىف مع وجود 

خالل افتراض طاعتهم املعصومني الذين خيدمون هذه الشريعة اجلديدة من 
  وحجيتهم اإلهلية.

  :9د ـ جعل احلجية من قبل النيب األكرم 

يسعى صاحب االدعاء املتقدم ـ من خالل التشبث مبفهوم اخلامتية ـ 
، وبذلك يرتل بشأن 9إىل إثبات أن آخر احلجج اإلهلية هو النيب األكرم 

كن لو أن هذا إىل مستوى غريهم من الناس. ولومرتبتهم  :األئمة األطهار 
املنتقد احملترم كان صادقاً مع نفسه يف هذه الرؤية، وكان حقاً ملتزماً بأن النيب 
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األكرم هو من يتمتع ـ يف احلد األدىن ـ بشخصية حقوقية جتعل كالمه حجة 
دون مطالبته بالدليل من على اآلخرين وعليهم االلتزام مبضامني كالم النيب 

لكان عليه أن يلتزم بالروايات الثابتة عن النيب ، �كما أقر يف منطوق إشكاله�
صفة العصمة واحلجية، وهكذا األمر  7بالتواتر، واليت أثبت فيها لإلمام علي 

  .:بالنسبة إىل سائر األئمة األطهار 

 9وبأدىن نظرة نلقيها على الروايات املأثورة عن النيب األكرم 
 حقوقية شخصية بدوره ليع لإلمام أن ندرك ،7 علي اإلمام حق يف بالتواتر

 إىل اإلشارة سبقت كما ـ النبوة دون ـ واحلجية الوالية إىل ترفعه اإلسالم يف
خالل  من 9 األكرم النيب أثبت فقد. املرتلة حديث شرح معرض يف ذلك

حديث املرتلة وغريه من الروايات األخرى، وهكذا اآليات العديدة مقام 
الدينية وخالفة النيب يف الشؤون الدينية ـ اإلمامة ـ مبعىن املرجعية العلمية و

، والزم ذلك حجية أقواله وأفعاله على املسلمني، واعتبار رواياته 7لعلي 
وتفسريه يف املعرفة الدينية. هناك الكثري من اآليات والروايات املأثورة عن 

  النيب يف كتب الفريقني، وفيما يلي نشري إىل بعضها:

 من كثري يف 9صرح النيب األكرم  لقد حجة اهللا: 7ـ علي  ١د 
بوصفه حجة اهللا، ومن ذلك قوله ألحد ومرتلته  7اإلمام علي  مبقام املواضع

  .���»يا أنس، أنا وهذا حجة اهللا على خلقه«أصحابه مشرياً إىل اإلمام علي: 

 9والذي يدعو إىل التدبر والتأمل يف هذا احلديث وصف النيب األكرم
 وحجية حجيته يفسر النيب وكأن ا، هو يتصف كما اإلهلية باحلجة 7 لعلي

                                                             

� − hI�> 2%/3� g/H�� p ,a` � ,b�aF 



 ��*

  .واحد سياق يف علي اإلمام

روايات تؤكد على استمرار احلجة  7كما رويت عن اإلمام علي 
اإلهلية بعد اخلامتية، وسوف نأيت على ذكرها يف معرض نقد الدليل النقلي هلذه 

  الشبهة.
 وزوجته علياً جعل اهللا إن«: أيضاً قال أنه 9روي عن النيب األكرم 

  .���»... خلقه على اهللا حجج وأبناءه
إن اآلية اآلتية تأمر املؤمنني بإطاعة اهللا  ـ علي واجب اإلطاعة: ٢د 

�~�I~:,w>u  �I  (ورسوله وأويل األمر، إذ يقول تعاىل:  u�� u�= w�}�� &u zyu  & u=��  �I~:,w>u u%
 t6 ~�t� w� w	 t�uE� w§ t%~ u% u�I ~R }	�� (�`�.  

 الذين ـ األمر أويل الروايات من الكثري يف 9قد فسر النيب األكرم و
عد7عتهم طاعة لرسول اهللا ـ باإلمام علي طا ت �b�.  

 7 علي اإلمام بتصديق أخرى روايات يف 9وقد أمر النيب األكرم 
  :قوله ذلك ومن وإطاعته،
  .��a»فناصحوه وصدقوه 7إن إمامكم علي بن أيب طالب «ـ 
  .��c»ا أخي ووصيي وخليفيت؛ فامسعوا له، وأطيعوا لهإن هذ«ـ 
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واآلية اآلتية تعرف ويلّ املؤمنني بأنه هو اهللا  ويل اهللا: 7ـ علي  ٣د 
�u  (والنيب والذين يقيمون الصالة ويتصدقون أثناء الركوع، إذ يقول تعاىل:  }"w`

 t6 ~�z,w� u%��  ~= u�= w�}�� �I~� u�� u�= w�}�� u% ~p~�I ~R u� u% t6 ~� u% un& u7 }��� u�I~; tY ~= u% unuh }3�� u�I ~�, w<
 u�I~:w7� u� (���.  

 باإلمام عنه املأثورة الروايات من كثري يف 9وقد فسرها النيب األكرم 
  .�`� 7 طالب أيب بن علي

ويف بعض الروايات النبوية جند  مع احلق والقرآن: 7ـ علي  ٤د 
من جهة أخرى،  7ام علي هناك مقارنة بني احلق والقرآن من جهة واإلم

وخترج بأن بني اإلمام علي والقرآن واحلق مالزمة ثابتة وغري قابلة للفصل 
  : 9واالنفكاك، ومن ذلك قوله 

علي مع احلق واحلق مع علي، ولن يفترقا حىت يردا علي احلوض «ـ 
  .��b»يوم القيامة

 علي مع احلق والقرآن، واحلق والقرآن مع علي، ولن يفترقا حىت «ـ 
  .��a»يردا علي احلوض

 7وقد متّ وصف اإلمام علي مدار اهلداية والنجاة:  7ـ علي  ٥د 
 لواء«و ،»نوح سفينة«يف الروايات النبوية بأم  :وسائر أهل البيت 

  :9 قوله ذلك ومن ،»اهلداية

                                                             

� −  :G3{�7�ccF 
` −  p ,"  ���y� 2 �5�� :LC:�` � ,�tmF 
b −  p ,hI�> 2%/3� g/H��b � ,��rF 
a −  p ,"  ���y� 2 �5��` � ,`bcF 



 ���

إن مثل أهل بييت فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها جنا، ومن «ـ 
  .���»ختلف عنها غرق

هللا عهد إيلّ يف اإلمام علي ... أن علياً راية اهلدى، ومنار إن ا«ـ 
  .�`�»اإلميان، وإمام أوليائي

إين تارك فيكم الثقلني ما إن متسكتم ما لن تضلوا بعدي، أحدمها «ـ 
أعظم من اآلخر، كتاب اهللا حبل ممدود من السماء إىل األرض، وعتريت أهل 

  .��b»بييت، ولن يفترقا حىت يردا علي احلوض
 9كما وصف النيب األكرم  مرجع حلّ االختالفات: 7ـ علي  ٦د 

 إذ أمته، بني تظهر اليت االختالفات وفصل حل مرجع بأنه 7 علي اإلمام
   .��a»بعدي من فيه اختلفوا ما ألميت تبين أنت«: له قال

 الشرح من مزيد إىل أخرى روايات يف 9وقد عمد النيب األكرم 
، معترباً مرتلته يف هذا 7 علي لإلمام والدينية العلمية املرجعية بشأن والبيان

  املقام كمرتلته، إذ يقول: 
يا علي أنت الذي تبين ألميت ما خيتلفون بعدي وتقوم فيهم مقامي، «ـ 

  .��c»قولك قويل وأمرك أمري
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  .���»علي باب علمي ومبين ألميت ما أرسلت به من بعدي«ـ 

واضحة،  7على حجية اإلمام وكيفية االستدالل ذه الروايات 
 كونه«و »اإلطاعة واجب«و »اهللا ويل« بأنه له 9مبعىن أن وصف النيب األكرم 

 املرجع«و »نوح سفينة«و »اهلداية لواء أنه«و »معه وأما والقرآن احلق مع
، ال ميكن إال أن يكون »حجة اهللا«و » الغيببعامل متصل« وأنه »للدين واملفسر

  له، وإال كانت كل هذه الروايات لغواً وعبثاً والعياذ باهللا. نصاً يف جعل احلجية

حصيلة الكالم أنه بااللتفات إىل ما تقدم ذكره من الروايات ـ واليت 
من جمموع الروايات الواردة بشأن األئمة وعلى رأسهم اإلمام  %١التشكل إال 

، 7ـ جيب القول إن إنكار الشخصية احلقوقية لإلمام علي   7علي 
بوط ا إىل مستوى اإلنسان العادي، وإنكار حجية كالمه وحديثه يف واهل

تفسري الدين ـ إذا أحسنا الظن ـ يعرب عن عدم مالحظة هذه الروايات. ولذلك 
أطلب من الناقدين لإلمامة ناصحاً ومشفقاً أن تكون هلم مراجعة هلذه 

  .الروايات، لتتضح هلم احلقيقة الحبة مثل الشمس يف رابعة النهار

حجة رغم علمه ذه  7وأما إذا كان الناقد ينكر كون اإلمام 
 ذلك إنكار إنّ حينها: القول فيجب ؛9الروايات املتواترة عن النيب األكرم 

 جاعل إنّ إذ رأساً؛ 9 األكرم للنيب احلقوقية الشخصية حجية إنكار يعين
كثرها أ قلتن اليت ـ واملتواترة الكثرية للروايات طبقا 7 علي لإلمام احلجية

يف مصادر الفريقني ـ هو اهللا وشخص رسول اهللا، وإن على الذي يعترب احلجية 
الذاتية لكالم رسول اهللا أن يلتزم بلوازم ذلك أيضاً، إال إذا صح من املسلم أن 
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ينكر اعتبار النيب حجة من قبل اهللا على العباد، وعندها يصعب إطالق صفة 
  املسلم عليه، بل يستحيل ذلك.

  :يف طول حجية النيب وحجية اهللا 7ـ حجية اإلمام علي هـ 

يف  7من اجلدير ذكره أن الشيعة يعتربون حجية وإطاعة اإلمام 
 7طول حجية اهللا ورسوله، وإن الشيعة يقرون بإرجاع حجية قول اإلمام 

 من 9إىل اهللا والنيب، ولكن حيث ال حجة إهلية بعد رحيل النيب األكرم 
ل حملها حجية إهلية أخرى من جنس اإلمامة والوالية. ستح فإنه النبوة، جنس

 النيب سيخلف 7 اإلمام فإن 9وطبقاً للروايات املأثورة عن النيب األكرم 
 وإن إطاعته، ولزوم الدين، وتفسري املرجعية،: قبيل من النبوة، شؤون مجيع يف

 يةحج وكون. اهللا رسول كالم مثل اآلخرين على وحجة مالكاً سيكون كالمه
اإلمام مأخوذة ومتفرعة عن حجية الرسول، ال يعين سلب وعدم اعتبار حجية 

  ، كما توهم الناقد احملترم.7كالم اإلمام 
قال العالمة حممد حسني الطباطبائي بعد متسكه بالروايات الكثرية 

لني والثق والسفينة الغدير حديث: قبيل من ،9املأثورة عن النيب األكرم 
  واملرتلة واإلنذار:

تواتر عن النيب أن كالم أهل بيته مثل كالمه، وطبقاً هلذا احلديث «
وغريه من األحاديث النبوية القطعية األخرى يكون كالم أهل البيت تايل تلو 

 العلمية، املرجعية صفة اإلسالم يف البيت ألهل كان وقد ،9كالم رسول اهللا 
المية، وبذلك إلسا واألحكام املعارف بيان يف اخلطأ عليهم يصح ال وعليه

  .���»يكون كالمهم الصادر عنهم مباشرة أو بنقل الناقل املوثوق حجة
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وسيأيت يف حبث تشريع األئمة أن روايات األئمة إمنا تكتسب احلجية 
الذاتية بسبب مقام العصمة، وكذلك ارتباطهم بعامل الغيب عن طريق اإلهلام 

  أثورة عنهم.والعلم اللدين. وهذا كاف يف العمل بالروايات امل

�#]i�� 	=	<; J �,�<��� ��E&@ p���% �:
¨��: 
لقد عثرت أثناء حبثي يف مؤلفات أصحاب شبهة تعارض  حجية 

 نستعرض أيتاألئمة مع أصل اخلامتية، على دليلني من القرآن والسنة، وفيما ي
  هذين الدليلني على النحو اآليت:

  ة؟!أ ـ داللة القرآن على خامتية احلجة اإلهلي

لقد زعم أحد أصحاب هذه الشبهة أنه عثر بعد جهد جهيد على آية 
ch  (تدل بزعمه على نفي وجود حجة بعد األنبياء، وهي قوله تعاىل:  ~R ~�

 uC uD w�&}��w� u�I ~�u= }1uEw u�= w� w�� ~� u% u�= w |\u] ~���  w� ~R z	�� u� t:u@ ©� }O ~� (���.  

إن اهللا مل ينصب أحداً بعد «ئالً: وقد فسر صاحب الشبهة هذه اآلية قا
الرسل حجة على الناس ... وعليه ال وجود يف اإلسالم حبكم هذه اآلية حلجة 
بعد األنبياء، وال يوحى ألحد بعد الرسل، يف حني يذهب اإلمامية إىل 

  .�`�»اعتباركل إمام حجة، والقول حبجية كل معمم وكالم كل قطب وإمام

x �% �<": 
ليل مما تقدم، ولكننا مع ذلك جند ضرورة لذكر يتضح ضعف هذا الد
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  بعض األمور على النحو اآليت:

، وتبيينه ـ إن هذه اآلية الشريفة يف مقام بيان فلسفة بعث األنبياء ١
قد تصور أنه مع وجود العقل البشري، ال تكون هناك حاجة  همبعض مبعىن أنّ

عدم إميام باهللا إىل النبوة، أو أنه كان من املمكن أن يعلل بعض الناس 
واآلخرة يف يوم القيامة بعدم إمتام احلجة اإلهلية عليهم، من هنا جاءت اآلية 
الشريفة لتؤكد ضرورة بعث األنبياء يف هذا السياق، حيث تقول إن اهللا قد بعث 
على طول التاريخ أنبياء بالبشارة واإلنذار كي ال يبقى أي عذر لصاحل الناس 

أي بعد إرسال  »بعد الرسل«، وإن املراد من عبارة على اهللا سبحانه وتعاىل
الرسل ال تكون هناك حجة وذريعة لصاحل امللحدين، وال تعين عدم وجود من 

وهكذا يدرك القارئ الكرمي أن اآلية ليست يف  .���يتصف باحلجة بعد الرسل
مقام حبث خامتية األنبياء واحلجج اإلهلية كي يتم توظيفها يف القول بانتهاء 

  حلة حتقق احلجة اإلهلية.مر

ـ يتضح من املسألة السابقة أن املراد من احلجة يف اآلية الشريفة  ٢
يعين الدليل واملستمسك الذي ميكن للملحدين أن يتمسكوا به لالحتجاج على 

  اهللا، وليس له عالقة باألنبياء واألئمة ال من قريب وال من بعيد.

امتية واية جميء الرسل، ـ إن أقصى ما تدل عليه هذه اآلية هو خ ٣
  وهذا أمر متفق عليه من قبل اجلميع.

  يف خامتية احلجة اإلهلية؟! 7ب ـ كالم اإلمام علي 

أما الدليل الثاين الذي يستند إليه صاحب الشبهة فيتلخص يف فقرة من 
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متّت بنبينا حممد «قوله:  7فقرات ج البالغة، حيث يروى عن اإلمام علي 
  .���»حجته

ة هنا أيضاً بالقول: وقد فسإن حجة اهللا «ر صاحب هذه الشبهة احلج
قد ختمت مبجيء النيب حممد، وبعده ال يكون هناك من يتصف بأنه حجة على 

  .�`�»العباد

x �% �<": 
  ويف نقد هذا الدليل نشري إىل املسائل اآلتية:

أصحاب هذا النوع من الشبهات يدفعون الروايات املأثورة من  ـ إنّ ١
حملدثني عن األئمة األطهار حتت كل ذريعة وينكروا من خالل القول قبل ا

بأا من وضع واختالق احملدثني أنفسهم، أو القول بأن فضائل األئمة ومناقبهم 
جيب عدم إثباا برواية األئمة أنفسهم. ويبدو أن صاحب الشبهة هنا إذ 

ناه. يف حني لصاحله نسي مب 7حسب هذه الرواية املروية عن اإلمام علي 
أن البحث األخالقي واملنطقي يقتضي من اإلنسان والباحث أن يلتزم مبا ألزم 

   به نفسه دائماً وعلى كل حال.

ال يدل على مدعى صاحب  7ظاهر خطبة اإلمام علي  ـ إنّ ٢
شبهة عدم انسجام حجية اإلمام مع أصل اخلامتية؛ ذلك ألنه عمد إىل فصل 

ا ملد عاه عن سياقها، وبذلك أراد الوصول إىل غايته من الفقرة اليت استشهد
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  فهو كاآليت: 7خالل تقطيع النص. وأما النص الكامل يف خطبة اإلمام علي 

بل تعاهدهم باحلجج على ألسن اخلرية من أنبيائه ومتحملي ودائع «
  .»رسالته قرناً فقرناً حىت متّت بنبينا حممد حجته وبلغ املقطع عذره ونذره

يف هذا الكالم بصدد التأكيد  7لقارئ الكرمي فإن اإلمام وكما يلحظ ا
على بعث األنبياء يف كل فترة زمنية، حيث يرسل اهللا الرسل هلداية البشر، إال 
أن هذه العملية ال تستمر والبد هلا من نقطة تقف عندها، وهي اليت يصطلح 

نبياء عليها بنقطة اخلامتية، اليت بلغت غايتها وخامتيتها بظهور أكمل األ
 قول يف احلجة مراد فإن وعليه. جديد نيب ظهور نشهد لن وبعده ،9حممد

 الفقرة عليه تدل الذي السماوية احلجة هو »حجته متّت« 7 علي اإلمام
 االنتهاء� الالحقة والفقرة �زمنية فترة كل يف األنبياء بعث إىل الناظرة� السابقة
الدليل واملستمسك الذي من عليه فإن املراد من احلجة هو و ،�العذر وقطع

أجله أمتّ اهللا حجته واحتجاجه على الناس، وهي احلجة اليت حتققت يف إطار 
 الناس عذر انقطاع على يدل الرواية ذيل ألن ؛9ظهور النيب األكرم 

 كالم من املقطع هذا احلديد أيب ابن فسر وقد. األكرم النيب بظهور وحجتهم
أي مل يبلغ «؛ فقال: �ختم النبوة دون احلجة� ري املؤمنني ذا املعىن، وهوأم

  .���»بعده رسول ينتظر

وال يفهم من كالم أمري املؤمنني املتقدم أنه لن يأيت بعد رحيل رسول 
اهللا إمام ديين منتجب من قبل اهللا يف غري مقام النبوة والشريعة. وغاية ما ميكن 

هو الرجوع إىل  قوله إن هذه الفقرة جمملة ومتشاة، واحلكم يف مثلها
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  .7النصوص األخرى املأثورة عنه 

ـ والدليل اآلخر على أن املراد من إمتام احلجة هو إمتام النبوة وليس  ٣
 اإلمام وعن 9احلجة اإلهلية، هي األدلة النقلية املأثورة عن النيب األكرم 

ية. ومن ذلك ما تقدم من اإلهل احلجة استمرار على تدلّ واليت نفسه 7 علي
يا أنس، أنا وهذا «باحلجة؛ إذ يقول:  7ف النيب لنفسه ولإلمام علي وص

  .���»حجة اهللا على خلقه

أال «نفسه بأنه حجة اهللا؛ إذ يقول:  7هذا وقد وصف اإلمام علي 
  .�`�»وإين عليكم من اهللا احلجة البالغة؛ فال تتولّوا قوماً غضب اهللا عليهم

م خلو األرض من يف موضع آخر بعد 7وقد صرح اإلمام علي 
كما كان بالنسبة �حجة إهلية أبداً. ويؤكد بأن هذه احلجة إما أن تكون ظاهرة 

مثل اإلمام احلجة �، أو غائباً �:إىل األئمة املعصومني األحد عشر 
  :�7املنتظر

اللهم بلى، ال ختلو األرض من قائم حبجة، إما ظاهراً مشهوراً، وإما «
  .��b»ج اهللاخائفاً مغموراً؛ لئال تبطل حج

يف اخلطبة األوىل من خطب ج البالغة على  7كما أكد اإلمام علي 
ومل يخل اهللا سبحانه خلقه من نيب «عدم خلو اخللق من نيب وحجة، إذ يقول: 

  .��a»مرسل أو كتابٍ مرتل، أو حجة الزمة أو حمجة قائمة
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سل احلجة يف هذه اخلطبة رديفاً للنيب املر 7وقد جعل اإلمام علي 
  ويف عرضه؛ وهو أمر يفهم منه أما متغايران وخمتلفان.

واضح أنه لو كان أصل اخلامتية يدل على خامتية احلجة اإلهلية بشكل 
 على 7 علي اإلمام وكذلك نفسه، 9مطلق، ملا أكد النيب األكرم 

، ومها اللذان يعلمان املراد للدين احلقيقيان املفسران مها أما إذ استمرارها؛
القرآن مبا يف ذلك هذه اآلية اليت استند إليها صاحب الشبهة يف إثبات  من

  شبهته.

  :ج ـ حصر احلجة بالنيب والعقل

حتصر  7كما متسك صاحب الشبهة برواية أخرى عن اإلمام الصادق 
، إذ يقول اإلمام: ���»العقل«و »النيب«احلجة يف حجتني ال ثالث هلما، ومها: 

النيب، واحلجة فيما بني العباد وبني اهللا عز وجل  حجة اهللا على العباد«
  .�`�»العقل

ويبدو من ظاهر الرواية حصر احلجة بالنيب والعقل، ولو كان اإلمام 
  حجة أيضاً؛ لذكرته الرواية أيضاً.

�,�¡% �R��: 
ها على نإهذه الرواية يف مقام بيان حجة اهللا على اإلنسان، و نّـ إ ١

، وحجة داخلية تتمثل بـ �األنبياء�اوية تتمثل بـ نوعني: حجة خارجية ومس
. وبذلك فإن احلديث يشري بشكل عام إىل حجتني مستقلتني عن �العقل�
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. وأما ما هي حدود احلجة بعد النيب؟ فإن �النيب والعقل�بعضهما، ومها: 
احلديث ليس يف وارد بياا. بعبارة أخرى: حيث أن حجية اإلمام متفرعة عن 

نيب ويف طوهلا، مل يشر احلديث إىل األفراد واملصاديق الطولية حلجية حجية ال
  النيب.

ـ بغض النظر عن الفقرة السابقة، جيب القول: إن احلصر املذكور يف  ٢
الرواية ليس حصراً حقيقياً وإمنا هو من قبيل احلصر اإلضايف واالعتباري، 

د بيان مجيع أقسام يف هذه الرواية مل يكن بصد 7مبعىن أن اإلمام الصادق 
املوضوع، وإمنا هو بصدد االهتمام ببيان مصاديقه البارزة. إذ هناك روايات 
أخرى تشري إىل مصاديق أخرى بوصفها حجة هللا أيضاً، من قبيل القرآن 
الكرمي، وهو ما ذكره صاحب الشبهة، أو وصف األئمة بأم حجج اهللا على ما 

هذه الرواية على احلصر احلقيقي لزم من تقدم تفصيله. فإذا متّ محل احلصر يف 
ذلك تكذيب الروايات األخرى، يف حني ميكن محل لسان هذه الرواية على 

  احلصر اإلضايف.

ـ وأخرياً إذا كان من منهج صاحب الشبهة أن يستدل بروايات  ٣
، وجب عليه عدم االجتزاء مبورد خاص فقط، بل عليه :األئمة األطهار 

ايات املأثورة عنهم فيما يتعلق باحلجية، وأن يقارن االستدالل جبميع الرو
بعضها ببعض للخروج بنتيجة صحيحة ونظرية جامعة مستفادة من جمموع 
الروايات، ال أن يأخذ منها ما وافق مدعاه حبسب الظاهر، ويذر ما ال يأيت 

  .���على وفق مشربه
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الشبهة الخامسة: عدم انسجام اإللهام والوالية الباطنية   ■

  :مام مع الخاتميةلإل

واألئمة  3يذهب الشيعة إىل االعتقاد بأن السيدة فاطمة الزهراء 
يتصلون بعامل الغيب واملالئكة، وأن املالئكة كانت تترتل  :اإلثين عشر 

عليهم. وإثبات هذا األمر لألئمة األطهار ـ الوارد يف الروايات بعبارات من 
ـ ال ينسجم مع أصل خامتية  ���»ملهمون«و »مفهمون«و »حمدثون«قبيل: 
  النبوة.

وقد تقدم أن ذكرنا عبارة الشاه ويل الدهلوي يف هذا الشأن حيث 
  يقول:

فاتضح يل أن اإلمام يف مصطلح الشيعة معصوم ومفترض الطاعة «
ومنصوب للخلق، وجيوزون عليه الوحي الباطين، وبذلك يكونون يف احلقيقة 

قول بعصمتهم ووجوب إطاعتهم وامتالكهم ... ألن ال �`�منكرين خلامتية النبوة
  .��b»للروح الباطنية ال خيتلف عن القول بالنبوة

على السيدة فاطمة  7كما أشار مؤلف آخر إىل نزول جربائيل 
  ذلك منافياً للنبوة واخلامتية، وقال: دأثناء الصالة، وع 3الزهراء 

  .��a»وهل يرتل جربائيل بالوحي على غري النيب؟«
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  دكتور سروش:وقال ال

كيف ميكن فهم الكالم القائل باعتبار اإلمامة شرطاً يف كمال الدين، «
واعتبار األئمة متصلني بالوحي الباطين، والقول بعصمتهم، وافتراض طاعتهم ـ 

  .���»كما هو مذهب الشيعة ـ حبيث ال يتناىف مع اخلامتية؟

  :نقد ورأي

  األمور اآلتية: فيما يتعلق بنقد هذه الشبهة جيدر االلتفات إىل

  :أ ـ حتقق اإلهلام واالتصال الغييب لغري األنبياء

ة األوىل اليت تستحق الذكر هنا هي أن أصحاب هذه الشبهة ـإن النقط
مل يلتفتوا إىل العناصر األساسية للنبوة، وقد تقدم أن النبوة تعين االتصال بعامل 

عة، أو يف احلد الغيب ومبلك الوحي بالتحديد واحلصول على الوحي والشري
األدىن دعوى رؤية ملك الوحي يف إبالغ الرسالة اإلهلية القائم على تبليغ 

  ومحاية الشريعة السابقة والذي يتحقق بالنسبة إىل األنبياء الرساليني.

إال أن جمرد االرتباط بعامل الغيب ومالئكة اهللا ومن بينهم جربائيل لغري 
بل من باب احلصول على العلم احلصول على الوحي والشريعة اجلديدة، 

اإلهلامي أو جمرد التكليم ونزول الفضل والنعمة اإلهلية مما اليعد مصداقاً للنبوة، 
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وإن أصل اخلامتية ال يتناىف مع ذلك. والدليل على ذلك آيات من القرآن الكرمي 
 أيتتعمم االتصال الغييب على غري األنبياء، وتتحدث عن وقوع ذلك، وفيما ي

  إىل أمثلة ذلك:نشري 

لقد حتدث القرآن عن أم النيب موسى  :7ـ الوحي ألم موسى  ١أ / 
وأا بعد والدته خافت عليه من القتل على يد جالوزة الطاغية فرعون،  7

وال بد من التدقيق هنا إىل أن القرآن قد استعمل مفردة �فأوحى اهللا هلا 
رضعه وان تلقيه يف النيل، إذ بأن ت �الوحي، وقد محلها املفسرون على اإلهلام

  يقول تعاىل:

,wp  (ـ  w: w£ t�u  t�u  F uRI ~� |A~  uvw` &u�t, u� t%u u% (���.  

F (ـ  u�I~= & u� u� |�~  uvw` &u�t, u� t%u  t�w` (�`�.  

وبذلك يتضح هنا حصول أم موسى على نوع من الوحي واالتصال 
دها يف النيل، وعليه يثبت الغييب، وأا قد امتثلت لنداء هذا الوحي وألقت ولي

  أن الوحي واإلهلام ال خيتص باألنبياء.

إن من بني األشخاص الذين حصلوا على  :7ـ لقمان احلكيم  ٢أ / 
شرف العناية اإلهلية اخلاصة هو لقمان احلكيم الذي حتدث القرآن عن تزويد 

�u  ( اهللا له باحلكمة، ومن ذلك قوله تعاىل: u� t<~� &u�t, u;� t� u<u� u%  u� u� t� wt8� (�b�.  

إن اخلضر طبقاً لبعض األقوال مل يكن نبياً ـ وهو  :7ـ اخلضر  ٣أ / 
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ـ ومع ذلك وصفه اهللا بالكثري من األلقاب الرفيعة  ���أمر وقع فيه الرتاع
والعبارات السامية، من قبيل: عبد اهللا، وآتيناه رمحة من عندنا، والعلم اللدين، 

uI  ( وقد مجعها له يف قوله: uT ~U&u� t�}� uD u% & u" w�t� wD t� w� c�u tª u� ~U&u�t, u;� & u"w&u] wD t� w� � c�t] uD � u� u$
 c� t� wD & }" ~�u� t� w� (�`�.  

 7االهتمام اخلاص الذي أواله اهللا للخضر تبين كيفية إن هذه اآلية ال
مبا يف ذلك كيفية إعطائه العلم اللدين، ولكن حيث أن اهللا تعاىل ينسب تعليم 

وعامل  7نفسه، يتضح وجود نوع من االتصال الغييب بني اخلضر اخلضر إىل 
الغيب، وأن هذا االتصال الغييب هو الذي أفضى إىل حصول اخلضر على ذلك 

  العلم اللدين.

املورد اآلخر من موارد ـ نزول املالئكة على مرمي العذراء:  ٤أ / 
ى سيدتنا مرمي نزول املالئكة على غري األنبياء يظهر من خالل نزول املَلك عل

معجزة من  7حيث نزل إليها وكلمها وبشرها حبملها بعيسى  3العذراء 
=w` ~6u�{  (دون أب، إذ يقول تعاىل: ـ  t	 u� & u= ~� u�wbuhutM� t�u�& u
 t�w` u%��  w�& u?uP t4�

 u% w�|@ u	w� �w0~� t
� ~6 u= t	 u� & u= * u9w uM& u:t�� w�& u�w" uC uD w�& u?uP t4� u% w� u	 }#u> u% x w� ~O tR�
 u9w:w7� }	�� u_ u� �w: u7 t�� u% (�b�.  

=w` ~6u�{ (ـ  t	 u� & u= ~� u�wbuhutM� t�u�& u
 t�w`��  ~s, w�utM� ~p ~� tR� ~pt� w� �� u�w� u�w@ w� ~ |\u] ~=
 ~� t@� F u�, wD  wJ u�&}��� ~6 |� u�~= u% * u9w@ }	 u<~tM� t� w� u% wn u	 wk«� u% &u, t" z��� wJ & c#, w$ u% u6 u= t	 u� 

 t��( �w� t� u� t�u= t u¬ u% ©�u� u% w§ ~�I ~�u= F}"u  |- u� t�u�& u
 * u9 ww8& }3�� t� w� u% ch t# u7 u% w� t# u�
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 w�w� u� u7 u�& u
 © u\u@��  ~�I ~�u, uT t� ~7 ~pu� ~�I~<u= u� }"w� uT � c	 t�u  uu
 � u�w` ~�& uiu= & u� ~{~�t u® (���.  

ث عن جمرد نزول املالئكة على السيدة إن هذه اآليات الكرمية ال تتحد
مرمي فقط، وإمنا تضيف إىل ذلك حصول التحاور بينها وبينهم، مما يؤكد على 
أن نزول املالئكة على غري األنبياء وحصول التحاور والتخاطب بينهما أمر 
ممكن بل واقع، وعليه ال تكون هناك أي غرابة يف إمكان نزول الوحي على 

  ع ذلك أيضاً.، ووقو:األئمة املعصومني 

واألمر الثاين أن املالئكة أطلقت على حوارها مع السيدة مرمي 
عنوان الوحي، وأن بعض األخبار املنقولة منهم إىل السيدة مرمي  3العذراء

هي من أخبار الغيب، مما يدلّ بدوره أيضاً على إمكان نزول أخبار الغيب 
  اإلهلي على غري النيب.

دل على إمكان وجود شخصية يتم األمر الثالث أن هذه اآليات ت
=w` ~6u�{  (اصطفاؤها من قبل اهللا من غري األنبياء، كما يف قوله تعاىل :  t	 u� & u=�� 

 u9w uM& u:t�� w�& u�w" uC uD w�& u?uP t4� u% w� u	 }#u> u% w�& u?uP t4� (.  

ـ اليت كان هلا والد مثل  3وهنا نتساءل: هل السيدة فاطمة الزهراء 
 مرمي السيدة من شأناً أقل 7 علي اإلمام مثل وزوج ،9د رسول اهللا حمم

 من شأناً أعظم تكن مل إذا الزهراء فاطمة السيدة يف أنّ شك ال ؟3 العذراء
، وعليه تزول واملرتلة الرتبة يف معها تساويها من أقل فال العذراء مرمي السيدة

  نزول الوحي على غري النيب منافياً للخامتية. دالشبهة وال يع

املورد اآلخر من موارد تأكيد  ـ نزول الوحي على احلواريني: ٥أ / 
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القرآن الكرمي على نزول الوحي على غري األنبياء، يكمن يف احلديث عن نزول 
الوحي على املخلصني واألوفياء من أصحاب السيد املسيح عيسى بن 

`t�w  (، وهم الذين يعرفون باحلواريني؛ إذ يقول اهللا تعاىل: 7مرمي u% ~�t, u� t%u 
 t�� uvw`( u�I ~�w� t� ~� &u� }"u�w@ t� u# tZ� u% &}� u�� �I~�& u
 w§I ~R u	w@ u% w̄  �I~� w�� t�u  u9|= w�� uI ud (���.  

يحمل ـ طبقاً لتفاسري أهل السنة والشيعة ـ هذا النوع من الوحي  إنّ
  .�`�على اإلهلام واإللقاء يف القلب والروع

ما تقدم من األمثلة القرآنية  اء اهللا:ـ نزول املالئكة على أولي ٦أ / 
على نزول الوحي على غري األنبياء كان خيص أشخاصاً بعينهم. وهناك يف 
القرآن الكرمي مناذج وأمثلة أخرى تتحدث عن نزول الوحي على مجاعات 

ونزول املالئكة على بعض  �اإلهلام�كلية، وهي تثبت بدورها إمكان الوحي 
  : الناس، من قبيل قوله تعاىل

�t  (ـ � ~� |�u� ~=( wUw&u] wD t� w� ~�& uiu= t� u� uC uD wU w	 t�u  t� w� w�% z	�&w@ u� u�wbuh u� (�b�.  

فهذه اآلية الشريفة تتحدث عن نزول املالئكة على مطلق الناس ـ 
الذين هم بطبيعة احلال من أولئك الذين خيلصون العبادة هللا ـ وعممها عليهم 

  بني.ومل يرد ذكر لألنبياء يف ال

�u&  (ـ  z@ u� �I~�& u
 u�= w�}�� }�w`��  t�� ~6 w#t, u� uD ~� }�u�u0 u; �I ~�& u<u0 tR� }6~e( }1u  ~� u�wbuh u�
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 u�I ~D }�u;(���.  

وهذه اآلية تؤكد بدورها على ترتل املالئكة على أولئك الذين 
يستقيمون يف سبيل اهللا، وتذكر بأن املالئكة ينصرون من يستقيم على هذه 

  الطريق يف الدنيا واآلخرة.

ري كون املالئكة أولياء للمؤمنني يف الدنيا قال الفخر الرازي يف تفس
معىن كوم أولياء للمؤمنني أن للمالئكة تأثريات يف األرواح «واآلخرة، بقوله: 

  .�`�»البشرية باإلهلامات واملكاشفات اليقينية واملقامات احلقيقية

إن املوارد املتقدمة  ـ حوار املالئكة مع اتبني من بين إسرائيل: ٧أ / 
لى تصريح القرآن برتول الوحي واإلهلام على غري األنبياء. وعالوة تؤكد ع

على القرآن الكرمي هناك يف السنة النبوية ما يؤكد ذلك أيضاً، من قبيل قول 
ائيل يكلمون من غري إسر بين من قبلكم كان فيمن كان لقد«: 9رسول اهللا 

  .��b»أن يكونوا أنبياء

الئكة مع بعض بين إسرائيل، ففي هذه الرواية تأكيد  على كالم امل
  وهناك تصريح يف ذيل الرواية بكوم من غري األنبياء.
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نكتفي  �االرتباط الغييب لغري األنبياء بعامل الغيب�ولوضوح هذا األمر 
ذا املقدار، وهناك آيات وروايات أخرى تؤكد على هذا النوع من االرتباط، 

، وصاحب �ن برخياآصف ب� 7من قبيل: ذي القرنني، وصاحب سليمان 
وغريهم، حيث حتدثت الروايات الكثرية عنهم بالتفصيل، وحتدثت  7داود 

بالغيب واملالئكة، وحنن هنا  :أيضاً عن كيفية ارتباط األئمة املعصومني 
  .���حنيل القارئ الكرمي إىل املصادر يف اهلامش فلرياجع

ب ورؤية عامل إن االرتباط بعامل الغي ـ رؤية البعض لعامل الربزخ: ٨أ / 
الربزخ وحاالت اجلنة والنار ممكنة بل واقعة لبعض الناس الكاملني يف هذه 
الدنيا. ومن األمثلة على ذلك حادثة احلارثة بن مالك الشهرية يف التاريخ، 

رآه بعد صالة الفجر وقد ابيض وجهه من  عندما 9وجمملها أن النيب األكرم 
له ما رآه من حاالت اليقني  ؟ فوصف»كيف أصبحت«خشية اهللا، قال له: 
  .�`�ومشاهد اجلنة والنار

  .��bوقد صور موالنا البلخي هذه احلادثة يف املثنوي بشكل رائع وبديع

عن وجود أشخاص كاملني رفع احلجاب  7وقد حتدث اإلمام علي 
  عن أبصارهم، ومتكنوا من مشاهدة عامل الغيب والربزخ.
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 7لقد أكد اإلمام علي اً:بكونه ملهم 7ـ تصريح اإلمام علي  ٩أ/
يف الكثري من املواطن على علمه الغييب واللدين، كما وصف علمه بكونه من 

. وسيأيت املزيد من ذلك ���»أهلمين اهللا عز وجل علم ما فيه«اإلهلام إذ يقول: 
  يف هامش شبهة علم الغيب.

رؤية 5ب ـ مقام اإلمامة والوالية أمسى من مقام النبوة 
  :.عرفانية

ومن خالل نفسه  »النيب«م أن أشرنا يف الصفحات السابقة إىل أن تقد
القدسية يتصل بعامل الغيب، وحيصل من طريق الوحي على شريعة مساوية؛ 
فيقوم بدعوة الناس إليها، أو يف احلد األدىن يعمل على التبليغ أو الترويج إىل 

ويصطلح على الشريعة السابقة بعد إزالة ما تراكم عليها من آفات التحريف، 
  القسم األول بالنبوة التشريعة، وعلى القسم الثاين بالنبوة التبليغية.

وهناك بني األنبياء من يتشرف باإلضافة إىل االرتباط الغييب واحلصل 
على شريعة مساوية، حيظى بارتباط خاص مع مقام األلوهية القدسي، وهو ميثل 

جليات اإلهلية. واملصداق الواضح املقام األعلى والكامل للمكاشفة ومواجهة الت
بعد مضي  7على ذلك هو إعطاء مقام اإلمامة من قبل اهللا لسيدنا إبراهيم 

سنوات من حصوله على مقام النبوة. ومنه يتضح أن مقام اإلمامة يفوق مقام 
  النبوة.

وجوهريته من هنا يطرح العرفاء املسلمون نظرية أصالة مقام الوالية 
النبوة، حبيث أن األشخاص الذين يتمتعون مبقام الوالية وتقدمه على مقام 
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واإلمامة من خالل اتصاهلم باملالئكة حبسب املصطلح الديين، أو العقل ارد 
حبسب املصطلح الفلسفي والعرفاين، ميكنه من خالل ذلك احلصول على 

لنوع األسرار واألخبار الغيبية والذي يتضمن التعاليم الدينية أيضا. وإن هذا ا
من االتصال باألمر القدسي رهن بأن يتمتع الشخص بنفس زكية ومتكاملة، 

  وال يكون ذلك إال بعناية من اهللا سبحانه وتعاىل.

إن هذا النوع من املواجهة مع األمر القدسي ال يأيت من طريق الوحي 
االصطالحي واحلصول على الشريعة، كي يصدق عليه عنوان النبوة وخاصة 

  عية، ويصطدم مع أصل اخلامتية.النبوة التشري

  قال العارف الشهري حميي الدين ابن عريب يف هذا الشأن:

واعلم، أن الوالية هي الفلك احمليط العام، وهلذا مل ينقطع، وهلا اإلنباء «
قد انقطعت، فال نيب  9العام. وأما نبوة التشريع والرسالة فمنقطعة. ويف حممد 

سول وهو املشرع ... إال أن اهللا لطيف بعباده، بعده مشرعاً أو مشرعاً له، وال ر
   .���»فأبقى هلم النبوة العامة اليت ال تشريع فيها

فاخلليفة عن الرسول من يأخذ احلكم بالنقل « وقال يف موضع آخر:
وفينا من يأخذه عن  7أو باالجتهاد الذي أصله أيضاً منقول عنه  7عنه 

م، فتكون املادة له من حيث كانت اهللا، فيكون خليفة عن اهللا بعني ذلك احلك
  .�`�»املادة لرسوله، صلى اهللا عليه وسلم
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 الكمال نقطة بلغ قد 9وقد أشار ابن عريب إىل أن النيب األكرم 
، وإن اآلخرين كانوا تابعني له يف �أي النبوة والوالية�لذروة يف كال املقامني وا

   ذلك.
لة خامتية النيب وعلى هذا األساس من املمكن أن يظهر ـ بعد مرح

 فيتشرفون الوالية، ومقام املعنوي التكامل نقطة يبلغون أناس ـ 9األكرم 
 املختلفة، ودرجاته الغيب بعامل يرتبطون وبذلك اإلهلية، العناية على باحلصول
 هؤالء أمثال وجود وإن الناحية، تلك من الغيبية األخبار على وحيصلون

يدعون مقام النبوة واحلصول  ال ألم اخلامتية؛ أصل مع يتناىف ال األشخاص
على شريعة جديدة أو إبالغ الوحي، يف حني أن أصل اخلامتية إمنا يتحقق من 
خالل هذين األمرين. وعليه فإن أصل االدعاء القائل بإمكان التواصل مع عامل 
الغيب لغري األنبياء ونزول املالئكة عليهم أمر ممكن ومطابق لآليات القرآنية 

وأما تطبيق هذا األمر على مصاديقه فهو حبث آخر يأيت ضمن العنوان  أيضا.

  اآليت.

  :ج ـ اعتراف أهل السنة بأصل اإلهلام واملكاشفة

لقد أقر أكثر علماء أهل السنة ـ األعم من املتكلمني واحملدثني 
واملفسرين ـ بأصل وجود اإلهلام واملكاشفة لغري األنبياء؛ ألن املسألة إذا كانت 

دة يف نص القرآن، مل جتز خمالفتها. من هنا ذهب املفسرون من أهل السنة، وار
مثلما ذهب املفسرون من الشيعة يف تفسري آيات اإلهلام والوحي لغري األنبياء ـ 
على ما تقدم يف الصفحات السابقة ـ إىل تفسري الوحي إىل غري األنبياء 

  باإلهلام واإللقاء يف القلب ونوع من املكاشفة.

هب ابن تيمية ـ وهو من مشاهري علماء أهل السنة حيث يعرف ذ
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مبنهجه السلفي والظاهري ـ إىل القول بإمكان اإلهلام آلحاد املؤمنني، إذ يقول: 
، ولكنه يستطرد بعد ذلك انسجاماً مع انتمائه ���»اإلهلام يكون آلحاد املؤمنني«

شفة مل يكن أفضل من فكل من كان من أهل اإلهلام واملكا«ألهل السنة قائالً: 
  .�`�»عمر

وقد ذهب الفخر الرازي يف تفسري اآلية احلادية والثالثني من سورة 
فصلت إىل التأكيد على تأثري املالئكة يف النفوس البشرية من طريق اإلهلام 
واملكاشفة واملقامات املعنوية، على ما تقدمت عبارته يف هامش صفحة 

  .��bسابقة

القول يف الويل «قائالً:  �هـ ٩٧٣م �شعراين وقد صرح عبد الوهاب ال
 ألن مستقالً به يعمل فال الفتح، بعد 9غايته اإلهلام املوافق لشريعة حممد 

ؤهم ذلك ينب اإلهلام ملك فيصري 9 اهللا رسول مبوت انقطعت قد التشريع نبوة
 رسول عن أخذها كأنه حىت أسرارها على ويطلعه 9الويل شريعة حممد 

  .��a»اسطةو بال 9اهللا

عالوة على ذلك جند املصادر الروائية ألهل السنة مفعمة بوصف بعض 
، والزم ذلك أنه ملهم وترتل ��c»حمدث«رجاالم مثل عمر بن اخلطاب بأنه 
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 أميت من إن: تقول 9عليه املالئكة. وقد نقل الغزايل رواية عن النيب األكرم 
  .���بينهم من عمر وإن حمدثني،

ؤال القائل: هل اإلهلام ونزول املالئكة واحلصول على وهنا يتبادر الس
ألمثال عمر بن اخلطاب الذي أمضى عمراً يف الكفر وعبادة  »احملدث«مقام 

 ة واخلامتية؟ ولكنه ما أن يتماألوثان، ال يتناىف أو يتناقض مع مقام النبو
ـ الذي مل يشرك  7احلديث عن اإلهلام لشخصية مثل علي بن أيب طالب 

 منذ الوحي معني من ول 9 طرفة عني، وترىب يف حجر رسول اهللا باهللا
 بشأن ويقلقون سروش، والدكتور الدهلوي أمثال ثائرة تثور ـ أظفاره نعومة

  !باخلامتية؟ املساس

  د ـ التصريح بالروح الباطنية لألئمة يف الروايات النبوية

 اياتالرو من كثري يف بيته وأهل نفسه 9لقد وصف النيب األكرم 
 على يدلوهو أمر  ،»الوحي ومعدن املالئكة، وخمتلف الرسالة، موضع«: بأم

، وإليك نص واحدة من تلك :اهللا ألهل البيت  قبل من اخلاصة العناية
  الروايات، يقول:

حنن أهل بيت طهرهم اهللا، من شجرة النبوة، وموضع الرسالة، وخمتلف «
  .�`�»املالئكة، وبيت الرمحة، ومعدن العلم
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رواية  7اإلمام علي هذا وقد روى ابن أيب احلديد املعتزيل عن 

  : يقول إذ ،9مماثلة للرواية املتقدمة عن رسول اهللا 

حنن أهل بيت النبوة، وموضع الرسالة، وخمتلف املالئكة، وعنصر «

  .cfe»الرمحة ومعدن العلم واحلكمة ...

وهناك كثري من الروايات املأثورة يف املصادر الروائية الشيعية بشأن 

ة واحلصول على اإلهلام من قبل املالئكة، وقد حبثها متتع األئمة بالروح الباطني

  بالتفصيل. che، والعالمة السي يف حبار األنوارcgeالشيخ الكليين يف الكايف
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  :هـ ـ اجلواب النقضي على شبهة الدهلوي والدكتور سروش

لقد جهد الشاه ويل اهللا الدهلوي مبختلف السبل واحليل إىل نقد وجرح 
  ، على ما تقدم كالمه.:باطين بالنسبة إىل األئمة األطهار اإلهلام والوحي ال

فيها أنه تشرف  رؤيا شاهدها، وقد ادعى وقد أقام صرح استدالله على
لقد رأيت روح النيب « برؤية روح النيب، وسأله عن مذهب التشيع؛ إذ يقول:

  .���»باطل مذهب بأنه فأجابين التشيع؛ مذهب عن فسألته املنام يف 9األكرم

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: هل كانت الرؤيا اليت رآها ويل اهللا 
 ،9الدهلوي من املنامات الصادقة، وأنه قد اتصل حقاً بروح النيب األكرم 

ل روح النيب األكرم وأن حيصل منه على جواب سؤاله؟ أم يسأ أن يف وجنح
  ال باطل؟أا كانت رؤيا كاذبة، وأن ما رآه الدهلوي كان جمرد وهم وخي

إن اجلواب عن هذا السؤال ال ختلو من إحدى حالتني؛ إلا إما أن 
تكون باإلجياب أو السلب. فإن كان باإلجياب وكان الدهلوي حقاً قد جنح يف 

 بعامل االرتباط أن ذلك خالل من اتضح ،9االتصال بروح النيب األكرم 
 من ولو كرماأل النيب بروح االرتباط شكل على وذلك ـ وامللكوت الغيب
ممكن، بل واقع لشخص مثل ويل اهللا الدهلوي، كما نعلم أن  أمر ـ الرؤيا طريق

  الوحي إىل بعض األنبياء كان يتم من خالل الرؤى واألحالم الصادقة.

وعلى هذا الفرض نطرح السؤال اآليت: كيف مسح الدهلوي لنفسه أن 
ـ مع  :مة الشيعة يثبت إمكان اإلهلام واملكاشفة لنفسه، ومينع حصوله ألئ

وسائر األئمة  7أن أهل السنة يقرون قطعاً بأفضلية مقام اإلمام علي 
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على مقام الدهلوي ـ وال يتحمل أن يكون لألئمة ما يبيحه  :األطهار 
لنفسه؟! فهل يتصور الدهلوي لنفسه ـ والعياذ باهللا ـ مقاماً يف العرفان والوالية 

  ؟!7الباطنية فوق مقام اإلمام علي 

إدعاؤه املكاشفة ورفضه �مضافاً إىل ذلك فإنه على هذا الفرض و
 «يكون ادعاء الرؤيا متهافتاً مع استدالله، حيث يقول:  �حصول اإلهلام لألئمة

فلما أفقت من نومي أخذت أتأمل يف لفظ اإلمام؛ فاتضح يل أن اإلمام يف 
 مصطلح الشيعة معصوم ومفترض الطاعة ومنصوب للخلق، وجيوزون عليه

  .���»الوحي الباطين، وبذلك يكونون يف احلقيقة منكرين خلامتية النبوة

يسعى الدهلوي يف هذا االستدالل إىل اثبات أن كل نوع من أنواع 
الوحي الباطين خيالف النبوة واخلامتية، يف حني أنه يدعي لنفسه الوحي 

  الباطين؟!

لوي كانت كاذبة، أما احلالة الثانية فهي القول بأن الرؤيا اليت رآها الده
وأن ما تصوره روح النيب األكرم مل يكن سوى وهم وخيال، وحنن منيل إىل 
هذا اجلواب، وعليه يكون ما رآه جمرد حلم ال قيمة له، وال تكون هناك من 

  حاجة إىل اإلجابة عن االستدالل الذي رتبه على ذلك احللم.

الكثري من  أما الدكتور سروش فقد ذهب إىل بسط التجربة النبوية يف
  مواضعه، وأثبتها ألمثال مشس التربيزي، ومن ذلك قوله:

تنتهي،  تنضب وال إن التجربة النبوية مستمرة طبعاً؛ ألن جتليات اهللا ال«
حنن ال نستطيع القول إن اهللا جتلى للنيب، وبعد ذلك أغلق باب التجلي. إن هذا 
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ناسب التجلي سوف يتواصل، وسوف يستمر من خالل كل شخص مبا يت
  .���»وظرفيته

بل إنه ال يكتفي مبجرد بسط التجربة النبوية، وإمنا يقول حىت بإمكان 
  النبوة نفسها، وذلك إذ يقول:

هل ميكن لكل شخص أن يكون رسوالً؟ جيب اإلذعان بإمكان أن «
يكون شخص نبياً فيما بينه وبني نفسه، وأن تعرض عليه بعض احلاالت 

حاالت الوجد ... وهذا هو شعوري بالنسبة  اخلاصة، وأن يكون واجداً لبعض
  .�`�»إىل بعض العظام من أمثال مشس التربيزي تقريباً

وهنا يرد سؤال ملح: ملاذا يعمد الدكتور سروش من جهة إىل القول 
بإمكان بسط التجربة النبوية، بل وبإمكان االتصال الباطين بعامل الغيب على 

التربيزي، ولكن عندما يتصل األمر  شاكلة النبوة بالنسبة إىل أمثال مشس
يضن عليه مبا جاد به على  7باألئمة املعصومني من أمثال اإلمام علي 

مشس؟! أليس يف ذلك تناقضاً وافتاً واضحاً؟ أم أنه ـ والعياذ باهللا ـ قد دخل 
يف صنف أولئك الذين حيسدون أهل البيت على ما آتاهم اهللا من فضله على 

  وايات؟ما جاء يف بعض الر

وعلى كل حال فإن الدكتور سروش ينكر من جهة إمكان الوالية 
، ولكنه من جهة أخرى يرى إمكان النبوة بعد اخلامتية. :الباطنية لألئمة 

فإن كان يريد بذلك نفس ما يريده العرفاء ـ على ما تقدم بيانه ـ اتضح أن 
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استكثار اإلهلام  جوهر النبوة هو الوالية واإلمامة، ويف هذه الصورة ال ينبغي
. وأما إذا كان إمكان النبوة أمراً :والوالية الباطنية على األئمة األطهار 

  آخراً، كان ما قاله متهافتاً وخمالفاً ألصل اخلامتية.

املسألة األخرى املتبقية يف هذا الشأن هي أن الدكتور سروش رمبا 
ـ وإن كان ظاهر كالمه  اعتقد بأن اإلهلام والروح الباطنية ثابتة لألئمة األطهار

 »الزماً«ال يوحي بذلك، على ما نقلناه يف بداية الشبهة ـ ولكنه يرى ذلك 
، مبعىن أنه يقصرها على اإلمام بوصفه صاحب جتربة فتكون »متعدياً«وليس 

  .���حجة عليه فقط، وال تتعدى إىل اآلخرين

  ويف هذه الصورة جيب القول:

أن أشرنا ـ يثبت منافاة تفسري أوالً: إن ظاهر كالمه ـ كما تقدم 
  اإلمامة بامتالك الوحي الباطين مع أصل اخلامتية.

وثانياً: إن هذا اإلشكال يعود إىل شبهة اعتبار حجية األئمة واليت تقدم 
أن تعرضنا إىل أدلتها ومبانيها يف الصفحات السابقة بالتفصيل، فإذا كان يقول 

تثبت بأدلة احلجية اليت  7مام بالروح الباطنية لإلمام، فإن حجية قول اإل
  تقدم ذكرها.

وثالثاً: إن الدكتور سروش فيما يتعلق بالتجارب الدينية للعرفاء يقول 
بالتعدي، ويرى أن هذه التجارب متممة للتجربة الدينية اليت خاضها النيب 

 الدينية التجربة وإن دينية، جتربة الوحي إنّ حيث«: يقول إذ ،9األكرم 
 تعمل الدينية اآلخرين جتارب فإن الناس، من النيب غري إىل بةبالنس حتدث
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يزداد الدين اتساعاً. من هنا فإن  الزمن مرور ومع وتطويره، الدين إثراء على
التجارب الدينية للعرفاء تكون متممة ومكملة للتجربة الدينية اليت خاضها 

  .���»النيب

متممة ومكملة لتجربة وهنا نتساءل: إذا كانت التجارب الدينية للعرفاء 
النيب، أال يتناىف هذا الكالم مع أصل اخلامتية؟ فلماذا ال تكون التجارب الدينية 
لألئمة وإهلامام مكملة لتجربة النيب الدينية؟ وبعبارة أخرى: ملاذا ال تكون 

  إمامتهم مكملة ألصل اخلامتية؟ أليس يف هذا الكالم افتاً وتناقضاً؟!

مزيد من الكالم ذا الشأن يف الفصل السادس على وسيكن لنا هناك 
   .:هامش شبهة إنكار الوالية التكوينية لإلئمة 

الشبهة السادسة: عدم انسجام الوالية التشريعية لإلمام مع   ■

  :كمال الدين وخاتميته

إن من بني معاين أو لوازم اخلامتية، انتهاء التشريع والتقنني اإلهلي من 
قت برحيله أبواب السماء، ومل يعد باإلمكان أغل حيث ،9قبل النيب األكرم 

وضع حكم أو أحكام يف باب الشريعة أو نسخها، وحبسب تعبري الروايات: 
  .�`�»حالل حممد حالل إىل يوم القيامة، وحرامه حرام إىل يوم القيامة«

إن الزم القول جبامعية وكمال الدين اخلامت، هو القول بشمولية 
 ،9وإذا التزمنا بإمكان التشريع والتقنني بعد رحيل النيب  وجامعية قوانينه،
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، وسوف يلزم من ذلك أن دين وخامتيته الدين بكمال للقول منافياً ذلك كان
 فيما إكماله متّ وقد ،9اإلسالم مل يكن جامعاً وكامالً يف عصر النيب األكرم 

 ال نالدي يف التشريع بأصل القول وإن. : األطهار األئمة يد على بعد
  .اخلامتية بأصل القول مع ينسجم

ميكن أن ترد هذه الشبهة على لسان أهل السنة وبعض املستنريين من 
؛ إذ ورد يف بعض الروايات الشيعية احلديث عن تفويض أمر الدين ���الشيعة

 من وهو ـ الكايف أصول كتاب يف الكليين أفرد كما ،:إىل النيب واألئمة 
 إىل التفويض باب«: عنوان حتت باباً ـ الشيعة دعن األربعة الروائية الكتب
  .�`�»الدين أمر يف األئمة وإىل 9 اهللا رسول

قد سبق الشيخ الكليين يف ذلك،  �هـ �٢٩٠بل إن شيخ القميني الصفار 
 إىل فوض ما إن«باباً حتت عنوان:  �بصائر الدرجات�حيث فتح يف كتاب 

  .��b»: األئمة إىل فوض قد 9 اهللا رسول
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فما فوض اهللا إىل رسوله، «أنه قال:  7ي عن اإلمام الصادق ورو
  .���»فقد فوضه إلينا

8�̄° ̄ � ̄��  ����¬ «ويف رواية أخرى:  ¬�@̄ 90.;̄ °8�̄� °5H̄ Z̄ ¬><̄ 	 ¬BM̄�̄ ¬� ̄ 	
 °s °L ®� [ ¬� ̄ Q̄��̄�̄ , 8®*�̄� ¶̄ ¬��̄ ¬�°1 ,>̄�H̄<̄ :)  ~U% ~� ~/uT ~�I ~R }	�� ~6 ~7&;� &�  t6 ~7& u� &� u%

 �I ~#u0 t"& uT ~pt� uD( , ¶̄ ¬��̄ �̄�̄�� �̄%®*�̄� °8X̄ ¬��̄ ®3�̄�̄ , 8�� °5H̄ !�«�`�.  

والرواية الثالثة تؤكد على حصرية تفويض اهللا تفسري أمر الدين 
�̄ « :تقول إذ ،: األطهار واألئمة 9واحلكم إىل النيب األكرم  R̄��  ��̄

 ¶̄ ¬��̄��  ;̄<̄ !̄� Q� °5H̄ !̄� ¬R� 8 � ®�̄ ®u � 3́�� 9  2 ¬&{̄ ®6� !̄��̄«�b�.  

كيف ميكن أن يأيت بعد « يف حني يقول الدكتور سروش يف هذا الشأن:
النيب اخلامت أناس، يتحدثون عن الوحي والشهود بكالم ال أثر له يف القرآن 

تعاليم الدينية والسنة النبوية، ومع ذلك يتم التعامل معه على أنه من ال
والتشريعية اليت توجب حتليالً وحترمياً، وحتل يف املرتبة حمل الوحي النبوي 
وتكتسب عصمة وحجية كالم النيب، ومع ذلك ال يكون ذلك منافياً 

إن إلزامية التجربة الدينية لشخص بالنسبة إىل اآلخرين ـ واليت  ؟!...للخامتية
  .��a»9حيل النيب األكرمتعين ذات الوالية التشريعية ـ تنتهي بر
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  وقال يف موضع آخر:

إن مفهوم اخلامتية يف التشيع مفهوم مهلهل وضعيف؛ إذ مينح األئمة «
  .���»حق التشريع، يف حني أن هذا احلق هو من احلقوق املقصورة على النيب

  :مناقشة وتحليل

 وتوضيح 9بعد رحيل خامت األنبياء وحتليلها يف بيان مرتلة األئمة 
  :اآلتية األمور إىل اإلشارة جتدر اهللا، لغري التشريعية يةالوال

  أ ـ توضيح أصل التشريع والتخطئة

األمر األول االلتفات إىل مفهوم أصل التشريع، وما معىن اختصاص 
وضع القانون والشريعة وحصره باهللا؟ وما هي حدود وضع القانون والشريعة 

والعبادية والدنيوية من  �ليةالشمو�اإلهلية؟ وهل تشمل األحكام العقائدية 
  قبيل: االقتصاد والسياسة واالجتماع أيضاً؟

إن األحكام الشرعية ـ األعم من الوجوب واحلرمة واالستحباب 
وخاصة فقه �والكراهة ـ طبقاً لألصول والقواعد الثابتة يف الفقه اإلسالمي 

الوجوب تابعة للمصاحل واملفاسد، مبعىن أن احلكمة من وضع حكم  �اإلمامية
وجود مصلحة الزمة وملزمة يف ذلك الفعل، وهكذا األمر بالنسبة إىل وضع 

  احلرمة فإنه يدل على وجود مفسدة يف ذلك الفعل.

وعلى هذا املنوال يف احلكم االستحبايب أو املكروه، غاية األمر أن 
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املصلحة واملفسدة هنا تكون بدرجة أخف منها يف الوجوب واحلرمة. وامللفت 
  اه فيما يتعلق باملصلحة واملفسدة الدنيوية واألخروية.لالنتب

وعلى هذا األساس يكون لكل فعل ـ يف حقيقة األمر ونفس األمر، 
وحبسب التعبري الكالمي العلم األزيل واللوح اإلهلي احملفوظ ـ حكم خاص، 
حيث أن اهللا قد أبلغ إىل الناس أحكام األفعال بشكل كلي وبشكل جزئي من 

. وهذا ما تشري إليه أو تدل عليه الروايات 9إىل النيب األكرم طريق الوحي 
اليت تتحدث عن مشولية وجامعية اإلسالم وأن لكل شيء حيتاج إليه الناس 

  حكماً يف القرآن الكرمي أو السنة املطهرة.

فهو من ونفسه يف واقع األمر اًإهلي اًفعل حكم لكلّ ا القول بأنّوأم ،
 »التخطئة«و »التصويب«اإلمامية، وهو ما يعبر عنه بـ  األصول املسلمة يف فقه

الفقيه إذا أخطأ واشتبه عليه األمر يف استنباط احلكم،  ؛ ذلك ألنّ»املخطئة«أو 
  يكون قد أخطأ احلكم. 

احلق أن املصيب واحد وأن هللا تعاىل يف كل «يقول العالمة احللي: 
. وأما يف فقه أهل السنة ���»طعياًواقعة حكماً معيناً، وأن عليه دليالً ظاهراً ال ق

فهناك اختالف يف اآلراء بني موافق لرأي اإلمامية، ورأي آخر ينكر وجود 
حكم إهلي واقعي لكل فعل، ويرى أن حكم الفعل هو اتهد والفقيه. ونتيجة 
ذلك ستكون عدم اخلطأ يف احلكم، وإصابة الواقع على كل حال حىت يف 

يتبنون هذا الرأي يعبر عنهم يف املصطلح الفقهي  األحكام املتعارضة، والذين
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  .���»املصوبة«بـ

  :الواقع عن كاشف 9ب ـ تشريع النيب األكرم 
مجيع أحكام الدين الواردة يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة ـ طبقاً  إنّ

احلقيقة  تعاىل يف اللوح احملفوظ، وإن اهللا تعبر عن حكم نفسي يف ـ لفقه اإلمامية
 لبعض طبقاً 9الشارع الوحيد، وإن األحكام اليت وضعها النيب األكرم هو 

أيام  ثالثة صيام واستحباب صالة، كل على ركعتني إضافة: قبيل من الروايات
 �`�واألنف اخلمر ودية النفس باإلضافة إىل مجيع املسكرات شهر وحترمي يف كل
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يف نفسها ذات  مجيع هذه األمور نّإتكشف بأمجعها عن احلكم اإلهلي، إذ 
 كان 9حكمي حىت يقال: إن رسول اهللا لأحكام، وال يوجد هناك خل

 يف مرة األحكام يبين اهللا أن األمر يف ما غاية. األحكام لتلك ومشرعاً واضعاً
مرتبة أخرى بيان األحكام، وهذا ما متّ  يف نبيه إىل يفوض مثّ الكرمي، القرآن

�u�t,u  (رمي أيضاً، إذ يقول تعاىل: التأكيد عليه يف القرآن القرآن الكw` &u�t� u�"u u%
 t6 w#t,u�w` u� |�~" & u� w�&}��w� u |9u]~0w� u	 t7 |��� (���.  

لقد فوضت هذه اآلية تبيني القرآن إىل رسول اهللا بشكل كامل. ومن 
التبيني يشمل بيان  نّإالواضح أن التبيني والبيان خيتلف عن التالوة والقراءة، إذ 

د متّت اإلشارة إىل هذا التفاوت يف ـوض والتفسري، وقـيات، ورفع الغماجلزئ
�u-&u0w�t (ول: ـرى تقـآية أخ� t6 ~# ~�|� u:~= u% t6 w#, |7 u�~= u% wpw;& u=� t6 w#t, u� uD �I~�t0 u=

 t�� u%( u� u� t� wd(�`�.  

ويف هذه اآليات يتم ذكر تالوة اآليات، وتعليم الكتاب، واحلكمة 
  .9شؤون ومسؤوليات النيب األكرم  بشكل مستقل، بوصفها من

 استقاللياً، يكن مل لألحكام 9وبعبارة أخرى: إن وضع النيب األكرم 
على وضع  تدلّ اليت للروايات طبقاً ذلك وأن اإلهلي، الوضع طول يف هو وإمنا

  .��bالنيب األكرم لألحكام، كان بإذن من اهللا عز وجل

حكام النبوية، ال يكون هناك وطبقاً هلذه الرؤية إىل النبوة وجعل األ
أي تعارض بني نسبة الشارعية إىل اهللا أو النيب، ومن هنا ذهب بعض فقهاء 
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  .����اجلملة يف� شارعاً األحكام بعض يف 9اإلمامية إىل اعتبار النيب األكرم 

  :يف طول التشريع النبوي ومكمل له 7ج ـ تشريع األئمة 

الدين وكيفية التشريع، ميكن  من خالل هذه النظرة والرؤية إىل أحكام
أيضاً. إن الروايات ـ اليت  :لنا اخلوض يف تبيني تشريع األئمة املعصومني 

تقدم ذكرها ـ الدالة على تفويض أمر الدين وإمكان جعل أحكام الدين أو 
 يف هي وإمنا استقاللية، ليست ،9وضعها، من قبيل تشريعات النيب األكرم 

 اهللا قبل من عنها الكشف يتم مل اليت الواقعية اهللا امألحك ومبينة كاشفة الواقع
 لعدم أو ملصلحة، أو وقتها، حلول عدم: قبيل من ألسباب ،9 األكرم النيب أو

قبل  من ترك ـ والروايات اآليات لبعض طبقاً ـ احلق هذا وإن ا، االبتالء
  .:الشارع نفسه إىل األئمة األطهار 

م ـ الذين كانوا يبينون أحكام الدين ـ وقد صرح األئمة األطهار أنفسه
يثهم تستند دبأن بيام إذا كان مستقالً ومن عندهم لكان ضاللة، إال أن أحا

إىل النيب األكرم وإىل اهللا سبحانه وتعاىل، ويف ذلك روي عن اإلمام 
لو حدثنا برأينا ضللنا كما ضلّ من كان قبلنا، ولكنا «أنه قال:  7الصادق
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  .���»ربنا بينها لرسوله فبينها لنا حدثنا ببينة من

مهما أجبتكم فيه بشيء فهو «وقد روي عنه يف حديث آخر أنه قال: 
  .�`�»عن رسول اهللا، لسنا نقول برأينا

وعلى هذا األساس فإن دليل املخالفني القائم على احنصار التشريع 
هنا يذهب والتقنني باهللا أو رسوله ال يتناىف مع هذا النوع من التفويض. من 

بعض املفكرين من اإلمامية إىل القول حبق األئمة يف التشريع يف اجلملة، ومن 
بني هؤالء من القدماء صاحب البصائر والكليين وبعض العرفاء واملعاصرين 

  على ما ستأيت اإلشارة إليهم.

  :يف طول التشريع اإلهلي 7د ـ تشريع األئمة 

ن روايات األئمة إن املعىن الظاهري للنظرية السابقة هو أ
إمنا تكون حجة النتهائها إىل السنة النبوية، وهو ما يدل عليه  :املعصومني

أنفسهم واليت تقدم  :ظاهر بعض الروايات املروية عن األئمة األطهار 
من باب الوثاقة  :ذكرها، ويف هذه احلالة ستكون حجية روايات األئمة 

  والكشف عن السنة النبوية.

، واتصاهلم بالعوامل الغيبية :ىل موقع األئمة ولكن بااللتفات إ
المي ـوالك ��bواألحكام الواقعية، والذي يتم التعبري عنه يف املصطلح الروائي
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ال بوصفه وحياً، وإمنا إهلاماً وحتديثاً، ميكن القول: إن بيان األحكام من قبلهم 
ات، يكون أحياناً من طريق العلم النبوي وهو ما عليه ظاهر بعض الرواي

وأحياناً أخرى يكون بيان األحكام من قبلهم ـ مبا يشمل األحكام اجلديدة 
والتخصيص والتقييد ـ مستنداً إىل علمهم اللدين واإلهلامي ومشاهدام 
الشخصية للعوامل الغيبية، ويف هذه احلالة تكون حجية أحكامهم ال من باب 

تهم املباشرة للعوامل الرواية والكشف عن السنة النبوية، وإمنا بسبب مواجه
  الغيبية، وهو ما ميكن أن نعبر عنه مبصدر الشريعة.

وتقوم هذه النظرية على روايات تدل على العلم اإلهلامي واللدين الذي 
يتمتع به اإلمام وكونه حمدثاً ومؤيداً من قبل روح القدس. وقد متّ التعبري يف 

و من العلم اإلهلامي، بعض الروايات عن علم األئمة باحلوادث بالقذف، وه
وأما احلادث فقذف يف القلوب ونقر يف األمساع، «ومن ذلك الرواية القائلة: 

  .���»وهو أفضل علمنا، وال نيب بعد نبينا

كما ورد التعبري يف بعض الروايات األخرى باحملدث، من قبيل الرواية 
  .�`�»األئمة علماء صادقون مفهمون حمدثون«القائلة: 

لروايات األخرى متّ التعبري عن ذلك بتأييد روح األئمة ـ ويف بعض ا
، من قبيل »الروح املسدد«أو  »الروح«كما هو احلال بالنسبة إىل األنبياء ـ بـ 

  .��b»هو مع األئمة يسددهم«الرواية القائلة: 
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إن الروايات يف باب علم األئمة واتصاهلم بعوامل الغيب من الكثرة 
دىن إىل التواتر املعنوي، وإن حدود بعضها يصل حىت حبيث تصل يف احلد األ

إىل األمور الدنيوية أيضاً. إال أن القدر املتيقن منها هو علمهم ومعرفتهم 
باألحكام الواقعية من طريق العلم بالغيب، ومن نتائجه بيان األحكام الشرعية 

  .9يف املسائل اجلديدة اليت مل ترد يف كتاب اهللا وسنة رسوله 

يف تسمية ذلك تشريعاً أو والية تشريعية أو بياناً للشريعة  وال فرق
وتفسريها بالنسبة إىل أصل املسألة، وعلى كال الفرضني تكون روايات األئمة 

  حجة والزمة االتباع على حنو االستقالل.

املثبتة  اإلشكاالت على الروايات احلدائق عن بعض وقد أجاب صاحب
 األخبار من اجلواب يكون بل«اة قائالً: ألحكام خاصة من قبيل اخلمس والزك

  .���»9اهللا رسول إىل فوض كما إليهم فوض قد ـ السالم عليهم ـ أم من

والنيب واألئمة هلم الوالية املعنوية «وقال احملقق اإلصفهاين ذا الشأن: 
والتشريعية والسلطنة الباطنية على مجيع األمور التكوينية والتشريعية، فكما 

اري الفيوضات التكوينية، كذلك جماري الفيوضات التشريعية هلم، فهم أم جم
  .�`�»وسائط التكوين والتشريع

ال مانع من تفويض أمر العباد إىل «وقال مساحة اإلمام اخلميين: 
روحانية كاملة تكون مشيئته فانية يف مشيئة احلق، وإرادته ظالل إلرادة احلق، 

يتحرك إال إذا كان موافقاً للنظام األصلح، وال يروم إال ما يريده احلق، وال 
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  .���»سواء كان يف اخللق والتكوين أو التشريع والتربية

وقال العالمة حممد رضا املظفر يف باب احلجية االستقاللية لروايات 
إن األئمة من آل البيت ليسوا هم من قبيل الرواة عن «: 7األئمة األطهار 

م حجة من جهة أم ثقاة يف الرواية، بل ألم النيب واحملدثني عنه؛ ليكون قوهل
 األحكام لتبليغ 9هم املنصوبون من اهللا تعاىل، تدلّ على لسان النيب 

مون إال عن األحكام الواقعية عند اهللا تعاىل كما هي. وذلك حيك فال الواقعية،
من طريق اإلهلام كالنيب من طريق الوحي أو من طريق التلقي من املعصوم 

. وعليه فليس بيام لألحكام من نوع رواية السنة وحكايتها، وال من قبله ..
نوع االجتهاد يف الرأي واالستنباط من مصادر التشريع، بل هم أنفسهم مصدر 

  .�`�»للتشريع، فقوهلم سنة ال حكاية السنة

وقال يف توجيه الروايات اليت ترى أن دليل حجية روايات 
ختص تلك  إما بأا 9 األكرم لنيبا عن روايتهم يف تكمن :املعصومني

الروايات اليت نقلوها عن النيب، أو أن هذا النوع من الروايات إمنا صدر عنهم 
إلقناع املخاطب وإقامة احلجة على  أولئك الذين مل يدركوا يف حينها مكانة 

وأما ما جييء على لسام «األئمة ومرتلتهم كما هي، وإليك نص عبارته: 
 النص نقل ألجل إما فهي ،9ات وأحاديث عن نفس النيب أحياناً من رواي
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 وأما الغري، على احلجة إقامة ألجل وأما كلمه، جلوامع نقلهم يف يتفق كما عنه
  .���»الدواعي من ذلك لغري

االعتقاد بتكميل الشريعة من قبل األئمة  الشعراين إىل كما ذهب العالمة
  ى ما سوف تأيت اإلشارة إليه.من طريق االرتباط باهللا واملبادئ العالية عل

وقد ذهب األستاذ الشهيد مرتضى املطهري يف اجلملة إىل القول 
بالوالية التشريعية للنيب واإلمام، وقال يف بيان انسجام ذلك مع كمال الدين 

لقد أبلغ اُهللا النيب، ولكن حيث مل حين وقت بيان ما أبلغه اهللا، «وأصل اخلامتية: 
مه إىل اإلمام ... كان الناس يسألون النيب عن األحكام اليت فقد قام النيب بتعلي

مل ترد يف القرآن. والسؤال هو: هل كل ما أراد اإلسالم بيانه من األحكام 
والقوانني والتعاليم هو ما جاء يف القرآن، ونقله النيب إىل عامة املسلمني؟ أم أن 

ه بأمجعه؟ ... إن اإلسالم ما نزل على رسول اهللا مل تتسع الفترة الزمنية إىل بيان
 جيب مبا النيب أبلغ قد اهللا وإن ،9مل يتم تبليغه إىل الناس إال من طريق النيب 

ه من اإلسالم. فليس األمر بأن يكون هناك شيء مل يرتل، وقام النيب يبلغ أن
بإكماله من عنده، ولكن هل هناك من األحكام اإلسالمية ما نزل على رسول 

نه إىل عامة الناس؟ ... يرى الشيعة أن اهللا مل يرتل على رسول اهللا ومل يتم بيا
اهللا وحياً ناقصاً، ومل يعمد النيب إىل تبليغه للناس ناقصاً، فالنيب قد بين اإلسالم 
للناس كامالً، إال أن الذي قام النيب ببيانه إىل الناس كامال، مل يكن هو كل ما 

ن التعاليم واألحكام اليت مل يتحقق قاله لعامة الناس، فقد كان هناك الكثري م
موضوعها يف عصر النيب، وقد ظهرت فيما بعد ومتّ السؤال عنها، وإمنا بلغ 
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تلميذه اخلاص مجيع التعاليم اليت نزلت عليه من جانب اهللا، وأمره ببياا إىل 
  .���»الناس

من والنقطة اجلديرة بالتأمل يف نسبة تشريع األئمة إىل اهللا وعامل الغيب 
منه العلم وحذف توسيط النيب يف الدنيا، وأما من  يراد 9دون توسيط النيب 

، وإن أرواح األول الصادر هو 9الناحية العرفانية حيث يكون النيب حممد 
األئمة تقع يف ضوء وجود النيب، فإن العلوم الغيبية يف واقع األمر وتبعاً هلا 

  واحلقيقة احملمدية. التشريع اجلزئي سيكون شعاعاً وظالً للعلم النبوي

  :مكمل للدين يف اجلزئيات 7هـ تشريع األئمة 

سبق أن ذكرنا أن القرآن الكرمي والسنة النبوية تشتمل على األصول 
واجلهات العامة الضرورية هلداية اإلنسان يف حقل العقائد واألخالق واألحكام، 

ب عدم حلول إال أن بيان األمور العامة وكذلك اجلزئيات مل يكن ميسوراً بسب
وقتها أو عدم ابتالء املسلمني ا، ولذلك مل يشتمل القرآن الكرمي وال السنة 
النبوية على مجيع هذه األحكام. نعم ورد يف القرآن الكرمي بيان بعض املباين 
واألصول العامة وبعض جزئيات أحكام الدين، كما ورد بعضها اآلخر يف سنة 

بطبيعة احلال  حتتوي اليت ـ األحكام اتجزئي بيان ترك وقد ،9النيب األكرم 
على أصول وفروع أدق طبقاً لآليات وروايات اإلمامة اليت تقدم ذكرها يف 

، وبعبارة أخرى: إن كمال :الصفحات السابقة ـ إىل األئمة املعصومني 
  الدين اإلسالمي وخلوده رهن بأصل اإلمامة.

 فروع يانب عدم على 9تدل الرواية املأثورة عن النيب األكرم 
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أال وإن احلالل واحلرام «األحكام، إذ يقول صلوات اهللا عليه:  مجيع وجزئيات
  .���»أكثر من أن أحصيهما وأعرفهما، فأمر باحلالل واحلرام يف مقام واحد

 مجيع بيان بعدم الرواية هذه يف 9وهكذا يصرح النيب األكرم 
 التفت فقد وليته وكماله،ومش الدين خلامتية منافياً ذلك يكون أن وأما األحكام،

 7إليه النيب باملناسبة يف صدر احلديث، وقد تدارك ذلك بتعريفه باإلمام علي
بوصفه املرجع واملفسر لكتاب اهللا، وبذلك يكون صلوات اهللا عليه قد أجاب 

  .�`�»علي  تفسري كتاب اهللا والداعي إليه«عن هذا اإلشكال املفترض، إذ قال: 
رازي لتربير ضرورة اإلمامة لبيان جزئيات وقد توسل احلمصي ال

أما الكتاب فمعلوم أن مجيع تفاصيل الشرع ليست مبينة فيه، «الدين، وقال: 
وأما السنة املقطوع ا واإلمجاع فمن املعلوم الظاهر أيضاً أن مجيع الشرع ليس 

  .��b»مبيناً فيهما
الدين وقد كتب العالمة الشعراين يف تفسري عبارة اخلواجة نصري 

هلا داللة على علمه بالدين «يف وصف اإلمام قائالً:  »حافظاً للشرع«الطوسي 
اإلهلي واالرتباط باهللا تعاىل، من جهة الباطن وعلى العصمة أيضاً؛ إذ ال ميكن 
لإلنسان أن يصل إىل تفصيل أحكام الشرع على حنو القطع واليقني إال من 

لت: إن القرآن مل يأت بتفصيل طريق االرتباط باهللا، فإن ذكرت القرآن، ق
األحكام ... إذن فاإلمام باإلضافة إىل العصمة جيب أن يكون عاملاً بالشرع من 

  .��a»خالل االرتباط باهللا واملبادئ العالية ليقوم برفع النقص وتفسري امل
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كما أرجع العالمة الطباطبائي عملية التشريع وبيان تفاصيل األحكام 
، إذ :وأهل بيته  9الشريعة إىل سنة النيب األكرم وقوانني وجزئياا 

إن اتضاح تفاصيل األحكام وقوانني الشريعة، من قبيل: أحكام الصالة «يقول: 
والصوم والتجارات وسائر العبادات واملعامالت، يتوقف على الرجوع إىل 

  .���»�وروايات أهل البيت�السنة 

اليزدي بعدم إمكان  ومن بني املعاصرين يصرح مساحة األستاذ مصباح
بيان مجيع اجلزئيات يف الكتاب الكرمي والسنة النبوية املطهرة، وسيأيت بيان 
ذلك يف القسم الثاين من هذا الكتاب، يف البحث اخلاص باجلامعية والشمولية 

  .�`�إن شاء اهللا

  :و ـ اجلمع بني نظرية املوافقني واملخالفني

 9القائلني حبق النيب األكرم حصيلة الكالم أنه يبدو أن االختالف بني
يف التشريع واملخالفني لذلك يندرج حتت اخلالف  :املعصومني  واألئمة

اللفظي، وعليه ميكن اجلمع بينهما من خالل القول: إن مراد املخالفني هو املعىن 
، يف حني أن مراد القائلني ذا احلق للنيب األكرم �االستقاليل�احلقيقي للتشريع 

هار هو التشريع الطويل والكشفي، ببيان أن مجيع األحكام مل يرد واألئمة األط
ذكرها يف القرآن الكرمي بشكل تفصيلي وجزئي، وذلك ألسباب وعلل تقدم 
ذكرها، وقد ترك بياا للنيب األكرم واألئمة املعصومني التصافهم بالعلم اللدين، 

كما أن هذا البيان وبذلك يكون بيان األحكام من قبلهم بإذن وتأييد من اهللا، 
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يكشف عن األحكام الواقعية اليت ال يلعب املعصوم فيها دور الواضع والشارع، 
  وإمنا يقتصر دوره على الكشف والبيان فقط.

وأما بيان حدود هذا اإلذن اإلهلي للمعصوم بالتشريع الظاهري فيحتاج 
من أن  إىل جمال مستقل، والذي جيدر التذكري به يف هذه العجالة هو ما تقدم

هذه التشريعات الظاهرية من قبل األئمة حيث كانت بإذن من اهللا سبحانه 
 على اإلصرار إن بل. اخلامتية أصل تنايف ال فإا ،9وتعاىل ورسوله الكرمي 

والتشريع، واالكتفاء باألحكام املوجودة يف  التقنني من نوع ألي املطلق النفي
 وكمال ومتامية جامعية ذريعة حتت 9القرآن الكرمي وسنة النيب األكرم 

و الذي يتناىف مع جوهر الدين اخلامت والكامل الذي يدعي اخللود ه الدين،
واإلجابة عن مجيع املسائل الدينية عرب العصور، بل رمبا أدى ذلك إىل الركود 
واجلمود. وقد التفت املخالفون حلق النيب األكرم واألئمة املعصومني يف التشريع 

ة، وإمنا جاء منهم النفي هلذا احلق من باب االحتياط يف الدين، إىل هذه النقط
أو من باب القول ببيان األحكام الدينية عن النيب، واألحكام اجلزئية الوالئية، 

  .���وتطبيق العناوين الثانوية على مصاديقها

مبعىن تغيري األحكام الدينية  :التشريع من قبل األئمة األطهار  نّإ
من األحناء ـ األعم من النسخ والتقييد والتخصيص ـ باطل، بل  الثابتة بأي حنو

  من األساس. :ال ميكن تصور هذا املعىن حبق األئمة املعصومني 
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  :الشبهة السابعة: تعارض علم اإلمام اللدني مع الخاتمية  ■

عالوة على ـ  :األئمة املعصومني  يذهب الشيعة إىل االعتقاد بأنّ
لم الغيب والعلم اللدين أيضاً، مبعىن أن علومهم يتمتعون بعـ صفة العصمة 

من قبيل  ألوفةومعارفهم ليست مثل علوم البشر اليت حيصلون عليها بالطرق امل
الدراسة والتعلم، بل إن علمهم من قبيل علم األنبياء حيصل من خالل القنوات 

صطلح غري العادية مثل: اإلهلام، واملالئكة، ومواجهة العقول اردة حبسب امل
على  »املفهمون«و »احملدثون«العرفاين، وهو ما يعبر عنه يف لسان الروايات بـ 

  ما تقدم يف الصفحات السابقة.

ذهب أهل السنة وبعض من يصطلح عليهم باملستنريين إىل القول بأن 
يتناىف مع القول بأصل اخلامتية، ويرون أن العلم اللدين  7العلم اللدين لإلمام 

ألنبياء، وعليه لن يكون بإمكان أحد احلصول على هذا العلم من خمتصات ا
 األئمة وضع إىل يعمدون هؤالء فإن وبذلك. 9بعد رحيل النيب األكرم 

. األقصى احلد يف »األبرار العلماء« تتجاوز ال عادية ومراتب منازل يف األطهار
م رون إىل العليفتق األئمة إن«: كديور حمسن الشيخ مساحة يقول ذلك ويف

االكتسايب أو علم الغيب، وبعبارة أخرى: إن األئمة حيصلون على علومهم 
بطريقة اكتسابية حيث حيصل الالحق علمه من اإلمام السابق، ويتوصلون إىل 

  .���»النتائج واألحكام الشرعية من خالل إعمال الرأي واالجتهاد واالستنباط

م عائداً إىل هو اعتبار منشأ علمه :والزم هذه الرؤية إىل األئمة 
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القنوات واملنافذ العادية، من قبيل: الظن واالجتهاد مما تكون نتيجته إمكان 
اخلطأ وسلب احلجية عن أقواهلم، كما هو احلال بالنسبة إىل كل معرفة دينية 

إن رسالة اخلامتية تقول بضرورة أن «بشرية. ويف ذلك يقول الدكتور سروش: 
ائياً للدين، صحيح أن هناك خامتاً  ال نعترب أي فهم للدين بوصفه فهماً

للنبيني، ولكن ليس هناك خامت للشارحني واملفسرين، وال يرقى تفسري أو 
كالم أي شخص يف مقام الشرح والتفسري إىل مستوى الوحي ... فإن كانت 
هناك أدلة مقنعة على االدعاء قبلنا بذلك االدعاء، وإن مل يكن الدليل مقنعاً ال 

أو غريه. فالدليل هو  7بني أن يكون املستدل هو علي  يكون هناك فرق
  .���»مناط قبول الكلمة وليس صاحب الكلمة

  :مناقشة وتحليل

  يف معرض حتليل هذه الشبهة جتدر اإلشارة إىل املسائل اآلتية:

  :أ ـ عدم اختصاص العلم اللدين باألنبياء

الصفتني من  كما تقدم يف حتليل صفة اإلهلام والعصمة أن قلنا: إن هاتني
مجلة شروط النبوة، ولكنهما ليستا من الشروط اخلاصة باألنبياء، بل حيدثنا 
القرآن الكرمي عن بعض األشخاص من غري األنبياء من الذين اتصفوا بصفة 

جند األمر كذلك  �العلم اللدين�العصمة واإلهلام. وفيما يتعلق مبورد البحث 
يف النبوة، ولكنه ليس من الصفات الالزمة أيضاً، فالعلم اللدين وإن كان شرطاً 

 نشري إىل بعض األولياء الذين اتصفوا ذه أيتواخلاصة باألنبياء فقط، وفيما ي
  الصفة ومل يكونوا من األنبياء:
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خيربنا القرآن الكرمي عن إعطاء اهللا  :7ـ سيدنا اخلضر  ١أ / 
؛ إذ يقول: �من لدنا�من رمحته اخلاصة، وتزويده بالعلم اللدين  7للخضر

) c� t� wD & }" ~�u� t� w� ~U&u� t�}� uD u% & u" w�t� wD t� w� c�u tª u� ~U&u�t, u;� & u"w&u] wD t� w� � c�t] uD (���.  

عندما أراد النيب سليمان من  :7ـ علم صاحب النيب سليمان  ٢أ / 
تقدر مبئات الكيلومترات،  مسافة بلقيس من امللكة حيضروا له عرش أصحابه أن

د منهم فترة زمنية قصرية إلحضاره، ولكن آصف بن برخيا عبر حدد كل واح
x  (عن قدرته على إحضاره برمشة عني؛ إذ يقول تعاىل حكاية عنه:  w�}�� u�& u


 u�~T t	u> u�t,u�w` }� u; t	u= t�u  u�t] u
 wpw@ u�,w;� & u"u  w-&u0w�t�� t� w� ©6t� wD ~U u�t� wD(�`�.  

ف بن برخيا، ولكنه أشار إىل السر إن القرآن الكرمي مل يصرح بعلم آص
يف امتالكه هلذه القدرة وهو علمه بالكتاب، وال شك يف أنه مل يكن علماً عادياً، 
وإمنا هو من العلوم اخلاصة اليت ال يناهلا شخص إال بعناية إهلية. والدليل 
والشاهد على ذلك يتجلى يف اقتراح عفريت من اجلن؛ إذ قال على ما حيكيه 

9© (ه: القرآن عن w�u  x́ wI u<u� wpt, u� uD |Sw` u% u� w�& u< u� t� w� uAI~< u; t�u  u�t] u
 wpw@ u�,w;� & u"u (�b�.  

الذي ميتلك علماً من الكتاب، وتكون قدرته أكرب من قدرة  واضح أنّ
العلوم  عفريت من اجلن جيب أن يكون علمه من نوع العلوم اإلهلية، وإال فإنّ

مثل هذه القدرة، والدليل على ذلك أنه على الرغم ة ال متنح الشخص عتيادياال
من مضي آالف السنني، ورغم التقدم الصناعي اهلائل مل يوجد حىت اآلن من 

  ميتلك مثل هذه القدرة.
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علم من «الشاهد اآلخر هو املالك املذكور يف ذات اآلية الشريفة 
 بسببها كان والناظر إىل علوم الكتاب املقدس واملعارف الدينية، اليت »الكتاب

  مورداً لعناية اهللا واهتمامه.

لقد وهب اهللا السيدة  بالغيب: 3ـ علم السيدة مرمي العذراء  ٣أ / 
مرمي العذراء القدرة على حتصيل علوم الغيب من خالل تعهد املالئكة هلا 
ونزوهلا عليها، من قبيل إخبارها بوالدة املسيح عيسى من دون أب، وبشارا 

�u�t,u  (ول تعاىل: بنبوته، إذ يقw` wp, w�I~" w2t, u¦t�� w�&u] t"  t� w� u�w� u� (���.  

لقد حتدث القرآن الكرمي عن شخصية  :7ـ لقمان احلكيم  ٤أ / 
�u&  (لقمان بوصفه صاحب علم وحكمة إهلية، ويف ذلك يقول تعاىل: t, u;� t� u<u� u%

 u� u� t� wt8� u� u� t<~� (�`�.  

  :: لألئمة اللدين مبالعل 9ب ـ تصريح النيب األكرم 

 من األئمة بامتالك املواطن من الكثري يف 9لقد صرح النيب األكرم 
 لألئمة العلم هذا مثل إثبات كان ولو اللدين، والعلم الغيب بعلم البيت أهل

 صفة نقض مفاده ألن الكالم؛ هذا مثل عنه صدر ملا النيب خلامتية منافياً األطهار
املأثورة عن النيب  النصوص بعض نستعرض يأيت وفيما. الثابتة صفاته من

  األكرم ذا الشأن:

إن آل حممد شجرة النبوة، وآل بيت الرمحة، وموضع الرسالة، «ـ 
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  .���»وخمتلف املالئكة، ومعدن العلم

 ذا 9وهناك كثري من الروايات األخرى املروية عن النيب األكرم 
أخرى من قبيل:  يف سياق صفات »معدن العلم«. وإن ذكر وصف املضمون

موضع الرسالة وخمتلف املالئكة يثبت أن اتصاف األئمة بكوم معدن العلم ال 
يعين جمرد حصوهلم على العلم الكثري، وإمنا هو ظاهر يف العلم اإلهلي. بعبارة 
أخرى: إن اتصاف أهل البيت بكوم معدن الرسالة من نتائج اتصافهم بأم 

  .»ةموضع الرسالة وخمتلف املالئك«

  :بعلمه للغيب 7ج ـ تصريح اإلمام علي 

بامتالكه لعلم الغيب يف الكثري من املواطن،  7لقد صرح اإلمام علي 
  :7ومن ذلك قوله 

أال وإنا أهل البيت من علم اهللا علمنا، وحبكم اهللا حكمنا، ومن قول «ـ 
  .�`�»صادق مسعنا

هو  : يف هذا احلديث يبين اإلمام بشكل صريح أن علم أهل البيت
  من عند اهللا، ويؤكد أنه صادر عن صادق ال حيتمل فيه اخلطأ أبداً.

  .��b»أهلمين اهللا ـ عز وجل ـ علم ما فيه«ـ 
                                                             

� −  p ,g/H�.�� E B����� ,�16� u-� :LC:�` � ,ca p ,2-�V�� 35< ;b � ,�tb ;
 p ,��.�7� 3/3�� ¤< u-R 2k�(�� #, Kq` � ,`rb E 2���y� 2 �5�� ;

 p ,2%��� B�< ��l:b � ,aa�F 
` −  p ,2k�(�� #, Kq ,��.�7� 3/3�� ¤< u-�� � ,`md �@H 2(i � B/[ ,�d u-� ;

� , p ,3/L��� 3���� ,�� 3( �cmp ,�*(.��� ��*(�� ,¦;��� ;` � ,c�  	c`F 
b −  p ,H��:6� H�]- ,«P7� L@�- 3&f 2�����`d � ,aF 



 )*�

وروي عنه أنه قال يف خطبة أخرى مؤكداً أنه يعلم مبا أخفي علمه عن 
  الناس:

  .���»ولو تعلمون ما أعلم مما طوي عنكم غيبه«ـ 
ر كامنة خلف حجب الغيب، من ففي هذا النص يصرح اإلمام بأمو

  قبيل إخباره بظهور احلجاج مثالً.
باالستناد إىل علمه الغييب يسأل الناس أن  7وكان اإلمام علي 

  يستثمروا وجوده وأن يسألوه قبل أن يفقدوه: 
فاسألوين قبل أن تفقدوين، فواهللا الذي نفسي بيده ال تسألوين عن «ـ 

  .�`�»أنبأتكم شيء فيما بينكم وبني الساعة ... إال
وأضاف اإلمام يف خطبة أخرى بعد مطالبته الناس أن يسألوه عن كل 

¶ «شيء، قائالً:  ®H̄ ®6� S °L°i- 
±% � °�̄ ® <̄ �� ¬��� S °L°i- �:̄̄Ý̄�̄«�b�.  
يف الكثري من املوارد خيرب عن أحداث  7كما كان اإلمام علي 

كن أن يصدر من أي شخص املستقبل ـ فيما عرف باملالحم ـ وهو أمر ال مي
 ميكن لنا اإلشارة إىل أيتإال أذا كان من الذين ميتلكون العلم اللدين، وفيما ي

  املوارد اآلتية:
  .��aـ اإلخبار خبراب الكوفة ١
  .��cـ اإلخبار باهلجوم على البصرة وخراا ٢
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  .���ـ التنبؤ بسلطان بين أمية وانقراض دولتهم ٣

غالم «بن يوسف الثقفي، واإلشارة له بلفظ ـ التنبؤ بظهور احلجاج  ٤
  .�`�»ثقيف

  .��bـ حتديد عدد قتلى اجلانبني قبل احتدام معركة النهروان ٥

   .��aـ التنبؤ جمة املغول وجرائمهم ٦

جبميع هذه  7ولرمبا عرضت هنا شبهة مفادها: إن علم اإلمام علي 
. إال أننا سنجيب عن هذه املغيبات يتناىف مع اآليات اليت حتصر علم الغيب باهللا

   .»شبهات بشأن علم األئمة للغيب«الشبهة يف الفصول الالحقة حتت عنوان 

  :د ـ اعتراف بعض أهل السنة بعلم اإلمام للغيب

وقد ذهب بعض املنصفني من علماء أهل السنة من أمثال ابن أيب 
مام ـ رغم إنكارهم إلمامة األئمة األطهار مبن فيهم اإل احلديد املعتزيل

وكماله الروحي إىل القول  7ـ ضمن اعترافهم بفضل اإلمام علي  7علي
بأن اإلخبار الغييب املنقول عنه مثل إخباره مبقتل عشرة من أصحابه يف حرب 

، هو من مجلة معجزاته،  وقال ��cالنهروان وعدم بقاء غري عشرة من األعداء
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من الطرفني قبل التحام  يف شرح هذه اخلطبة عند بلوغ تنبؤ اإلمام بعدد القتلى
  اجليشني:
هذا اخلرب من األخبار اليت تكاد تكون متواترة؛ الشتهاره ونقل الناس «

  .���»كافة له وهو من معجزاته وأخباره املفصلة عن الغيوب
من طريق  7وأكد أن هذا األمر اإلهلي وضعه اهللا عند اإلمام علي 

  إدراك مثل هذه األمور: فعاجز عن عتياديرسوله الكرمي، أما اإلنسان اال
 9وعرفه رسول اهللا  9ذلك أمر إهلي عرفه من جهة رسول اهللا «

  .�`�»من جهة اهللا سبحانه والقوة البشرية تقصر عن إدراك مثل هذا
مث قال بإمكان أن حيصل اإلنسان على قدرة اإلخبار عن الغيب، ولكن 

ال ننكر أن يكون يف واعلم أنا «ذلك بإقدار من اهللا سبحانه وتعاىل، إذ يقول: 
نوع البشر أشخاص خيربون عن الغيوب، ولكن كل ذلك مستند إىل البارئ 

  .��b»سبحانه بإقداره ومتكينه ويئة أسبابه
وقد ذهب ابن عريب إىل إمكان العلم اللدين وأسرار السر اإلهلي 

  .��aوابن عباس وسلمان 7ألمثال اإلمام علي 

  :الباطنية هـ ـ علم الغيب من نتائج الوالية

 :بالتفصيل أن األئمة  »الوالية الباطنية«تقدم أن ذكرنا يف حبث 
ميتلكون الوالية الباطنية واملعنوية بفضل اهللا وعنايته، وإم يتمكنون يف ضوء 
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ذلك من االرتباط بعامل الغيب، وبذلك حييطون علماً باملاضي واملستقبل، وحيث 
ا حنيل القارئ الكرمي إىل ذلك املوضع. تقدم البحث التفصيلي ذا الشأن، فإنن

وأما هنا فنكتفي بذكر بعض الروايات اليت تثبت وجود أسئلة أو شبهة بشأن 
  يف تفسري الدين حىت يف عصر األئمة أنفسهم. :نوع علم األئمة 

يف بيان مصدر علم األئمة أنه قال:  7روي عن اإلمام الكاظم 
» °� 21̄�̄1̄ �̄ ̄ �̄% &®   °À̄®(�̄ ®�� � ¬��̄�̄ ,j́>�;̄�̄ Ĺ-�k̄�̄ ¶́��̄ ś� °M	 , Ê ¬Ì�̄ °&�̄ ��̄

 �̄ °��̄ , W�̄ ®5̄ ®6� E ÊL ®�:̄�̄ Z�° °� ®�� E Ê� ®D�̄�̄ °j>�¯ ®�� � ¬�<̄�̄ , ÊH�°- ®�&̄�̄ °L-�V̄ ®�� � ¬�<̄�̄
�̄%±*(:̄ 3̄ ®�-̄ ¬
(:̄ R̄�̄ �̄% &®   °Bx̄®�<̄«���.  

العلم  7صف اإلمام موسى بن جعفر يف هذا احلديث الشريف ي
باملاضي واملستقبل بأنه من سنخ العلم املفسر واملزبور، وهو ظاهر يف التعلم من 

  .9أمثال النيب األكرم 

أما علمهم الراهن واحلاضر فهو من سنخ اإلهلام، وقد وصف اإلمام 
ن ه من أفضل علومهم. وهنا كان من املمكن أالكاظم هذا النوع من العلم أن

يتبادر إىل ذهن املخاطب أن األئمة حيث ميتلكون علماً من سنخ اإلهلام أم 
من األنبياء أيضاً، ولذلك سيارع اإلمام إىل دفع هذه الشبهة يف صلب احلديث 
قائالً إن علمنا كان من سنخ اإلهلام، إال أن هذا ال يعين النبوة، وبرحيل النيب 

  د.يغلق باب النبوات إىل األب 9األكرم 
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قال: دخلت عليه مبىن  7وعن سورة بن كليب عن أيب عبد اهللا 
فقلت: جعلت فداك اإلمام بأي شئ حيكم؟ قال: بالكتاب. قلت: فما ليس يف 
الكتاب؟ قال: بالسنة. قلت: فما ليس يف السنة وال يف الكتاب؟ قال: فقال 

  .���»قد أعرف الذي تريد، يسدد ويوفق، وليس كما تظن«بيده: 
هو اإلهلام والتأييد من قبل  »يسدد ويوفّق«إلمام من قوله ومراد ا

  املَلَك وروح القدس، وقد متّ التعبري بذلك يف روايات أخرى.
ليس كما «والنقطة اليت أشار إليها اإلمام يف اية احلديث حيث يقول: 

قد يريد ا ظن السائل بأن علم اإلمام يكون من طريق االجتهاد  »تظن
، أو شبهة قياس اإلمامة على النبوة؛ فبادر اإلمام �`�ت العاديةوسلوك القنوا

  إىل نفي هذا املعىن. 7
أنه قال يف جواب من سأله عن كيفية  7وروي عن اإلمام الصادق 

حبكم اهللا وحكم داود، فإذا ورد علينا شيء ليس عندنا تلقانا به «حكمه: 
  .��b»الروح القدس

أهلمنا اهللا «أللفاظ مع إضافة ويف رواية أخرى ورد التعبري بذات ا
  .��a»إهلاماً

  :أيتحصيلة الكالم ما ي
ـ إن أصل ادعاء العلم اللدين وعلم الغيب ال صلة له بالنبوة  ١

واخلامتية أبداً؛ ألن العلم اللدين وعلم الغيب يشمل غري األنبياء أيضاً، وهناك 
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 إىل بعضها. كثري من املصاديق التارخيية على ذلك، وقد أشار القرآن الكرمي
ال يتناىف مع أصل  :وعليه فإن نفس علم الغيب وإثباته لألئمة املعصومني 

  النبوة واخلامتية.

ـ لو أن الذي يدعي علم الغيب والعلم اللدين ادعى أنه يتلقى رسالة  ٢
جديدة من السماء خارج إطار شريعة اإلسالم، كان ذلك منه منافياً ألصل 

ك شيعي ينسب مثل هذا االدعاء لألئمة، بل إن األئمة اخلامتية، بيد أنه ليس هنا
وصرحوا  علمهم، تصدوا إلزالة هذه الشبهة، أنفسهم بعد إثبات صفة اإلهلام إىل

  .�وقد تقدمت الرواية يف هذا الشأن�. 9بعدم وجود نيب بعد النيب األكرم 

ـ إن كان مراد من يدعي التهافت بني العلم اللدين واخلامتية هو أن  ٣
األئمة يف ضوء علمهم الغييب يدعون العصمة وحجية القول والتشريع يف بعض 
أحكام اإلسالم، فيجب القول يف هذا الشأن: أوالً إن أصل ادعاء علم الغيب 
والعلم اللدين ال يتناىف مع اخلامتية، إال أن الذي يبدو للمستشكل منافياً 

يل هذه الشبهة واجلواب للخامتية هو ادعاء احلجية والتشريع، وقد تقدم حتل
عنها يف الصفحات السابقة، وقد ذكرنا هناك أن حجيتهم وتشريعهم إمنا هو 
بإذن من اهللا الذي هو املشرع احلقيقي ألحكام اإلسالم، وتفويض من النيب 

  األكرم، وهذا يف احلقيقة ال يتناىف مع اخلامتية، بل هو متمم ومكمل هلا.

  :ر النبوة لإلمام نقض للخاتميةالشبهة الثامنة: تفويض أمو ■

يتصفون بصفات كمالية  :تقدم يف الصفحات السابقة أن األئمة 
خاصة، من قبيل: العصمة وعلم الغيب واإلهلام واحلجة اإلهلية والتنصيب يف 
مقام اإلمام من قبل اهللا عز وجل والنيب األكرم. وهناك من املستشكلني من 
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 ألصل نقضاً 9من قبل النيب األكرم رأى يف إثبات هذه الصفات لألئمة 
 الدكتور قال وقد. الصفات ذه : األئمة اتصاف أنكر هنا ومن اخلامتية،
إنه لعني التناقض أن يهب الرسول اخلامت «: املواطن من عدد يف سروش

   .���»شخصاً أو أشخاصاً حقوقاً تنقض خامتيته

  :مناقشة وتحليل

ا هذا األشكال تكمن يف تعريفه املشكلة األساسية اليت يعاين منه إنّ
املستشكل يف إشكاله هذا يفسر اخلامتية  نّإ إذ، ومفهومها اخلاص ملعىن اخلامتية

هي من  9بشكل عام، معترباً كل صفة كمالية يتصف ا النيب األكرم 
خواص النبوة، ويرى يف تعميمها على غري النيب نقضاً للنبوة وأصل اخلامتية. يف 

ـ كما تقدم يف الصفات السابقة ـ ال يكمن يف  ومفهومها امتيةحني أن معىن اخل
حصر صفة العصمة واإلهلام وعلم الغيب واحلجية بالنيب وعدم بسطها وتعميمها 

شريعة جديدة.  جديد حيمل ظهور نيب اخلامتية هو عدم على اإلمام، بل إن معىن
إمنا غاية ما إن القائلني بأصل اإلمامة ال يدعون وجود شريعة ونيب جديد، و

يرونه أن األئمة منصوبون من قبل خامت األنبياء وآخرهم، وأنه فوض إليهم 
خمتلف الشؤون من قبيل احلجية والعصمة يف القول والعمل، مبقتضى خالفتهم 

  للنيب يف جمال تفسري الدين والدنيا من قبل نفس النيب األكرم واخلالق سبحانه.

عدم تنافيها مع أصل النبوة واخلامتية وقد ورد هذا املعىن من اخلامتية و
8° «: 7يف كالم النيب متاماً، ذلك حيث يقول اإلمام علي  °�( ¬�<̄ °�®% °� ®3�̄�̄�̄ 9 
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 اإلهلام صفة أصل ينفي ال احلديث هذا يف 9حيث جند النيب األكرم 
اع صوته، وإمنا يثبت ذلك كله وال ينفي إال صفة النبوة ومس الوحي ملَك ورؤية

 7علي لإلمام 9األكرم النيب أخرى يثبت . ويف روايات7عن اإلمام علي
، على ما اإلطاعة بووجو واحلجية العصمة: قبيل من الكمالية الصفات خمتلف

مر يف معرض اجلواب عن الشبهات املتقدمة. وبعبارة أخرى: إن النيب 
 فيهم مبن ـ البشر مجيع من أعلم اخلامتية ومفهوم مبعىن يتعلق فيما 9األكرم

 7 علي لإلمام املذكور الصفات إثبات كان لو وعليه ـ نفسه سروش الدكتور
 أنه يدعي أن شخص أراد إذا إال. أبداً ريهلغ فوضها ملا اخلامتية، ألصل منافياً
اذ باهللا، أو أن يعتقد بعدم عصمته والعي اخلامتية معىن يف دروساً اهللا لرسول يقدم

يف هذه املسألة، وإذا كان كذلك تعين على هذا الشخص قبل كل شيء أن 
  يوضح مراده بشكل شفاف كي نقدم له اجلواب املناسب.
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  :األولى: عدم ذكر التنصيب في القرآن الكريمالشبهة   ■

تعرضنا يف الفصل السابق إىل الشبهات العامة واالنتقادات الناظرة إىل 
أصل اإلمامة بالنقد والتحليل. ويف هذا الفصل سوف نتناول بالنقد الشبهات 
اليت تسعى بشىت املفاهيم والطرق إىل إنكار العناصر األساسية لإلمامة، أي 

  اإلهلي على إمامة اإلمام علي واألئمة من ولده. وجود النص

إن الشبهة األوىل ـ وهي يف الوقت نفسه من الشبهات القدمية واملعروفة 
يف  7املطروحة من قبل أهل السنة ـ تكمن يف ادعاء عدم ذكر إمامة علي 

القرآن الكرمي، حيث يدعون أن إمامته لو كانت بأمر من اهللا لوجب التأكيد 
اآليات القرآنية. وهناك من ادعى بشكل عام أن أصل التنصيب عليها يف 

، والزم ذلك عدم وجود ���جمعول من قبل املتكلمني يف القرن الثاين والثالث
  .�`�النص يف القرآن والسنة

  :نقد ورأي

  يف حتليل هذه الشبهة جتدر اإلشارة إىل النقاط اآلتية:
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  :وجود اآليات الظاهرة يف التنصيب

 7ن آيات القرآن الكرمي تدل على تنصيب اإلمام علي هناك كثري م
   إىل بعضها:أيتيف منصب اإلمامة، نشري فيما ي

إن من بني اآليات املعروفة النازلة بشأن أهل  ـ آية التطهري: ١
هي آية التطهري اليت طهر اهللا فيها أهل بيت النيب من مجيع أنواع  :البيت

=�~ (الرجس، إذ يقول:  w	~= u� }"w`��  t6 ~7 u	 |#uP~= u% w�t,u]t�� u� t�u  u¥ t$ |	�� t6 ~�t� uD u2 w� t�~,w�
� c� w#tPu;(���.   

ـ علي وفاطمة  :هذه اآلية تثبت عصمة أهل بيت النيب  إنّ
واحلسن واحلسني ـ وقد ذكر نزول هذه اآلية يف هؤالء عدد من الصحابة يبلغ 

ادر السنية والشيعية. فها هو حد التواتر وقد متّ التأكيد على هذا املعىن يف املص
الترمذي مثالً يقر بأن آية التطهري نزلت يف بيت أم سلمة، وقال بأن النيب 

: وقال عباءة عليهم ألقى مث واحلسني واحلسن وفاطمة علياً دعا 9األكرم 
  .�`�»بييت أهل هؤالء اللهم«

يستند إىل هذه اآلية الكرمية يف كثري من  7وكان اإلمام علي 
ن يف مقام إثبات مقامه الشامخ واالحتجاج ا على املخالفني كما صدر املواط

  .��bذلك عنه مع أهل السقيفة
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بعد  7وقد ورد يف مصادر أهل السنة بصيغ خمتلفة أن اإلمام احلسن 
قد طبق آية التطهري يف بعض خطبه على نفسه  7استشهاد أبيه اإلمام علي 

  .���» عنهم الرجس وطهرهم تطهرياًحنن أهل البيت الذين أذهب اهللا«وقال: 

وإن الزم تطهري وطهارة أهل البيت من مجيع أنواع الرجس هو 
عصمتهم من مجيع أنواع الذنوب واملعاصي، وهذا يثبت بدوره حجيتهم ولزوم 
إطاعتهم مطلقاً؛ وذلك النتفاء صدور اخلطأ واملعصية عنهم يف القول والعمل 

  طبقاً هلذه اآلية الشريفة.

إن صفة املنذر واهلادي من صفات األنبياء اليت متّ  آية اإلنذار: ـ ٢
�|  (التأكيد عليها يف القرآن الكرمي أيضاً؛ إذ يقول تعاىل:  ~�w� u% ©� w�� ~� u�t"u  u� }"w`

 �& u� �A tI u
 (�`�.  

 كان 9روي يف كثري من الروايات املأثورة يف كتب الفريقني أن النيب 
 بعده، من ألمته »اهلادي« بـ 7 علي اإلمام يصفو »املنذر« بـ نفسه يصف
  .��b»أنت اهلادي يا علي، بك يهتدى من بعدي«ذلك قوله:  ومن

يف آيات القرآن ـ ومن بينها هذه اآلية  »اهلادي«لقد استعمل وصف 
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 لـما كانالشريفة ـ يف املقامات السامية من قبيل مقامات األنبياء. ولكن 
وإن مل يكن نبياً يرتل عليه  7 اًفإن اإلمام علي اإلسالم هو خامت األديان،

هلا وتطبيقها  9الوحي، ولكنه طبقاً لصريح هذه اآلية وتفسري النيب األكرم 
بعد  »اهلادي«كان متصفاً بصفة  اً، يثبت أن اإلمام علي7على اإلمام علي 

  النيب أيضاً.

t6  (وهي قوله تعاىل:  ـ آية الوالية: ٣ ~�z,w� u% u� }"w`��  u�= w�}�� u% ~p~�I ~R u� u%
 u�I~:w7� u� t6 ~� u% un& u7 }��� u�I~; tY ~= u% unuh }3�� u�I ~�, w< ~= u�= w�}�� �I~� u�� (���.  

  :يأيتيف معرض االستدالل ذه اآلية البد من االلتفات إىل ما 

وإن كان خمتلفاً من قبيل: الناصر والقريب، بيد أنه  »الويل«أ ـ إن معىن 
يف هذه اآلية الشريفة، دلّ ذلك على  »إمنا«استعمال أداة احلصر بااللتفات إىل 

أن اآلية بصدد حصر أولياء املؤمنني بعدد حمدد من املصاديق، وإن هذه 
، والزم ذلك إرادة �اهللا والنيب والذي يعطي الزكاة راكعاً�املصاديق عبارة عن: 
ذكر آنفاً ال يكون  مبا »الويل«حصر معىن  نّإ؛ إذ »الويل«معىن احلاكم من لفظ 

ال معىن حلصر احلب باهللا والنيب والذي يتزكى أثناء الركوع، أو إذ له من معىن، 
  الدعوة إىل إقامة التواصل معهم أو نصرم.

من هنا يكون معىن احلاكم والقيم منسجماً مع احلصر بشكل كامل؛ ألن 
و اهللا بالدرجة اآلية الشريفة بصدد بيان من هو حاكم املسلمني، وتقول إنه ه

، مث الذي يتصدق أثناء الركوع، وسوف نرى أن 9األوىل، مث رسوله الكرمي 
  .7هذا الوصف ال ينطبق إال على اإلمام علي 

                                                             

� −  :G3{�7�ccF 



 )+�

ب ـ النقطة الثانية حيث أن والية اهللا ورسوله تعين الزعامة وامتالك 
كذلك أيضاً  7زمام األمور واالختيار، يكون معىن والية اإلمام علي 

ها يف اآلية الشريفة معطوفة على والية اهللا ورسوله، وسياق اآلية لورود
  يقتضي أن تكون والية املصاديق الثالثة يف هذه اآلية الشريفة مبعىن واحد.

الواردة يف هذه اآلية معىن غري معىن  »الويل«ج ـ لو اعتربنا لكلمة 
يتعلق بعبارة  اإلمامة واحلكومة، فإننا سنواجه مشكلة يف تفسري هذه اآلية فيما

، كأن يقال: إن الذي حيبكم أو ناصركم هو اهللا ورسوله وذلك »وهم راكعون«
الصنف من املؤمنني الذي يتصدق أثناء الركوع. وعندها يرد السؤال القائل: ما 
الذي مينع املؤمن من نصرة املسلمني يف غري حالة التصدق أثناء الركوع، 

حبالة خاصة من حاالت  »الويل«لـ وأساساً ما هو السر يف تقييد اآلية 
  ���الركوع؟

د ـ جاء يف كثري من الروايات املأثورة يف كتب الفريقني أن هذه اآلية 
، وذلك عندما دخل مسكني إىل املسجد وسأل 7قد نزلت يف اإلمام علي 

املسلمني أن يتصدقوا عليه فلم يعطه أحد منهم شيئاً؛ وكان اإلمام علي قائماً 
ىل الفقري بأن يأخذ خامته، وهكذا تصدق به على ذلك املسكني؛ يصلي فأومأ إ

  .�`�فرتلت هذه اآلية
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هـ ـ رمبا كان هناك من يشكك يف املسائل املتقدمة، ولذلك فإننا 
لتكميل استداللنا نشري إىل الرواية النبوية الناظرة إىل مورد البحث كي تزول 

احلكومة من اآلية الشريفة، مجيع أنواع الشك والترديد يف استفادة اإلمامة و
  وذلك من خالل سرد الرواية اآلتية:

ذكر الثعليب القصة مسندة إىل أيب ذر الغفاري، فقال: صليت يوماً صالة 
حاضر فقام سائل فسأل فلم يعطه أحد  9 اهللالظهر يف املسجد و رسول 

قد ركع فأومى إىل السائل خبنصره؛ فأخذ اخلامت  7شيئاً، قال: وكان علي 
اللهم إن «يعاين ذلك؛ فرفع رأسه إىل السماء وقال:  9ن خنصره، والنيب م

x (أخي موسى سألك فقال:  w	 t�u  w§ t |µu= u% x w� t� u4 w§ t� u t¶� |- u� (  اآلية إىل
x (قوله  w	 t�u  wJ ~p t7 w t¶u u%( :ً؛ فأنزل عليه قرآناً ناطقا) u�, wku�w@ u� u� ~� uD z� ~iu� uR

� ~�u� ~�u: tOu" u% � ~�t,u�w` u�I~� w3u= huT c&"&Pt� ~R( ّاللوأنا حممد صفيك ونبيك فاشرح  هم
يل صدري، ويسر يل أمري، واجعل يل وزيراً من أهلي علياً اشدد به أزري أو 

الكلمة، حىت نزل  9 اهللاما استتم رسول  اهللاقال ظهري. قال أبو ذر: فو
6~  (تعاىل؛ فقال: يا حممد اقرأ:  اهللامن عند  7جربيل  ~�z,w� u% �}"w`��  ~p~�I ~R u� u%

�I~� u�� u�= w�}�� u% (  :إىل قوله)  u�I~:w7�� t6 ~� u% («���.  

كما وردت رواية مشاة هلذه الرواية يف املصادر الشيعية، ولكن ال 
  .�`�يسع اال إىل ذكرها هنا
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�|·t  (وهي قوله تعاىل:  ـ آية التبليغ: ٤ u@ ~�I ~R }	�� & u zyu  & u=  u�t,u�w` u� w�"~  & u�
 u% ~pu0u�& uR w� u�t¦}� u@ u� uT t�u: t? u; t u¬ t�w` u% u�|@ u� t� w���  w�&}��� t� w� u� ~� w3t:u= (���.  

نزلت هذه اآلية الشريفة يف يوم غدير خم ـ أو قبله بأيام قالئل يف 
 األساسية املهمة عن تتحدث وهي ،9احلد األدىن ـ على رسول اهللا 

ة امللقاة على عاتق النيب األكرم يف األيام األخرية من حياته املباركة. واجلوهري
، وهو ما توضحه 7وقد تلخصت هذه املهمة بإبالغ إمامة اإلمام علي 

  النقاط اآلتية أيضاً:

 9أ ـ ليس هناك فيما رصده التاريخ من التعاليم الدينية للنيب األكرم 
من حادثة الغدير. وعليه فإن النيب  ا هو أهمم الشريفة حياته أيام أواخر يف

 والعياذ ـ الغدير حادثة يف األمة جتاه بواجبه قام قد اليكون أن إما 9األكرم 
 األهية غاية يف أمر على انطوت قد الغدير حادثة بأن نقول أن أو ـ باهللا

 النيب شأن مع تتناسب ال األوىل الفرضية ولـما كانت. واملسلمني لإلسالم
هذه اآلية خترب عن  أنّ فضالً عن، تتعين الفرضية الثانية، صمتهوع 9األكرم 

إكمال الدين الذي هو من أهم األمور املتعلقة بالرسالة السماوية على ما 
   سيأيت بيانه.

 7إذن تكون الفرضية الثانية القائلة بأمر اهللا لنبيه بتنصيب علي 
نة.خليفة من بعده على املسلمني يف يوم غدير خم هي املتعي  

ب ـ إن هذا األمر املهم واألساسي ال ميكن أن يكون جمرد األمر مبحبة 

                                                             

� −  :G3{�7�dm ,=L$i� :LC:� ,2*��.�� 2/��� 2/�� sD� ��I- �*X�.�� u� 3/�&� ,
 p ,2����� Q� 6�a � ,rr  	t�mF 



 )�)

 لعدم ؛9بوصفه ناصراً ومعيناً للنيب األكرم  7علي  أو تعريف اإلمام علي 
ومناسبة بني هذا املفهوم وحمتوى اآلية حبيث يعد عدم إبالغه  سنخية وجود

  تركاً للرسالة اإلهلية وعدم إبالغها من رأس.

 وخوفاً صراعاً يعيش كان 9بت صريح اآلية أن النيب األكرم ج ـ يث
 ذلك إبالغ يف اإلبطاء من نوع حدث وكأنه اآلية، رسالة حمتوى إبالغ من

من األمهية واخلطورة بالنسبة إىل البعض  اآلية حمتوى كان وقد. املضمون
حبيث كان النيب يستشعر صدور نوع من اخلطر عنهم ميس جوهر الدين 

ع اإلسالمي. ومن الواضح أن هذا النوع من اخلطاب ال يتناسب مع جمرد واتم
بوصفه ناصراً للرسول أو دعوة املؤمنني إىل جمرد  7تعريف اإلمام علي 

 فسرنا إذا وأما. 9حمبته، ومعه ال يبقى هناك معىن الفتراض خماوف الرسول 
 الواقع مع منسجمة الفرضية تكون 7 علي ومضموا بإمامة اآلية حمتوى

  .االنسجام متام

 ألف مئة من يقرب ما 9كما ال يبدو معقوالً أن جيمع النيب األكرم 
بوا حي بأن ملطالبتهم إال لشيء ال مقفرة صحراء يف احلرارة شديد يوم يف حاج

طوال ما يربو على العقدين  9علياً، أو إخبارهم بأنه كان ناصراً لرسول اهللا 
  ل السنة لواقعة غدير خم.من الزمن، كما عليه قراءة أه

 الغدير يوم 9د ـ ميكن االستدالل بالنص الذي تاله النيب األكرم 
، بوصفه ناظراً إىل هذا األمر، وذلك حيث ميهد له 7 علي اإلمام إمامة على

ألست «حبقيقة أولويته وواليته على الناس وتقدم نفسه على أنفسهم، إذ يقول: 
يف الصفحات القادمة عند وقوفنا على  ، على ما سيأيت توضيحه»أوىل ...

  حديث الغدير.
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هـ ـ التزم أكثر علماء أهل السنة برتول هذه اآلية يف غدير خم. 
وسيأيت ذكر املصادر على ذلك، مع ذكر القرائن األخرى حول داللة اآلية 

عند التعرض حلديث الغدير يف  7وحديث الغدير على إمامة اإلمام علي 
  وايات يف الصفحات القادمة إن شاء اهللا.الفقرة املخصصة للر

�t  (وهي قوله تعاىل:  ـ آية إكمال الدين: ٥ w� �% ~	 u? u7 u�= w�}�� u¥w̧ u= uA tIu,t��
 t6 ~�t, u� uD ~� t�u t�u u% t6 ~�u�=w t6 ~�u� ~�t� u� t7u  uA tIu,t�� wS tI ui tk� u% t6 ~� tI ui t u² uhuT t6 ~�w�=w

 uh tR w'� t6 ~�u� ~�, w£ u� u% �w0 u�t:w"&c�=w uA (���.  
إن هذه اآلية الشريفة تتميماً لآلية السابقة ناظرة إىل إمامة اإلمام 

فيما يتعلق بواقعة غدير خم أيضاً، وظاهر اآلية على تأييدها. ومع  7علي
  ذلك ال بد من اإلشارة يف تقريرها إىل األمور اآلتية:

آلية ناظرة أ ـ يذهب الكثري من علماء أهل السنة إىل القول بأن هذه ا
  .�`�إىل حادثة غدير خم
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ب ـ وصف اآلية ملضمون ما جيب إبالغه بيأس الكفار وإكمال الدين 
 وإمتام النعمة، ال ينسجم مع محل خطاب الغدير على جمرد الدعوة إىل حب

 الصفات هذه إن بل ،9أو اإلخبار عن أنه ناصر للنيب األكرم  7علي 
 ميكن اليت الوحيدة والفرضية وجوهري، أساسي أمر على تقوم أن جيب

 اإلمام إمامة مسألة هي 9 األكرم النيب حياة أخريات يف وجودها افتراض
  .7 علي

وهناك قرائن وشواهد أخرى يف تأييد نظرية الشيعة، وسيأيت تفصيلها 
  عند البحث يف حديث الغدير يف الصفحات القادمة إن شاء اهللا.

�I  (وهي قوله تعاىل:  ـ آية أويل األمر: ٦ ~:,w>u  �I~� u�� u�= w�}�� & u zyu  & u=�� 
 t6 ~�t� w� w	 t�uE� w§ t%~ u% u�I ~R }	�� �I~:,w>u u% (���.  

على عصمة اإلمام  »أويل األمر«يذهب الشيعة إىل القول بداللة 
، حيث ميكن استنتاج ذلك من خالل االلتفات إىل األمور وإمامته 7علي

  اآلتية:

يتضح أن إطاعة أويل  »الرسول«على  »ألمرأويل ا«أ ـ حيث متّ عطف 
جيب أن  »أويل األمر«األمر من قبيل إطاعة رسول اهللا. ومن هنا يتضح أن 

 بإطاعتهم يأمر أن اهللا من يصح كي عصمته، يف 9يكونوا مثل رسول اهللا 
. وقد التفت الفخر الرازي يف تفسريه إىل هذه املسألة، ولكنه مل مطلق بشكل

اص بعينهم، وإمنا طبقها على األمة بأسرها. ويف هذا الشأن يثبت العصمة ألشخ
جيب القول: تقدم يف رواية العصمة أنه طبقاً هلا مل تتوفر يف عصر النيب 
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  .7 علي اإلمام شخص يف إال 9األكرم

أهل السنة ال يذهبون إىل االعتقاد بوجود تنصيب  لـما كانب ـ 
 7على اإلمام علي  »األمر أويل«ألحد، فعليهم إما القول بتطبيق مفهوم 

، أو القول بعدم وجود مصداق هلذا املفهوم؛ :وأبنائه املعصومني األحد عشر 
  فيلزم من ذلك اللغوية والعياذ باهللا.

ج ـ وفيما يتعلق بذهاب الفخر الرازي إىل تطبيق العصمة على األمة، 
  جيب القول: 

س مجيع األمة، وإمنا طبقاً ملنطوق اآلية ونصها لي »أويل األمر«أوالً: إن 
  .»منكم«بعضها، كما يفهم ذلك من عبارة 

، وهذا ال يتناسب �أصحاب األمر واحلكم�وثانياً: إن أويل األمر تعين 
  مع تفسري العبارة باألمة لكي يصح تطبيق اآلية عليها.

أن يطاعوا بشكل مطلق، وعليه  »أويل األمر«وثالثاً: إن اآلية تريد لـ 
تطيع. وعلى تفسري الفخر الرازي تتحول األمة من مطيعة جيب على األمة أن 

   إىل مطاعة.

د ـ باإلضافة إىل التحليل املفهومي لآلية، فإن الروايات النبوية تذهب 
، من قبيل :واألئمة من ولده  7بعلي  »أويل األمر«إىل حتديد مصاديق 

&  (زل فيهم شركائي الذين قرم اهللا بنفسه ويب، وأن«احلديث النبوي القائل:  u=
 �I~:,w>u  �I~� u�� u�= w�}�� & u zyu �� ...(«عن هؤالء الشركاء؛   7؛ فسأله اإلمام علي

  .���»أنت أوهلم«: 9فقال له 

                                                             

� −  p ,B/�%.�� 3����� � ,�rtF 



 )��

يف حضور مجاعة من  7ويف بداية خالفة عثمان طلب اإلمام علي 
 »الوالية«و »أويل األمر«الصحابة أن يشهدوا ويعترفوا يف حق من نزلت آيات 

؟! أمل يكن أبو بكر 7؟ أفهل نزلت هذه اآليات يف حق غريه »لتبليغا«و
وعمر قد سأال رسول اهللا بعد نزول هذه اآليات: يا رسول اهللا هؤالء اآليات 

 يوم إىل أوصيائي ويف فيه بلى«: جواما يف 9فقال  ���خاصة يف علي؟
  .�`�»القيامة

اآلية؛ فقال:  أنه سئل عن هذه 7نقل احلسكاين عن اإلمام الباقر 
  .��bإا نزلت يف حق علي بن أيب طالب

  .��aأيضاً 7وقد روي ما يشبه هذه الرواية عن اإلمام الصادق 

في القرآن  7 الشبهة الثانية: عدم ذكر اسم اإلمام علي  ■

  : الكريم

وإن مل  7اتضح من خالل الصفحات السابقة أن اسم اإلمام علي 
مي، ولكن نزلت يف شأنه كثري من اآليات، يذكر صراحة يف آيات القرآن الكر

وكان املسلمون يف صدر اإلسالم يعلمون جيداً أن املعين ا هو اإلمام 
، وقد تقدم أن ذكرنا بعض اآليات اليت تدل على إمامة  اإلمام علي 7علي
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بشكل صريح، وتقدم أن قلنا إا موضع تسليم واعتراف من قبل الفريقني. إال 
على وداللتها يف تفسري اآليات، ويف مفهوم اآليات  أن اختالفهم يكمن

  على ما مر بيانه وتوضيحه يف الصفحات السابقة. 7إمامته

وعلى الرغم من الداللة الواضحة لآليات السابقة، يطرح بعض أهل 
يف القرآن الكرمي بشكل خاص،  7السنة شبهة عدم ذكر اسم اإلمام علي 

لكان على اهللا أن يذكره يف القرآن بامسه هو اإلمام  7ببيان أنه لو كان علي 
حسماً للرتاع ومنعاً للخالف. وقد كانت هذه الشبهة مطروحة حىت يف عصر 

، وقد خاض فيها بعض ��� 7مثل اإلمام الباقر  :األئمة األطهار 
  .�`�املعاصرين أيضاً

x �% �<": 
  يف معرض اإلجابة عن هذه الشبهة جيدر التدبر يف األمور اآلتية:

اتضح من اآليات  ـ ذكر الصفات اخلاصة يغين عن التصريح باالسم: أ
 7السابقة أن اهللا سبحانه وتعاىل أراد من خالل إنزاهلا التعريف باإلمام علي 

 ال اآليات من العدد هذا ذكر ومع. 9بوصفه إماماً وخليفة بعد النيب األكرم 
 اآليات عضب إنّ إذ اخلاص؛ باالسم التصريح إىل حاجة من هناك تعود

ال يشاركه  7صرية ومتعينة يف شخص اإلمام علي ح خصائص على تشتمل
فيها غريه، من قبيل: آية الوالية، وإيتاء الزكاة أثناء الركوع، وهناك من اآليات 

بوصفه إماماً وولياً وموىل وهادياً يف داللة واضحة  7ما يعرف اإلمام علي 
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غلبهم يف احلد األدىن، على ما تقدم وصرحية يتفق يف فهمها مجيع الصحابة أو أ
  ذكره.

إذن ليس هناك أي مشكلة أو سوء فهم فيما يتعلق بأصل تطبيق 
 7آيات الوالية وأهل البيت وأويل األمر واهلادي واملوىل على اإلمام علي 

حىت تكون هناك حاجة إىل التصريح باسم علي يف القرآن بشكل خاص. 
األوالد وكان هناك واحد من أوالده حافظاً فمثالً لو كان لدى والد كثري من 

للقرآن فقط، وقال األب عند احتضاره إن وصيي من بني مجيع أوالدي هو 
احلافظ للقرآن منهم، وحيث أن اجلميع يعرفون من هو احلافظ للقرآن من 
بينهم؛ ألنه واحد ال غري، ال يشعرون بوجود حاجة أو ضرورة لتسميته، وال 

األب من هذه الناحية. وخاصة إذا كان األب قد  يرد إشكال حقوقي على
نفسه اهتم شخصياً مبسألة حفظ هذا االبن للقرآن أو كونه وصياً. وعليه الشيء 

  وزيادة.وإمامته  7ينطبق على ما حنن فيه من خالفة اإلمام علي 

قد يشكك شخص أو يشتبه ال  ب ـ حتويل الشبهة إىل شبهة أخرى:
، وإمنا يف تفسري هذه 7فات على اإلمام علي يف تطبيق هذه اآليات والص

بأنه  7 اًاملفاهيم واملعاين. كأن يقول: صحيح أن القرآن قد وصف اإلمام علي
إال أن الكالم يف معىن  »اهلادي«أو  »من أهل البيت«وأنه  »ويل املؤمنني«
، فهل هو اإلمام واحلاكم واخلليفة أو جمرد احملب والناصر؟ ويف هذه »الويل«

يف  7ورة جيب القول: إذن ال يعود أصل الشبهة إىل عدم ذكر اسم علي الص
القرآن؛ إذ حىت لو فرضنا أن القرآن ذكر اسم اإلمام علي صراحة بأن قال: 

سريد السؤال أيضاً عن معىن الويل يف هذه  »إمنا وليكم علي ابن أيب طالب«
 7م علي العبارة. وعليه فإن الشبهة تعود إىل تفسري معىن صفات اإلما
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الواردة يف القرآن، وليس يف انطباقها عليه. وبعبارة أخرى: إن الشبهة تتحول 
إىل شبهة أخرى مفادها:   �عدم ذكر اسم اإلمام علي يف القرآن�من موضوعها 

  .، وهذه شبهة أخرى�وإامها 7إمجال صفات اإلمام علي �

ختلفة ويف حل هذه الشبهة سوف نثبت من خالل القرائن والشواهد امل
يف اآليات وكذلك التمسك بالروايات النبوية أن أصل داللة صفات اإلمام 

  على مسألة احلكم واإلمامة واضحة وصرحية. 7علي

إذا كان املراد من  يف الروايات النبوية: 7ج ـ ذكر اسم اإلمام علي 
هو التعرف على إمامته يف اإلسالم ومن  7ذكر االسم اخلاص لإلمام علي 

سبحانه وتعاىل، وجب القول: إن هذه الغاية غاية عقالنية ودينية، إال قبل اهللا 
يف القرآن الكرمي  7أن حتصيلها ال ينحصر بذكر االسم اخلاص لإلمام علي 

فقط، بل هناك قنوات أخرى ميكن هلا أن تفي بالغرض، ومن بينها الروايات 
. ويف القرآن ومفسر الوحي حامل بوصفه 9املأثورة عن النيب األكرم 

من الروايات النبوية املتعددة  جمموعةالصفحات القادمة سوف نشري إىل 
واملتواترة اليت يسعى النيب من خالهلا ـ ومبختلف األساليب والطرق ـ إىل 

بوصفه خليفة له من بعده. وعليه فإن الغاية املتمثلة  7التعريف باإلمام علي 
 حاجة ال ومعها النبوية، اياتالرو إىل بالرجوع متحققة 9مبعرفة خليفة النيب 

  .الكرمي القرآن يف 7 علي اإلمام اسم ذكر إىل

 وأصر ـ باهللا والعياذ ـ 9وإذا قال شخص إنه ال يؤمن بالنيب األكرم 
على ضرورة أن يذكر اسم اإلمام علي يف القرآن حصرياً، وجب القول أوالً: 

ل العلم بأن ما جاء إن الذي ال يؤمن مبن أنزل عليه القرآن، كيف ميكنه حتصي
به إمنا نزل عليه من السماء. وثانياً: إن مثل هذا الشخص ال ميكن أن يكون 
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  مسلماً، وحلسن احلظ فإننا مل نعثر على مثل هذا القائل.

القرآن الكرمي هو  إنّ: 9د ـ تفويض األمور الدينية إىل النيب األكرم 
 الدينية والتعاليم األمور تفسري مهمة 9الذي فوض إىل النيب األكرم 

  : تعاىل يقول إذ الضرورية وبياا،

t6  (ـ  w#t,u�w` u� |�~" & u� w�&}��w� u |9u]~0w� u	 t7 |��� u�t,u�w` &u�t� u�"u u% (���.  

�u  (ـ  u� t� wt8� u% u-&u0w�t�� t6 ~# ~�|� u:~= u% t6 w#, |7 u� ~= u% wpw;& u=� t6 w#t, u� uD �I~�t0 u= (�`�.  

عاىل يف هذه اآليات أمر بيان الذكر ـ أي القرآن لقد ترك اهللا سبحانه وت
 للنيب التشريعية األحكام فإن هنا من. 9الكرمي ـ وتعليمه إىل النيب األكرم 

الكرمي، من قبيل: عدد ركعات الصالة اليومية،  القرآن يف ذكرها يرد مل اليت
هذا والطواف حول البيت يف احلج سبعاً عند الفريقني، تعد حجة إهلية. وعلى 

طبقاً لآليات املتقدمة والروايات النبوية ـ  9األساس حيث أن النيب األكرم 
اليت سنأيت على ذكرها يف الصفحات القادمة ـ قد نسب أمر تعيني إمامة اإلمام 

إمامته مسألة مساوية وإهلية، وتكون  تعدإىل اهللا سبحانه وتعاىل،  7علي 
  حجة شرعية على مجيع املسلمني.

يقول  7ضمون ما تقدم يف رواية مأثورة عن اإلمام الباقر وقد جاء م
قولوا هلم: إن اهللا أنزل على رسوله الصالة ومل يسم ثالثاً أو أربعاً، حىت «فيها: 

كان رسول اهللا هو الذي يفسر ذلك، وأنزل احلج فلم يرتل طوفوا سبعاً حىت 
  .��b»فسر ذلك هلم رسول اهللا ...
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القرآن الكرمي كتاب حمدود، واألمور اجلزئية  لـما كانبعبارة أخرى: 
والتفصيلية غري متناهية، واضح أن الكتاب احملدود جيب أن يقتصر على بيان 

القرآن قد ترك بيان األمور اجلزئية ومن بينها  األمور الكلية والعامة، فإنّ
. بعبارى أخرى: إن ���تسمية من يتوىل اإلمامة بعد النيب إىل رسوله الكرمي

مور اجلزئية غري حمدودة وتشمل أهم املسائل الدينية من قبيل: البحث عن األ
وجود اهللا، وما إذا كان جسماً أم ال؟ وصفات اهللا وما إذا كانت متحدة مع 
الذات أم ال؟ ففي هذه املسائل اليت تعد من األركان األساسية يف العقيدة مل 

اختالف بني املتكلمني  يدخل القرآن يف بيان األمور اجلزئية، فكانت مورد
واملفسرين، ولو كان البد من خوض القرآن يف اجلزئيات لكان عليه بيان هذه 
األمور اخلالفية أيضاً، ويف هذه الصورة كنا سنواجه عشرات بل مئات الدات 

  من املصاحف السماوية والقرآنية.
ري إن من بني التربيرات املطروحة لتفس هـ ـ املنع من حتريف القرآن:

 7 اًاإلمام علي ، هي أنّ�`�يف القرآن الكرمي 7عدم ذكر اسم اإلمام علي 
كان له كثري من املخالفني واألعداء األلداء واحلاسدين الذين ال يتورعون عن 
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ارتكاب أي موبقة من أجل طمس حقه واغتصاب اخلالفة منه، وقد سبق أن 
اجلنون واهلجر إىل رسول  أشرنا إىل أن اخلليفة الثاين مل يتورع حىت عن نسبة

كتاباً  هلم ليكتب وقلماً قرطاساً منهم طلب عندما ـ باهللا والعياذ ـ 9اهللا 
يضمن هلم األمان من الضالل واالحنراف؛ رد أنه أحس أن النيب يريد أن 

  .���يسمي علياً يف وصيته

ومع هذا االحتمال وسيادة املناخ املتشنج يف صدر اإلسالم لو ذكر اسم 
 واإلساءة االام ملثل 9يف القرآن، لتعرض النيب األكرم  7اإلمام علي 

 بعضهم قبل من السعي لتم أو الشريفة، حياته حلظات آخر يف هلا تعرض اليت
ية املتضمنة لذكر االسم، وهذا سيؤدي بدوره إىل حتريف القرآن اآل حذف إىل

لتحريف مل يذكر اهللا اسم الكرمي. وعليه ألجل احلفاظ على القرآن الكرمي من ا
واكتفى بذكر الصفات اليت ال تنطبق على غريه، كما اكتفى  7اإلمام علي 

بالروايات النبوية ليجمع بذلك بني أصل الغاية والغرض من تعريف وتنصيب 
خليفة وإماماً على املسلمني، واحملافظة على القرآن الكرمي من  7اإلمام علي 

  التحريف.

املسألة األخرى اليت  فات السياسية واألمنية:و ـ الوقاية من اآل
خطرت يف ذهين هي أن اهللا سبحانه وتعاىل قد تعمد عدم ذكر اسم اإلمام 

 ال وذلك ،9بوصفه خليفة وإماماً وحاكماً بعد رحيل النيب األكرم  7علي
 عن الغثّ وفصل غريه من احلقيقي املؤمن بتمييز الطريق هذا من اهللا يقوم لكي

 ساحة والسياسة احلكومة حبث أن األزيل بعلمه يعلم اهللا ألن إمناو السمني،
 اسم ذكر لو وعليه. الدامية السياسية احلروب حىت بل واملنافسات، للنقاش
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 والوحي القرآن يف 9خليفة وإماماً بعد رسول اهللا  بوصفه 7 علي اإلمام
 هناك يكون سوف اإلسالم، أركان وبوصفه أصالً وركناً من خاص بشكل

 الذرائع مبختلف ومجاعة القرآين األصل عن بالدفاع تتذرع مجاعة بني اصطفاف
، من قبيل: تفسري مرتلة اإلمامة واخلالفة، أو االستيالء على هرم األخرى

احلكم والسلطة، وحيتدم الرتاع بني الطرفني، وال خيفى على أحد ما يف ذلك من 
ديداً ألصل بقاء  اخلطر على شجرة اإلسالم الفتية، بل قد يشكل ذلك

اإلسالم. وقد تقدم أن ذكرنا يف بداية الفصل السابق يف حبث شبهة التكفري 
بعض مشاهد اام املتعصبني من أهل السنة للشيعة والعكس أيضاً بالكفر 
واخلروج عن اإلسالم، والعمل على اغتيال وقتل بعضهم بعضاً، وقد رصد 

هد. يف حني أن اإلسالم والقرآن التاريخ املئات بل اآلالف من هذه املشا
صراحة. فلو افترضنا  7اليتضمن أي بيان واختالف ملن خيالف اإلمام علي 

وجود مثل هذا النص يف القرآن فإن نسبة الصراع ستكون أكرب، وألخذت 
وترية القتل والتكفري منحى تصاعدياً، وسوف يشكل هذا األمر أكرب ديد 

اهلدف من اإلمامة هو تعزيز اإلسالم والقيادة،  انولـما كلإلسالم واملسلمني، 
  .���فإن ذكر اسم اإلمام يف القرآن سيكون نقضاً هلذا الغرض

املسألة األخرى اليت تبدو لنا  ز ـ أخذ مصلحة املسلمني بنظر االعتبار:
يف القرآن الكرمي بوصفه أصالً أو مفردة  7هي أنه لو ذكر اسم اإلمام علي 

فردات والتعاليم الدينية األخرى، من قبيل: النبوة واملعاد، أو دينية على غرار امل
األحكام الفقهية، مثل: الصالة والصوم، لكان إنكاره أو الشك فيه مبرتلة إنكار 
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 والزم واالرتداد، واإلحلاد للكفر مساوقاً ذلك ولكان ،9اهللا والنيب األكرم 
. وعليه لو املستقيم طالصرا عن واالحنراف اإلسالم ربقة عن اخلروج هو ذلك

يف القرآن الكرمي لتوسل املخالفون لإلمام علي  7ذكر اسم اإلمام علي 
مبختلف أنواع السبل واحليل إلنكار وتكذيب هذا األصل، ولعملوا على 
استقطاب كثري من الناس حنو أهدافهم، وهو أمر يؤدي إىل خروج الكثري من 

ن خمالفة للغاية واحلكمة والرمحة الناس عن اإلسالم، وال خيفى ما يف ذلك م
  اإلهلية.

من هنا يذهب علماء الشيعة إىل اعتبار اإلمامة أصالً من أصول 
ب، وال يروا أصالً من أصول الدين، ولذلك ال يرون إخوم السنة هاملذ

خارجني من الدين، وإمنا خارجني من  7بإنكارهم ألصل إمامة اإلمام علي 
  .���مذهب التشيع فقط

يف القرآن الكرمي بوصفه إماماً  7ا لو ذكر اسم اإلمام علي وأم
وخليفة مباشراً، ملا بقي هناك من جمال هلذه الرؤية والقراءة لإلمامة؛ ألن منكر 
إمامة اإلمام علي يف مثل هذه احلالة سيكون مثل الذي ينكر أصل النبوة أو 

  الصالة، وسوف جتري عليه أحكام املرتد.

يف القرآن  7ا تعمد عدم ذكر اسم اإلمام علي وعليه فإن اهللا إمن
ق، من باب اللطف وأخذ مصلحة املسلمني بنظر ـالكرمي باللحاظ الساب

  االعتبار.
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  :الشبهة الثالثة: عدم وجود التنصيب في الروايات النبوية ■

إن من بني الشبهات املعروفة واهلامة ملخالفي اإلمامة وتعيني اإلمام 
يف  7وعدم وجود النص على إمامة اإلمام علي  بالتنصيب دعوى فقدان

الروايات النبوية. فهؤالء يدعون أنه لو كان هناك تنصيب من قبل النيب 
  .���لوصل إلينا 9األكرم

  :نقد ورأي

تفصيلية يف  اًفوا كتبلقد سبق لعلماء الشيعة منذ مرحلة اإلمامة أن ألّ
ائر األئمة األطهار وإثبات إمامته وإمامة س 7إثبات تنصيب اإلمام علي 

نشري ـ على سبيل املثال  أيت، وقد سجل ذلك يف املصادر املعتربة. وفيما ي:
، �هـ ١٣٨م �ـ إىل املؤلفات املفردة ألصحاب من أمثال: عيسى بن روضة 

، ومؤمن �هـ ١٧٠م �، واخلليل بن أمحد الفراهيدي �هـ ١٤٨م �وابن رئاب 
. وحيث يوجد �`��١٩٩أو  ١٨٩ م�، وهشام بن احلكم �هـ ١٦٠م �الطاق 

كثري من املصادر يف هذا الشأن فإننا سنكتفي بنقل األدلة النقلية املثبتة لنظرية 
  أصل التنصيب لدى الشيعة باختصار:
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�Thl� ¢=&�  :c1% : 
 إىل السرية الدعوة ميارس رسالته بداية يف 9لقد كان النيب األكرم 

ات مكتفياً سنو ثالث مدة سريته على األمر مرواست القهار، الواحد باهللا اإلميان
بدعوة أهله واألقربني من أفراد عشريته. ويف الرواية الواردة يف كتب الفريقني 

  :7من الشيعة والسنة عن اإلمام علي 

u% u  t" w� t�  uD wi u  (ملا نزلت: « t� u; u�  uE� t
 u	 w@ u t9 (���  فقال:  9دعاين النيب
ر عشرييت األقربني، فضقت ذرعاً وعلمت أين مىت يا علي إن اهللا أمرين أن أنذ

أبادرهم ذا األمر أر منهم ما أكره، فصمت عليه حىت جاءين جربائيل فقال: 
تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك. فاصنع لنا صاعاً من طعام، واجعل  يا حممد إالّ

مهم عليه رجل شاة، وامأل لنا عساً من لنب، وامجع يل بين عبد املطلب حىت أكل
وأبلغهم ما أمرت به. ففعلت ما أمرين به مث دعوم، وهم يومئذ أربعون رجالً 
يزيدون رجالً أو ينقصونه، فيهم أعمامه أبو طالب ومحزة والعباس وأبو هلب، 
فلما اجتمعوا إليه دعاين بالطعام الذي صنعته هلم. فلما وضعته تناول رسول 

قاها يف نواحي الصحفة، مث قال: حزة من اللحم فنتفها بأسنانه مث أل 9اهللا 
خذوا باسم اهللا، فأكل القوم حىت ما هلم بشيء من حاجة، وما أرى إال مواضع 
أيديهم، وأمي اهللا الذي نفس علي بيده إن كان الرجل الواحد منهم ليأكل ما 
قدمت جلميعهم! مث قال: اسق القوم، فجئتهم بذلك العس فشربوا منه حىت رووا 

9اهللا إن كان الرجل الواحد ليشرب مثله! فلما أراد رسول اهللا  مجيعاً، وأمي 
سحركم به صاحبكم. فتفرق  دماًقأن يكلمهم بدره أبو هلب إىل الكالم فقال: ل

فقال: الغد يا علي، إن هذا الرجل سبقين إىل ما مسعت  9القوم ومل يكلمهم 
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ما صنعت مث امجعهم من القول، فتفرقوا قبل أن أكلمهم، فعد لنا من الطعام مبثل 
إيل. ففعل مثل ما فعل باألمس، فأكلوا، وسقيتهم ذلك العس، فشربوا حىت 

فقال: يا بين عبد املطلب إين واهللا  9رووا مجيعاً وشبعوا، مث تكلم رسول اهللا 
ما أعلم شاباً يف العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به، قد جئتكم خبري 

 تعاىل أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرين على هذا الدنيا واآلخرة، وقد أمرين اهللا
األمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفيت فيكم؟ فأحجم القوم عنها مجيعاً، 
وقلت ـ وإين ألحدثهم سناً، وأرمصهم عيناً، وأعظمهم بطناً وأمحشهم ساقاً ـ 
أنا يا نيب اهللا أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبيت مث قال: إن هذا أخي ووصيي 

  .���»خليفيت فيكم، فامسعوا له وأطيعواو

ال كالم يف سند هذا احلديث، فجميع رواته ثقاة طبقاً ملذهب أهل 
السنة، باستثناء أيب مرمي عبد الغفار حيث ضعفه بعض أهل السنة، ويأيت سبب 

  .�`�تضعيفه من تشيعه، أما اآلخرون من أهل السنة فقد مدحوه

 نشري إىل أيتاضحة أيضاً، وفيما يكما أن داللة نص احلديث ومتنه و
  بعض املسائل يف هذا الشأن:

أ ـ لقد حتدث النيب األكرم يف هذه الرواية بشكل مطلق عن اخلالفة يف 
  أمر نبوته، وهي تشمل اخلالفة يف احلقل السياسي والعلمي والديين.

ب ـ الدليل اآلخر على وضوح وصراحة داللة احلديث ما قام به 
من أهل السنة من التحريف واحلذف يف مضامينه. فهذا الطربي بعض املؤرخني 
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مثالً رغم روايته لواقعة الغدير يف تارخيه جلأ يف تفسريها وبياا إىل التقطيع، 
وكذا «عبارة  »أخي«الواردة بعد كلمة  »وصيي وخليفيت«حيث حذف عبارة 

  .���»وكذا

البداية �سم يف كتابه التارخيي املعروف با �٧٧٤م �وقام ابن كثري 
رغم أنه يذكر عني عبارة تاريخ الطربي، إال أنه يف تقرير حديث  �والنهاية

الدعوة يعمد إىل  اقتباسها من تفسري الطربي، ويقوم لألسف الشديد حبذف 
  .7الكالم الناظر إىل إمامة اإلمام علي 

 سؤال مجلة بذكر »حممد حياة«كما قام حممد حسني هيكل يف كتابه 
ف باإلمام علي. مث عمد التعري يف النيب كالم حذف ولكنه ،9 ماألكر النيب

ناشر الكتاب يف الطبعات الالحقة إىل حذف كل ما يشري إىل فضيلة من 
  فضائل اإلمام علي بالكامل.

ج ـ القرينة األخرى تكمن يف فهم املخاطبني واحلاضرين حيث 
 ذلك يلوح كما ة،والوالي واإلمرة اخلالفة 9استفادوا من كالم النيب األكرم 

قد أمرك أن تسمع «استهزائهم بأيب طالب وقوهلم له: و وسخريتهم رفضهم من
  .»البنك وتطيع

  :7التصريح خبالفة اإلمام علي 

 مراراً التصريح إىل املباركة حياته طوال 9لقد عمد النيب األكرم 
  :املوارد هذه بعض إىل نشري يأيت وفيما ،7 علي اإلمام خبالفة
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ليلة اجلن  9استتبعين رسول اهللا « بن مسعود قال: عن عبد اهللا
فانطلقت معه حىت بلغنا أعلى مكة فخط علي خطة وقال: ال تربح مث انصاع 
يف أجبال فرأيت الرجال ينحدرون عليه من رؤوس اجلبال حىت حالوا بيين 

مث ذكرت  9وبينه فاخترطت السيف وقلت ألضربن حىت استنقذ رسول اهللا 
 9حىت آتيك قال: فلم أزل كذلك حىت أمنا الفجر فجاء النيب قوله: ال تربح 

وأنا قائم فقال كما زلت على حالك؟ قلت: لو لبثت شهراً ما برحت حىت 
تأتيين مث أخربته مبا أردت أن أصنع فقال : لو خرجت ما التقيت أنا وال أنت 
 إىل يوم القيامة مث شبك أصابعه يف أصابعي فقال: إين وعدت أن يؤمن يب

اجلن واإلنس، فأما اإلنس فقد آمنت يب وأما اجلن فقد رأيت قال وما أظن 
أجلي إال قد اقترب قلت: يارسول اهللا أال تستخلف أبا بكر؟ فأعرض عين 
فرأيت أنه مل يوافقه، قلت: يا رسول اهللا أال تستخلف عمر؟ فأعرض عين 

ال: ذاك والذي ال فرأيت أنه مل يوافقه، قلت: يا رسول اهللا أال تستخلف علياً؟ ق
  .���»إله غريه لو بايعتموه وأطعتموه أدخلكم اجلنة أكتعني

ملا أسري يب إىل السماء مث من السماء إىل «: 9وقال النيب األكرم 
السماء، إىل سدرة املنتهى، وقفت بني يدي ريب عز وجل فقال يل: يا حممد 

؟ قال: قلت قلت لبيك وسعديك، قال: قد بلوت خلقى فأيهم رأيت أطوع لك
ريب علياً، قال: صدقت يا حممد فهل اختذت لنفسك خليفة يؤدي عنك يعلّم 
عبادي من كتايب ما اليعلمون؟ قال قلت يا رب اختر يل فإن خريتك خرييت، 

                                                             

�  p ,�(��� �P�7� 	�� � ,dm © ,ttdt �ttm� p ,"  ���y� 2 �5�� ;` ,
��br p ,hI�> 2%/3� g/H�� ;a` � ,a`� p ,�i&��� 3{�L� ;� � ,`mb ;

,2/�$%��� 2/�3(��  pm � ,bd�F 



 )��

  .���»قال: اخترت لك علياً؛ فاختذه خليفة ووصياً

 وهو 7 علي بيد ممسكاً 9وروى ابن عباس أنه رأى النيب األكرم 
والباطل ... هو خليفيت من  احلق بني يفرق األمة، هذه فاروق هو«: يقول
  :7.كما يصرح احلديث اآليت مبسألة اإلمامة واخلالفة لإلمام علي �`�»بعدي

يا علي أنت اإلمام واخلليفة بعدي، وأنت أوىل باملؤمنني من «
  .��b»أنفسهم

  :حديث خاصف النعل

مبعىن  7ة اإلمام علي ومن بني الروايات الدالة صراحة على خالف
وأذكرك «احلكم، حديث أم سلمة الذي تقول فيه لعائشة ضمن حديث طويل: 

يف سفر له وكان علي يتعاهد نعلي  9أيضاً كنت أنا وأنت مع رسول اهللا 
فيخصفها، ويتعاهد أثوابه فيغسلها، فنقبت له نعل فأخذها  9رسول اهللا 

معه عمر فاستأذنا عليه؛ فقمنا يومئذ خيصفها وقعد يف ظل مسرة، وجاء أبوك و
إىل احلجاب ودخال حيادثانه فيما أراد، مث قاال: يا رسول اهللا إنا ال ندري قدر 
ما تصحبنا، فلو أعلمتنا من يستخلف علينا ليكون لنا بعدك مفزعاً؛ فقال هلما: 
أما إين قد أرى مكانه ولو فعلت لتفرقتم عنه كما تفرقت بنو إسرائيل عن 

قلت له  9ان، فسكتا مث خرجا. فلما خرجنا إىل رسول اهللا هارون بن عمر
وكنت أجرأ عليه منا: من كنت يا رسول اهللا مستخلفاً عليهم؟ فقال: خاصف 
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النعل فنظرنا فلم نر أحداً إال علياً؛ فقلت: يا رسول اهللا ما أرى إال علياً؟! 
  .���»فقال: هو ذاك

 ليس 9يب األكرم يتضح من هذا احلديث أن اخلليفة احلقيقي للن
 فلم ما، مصلحة حلظ قد 9 األكرم النيب أن إال ،7 علي غري آخر شخصاً
. وعائشة سلمة أم لزوجتيه به صرح ولكنه وعمر، بكر أليب بامسه يصرح
من املواطن ومن أشهرها  جلميع املسلمني يف عدد بامسه صرح بعد فيما ولكنه

  غدير خم.

�YM� ��  ��&�` ¢=&�  :c&,"&eU���,0R�% 9�: 
 7 علي باإلمام التعريف إىل يسعى البداية منذ 9كان النيب األكرم 

كان يعمل على متهيد الطريق إىل إمامته  وبذلك للمؤمنني، وأمرياً حاكماً بوصفه
يف املستقبل، ومن هنا كان يوصي أصحابه بأم إذا أرادوا التسليم على أمري 

رد من احملتوى، وإمنا عليهم أن يضيفوا املؤمنني أن ال يسلموا عليه بسالم جم
  أيضاً. »إمارة املؤمنني«إىل سالمهم قيد 

ويف هذا الشأن يروي صاحب تاريخ مدينة دمشق عن بريدة األسلمي 
  .�`�بأمرياملؤمنني علي على نسلم أن 9أنه قال: كنا سبعة فأمرنا رسول اهللا 

بوصفه  7كما قام رسول اهللا يف موضع آخر بتعريف اإلمام علي 
أال أدلكم على ما إن «، إذ يقول: 7إماماً، ونسب ذلك إىل جربائيل 
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تساءلتم عليه مل لكوا، إن وليكم اهللا، وإن إمامكم علي بن أيب طالب، 
  .���»فناصحوه وصدقوه، فإن جربيل أخربين بذلك

  .�`�كما ورد هذا النوع من األحاديث يف املصادر الشيعية بكثرة

بوصفه وزيراً له  7 اًذكر النيب األكرم اإلمام عليويف بعض املواطن ي
وإماماً للمسلمني من بعده، وينسب ذلك إىل اهللا سبحانه وتعاىل، ومن ذلك 

  قوله:

يا أيها الناس إن اهللا أمرين أن أنصب لكم إماماً يكون وصيي فيكم «
وخليفيت يف أهل بييت ويف أميت من بعدي ... يا أيها الناس إين قد أعلمتكم 

فزعكم بعدي وإمامكم ووليكم وهاديكم بعدي، وهو علي بن أيب م
  .��b»طالب

 »اإلمام«و »اخلليفة« عنوان الرواية هذه يف 9لقد استعمل رسول اهللا 
يف وصف خليفته، وهي تدلّ بأمجعها على املرجعية  »اهلادي«و »الويل«و

. ويف رواية أخرى يضيف رسول 7العلمية والسياسية واملعنوية لإلمام 
ويه هو  7: أن أمر علي قبيل من أخرى صفات اآلنفة الصفات إىل 9اهللا

 إذ سره، على اهللا أمني وأنه الناس، على اهللا حجة وأنه ويه، 9أمر النيب 
  :يقول

يا علي من قتلك فقد قتلين، ومن أبغضك فقد أبغضين، ومن سبك فقد «
، إن اهللا تبارك سبين؛ ألنك مين كنفسي، روحك من روحي، وطينتك من طينيت
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؛ ةواختارك لإلمام ةوتعاىل خلقين وإياك، واصطفاين وإياك، واختارين للنبو
فمن أنكر إمامتك فقد أنكر نبويت، يا علي أنت وصيي، وأبو ولدي، وزوج 
ابنيت، وخليفيت على أميت يف حيايت وبعد مويت، أمرك أمري، ويك يي، 

يه إنك حلجه اهللا على خلقه، وأمينه أقسم بالذي بعثين بالنبوة وجعلين خري الرب
  .���»على سره، وخليفته على عباده

 إىل »املؤمنني أمري« صفة 9ويف رواية أخرى يضيف النيب األكرم 
  وان ناظر إىل مسألة احلكم وإدارة الدولة، وذلك إذ يقول:عن وهو علي، اإلمام

 إمام املسلمني وأمري املؤمنني وموالهم من بعدي علي بن أيب«
  .�`�»طالب

	=�¦�� ¢=�� :c&��&e: 
إن أشهر حديث يف هذا املوضوع هو حديث الغدير، الذي صدر عن 
رسول اهللا عند عودته من حجة الوداع يف موضع يقال له غدير خم، عندما 

  ولياً جلميع املسلمني، إذ يقول: 7نزل عليه الوحي يأمر بتنصيب اإلمام علي 

منني من أنفسهم؟ قالوا: اهللا ورسوله أيها الناس من أوىل الناس باملؤ«
أعلم. قال: إن اهللا موالي، وأنا موىل املؤمنني، وأنا أوىل م من أنفسهم؛ فمن 

  .»كنت مواله فعلي مواله

هذا احلديث الشريف موضع اتفاق من قبل الشيعة وأهل السنة،  ديع

                                                             

� −  p ,�XL�� H�(�< ��* �� ,`tm © ,cm � ,S�3l�� ���< ;�cc © ,�atF 
` −  � ,S�3l�� ���<bmaF 



 )�+

حاول  هم. وعلى الرغم من أن بعض���تابعياً ٨٤صحابياً، و ١١٠حبيث رواه 
وحكمه من خالل  7التشكيك يف داللة احلديث على إمامة اإلمام علي 

، ولكن »من أوىل الناس باملؤمنني من أنفسهم؟«حذف صدر احلديث وعبارة 
  .�`�مصادر أهل السنة األخرى ذكرت صدر احلديث

، حيث ذهب أكثر وداللته إال أن البحث يدور حول مفهوم احلديث
باحملب، وهكذا فإم ال يرون فيه داللة  »املوىل« علماء أهل السنة إىل تفسري

  .7على إمامة اإلمام علي 

  :األدلة والشواهد على داللة املوىل على األوىل

جيب القول: إن هذه الكلمة وإن  »املوىل«فيما يتعلق بتفسري كلمة 
كانت ذات معاين كثرية وخمتلفة، إال أننا إذا أخذنا القرائن اآلتية بنظر االعتبار 

  فسوف ندرك أا يف هذا احلديث تعين اإلمامة واحلكومة حصراً:

 اإلمام وصف قبل نفسه 9لقد عمد النيب األكرم  :»األوىل«أ ـ مفردة 
األوىل باملؤمنني من «هو:  بقوله املوىل تفسري إىل باملوىل، 7 علي

لّى . وإن هذه األولية ال تعين النصرة أو احملبة، بل تعين تقدم املو��b»أنفسهم
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على املولّى عليه حبيث يكون املوىل أحق باملوىل عليه من نفسه؛ وهو وسلطته 
تعين أنه أوىل من املؤمنني يف كل شيء،  7أمر يعين أن مولوية اإلمام علي 

  بل هو أوىل م حىت فيما يتعلق بأنفسهم.

طبقاً لروايات الفريقني فإن النيب  ب ـ خشية النيب من إبالغ األمر:
 من وخشيته خوفه استدعى أمر بإبالغ اإلهلي الوحي أمره قد كان 9األكرم 
&  ( إبالغه لذلك، أنزل اهللا عليه قوله: يف أبطأ وملا إبالغه، u� t·|� u@ ~�I ~R }	�� &u zyu  &u=

 u% ~pu0u�& uR w� u�t¦}� u@ u� uT t�u: t? u; t u¬ t�w` u% u�|@ u� t� w� u�t,u�w` u� w�"~ �� �� t� w� u� ~� w3t:u= }�w` w�&}�
��  u�= w	wT& u�t�� uA tI u<t�� x w�t uy u1 (���.  

وهكذا أكد له الوحي أنه سيكون يف مأمن من إساءة املخالفني، وأن 
عدم إبالغه ذلك األمر اخلاص مهما كانت األسباب يساوق عدم إبالغ الرسالة 

سياق غدير  اإلهلية برمتها، وقد أمجع العلماء من الفريقني أن هذه اآلية نزلت يف
  .�`�خم

واضح أنه لو كان مراد اآلية من إبالغ الرسالة اإلهلية جمرد إضمار 
أو اعتباره جمرد ناصر، ال يستدعي خوف النيب  7احملبة لإلمام علي 

 الرسالة إبالغ لعدم مساوقاً األمر هذا مثل إبالغ عدم يكون ولن 9األكرم
 اإلمام حمبة جمرد من أكرب أمراً املراد يكون من أن البد إذن أصالً؛ اإلسالمية

ن الطبيعي أن يكون وم إمامته، هو األمر ذلك يكون أن وجيب ،7 علي
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هناك خوف من هذه الناحية؛ إذ كان من الوارد أن يثقل هذا البالغ على بعض 
املسلمني ملختلف السباب، من قبيل األسباب القبلية والثأرية، واعتبار اإلمام 

قد قتل بعض املقربني من هؤالء املسلمني يف صدر  علي صغري السن، وأنه
  اإلسالم. ومن شأن هذه األسباب أن تزعزع وحدة املسلمني وتالمحهم.

 »املوىل«القرينة الثالثة على تفسري  ج ـ يأس الكفار وإكمال الدين:
زل عليه من ربه،  وهي أن ما 9باإلمام، اآلية اليت نزلت بعد إبالغ الرسول 

  قوله تعاىل:

)  uA tIu,t�� wS tI ui tk� u% t6 ~� tI ui t u² uhuT t6 ~�w�=w t� w� �% ~	 u? u7 u�= w�}�� u¥w̧ u= uA tIu,t��
&c�= w uAuh tR w'� t6 ~�u� ~�, w£ u� u% �w0 u�t:w" t6 ~�t, u� uD ~� t�u t�u u% t6 ~�u�=w t6 ~�u� ~�t� u� t7u  (���.  

اآلية والشيعة كان نزول هذه  �`�طبقاً لرواية املفسرين من أهل السنة
يف مقام الوالية،  7الشريفة بعد حادثة غدير خم، وتنصيب اإلمام علي 

س الكفار من القضاء على الدين اإلسالمي، أحيث اعترب اهللا هذا اليوم يوم ي
كما اعترب هذا اليوم يوم إكمال اإلسالم وإمتام النعمة ورضا اهللا باختيار الناس 

  لإلسالم بوصفه ديناً وشريعة للمسلمني.

، 7ح أن اآلية مل تكن بصدد نصح الناس مبجرد حب اإلمام عليواض
ة. وثانياً: ـة مبا فيه الكفايـن سابقـإذ أوالً: إن هذا األمر كان صادراً يف مواط

ال مالزمة بني األمر مبحبة اإلمام وبني إكمال الدين وإمتام النعمة ويأس الكفار، 
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دين وإمتام النعمة والرضا إكمال ال�بل يتضح من نتيجة إبالغ نداء الغدير 
أن وهو أمر متّ إبالغه يف غدير خم كان أمراً يف غاية األمهية  �باإلسالم

واخلطورة ويلعب دوراً حمورياً يف جممل حركة اإلسالم، وال ميكن أن يكون 
ذلك جمرد األمر مبحبة اإلمام علي، بل هو القول بإمامته ومرجعيته العلمية 

  والسلطة على مجيع املسلمني. والدينية وممارسة احلكم

القرينة األخرى  :7د ـ مبادرة وجوه القوم إىل نئة اإلمام علي 
على ذلك ما قام به كبار الصحابة والشخصيات السياسية واالجتماعية بعد 
إبالغ النيب األكرم لذلك األمر اإلهلي اخلاص بالتهنئة والتربيك لإلمام علي 

اغ النيب من خطبته يتقدم لإلمام علي . فهاهو عمر بن اخلطاب بعد فر7
هنيئاً يا ابن أيب طالب .. أصبحت وأمسيت موىل كل مؤمن «قائالً: 
  .���»ومؤمنة

ملستهل عبارة عمر بن  »بخٍ بخٍ«ويف بعض الروايات أضيفت عبارة 
. فهل كان هناك من �`�اخلطاب، وهي تدلّ على املبالغة يف الفخر واالعتزاز

إذا كان األمر  7من وجوه القوم يف نئة اإلمام علي  داع لكل هذه املبالغة
هنيئاً يا «جمرد األمر باحملبة والنصرة؟! وهل كان مراد عمر من املوىل يف قوله: 

جمرد احملبة، أم أا  »ابن أيب طالب، أصبحت وأمسيت موىل كل مؤمن ومؤمنة
صادقة عليها من قبل إشارة إىل مقام اإلمامة واخلالفة اليت متّ اإلعالن عنها وامل
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  خم؟ غدير يف 9النيب األكرم 

القرينة األخرى قرينة أدبية؛ حيث كان  هـ فهم احلضور والشعراء:
بإمكان احلاضرين يف يوم الغدير أن يدركوا املعىن احلقيقي من كالم النيب 
األكرم، وكان من بني احلاضرين الشاعر املعروف حسان بن ثابت، وقد طلب 

؛ فأذن له املناسبة يف شعراً يقول أن خطبته من الفراغ بعد 9 من النيب األكرم
  النيب فقال قصيدة، نذكر منها البيتني اآلتيني:

  ة عاصياـــا يف الواليـق منـومل تل         اـــا وأنت نبينـــك موالنـــإهل�
  ����رضيتك من بعدي إماماً وهادياً        إنينـــي فــ: قم يا عل هـــفقال ل

بوصفه  7 اًحسان بن ثابت يف شعره هذا ال يعترب اإلمام علي إن
شخصاً يستحق احلب فقط، بل يصفه بأنه إمام وهاد، وقد قرأ شعره هذه 

دون أن يصدر عنهم أي اعتراض من حبضور النيب األكرم ومجيع الصحابة، 
  .�`�على مضمون شعره

اعتباراً فهم  من أقوى القرائن وأكثرها دومن القرائن األخرى اليت تع
، حيث فسر حديث الغدير بأنه ناظر إىل نفسه وتفسريه 7اإلمام علي 

 احلديث ذا 9إمامته وحكومته، وكان يتمسك بعد رحيل النيب األكرم 
 هذا داللة عليه اخلصوم ينكر ومل واحلكم، باخلالفة أحقيته على لالستدالل
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الحتجاجات اليت وا ديثاألحا تفصيل وسيأيت. واخلالفة اإلمامة على احلديث
احتج ا اإلمام علي على أصل تنصيبه يف الصفحات القادمة يف معرض نقد 

  بأصل التنصيب. 7الشبهة القائلة بعدم متسك اإلمام علي 

و ـ ذهب بعض علماء أهل السنة، من أمثال: ابن اجلوزي واحلافظ 
  .���وىل بالتصرفيعين األ »املوىل«أبو الفرج حيىي الثقفي، إىل االعتراف بأن 

: تشتمل بعض نصوص حديث الغدير يف روايات »بعدي«ز ـ عبارة 
. �`�»من كنت مواله فإن علياً بعدي مواله«: »بعدي«أهل السنة على كلمة 

  وقد تقدم ذكر هذه املفردة يف شعر حسان بن ثابت، فيكون تأييداً هلذا األمر.

كان مبعىن احملبة فإنه واضح أن األمر من قبل النيب بالوالية لعلي إذا 
يكون بشكل مطلق، وال معىن لتقييد هذه احملبة بأن تبقى معلقة إىل ما بعد 

 أن يتضح بعدي بلفظ الوالية قيد أنه حيث ولكن ،9رحيل النيب األكرم 
  .واخلالفة احلكم هو مراده

وقد ذكر احملققون من أمثال العالمة األميين قرائن وشواهد كثرية على 
الغدير على خالف مدعى الشبهة، وعليه فإننا حنيل القارئ داللة حديث 

  .��bالكرمي إىل موسوعة الغدير القيمة
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 له خليفة 7 علي اإلمام بتعيني 9يف واقعة تبوك قام النيب األكرم 

 املنافقون فاغتنم املسلمني؛ بسائر القتال إىل هو وتوجه املنورة، املدينة على
غامزين من قناة أن النيب مل يشركه  7شخصية اإلمام علي  لتشويه األمر هذا

يف جيشه. فسارع اإلمام علي بعد مساع هذا اإلرجاف إىل إيصال نفسه إىل 
جيش النيب وسأله املوافقة على انضمامه إىل اجليش وعدم إبقائه يف املدينة، 

أفال ترضى أن تكون «: إال أن النيب األكرم كذّب مقالة املنافقني، وأضاف قائالً
  .���»مين مبرتلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي

 مبرتلة منه 7 علي اإلمام جعل قد 9وبذلك يكون النيب األكرم 
. وأما مرتلة النبوة إال ذلك من يستثن ومل األمور كل يف موسى من هارون

� (هارون من موسى فيبينها قوله تعاىل:  c	= w� u% w§ t�u: t$� u%  u�% ~�& u� * wX t�u  t� w�
x w	 t�u  wJ ~p t7 w t¶u u% * x w� t�u  wpw@ t ~� tZ� * � wku  (�`�.  

وأنه الناصر  7فإن هذه اآلية تثبت هلارون صفة الوزارة ملوسى 
 لإلمام 9واملؤازر له يف تبليغ الرسالة السماوية، وهو ما فوضه النيب األكرم 

  باستثناء النبوة.  7 علي
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على إمامة اإلمام  ذا احلديث من الناحية املفهومية يدلّه وعليه فإنّ
. كما أنه من الناحية السندية حظي بتأييد وخالفته 7علي بن أيب طالب 

، وشكه باملقارنة ���أكثر العلماء من أهل السنة، ومل يشكك فيه سوى اآلمدي
  إىل األغلبية الغالبة من أهل السنة ال يؤثر شيئاً.

: آخر حديث يف 7 علي لإلمام قال أنه 9م وروي عن النيب األكر
يا علي أنت الذي تبني ألميت ما خيتلفون فيه بعدي، وتقوم فيهم مقامي، قولك «

قويل، وأمرك أمري، وطاعتك طاعيت، وطاعيت طاعة اهللا، ومعصيتك معصييت، 
  .�`�»ومعصييت معصية اهللا عز وجل

 اإلمام وبني نهبي فرق ال أن 9ففي هذا احلديث يبين النيب األكرم 
يف حل املسائل اخلالفية، ولزوم إطاعة الناس له ولإلمام علي،  7 علي

القانونية مثل الشخصية القانونية  7ويصرح بأن شخصية اإلمام علي 
 خري الرواية هذه تكون وبذلك األمور، هذه يف 9واحلقوقية لرسول اهللا 

  سؤولياته ومهامه.اب ألولئك الذين يرون خامتية النيب خامتية جلميع مجو
 املرتلة حديث مفهوم على أكد قد 9األمر اآلخر أن النيب األكرم 

 إغالق ويوم املؤاخاة، ويوم الدعوة، مستهل قبيل من املواضع خمتلف ويف مراراً
  .��bة تبوكواقع ويف خيرب، فتح ويوم املنورة، املدينة يف املسجد أبواب

�  �,4I��5 6�<��% n�%��� ¢=�� :c&��&k.�@I0�M� : 
إن من بني األدلة اليت ميكن التمسك ا بوصفها دليالً على تنصيب 
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إماماً على املسلمني، احلديث املعروف حبديث الدواة والقلم.  7اإلمام علي 
الشريفة أن  حياته من األخرية األيام يف أراد 9وذلك ببيان أن النيب األكرم 

وأن يوثق ذلك يف سند مكتوب، ينصب اإلمام علي خليفة له على املسلمني 
ائتوين بكتاب أكتب لكم «فطالب بإحضار دواة وقلم وقرطاس؛ حيث قال: 

  .���»كتاباً لن تضلوا بعده أبداً

 أثار فقد كتابته، 9ما أراد النيب األكرم  همولكن حيث أدرك بعض
ا ام النيب باشتداد املرض عليه وأنه ـ والعياذ باهللا ـ يهجر وال يعي مو اللغط

يقول، واختلف احلاضرون بني من قال مبقالة الرجل وبني من أصر على 
االستجابة لطلب الرسول؛ فخاف النيب أن تتفرق وحدة املسلمني، وبان على 

  وجهه الغضب وأمرهم باخلروج من عنده وعدم التنازع يف حضرته.

�,�¡% �R��: 
 أن يروم نكا 9إن القرائن والشواهد اآلتية تثبت أن النيب األكرم 

  :له مكتوبة وصية يف 7 علي اإلمام إمامة يثبت

 خليفة تعيني النيب مراد أن »بعدي تضلوا لن«أ ـ يفهم من التعبري بـ 
 منه صدرت حيث 9 األكرم النيب أن كما. رحيله بعد مقامه يقوم وإمام

مراراً فيما يتعلق بالوصية ألهل بيته وعترته، من  العبارة هلذه مشاة عبارات
بيل: حديث الثقلني، فقد أدرك املخاطبون ـ وخاصة أولئك الذين ميتلكون ق

حاسة شم سياسية قوية ـ ما كان يرمي إليه الرسول؛ ولذلك سارع من فوره 
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إىل احليلولة دون كتابة الرسول لذلك الكتاب، فأثار تلك الضجة املفتعلة يف 
د من ذلك عندما حضرة النيب رغم ما به من العلة واملرض، بل ذهب إىل أبع

ام النيب ـ والعياذ باهللا ـ بأنه يهذي ويهجر، وقد صرحت املصادر السنية 
والشيعية بأن من جترأ على رسول اهللا ذه الكلمات هو عمر بن اخلطاب، 

فقال عمر: إن النيب قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا «حيث قيل: 
  .���»كتاب اهللا

نطوي على جرأة من قبل عمر بن اخلطاب يف نسبة إن هذه املقالة ال ت
&  (اهلجر إىل النيب ـ والعياذ باهللا ـ فحسب، وهو الذي يقول عنه تعاىل:  u� u%

F u�I~= ©� t� u% }1w` uI ~� t�w` * K uI utN� t� uD ~{wPt� u= (�`� اعتبار بل ذهب إىل حد .
وإن القرآن نفسه فوق النيب األكرم؛ إذ يقول: ال حاجة إىل وصية النيب، 

يكفينا. وهنا نتساءل: ما هو تكليف املسلمني؟ هل عليهم اتباع أمثال عمر أم 
عليهم اتباع تعاليم رسول اهللا؟ نترك اإلجابة عن هذا السؤال ألصحاب 

  الضمائر احلية من بين البشر!

ب ـ لقد اعترف عمر بن اخلطاب نفسه فيما بعد بأن النيب كان ينوي 
ة من بعده فمنعته من ذلك، وذلك يف حديث له مع تنصيب اإلمام علي خليف

أراد أن يذكره لألمر يف مرضه  9إن رسول اهللا «ابن عباس قال فيه: 
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  .���»فصددته عنه خوفاً من الفتنة

يا ابن عباس «كما روى ابن أيب احلديد عن عمر بن اخلطاب قوله: 
رسول  إنّ ؟ذلكاألمر له فكان ماذا إذا مل يرد اهللا تعاىل  9وأراد رسول اهللا 

  .�`�»أراد أمرا وأراد اهللا غريه 9اهللا 

وبطبيعة احلال فإن عمر بن اخلطاب عمد إىل تربير موقفه يف منع 
. ويف هذا »فصددته ... خوفا من الفتنة«رسول اهللا من كتابة وصيته بالقول: 

 إذ ـ باهللا والعياذ ـ 9األكرم  التربير يرى عمر بن اخلطاب نفسه فوق النيب
 إدراكها، عن عاجز أنه أو اإلسالمية، واألمة اإلسالم مصلحة حلاظ بعدم هيتهم
 أشرف هو الذي النيب هل! اخلطاب بن عمر من وهداية توجيه إىل حباجة وأنه

وحي يعجز عن تشخيص مصلحة الدين بال واملسدد األنبياء وأعظم الكائنات
بن اخلطاب؟! نترك واتمع، ومل يكن ميتلك من اإلدراك والوعي ما ميلكه عمر 
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اإلجابة مرة أخرى عن هذا السؤال إىل أصحاب الضمائر احلية واحلرة املرتهة 
  عن العصبية.

ج ـ أضف إىل ذلك أن أبا بكر عندما كان على فراش املوت تنتابه 
اإلغماءات بني احلني واآلخر أوصى لعمر بن اخلطاب فكان هو الذي ميلي 

لذي أدرج اسم عمر بن اخلطاب يف حلظة وعثمان يكتب، بل إن عثمان هو ا
إغماءة أيب بكر اعتماداً منه على حدسه يف ذلك، تقول الوثيقة التارخيية: 

أحضر أبو بكر عثمان وهو جيود بنفسه فأمره أن يكتب عهداً وقال: أكتب «
بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا ما عهد عبد اهللا بن عثمان إىل املسلمني أما بعد ـ 

ه ـ وكتب عثمان قد استخلفت عليكم عمر بن اخلطاب، وأفاق مث أغمي علي
! ومع ذلك مل يصدر من عمر وال غريه معارضة، ومل يتهمه عمر ���»أبو بكر ...

  بغلبة الوجع أو أثقل عليه املرض أو أنه يهجر!

فاحلقيقة إذن هي أن أمثال عمر بن اخلطاب كانوا يرون يف تطبيق 
 كتابة من النيب منع ذلك على والدليل احلهم،ملص ضرباً 9وصية النيب األكرم 

األمر حد اام النيب يف عقله واتزانه  بلغ إذا حىت بل األمر، كلف مهما وصيته
الذهين والعياذ باهللا. وهكذا كان مصري هذه الوصية اليت تصب يف مصلحة غرمي 

أن ختنق يف مهدها، بل  7عمر بن اخلطاب وهو اإلمام علي بن أيب طالب 
  قبل أن تولد! وحىت

 بعض أن مسبقاً يعلم كان 9د ـ القرينة األخرى أن النيب األكرم 
 ولذلك واإلمامة، السلطة أعباء 7 علي اإلمام يتوىل أن يطيق ال الصحابة
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جيش بقيادة أسامة بن زيد وهو شاب  يريس أن املرض فراش على وهو أمر
اجة ملحة إىل إنفاذ ذلك مل يتجاوز الثمان عشرة سنة، رغم أنه مل تكن هناك ح

اجليش. وإمنا أراد النيب من وراء ذلك إبعاد العناصر املؤثرة يف املشهد السياسي 
واالجتماعي من أمثال: أيب بكر وعمر بن اخلطاب وأبو عبيدة بن اجلراح 

. إال أن �وغريهم من العناصر املؤثرة يف حادثة السقيفة�وسعد بن أيب وقاص 
 الذرائع بشىت 9ن امتثال أمر النيب األكرم هذه الشخصيات امتنعت ع

. واضح لو أن ���أسامة جيش عن يتخلف من لعن النيب أن رغم واحلجج،
الصحابة قد امتثلوا ألمر النيب يف االلتحاق جبيش أسامة، لتمت عملية انتقال 

 ولكن. بانسيابية 9بعد رحيل النيب األكرم  7السلطة إىل اإلمام علي 
ية، املغزى الذي كان السياس مشّهم حباسة أدركوا شخاصاأل هؤالء أن يبدو

يرمي إليه النيب من وراء عقد اللواء هلذا اجليش وإلزامهم بااللتحاق به، 
وإبعادهم عن املشهد السياسي املقبل، وعندها لن حيصلوا على شيء من 

  السلطة اليت كانوا مينون أنفسهم ا.

ح به للصحابة من خالل تأمري واملغزى اآلخر الذي أراد النيب التلوي
القوم مبن فيهم املخضرمني من قادة  ـ على كبار رغم صغر سنه أسامة بن زيد ـ

 7اجليوش، قطع الطريق عليهم إذا أرادوا االعتراض على إمامة اإلمام علي 
جلميع األمة وهو يف شرخ الشباب حيث كان يف الرابعة والثالثني من عمره 

عملياً أن مالك القيادة واإلمامة هو الكفاءة الذاتية الشريف. وبذلك يثبت هلم 
  .�`�اليت ال صلة هلا باألعمار وصغر السن أو كربه
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يف بعض الروايات النبوية بوصفه حجة  7ورد التعريف باإلمام علي 

صبيحة  7نزل علي جربئيل «أنه قال:  9اهللا، فقد روي أن النيب األكرم 
مستبشراً، فقلت: حبييب مايل أراك فرحاً مستبشراً؟ فقال: يا حممد  يوم فرحاً

وكيف ال أكون كذلك وقد قرت عيين مبا أكرم اهللا به أخاك ووصيك وإمام 
فقلت: ومب أكرم اهللا أخي وإمام أميت؟ قال:  7أمتك علي بن أيب طالب 

وا إىل حجيت ، وقال: مالئكيت انظررشهباهى بعبادته البارحة مالئكته ومحلة ع
يف أرضي على عبادي بعد نبيي، فقد عفر خده يف التراب تواضعاً لعظميت، 

  .���»أشهدكم أنه إمام خلقي وموىل برييت

 أنت علي يا«: قال أنه أخرى رواية يف 9وروي عن النيب األكرم 
 على بعدي اهللا وحجة احملجلني، الغر وقائد املؤمنني، وأمري املسلمني، إمام

  .�`�»عنيأمج اخللق

إنك حلجة اهللا على خلقي، وأمينه على سره، «وقال يف موضع آخر: 
  .��b»وخليفته على عباده

إن هذه األحاديث متثل اجلواب الواضح والشايف ألولئك الذين 
 لذلك وأنكروا ،9يتذرعون مبفهوم اخلامتية حلصر احلجة اإلهلية بالنيب األكرم 

  .أيضاً : األئمة يكون أن إمكان
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احلكومة، �تقدمت اإلشارة إىل أن لإلمامة ثالثة شؤون ومنازل، وهي: 

، وقد دلت الروايات �واملرجعية العلمية والدينية، والوالية املعنوية والباطنية
املختلفة ـ حبسب مقتضى حال املخاطب والظرف ـ على إثبات شأن من هذه 

 عصمة تثبت 9ثرية عن النيب األكرم الشؤون اخلاصة. وتوجد هنا روايات ك
يتهم وحج والدينية العلمية مرجعيتهم ذلك والزم ،7 علي واإلمام األئمة

الذاتية على مستوى سريته النظرية والعملية. وحلسن احلظ فقد متّ االلتفات 
ملكان وجود العصمة، وقد  �أي اإلطاعة املطلقة لألئمة�إىل هذه املالزمة 

على هامش  �اإلمامة واخلامتية�ذلك يف الفصل الثالث  تقدمت الروايات على
  .�عدم انسجام العصمة مع اخلامتية�الشبهة الثانية 

�,�=���% �,��:�� �,:$	M� m&=�%� :c&��&e: 
بوصفه  7اً علي اإلمام رواياته من كثري يف 9وصف النيب األكرم 

   ورسوله.مرجعاً علمياً ودينياً، وأنه نصب يف هذا املنصب من قبل اهللا

: األسلمي ذر أليب قال أنه 9روى أنس بن مالك عن النيب األكرم 
إيلّ عهداً يف علي بن أيب طالب أنه راية اهلدى، ومنار  عهد العاملني رب إن«

  .���»اإلميان، وإمام أوليائي، ونور مجيع من أطاعين ...

 إنك...  علي يا«: قال أنه أخرى رواية يف 9وروي عن النيب األكرم 
 من وويلّ يب، آمن من وإمام احلق، وعلم اهلدى، وراية اجلنة، لسبيل
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  .���»توالين

 الفيصل ميثل علي اإلمام أن رواية يف 9وقد صرح النيب األكرم 
 مسرة ابن يا«: مسرة بن الرمحن لعبد قال كما االختالف، عند األخري واملرجع

 أميت، إمام فإنه طالب؛ أيب بن بعلي فعليك اآلراء وتفرقت األهواء اختلفت إذا
  .�`�»بعدي من عليهم وخليفيت

أال أدلكم على ما إن تساءلتم عليه مل «ويف رواية أخرى، أنه قال: 
لكوا؟ إن وليكم اهللا، وإن إمامكم علي بن أيب طالب؛ فناصحوه وصدقوه، 

  .��b»فإن جربيل أخربين بذلك

لناس، قد بينت أيها ا«: قال أنه 9ويف رواية أخرى عن النيب األكرم 
لكم مفزعكم بعدي وإمامكم بعدي ووليكم وهاديكم، وهو أخي علي بن أيب 
طالب وهو فيكم مبرتليت فيكم. فقلدوه دينكم وأطيعوه يف مجيع أموركم، فإن 
عنده مجيع ما علمين اهللا من علمه وحكمته فسلوه وتعلموا منه ومن أوصيائه 

  .��a»بعده

�u  (وبعد نزول قوله تعاىل:  }"w` �& u� �A tI u
 |� ~�w� u% ©� w�� ~� u�t"u   (�c� فعر ،
: وقال 7 علي اإلمام إىل أشار مثّ املنذر، هو بأنه نفسه 9النيب األكرم 
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  .���»بعدي املهتدون يهتدي بك علي، يا اهلادي أنت«
: طرقت هذه اآلية مسعي؛ 9ويف قضية املعراج قال النيب األكرم 

لك علي بن أيب طالب غاية املهتدين وإمام ذ«فسألت اهللا عن اهلادي؟ فقال: 
  .�`�»املتقني وقائد الغر احملجلني

 حللّ ومرجعاً للدين مبيناً بوصفه 7 علياً 9كما عرف النيب األكرم 
  :قوله ذلك ومن اإلسالمية، األمة اختالف

  .��b»يا علي أنت تبني ألميت ما اختلفوا فيه من بعدي«ـ 

يت ما خيتلفون فيه بعدي، وتقوم فيهم يا علي أنت الذي تبني ألم«ـ 
مقامي، قولك قويل، وأمرك أمري، وطاعتك طاعيت، وطاعيت طاعة اهللا، 

  .��a»ومعصيتك معصييت، ومعصييت معصية اهللا عز وجل

كثري من الروايات يف  ت، ورد7وفيما يتعلق بعلم اإلمام علي 
  . ��c»باا وعلي العلم مدينة أنا«: 9مصادر الفريقني، حيث يقول رسول اهللا 
نكتفي بذكر هذه النقطة وهي أن  7وفيما يتعلق بعلم اإلمام علي 

، بل هو مؤيد من قبل اهللا ومن جنس اإلهلام. اعتيادياًعلم اإلمام مل يكن علماً 
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ومثل هذا العلم ال يتطرق إليه اخلطأ، وال يكون هناك شك يف اإلجابة عن 
واإلهلام يف الشبهة السابعة  7ام املسائل. وحيث تقدم البحث عن علم اإلم

من هذا الفصل فإننا حنيل القارئ الكرمي إىل ذلك العنوان. وأما هنا فنشري إىل 
وتفوقه يف هذا اال على  7أن املرجعية العلمية والدينية لإلمام علي 

اخللفاء الثالثة كان من الوضوح والبداهة حبيث نقل عن اخلليفة الثاين مراراً أنه 
  .���»لوال علي هللك عمر«عترفاً: قال م

بوصفه مرجعاً حلل  7ويف موضع آخر عرف عمر اإلمام علياً 
  .�`�»أمرنا إذا اختلفنا يف شيء أن حنكّم علياً«اخلالفات، إذ يقول: 

: قال انه 9وروي يف مصادر أهل السنة املعتربة عن النيب األكرم 
، وعلي مع احلق واحلق م، وأعلم أميت بكتاب اهللاأفقهك علي أقضاكم، علي«

  .��b»مع علي حيثما دار، وأنا مدينة العلم وعلي باا

من األمثلة على خطأ اخللفاء الثالثة يف  اًسجل التاريخ ورصد كثري
إىل إصالح هذه األخطاء، وإن  7املسائل القضائية، ومبادرة اإلمام علي 

  .��aاستقراء تلك األمثلة حيتاج إىل تأليف كتاب مستقل

 خمتلفتني روايتني يف 7 علياً اإلمام 9وصف النيب األكرم  وقد

                                                             

� − < u%5 p ,>��> ¤a � ,��a p ,Q���� �%� ;b � ,tc :LC:� �*X�.�� u� 3/�7� F
 p ,Ë�%� ���� ,^�L$i�� 2�������F 

` −  p ,
�eH�� � �@�%�� � ,`crF 
b −  p ,�i&��� 3{�L�� � ,tm Z ,�r � ,
�eH�� � �@�%� ;a�F 
a −  p ,Ë�%� ���� ,^�L$i�� 
%*��� 2����� :LC:��� � ,�m� ��mr �``t 

F��]�l�� u� ���k� 



 )�)

  .���»املؤمنني يعسوب أنت...  الدين يعسوب أنت«: قائالً

واليعسوب لغة يعين: رئيس أو ملكة النحل. وقال ابن أيب احلديد 
كأنه جعله رئيس املؤمنني وسيدهم أو جعل «املعتزيل يف شرح هذه الرواية: 

  .�`�»ه حيث سلك كما يتبع النحل اليعسوبالدين يتبعه ويقفو أثر

بالنسبة إىل الشيعة  7اإلمام علي  ديع :7روايات اإلمام علي 
حجة وإماماً إهلياً، وقوله وفعله وتقرير معترب عندهم ودليل يستدلّ به. كما أنه 
مقبول من قبل أهل السنة بوصفه ـ يف احلد األدىن ـ أحد كبار الصحابة الذين 

  قواهلم وأحاديثهم.يستدلون بأ

رواية أو روايات تدل على  7وعليه لو رويت عن اإلمام علي 
أصل تنصيبه، كانت هذه الروية املأثورة عنه حجة ومعتربة وجيب األخذ ا. 

ذا  7وحلسن احلظ هناك روايات صرحية وواضحة مروية عن اإلمام علي 
تعرض إىل شبهة عدم الشأن، وسوف نأيت على ذكرها إن شاء اهللا تعاىل عند ال

متسك اإلمام علي بأصل التنصيب. وسنكتفي هنا بذكر روايتني يشكو فيهما 
  اإلمام علي من املسلمني يف صدر اإلسالم بسبب عدم معرفتهم مبكانته قائالً:

» Z�¯.� ®u � 
.�̄��̄� ¶̄ ®L�̄�̄ " ®x�̄ ��°�L̄ ̄ ū/ D ¬�� 
̄.�̄* � ®u � ÊB*@̄��  ¬� ̄
 M̄�̄ Q� °5H̄ 2¬% °5�̄ ¬B��«�b�.  
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يف موضع آخر ـ يف إطار اختيار عثمان بن عفان  7كما صرح 
بوصفه خليفة ثالثاً، وإبعاد اإلمام عن حقه ـ بأن حق احلاكمية على املسلمني 

  من حقوقه احلصرية، إذ يقول:

فنحن بيت النبوة، ومعدن احلكمة، وأمان أهل األرض، وجناة ملن «
إن نعطه نأخذه، وإن نمنعه نركب أعجاز اإلبل ولو طال طلب، لنا حق 

  .���»السرى

ينظر أهل السنة إىل اإلمام  روايات سيدي شباب أهل اجلنة:
نظرة احترام وتبجيل ملا صح عندهم من  7واإلمام احلسني  7احلسن

الروايات الكثرية اليت يرووا عن رسول اهللا يف فضلهما، بل رمبا فضلومها 
قالوا: والد سيدي  7، ذلك أم إذا أرادوا وصف علي 7م علي على اإلما

  شباب أهل اجلنة.

وعلى هذا األساس جيب على أهل السنة أن يأخذوا جبميع الروايات 
بوصفهما راويني ثقتني  7واإلمام احلسني  7املروية عن اإلمام احلسن 

 ونبذ رواياما ببعض أخذهم فإن وإال. 9سبطي رسول اهللا  بوصفهماو
  ان ببعض الكتاب والكفر ببعضه اآلخر.اإلمي قبيل من سيكون األخرى رواياا

بعد هذه املقدمة نقول: إننا عندما نطالع سرية هذين اإلمامني اهلمامني 
ندرك بوضوح أما يذهبان إىل القول بأن اإلمامة تكون بالتنصيب اإلهلي، 

ض ما روي عنهما  نشري إىل بعأيت. وفيما ي7ومن ذلك تنصيب اإلمام علي 
  يف هذا الشأن:
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يف خطبة له إىل السنة اإلهلية القائمة على  7أشار اإلمام احلسن 
 وأهل 9تعيني اخلليفة واإلمام بعد النيب، وعرف مصداق ذلك يف النيب األكرم 

مل يبعث نبياً إال اختار له نقيباً ورهطاً وبيتاً، فو الذي  اهللاإن «: قائالً : بيته
باحلق نبياً ال ينتقص من حقنا أهل البيت أحد إال نقصه اهللا من  بعث حممداً

  .���»عمله مثله، وال تكون علينا دولة إال وتكون لنا العاقبة
قد اعتلى املنرب بعد شهادة اإلمام  7ويروى أيضاً أن اإلمام احلسن 

حيث قال:  ،9وصرح بأن إمامته كانت بتنصيب من رسول اهللا  7علي 
  .�`�»به رسول اهللا... قد نص«

اللتني استودعهما  �الثقلني�إىل األمانتني  7وقد أشار اإلمام احلسن 
اهللا عند املسلمني، وقال إما تعنيان القرآن وأهل البيت، وأكد أن طاعتهم قد 

  :يقول إذ ،9فرضت على املسلمني يف القرآن الكرمي وسنة النيب األكرم 
األقربون، وأهل بيته  9 اهللارسول  حنن حزب اّهللا املفلحون، وعترة«

والثاين كتاب  9الطاهرون الطيبون، وأحد الثقلني اللذين خلَّفهما رسول اهللا 
، فيه تفصيل كل شيء، ال يأتيه الباطل من بني يديه، وال من خلْفه، واملعول اهللا

ا عليه يف كل شيء، ال خيطئنا تأويله، بل نتيقن حقائقه، فأطيعونا، فإنَّ طاعتن
  .��b»مفروضة إذ كانت بطاعة اّهللا والرسول وأويل األمر مقرونة

يا أهل الكوفة! اتقوا اهللا «يف خطبة له يف مسجد الكوفة:  7وقال 
�  (فينا، فإنا أمراؤكم، وإنا أضيافكم، وحنن أهل البيت الذين قال اهللا فيهم:  }"w`
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وحيث كان يعلم أسباب وجود النفاق يف معسكره فقد اضطر إىل 
أيها الناس، إن معاوية زعم أين «الصلح مع معاوية بن أيب سفيان، مثّ قال: 

رأيته للخالفة أهالً ومل أر نفسي هلا أهالً، وكذب معاوية. أنا أوىل الناس 
  .�`�» وعلى لسان نيب اهللابالناس يف كتاب اهللا

كبار قومه يف مىن وطلب منهم الشهادة  7وقد دعا اإلمام احلسني 
 خم، بغدير الوالية مقام يف 7 علياً اإلمام نصب قد 9بأن النيب األكرم 

  :قائالً

نصبه يوم غدير خم فنادى  9أنشدكم اهللا، أتعلمون أن رسول اهللا «
  .��b»له بالوالية

  يباً يف كربالء، فقال:وروي عنه أنه وقف خط

أما بعد أيها الناس فإنكم إن تتقوا اهللا وتعرفوا احلق ألهله يكن «
أرضى هللا، وحنن أهل البيت أوىل بوالية هذا األمر من هؤالء املدعني ما ليس 
هلم والسائرين فيكم باجلور والعدوان، فإن أنتم كرهتمونا وجهلتم حقنا وكان 

  .��a»ورسلكم انصرفت عنكمرأيكم غري ما أتتين به كتبكم 
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  :الشبهة الرابعة: التنصيب عنصر تفرقة  ■

إن من بني األدلة والشبهات اليت يطرحها أهل السنة على إنكار أصل 
التنصيب، هو ما ينطوي عليه التنصيب من األضرار واآلفات بزعمهم. مبعىن أنه 

 النص هذا فإن واحلكم اإلمامة بشأن 9لو كان هناك نص من النيب األكرم 
املسلمني  من أخرى ومجاعة معه، املسلمني من مجاعة استقطاب إىل سيؤدي

ضده، وال خيفى ما يف ذلك من اخلالف والفرقة وشق وحدة اتمع اإلسالمي، 
  وهذا ال ينسجم مع مصاحل اإلسالم واملسلمني.

إىل بيان كيفية لزوم الفرقة  �هـ ٦٣١م�وقد عمد سيف الدين اآلمدي 
  ي يتسبب به التنصيب على النحو اآليت:والضرر الذ

أ ـ بعد كراهة بعض من الناس لإلمام واخلليفة املنصوب، يتعرض 
   اتمع للفتنة واالختالف، وهذا إضرار باآلخرين.

ب ـ إن اإلمام املنصوب هو واحد من الناس، وإن رئاسة فرد على 
ذلك من اإلضرار اآلخرين من أمثاله هو من التحكّم والظلم، وال خيفى ما يف 

  بالغري.

ج ـ إن اإلمام املنصوب ال خيلو أمره، فهو إما أن يكون معصوماً أو 
غري معصوم، واألول ممتنع طبقاً ملتبنيات أهل السنة، ويف مورد غري املعصوم 
حيتمل كفر اإلمام وفسقه، فإن مل يتم عزله يف مثل هذه احلالة فإن ضرر كفره 

ل ال خيفى ما يف عزله من الفتنة واالختالف وفسقه سيطال اتمع، وإن عز
  .���أيضاً
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وقد عمد بعض علماء أهل السنة إىل املقاربة واملوازنة بني ضرر 
التنصيب من جهة، وضرر عدم التنصيب من جهة أخرى؛ ليصل إىل القول بأن 
الضرر املترتب على التنصيب أكرب من الضرر املترتب على عدم التنصيب، 

  .���قول بترجيح عدم التنصيبوبذلك مال إىل ال

  :مناقشة وتحليل

لقد عرضنا يف الفصل األول من هذا الكتاب إىل إثبات نظرية التنصيب 
باألدلة والشواهد الوافية والكافية، وهو أمر يثبت ضعف هذه الشبهة من 

   نشري إىل نقاط أخرى يف رد هذه الشبهة:أيتاألصل. وفيما ي

  :يأ ـ لزوم التبعية للحكم الشرع

من التذكري بأن  البدونقده قبل الدخول يف تفاصيل حتليل هذا املدعى 
املسلم احلقيقي جيب أن يكون ملتزماً ومنقاداً وممتثالً لتكاليفه الدينية 

  والشرعية، وأن ال يكون بصدد املوازنة بني أداء تكاليفه وترجيح مصاحله.

ية أن النيب وعلى هذا األساس إذا ثبت لنا باألدلة الشرعية والدين
، 7علي بن أيب طالب  مثل شخصاً واإلمامة للخالفة نصب قد 9األكرم 

وجب علينا االلتزام بذلك. وعليه فإن ادعاء أهل السنة بأن التنصيب يؤدي 
إىل الضرر واإلضرار باآلخرين، مضافاً إىل عدم واقعيته، خارج يف حد ذاته 

هو الذي يلتزم بكل ما يقوله  عن دائرة أهل السنة، مبعىن أن السين احلقيقي
  .9رسول اهللا 
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  :ب ـ التنصيب اخلاص أفضل خيار

إن ما ادعي من أن التعريف باخلليفة وتنصيبه على اتمع يؤدي إىل 
االختالف، جمرد ادعاء ال يالزم التنصيب. بعبارة أخرى: جيب النظر يف من 

. �املنصوب� ، والشخص الذي يتم تنصيبه�الناصب�يتوىل عملية التنصيب 
فإن كان الناصب آخذاً بنظر االعتبار مجيع اخليارات واملالكات الالزمة ملنصب 
اإلمامة واخلالفة، وكان هذا الناصب عاملاً وخبرياً وخملصاً وحريصاً على 
اتمع، وكان اتمع بدوره مدركاً هلذه األمور ومؤمناً حبسن اختيار الناصب 

خلليفة سيحظى بترحيب عامة الناس. وحيث وحكمته، فإن تنصيبه لإلمام وا
أن الفرض يقوم على أنه حييط جبميع أبعاد مسألة القيادة وحاجة اتمع، وال 
يالحظ إال مصلحة اتمع والدين، فإن مثل هذا التنصيب سيكون بالضرورة 

  نافعاً للمجتمع، بل جيب تطبيقه على أرض الواقع.

طال اتمع، بل على إذن أصل التنصيب ال يشتمل على ضرر ي
الشخصية اجلامعة للناصب �العكس من ذلك ميكن القول على الفرض املتقدم 

  : تكون مصلحة اتمع يف التمسك ذا التنصيب.�واملنصوب

مثّ لو أن شخص الناصب ـ بدالً من حلاظ مصاحل اتمع ـ مال إىل 
لذي سيتم تغليب مصلحته الشخصية ومصاحل أسرته وقبيلته، فإن الشخص ا

تنصيبه لن يكون هو اخليار األمثل. ففي مثل هذا الفرض هناك إمكان 
االختالف والفرقة والنقاش، ولو متّ إجبار الناس وإكراهههم على القبول ذا 
التنصيب، أو جرى يف غيام، فإن مثل هذا األمر سيؤدي إىل اإلضرار يف 

  حقوق املواطنني بل وتشويه الدين نفسه.

دمة نتوجه بالسؤال إىل أهل السنة قائلني: لو اختار النيب ذه املق
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 ،�بالفعل حصل ما وهو� واخلالفة اإلمامة ملنصب بعينه شخصاً 9األكرم 
 الصفات بأفضل واملتصف والكفوء واجلامع الفرد اختيار ذلك يف سيالحظ فهل

 احلاملص سيالحظ ـ باهللا والعياذ ـ ذلك من بدالً أنه أم املناسبة؟ والشروط
  والقبلية؟ الفردية

إن جواب كل مسلم عن هذا السؤال سيتم عرب اختيار الشق األول. 
وعليه هل سيؤدي اختيار هذا الشخص الذي هو وحده الصاحل إلدارة وقيادة 
اتمع إىل اإلضرار باتمع، أم أن اتمع سريى فيه اخليار األفضل، لعلمه 

تصدى للدفاع عنه بكل ما أويت من حبرص النيب وحكمته يف هذا اخليار، وي
  قوة.

نعم قد خيرج علينا بعض األشخاص الذين خيالفون شخص املنصوب، 
ويسعون إىل تشويه مسعته واغتيال شخصيته من خالل التذرع مبختلف األدلة 

، حيث قيل: إنه حديث السن 7الواهية ، كما حصل ذلك مع اإلمام علي 
لن  اًا، أو أنه شخص به دعابة، أو أن قريشوال خربة له بالقيادة وال يصلح هل

. يف مثل هذه �وقد أشرنا إىل هذه الذرائع يف الصفحات السابقة�ترضى به 
احلالة قد يؤدي عزل الشخص املنصوب إىل تسنم غري الصاحلني سدة حكم 
اتمع، أو يؤدي ذلك إىل ظهور الرتاع واالختالف يف اتمع. إال أن هذه 

سبب أصل التنصيب، وإمنا تنشأ من جهة التآمر والتخطيط من اآلفة ال تنشأ ب
  قبل أصحاب املصاحل الشخصية الضيقة.

وقد صرح ذه اإلجابة ـ تنصيب الشخص األفضل، واقتران عدم 
تنصيبه بلوازم سلبية من قبيل التشتت واالختالف ـ فالسفة من أمثال الشيخ 

يار التنصيب واالنتخاب: الرئيس ابن سينا، حيث قال بعد اإلشارة إىل خ
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االستخالف بالنص أصوب، فإن ذلك ال يؤدي إىل التشعب والتشاغب «
  .���»واالختالف

  :ج ـ إمكان اخلطأ يف االنتخاب

اتضح أن الشخص الناصب إذا كان فرداً جامعاً وعاملاً جبميع األمور 
وحريصاً ومؤثراً على املستوى االجتماعي، فإن الناس سوف ينتفعون 

خص الذي ينصبه خليفة وإماماً عليهم. يف حني أن اختيار القائد من قبل بالش
الناس مباشرة أو اجلماعات أو الشورى، ينطوي على احتمال أن خيطئوا يف 
اختيارهم ملختلف األسباب عمداً أو سهواً، وال خيفى ما يف اختيار الناس 

لرتاعات للشخص غري الكفوء من األضرار واملخاطر اجلسيمة على مستوى ا
السياسية واالجتماعية واالقتصادية، واألهم من ذلك اجلانب الديين والقيمي. 

يف  �الدميقراطية�تقدم تفصيل البحث حول احملاذير املترتبة على اختيار الناس �
  .�الفصل الثاين على هامش تعاريف اإلمامة والدميقراطية

نصب اخلاص بعبارة أخرى: لو أجرينا مقارنة بني اختيار الناس وال
، سندرك أن أرضية الوقوع يف �الشخصية اجلامعة للفرد الناصب واملنصوب�

األخطاء السياسية واالجتماعية فيما يتعلق بالنسبة إىل الشخص املنتخب من 
؛ ألن كل قوم �النيب�قبل الناس أكثر بكثري من الفرد الذي ينصبه الفرد األكمل 

فاً إىل أن مالكات حتديد الفرد األصلح أو قبيلة متيل إىل تقليد فرد منها، مضا
للقيادة واإلمامة هي األخرى عرضة للخالفات والرتاعات، يف حني ال وجود 
هلذه احملاذير فيما يتعلق بالتنصيب اخلاص؛ إذ الفرض أن اجلميع مؤمن ومعتقد 

  بشخصية الفرد الناصب، وإن اجلميع سيذعن الختياره.
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  :وحدة األمةحمور احملافظة على  7د ـ صفح علي 

االختالف يف أصل التنصيب أقل منها يف االنتخاب  إنّ :قلنا
الدميقراطي، ورمبا خطر على الذهن تساؤالً مفاده: أن اختيار اخلليفة األول بعد 

منه، وإمنا متّ ذلك عرب شورى  بتنصيبٍ يكن مل 9رحيل النيب األعظم 
د اتمع اإلسالمي وبيضة السقيفة، ومع ذلك مل حيدث أي خالف أو نزاع يهد

  اإلسالم.

يف اجلواب عن هذه الشبهة جيب القول: إن اخلالف قد احتدم منذ 
اللحظة األوىل من تشكيل شورى السقيفة، حيث كان األنصار يريدون اخلليفة 

على أن يكون اخلليفة  �أبو بكر وعمر�منهم، ويف املقابل أصر املهاجرون 
ون لكل فصيل أمريه وخليفته، وبعد إىل القول أن يك هممنهم، مثّ صار بعض

ذهب يف حني األدلة اليت ساقها أبو بكر بادر بعض األنصار إىل مبايعته، 
، وطالبوا خبالفته. وعالوة 7آخرون منهم إىل االلتحاق بشيعة اإلمام علي 

من  7على األنصار ذهب مجاعة من الصحابة إىل البقاء يف صف علي 
  ان.أمثال: ابن عباس واملقداد وسلم

ويف هذا اخلضم كان هناك احتمال أن يؤدي هذا االختالف إىل حرب 
طاحنة داخل اتمع اإلسالمي بني أيب بكر وأنصاره من جهة، وبني اإلمام 

 جهة من وشيعته 9بوصفه منصباً لإلمامة من قبل النيب األكرم  7علي 
 ـ قةالساب الصفحات يف ذكرنا أن تقدم كما ـ 7 علي اإلمام ولكن. أخرى
ن حتت اقدام املنافقني واألعداء اخلارجيني، حفاظاً على م البساط سحب

الوحدة اإلسالمية، فغض الطرف عن هضم حقه، وقدم مصلحة املسلمني العامة 
  على مصلحته اخلاصة.
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دون أن يتعرض اخللفاء  7ولذلك حالت حكمة أمري املؤمنني 
شكل اإلمام علي الثالثة طوال ربع قرن من حكمهم ألي حرب داخلية، ف

مبوقفه هذا صمام أمان حال دون اندالع احلروب الداخلية. وعالوة على ذلك 
فإن اإلمام مل يتنازل عن حقه فحسب، بل بادر يف بعض املواطن حيث كان 
اخلطر حمدقاً باإلسالم إىل مساندة اخللفاء لتعزيز جبهة اإلسالم ورفد اتمع 

  ه.اإلسالمي واحلفاظ على وحدته ومتاسك

  :.تنصيب اخلليفة األول والثاين5هـ ـ جواب نقضي 

تذرع أهل السنة باآلفات واألضرار واحملاذير املترتبة على تنصيب 
حصول التنصيب، والقول  عدم إلثبات بعده، للخليفة 9النيب األكرم 

مبشروعية خالفة اخلليفة األول بانتخاب الناس. بيد أن هذا املبىن مل يتم تطبيقه 
، حيث نقض من قبل اخلليفة األول والثاين، فقد عمد أبو بكر إىل بعد ذلك

تنصيب عمر بن اخلطاب، كما قام عمر بتشكيل شورى من ستة أشخاص 
تقدم بيان �ووضع عليها شروطاً تؤدي تلقائياً إىل اختيار عثمان بن عفان. 

  .�يف الشورى 7األدلة على ذلك يف البحث عن أسباب مشاركة اإلمام علي 

تذرع أهل السنة باحملاذير اليت صوروها للتنصيب من أجل إنكار فقد 
 يواصل مل ملاذا: السؤال هذا عن اإلجابة عليهم وهنا ،9تنصيب النيب األكرم 

 هذا الشأن؟ وملاذا أصرا يف 9 اهللا رسول سرية الثاين واخلليفة األول اخلليفة
لى التنصيب طبقاً على تنصيب من خيلفهما رغم اآلفات واحملاذير املترتبة ع

  ملنهج أهل السنة؟

ليس من السهل على أهل السنة اإلجابة عن هذه األسئلة، إال إذا 
 9التزموا بأن اخلليفة األول والثاين كانا ـ والعياذ باهللا ـ أقدر من رسول اهللا 
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لذلك ما مل جيز  هلما وجاز األمة، لقيادة واألصلح األجدر هو من حتديد على
  .9لرسول اهللا 

كن ال يبدو أن السنة يلتزمون بذلك، إذ ليس فيهم من يعترب اخللفاء ول
، مضافاً إىل ذلك يستفاد منه أن أصل التنصيب ال 9أفضل من رسول اهللا 

يستوجب الضرر واخلالف يف حد ذاته. يف حني أم اعتربوا أول األمر أن 
  مطلق التنصيب يساوق الضرر.

  :و ـ جواب اآلمدي

وفساد الفرضيات الثالثة اليت ساقها سيف الدين  يتضح مما تقدم ضعف
  اآلمدي.

أما الفرض األول القائم على أن كراهة البعض لإلمام املنصوب سوف 
  تؤدي إىل حدوث الفتنة يف اتمع، فقد تقدم بيان اإلجابة عنه بالتفصيل.

وأما الفرض الثاين القائل بأن تنصيب اإلمام واخلليفة على الناس 
ه، حتكّم وتعسف، فيجب القول فيه: إن افتراض تنصيب اإلمام الذين هم مثل

 الناس، خالق وهو اهللا تنصيب إىل األمر واقع يف يعود 9من قبل النيب 
، وهذا يعود إىل خملوقاته على قانوناً يفرض أو حاكماً يعين أن للخالق وميكن

الفرضية  التوحيد يف احلاكمية والتشريع، وليس هناك أي خدشة فيه. وأما على
األخرى القائلة باختيار احلاكم من طريق البيعة، فيجب القول، أوالً: إن اتفاق 
األكثرية على حاكمية شخص واحد ال يكتب له التحقق حىت يف أكثر 
اتمعات دميقراطية، بل ال يشارك يف االنتخابات إال ما يقرب من نصف 

توزع النسبة املئوية من اتمع الذي تتوفر فيه الشرائط، وعلى هذا النصف ت
ال حيصل الفائز يف االنتخابات إال على أقل من نصف اآلراء؛  من ثَماآلراء، و
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؟ أال يكون يف ذلك أو مجيعهم فكيف ميكن هلذا احلاكم أن حيكم أكثرية الناس
  ف؟!م وتعسحتكّ

وثانياً: على فرض حصول املرشح على أكثرية اآلراء، فما هو الدليل 
  احلكم على األقلية اليت مل تنتخبه؟ الذي يبيح له

يف حبث اإلمامة ونقصها وقد سبق لنا أن ذكرنا نقاط ضعف الدميقراطية 
  والدميقراطية.

وفيما يتعلق بالفرضية الثالثة اليت ساقها اآلمدي، فيجب القول: إن 
الشيعة يذهبون إىل القول بعصمة اإلمام، ويثبتون ذلك باألدلة القطعية على ما 

يانه. وأما بناء على فرض عدم عصمة اإلمام، فيجب القول: إن هذا سيأيت ب
اإلشكال من قبل اآلمدي يرتد على أهل السنة أيضاً، حيث ال يرون اشتراط 
العصمة بالنسبة إىل اخلليفة واإلمام، ولو ألقينا نظرة على تاريخ اخللفاء فسوف 

وقد أشار ندرك حجم البدع واالحنرافات يف الدين بسبب عدم عصمتهم؛ 
إىل بعض هذه البدع واالحنرافات، وسوف نأيت على ذكرها  7اإلمام علي 

  يف الصفحات القادمة إن شاء اهللا تعاىل.

  :الشبهة الخامسة: عدم اشتهار التنصيب   ■

إن من الشبهات القدمية واملعروفة بني أهل السنة قوهلم: إنه لو كان 
 7 علي لإلمام 9 هناك حديث على التنصيب من قبل النيب األكرم

النص معروفاً لدى املسلمني يف صدر اإلسالم ومشتهراً  ذلك لكان باإلمامة،
بينهم، ولنقلوه إىل األجيال الالحقة، يف حني ال وجود ملثل هذا النص والشهرة، 

؛ فيستنتج من ذلك عدم وجود »النص اجللي«أو ما يعبر عنه بني القدماء بـ 
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  مثل هذا النص.

و هذه الشبهة لتأييد عدم وجود النص اجللي: أن افتراض ويضيف مقرر
وجود مثل هذا النص يستلزم كفر منكره، وسيؤدي تبعاً لذلك تكفري مجيع 

  .���9أصحاب النيب األكرم 

  :مناقشة وتحليل

  يف معرض حتليل هذه الشبهة جيدر االلتفات إىل األمور اآلتية:

  :أ ـ تأويل النص من قبل بعض الصحابة

 9زمنا بصحة هذا االدعاء، وقلنا بأنه لو ورد عن النيب األكرم لو الت
الشيعة إن القول جيب. لعلم متكرر؛ بشكل 7 علي اإلمام إمامة على نص 

ا أبداً، يدعون علم الصحابة بأصل التنصيب ووجود هذه النصوص وال ينكرو
ونقدها فال ولكنهم يقومون بتأويلها، وقد تقدم تفصيل هذه التأويالت وحتليلها 

  نعيد.

 إذن هذا النص بالتنصيب موجود، وقد بلغت معرفة الصحابة له حد
  االشتهار، ولكن أهل السنة عمدوا إىل تأويله.

  :ب ـ إمكان االختفاء

من قبل النيب  7على الرغم من وجود النص على إمامة اإلمام علي 
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يف صدر  أن يكون هذا النص قد خفي على أكثر املسلمني حيتمل ،9األكرم 
اإلسالم، وليس هذا باألمر احملال؛ إذ له نظائر، كما هو احلال بالنسبة إىل كيفية 

 فيها اختلف اليت األخرى الفقهية األحكام وبعض 9وضوء النيب األكرم 
 أهل بني فيما االختالف أو اخلاص، رأيه منهما لكل فكان والشيعة، السنة
  لفقهاء األربعة.هم عندما نطالع الكتب الفقهية لأنفس السنة

كما يدعم رأينا هذا توجه اخلليفة األول ومن تاله من اخللفاء الذين 
منعوا من تدوين احلديث النبوي، فقد صار اخلليفة األول إىل منع رواية 

 األهم شعارهم وكان واحلجج، األسباب ملختلف 9أحاديث النيب األكرم 
فوض للنيب أمر شرح  ، يف حني أن هذا الكتاب نفسه قد»اهللا كتاب حسبنا«

�u  (الدين وبيانه للناس، إذ يقول تعاىل:  |�~" & u� w�&}��w� u |9u]~0w� u	 t7 |��� u�t,u�w` &u�t� u�"u u%
 t6 w#t,u�w` (���.  

 9لقد أمر اخلليفة الثاين جبمع املكتوب من أحاديث النيب األكرم 
رواة من أمثال حبس معه بعض ال حداً األمر هذا يف تشدده بلغ وقد وحرقه،

  .�`�عبد اهللا بن مسعود وأيب الدرداء وأيب مسعود األنصاري

وقد استمر هذا النهج على وترية أشد يف املراحل الالحقة، فها هو 
معاوية بن أيب سفيان يكتب إىل عامله بإهدار دم كل من يروي فضيلة يف 

  .��bعلي بن أيب طالب وأهل البيت
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االعتبار، هل ميكن لنا أن نتوقع  وعليه مع أخذ هذه احلقائق بنظر
  شيوع وانتشار روايات اإلمامة واخلالفة يف مصادر أهل السنة؟

إذن خفاء أمر على أكثر الناس وعدم شيوعه بينهم ال يدل على عدم 
  وجوده من الناحية املنطقية.

وبالعودة إىل التاريخ يتعزز هذا االحتمال، ويظهر ذلك من خالل تذكري 
ض األنصار بعد حادثة السقيفة، حيث أعاد على بشري بن بع 7اإلمام علي 

 فقال مببايعته؛ وطالبهم وخالفته، إمامته يف 9سعد نصوص النيب األكرم 
ام: لو كنت ذكرتنا ذه النصوص قبل بيعتنا أليب بكر ملا اإلم جواب يف بشري

  .���عدوناك، ولكن األمر قد مضى

  :امةج ـ وجود الدوافع السياسية يف مسألة اإلم

ذكرنا أن هناك اختالفاً بني املسلمني حىت يف املسائل العبادية 
 النيب وضوء أن حني يف ،9والتعبدية، من قبيل: كيفية وضوء النيب األكرم 

. وعليه جيب أن املسلمني مجيع من ومسمع مرأى وعلى يومي بشكل يتم كان
كانت من املسائل  نضيف هنا إىل احتمال اخلفاء أن املسألة املتنازع عليها إذا

السياسية والدنيوية وكانت تتصل باملصاحل السياسية واالجتماعية اجلوهري 
واحليوية، بل والقبلية أو املناطقية، فإن الدوافع إىل إخفائها والتحفّظ عليها 

  ستكون أشد وأقوى.

واضح أن مسألة اخلالفة والسلطة وما هي املنطقة أو العشرية اليت 
فة، ينطوي على ما ال حيصى من املصاحل واملنافع هلذا الطيف ينتمي إليها اخللي

                                                             

� − 2k�(�� #, Kq ,��.�7� 3/3�� ¤< u-� :LC:�,  pd � ,��  	�`F 



 *��

اخلاص من الناس، ولذلك يكون احتمال إنكار النص أو تأويله ملصلحة فئة 
  دون فئة أخرى أشد.

بعد سيطرة احلكومة الفاقدة لدعامة شرعية وتدعي عدم فضالً عن أنه 
كنوا ـ بسبب وجود نص على أحد أو تنصيب ألحد، فإن أكثر الرواة لن يتم

خوفهم من بطش احلكومة القائمة ـ من بيان احلقائق ونقلها. من هنا يكون 
  الختفاء النص كثري من الدواعي والدوافع.

  :وبعض الصحابة بوجود النص 7د ـ تصريح اإلمام علي 

ون بعدالة مجيع الصحابة كيف مناألمر اآلخر هو أن أهل السنة حيث يؤ
عض الصحابة اآلخرين، من أمثال: أيب ذر وب 7يتعاملون مع اإلمام علي 

الغفاري وسلمان الفارسي وعبد اهللا بن عباس وأيب أيوب األنصاري وعمار 
بن ياسر وخزمية بن ثابت وأيب بن كعب وعثمان بن حنيف وغريهم، وقد 
صدر عنهم التأكيد مراراً وتكراراً بوجود النص على التنصيب واإلمامة؟ وقد 

 أنه يف 7 علي واإلمام 9وايات عن النيب األكرم تقدم ذكر كثري من الر
. وسنأيت على ذكر نصوص الصحابة إمامته على بالنص يتعلق فيما احلق معيار

  على أصل التنصيب يف الصفحات القادمة إن شاء اهللا وتعاىل.

 7على أهل السنة أن حيسموا أمرهم، فهل ما يدعيه اإلمام علي 
  ص، أمر واقعي وحقيقي أم ال؟وغريه من الصحابة بشأن وجود الن

فإن كان ما يدعيه هؤالء حقاً، ثبت ما يدعيه الشيعة. وإن مل يكن حقاً 
ـ والعياذ باهللا ـ فهل يعين ذلك أم كانوا يكذبون والعياذ باهللا؟ وعليه كيف يتم 

  التوفيق بني هذا الكالم وبني قوهلم بعدالة مجيع الصحابة؟!
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معرض اإلجابة عن هذه األسئلة هي غاية ما يقوم به أهل السنة يف 
اللجوء إىل التأويل، وقد ذكرنا يف نقد هذه التأويالت أا ال متثل حالً 
للمشكلة، فهي يف أغلبها اجتهاد يف مقابل النص، وإمنا تأيت يف سياق اجلمع بني 

دون أن تنطوي على أسس من اخللفاء األربعة، فهي تنفعهم إلقناع أنفسهم، 
  علمية.

  :صل بني اإلمامة واخلالفةهـ ـ الف

إن النقطة الدقيقة اليت جتب علينا مالحظتها بدقة وعناية خاصة هي 
البحث يف أبعاد اإلمامة. وقد تقدم يف حبث تعريف اإلمامة أن أشرنا إىل خمتلف 
أبعادها، من قبيل: املرجعية العلمية والدينية والوالية املعنوية والسياسية 

جدالً ـ اختفاء النص على التنصيب، فإن هذا  واالجتماعية. فلو فرضنا ـ
يقتصر على الدائرة السياسية واالجتماعية من اإلمامة، مبعىن أنه سينحصر 
مبسألة احلكم واخلالفة. وأما فيما يتعلق بالبعد اآلخر من اإلمامة والذي يتمثل 

قبل  باملرجعية العلمية والدينية ـ املمكن طرحه حالياً، وميكن االستناد إليه من
هناك نصوص متعددة ومتواترة يف مصادر الفريقني، من قبيل فعموم املسلمني ـ 

تقدم ذكر أصل روايات �حديث الثقلني، مما ال جمال إىل إنكاره أو تأويله 
  .�املرجعية العلمية والدينية وحجيتها يف الصفحات السابقة

وعليه فإن أقصى ما ينكره أهل  السنة وغريهم من الذين ينكرون 
وجود النص، إمنا ينكرونه يف دائرة التنصيب مبعىن اخلالفة واحلكم. وأما 
اإلمامة مبعىن املرجعية العلمية والدينية والوالية املعنوية فيجب عدم إنكارها، 

معياراً للحق واحلجة  7وعليهم اعتبار السرية النظرية والعملية لإلمام علي 
هم مفعمة بأمثال هذه النصوص. مصادر اإلهلية، وأن يلتزموا ا؛ ذلك ألنّ
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وعندما ننظر إىل اإلمامة من هذه الزاوية جيب أن يكون هناك إمجاع بني 
وحجيتها،  وإن االختالف  7الشيعة والسنة يف التمسك بسرية اإلمام علي 

بينهما يقتصر على حكومة اإلمام علي وغريه من اخللفاء مما ال مثرة عملية له 
راجع الشيعة من أمثال آية اهللا السيد الربوجردي ـ حالياً. من هنا كان بعض م

مبىن املرجعية العلمية �طبقاً لرواية بعض تالميذه ـ يتمسك حبديث الثقلني 
  .���، دون حديث الغدير�والدينية

  :و ـ عدم داللة عدم االشتهار على العدم

لإلمامة، مع  7لو سلمنا بفقدان اشتهار النص وتنصيب اإلمام علي 
تفاد من ذلك إثبات عدم إمامته، وذلك ألننا إذا اعتربنا اآليات ذلك ال يس

والروايات النبوية حجة ومعتربة، وجب األخذ ا بوصفها حجة شرعية 
معتربة حىت لو اقتصرت على آية أو رواية واحدة غري مدعومة بروايات 
أخرى أو مل تبلغ حد الشهرة. إن ما يقوله أهل السنة من عدم بلوغ تنصيب 

حد الشهرة ليس سوى ذريعة، فإم يعملون بالروايات  7مام علي اإل
النبوية الضعيفة ويأخذون خبرب الواحد يف ااالت األخرى من قبيل: 
املستحبات، ولكن ما أن يصل األمر إىل اإلمامة تراهم خيتلقون املعاذير 
اختالقاً من أجل التنصل عن العمل ا، يف حني جيب عدم التفريق بني 

  الروايات يف مقام العمل.
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  :ز ـ عدم املالزمة بني ترك النص والكفر

إن من بني األدلة اهلامة اليت متسك ا أهل السنة إلنكار النص 
والشهرة، هي الفرار من حمذور تكفري الصحابة. ويف هذا الشأن جيب القول 
 أوالً: إن كان هناك من وجود ألصل النص على التنصيب، فيجب عدم التهرب

من الواقع بدفن الرؤوس يف الرمال كما تصنع النعامة، بل جيب مواجهة احلقيقة 
واإلقرار بلوازمها أيضاً. فإن عدم التزام البعض بالنص ال ميكنه أن ينهض دليالً 

  على عدم وجود النص أو عدم اشتهاره.

وثانياً: ميكن اجلمع بني هذين األمرين، بااللتزام بوجود النص وشهرته، 
عدم تكفري الصحابة، وذلك من خالل القول بأن الصحابة رغم علمهم وكذلك 

بوجود النص، مل ينكروه وإمنا قاموا بتأويله، وقد تقدم أن أشرنا إىل جانب من 
ذلك يف الصفحات السابقة، وأما تفصيل تلك التأويالت فسوف نأيت على 

  .»تأويالت أصل التنصيب«ذكرها يف الفصل اخلامس 

كر الشيعة وجود نصوص من اآليات والروايات العديدة وثالثاً: لقد ذ
واملتواترة مبختلف األسانيد من طرق الفريقني، وهو أمر يبطل دعوى عدم 

  اشتهار النص، وقد تقدم أن ذكرنا ذلك بالتفصيل.

الشبهة السادسة: مبايعة الصحابة لمرشح السقيفة (أبي   ■

  :بكر)

ها أهل السنة على مذهبهم إن من بني األدلة أو الشواهد اليت يقيم
 إماماً أحد تنصيب على 9عدم وجود أصل النص من قبل النيب األكرم �

 واألنصار املهاجرين من املسلمني قبل من اإلمجاع دعوى ،�املسلمني على
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 قد 9 األكرم النيب كان لو أنه بتقرير. السقيفة يوم يف بكر أيب ترشيح على
يطّلع عليه مجيع  حبيث بعده، نم واخلالفة باإلمامة 7 علي على نص

املسلمني، فلماذا مل يلتزم املسلمون ذا النص، وصاروا إىل دعم أيب بكر 
ي عدم وجود النصوبايعوه؟ ويضيف أهل السنة أن هذا األمر يدعم ويقو���.  

ق مثل هذا اإلمجاع والتوافق حجة ومعترباً؟ يذهب حتقّ دولكن هل يع
هذا اإلمجاع استناداً إىل حديث ينسبونه إىل  أهل السنة إىل اعتبار حجية

  .»ال جتتمع أميت على خطأ«الرسول يقول: 

  :مناقشة وتحليل

تعود هذه الشبهة بنحو ما إىل شبهة عدم اشتهار التنصيب؛ إذ تذهب 
كلتا الشبهتني إىل عدم اشتهار النص، وقدأشرنا يف معرض نقد شبهة عدم 

  اشتهار التنصيب إىل األمور اآلتية:
  ـ العلم بالنص والعمل على تأويله. ١
  ـ إمكان االختفاء. ٢
  .أو إخفائه ـ وجود الدوافع السياسية وراء حذف النص ٣
وبعض الصحابة بوجود النص،  7 ـ تصريح اإلمام علي ٤

  واالحتجاج به.

وعليه فإن دعوى داللة بيعة الناس خلليفة خاص على عدم النص، 
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ية، وال من حيث احلقائق اخلارجية، فال تالزم غري ثابتة ال من الناحية املنطق
، ومع 7بني األمرين؛ إذ من املمكن أن يكون هناك نص على اإلمام علي 

ذلك يذهب الناس أو طائفة أخرى ألسباب خاصة إىل دعم ترشيح شخص 
   نشري إىل جانب من هذه األسباب:أيتآخر، وفيما ي

  :أ ـ استعجال تشكيل السقيفة وعدم مشروعيتها

البيعة واإلمجاع املقبول واملعترب هو االجتماع القائم على أساس  إنّ
التشاور وإعمال الفكر والتأمل من قبل نخب اتمع يف خمتلف أبعاد املوضوع 

، أما اإلمجاع الذي يتخذ بشكل متسرع، فإن اعتباره من وزواياه امع عليه
  ناحية العقل والعقالء موضع جرح وتساؤل.

ع الذي يدعيه أهل السنة فيما يتعلق بانتخاب اخلليفة األول، أما اإلمجا
 يف األنصار اجتمع 9فهو طبقاً لرواية املؤرخني: إنه بعد رحيل النيب األكرم 

 إىل فسارع عمر؛ إىل اخلرب فأي بينهم، من خليفة ليختاروا ساعدة بين سقيفة
 قرار ملواجهة فةالسقي إىل مسرعني فأقبال األنصار، باجتماع خيربه بكر أيب
نصار، وطبقاً لتقرير املؤرخني مل يتواجد يف هذه السقيفة من املهاجرين سوى األ

أيب بكر وعمر وأيب عبيد بن اجلراح، ويف مثل هذه األجواء املتشنجة متّ اختاذ 
  القرار املتسرع، ومتّت مبايعة أيب بكر باخلالفة.

 غياب نخب اتمع والسؤال هنا: هل اختاذ مثل هذا القرار اخلطري يف
، وسلمان، وأيب ذر، واملقداد، وابن عباس، والزبري، 7من أمثال: علي 

انتخاب عقالين؟ وهل ميكن إطالق مصطلح اإلمجاع على مثل هذه البيعة 
  واالنتخاب؟

القول مببايعة الناس للخليفة األول فيما بعد حبث آخر، إال أن  إنّ
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دون حضور من اليت متّت ومشروعيتها السؤال يكمن يف منطقية أصل السقيفة 
النخب االجتماعية وما يصطلح عليهم بأهل احلل والعقد وعلى وجه التحديد 

  ، الذي يشكل الكفّة األهم بل احملور األثقل يف القضية.7اإلمام علي 

  :على السقيفة 7اعتراض اإلمام علي 

كما  ثابتة عند أهل السنة،ومرتلته وعدالته  7إن مكانة اإلمام علي 
أن عصمته باإلضافة إىل ما تقدم ثابتة عند الشيعة. وقد تعرض اإلمام علي 

يف أكثر من موضع إىل نفي شرعية السقيفة. ومن ذلك ما قاله أليب بكر  7
  .���»فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف ذا واملشريون غُيب«شعراً: 

3̄ �7 >,*� �8 >̄  7 >� >�� �7?�%�ويف موضع آخر،  ®�-̄ 2�̄* � ¬���̄ °��¯( ®:
 Q� °5H̄ G��̄�̄�� 9،  Q̄�@̄ 7 :w Ê� �<̄ �¬% � ®��̄�@̄ :��°��@̄ ? °H�l̄®:̄ ®6�̄ ��̄�@̄ ��̄

 Q̄�@̄ F Ê� �<̄ ®� °�®% ��̄7 Q̄� °5H̄ ¬��̄- ®� $®*̄ ̄ ®�°. ®PP̄¯. ®;� ¬�$̄�̄ :�� 9  ®��̄- ¬Þ�̄
 °/�̄ , ®� $% �® °f !̄� ū�̄® °¾ 2 ¬P° ®��̄ ū � �D̄�̄ E ��̄�̄ :��°��@̄ F ®� $¹* � °� ®u ̄ ē�̄�P̄¯.

 Q̄��̄�̄ ? ®� $®*̄ ̄ 7 : ¬�°1 F ®� § °2¬* A�̄®�¯� u °��̄ ® Ǟ ®� $*� É °GH̄��̄  ®y¯�È °2�̄��̄  ®y�̄ �̄��̄ ®��̄
 Q̄�@̄ 7 : ̄LP̄�̄ �̄ ¬,�̄- ®� ¬P¯. ®;� :��°��@̄ ? ÊÑ®/L̄ °@ ®��̄�@̄ �[̄�̄�̄ Q� °5 ¬L��̄ °G 9؛  Q̄��̄�̄ 
7 : ̄GL̄&̄¬o��̄ �� ° �X̄<̄�̄ GL̄P̄ ¬I��- �� ³P¯. ®;�}�`�.  

مل تكن بيعتكم «بشأن بيعة الناس له:  7كما قال أمري املؤمنني علي 
، يف إشارة منه إىل أن بيعة الناس له مل تكن متسرعة كما حصل ��b»إياي فلتة
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  يف بيعة اخلليفة األول.

على مبايعة أيب بكر، قال له بعد رفض  7إلمام علي وعندما أكره ا
أنا أحق ذا األمر منكم، ال أبايعكم وأنتم أوىل بالبيعة يل، أخذمت «مبايعته: 

هذا األمر من األنصار واحتججتم عليهم بالقرابة من رسول اهللا؛ فأعطوكم 
ى املقادة وسلموا إليكم اإلمارة، وأنا أحتج عليكم مبثل ما احتججتم به عل

األنصار؛ فأنصفونا ـ إن كنتم ختافون اهللا ـ من أنفسكم، واعرفوا لنا من األمر 
  .���»مثل ما عرفت األنصار لكم، وإال فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون

احلب يا «: 7فقال عمر: إنك لست متروكاً حىت تبايع. فقال له علي 
  .�`�»عمر حلباً لك شطره، اشدد له اليوم أمره لريد عليك غداً

يا معشر «إىل املهاجرين وقال هلم:  7مثّ التفت اإلمام علي 
املهاجرين اهللا اهللا ال خترجوا سلطان حممد عن داره وبيته إىل بيوتكم ودوركم، 
وال تدفعوا أهله عن مقامه يف الناس وحقه، فو اهللا يا معشر املهاجرين لنحن 

اب اهللا، الفقيه يف دين أهل البيت أحق ذا األمر منكم، أما كان منا القارئ لكت
اهللا، العامل بالسنة، املضطلع بأمر الرعية، واهللا إنه لفينا؛ فال تتبعوا اهلوى؛ 

  .��b»فتزدادوا من احلق بعداً

يف وصف احلكام يف عصره بالعودة إىل  7إن هذا املنطق من اإلمام 
ما الظلم والبعد عن احلق، يشكل دليالً على أم قد اغتصبوا حقه، وارتكبوا 
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خيالف الشرع، وإال مل يكن الستدالله حمل من اإلعراب. فلو كان النيب بصدد 
االستدالل مبجرد األولوية دون التنصيب، وأن اآلخرين الئقون وليسوا هم 

  األليق، فما معىن وصفه هلم بالبعد عن احلق، والتورط يف ارتكاب الظلم؟

  :فةاعتراف اخلليفة األول والثاين بالتسرع يف السقي

إن السقيفة ـ كما تقدم أن ذكرنا ـ مل تكن حصيلة مشاورة بني 
الشخصيات البارزة والنخب االجتماعية، بل كانت عمالً متسرعاً، وهذا ما 
اعترف به حىت الذين خرجوا منها فائزين بالسلطة. فهذا أبو بكر يعترف 

  .���»إن بيعيت كانت فلتة وقى اهللا شرها«ويقول: 

كانت بيعة أيب بكر «ن اخلطاب كثرياً ما يردد ويقول: كما كان عمر ب
  .�`�»فلتة، وقانا اهللا شرها

  :ب ـ الدوافع الدنيوية يف بيعة السقيفة

أبو بكر بن أيب �لقد تشكّلت السقيفة من بضعة من املهاجرين وهم: 
قبيلة �، ومجع من األنصار �قحافة وعمر بن اخلطاب وأبو عبيدة بن اجلراح

وهو �، وكان األنصار قد اتفقوا على خالفة سعد بن عبادة �رجاألوس واخلز
. ولكن مبجرد وصول هؤالء الثالثة من املهاجرين وما ساقه �من قبيلة اخلزرج

هيهات ال جيتمع اثنان يف قرن، «أبو بكر وعمر من األدلة، حيث قال عمر: 
كر . وأقنعهم أبو ب»واهللا ال ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غريكم
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فنحن األمراء وأنتم «بالتنازل عن اإلمر على أن تكون هلم الوزارة قائالً: 
  .���»الوزراء

زرج ـار وقبيليت األوس واخلـي بني األنصـا لعب التنافس الداخلـكم
ـ حيث ميتد الصراع التقليدي بينهما إىل ما قبل اإلسالم ـ دوراً هاماً يف 

عين انتخاب اخلليفة من إحدى احنراف األمر عن مساره الصحيح، إذ كان ي
هاتني القبيلتني اندحاراً وخسارة تسجل على القبيلة األخرى، ويبدو أن كال 
القبيلتني وجدت يف دخول املهاجرين على خط الرتاع حالً وسطاً يرضيهما 

  بقبول التعادل يف اخلسارة، وبذلك اقتنعوا بأن يكون اخلليفة من املهاجرين.

خلزرج تنافسا فيما بينهما على مبايعة اخلليفة مث إن كالً من األوس وا
القبيلة اليت تكون أسرع من أختها يف املبادرة إىل مبايعته  نّإاملهاجر، إذ 

ستحصل ال حمالة على امتياز أكرب وتكون مرضية عند السلطة على حساب 
واهللا «أختها، كما اعترف بذلك بعض زعماء األوس حيث خاطب قبيلته قائالً: 

ها اخلزرج عليكم مرة ال زالت هلم عليكم بذلك الفضيلة، وال جعلوا لئن وليت
  .�`�»لكم معهم فيها نصيباً أبداً؛ فقوموا فبايعوا أبا بكر، فقاموا إليه فبايعوه

وبعبارة أوضح: إن األنصار يف قضية السقيفة بدالً من مراعاة أصل 
ظة املصاحل القبلية، صاروا إىل مالحوانتخابه األصلح واألكفأ يف تعيني اخلليفة 

إىل االنتخاب أو عدم االنتخاب حتت وطأة التباغض والتحاسد، وهذه  ومن ثَم
  احلقيقة مذكورة يف مصادر أهل السنة أنفسهم.
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هذه احلقيقة قائالً: فلما رأى  �هـ ٣٢٣م �فقد ذكر أبو بكر اجلوهري 
عبادة ـ  بشري بن سعد اخلزرجي، ما اجتمعت عليه األنصار من تأمري سعد بن

وكان حاسداً له وكان من سادة اخلزرج ـ قام فقال: أيها األنصار، إنا وإن كنا 
ذوي سابقة ، فإنا مل نرد جبهادنا وإسالمنا إال رضى ربنا وطاعة نبينا، 
والينبغي لنا أن نستطيل بذلك على الناس، وال نبتغي به وعوضاً من الدنيا؛ إن 

رياثه، وأمي اهللا ال يراين اهللا أنازعهم رجل من قريش، وقومه أحق مب 9حممداً 
هذا األمر، فاتقوا اهللا وال تنازعوهم، وال ختالفوهم ... وملا رأت األوس أن 

ـ وهو رئيس األوس ـ  رئيساً من رؤساء اخلزرج قد بايع، قام أسيد بن حضري
  .���فبايع حسداً لسعد أيضاً

اجتماع السقيفة  من هنا يتضح أن الدافع األويل لألنصار من وراء عقد
هو االستيالء على احلكم واخلالفة وأخذها من املهاجرين، وهذا ما يشهد له 
توافقهم املبدئي على سعد بن عبادة اخلزرجي. وأما قضية إخفاقهم يف هذا 

عليهم، فهو حبث آخر. إال أن  �أبو بكر وعمر�املسعى، وتغلب املهاجرين 
كامنة وراء هذا األمر كانت مادية الذي يهمنا هنا هو أن دوافع األنصار ال

  ودنيوية خالصة، وال ميكن حمو هذا الوصمة السيئة من صفحات تارخيهم.

بعبارة أخرى: إن التاريخ يثبت أن األنصار رغم عظم التضحية اليت 
. الزلل من معصومني يكونوا مل ،9قاموا ا يف نصرة اإلسالم والنيب األكرم 

ن مصاحلهم الدنيوية واملناطقية يف االستيالء فلم يكن باستطاعتهم التغاضي ع
من واجب جتهيز  7على احلكم والسلطة، ومل يقوموا مبا قام به اإلمام علي 

 جثمانه على والصالة وتكفينه بتغسيله وكرامته حرمته ورعاية 9رسول اهللا 
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طاهر وتدفينه مهما كان واقع األحداث السياسية. وإمنا ختلوا عن هذا الواجب ال
ين، وتكالبوا على السلطة، وال ميكن أن يبدو هذا الفعل من وجهة نظر الدي

 وسلوكاً وقبيحاً شنيعاً عمالً إال 9التاريخ واملؤمنني وعشاق النيب األعظم 
  .مشرف غري

املسألة األخرى هي أن املؤرخني السنة ـ كما رأينا ـ يصرحون بأن 
الكبائر، ومع ذلك ال يتم  انتخاب األنصار كان بدافع احلسد، وهو كما نعلم من

احلديث هنا من قبلهم عن عدالة الصحابة. يف حني عندما يطرح الشيعة مسألة 
، 7جتاوز الصحابة للنص النبوي بشأن تنصيب اإلمام علي بن أيب طالب 

يستيقظ ضمريهم ويرتفع صوم باالعتراض والدفاع عن مظلومية الصحابة 
  ة يف هذا مصداقاً الزدواجية املعايري؟!وعدالتهم! وعليه أال يكون أهل السن

  :ج ـ البيعة باإلكراه واإلجبار

إن دعوى اإلمجاع واتفاق األمة على مبايعة اخلليفة األول ادعاء باطل؛ 
إذ كان هناك كثري من الذين عارضوا اختيار أيب بكر للخالفة، وهناك من مل 

ألول للخالفة يف يبايع أبداً، وكان من بني هؤالء سعد بن عبادة املرشح ا
السقيفة، على ما سنأيت على ذكر مصريه. وهناك من بايع حتت وطأة الضغط 
والتهديد واإلكراه. والنموذج البارز هلذه املعارضة، حتصن بعض أنصار اإلمام 

، حيث متّ إجبارهم على البيعة 3يف بيت السيدة فاطمة الزهراء  7علي 
  . ���بتهديدهم حبرق البيت عليهم
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ظل على موقفه من  7لرغم من التهديد، إال أن اإلمام علي وعلى ا
عدم مبايعة أيب بكر، لستة أشهر كاملة [حىت وفاة زوجته السيدة فاطمة بنت 

]. وبعد ذلك بايع رعاية للمصلحة، وقد تقدم بيان أسباب ذلك 3رسول اهللا 
  يف صفحات سابقة.

ـ كان الذين فمنذ البداية ـ طبقاً العتراف املؤرخني من أهل السنة 
يرفضون بيعة أيب بكر، يدفعون إىل البيعة بالشتم والضرب ووضع أيديهم بيد 
أيب بكر باإلكراه سواء أكان راغباً أم كارهاً، فعن أيب سعيد اخلدري، قال: 

مسعت الرباء بن عازب يقول: مل أزل لبين هاشم حمباً، فلما قبض رسول «
األمر عنهم، فأخذين ما يأخذ خفت أن تتماأل قريش على إخراج هذا  9اهللا

فكنت أتردد  9الواهلة العجول، مع ما يف نفسي من احلزن لوفاة رسول اهللا 
يف احلجرة، وأتفقد وجوه قريش، فإين  9اىل بين هاشم وهم عند النيب 

كذلك إذ فقدت أبا بكر وعمر، وإذ قائل يقول: القوم يف سقيفة بين ساعدة، 
با بكر، فلم ألبث وإذا أنا بأيب بكر قد أقبل وإذا قائل آخر يقول: قد بويع أ

ومعه عمر وأبو عبيدة ومجاعة من أصحاب السقيفة وهم حمتجزون باألزر 
الصنعانية ال ميرون بأحد إال خبطوه، وقدموه فمدوا يده فمسحوها على يد أيب 

  .���»بكر يبايعه، شاء ذلك أو أىب

سه والضغط عليه وقد صرح سلمان الفارسي بأن بيعته كانت بعد حب
  .�`�وتعذيبه جسدياً
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  .���وهكذا كان األمر بالنسبة إىل أيب ذر واملقداد والزبري

  :د ـ املخالفون لنتائج السقيفة

يقسم املؤرخون واحملققون الصحابة من خالل مواقفهم السياسية 
ـ  أحزاب مخسة أو مجاعات مخس إىل 9والدينية بعد رحيل النيب األكرم 

  لسياسي املعاصر ـ وذلك على النحو اآليت:حبسب املصطلح ا
  .�رئيس قبيلة اخلزرج من األنصار�أ ـ حزب سعد بن عبادة 

  ب ـ حزب أيب بكر وعمر ومجع من املهاجرين.
وبين هاشم ومجع كثري من  7ج ـ حزب علي بن أيب طالب 

  األنصار، وقليل من املهاجرين، من الذين طالبوا بالبيعة لإلمام علي حصرياً.
  حزب عثمان بن عفان من بين أمية. د ـ

  هـ ـ حزب سعد بن أيب وقاص وعبد الرمحن بن عوف من بين زهرة.
أما سعد بن عبادة ـ الذي كان رئيس األنصار ومرشحهم األول يف 
سقيفة بين ساعدة للخالفة ـ فقد امتنع عن مبايعة أيب بكر، وامتنع عن بيعة 

ملناسبات العبادية اجلماعية، وكان عمر بعده، بل امتنع حىت عن املشاركة يف ا
يتجاهل اخللفاء إىل أن متّ اغتياله بسهم يف منطقة حوران من بالد الشام، 

  ونسبوا قتله إىل اجلن!
قال الزبري بن بكار: كان عامة املهاجرين وجلّ األنصار ال يشكّون أن 

  .�`�9علياً هو صاحب األمر بعد رسول اهللا 
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يف تارخيه هذا الوصف إىل املهاجرين  وقد نسب ابن واضح اليعقويب
يشكون يف  وكان املهاجرون واألنصار ال«واألنصار أيضاً، إذ يقول: 

7علي«���.  

وقد ذكر املؤرخون أنه مل يبايع أحد من بين هاشم أبا بكر بن أيب 
  .�`� 3قحافة مدة حياة السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول اهللا 

 أيب خالفة على اعترضت 9 وكانت مجاعة من أصحاب رسول اهللا
 أمساء إىل نشري يلي وفيما ،7 علي اإلمام خبالفة القول إىل وذهبت بكر،

  :اآليت النحو على بعضهم

  .�9عم النيب األكرم �ـ العباس  ١
  ـ الزبري بن العوام. ٢
  ـ أبو أيوب األنصاري. ٣
  ـ سلمان الفارسي. ٤
  ـ أبو ذر الغفاري. ٥
  ـ املقداد بن األسود. ٦
  ـ عمار بن ياسر. ٧
  ـ بريدة األسلمي. ٨
  ـ أبو هيثم بن التيهان. ٩

  ـ سهل بن حنيف. ١٠
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  ـ عثمان بن حنيف. ١١
  .�ذو الشهادتني�ـ خزمية بن ثابت  ١٢
  ـ أيب بن كعب. ١٣
  ـ فروة بن عمرو. ١٤
  .���ـ سعد بن أيب وقّاص ١٥

  :7تصريح بعض الصحابة بإمامة اإلمام علي 

تعلقاً خاصاً  البداية منذ 9لنيب األكرم لقد كان لبعض أصحاب ا
، وذلك اتباعاً منهم للروايات اليت مسعوها من النيب األكرم يف 7باإلمام علي 

فضل علي؛ ومن هنا ميكن القول إن التشيع ـ مبعىن االلتفاف حول اإلمام علي 
باعتبار اخلليفة والفرد األكمل واألفضل والوصي الشرعي لرسول اهللا ـ قد نشأ 
يف حياة رسول اهللا. وهناك من أهل السنة املنصفني من اعترف ذه احلقيقة 

 7ايضاً، مثل الدوري الذي قال بأن وجود املؤيدين واملتحزبني لإلمام علي 
  .�`�يعود إىل ما قبل السقيفة

 لقب 9قال أبو حامت الرازي: كان الشيعة يف عصر النيب األكرم 
 وعمار واملقداد ذر وأيب سلمان: أمثال من ،7 علياً أحبوا الذي النفر أولئك

  .��bياسر بن
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كان سلمان الفارسي من خلّص أصحاب رسول  ـ سلمان الفارسي: ١
والذوبان يف أهل البيت حىت عد منهم، حيث قال  التفاين من وكان ،9اهللا 

بأنه  7. كان سلمان يصف علياً »سلمان منا أهل البيت«رسول اهللا يف حقه: 
. وقد ���أنه ميتلك علم الوصايا، وأنه مبرتلة هارون من موسىفصل اخلطاب، و

بايعنا رسول اهللا على النصح للمسلمني، «عبر عن بيعته له باإلمامة إذ يقول: 
  .�`�»واإلئتمام بعلي بن أيب طالب واملواالة له

 معروفاً وكان ،9وهو ابن عم النيب األكرم  ـ عبد اهللا ابن عباس: ٢
 املرموقني واملفسرين البارزين الصحابة من بوصفه لمنيواملس الصحابة بني

. وقد روي عنه أنه حاوره عمر بن اخلطاب يوماً يف أمر اخلالفة الكرمي للقرآن
فقال له: يا ابن عباس أتدري ما منع الناس منكم؟ قال: ال يا أمري املؤمنني. 

ن جتتمع قال: لكين أدري. قال: ما هو يا أمري املؤمنني؟ قال: كرهت قريش أ
لكم النبوة واخلالفة .. فقال ابن عباس: أمييط أمري املؤمنني عين غضبه فيسمع؟ 
قال: قل ما تشاء. قال: أما قول أمري املؤمنني: إن قريشا كرهت، فإن اهللا تعاىل 

�u  (قال لقوم:  u�t"u  &� �I ~� w	 u7 t6~ }�u�w@ u�w����  t6 ~uN� tDu  uau] t�u� uT (.�b�  

باس أيضاً، قال: دخلت على عمر يوماً فقال: يا ابن وروي عن ابن ع
العباس لقد أجهد هذا الرجل نفسه يف العبادة حىت حنلته رياء. قلت: من هو؟ 
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فقال: هذا ابن عمك ـ يعين علياً ـ قلت: وما يقصد بالرياء أمري املؤمنني؟ قال: 
ا يرشح نفسه بني الناس للخالفة. قلت: وما يصنع بالترشيح! قد رشحه هل

  .���فصرفت عنه ،9رسول اهللا 
 ذي«بـ 9وهو من األنصار، وقد لقّبه رسول اهللا ـ خزمية بن ثابت: ٣
أيها الناس إنا «: 7 علي اإلمام بيعة بعد قال أنه عنه روي وقد ،»الشهادتني

  .�`�»قد تشاورنا، واخترنا لديننا ودنيانا رجالً اختاره لنا رسول اهللا
  قال فيه:، شعراً 7علي مدح اإلمام ـ حجر بن عدي:  ٤

يا ربنا سلم لنا عليا .. سلم لنا املبارك املضيا .. املؤمن املوحد التقيا .. «
ال خطل الرأي وال غويا .. بل هادياً موفقاً مهديا .. واحفظه ريب واحفظ النبيا 

  .��b».. فيه فقد كان له وليا .. مث ارتضاه بعده وصيا
 7ل يف مدح اإلمام علي قا ـ النعمان بن عجالن األنصاري: ٥

  شعراً:
  .��a»كيف التفرق والوصي إمامنا .. ال كيف إال حرية وختاذال«
 7قال يف مدح اإلمام علي  ـ املغرية بن احلارث بن عبد املطلب: ٦

  شعراً:
  .��c»فيكم وصي رسول اهللا قائدكم .. وصهره وكتاب اهللا قد نشرا«
خالفة اخللفاء الثالث  كان أبو ذر طوال فترة ـ أبو ذر الغفاري: ٧
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، ويف ذلك داللة هامة ودقيقة. وقد »أمري املؤمنني«بأنه  7 اًيصف اإلمام علي
  وقف ذات مرة يف موسم احلج وخطب يف الناس قائالً:

أيتها األمة املتحرية بعد نبيها! أما لو قدمتم من قدم اهللا، وأخرمت من «
نبيكم ألكلتم من فوق رؤوسكم  أخر اهللا، وأقررمت الوالية والوراثة يف أهل بيت

ومن حتت أقدامكم، وملا عال ويل اهللا، وال طاش سهم من فرائض اهللا، وال 
  .���»اختلفت األمة بعد نبيها

مث استشهد لتأييد كالمه باألحاديث النبوية من قبيل: حديث املؤاخاة، 
  .�`� 7وحديث الوزارة لعلي 

  عة أيب بكر:كما روي عنه أنه قال خماطباً قريش عند مباي

يا معشر قريش! تركتم قرابة رسول اهللا، واهللا لريتد مجاعة من العرب، «
ولتشكن يف هذا الدين، ولو جعلتم األمر يف أهل بيت نبيكم ما اختلف عليكم 
سيفان. واهللا لقد صارت ملن غلب، ولتطمحن إليها عني من ليس بأهلها، إن 

رسول اهللا، يفرق بني احلق والباطل، علياً هو الصديق األكرب، وهو الفاروق بعد 
  .��b»وهو يعسوب الدين

                                                             

� −  p ,¤���*�� g/H�� ,¤���*�� �X�� u-� :LC:�� � ,�`� p ,H�(�6� Kq ;` ,
�c�� p ,HH3�� Lo: ;` � ,�mm � ,�* °5 Z�.� ;�cd3&f 2����� ;  L@�-

 p ,H��:6� H�]- ,«P7�`m � ,b�t  	b`�F 
` −  p ,Q���� �%� ,=3%�� 
�.7� :LC:�m � ,b�c p� ,>�-v H3*; 2�() ,�b� ,��t ;

 p ,2k�(�� #, Kq  ,��.�7� 3/3�� ¤< u-�t � ,�dtF 
b −  p ,2-�V�� 35<c � ,`rm p ,¤���*�� g/H�� ;` � ,�`� p ,Q���� �%� ;m ,

�b�c p ,2k�(�� #, Kq ,��.�7� 3/3�� ¤< u-� ;t � ,�dtF 



 *)�

إن أمرتين «يوم السقيفة:  7قال لعلي  ـ املقداد بن األسود: ٨
  .���»ألضربن بسيفي، وإن أمرتين كففت، فقال له: أكفف

لو أجد على قريش «وقال املقداد بشأن خالفة عثمان بن عفان: 
  .�`�»بدر يوم 9نيب أنصاراً، لقاتلتهم كقتايل إياهم مع ال

وناظر املقداد عبد الرمحن بن عوف ـ الذي لعب دوراً حمورياً يف تذليل 
اخلالفة لعثمان بن عفان ـ مستغرباً صنيع قريش يف انتزاع سلطان النيب 

إين ألعجب من قريش وتطاوهلم على الناس «: فقال أهله، من 9األكرم
. أما واهللا لقد تركت رجالً من بفضل رسول اهللا مث انتزاعهم سلطانه من أهله ..

الذين يأمرون باحلق وبه يعدلون، أما واهللا لو أن يل على قريش أعواناً لقاتلتهم 
قتايل إياهم ببدر وأحد. فقال عبد الرمحن: ثكلتك أمك ال يسمعن هذا الكالم 
الناس، فإين أخاف أن تكون صاحب فتنة وفرقة. قال املقداد: إن من دعا إىل 

ه ووالة األمر، ال يكون صاحب فتنة، ولكن من أقحم الناس يف احلق وأهل
  .��b»الباطل وآثر اهلوى على احلق فذلك صاحب الفتنة والفرقة

عمار بن ياسر من طالئع أصحاب النيب  ديعـ عمار بن ياسر:  ٩
األكرم ومن أشدهم إخالصاً وتفانياً يف ذات اهللا، وقد مدحه النيب يف الكثري من 

ومما قاله يف وصفه: أنه تقتله الفئة الباغية، وأن مصري قتلته سيكون املواطن، 
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هو اخللود يف جهنم. وكان مقتله يف حرب صفني على يد معاوية وهو يقاتل 
  .7يف جيش اإلمام علي بن أيب طالب 

وقد روي عن عمار بن ياسر بشأن تعيني عثمان بن عفان يف إطار 
يا معشر قريش، أما إذ «ب، أنه قال: الشورى املنتخبة من قبل عمر بن اخلطا

صرفتم هذا األمر عن أهل بيت نبيكم ههنا مرة وهنا مرة، فما أنا بآمنٍ من أن 
يرتعه اهللا منكم فيضعه يف غريكم كما نزعتموه من أهله ووضعتموه يف غري 

  .���»أهله

قال أبو هارون العبدي: كنت على مذهب ـ أبو سعيد اخلدري:  ١٠
أمر الناس خبمس، فعملوا «عت أبا سعيد اخلدري يقول: اخلوارج، حىت مس

بأربع، وتركوا واحدة. وملا سئل عن األربع؟ قال: الصالة والزكاة وصوم 
رمضان واحلج. قيل: فما الواحدة اليت تركوها؟ قال: والية علي بن أيب طالب. 

  .�`�»قيل له: وإا ملفروضة معهن؟ قال : نعم هي مفروضة معهن

من الذي أسلموا قبل فتح مكة، وكان من  احلمق: ـ عمرو بن ١١
، ألقي القبض عليه وحبس من قبل زياد بن 7خلّص أصحاب اإلمام علي 

  .��bأبيه عندما كان والياً ملعاوية على الكوفة، وقام بقتله

الكشكول فيما جرى على آل «ذكر السيد حيدر اآلملي يف كتابه 
 7الناس إىل والية اإلمام علي أكثر من مئة صحايب كانوا يدعون  »الرسول

                                                             

� −  p ,��D�� p�L� ,=>���7�� � ,b�� F��o  �  GH�o�� Z�- , 
` −  p ,B/�%.�� 3���� ,^������ � ,`cm p ,���*7� E 2�*I�� ;� � ,dbF 
b −  p ,2k�(�� #, Kq ,��.�7� 3/3�� ¤< u-� :LC:�b � ,�r�; ��M �-< L

,E��5y�  � ,2:e��7�� H�*�7��b� � ,��A 2�@� ;��bF 



 *)�

يف األمصار. كما أورد العالمة عبد احلسني شرف الدين يف كتابه وإمامته 
، ورصد حممد حسني 7أمساء مئتني من شيعة اإلمام علي  »الفصول املهمة«

  آل كاشف الغطاء أمساء ثالمثئة صحايب شيعي.

  :»ال جتتمع أميت على خطأ«هـ ـ وقفة على حديث 
ل السنة كي يضفوا املشروعية على إمجاعهم املزعوم استندوا قلنا إن أه

، ويف حتليلنا هلذا احلديث جتدر »ال جتتمع أميت على خطأ«إىل احلديث القائل: 
  اإلشارة إىل األمور اآلتية:
إن أول إشكال يثار بشأن هذا احلديث هو أنه من  أ ـ خرب الواحد:

نفسهم، هذا واحلال أن املسائل أخبار اآلحاد، وقد ثبت ذلك عند أهل السنة أ
الكالمية واألصول االعتقادية، وخاصة بالنسبة إىل مسألة على مثل أمهية 
اإلمامة واحلكم واخلالفة جيب أن يكون هناك دليل قطعي، ولذلك عمد أهل 

املروية  7السنة إىل رفض كثري من الروايات الدالة على إمامة اإلمام علي 
خبار اآلحاد، وأا مل ترد يف صحاحهم الستة! يف مصادرهم حبجة أا من أ

فكيف مسحوا ألنفسهم أن يثبتوا مشروعية خالفة خليفتهم األول مبثل هذل 
  احلديث الواحد؟! بل ويتوقعون من الشيعة أن يلتزموا ذا الدليل أيضاً!

األمر اآلخر أن هذا احلديث يدلّ  ب ـ عدم حتقق موضوع احلديث:
ة إذا اجتمعت على أمر لن يكون ذلك األمر خاطئاً، على أن األمة اإلسالمي

وهو ظاهر بل نص يف إرادة حتقق اإلمجاع، وذلك عن اختيار وإرادة ومشورة . 
يف حني أن بيعة اخلليفة األول على ما تقدم توضيحه مفصالً مل تستوف شروط 
 اإلمجاع، بل كانت جمرد قرار فردي اختذه عدد من الصحابة ال يتجاوز االثنني

دون تشاور، بل كان من أو الثالثة، هذا أوالً. وثانياً: كان هذا القرار قد اختذ 
. وثالثاً: غاب عن هذا األمر »فلتة«قراراً متسرعاً وصفه نفس من اختذه بأنه 
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رؤوس األمة من الذين جتب استشارم يف هذا الشأن، وهم أمثال: علي بن 
فارسي، وأبو ذر الغفاري. ، وعبد اهللا بن عباس، وسلمان ال7أيب طالب 

ورابعاً: إن مقدار االمجاع الذي حتقق فيما بعد، إمنا كان باإلكراه واإلجبار. 
وأخرياً: هناك من ختلف عن البيعة ومل يبايع حىت آخر حلظة من حياته، مثل: 

  سعد بن عبادة وهو املرشح األول يف السقيفة.

اخلمسة املتقدمة ال وعليه فإن احلديث املذكور بشأن اخلالفة، لألدلة 
ميكن أن يكون معترباً، وال ميكن التمسك به إلثبات مشروعية أصل بيعة 

  .���وخالفة اخلليفة األول

  :و ـ تأويل النصوص

على تأويل النص النبوي الشريف  7يعمل املناوئون لإلمام علي 
بشىت الطرائق والسبل، على ما سيأيت تفصيله يف الفصل القادم، وفيما يلي 

  تفي بذكر العناوين اآلتية:نك

  ـ جمرد بيان األفضلية. ١
  ـ محل األمر على جمرد الترشيح. ٢
  ـ اختصاص األمر باهلداية. ٣
  ـ بيان أصل الترتب. ٤
  ـ الضرورة. ٥
  ـ توقف األمر على مبادرة اإلمام. ٦
  ـ توقف األمر على البيعة. ٧
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  :ز ـ اختفاء النص ونسيانه

ى إىل توجه الناس إىل اخلليفة األول، وعدم العامل اآلخر الذي أد إنّ
، هو جهلهم ونسيام ألصل تنصيب النيب لإلمام 7التوجه إىل اإلمام علي 

، من أمثال بشري 7علي، ويؤيد هذا األمر جواب بعض الصحابة لإلمام علي 
يا «قال للمهاجرين:  7بن سعد على ما تقدم. حيث روي أن أمري املؤمنني 

ين لنحن ـ أهل البيت ـ أحق ذا األمر منكم، أما كان منا معشر املهاجر
القاريء لكتاب اهللا، الفقيه يف دين اهللا، العامل بالسنة، املضطلع بأمر الرعية، واهللا 
إنه لفينا، فال تتبعوا اهلوى، فتزدادوا من احلق بعداً. فقال بشري بن سعد: لو كان 

يعتهم أليب بكر، ما اختلف عليك هذا الكالم مسعته منك األنصار يا علي قبل ب
وقد تقدم منا بيان هذا اجلواب يف الصفحات . ���»اثنان، ولكنهم قد بايعوا

  السابقة بالتفصيل.

  :»النص«ح ـ املنع من انتشار نظرية 

وإمامته  7د على خالفة اإلمام علي وأكّ 9لقد نص النيب األكرم 
ملخالفني خلالفة اإلمام يف كثري من املواطن، من قبيل غدير خم. بيد أن ا

وأولئك الذين كانوا خيططون لالستيالء على السلطة، صاروا بصدد املنع من 
خليفة وإماماً على  7وتنصيب اإلمام علي ورمسيتها شيوع مسألة النص 

املسلمني. واملثال البارز على هذه احلقيقة ما عرف برزية اخلميس حيث متّ منع 
بشأن احلكم ومستقبل املسلمني، على ما  بة وصيتهكتا من 9النيب األكرم 

  تقدم تفصيله ضمن بيان حديث القلم والدوات.
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آخر يف يد املناوئني أو بوعليه عندما يقع زمام احلكم والسلطة بشكل 
لإلمام، أو املخالفني ألصل التنصيب، فمن الطبيعي أن يسعوا إىل العمل بشىت 

أجل مواجهة أزمة  الطرق على تضعيف نظرية التنصيب أو تأويلها من
مشروعية حكمهم. ومن بني تلك الطرق إجبار الناس والصحابة على مبايعة 

  خليفة السقيفة، على ما ثبت تفصيله يف املصادر التارخيية.

هذه األجواء كان أنصار أصل التنصيب أو العاملون به الجيرأون  يف ظلّ
، وهذه احلقيقة عن التصريح بوجود النص عليه، فضالً عن التبليغ له ونشره

سيكون هلا تأثري ال على تأييد وصدق هذه النظرية، بل وعلى شيوعها 
أو وانتشارها أيضاً. والشاهد اآلخر على هذا األمر هو نسيان يوم الغدير 

طوال فترة خالفة اخللفاء الثالثة األوائل، حيث كان إحياء ذلك اليوم جتاهله 
فقد  7آل األمر إىل اإلمام علي  منافياً ملصاحل تلك احلكومات، وأما عندما

  بدأ يويل هذا اليوم أمهية خاصة.

  :ط ـ القراءة العلمانية للنص

إن من بني العناصر األخرى اليت دعت إىل ابتعاد الناس عن أصل 
 الدنيوية القراءة هو بكر، أيب خالفة إىل وذهام ،9تنصيب النيب األكرم 

  . الدنيا حقل يف النبوي للنص والعلمانية

قد قبلوا روايات  الصحابة ـ لبعض الدقيق التعبري حد على هؤالء إن
النيب ونصوصه يف احلقل الديين بوصفها وحياً مساوياً، وأما يف حقل الدنيا 
فهناك متسع يتيح هلم العمل ذه النصوص والروايات أو رفضها، من هنا 

 7فإم على الرغم من علمهم بوجود النصوص على إمامة اإلمام علي 



 ***

  .���أباحوا ألنفسهم عدم االلتزام ا، واختيار مرشح آخروخالفته 

  :بذرائع واهية 7ي ـ إبعاد اإلمام علي 

 عن 9ـ عندما رحل رسول اهللا  7 اًعلى الرغم من أن اإلمام علي
كان شاباً ال يتجاوز عمره الثالثة والثالثني سنة، إال أنه طبقاً لكثري  ـ الدنيا هذه

ى نفسه جديراً باحلكم، بل يرى نفسه األكفأ واألقدر من النصوص كان ير
واألجدر باحلكم، وهذا ما اعترف به حىت املناوئون حلكومته. وهنا يطرح هذا 
التساؤل نفسه: ملاذا أعرض الناس ـ وبتعبري أدق: كبار القوم ورؤساؤهم ـ عن 

  واختاروا أبا بكر بن أيب قحافة؟ 7انتخاب اإلمام علي 

، وعلى 7التاريخ يتضح أن خمالفي اإلمام علي بأدىن نظرة إىل 
رأسهم عمر بن اخلطاب، قد جلأوا إىل خمتلف الذرائع واحلجج لتربير فعلتهم، 

  وأهم تلك الذرائع عبارة عن: 

  .7أ ـ صغر سن اإلمام علي 
  ب ـ كونه صاحب دعابة.

  ج ـ عدم دعم القبائل العربية له.
  د ـ حب قبيلته.

، »التربيرات«يف الفصل اخلامس ونقدها ة وسيأيت توضيح هذه األدل
  على هامش شبهة رعاية املصلحة.

من خالل التدبر يف أدلة اخلليفة الثاين يتضح أن ال شيء من هذه 
عن احلكم مع  7األدلة ميكنه أن يربر ما قام به من إبعاد اإلمام علي 

                                                             

� −  �@H 2�M�L7� ,���M�L7� ,u/3�� �q ���� 3(  :LC:��mF 



 **+

 يف صدر اعترافه بشخصيته الفريدة والفذّة. بل كان يتعين على مجيع املسلمني
اإلسالم ـ األعم من املهاجرين واألنصار ـ أن يسلموا زمام األمور إىل اإلمام 

ويسريوا يف ركابه من أجل بقاء اإلسالم، ملا يتمتع به من املزايا  7علي 
. حقه يف 9الشخصية اليت ال تتوفر يف غريه، مضافاً إىل نصوص النيب األكرم 

أو حاكم وإن كان  حكومة عن الناس إعراض أو توجه أن الكالم حاصل
ميكن له أن يشكل أرضية وقاعدة حكومية أو يسقطها، إال أن هذا ال ينهض 
دليالً على صدقها وقانونيتها وأحقيتها ومشروعيتها نفياً وإثباتاً، وإن مقالة 

وإن كانت ال تصدق على حنو  »الناس على دين ملوكهم«القدماء القائلة: 
  أا ذات مصاديق كثرية. املوجبة الكلية، ولكن يبدو

بأصل  7 الشبهة السابعة: عدم احتجاج اإلمام علي  ■

  :التنصيب

إحدى الشبهات القدمية ألهل السنة دعوى أن اإلمام مل يستند إىل  إنّ
قد  7 اًنص نبوي إلثبات إمامته وحكومته. فإم قد ادعوا أن اإلمام علي

بصالحيته وكماالته الذاتية  استند إلثبات إمامته يف احتجاجه على املخالفني
 قد لكان إمامته، على 9فقط، ولو كان هناك نص من قبل النيب األكرم 

   .���إليه استند

مل يستند إىل  7 اًوهناك من املعاصرين من ذهب إىل أن اإلمام علي
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  .���حديث الغدير يف احتجاجه على املخالفني

. إال أننا يف �`�وقد التزم بذلك بعض القائلني بنظرية التنصيب أيضاً
معرض إبطال هذا الظن والوهم سنكتفي باإلشارة إىل بعض الروايات املأثورة 

حيتج بالروايات  7عن اإلمام علي  ذا الشأن، لبيان كيف كان اإلمام علي 
  النبوية مراراً وتكراراً إلثبات إمامته.

  :مناقشة وتحليل

مامته وخالفته كان يعمد إىل إثبات مشروعية إ 7 اًاإلمام علي إنّ
من خالل حيثيتني، احليثية األوىل: ترتبط بشخصيته احلقيقية والذاتية وصفاته 
الكمالية اليت تستوجب أفضليته وأحقيته على اآلخرين للجلوس على مسند 
اإلمامة واحلكومة. واحليثية الثانية: ترتبط بشخصيته احلقوقية حيث متّ اختياره 

ماً وخليفة بعد رسول اهللا مباشرة. ومل حيدث واصطفاؤه من قبل اهللا بوصفه إما
بني الصحابة بشكل جاد، وميكن  7نزاع أو جدل بشأن أفضلية اإلمام علي 

كانوا يذعنون ويعترفون له  7القول إن أكثر املناوئني واملخالفني لإلمام علي 
باألفضلية، إال ان الرتاع كان يدور بشكل رئيس حول وجود تنصيب من قبل 

اإلمامة واحلكومة، فقد كان النقاش واجلدال وال يزال حمتدماً حول  النيب بشأن
نكتفي بتقرير  أيتهذه املسألة منذ رحيل رسول اهللا إىل عصرنا الراهن. وفيما ي

  ، ونترك التوسع فيها إىل القارئ احملقق.وبياا بعض الروايات
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أوالً: الروايات الواردة بلفظ النصب والعهد واالختصاص 
  ء واالختيار واألخذ:واالصطفا

يف مواطن كثرية وبشكل متكرر، يستند إىل  7كان اإلمام علي 
. وكان يف بعض إمامته إلثبات 9خمتلف النصوص املأثورة عن النيب األكرم 

املوارد يتمسك بشكل مطلق بأصل تنصيبه وتعيينه إماماً من قبل النيب األكرم 
  الفقرات اآلتية: نشري إىل ذلك عرب أيتوالوحي اإلهلي، وفيما ي

&;w`��  u�I~�w�{ (ـ لقد أشار اإلمام علي إىل قوله تعاىل:  ١ u< ~= u�= w�}�� z2w ~�
 ©¹I ~4 t	 u� ©�&u,� ~@ t6~ }�u� u7 & �? u4 wpw�,w] uR wJ (��� :ًف بنفسه قائالليعر ،  

أنا صراط اهللا الذي من مل يسلكه بطاعة اهللا فيه، هوى به إىل النار، «
  .�`�»الذي نصبين لالتباع بعد نبيه وأنا سبيله

ففي هذا االستناد يصرح اإلمام أوالً بأصل التنصيب، وثانياً ينسب 
  ذلك إىل اهللا سبحانه وتعاىل.

ـ استند اإلمام علي يف الشورى املقترحة من قبل عمر بن اخلطاب  ٢
يف حديث طويل استدل فيه على مدعاه، مذكراً إياهم بوجود أصل التنصيب 

  :7ذ يقول إ ،9بل النيب األكرم من ق
نشدتكم باهللا هل فيكم أحد نصبه رسول اهللا يوم غدير خم بأمر اهللا؛ «

  .��b»فقال: من كنت مواله فعلي مواله ... غريي؟ قالوا: ال
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واضح أنه لو مل يكن هناك أصل على التنصيب، ملا استند إليه اإلمام، 
  تة أعضاء الشورى.هذا أوالً. وثانياً: لكذبه من خاطبهم وهم الس

األمر اآلخر يف داللة هذا احلديث واألحاديث األخرى اليت يستند إليها 
هو أن مضموا يرمي إىل اإلمامة واخلالفة العامة الشاملة  7اإلمام علي 

للمرجعية العلمية والدينية ومسألة اخلالفة واحلكومة أيضاً. ذلك ألن املوارد 
لة ناظرة إىل مناقشة وجمادلة أمثال أيب بكر اليت يستند فيها اإلمام ذه األد

وعمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان، والقدر املتيقن منها هو مسألة احلكومة، 
وإال ملا استند إليها اإلمام، ولكذا املخاطبون وأنكروا داللتها على املدعى، 

هذه النصوص غري ناظرة إىل مسألة احلكومة، كما توهم ذلك بعض  إنّ :وقالوا
  .���ملعاصرينا

ـ يف بعض الروايات متّ استعمال مفردة العهد مبا يساوق التنصيب،  ٣
. علي اإلمام بإمامة املسلمني على وميثاقاً عهداً أخذ 9مبعىن أن النيب األكرم 

 تناسي عدم السقيفة يوم يف واألنصار املهاجرين 7 علي اإلمام طالب وقد
  :وقال اإلمامة بشأن النيب عهد

املهاجرين واألنصار، اهللا اهللا ال تنسوا عهد نبيكم يف أمري، يا معاشر «
  .�`�»ال خترجوا سلطان حممد من داره وقعر بيته إىل دوركم وقعر بيوتكم

 على آخر موضع يف 9ـ وقد ذكر اإلمام علي عهد النيب األكرم  ٤
  :اآليت النحو
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 لك طالب، أيب ابن يا: فقال عهداً إيلّ عهد 9وقد كان رسول اهللا «
والييت، فإن ولوك يف عافية ورجعوا عليك بالرضا، فقم بأمرهم، وإن اختلفوا 

  .»عليك فدعهم وما هم فيه

ـ ويف روايات أخرى متّ استعمال مفردة االختصاص واالصطفاء  ٥
يف خطبة الوسيلة بعد مرور سبعة  7بدالً من النصب. كما قال اإلمام علي 

إن اهللا .. اختصين بوصيته ف«: يقول إذ ،9أيام على وفاة رسول اهللا 
  .���»واصطفاين خبالفته

فاء طمبعىن االنتخاب واالص »االختيار«ـ املعادل اآلخر للنصب هو  ٦
يف بيان مسألة  7احلر الذي يكون عن علم واختيار. وقد أشار اإلمام علي 

اخلالفة إىل نظريتني؛ النظرية األوىل هي نظرية املخالفني القائلة بأن الناس قد 
اختاروا أبا بكر. والنظرية الثانية: تقول بأن رسول اهللا قد اختار شخصاً بعينه، 

  إذ يقول:

وزعموا أن من اختاروا من آل أيب قحافة أوىل مبقام رسول اهللا ممن «
  .�`�»اختاره رسول اهللا ملقامه

، ومها: اختيار نيرؤيت 7يف هذه الرواية يستعرض اإلمام علي 
  .لوضوحه صرحياً امسه اإلمام يذكر مل وإمنا ،9كرم الناس، واختيار النيب األ

مفردة االختيار ونسبها إىل اهللا يف تنصيب  7كما أطلق اإلمام علي 
  :قال أنه 9اخلليفة أيضاً، كما روى عن النيب األكرم 
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أال وإن اهللا نظر إىل أهل األرض نظرة؛ فاختار أخي علياً وزيري «
  .���»وخليفيت يف أميت ...

بني املفردات املعادلة للتنصيب مفردة األخذ، حيث روى  ـ إن من ٧
  قوله: 9اإلمام يف تتمة احلديث السابق عن النيب األكرم 

  .�`�»فأوحى إيلّ أن اختذ علياً أخاً ووصياً وخليفة يف أميت بعدي«

  :الثاين: حديث الغدير

يف مواطن خمتلفة حبديث الغدير إلثبات  7لقد استشهد اإلمام علي 
   نشري إىل جانب من تلك املواطن:أيت، وفيما يإمامته

 9بعد سبعة أيام على رحيل رسول اهللا  7ـ ألقى اإلمام علي  ٨
  الغدير قائالً: حادثة إىل فيها وتعرض الوسيلة، خبطبة عرفت خطبة

» °Q� °5H̄ p̄L̄�̄�� 9  L̄�̄¯��̄ , à� °� L/ 3k̄ !̄� H̄�Ā ¬�°1 , W�>̄�̄®�� 2 ¬P;̄ !̄�
 ̄� '����H̄ , 8®*ī ®-� °¶�¯*-̄ 
̄{ °H 9¬.;̄ = 3 °x�̄- D̄�̄<̄�̄ °s�̄ ̄ ¬�°1 , ½̄®% ®7� °8®( � °8�̄ �̄ ®A°�

 , °sR̄ ®��̄ Î "�̄�̄ °sR̄ ®��̄ °�®% °� ®u�̄ : 8 �®f̄ E '�{�@̄ °8�̄ ®�Ā$�� >� ̄�̄ °sR��̄ ®u�̄ Q��̄ ¬�
 °s�>̄� ̄ ®u�̄}�b�.  

 7لبة بعض أنصار اخلليفة األول من اإلمام علي ـ يف سياق مطا ٩
  مبايعة أيب بكر، رفض اإلمام مبايعته مستنداً يف ذلك إىل حديث الغدير قائالً:

يا معاشر املهاجرين واألنصار، اهللا اهللا ال تنسوا عهد نبيكم يف أمري، «
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  .���»ال خترجوا سلطان حممد من داره وقعر بيته إىل دوركم وقعر بيوتكم
ت مجاعة األنصار: يا أبا احلسن لو كان هذا الكالم مسعته األنصار وقال

  : 7منك قبل االنضمام أليب بكر، ما اختلف فيك اثنان! فقال علي 
مسجى ال أواريه، وأخرج أنازع  9يا هؤالء أكنت أدع رسول اهللا «

يف سلطانه؟! واهللا ما خفت أحداً يسمو له وينازعنا أهل البيت فيه، ويستحل 
ترك يوم غدير خم ألحد حجة  9تحللتموه وال علمت أن رسول اهللا ما اس

  . �`�»وال لقائل مقاالً
من احلضور أن يشهدوا مبا مسعوه من كالم  7مث طلب اإلمام علي 

 9فانشد اهللا رجالً مسع النيب «رسول اهللا يف حجة الوداع وغدير خم، فقال: 
اللهم وال من وااله،  من كنت مواله فهذا على مواله،«يوم غدير خم يقول: 

، قال »، أن يشهد مبا مسع»وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله
  زيد بن أرقم: فشهد اثنا عشر رجالً بدرياً بذلك.

واصفاً حديث الغدير بشكل صريح  7ـ حتدث اإلمام علي  ١٠
هذا يوم النصوص على أهل اخلصوص، هذا يوم شيث، هذا يوم «قائالً: 

  .��b»ذا يوم هود، هذا يوم يوشع، هذا يوم مشعونإدريس، ه
ألمساء  7إن داللة ألفاظ هذا احلديث كالنص، وإن سرد اإلمام علي 

أوصياء األنبياء املنصوبني إىل احلكم  واخلالفة بعدهم من قبل اهللا سبحانه 
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  وتعاىل، ال يبقي حاجة إىل مزيد من التوضيح.

، ألخذ البيعة 7مام علي ـ عندما اقتحم أبو بكر وعمر دار اإل ١١
قائالً بعد محد اهللا  9منه باإلكراه، أجاب اإلمام عن ذلك يف مسجد الرسول 

  والثناء عليه:

إن فالناً وفالناً أتياين وطالباين بالبيعة ملن سبيله أن يبايعين، أنا ابن «
ال يقوهلا أحد غريي  9عم النيب وأبو بنيه والصديق األكرب، وأخو رسول اهللا 

اذب، وأسلمت وصليت قبل كل أحد، وأنا وصيه، وزوج ابنته سيدة نساء إال ك
، وحنن 9العاملني فاطمة بنت حممد، وأبو حسن وحسني سبطي رسول اهللا 

أهل بيت الرمحة، بنا هداكم اهللا، وبنا استنقذكم من الضاللة، وأنا صاحب يوم 
من أهل ، ويفّ نزلت سورة من القرآن، وأنا الوصي على األموات ���الدوح

  .�`�»، وأنا بقيته على األحياء من أمته9بيته

  مث رجع إىل بيته [ومل يبايع].

ثانية، ألخذ البيعة  7ـ عاد أبو بكر وعمر إىل دار اإلمام علي  ١٢
منه هذه املرة باإلكراه والتهديد والعنف على ما هو مسجل يف كتب التاريخ. 

 7قتل. وحيث أن اإلمام علي فأصر اإلمام على عدم البيعة؛ فهدده عمر بال
رأى أن العالج يف هذه الظروف ال يتم عرب االحتكام إىل السالح، توجه إىل 

إياهم أن يتذكروا يوم  اًاحلاضرين من املهاجرين واألنصار باخلطاب مطالب
  الغدير وواقعة تبوك:
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يا معشر املسلمني واملهاجرين واألنصار! أنشدكم اهللا أمسعتم رسول «
ول يوم غدير خم كذا وكذا، ويف غزوة تبوك كذا وكذا، فلم يدع علي يق 9اهللا

عالنية للعامة إال ذكرهم إياه، فقالوا اللهم  9شيئاً قاله فيه رسول اهللا  7
  .»نعم

وشيعته من جهة، واخلليفة  7وقد تواصل اجلدال بني اإلمام علي 
أن يرجع إىل األول والثاين وأتباعهما من جهة ثانية، وميكن للقارئ الكرمي 

  .���ذلك يف املصادر التارخيية املذكورة يف اهلامش

على مسألة التنصيب وكلماته اخلاصة مع  7احتجاج اإلمام علي  إنّ
افر والتواتر حبيث تغنينا عن ضاخلليفة األول والثاين وسائر املسلمني من الت

  ذكرها.

 حبديث الغدير على األيام 7ـ مل يقتصر احتجاج اإلمام علي  ١٣
 والثالث، الثاين اخلليفة عصر إىل استمر بل ،9األوىل من رحيل النيب األكرم 

 هاشم بين من مجع يف عثمان عهد يف قام املثال سبيل فعلى أيضاً، إمامته وفترة
 ارتكبها اخلليفة اليت األخطاء إىل إشارة يف آخرين وصحابة ذر وأيب وسلمان

  قائالً:األول والثاين، وحضورهم يف يوم غدير خم، 

وهو [يعين عمر بن اخلطاب] صاحب يوم غدير خم، إذ قال هو «
ما �لوالييت ـ فقال:  9وصاحبه [يعين أبو بكر] ـ حني نصبين رسول اهللا 

وقال  �ما يألو رفعاً بضبع ابن عمه�. وقال اآلخر: �يألو أن يرفع خسيسته
جهه . فقطب صاحبه يف و�إن هذه هلي الكرامة�لصاحبه ـ وأنا منصوب ـ: 

                                                             

� −  � ,s� < H3l7� :LC:�a  	`m� � ,4*@ u- �* °5 Z�.� ;crmF 



 *+*

وقال: ال واهللا ال أمسع له وال أطيع أبداً، مث اتكأ عليه مث متطّى وانصرفا، فأنزل 
�wpw  (اهللا فيه:  t�u  uvw` u2 u� u� }6 ~e * }v uIu; u% u- }� u7 t�w�u� u% * }C u4 u1 u% uf }� u4 uhuT

 uv t%u� uT u�u� uv t%u  }6 ~e * uv t%u� uT u�u� uv t%u  * F}P u�u0 u= (���«�`�.  

ـ حدد اخلليفة الثاين تعيني اخلليفة القادم ضمن إطار من الشورى  ١٤
، وعثمان بن عفان، 7علي بن أيب طالب �يضم ستة أشخاص، وهم: 

. ويف �وطلحة، والزبري بن العوام، وعبد الرمحن بن عوف، وسعد بن أيب وقاص
إلمام من هذه احلبكة السياسية مل يتنازل اإلمام عن حقّه املشروع يف أمر ا

طريق التنصيب اإلهلي، واستند يف ذلك عالوة على كفاءاته الذاتية إىل خمتلف 
يف تنصيبه إماماً وخليفة على  9األحاديث املروية عن النيب األكرم 

املسلمني، كما طالب احلضور باالهتمام مبسألة تنصيب النيب وعدم جتاهل ذلك 
  إذ يقول: 

يوم غدير خم بأمر  9ول اهللا نشدتكم باهللا هل فيكم أحد نصبه رس«
اهللا، فقال: من كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه، 

يف  9غريي؟! قالوا: ال. قال: نشدتكم باهللا هل فيكم أحد أخو رسول اهللا 
احلضر ورفيقة يف السفر، غريي؟! قالوا: ال ... قال: نشدتكم باهللا هل فيكم 

وم غدير خم فرفعها حىت نظر الناس إىل بياض ي 9أحد أخذ رسول اهللا 
إبطه ويقول: أال إن هذا ابن عمي ووزيري فوازروه وناصحوه وصدقوه فإنه 

  .��b»وليكم، غريي؟!. قالوا: ال
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يف عصر خالفة عثمان وكان يف مجع من  7ـ قال اإلمام علي  ١٥
ون أن املهاجرين واألنصار، وكان كل واحد منهم يباهي ويفاخر بفضله: أتعلم

، أمر اهللا نبيه أن »وليكم اهللا«و »أويل األمر«الناس عندما سألوا عن تفسري آية 
يعين هلم إمامهم؛ فنصبين إماماً على الناس. مث قام اإلمام بعد ذلك بتفصيل 

روايات النص���.  

وقد استمر متسك اإلمام حبديث الغدير يف فترة خالفته ويف أيام احلرب 
   نشري إىل هذه املواطن على النحو اآليت:أيتوفيما ي على خمالفيه أيضاً،

ـ يف معركة اجلمل كان طلحة يف اجليش الذي خرج لقتال اإلمام  ١٦
إليه ليلتقيه، فناشده عند اللقاء أن يتذكر  7، فأرسل اإلمام علي 7علي 

  .�`�حديث الغدير، فقال طلحة: ال أتذكره. فتركه اإلمام بعد تذكريه بذلك

يف معركة صفني إىل مشروعية حكومته  7إلمام علي ـ أشار ا ١٧
يف يوم الغدير، تشجيعاً جليشه وحثّه  9ومسألة تنصيبه من قبل النيب األكرم 

  على مواصلة القتال، قائالً:

  . ��b»يوم الغدير يف والييت وموااليت؟ 9أما مسعتم قول رسول اهللا «

، فبين منرباً 7ـ ويف يوم من أيام صفني صعد اإلمام علي  ١٨
للناس فضائله وأكد يف ضمن ذلك على مسألة تنصيبه إماماً على املسلمني من 
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بأمر من اهللا. وكان يف جيشه من كان حاضراً يوم الغدير؛  9قبل النيب األكرم 
  .���فصدقه على ذلك

رداً على معاوية يف إثبات مشروعية  7ـ وقال اإلمام علي  ١٩
   مسألة التنصيب:احلرب ومشروعية حكمه، مستنداً إىل

فالعجب من معاوية بن أيب سفيان ينازعين اخلالفة وجيحدين اإلمامة «
ويزعم أنه أحق ا مين جرأة منه على اهللا وعلى رسوله بغري حق له فيها وال 
حجة، ومل يبايعه عليها املهاجرون وال سلم له األنصار واملسلمون. يا معشر 

يوم الغدير يف والييت  9ل رسول اهللا املهاجرين واألنصار ... أما مسعتم قو
  .�`�»وموااليت؟

يغتنم كل مناسبة وجتمع مهما صغر أو كرب،  7ـ كان اإلمام علي  ٢٠
من أجل تذكري الناس مبسألة اإلمامة وأصل التنصيب اإلهلي، ويويل هذه 
املسألة عناية خاصة. وكان أحياناً يطلب من بعض احلاضرين أن يقوموا 

رأوه ومسعوه من رسول اهللا يف يوم الغدير. ويطلق على  بالشهادة على ما
للصحابة واملخاطبني بالشهادة على حادثة الغدير  7مناشدات اإلمام علي 

على ما هو مسجل يف املصادر  »املناقشات«يف املصطلح الروائي والتارخيي ـب 
ل التارخيية األعم من الشيعية والسنة، ومن ذلك ما جاء يف مسند أمحد بن حنب

  روايته:
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ـ اغتنم اإلمام علي خطبة صالة مجعة ـ صادفت يوم الغدير ـ  ٢١
، وإكماله فأخذ يشرح أبعاد هذه املسألة، مث وصف الغدير بأنه يوم عيد الدين

  .�`�يبلغ الناس بشأن املنتخبني واملنتجبنيحيث أوحى اهللا إىل نبيه أن 

يف أواخر عمره الشريف بعد رجوعه من  7ـ عمد اإلمام علي  ٢٢
حرب النهروان ـ حيث عاد النقاش بشأن حكومة وخالفة اخللفاء الثالثة 
األوائل ـ إىل بيان مواقفه بشكل تفصيلي ضمن رسالة، ومما جاء فيها أن حكم 

رحيله انتقلت هذه املسؤولية  وبعد ،9رسول اهللا األمة أوالً كان على عاتق 
نفسه هو احلجة، واستند لذلك حبديث  7إليه؛ حيث اعترب اإلمام علي 
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  الغدير، إذ يقول:

بعتق  9قال: الوالء ملن أعتق، فجاء رسول اهللا  9إن نيب اهللا «
والء هذه األمة، وكان يل  9الرقاب من النار، وأعتقها من الرق، فكان للنيب 

جاز لبين هاشم  9ده ما كان له، فما جاز لقريش من فضلها عليها بالنيب بع
يوم غدير خم: من  9على قريش، وجاز يل على بين هاشم، بقول النيب 

  .���»كنت مواله فهذا علي مواله

  :ثالثاً: حديث املرتلة

، 7من اهللا أن يشد عضده بأخيه هارون  7لقد طلب النيب موسى 
�t  (انه وتعاىل يف قوله حكاية عنه: على ما بينه اهللا سبح w� � c	= w� u% w§ t�u: t$� u%

x w	 t�u  wJ ~p t7 w t¶u u% * x w� t�u  wpw@ t ~� tZ� * � wku  u�% ~�& u� * wX t�u  (�`�.  

تتلخص يف  7فيتضح من خالل هذه اآليات أن مسؤوليات هارون 
  األمور اخلمسة اآلتية:

  ـ الوزارة. ١
  ـ الدعم واملؤازرة. ٢
  ملشاركة يف أمر تبليغ الرسالة.ـ ا ٣
  ـ اخلالفة. ٤
  ـ النبوة. ٥

 مثل بأا 7 علي اإلمام مع عالقته 9وقد وصف النيب األكرم 
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 بين وقد ،7 هارون وأخيه 7 موسى النيب بني قائمة كانت اليت العالقة
 الدعوة أيام من األول اليوم: قبيل من املواطن، من الكثري يف العالقة هذه

ينة املد إىل وصوله من األول اليوم� املسلمني بني املؤاخاة يومو العامة،
، وعند إغالق مجيع األبواب الشارعة إىل مسجد النيب باستثناء باب �املنورة

، وبعد فتح خيرب، وبعد واقعة تبوك، إذ قال لعلي يف مجيع هذه 7اإلمام علي 
  .���»عديأنت مين مبرتلة هارون من موسى غري أنه ال نيب ب«املواطن: 

واضحة، وخالفته  7إن داللة هذا احلديث على إمامة اإلمام علي 
فكما تقدم أن ذكرنا فإن هلارون وظائف ومسؤوليات خمتلفة تفرعت إليه عن 

القيادة الدينية والسياسية واالجتماعية، وبعبارة �، وهي: 7النيب موسى 
 مجيع إثبات إىل 9 ، وقد عمد النيب األكرم�واحدة: اخلالفة يف مجيع ااالت

إلمام علي بن أيب طالب، ومل يستثن منها ا ألخيه واملسؤوليات الوظائف هذه
  غري النبوة.

يستند إلثبات مشروعيته اإلهلية يف اإلمامة  7وكان اإلمام علي 
حبديث املرتلة، وال خيفى ما يف ذلك من تأكيد على داللة هذا احلديث على 

  إمامتة.

يف بعض احتجاجاته على أيب بكر  7ـ احتج اإلمام علي  ٢٣
واملثل  9أنشدك باهللا أيلَ الوزارة من رسول اهللا «حبديث املرتلة، إذ قال له: 

  .�`�»من هارون وموسى، أم لك؟ قال: بل لك
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... مررت بالصهاكي [يعين: عمر بن اخلطاب] «: 7ـ قال علي  ٢٤
؛ فأتيت رسول »ما مثل حممد إال كمثل خنلة نبتت يف كناسة«يوماً فقال يل: 

وخرج مغضباً فأتى املنرب، وفزعت  9فذكرت له ذلك. فغضب النيب  9اهللا
فقال: ما  9األنصار فجاءت شاكّة يف السالح ملا رأت من غضب رسول اهللا 

بال أقوام يعريونين بقرابيت؟ وقد مسعوا مين ما قلت يف فضلهم، وتفضيل اهللا 
عنهم وتطهري اهللا إياهم، وقد إياهم، وما اختصهم اهللا به من إذهاب الرجس 

مسعتم ما قلت يف أفضل أهل بييت وخريهم مما خصه اهللا به وأكرمه وفضله من 
سبقه يف اإلسالم وبالؤه فيه وقرابته مين وأنه مبرتلة هارون من موسى، مث 

  ���»تزعمون أن مثلي يف أهل بييت كمثل خنلة نبتت يف كناسة؟!
يلة بعد مرور سبعة أيام على يف خطبة الوس 7كما قال اإلمام علي 

 من وخليفته النيب يعين كان نيب كل بأن تذكريه ضمن ،9وفاة رسول اهللا 
 وهو 9 األكرم النيب كان وهكذا الضالل، من ومحايتهم الناس هلداية بعده
مجيع األمور باستثناء النبوة إذ  يف بعده من خليفة نصبين وأنه األنبياء، خامت
  قال:

. مث »علياً مين كهارون من موسى إال أنه ال نيب بعديأيها الناس إن «
كان «بعد ذلك شارحاً معىن هذا احلديث، حيث قال:  7استطرد اإلمام علي 

  .�`�»ذلك منه استخالفاً يل كما استخلف موسى هارون
إىل حديث املرتلة يف مسألة الشورى  7ـ كما استند اإلمام علي  ٢٥

مامته، حيث توجه إىل أعضاء تلك بعد موت عمر بن اخلطاب، إلثبات إ
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  الشورى وقال هلم:

: أنت مين مبرتلة 9نشدتكم باهللا هل فيكم أحد، قال له رسول اهللا «
  .���»هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي، غريي؟! قالوا: اللهم ال

  :رابعاً: حديث اخلالفة

جتماعية واال احلكومة والقيادة السياسية واخلالفة مبعىن اخلليفة لفظ يأيت
 7وكان يف تلك العصور يدلّ على القيادة الدينية أيضاً. وقد عمد اإلمام علي

يف بعض املواطن يف إثبات إمامته إىل االستناد الختياره من قبل رسول اهللا 
  نشري إىل بعض هذه املواطن: أيتليكون خليفة له، وفيما ي

أيام  يف خطبة الوسيلة بعد مرور سبعة 7ـ استند اإلمام علي  ٢٦
 له خليفة األكرم النيب قبل من تنصيبه مسألة إىل 9على وفاة رسول اهللا 

  :قال حيث اإلسالمية، األمة على
تبارك اسمه ... اختصنِي بِوصيته واصطَفَانِي بِخلَافَته في  اهللافَإِنَّ «

هتأُم«�`�.  
تصاب حقه، معترباً بعد ذلك شاكياً من اغ 7مث استطرد اإلمام علي 

  ذلك احنرافاً عن اإلسالم، ومترداً على الرسول، وظلماً وجوراً عليه، حيث قال:
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يف مقام االستدالل يف حادثة الشورى  7ـ قال اإلمام علي  ٢٧
  املعينة من قبل عمر بن اخلطاب: 

دتكم باهللا، هل فيكم أحد قال له رسول اهللا: أنت اخلليفة يف األهل نش«
  .�`�»والولد واملسلمني يف كل غيبة

 تعيينه بشأن 9إىل خطبة رسول اهللا  7ـ أشار اإلمام علي  ٢٨
  ته، قائالً:أم يف له خليفة

أال وإن اهللا نظر إىل أهل األرض نظرة؛ فاختارين منهم، مث نظر نظرة؛ «
علياً ووزيري ووصيي وخليفيت يف أميت، وويل كل مؤمن بعدي. فاختار أخي 

فبعثين رسوالً ونبياً ودليالً، فأوحى إيلّ أن أختذ علياً أخاً وولياً ووصياً وخليفة 
  .��b»يف أميت بعدي

يف املسجد حبضور عدد من بين هاشم،  7ـ أجاب اإلمام علي  ٢٩
بن األسود، وحممد بن أيب وبعض شيعته من أمثال: أيب ذر الغفاري، واملقداد 

ألحد، وتركه األمر  9بكر، عن ادعاء املخالفني عدم استخالف النيب األكرم 
  إىل املسلمني، قائالً:
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سبحان اهللا، مما أشربت قلوب هذه األمة من بليتهما وفتنتهما، من «
مل يستخلف أحداً وأنه  9عجلها وسامريها. إم أقروا وادعوا أن رسول اهللا 

  .���»رىأمر بالشو

ا ادعوه من أن النيب ـزموا حىت مبـبأم مل يلت 7مثّ ذكّر اإلمام علي 
 9ول اهللا ــوا أن رسـروا مث ادعـوالعجب أم أق«:  الـف، إذ قـمل يستخل

مل يستخلف أحداً، وأم أمروا بالشورى، مث أقروا أم مل يشاوروا يف أيب بكر 
لفلتة. مث استخلف أبو بكر عمر ومل وأن بيعته كانت فلتة. وأي ذنب أعظم من ا

أدع أمة �فيدعهم بغري استخالف فقيل له يف ذلك، فقال:  9يقتد برسول اهللا 
؟ طعناً منه على رسول �ستخلف عليهماحممد كالنعل اخللق، أدعهم بغري أحد 

ورغبة عن رأيه!! مث صنع عمر شيئاً ثالثاً. مل يدعهم على ما ادعى أن  9اهللا 
 يستخلف وال استخلف كما استخلف أبو بكر، وجاء بشيء مل 9رسول اهللا 

  .�`�»ثالث وجعلها شورى بني ستة نفر وأخرج منها مجيع العرب

  :حديث الوزارةخامساً: 

 7 علي اإلمام بتعريف النصوص بعض يف 9قام النيب األكرم 
. ومن الواضح أن اختيار اإلمام علي هلذا املنصب عالوة على له وزيراً بوصفه
يته وكماله الذايت، حيكي عن تنصيبه وتعيينه هلذا املنصب من قبل النيب صالح

ختتص بفترة  7. ورمبا توهم شخص هنا بأن وزارة اإلمام علي 9األكرم 
  حياة النيب األكرم وال تشمل فترة ما بعد رحيله.
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ويف اجلواب عن ذلك جيب القول: إن النصوص املأثورة عن النيب 
 ملا علياً اإلمام به خص إمنا املنصب هذا أن عن تعبر الشأن هذا يف 9األكرم 

 عما وعزله لتغيريه سبب أو داع من هناك وليس الذاتية، الصفات من به يتمتع
 9: إن نصوص النيب األكرم أخرى وبعبارة. 9 اهللا رسول حياة يف له ثبت

. والدليل على ذلك استناد 9ة يف مشوهلا ملا بعد رحيله صرحي بل مطلقة،
مام علي إىل هذه النصوص واستشهاده ا يف معرض االستدالل على اإل

املخالفني، ومل يشكل عليه أحد من هؤالء املخالفني بإيراد هذه الشبهة. وبعد 
  هذا التوضيح، نشري إىل عدد من الروايات الواردة ذا الشأن:

ـ إن اإلمام طلب من أيب بكر بن أيب قحافة أن جييبه يف مقام  ٣٠
 9أنشدك باهللا أيلَ الوزارة من رسول اهللا«ة عن حديث الوزارة قائالً: احملاجج

  .���»واملثل من هارون وموسى، أم لك؟ قال: بل لك

، وال يطرح شبهة 7وبذلك يذعن أبو بكر لدليل اإلمام علي 
  .9اختصاص ذلك بفترة حياة النيب األكرم 

ستدل كان ي 7 اًـ تقدم يف الصفحات السابقة أن اإلمام علي ٣١
 مقام يف اهللا من بأمر الوزارة منصب يف تعيينه على 9حبديث النيب األكرم 

 إسناد هو االستدالل هذا يف لالنتباه وامللفت املخالفني، على احتجاجه
كانت بأمر من اهللا، وهو أمر يثبت  بأا 7 علي باإلمام الوزارة اختصاص

  : يقول إذ ،9استمرار هذه اإلمامة إىل ما بعد رحيل رسول اهللا 

أال وإن اهللا نظر إىل أهل األرض نظرة؛ فاختار أخي علياً وزيري «
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  .���»وخليفيت يف أميت، وويل كل مؤمن بعدي

ـ كما استند اإلمام علي يف معرض االحتجاج على أصحاب  ٣٢
يف  9الشورى اليت رشحها عمر بن اخلطاب إىل فقرة من كالم رسول اهللا 

  حقه، إذ قال هلم:

: أنت أخي 9باهللا هل فيكم أحد قال له رسول اهللا نشدتكم «
  .�`�»ووزيري وصاحيب من أهلي، غريي؟! قالوا: ال

واضح أن هذا احلديث لو مل يكن يدل على إمامته وحكومته ملا استدل 
به أصالً، هذا أوالً. وثانياً: لكان أعضاء الشورى قد اعترضوا على هذا 

  ، بل أيدوه.االستدالل، يف حني أم مل يفعلوا ذلك

 يف بالوزير 7 علي اإلمام وصف 9ـ لقد استعمل النيب األكرم  ٣٣
 على استدالله معرض يف 7 علياً اإلمام جند هنا من أيضاً، خم غدير حديث

  دته هلم، يشري إىل حديث الغدير قائالً:ومناش الشورى أصحاب

يوم غدير خم بيده  9نشدتكم باهللا هل فيكم أحد أخذ رسول اهللا «
فعها حىت نظر الناس إىل بياض إبطه ويقول: أال إن هذا ابن عمي ووزيري فر

  .��b»فوازروه وناصحوه وصدقوه فإنه وليكم، غريي؟!. قالوا: ال

 يف له وزيراً بوصفه 7 علي لإلمام 9إن تعريف النيب األكرم 
 وزيراً، بوصفه معه التعاطي إىل الناس ودعوة األخرية، حياته سنوات
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 السياسية قيادته على شواهد كلها ،»ولياً« بوصفه وتعريفه يقهوتصد ومناصحته
 من تعابري ألن والدينية؛ العلمية مبرجعيته ختتص وال رحيله، بعد واملعنوية

قبيل: الوزير، والدعوة إىل مناصحته، وتعريفه بوصفه ولياً وخليفة له إمنا 
  ينسجم مع مرجعيته العلمية والسياسية.

  :ؤمننيحديث أمري املسادساً: 

من العبارات  ديف صدر اإلسالم كانت تع »أمري املؤمنني«إن عبارة 
السياسية واالجتماعية اليت تطلق من قبل الناس ـ بشكل وآخر ـ على احلاكم 

يف خمتلف  7 اًوالزعيم السياسي والروحي. وكان النيب يصف اإلمام علي
، وكان يأمر »املؤمننيإمرة «، أو ينادي عليه بـ »أمري املؤمنني«املواطن بأنه 

املسلمني عند إلقاء التحية والسالم على اإلمام علي بوصفه أمري املؤمنني، 
وليس بوصفه فرداً عادياً، وبذلك كان يرمي إىل متهيد األرضية حلكمه يف 
املستقبل. وقد أشار اإلمام علي إىل هذه احلقيقة يف معرض احتجاجه على 

نشري إىل  أيتاملفهوم على املدعى، وفيما ياخلصوم، وهو أمر يثبت داللة هذا 
  بعض هذه املوارد:

يف معرض حماججته أليب بكر بذكر خمتلف  7 اًـ إن اإلمام علي ٣٤
  األدلة على إمامته، يذكر هذا احلديث بوصفه واحداً من أدلته، إذ يقول:

أصحابه بالسالم علي  9فأنشدك اهللا أنا الذي أمر يل رسول اهللا «
  .���»اته، أم أنت؟ قال: بل أنتباإلمرة يف حي
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  :االستنتاجات

ـ لست أدعي قطعية مجيع األسانيد والروايات الواردة يف املصادر،  ١
، وقطعيتها ����سليم بن قيس اهلاليل�ومن بينها اعتبار مجيع روايات كتاب 

ولرمبا كان بعضها يعاين من بعض املشاكل الروائية، من قبيل: الضعف أو الرفع، 
اك يف الوقت نفسه روايات صحيحة وموثوقة، أمجعت على نقلها ولكن هن

  املصادر الشيعية والسنية على السواء.

ومن خالل التأمل يف جمموع الروايات واألسانيد املتنوعة الناظرة إىل 
حمتوى واحد، حيصل لنا علم بالتواتر اإلمجايل واملعنوي، وميكن القول على هذا 

قد احتج قطعاً على خمالفيه بالنصوص النبوية،  7 اًاإلمام علي األساس بأنّ
  ومن هذه الناحية ال ميكن التشكيك يف اعتبار هذه الروايات والطعن ا.

 7ـ يستفاد من جمموع الروايات وكذلك استناد اإلمام علي  ٢
واستشهاده ذه النصوص فيما يتعلق مبسألة اخلالفة واإلمامة والبيعة، أن 

ها العام الناظر إىل املرجعية العلمية مبعنا اإلمامة تعين 9روايات النيب األكرم 
  والدينية واخلالفة والقيادة السياسية واالجتماعية.

 7أن تعيني اإلمام علي ومضامينها ـ يفهم من كلمات الروايات  ٣
بوصفه خليفة وإماماً على األمة، مل يكن جمرد تعريف على مستوى الترشيح، 

ب على األمة اإلسالمية جيهذا التنصيب  اً ونبوياً، وإنّبل بوصفه تنصيباً إهلي
  إطاعته بوصفه واجباً دينياً.
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أنه  7ـ يستفاد من الروايات النبوية اليت يستند إليها اإلمام علي  ٤
كان يرى العنصر األساسي يف اإلمامة هو وجود التنصيب اإلهلي والسماوي، 

له، ومل يشمل أي واحد من ويعتقد بأن هذا األصل مل يتحقق إال بالنسبة 
وعدالته وصدقه  7اخللفاء اآلخرين. وعليه ينبغي بالذي يؤمن باإلمام علي 

يف احلد األدىن، أن يتعامل مع مذهب اإلمام بوصفه أصالً دينياً، وأن ال ينكره 
أو يعمل على تأويله رد عدم العثور على نصوص التنصيب. وأما أهل السنة 

بوصفه واحداً من  7حلد األدىن ـ بصدق وعدالة اإلمام الذين يؤمنون ـ يف ا
أفضل الصحابة، فعليهم أن جييبوا عن مجيع هذه االحتجاجات املنطقية 
والوجدانية اليت صدع ا اإلمام؛ فإم مسؤولون عن ذلك أمام اهللا يف الدنيا 
واآلخرة. وال يكفي جمرد محل هذا الكم اهلائل من النصوص على أحقيته 

، بل هذا يف ���ضليته، كما تقدم يف بداية شبهة ابن أيب احلديد املعتزيلوأف
 األمر هذا أن جبرأة القول وميكن ،9احلقيقة ترك لنصوص النيب األكرم 

ينطوي على اام اإلمام باملبالغة والكذب ـ والعياذ باهللا ـ تبييضاً لصفحة سائر 
  اخللفاء اآلخرين.

نصيب هو من أركان مذهب التشيع، أصل الت نّإ :ـ األمر األخري ٥
وليس اإلسالم. فإذا قام شخص بتأويل النصوص صادقاً فيما بينه وبني اهللا، 
ومل يكن مكابراً أو معانداً، فإنه سيكون عندها منكراً لركن من األركان الرئيسة 
يف مذهب التشيع، وال خيرجه ذلك من ربقة اإلسالم، فإن لإلسالم واإلميان 

. وبعبارة أخرى: إن أصل اإلمامة من أصول التشيع دون مراتب ودرجات
  اإلسالم، وقد ذكرت تفصيل هذا األمر يف موضع آخر.
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  :الشبهة الثامنة: عدم مبادرة اإلمام للتصدي إلى الحكم  ■

إن من بني الشبهات القدمية اليت يتمسك ا علماء أهل السنة لرفض 
إىل املطالبة باحلكم  7أصل التنصيب، دعوى عدم مبادرة اإلمام علي 

أنه لو كان هناك نص صادر عن النيب  واستالم السلطة. فهؤالء يدعون
حقاً، وبعبارة أدق: لو حصل تنصيب  علي اإلمام خالفة بشأن 9األكرم

بالفعل، لتعين على اإلمام علي أن يفعل شيئاً ألخذ حقه الثابت، وال يسكت 
وقد طرح هذه الشبهة بعض أهل عنه أبداً، يف حني مل حيصل شيء من ذلك. 

  .�`�، وعدد من الشيعة الذين يصطلح عليهم باملستنريين���السنة

  :مناقشة وتحليل

من خالل إلقاء نظرة عابرة على التاريخ ندرك أن هذا الكالم ال يعدو 
  أن يكون جمرد ادعاء باطل ال يستند إىل أي دليل، وهذا ما تثبته األدلة اآلتية:

  : 3بيت السيدة فاطمة الزهراء  أ ـ االعتصام يف

 يبايعوا مل الذين من الصحابة بعض صار ،9بعد رحيل النيب األكرم 
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 ولكي. السلطة على احلصول أجل من ما بعمل القيام بصدد األول اخلليفة
 3وا دماءهم من بطش السلطة حتصنوا يف دار السيدة فاطمة الزهراء حيقن

اخلليفة وأجهزته األمنية ال  نأ متصورين. 9بوصفها وديعة رسول اهللا 
تستطيع هتك حرمة بنت الرسول الوحيدة واقتحامه باإلكراه إللقاء القبض 
عليهم. إال أن تصورهم ظلّ على حدود التصور. فقد أرسلت السلطة بعض 
قوات النخبة بقيادة عمر بن اخلطاب القتحام بيت الزهراء وإلقاء القبض على 

عمر املعتصمني حبرق البيت على من فيه إن مل  املعتصمني فيه. وهنالك هدد
خيرجوا، وبعد إصرار املعتصمني على مواقفهم متّ اقتحام البيت وجتريد 
املعتصمني من أسلحتهم، وحدثت هناك مناوشة كسر على إثرها سيف الزبري 

  .���بن العوام أيضاً

ا وحنن هنا لسنا بصدد بيان تفاصيل األحداث املتقدمة، وإمنا نطرح هذ
مل يكونا على  3والسيدة فاطمة الزهراء  7 اًالسؤال: لو أن اإلمام علي

  خالف مع احلكم اجلديد، فلماذا فتحا بيتهما للمعارضني كي يتحصنوا فيه؟!

  :ب ـ كراهة البيعة

هناك من الصحابة من كره مبايعة أيب بكر بن أيب قحافة، فتم إجباره 
فلم يبايع حىت مضت أشهر ستة،  7على البيعة باإلكراه، وأما اإلمام علي 

وبذلك أثبت عدم شرعية أصل خالفة اخلليفة األول. فإن كان اإلمام من 
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القائلني مبشروعية اخلليفة األول منذ البداية، ملا كان هناك من داع أو دافع 
  إلصراره على عدم البيعة طوال هذه الفترة.

يثبت بأن  أجل هناك من املؤرخني السنة من حاول لدواع خمتلفة أن
 9سارع إىل مبايعة اخلليفة األول بعد رحيل النيب األكرم  اًاإلمام علي

، حىت الذين ينتقدون �`�. إال أن املؤرخني املنصفني من أهل السنة���مباشرة
، يرفض هذه األقوال  ويعتربها ��bمن أمثال ابن حزم 7مواقف اإلمام 

مل يبايع مدة حياة  اًعليعدمية للقيمة. بل هناك منهم من أضاف أن اإلمام 
السيدة فاطمة الزهراء، وإنه مل يبايع أبا بكر أحد من بين هاشم إال بعد وفاة 

  .3فاطمة 

  :ج ـ النشاط السري والعلين واملواجهة املسلحة

فيما يتعلق باسترجاع حقه يف احلكم مل  7إن نشاط اإلمام علي 
 هذا اال ـ على ما يقتصر على النشاط السليب فقط، بل بادر إىل العمل يف

يراه من املصلحة ـ بشكل إجيايب وعملي. واملثال البارز على ذلك طواف 
 بيوت على ليالً 8 واحلسنني 3بالسيدة فاطمة الزهراء  7اإلمام علي 

أليب بكر، وإعادة احلقوق إىل  بيعتهم عن العدول يف إقناعهم بغية األنصار
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من يؤيده سوى أربعة أشخاص أو  أهلها، ولكنه لألسف الشديد مل حيصل على
هذه  7مخسة، حبجة أن بيعتنا قد مضت هلذا الرجل! وقد روى اإلمام علي 

  احلادثة على النحو اآليت:

مث أخذت بيد فاطمة وابين احلسن واحلسني مث درت على أهل بدر «
وأهل السابقة فناشدم حقي ودعوم إىل نصري، فما أجابين منهم إال أربعة 

مان وعمار واملقداد وأبو ذر، وذهب من كنت أعتضد م على دين رهط: سل
اهللا من أهل بييت، وبقيت بني خفريتني قرييب العهد جباهلية: عقيل 

  .���»والعباس

وهو مؤرخ سين عني هذه  �هـ ٣٢٣م �وقد نقل أبو بكر اجلوهري 
 3احلادثة، وأضاف إليها قول األنصار يف االعتذار للسيدة فاطمة الزهراء 

يا بنت رسول اهللا، قد مضت بيعتنا هلذا الرجل، لو كان ابن عمك سبق «قائلني: 
إلينا أبا بكر ما عدلنا به، فقال علي: أكنت أترك رسول اهللا ميتاً يف بيته ال 

  .�`�»أجهزة، وأخرج إىل الناس أنازعهم يف سلطانه

ىل وقد أشار معاوية بن أيب سفيان إىل هذه احلادثة يف رسالة بعث ا إ
  .��bاإلمام، وقد امه فيها بزعمه أنه كان يطالب بالباطل

والشاهد اآلخر على ذلك ما صرحت به السيدة فاطمة الزهراء يف 
  خطبتها املعروفة حيث تقول:
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إيها بين قيلة! أأهضم تراث أيب وأنتم مبرأى مين ومسمع، ومبتد «
العدة، واألداة وجممع؟ تلبسكم الدعوة، وتشملكم اخلربة، وأنتم ذا العدد و

والقوة، وعندكم السالح واجلنة، توافيكم الدعوة فال جتيبون، وتأتيكم الصرخة 
  .���»فال تغيثون

يف قول احلق واملطالبة به بعد رحيل  7لقد كانت جهود اإلمام علي 
 املخالفون امه حبيث واإلصرار والصراحة الوضوح من 9رسول اهللا 

̄� «ان جواب اإلمام علي عن ذلك قائالً: ة، فكالسلط على والتهالك باجلشع ¬:�
 °8:̄� °> 
 $ ®M�̄ �̄�°-  ®Ø�̄�̄ °8̄%®*-̄�̄ 
%®*-̄ �̄�°�� °+̄ ®�°. ®:<̄�̄ � '� 0�;̄ °�®(̄)̄«�`�.  

يف هذا السياق حىت املخالفون  7وقد اعترف جبهود اإلمام علي 
  .��bاملنصفون أيضاً

جوت ـ لألسف  7ي إال أن هذه اجلهود اليت قام ا اإلمام عل
الشديد ـ باإلعراض والصدود. وعلى حد تعبري سلمان الذي كان من بني 

شخصاً. فبايعهم على املوت،  ٤٤املدعويني أنه مل يستجب لدعوة اإلمام سوى 
وأمرهم أن يصبحوا بكرة حملقي رؤوسهم ومعهم سالحهم، فلما أصبح مل يوافه 

  .��aذر وسلمانمنهم إال أربعة: الزبري واملقداد وأبو 
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حصيلة الكالم أنه بعد كل هذه اجلهود واألنشطة اليت ميكن القول إا 
بلغت حد العمل على إسقاط السلطة بالسبل املشروعة، هل ميكن اام اإلمام 

  بأنه اختار السكوت ومل يقم بأي عمل يقوض شرعية السلطة الغاصبة؟!

ن القائلني ا إن مثل هذه التهمة ليست ظلماً فحسب، بل تؤكد أ
الميتلكون أدىن معرفة بتاريخ صدر اإلسالم. وإال ملا قلبوا احلقائق، وقدموها 

  .���إىل الناس بشكل معكوس

  :بشأن اإلمامة 7د ـ نصوص اإلمام 

 7اًإذا حنن جتاوزنا مجيع هذه احلقائق التارخيية، وقلنا بأن اإلمام علي
ختار السكوت، مع ذلك نقول: مل يقم بأي نشاط عملي ضد احلكومات، وأنه ا

إن هذا السكوت ال يدل على الرضا ومشروعية خالفة اخللفاء يف عصر اإلمام 
أيضاً؛ إذ هناك إىل جانب هذا السكوت الكثري من النصوص الدالة  7علي 

على اختصاص اإلمامة واحلكم باإلمام علي بن أيب طالب، واغتصاا من قبل 
ها اإلمام ذا الشأن إليهم، وهذه النصوص اآلخرين، واالنتقادات اليت وجه

تدلّ بأمجعها على عدم رضاه عن اخللفاء وعدم شرعيتهم، وعلى الباحث 
  واحملقق أن يأخذ مجيع هذه النصوص بنظر االعتبار.

  : 7 الشبهة التاسعة: سكوت اإلمام علي  ■

كان يف  7 اًاتضح من خالل نقد الشبهة السابقة أن اإلمام علي
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وىل بصدد املواجهة مع مغتصيب اخلالفة، ولكنه فوجئ بقلة الناصر؛ املرحلة األ
فآثر الصرب واضطر إىل كظم غيظه. ومع ذلك هناك من اعترب سكوت اإلمام 
مدة مخسة وعشرين سنة تأييداً للحكومات اليت عاصرها، ورأى يف ذلك 

اعتراضه  مؤشراً على العالقة الودية بينه وبني اخللفاء، أو يف احلد األدىن عدم
بشجاعة ال  7عليهم، وذهب إىل االعتقاد بأنه حيث يتمتع اإلمام علي 

من الشيخوخة، ملاذا  �أبو بكر بن أيب قحافة�تنكر، ومعاناة املرشح املنافس له 
  .���آثر السكوت. أليس السكوت عالمة الرضا

  :مناقشة وتحليل

ألوىل غري بالسكوت يف املرحلة ا 7متّت اإلشارة إىل أن اام اإلمام 
اإلمام سعى مبختلف السبل ـ كما تقدم أن ذكرنا ـ إىل استرجاع  نّإمقبول؛ إذ 

السلطة، أو أن يتم احلجة يف احلد األدىن. وأما يف املرحلة الثانية حيث اختار 
اإلمام السكوت النسيب، مبعىن عدم قيامه حبركة لالستيالء على السلطة، ال 

ح املسار. فهناك لتربيره أدلة خمتلفة، وفيما يلي مبعىن ترك االنتقاد وعدم تصحي
نشري إىل أربعة من األدلة اليت أكد اإلمام عليها يف النصوص املأثورة عنه 

  بنفسه:
  :أ ـ غياب األنصار

�w ¬R� Ê، أنه قال: 7روي عن اإلمام علي  � °� � 4̄®*�̄ �[̄º�̄ °� ®LC̄̄%�̄
 u ̄ ®� § °�®%%x̄�̄ ,
.®*-̄ °B ®�<̄  �̄ ̄ °�®- q̄�̄ ,zD̄�̄ ®�� �̄ ̄ °�®*x̄ ®k<̄�̄ , � ®�̄®7�

 ��̄ ®�̄ ®�� � ®�)̄ ®u � ¬L�̄<̄ �̄ ̄�̄ �C̄�̄ ®�� D ®�<̄ �̄ ̄ °�®½̄Ā�̄ ,�P̄ ¬I��}�`� .  
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يف هذه اخلطبة أن أنصاره مل يكونوا سوى أهل  7ذكر اإلمام علي 
حني أن هذا لن خيدم  بيته، وأن القيام م لن يؤدي م لغري الشهادة، يف

كان سيؤدي  7اإلسالم، بل إن خسارة األمة لقائد ومرجع مثل اإلمام علي 
  إىل خسارة وثلمة ال ميكن لشيء أن يسدها.

عدم مواصلة موقفه السليب  7ويف رواية أخرى يربر اإلمام علي 
فنظرت فإذا ليس يل رافد وال معي مساعد إال أهل بييت «من السلطة بقوله: 

عمي محزة وأخي  9ت م عن اهلالك، ولو كان يل بعد رسول اهللا فضنن
جعفر مل أبايع كرها [مكرها]، ولكين بليت برجلني ـ حديثي عهد باالسالم ـ 

  . ���»العباس وعقيل، فضننت بأهل بييت عن اهلالك

يف مواضع أخرى بأنه لو كان معه أربعون  7وقد صرح اإلمام علي 
  وطالوت، لقام م.رجالً أو بعدد أصحاب بدر 

  :ب ـ عدم حلول الوقت املناسب

إن الثورة على السلطة القائمة، والعمل على قلب نظام احلكم رهن 
بتوفّر سلسلة من الشرائط والظروف اليت لو اختل واحد منها فإن الثورة سوف 

ملتفتاً إىل هذه احلقيقة بشكل كامل،  7متىن بالفشل. وقد كان اإلمام علي 
قابل حثّ أيب سفيان له بالثورة ومعارضة اخلليفة على املستوى  من هنا فإنه

  العملي، بالقول:

                                                             

� −  p ,G>����� #, ,=>�&]7�c � ,`�t � ,4*@ u- �* °5 Z�.� ;`�d K ,�` ;
 p ,H��:6� H�]- ,«P7� L@�- 3&f 2�����b� � ,�c p� ,`t � ,a�t ;

 p ,B{�5��� NH3.���� � ,mdF 



 *��

w h/L)̄ ®u ̄ �� °M ±L ̄�̄ , G�P̄¬%�� u °� °�- u¯. ��� p̄��̄ ®�<̄ �� ³� °� , °¥�¬%�� � ³Í<̄
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  :ج ـ احلفاظ على وحدة املسلمني

أن احلفاظ على وحدة املسلمني، واخلوف  7كما ذكر اإلمام علي 
من عودة الناس إىل الكفر، كان من بني األسباب اليت دعته إىل اختيار 

  السكوت والصرب على هضم حقه، إذ يقول:
ر ويبور الدين وأمي اهللا لو ال خمافة الفرقة بني املسلمني، وأن يعود الكف«

  .�`�»لكنا على غري ما كنا هلم عليه
ويف موضع آخر ذكر اإلمام أن فلسفة سكوته عن حقه تكمن يف رؤيته 
حالة من الردة اليت سادت الناس على اإلسالم، وهو أمر هدد كيان اإلسالم 
وعرض وجوده إىل اخلطر، إذ يقول يف الكتاب الذي بعثه إىل أهل مصر بيد 

  ر النخعي:مالك األشت
w ¬�º�̄ , °3 ®�-̄ � ¬�<̄��  '�3 ¬&̄ °f n̄�̄-̄ °8:̄�]̄®( °59  ®*$̄ °��̄ ,�̄¯7��̄ ®� '�L/ D:̄ '�% &

� �̄ ̄ ®�	 ¢̄�̄ ¬�̄�̄ ,�̄5̄ ®L °&9  W̄ē�̄%�̄� ®�	 ̄��̄ , s 3 ®�-̄ ®u � L̄ ®�̄ ®6�̄ �̄� °& ®� °&��  ��̄
 - °L°i®Ū ̄R�̄ 
  � °H E 9�̄® °/ �̄��̄ s 3 ®�-̄ ®u � L̄ ®�̄ ®6�̄ �D̄�̄ °#  ®� °� Z̄L̄�̄ ®��̄ ¬�<̄ , ��¯(9 
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  :د ـ تنازل اإلمام عن حقه

إن التصدي ملقام احلكم والسلطة مل يشكل هدفاً أولياً وذاتياً لإلمام 
قيمة من النعل ، بل كان يرى أن احلكومة الدنيوية أقل شأناً و7علي 
من هنا مل تكن غاية اإلمام من املطالبة بالسلطة سوى إحياء الدين  .�`�اخللق

احلنيف وبسط تعاليم اإلسالم. وحيث تدبر يف ظروف العصر ومقتضياته أدرك 
أن مصلحة اإلسالم واملسلمني تكمن يف إيثار الصرب والسكوت وعدم توسيع 

كيان القرآن واإلسالم إىل اخلطر، وإن رقعة اخلالف، وذا السكوت مل يتعرض 
كان يؤدي إىل مصادرة حقه الشخصي الثابت، وهنا ترفّع اإلمام عن املطالبة 

   .��bحبقه

إن اإلجابة عن هذه الشبهة تتضح من خالل حتليل الشبهة السابقة؛ إذ 
أشار اإلمام إىل فلسفة إيثاره السكوت عن حقه. غري أن امللفت يف كالم 
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ص إيثاره وزهده عن حقه الدنيوي فقط، مث يذكّر بيوم القيامة اإلمام أنه خي
  وأن اهللا سيحكم ويقضي يف هذا الشأن، إذ يقول: 

w ®�� �D̄¯ § �̄%®*̄ ̄ °>�3̄®(. ®5 R� � ¬�<̄	 �̄� ³3�̄̄ ®6��̄ ,'�(�̄:̄ �̄ ®�̄ ® ̄ ®6� °u ®]:̄�̄ , ���̄&̄
 �� Q� °5 ¬L-9  ̄1<̄ ®�:̄��̄ �̄ ¬,º�̄ ,'�) ®�:̄ ®��̄5̄�̄ ,�́ ®�@̄ °¥�°�°: �$̄®*̄ ̄ ®� ¬]�̄ 'GL̄

 °��̄¯ ®���̄ ,ū/ L�̄v °¥�°�°: �$̄®% ̄�� °2�̄�¯* � ®�� 8®*�̄� °>� °�¯®7��̄ ,}���F 

  :ببيعة أبي بكر 7 الشبهة العاشرة: قبول اإلمام علي  ■

أليب بكر،  7هناك من ال يدقق يف الفترة الزمنية لبيعة اإلمام علي 
ذلك بأن هذه البيعة متثل دليالً على شرعية خالفة اخلليفة، وأن اإلمام ويعتقد ل

حىت إذا كانت لديه يف بداية األمر بعض املالحظات على احلكومة، إال أن هذه 
املالحظات قد زالت يف املرحلة الالحقة بعد تأكده من سالمة طوية اخلليفة بعد 

ة واحلسنة حمل سوء التفاهم ستة أشهر، فبايعه خمتاراً وحلّت العالقات الطيب
السابق. وبعبارة أخرى: بعد أن ملس اإلمام عدالة اخلليفة بايعه عن رضا 

  وطيب نفس.

 7هذا وإن املتقدمني من أهل السنة يذعنون بأن بيعة اإلمام علي 
إمنا كانت بيعة ظاهرية، ومل تكن منبثقة عن قناعة داخلية، ولكنهم التزموا بأن 

  عة وصحتها هو الظاهر دون السرائر.املالك يف حتقق البي

وال جيوز لقائل أن يقول: كان باطن علي والعباس «ومن ذلك قوهلم: 
خالف ظاهرمها، ولو جاز هذا ملدعيه مل يصح إمجاع وجاز لقائل أن يقول 
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ذلك يف كل إمجاع للمسلمني. وهذا يسقط حجية اإلمجاع؛ ألن اهللا عز وجل مل 
  .���»الناس، وإمنا تعبدنا بظاهرهم يتعبدنا يف اإلمجاع بباطن

  :مناقشة وتحليل

يف حتليل بيعة اإلمام علي أليب بكر بن أيب قحافة، وكذلك لعمر بن 
  اخلطاب وعثمان بن عفان، ال بد من التأمل يف األمور اآلتية:

  :أ ـ احليلولة دون الكفروالردة

على السلطة بعد استيالء أيب بكر  اًاإلمام علي كما تقدم أن ذكرنا فإنّ
امتنع عن مبايعته مدة ستة أشهر كاملة، وبذلك سجل عدم رضاه وأثبت عدم 

من البدع وشىت  اًمشروعية احلكم. ولكن يف هذه الفترة واجه اإلسالم كثري
االحنرافات. فمن جهة خرج مسيلمة الكذاب يدعي النبوة وغر بعض املسلمني 

وكته حىت شكل جبهة واحدة واستقطبهم لدينه املزيف، وقد قويت بذلك ش
  قوية اعتزم أن يضرب املسلمني ا.

ومن هذه الناحية كان إميان الناس وكذلك الرقعة اجلغرافية للمسلمني 
يف معرض اخلطر والزوال، والسقوط بيد األعداء اخلارجيني. ويف هذه األجواء 

يفة املشحونة واملتوترة مل يتمكن اإلمام من مواصلة موقفه السليب من اخلل
إصراره على موقفه لن يقتصر ضرره  نّإاألول واإلصرار على عدم مبايعته؛ إذ 

على شخص اخلليفة ومنصب اخلالفة فقط، بل قد يعرض إميان املسلمني 
وبيضة اإلسالم للخطر، أو يؤدي إىل إضعافها يف احلد األدىن. من هنا رأى 
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فإن ذلك سيعزز جبهة  أمري املؤمنني أنه إذا بايع اخلليفة األول وتعاون معه
ودوره ومرتلته اإلسالم واملسلمني. ومع االلتفات إىل مكانة اإلمام علي 

احملوري سترتفع معنويات املسلمني وتتمكن احلكومة مدعومة بتأييد اإلمام من 
  الوقوف سداً منيعاً يف وجه الكفر والكفار وصد هجمتهم الوشيكة.

م جمرد حتليل من كاتب هذه رمبا تصور القارئ الكرمي أن هذا الكال
السطور أو رأي لعلماء الشيعة يف تغريدة منهم خارج السرب يراد منها إثبات 
أمر لصاحل املذهب، إال أن احلقيقة هي أن هذا الكالم ليس جمرد حتليل وإمنا هو 

الذي عايش تفاصيل  7تقرير للواقع، واملقرر هو شخص اإلمام علي 
الشيعة معصوماً من اخلطأ، ويراه السنة يف احلد الظروف وجزئياا، ويعتربه 

بفلسفة بيعته مراراً  7األدىن من الصحابة العدول. وقد صرح اإلمام علي 
  وتكراراً، ومن ذلك قوله:

بايع الناس أبا بكر وأنا واهللا أوىل باألمر وأحق به، فسمعت وأطعت «
مث بايع خمافة أن يرجع الناس كفاراً يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف، 

أبوبكر لعمر، وأنا واهللا أوىل باألمر منه فسمعت وأطعت خمافة أن يرجع الناس 
  .���»كفاراً

يف موضع آخر ـ ضمن إشارته إىل كراهة  7كما بين اإلمام علي 
مبايعة اخلليفة ـ أن سبب بيعته يكمن يف خوفه من تعرض اإلسالم واملسلمني 

ذلك ستكون أشد من ضياع حقه يف  للخطر، وقد عرب اإلمام عن أن مصيبته يف
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  :ب ـ احلفاظ على وحدة املسلمني

أن احلفاظ على وحدة املسلمني واخلوف من  7ذكر اإلمام علي 
الردة عن اإلسالم إىل الكفر كان من بني األسباب اليت دعته إىل اختيار 

  السكوت وإيثار الصرب، إذ يقول: 
اهللا لو ال خمافة الفرقة بني املسلمني، وأن يعود الكفر ويبور الدين وأمي «

  .�`�»لكنا على غري ما كنا هلم عليه
وبعبارة أخرى أن اإلمام كان على مفترق حمذورين، فإما أن يصر على 
املطالبة حبقه على حساب ضياع وزوال أو إضعاف الدين، وإما أن يغض 

اين، إال أن صربه الذي استمر مخسة الطرف عن حقه الثابت؛ فاختار الث
وعشرين سنة كان مبثابة من يتحمل أمل الشوكة املعترضة يف عينه، أو ذاك الذي 

�® wاعترض عظم يف حلقه، إذ يقول: <̄ ,�̄� ¬DM̄ 3*̄- Q̄� °A<̄ ®�<̄ ¯ ®�-̄ 
¹�̄ ®H<̄ °� ®� �)̄�̄
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سة فهل ميكن وصف مثل هذا الشخص الذي يصف حياته طوال مخ
وعشرين سنة يف ظل اخللفاء الثالثة وضياع مرياثه ذا الوصف، بأنه كان 
راض عن خالفة اخللفاء الذين سبقوه، واالدعاء أنه كان قائالً بشرعية 

  حكمهم؟!

  :ج ـ احليلولة دون سفك الدماء

كان قد اختار اإلصرار على عدم بيعة اخلليفة  7 اًلو أن اإلمام علي
ر، واختار سلوك طريق املخالفة، ألدى ذلك إىل اتساع الذي استتبت له األمو

الشرخ بني املسلمني، بل وجلأ أنصار كال الطرفني إىل السالح واالحتكام إىل 
السيف رغم حاجتهم املاسة إىل االحتاد فيما بينهم، والستعر القتال بينهم. 

رب ولكي حيول اإلمام دون حدوث هذه الكارثة دعا أنصاره إىل التمسك بالص
واملداراة واإلرشاد والنصيحة، وبادر هو إىل املبايعة ليطوي بذلك صفحة الفتنة 
وإراقة الدماء بني املسلمني. وقد أشار اإلمام إىل هذا السبب يف معرض بيان 

من  �أ�جانب من جوانب فلسفة بيعته للخليفة األول، على ما تقدم يف الفقرة 
  .ومناقشتها حتليل هذه الشبهة

  :تبار اإلمجاعد ـ عدم اع

وأما فيما يتعلق باعتبار اإلمجاع وكفاية البيعة الظاهرية من اإلمام 
  ، فيجب القول:7علي
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أوالً: إن الشيعة يثبتون باألدلة القطعية أن احلكومة واخلالفة أمر 
 باألمر يتعلق وفيما ،9منصوص من قبل اهللا سبحانه وتعاىل والنيب األكرم 

نتخاب الناس وحىت إمجاعهم من اإلعراب، ال موضع هناك يكون ال اإلهلي
ألن ذلك سيكون من باب حتكيم اآلراء واالجتهاد يف مقابل النص. مع أن 

  اإلمجاع لو كان يف تأييد األمر اإلهلي، لكان مرضياً هللا.

والعباس،  7وثانياً: إن املخالفة الباطنية مل تقتصر على اإلمام علي 
أمثال: سلمان الفارسي وأيب ذر الغفاري  بل متّ تسجيل أمساء كبار الصحابة من

واملقداد بن األسود وعمار بن ياسر يف اجلهة املخالفة، على ما تقدم يف 
الصفحات السابقة. وعليه إذا كان مالك املشروعية يكمن يف إمجاع عامة 
الناس أو خصوص أهل احلل والعقد، فإن اعتبار هذا اإلمجاع سيخدش بغياب 

  اله، وإجبارهم على البيعة بالتهديد الحقاً.الصحابة املذكورين أع

وثالثاً: على فرض القبول باإلمجاع، فإن مشروعيته رهن بشرائط يفتقر 
إليها اإلمجاع املذكور لألسف الشديد؛ ذلك ألن مرشح السقيفة قد اختري على 
عجل ويف غياب الصحابة الكبار، وأما البيعة العامة واجلماعية فقد متّت 

  كراه أو الترغيب وشراء الذمم، وهذا األمر يفقد اإلمجاع مصداقيته.بالتهديد واإل

ورابعاً: إن مقام اإلمامة وعناصرها وأركاا الرئيسة ال تنحصر يف 
الركن احلكومي والقيادة السياسة حىت يتحقق أو ينعدم باإلمجاع من قبل 

الدينية، البعض، بل إن العنصر األساس يف اإلمامة يتمثل باملرجعية العلمية و
وهذا يقترن بعلم الغيب والعصمة، وتعيني مثل هذا الفرد الذي يتصف ذه 

  اخلصال، خارج عن صالحية اإلمجاع.
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الشبهة الحادية عشرة: المشاركة في شورى تعيين الخليفة   ■

  :الثالث

قام اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب يف آخر أيام حياته بتقدمي صيغة 
له من خالل شورى مؤلفة من ستة أشخاص، وهم كل  النتخاب اخلليفة التايل

، والزبري بن العوام، وعبد الرمحن بن عوف، 7من: علي بن أيب طالب 
. وإن اإلمام ���وعثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد اهللا، وسعد بن أيب وقاص

من خالل مشاركته يف هذه الشورى أثبت على املستوى العملي مشروعية  اًعلي
خلطاب، كما أيد صيغته املقترحة لتعيني اخلليفة الثالث؛ إذ لو مل خالفة عمر بن ا

يكن مؤمناً بأصل خالفة عمر؛ لوجب عليه رفض أوامره وأعلن عن انصرافه 
مل يقم بذلك،  7ورفضه للشورى املذكورة عملياً، يف حني أن اإلمام علي 

 وأمره وإمنا شارك يف هذه الشورى، وبذلك حكم بشرعية خالفة اخلليفة الثاين
  بتشكيل الشورى املذكورة.

كان هذا الدليل منذ قرون وال يزال يتم طرحه ـ من قبل املتكلمني من 
قدماء أهل السنة ومعاصريهم ـ بوصفه واحداً من األدلة على فقدان الدليل 
على التنصيب فيما يتعلق بأمر احلكومة ومشروعية خالفة اخللفاء 

  .�`�الراشدين
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نا إذا أمعنا النظر برجال الشورى سندرك جيداً أن هذا باإلضافة إىل أن
؛ فما هي حجة ���مآل األمور ال حمالة ستصب يف مصلحة عثمان بن عفان

  يف املشاركة يف هذه الشورى؟ 7اإلمام علي 

  :مناقشة وتحليل

فيما يتعلق بتحليل هذا الدليل أو الشاهد، جيدر التأمل يف األمور 
  اآلتية:

  :نيأ ـ دفع شبهة العلماني
إن األمر األول الذي يبدو من مشاركة اإلمام يف الشورى احملددة من 
قبل اخلليفة، هي أن هذه املشاركة تأيت يف سياق دفع شبهة ابتعاد اإلمام عن 
ممارسة السياسة، حيث متّ طرح هذه الشبهة منذ قرون، واليوم يتم طرحها 

بالفصل بني الدين  والترويج هلا بشكل أشد وأقوى. حيث يسعى أنصار القول
والسياسة إىل التشبث بكل ذريعة لتأييد مدعاهم. وقد تقدم يف الصفحات 
السابقة أم اختذوا من سكوت اإلمام، وعدم قيامه بشيء من أجل احلصول 
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على السلطة، وكراهته لتويل اخلالفة بعد مقتل عثمان بن عفان، دليالً على 
  تأييد دعواهم. 

فيها الختذ  7ورى، لو مل يشارك اإلمام علي وفيما يتعلق مبسألة الش
العلمانيون هذا املوقف منه ليثبتوا على الفور أنه يصب يف تأييد نظريتهم 

  ومقالتهم.
ولكي ال يعمل أنصار العلمانية على مصادرة عدم مشاركة اإلمام يف 
الشورى املذكورة لصاحلهم، بادر اإلمام إىل املشاركة يف هذه الشورى بوصف 

  كليفاً إهلياً تعين عليه القيام به.ذلك ت

  :ب ـ إمتام احلجة

على ما مر �على الرغم من ان نتيجة الشورى كانت حمسومة سلفاً 
، إال أنه لو مل يشارك اإلمام فيها لكان �توضيحه يف هامش الصفحة السابقة

هناك احتمال أن يصف الشيعة وغريهم موقف اإلمام بالضعف وعدم االهتمام 
يادة الدين، وأنه كان باإلمكان يف حال مشاركته أن حيصد أصوات يف أمر س

الغالبية بالنظر إىل سابقته يف اإلسالم، وفضله على مجيع الصحابة، مضافاً إىل 
امتالكه لرصيد النص اإلهلي القاضي بتنصيبه إماماً وخليفة على املسلمني من 

. وقد ألخرىا املواطن من وكثري خم غدير يف 9قبل شخص النيب األكرم 
من خالل حضوره ومشاركته يف الشورى مدى ابتعاد  7أثبت اإلمام علي 

أعضاء الشورى عن احلق، واحنيازهم إىل القرابة على إحقاق احلق. وبعبارة 
أخرى: إن اإلمام من خالل مشاركته سجل مظلوميته ومظلومية العدالة واحلق 

مه ا لو امتنع اإلمام عن املشارعلى طول التاريخ. أمكة يف الشورى؛ ال
التاريخ بأنه من خالل اعتزال الشورى قدم السلطة واحلكم لغري الكفوئني 
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بنحو من األحناء شريكاً يف  دوغري الصاحلني على طبق من ذهب، وبذلك يع
  .���اجلرمية

  :ج ـ جتنب اخلالف واحلفاظ على وحدة املسلمني ومتاسكهم
املذكورة، لعمت اخلالفات  يف الشورى 7لو مل يشارك اإلمام علي 

عدم مشاركة اإلمام فيها مبرتلة مواجهة  نّإوالرتاعات األمة اإلسالمية ثانية، إذ 
السلطة واخلليفة اجلديد، ويف هذه الصورة سيعمد شيعة اإلمام إىل التأسي 
مبوقفه، وعندها سيدخلون يف جدال ونزاع وصراع مع أنصار السلطة، وال 

دي إىل الفرقة بني صفوف املسلمني، وهذا سيؤدي خيفى أن هذا األمر سيؤ
رغم علمه  7 اًاإلمام علي بدوره إىل إضعاف أصل اإلسالم. من هنا فإنّ

بنتيجة الشورى، آثر مصلحة اإلسالم على مصلحته اخلاصة. هذا مضافاً إىل 
يف تلك الشورى املقترحة من قبل عمر بن  7أن عدم مشاركة اإلمام علي 

ر على أنه غمز وطعن يف اخلليفة الثاين، ولكان وقع ذلك اخلطاب كان سيفس
ـ ثقيالً، وهو أمر من  عتيادينيعلى أتباعه ـ الذين ميثلون غالبية الناس اال

  شأنه أن يوسع من شرخ اخلالفات والصراعات الداخلية بني املسلمني.

  :د ـ نقض موقف اخلليفة الثاين

املقترحة من قبل عمر  إن من بني أسباب مشاركة اإلمام يف الشورى
ن إ: يقول مزعوماً حديثاً 9بن اخلطاب، أن عمر روى عن النيب األكرم 
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. وبعد تسمية اإلمام �البيت اهلامشي�النبوة واإلمامة ال جتتمع يف بيت واحد 
من قبل عمر نفسه بوصفه مرشحاً الستالم احلكم واخلالفة يكون  7علي 

  قد ناقض نفسه بنفسه.

رفضه اقتراح ابن  الناحية يف معرض إىل هذه 7عليوقد أشار اإلمام 
عباس يف عدم املشاركة يف مهزلة الشورى بعد أن كانت النتائج معلومة سلفاً، 

  :7وأا ستؤدي ال حمالة إىل انتخاب عثمان بن عفان، إذ قال له اإلمام 

أنا أعلم ذلك، ولكين أدخل معهم يف الشورى؛ ألن عمر قد أهلين «
قال: إن النبوة واإلمامة  9وكان قبل ذلك يقول: إن رسول اهللا اآلن للخالفة 

جيتمعان يف بيت، فأنا أدخل يف ذلك؛ ألظهر للناس مناقضة فعله  ال
  .���»لروايته

ومن الواضح أنه إذا مل يتم إثبات زيف الرواية اليت يرويها عمر بن 
 اإلمامة،و النبوة بني اجلمع عدم على القائمة 9اخلطاب عن النيب األكرم 

 بعد اخلصوم بيد مستمسكاً اهللا رسول لسان على املكذوب احلديث هذا لصار
 7وجلعلوه دليالً على عدم شرعية خالفة وإمامة اإلمام علي  عثمان، مقتل

. وسيؤدي ذلك إىل االحنراف عن ركن :وسائر األئمة من أبنائه املعصومني 
  رئيس من أركان الدين وهو ركن اإلمامة.

  :مة االستبداد بالرأيهـ ـ نفي 

يف الشورى املذكورة كان يترتب  7إن عدم مشاركة اإلمام علي 
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عليه الزم سليب، وهو أن أكثر العوام من الناس سوف يفسرون عدم مشاركته 
على أا ترفّع منه على سائر الصحابة من أعضاء الشورى، وأنه يرى نفسه 

الستبداد بالرأي والتكبر فوق اجلميع، وهذا حيمل يف طياته نوعاً من ا
واالستعالء على اآلخرين. من هنا كان ما قام به اإلمام من املشاركة يف 

  الشورى دفعاً هلذا احملذور.

  :و ـ روايات وسلوك اإلمام ناقض ملشروعية اخللفاء

من خالل مشاركته يف  7 اًاإلمام علي قد تطرح هنا شبهة مفادها: أنّ
تني السابقني باإلضافة إىل اخلليفة الثالث على الشورى، مينح الشرعية للخليف

املستوى العملي. إال أن األجيال الالحقة تدرك من خالل قراءا للروايات 
املأثورة عنه وداللتها على اغتصاب اخللفاء السابقني حلقه، مضافاً إىل 

من املواطن، مبا يف ذلك  احتجاجاته املتكررة على أصل التنصيب يف كثريٍ
، ولذلك ال تكون هذه الشبهة جديرة بالطرح. ألن مشاركة ���فسهاالشورى ن

اإلمام يف الشورى تأيت يف سياق كثري من األسباب األخرى اليت تقدم ذكرها، 
وال ربط هلا مبسألة مشروعية اخلالفة. نعم لو مل يكن اإلمام قد ذكر تلك 

الروايات حىت النصوص يف نقد ما قام به اخللفاء السابقون، وما احتج به من 
، لكان هناك متسع ملثل هذا االحتمال. إال أن �`�يف معقد الشورى نفسها

  ال تبقي جماالً لطرح هذه الشبهة. 7النصوص الواردة عن اإلمام 
                                                             

� −  p ,Q���� �%� :LC:�c � ,m`a K ,�a`ab Z ,2@L]7� h ��l�� ;�� �@�%� ;
 � ,
�eH�� �`�bF 

` −  p ,p�P.;R� ,Ë½i�� :LC:�� � ,�tm p ,L/3V�� ;� � ,�d� , p�b � ,
�bbF 



 *��

بين موقفه السليب من اخلليفتني  7 اًعالوة على ذلك فإن اإلمام علي
ن بن عوف حنوه األولني يف ذات الشورى نفسها، وذلك عندما تقدم عبد الرمح

يف حركة استعراضية اقترح فيها عليه مبايعته بشرط أن يعمل بسنة النيب 
: أبو بكر بن أيب قحافة السابقني اخلليفتني أي� الشيخني وسرية 9األكرم 

له أنه ال يعمل إال بسرية النيب  7. فأكد اإلمام علي �وعمر بن اخلطاب
قد صرح بكراهته  7علي  وبذلك يكون اإلمام واجتهاده ورأيه. 9األكرم 

ومعارضته لسرية اخلليفتني السابقني، مما يثبت عدم شرعية سريتيهما. مضافاً 
إىل تذكريه بأن موافقة منافسه عثمان بن عفان على هذا الشرط ال ينسجم مع 

 أثبت قد 7 علي اإلمام يكون وبذلك 9أصل الكتاب وسنة رسول اهللا 
 الثالث اخلليفة خالفة مشروعية عدم لكوكذ السابقني اخلليفتني مشروعية عدم

  .أيضاً �عفان بن عثمان�

الشبهة الثانية عشرة: رفض التصدي للخالفة بعد مقتل   ■

  :الخليفة الثالث

إن من بني األدلة اليت يتمسك ا أهل السنة إلثبات عدم وجود النص 
على أصل التنصيب واإلمامة واخلالفة، رفض علي لقبول اخلالفة عندما 

ت عليه من قبل األمة بعد مقتل عثمان بن عفان؛ حيث روي عنه قوله: عرض
. يقول أهل السنة: لو كان هناك نص على إمامة ���»دعوين والتمسوا غريي«

وخالفته، لكان عليه املسارعة إىل قبول هذا العرض  7اإلمام علي 
تارك والترحيب به، ولقام بتشكيل احلكومة اليت يرتضيها، وإال كان مصداقاً ل
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  .���الواجب الديين

كما يتم التسويق هلذه الشبهة حالياً من قبل بعض العلمانيني من الشيعة 
أيضاً، ويستفيدون منها صحة ما يذهبون إليه من الفصل بني الدين والسياسة، 
قائلني: إن رفض اإلمام الستالم احلكم مل يكن رفضاً للقيام بواجب ديين، وإمنا 

ع مبهمة ومسؤولية دنيوية ال ربط هلا بالفرائض هو يرفض بذلك االضطال
   .�`�واألحكام الدينية اليت ال تترك حبال

  :مناقشة وتحليل

قبل اخلوض يف خمتلف التربيرات، ال بد من اإلشارة إىل هذه النقطة 
واإلجابة الكلية، وهي أنه حىت على فرض عدم اتضاح اإلجابة عن هذه 

لتويل منصب  7جمرد كراهة اإلمام علي  الشبهة، ال ميكن لنا أن نستنتج من
احلكم، بطالن نظرية التنصيب؛ ذلك ألن هذه النظرية قد ثبتت باألدلة املتقنة 

 واألئمة 9واحملكمة املدعومة باألحاديث املأثورة عن النيب األكرم 
 قضية يف الغموض جمرد وإن نفسه، 7 علي اإلمام وخاصة ،:األطهار
وامتناع ذاا ذه اخلطبة ه ا أو يضعفها. هذا مع أنّميكن أن خيدش  ال تارخيية

اإلمام عن استالم احلكم له تربيرات وأدلة تنسجم مع نظرية التنصيب، وفيما 
  نشري إليها على النحو اآليت: أيتي
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  :أ ـ االعتراض على سرية اخللفاء السابقني

ون طبقاً لعلم التفسري والتأويل واهلرمنيوطيقا ـ الذي أشبعه املستنري
شرحاً وبياناً ـ البد يف تفسري كالمٍ ما من مالحظة الظروف والثقافة اليت حتيط 
بفترة صدور ذلك الكالم. ومن بني األمور اليت تساعد على فهم الكالم بيان 

 .»شأن الرتول«الدافع واملخاطبني بالكالم، وهو ما يعرب عنه يف علم التفسري بـ
 تفسري هذه اخلطبة واالستناد إىل ينبغي التسرع يف وعلى هذا األساس ال

  .»شأن نزوهلا«ظاهرها واالحتجاج ا يف أخذ املدعى، بل ال بد أوالً من بيان 

ذكر ابن أيب احلديد املعتزيل يف شرحه أنه بعد مقتل اخلليفة الثالث 
 7أقبل بعض كبار القوم على اإلمام علي بن أيب طالب  »عثمان بن عفان«

واخلالفة على أن يعمل بكتاب اهللا وسنة النيب وسنة  واقترحوا عليه البيعة
اخللفاء السابقني، فرفض اإلمام هذا الشرط؛ العتقاده ببطالن سرية اخللفاء 

قبول هذا الشرط يعين إمضاء سنة اخللفاء  نّإ. إذ ���السابقني وعدم شرعيتها
السابقني. وهنا قال اإلمام علي ألصحاب هذا املقترح املشروط: دعوين 
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مل يكن  7 اًاإلمام علي لتمسوا من يوافق على هذه الشروط. وعليه فإنّوا
يرفض أصل استالم احلكم والسلطة، وإمنا كان يرفض احلكم الذي حيمل يف 
دستوره مادة تفرض عليه اتباع أمر أو سياسة مل يكن مقتنعاً ا أو كان يرى 

  خالفها، وهي سرية اخللفاء الذين سبقوه.

  :ب ـ إمتام احلجة

يف احلقيقة مل يرد من وراء رفض احلكم االمتناع  7 اًاإلمام علي إنّ
عن أصل ممارسة الوالية والسلطة، وإمنا كان يريد تعريف الناس وية 

 ورأيه 9حكومته، وإن من أهم أركاا العمل بكتاب اهللا وسنة رسول اهللا 
عن دون سرية من سبقه من اخللفاء، وذلك كي يبايعه الناس من ، اخلاص

بصرية من أمرهم، فال يقولوا بعد توليه السلطة: وا سنة أيب بكر! أو وا سنة 
ه قد أمتّ نإعمراه! ويتخذون ذلك ذريعة ملعارضة حكومة اإلمام الفتية؛ إذ 

عليهم احلجة منذ البداية، وبين هلم طبيعة حكومته وماهيتها، وهذا ما يتضح 
ظار القائلني مببدأ فصل الدين من خالل عبارات ذات اخلطبة اليت غابت عن أن

  قائالً: 7عن السياسة، وذلك حيث يصرح 

w Q ®�@̄ !̄� À ®A°< ®Ǟ�̄ , °�̄ ® <̄ ��̄ ®� °�- °�®(�H̄ ®� °�°.®(M̄<̄ ®�� ±̂ <̄ �� °&̄ ® ��̄
 ����̄ ®�� �®. ̄�̄ B{��̄ ®��}���F 

  :ج ـ التنبؤ بالفنت القادمة

ذكر أن السبب اآلخر الذي يدعوه يف هذه اخلطبة  7 اًإن اإلمام علي
إىل االمتناع عن قبول احلكم واخلالفة، هو أن ممارسات اخللفاء السابقني قد 
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تركت وراءها كثري من األلغام اليت ستجعل املستقبل حافالً بالصواعق املتفجرة، 
من املشاكل املريرة على املستوى الداخلي،  اًوإن إبطال مفعوهلا سيخلق كثري

من الشخصيات املرموقة، من أمثال: عائشة وطلحة والزبري  اًكثري وإنّ
هم لن يتحملوا نإوغريهم، لن خيرجوا من التجربة القادمة مرفوعي الرأس، إذ 

  :7حكومته العادلة، وذلك إذ يقول 

w R̄ , Ê���̄®�<̄�̄ Ês� °M °� °8�̄ '�L ®�<̄ �̄�°( ®�¯. ®� °� � ¬:º�̄ ;=  ®�k̄ �� °� &¯. ®���̄ ̂ � ° >̄
 °��̄ ®3@̄ 2̄ ¬P]̄¯®7��̄ , ®��̄�k̄<̄ ®3@̄ S̄��̄ ®�� ¬���̄ , °Q� °� °� ®�� 8®*̄ ̄ °�°(®o�̄ R̄�̄ , °Z�° °� ®�� °8�̄ °��

 ®�L̄ ¬�̄%�̄}���F 
حكومة اإلمام القصرية بدالً من أن متكنه من نشر  فإنّ من ثَمو

اإلسالم، استهلكت الطاقة يف اإلصالحات الداخلية وتغيري نفوس األعداء 
  واملخالفني من إخوته يف اإلسالم.

اعترب الفترة غري مناسبة كي ميسك  7بعبارة أخرى: يبدو أن اإلمام 
مبقاليد األمور، وذلك ألن الشبهات والفنت قد لوثت أذهان حىت املخلصني من 
الصحابة، وإن الفساد قد عم غالبية الناس، حبيث أم لن يكونوا قادرين على 

  لباطل.التمييز بني احلق وا

إال أن تطبيق العدالة ـ مهما كانت فترة احلكم قصرية ـ والعمل بعهد 
اهللا من الدفاع عن حقوق املظلومني، وإمجاع الناس عليه وإعالم االستعداد 
للبيعة، خلق لإلمام تكليفاً إهلياً يتمثل يف االستجابة لطلب الناس رغم عدم 
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سبب قبول  7اإلمام علي  رغبته بذلك، نظراً لثقل املسؤولية. وقد بين
  اخلالفة رغم زهده فيها قائالً:

w °��¯* @�̄ ,  Ü�¯ ®�� °H� °x °; R̄ ®��̄ ,2̄&̄�̄¬%�� <̄L̄-̄�̄ 2̄¬(¯ ®�� h̄̄�̄ = D¬���̄ ��̄<̄
 D̄�̄<̄ ��̄�̄ ,  Ú�¬%�� >� °M °�- 2 ¬P° ®����  ´ Ä�¯̧  2¬C� �̄ ̄ �� ³H��̄ °/ R �< ��̄̄ °� ®�� �̄ ̄  R̄�̄

 ,�̄ � ¬�<̄ ¥®��̄- ��̄L̄ �v °�®*�̄�̄�̄�̄ ,�¯ § H�k̄ �̄ ̄ �$̄̄®(;̄ °�®*�̄ ®�̄6̄ ,�́�°®C�̄ �V̄5̄
 ́�®% ̄ 2ī ®� ̄ ®u � = 3®%   3̄�̄ ®e<̄ s D�̄ ®� °��¯* ®: °> ®�°.®*�̄ ®�̄6̄�̄}���F 

  :د ـ دفع شبهة التهالك على احلكم والسلطة

بة ميكن لنا أن نستنتج سبباً آخر يدعو من خالل التدبر يف هذه اخلط
طمع أو  يفهم الناس أنه ليس له أدىن اخلالفة، ذلك أنه أراد أن اإلمام إىل رفض

الك على احلكم والسلطة، وإن ما صدر عنه سابقاً من الشكوى والتذمر من 
 9اغتصاب السلطة وإبعاده عنها إمنا كان ألجل العمل بوصية النيب األكرم

 من فهمه ميكن ما وهذا. والشريعة الدين وإحياء األمة لقيادة حاألصل وأنه
لَأَلْفَيتم دنياكُم هذه أَزهد عندي «: 7 بقوله العدل ال لو للخالفة وصفه خالل

  .»من عفْطَة عنزٍ

  :هـ ـ الشكوى من الناس

ومما ذكره بعض شارحي هذه اخلطبة على ما نقله ابن أيب احلديد 
يريد ذا الرفض الشكوى من الناس، إذ يقول:  7 اًعتزيل، أن اإلمام عليامل

على حممل آخر، فقال: هذا كالم مستزيد شاك  7وقد محل بعضهم كالمه 
على طريق الضجر منهم  »دعوين والتمسوا غريي«من أصحابه يقول هلم: 
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وا عليه والتربم م والتسخط ألفعاهلم؛ ألم كانوا عدلوا عنه من قبل واختار
. فهو من قبيل املثل القائل: ���فلما طلبوه بعد أجام جواب املتسخط العاتب

  إنكم جئتم بعد خراب البصرة!

  :و ـ نفي صالحية الناس واالستهزاء م

إن من بني احملامل والوجوه اليت ذكرها بعض شراح هذه اخلطبة ما 
الكالم على وجه آخر،  ذكره ابن أيب احلديد املعتزيل إذ يقول: ومحل قوم منهم

فقالوا: إنه أخرجه خمرج التهكم والسخرية، أي أنا لكم وزيراً خري مين لكم 
=6~  (أمرياً، فيما تعتقدونه، كما قال سبحانه:  w	 u�t� u� ~�= w� u:t�u� u�t"u  u�}"w` tf ~� (�`� 

  !��bأي: تزعم لنفسك ذلك وتعتقده

ليته وصالحيته واضح أن اإلمام يف هذا الكالم ليس بصدد نفي أه
لتويل احلكم والسلطة وقيادة اتمع اإلسالمي، يف حني أنه صرح يف كثري من 

  املوارد حبقه وصالحيته احلصرية يف التصدي هلذا األمر، ومن ذلك قوله:

w ̄� ��̄<̄��  �$̄®% � ±"̄f̄ ¬�<̄ °�̄ ®�¯*�̄ °8 ¬:��̄ ,É2��]@ ¤< u-�È Ê��̄°� �$̄l̄ ¬&�̄�̄ ®3�̄�̄
 ° ®�¬i�� ¬�̄� 9@̄ ®L/̄ R̄�̄ , °B®* ¬��� 
±% ̄ °H 3]̄®%/̄ ,9;̄ ¬L�� ū � �®i °� ®�� ³B̄f̄}�a�F 

  : مع الخلفاء 7 الشبهة الثالثة عشرة: تعاون اإلمام علي  ■

هناك من يذهب إىل القول بأنه لو كان هناك نص صادر عن النيب 
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؛ لكانت اخلالفة حقاً امتهوإم 7 علي اإلمام خالفة على ينص ،9األكرم 
حصرياً من حقوقه، وال حيق لغريه منازعته عليه، ولو نازعه عليه كان غاصباً 
وظاملاً، ومعلوم أن الظامل والغاصب حيرم التعاون معه. وحيث ثبت أن اإلمام 

قد تعاون مع مجيع اخللفاء الثالثة الذين سبقوه، وكان حيضر  7 اًعلي
ستخالفه يف غيبتهم. ويف بداية اشورة، ويتم أحياناً مجاعتهم، وينصح هلم يف امل

خالفة أيب بكر كان املرتدون بصدد اهلجوم على املدينة املنورة؛ فانضم اإلمام 
إىل جيش اخلليفة برفقة طلحة والزبري وابن مسعود توىل مهمة حراسة املنافذ 

  .���الرئيسة املؤدية إىل املدينة

اخلطاب املدينة لتجهيز جيش، للهجرة ترك عمر بن  ١٤ويف سنة 
  .�`�فوافق اإلمام على احللول حمله يف إدارة شؤون املدينة

مع اخلليفة الثاين أكثر من عالقته  7كما كانت عالقة اإلمام علي 
بسائر اخللفاء اآلخرين، وكانت نصائحه العلمية والدينية والعسكرية أشهر من 

  نار على علم.

كان ينظر إىل من سبقه  7 اًام عليوعليه يتضح من ذلك كله أن اإلم
من اخللفاء بوصفهم خلفاء شرعيني، وليسوا غاصبني وظاملني، وبذلك كان 

فإن هذا يثبت عدم وجود  من ثَميضفي عليهم نوعاً من التأييد والشرعية، و
لكانوا غاصبني وظاملني  وإال ،9نص على تنصيبه من قبل النيب األكرم 

  ون معهم، ويف ذلك يقول ابن أيب احلديد املعتزيل:حلقه، وملا جاز له أن يتعا

                                                             

� −  p ,g/H�.�� E B����� :LC:�` � ,baaF 
` −  p ,��3� u-� g/H�� :LC:�` � ,t� p ,g/H�.�� E B����� ;` � ,ac� g/H�� ;

 p ,=½i��` � ,d��F 



 *��

فلو أنه أنكر إمامتهم وغضب عليهم وسخط فعلهم فضال عن أن «
يشهر عليهم السيف أو يدعو إىل نفسه، لقلنا إم من اهلالكني ... ولكنا رأيناه 
رضي إمامتهم وبايعهم وصلى خلفهم وأنكحهم وأكل من فيئهم فلم يكن لنا 

  .���»وال نتجاوز ما اشتهر عنهأن نتعدى فعله 

مع  7وهناك من املعاصرين من يستنتج من تعاون اإلمام علي 
اخللفاء يف املسائل السياسية وشؤون احلكم نوعاً من املشروعية والتأييد 
اإلمجايل حلكم اخللفاء الذين سبقوه، ولو على حنو الضرورة واألحكام الثانوية. 

جود النص، ولكنهم يرونه عنواناً أولياً، وإنه فهؤالء بطبيعة احلال ال ينكرون و
عند عدم العمل به يتم االنتقال إىل املرحلة الثانية وهي االنتخاب والبيعة من 

  .�`�قبل الناس، وهي مرحلة مشروعة أيضاً وجيوز التعبد ا

  :مناقشة وتحليل

األمر الدقيق الذي ينبغي بيانه قبل كل شيء هو أن احلكومات 
كانوا من وجهة نظر الشيعة وشخص  7 اًلذين سبقوا اإلمام عليواخللفاء ا

، من املسلمني، وكانوا يف اجلملة من أتباع اإلسالم والنيب 7 اإلمام علي
رون اخللفاء الثالثة األوائل، يكفّ الشيعة أن لو كما األمر يكن ومل ،9 األكرم

  وخيرجوم من امللة، كما قد يبدو شائعاً بني أهل السنة.
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ما هنالك أن اخللفاء والساسة يف حينها مل يعطوا احلق إىل  غاية
اغتصبوا حقه يف اخلالفة وحلّوا حملّه  بل ،9صاحبه بعد رحيل رسول اهللا 

ظلماً وعدواناً، وبذلك يكونون قد اقترفوا معصية. ولو أن الذي يتبىن الرؤية 
سنة كما يصرح أهل ال 7السنية كان منصفاً يف إميانه بصدق اإلمام علي 

بذلك، فعلية أن يلتزم بكالم اإلمام علي ويعتربه حجة على نفسه. وقد تقدم 
أن نقلنا يف الصفحات السابقة تصرحيات اإلمام علي يف بيان سلب حقه املسلّم 

  مبختلف الطرق، وبين موقفه الناقد للخلفاء الذين عاصرهم.

 ب اخلالفة أن نذعن أوالً بأن اخللفاء الذي تولوا منصمن وعليه البد
ة من عيفاقدين للشر 7بعد رسول اهللا كانوا من وجهة نظر اإلمام علي 

ناحية النصوص الدينية. ولكن على أي حال فإم جلسوا على سدة احلكم 
لسبب وآخر ـ سواء من طريق البيعة أو غريها ـ وقاموا بتطبيق األحكام 

مبا خيالف سرية  مهبغض النظر عن قيام بعض�واحلدود اإلسالمية إىل حد ما 
. ومن جهة أخرى �املتعة حترمي: قبيل من املوارد، بعض يف 9النيب األكرم 

كان أعداء اإلسالم من املنافقني والكفار واملرتدين يتربصون باإلسالم الدوائر 
بغية االنقضاض عليه وإضعاف حكومته الفتية، ويف ظل هذه الظروف اخلطرية 

 �غض النظر عن هوية اخلليفة واحلاكمب�كان احلفاظ على أصل اإلسالم 
وحفظ وحدة املسلمني ومتاسكهم من أهم الواجبات األولية واألساسية، من 
هنا قام اإلمام بالتنازل عن حقه الثابت، وغض الطرف عنه مؤقتاً، وقام 

  بالتعاون مع اخللفاء الذين سبقوه يف حدود اإلمكان.

عن شبهة علة سكوت  وسنذكر مزيداً من التوضيح يف معرض اإلجابة
  وعدم مطالبته حبقه الثابت يف اإلمامة واخلالفة. 7اإلمام علي 
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  :بصالة الخلفاء 7الشبهة الرابعة عشرة: اقتداء اإلمام علي  ■

إن من بني الشبهات األخرى قوهلم: إن اخللفاء الذين عاصرهم اإلمام 
رك يف لو كانوا ظاملني وغاصبني حلقّه، فلماذا كان اإلمام يشا 7علي 

أليست العدالة شرطاً يف  ���اجتماعام العبادية، ويقتدي بإمامتهم يف الصالة؟
إمام اجلماعة؟ وإذا كان هناك من حممل ميكن لنا أن حنمل عليه تصرف اإلمام 

على املستوى الديين واالجتماعي يف تعاونه مع اخللفاء، وقلنا بأنه  7علي 
ضة اإلسالم، فبماذا يا ترى نربر كان يف ذلك يراعي مصلحة احلفاظ على بي

  اقتداءه م يف صالة اجلماعة؟
بصالة اخللفاء  7وقد ذكر ابن أيب احلديد اقتداء اإلمام علي 

املعاصرين له بوصفه دليالً وشاهداً على شرعية حكومة اخللفاء الثالثة 
  .�`�األوائل

 8احلسن واحلسني  نيكما ورد يف بعض املصادر الروائية أن اإلمام
  .��bاحلكم بن مروان بإمامة يصليان كانا

  :مناقشة وتحليل

 أيتيف معرض حتليل هذه الشبهة قدم املفكرون إجابات خمتلفة، وفيما ي
  نشري إىل هذه اإلجابات:
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  :أ ـ نفي االقتداء وإنكار حصوله

كان يتقيد  7 اًذهب بعض املتكلمني إىل القول: صحيح أن اإلمام علي
شاركة يف صالة اجلماعة، واالقتداء بإمامة اخللفاء باحلضور يف املسجد وامل

الثالثة األوائل، إال أنه كان يف ذلك ميارس التقية، فكان يركع بركوعهم ويسجد 
  .���بسجودهم، ولكنه يف الواقع كان ينوي الصالة فرادى

كما أجاب الشيخ املفيد عن السؤال املطروح بشأن اقتداء اإلمام 
  : بصالة اخللفاء قائالً 7علي

  .�`�»جعلهم مبثل سواري املسجد«

ب ـ وقوع اخلالف بني املسلمني بسبب عدم حضور اإلمام يف 
  :اجلماعة

عدم احلضور يف مجاعة اخللفاء، العترب ذلك  7لو آثر اإلمام علي 
مؤشراً سلبياً؛ مبعىن أن اخلليفة من وجهة نظر اإلمام ال يتصف باحلد األدىن من 

م اجلماعة أن يتصف ا وهي العدالة، وانعدام األوصاف اليت يشترط بإما
العدالة تعبري آخر عن الفسق. وسيؤدي هذا املوقف والوصف إىل سريان 
االختالف بني املسلمني وانقسام مواقفهم بني مؤيد للخليفة ومؤيد لإلمام، وال 
 خيفى ما يف ذلك من اإلضرار بوحدة املسلمني واتفاق كلمتهم، وهو أمر

يؤثر  7واحلكومة اإلسالمية. من هنا كان اإلمام علي  سيضعف الكيان
االلتزام واملثابرة على احلضور يف التجمعات العبادية للحكومة ضماناً ملصاحل 
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  .���املسلمني العالية

  :ج ـ اعتبار عدم احلضور تركاً للفرائض الدينية

 وغريمها 9لقد كان لصالة اجلمعة واجلماعة يف عصر النيب األكرم 
 واملمتنع تاركها يعد حبيث قصوى، أمهية واالجتماعية العبادية معاتالتج من
  .�`�بالنار بيته وحرق اغتيابه جواز ذلك على ويترتب منافقاً، فيها احلضور عن

على هذا النمط من املفاهيم ترعرع املسلمون، فهم ينظرون إىل 
ية، ويذمون احلضور يف أمثال هذه التجمعات العبادية والدينية نظرة بالغة األمه

تارك احلضور فيها ويستنكرون موقفه. وقد بلغ االهتمام باحلضور يف صالة 
 من واحد أي عنه يشذّ مل حبيث حداً 9اجلماعة بعد رحيل رسول اهللا 

  .عبادة بن سعد باستثناء الصحابة

 شخص أي أو 9أما أن يكون إمام اجلماعة هو شخص النيب األكرم 
  .كثرياً املسلمني يستوقف يكن فلم قبله، من لذلك خمول آخر

قرر عدم احلضور يف  7 اًوعلى هذا األساس لو أن اإلمام علي
التجمعات العبادية، من قبيل: صالة اجلمعة واجلماعة، فإن موقف املسلمني من 
اإلمام سوف يتغير، ولرمبا رموه بترك الصالة. كما حدث ذلك بالنسبة إىل أهل 
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بعدم إقامة  7عاوية املضلل يف اام اإلمام علي الشام حيث تأثروا بإعالم م
  الصالة والعياذ باهللا.

مل يكن خيشى من أصل سوء ظن الناس به، إال أن  7 اًاإلمام علي إنّ
هذه املسألة سوف تتخذ من قبل املخالفني وأعداء اإلسالم سالحاً ضده كي 

مة الغتياله يشوهوا مسعته ويتم بذلك اغتياله معنوياً، وسوف يشكل ذلك مقد
  وتصفيته جسدياً، وسيكون هذا االغتيال مشروعاً حبسب الظاهر.

يف حني أن اتمع اإلسالمي كان بأمس احلاجة إىل وجود اإلمام 
بوصفه إماماً معصوماً ومرجعاً علمياً ودينياً، وإن فقدانه املبكر ـ حيث كان 

بأصل  ال يزاالن صغريين ـ يضر 3احلسن واإلمام احلسني  اناإلمام
يعترب حضوره ومشاركته يف التجمعات  7اإلسالم. من هنا كان اإلمام علي 
  .���العبادية االجتماعية أمراً ضرورياً

  :د ـ صحة الصالة

الوجه اآلخر الذي ذكره بعض العلماء املعاصرين هو محل الصالة 
م مل واقتداء أمري املؤمنني باخللفاء على حقيقته، مبعىن أن صالة اإلمام بصال

تكن جمرد صالة شكلية وظاهرية، وإمنا كان يقتدي بصالم حقيقة، وكان 
  يلتمس األجر ذا االقتداء من اهللا عز وجل. 

مع اخللفاء مل يبلغ حداً مينع من  7بعبارة أخرى: إن اختالف اإلمام
الصالة خلفهم. وبعبارة ثالثة: كان اإلمام يرى أن اخللفاء قد ارتكبوا حبقه ظلماً 
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على املستوى الشخصي، وحيث كان هذا الظلم ـ على ما هو ظاهر من 
اإلمام جتاوز عن املطالبة حبقه الشخصي، ال  نّأـ أمراً شخصياً، و 7كلماته

يكون هناك حمذور يف املشاركة يف صالة اجلماعة واالقتداء باخللفاء. وقد 
 7مام عن اإل ���وردت هذه املسألة يف الروايات أيضاً، إذ يروي مساعة

سألته عن مناكحتهم والصالة خلفهم؟ فقال: هذا أمر شديد، لن «قائالً: 
  .�`�»وراءهم 7، وصلّى علي 9تستطيعوا ذلك، قد أنكح رسول اهللا 

، على ما رواه عنه أخوه علي بن جعفر 7وروي عن اإلمام الكاظم 
  .��b»صلى حسن وحسني خلف مروان، وحنن نصلي معهم«يف كتابه، أنه قال: 

ا ما ذهب له اإلمام العالمة عبد احلسني شرف الدين يف جوابه عن وهذ
  مسائل موسى جار اهللا، إذ يقول:

حاشا أمري املؤمنني أن يصلي إال تقرباً هللا وأداء ملا أمره اهللا به، «
 7وصالته خلفهم ماكانت إال هللا خالصة لوجهه الكرمي، وقد اقتدينا به 

لف كثري من أئمة مجاعة أهل السنة، فتقربنا إىل اهللا عز وجل بالصالة خ
خملصني يف تلك الصلوات هللا تعاىل، وهذا جائز يف مذهب أهل البيت، ويثاب 
املصلي منا خلف اإلمام السين كما يثاب بالصالة خلف الشيعي، واخلبري 
مبذهبنا يعلم أنا نشترط العدالة يف إمام اجلماعة إذا كان شيعياً، فال جيوز 
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ن الشيعة وال مبجهول احلال، أما السين فقد جيوز االئتمام به االئتمام بالفاسق م
  .���»مطلقاً

  :الشبهة الخامسة عشرة: العالقة األسرية مع الخليفة الثاني ■

مع اخللفاء الذين سبقوه ـ وخاصة  7لقد كانت عالقة اإلمام علي 
د عالقة وتعاون يف ااالت عالقته وتعاونه مع اخلليفة الثاين ـ أكثر من جمر

السياسية والعسكرية والعبادية والثقافية واالجتماعية، بل كانت عالقة وثيقة 
تصل إىل حد املصاهرة، حيث جند اإلمام يزوج ابنته أم كلثوم من عمر بن 
اخلطاب. ويسعى بعض أهل السنة إىل التمسك ذه املصاهرة والعالقة األسرية 

ين، وإال كان على اإلمام علي إىل إثبات شرعية خالفة وحكومة اخلليفة الثا
أن ال يزوجه من ابنته فحسب، بل كان عليه عدم التعاون معه أصالً، يف  7

حني أننا جند العالقة قد جتاوزت حدود التعاون لتصل إىل حدود التقارب 
  .�`�األسري

وهناك من الشيعة من رأى يف هذه الظاهرة دليالً على قيام املودة 
  .��bواخلليفة 7إلمام ة بني ااملتينوالعالقة 

  :مناقشة وتحليل

فيما يتعلق بتحليل هذا الدليل من قبل أهل السنة جتدر اإلشارة إىل 
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  األمور اآلتية:

  :أ ـ التشكيك يف سند احلديث
هناك من يشكك يف صحة أصل هذا احلديث، حيث يرى أن رواية 

كار، وهو تزويج أم كلثوم من اخلليفة الثانية قد رويت من طريق الزبري بن ب
غري ثقة، وكان معادياً لإلمام، وعليه هناك احتمال أن يكون هذا احلديث 

  من قبله. اًخمتلق
وعالوة على ذلك مل يرو هذا احلديث يف صحيح البخاري وصحيح 

  مسلم. كما مل يرو حىت يف الصحاح األربعة وال مسند أمحد بن حنبل.
لذهيب يف تلخيص أما اإلشكال اآلخر يف سند هذا احلديث، حيث قال ا

، كما نقله ابن �`�، وذهب البيهقي إىل القول بأنه مرسل���املستدرك بأنه منقطع
  سعد يف طبقاته بشكل مرسل.

وقد ذكر ابن حجر يف اإلصابة من بني رواته عبد الرمحن بن زيد بن 
. كما نالحظ يف سنده عبد اهللا بن ��bأسلم، وقد ضعفه بعض علماء أهل السنة

  .��aتضعيفه أيضاً وهب، وقد متّ
كما نقل ابن حجر بسند آخر عن عطاء اخلراساين، وقد عده ابن عدي 
والبخاري يف مجلة الضعفاء. ويف نقل اخلطيب البغدادي يوجد أمحد بن حسني 
الصويف، وعقبة بن عامر اجلهين، وإبراهيم بن مهران املروزي، وقد متّ التصريح 
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  يف معسكر معاوية، والثالث مهمل.بضعف األول، والثاين كان من األمراء 
  .���وقد اختار الشيخ املفيد هذا اجلواب يف واحد من كتبه

ومن املعاصرين من تناول مسألة اإلشكال السندي يف هذا احلديث 
بشكل تفصيلي، وبدورنا حنيل القارئ الكرمي إىل مؤلفاته املذكوره يف اهلامش 

الوارد يف مصادر أهل  إذن هناك إشكال من جهة سند احلديث .�`�أدناه
السنة، ففي كل واحد من هذه املصادر هناك ضعف وإشكال سندي، ومعه ال 
ميكن التعويل عليه إلثبات أصل ديين واعتقادي من قبيل: إثبات مشروعية أو 

  عدم مشروعية حكومة من احلكومات.
، 7وهناك من يعتقد أن أم كلثوم مل تكن ابنة صلبية ألمري املؤمنني 

بناة أو ربيبة له، وإا كانت بنت أليب بكر من أمساء بنت عميس بل هي مت
  .��bبعد وفاته 7اليت كانت زوجة أليب بكر مث تزوجها اإلمام علي 

، ��aوبطبيعة احلال هناك من احملدثني من قال حبدوث أصل الزواج
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  ولكنه عاجل املسألة وبررها من طرق أخرى سوف نشري إليها.

  :املدعى ب ـ عدم الداللة على

لو أننا التزمنا حبدوث مثل هذا الزواج ـ ونقاشنا بطبيعة احلال على 
مستوى الفرضية، وإال فإننا ننكر حصول مثل هذا األمر على أرض الواقع ـ 
ال ميكنه أن يشكل دليالً على شرعية أو عدم شرعية حكم اخلليفة الثاين؛ ألن 

يستند إىل عناصر وعلل الزواج مسألة شخصية، وإن حدوث األمور الشخصية 
وأسباب شخصية واجتماعية خمتلفة، ومن غري املمكن الكشف عن مجيع هذه 

  العناصر والعلل.

بعبارة أخرى: حيدث يف كثري من اتمعات املختلفة أن حتصل حاالت 
زواج ومصاهرة بني مجاعتني أو قبيلتني أو بلدين متنازعني ومتخالفني 

ك دليالً على إضفاء شرعية ألحد. وها حنن ذل دعدون أن يمن ومتنافسني، 
اليوم نشهد يف البلدان اليت يقطنها نسيج خمتلط من الشيعة والسنة كثرياً من 

  دون أن يعترب كل منهما اآلخر على حق.من حاالت املصاهرة والزواج بينهما، 

زواج عمر من أم كلثوم ـ إن حتقق بالفعل ـ إمنا يثبت إسالم  إنّ
ا حمل اخلالف فهو شرعية خالفته، وهذا ما يلتزم به الشيعة. وأم اخلليفة الثاين،

، وأنه سلب منه مدة مخسة 7حيث يرى الشيعة أنه حق ثابت لإلمام علي 
  وعشرين عاماً من قبل اخللفاء الثالثة الذين سبقوه.

  :بغصب اخللفاء حقه 7ج ـ تصريح اإلمام علي 

اخلليفة الثاين مل يواصل بعد تزويج ابنته من  7 اًلو أن اإلمام علي
نقده ملن سبقه من اخللفاء على اغتصاب حقه الثابت، لكان هناك جمال 
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واحتمال ـ ولو على حنو ضعيف ـ ليتخذ أهل السنة هذا الزواج مستمسكاً 
ودليالً على إثبات شرعية اخلالفة، أو عودة املياه بني اإلمام علي واخلليفة 

اإلمام يواصل انتقاداته الالذعة بعد هذا الزواج  الثاين إىل جماريها. إال أننا جند
بشأن اغتصاب حقّه الثابت يف اخلالفة. وهذه االنتقادات من قبله  �املزعوم�

لدليل صريح على أنه كان مصراً على حقه فيما يتعلق باخلالفة واغتصاا من 
ثبت]  قبل اخللفاء الثالثة الذين سبقوه، وهو أمر يدل على أن هذا الزواج [لو

إمنا كان أمراً شخصياً، وال ربط له بإضفاء الشرعية على اخلالفة، وإن واصل 
أهل السنة إصرارهم على مدعاهم رغم وجود هذه النصوص، فإن ذلك سيعين 

وقد تقدم ذكر كثري من النصوص �أم إمنا جيتهدون يف مقابل النصوص. 
وتكراراً يف الصفحات  الواردة عن اإلمام بشأن اغتصاب حقه يف اخلالفة مراراً

  .�السابقة

  :إشارة إىل علل أخرى

ملزيد من التوضيح بشأن أسباب تزويج اإلمام ابنته من غاصب حقه يف 
  اخلالفة، جتدر اإلشارة إىل األمور اآلتية:

  :د ـ مراعاة املصلحة

إن العاقل قبل أن يتخذ أي خطوة يعمل فكره ويقارن بني املصاحل 
ى تلك اخلطوة اليت سيتخذها، ويقرر بعد ذلك ما إذا كان واملفاسد املترتبة عل

سيمضي فيها أو يحجم عنها. وبااللتفات إىل هذا األصل ميكن لنا تقييم املصاحل 
  أو املفاسد املترتبة على هذا الزواج املذكور أعاله بالشكل اآليت:

إن من شأن هذه املصاهرة أن تبين أواصر  ـ دفع التهديدات: ١د / 
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ة بني اإلمام وأقطاب احلكم والسلطة، ومن شأن ذلك أن حيصن اإلمام العالق
وشيعته من أي خطر قد يصيبهم من أعدائهم وخمالفيهم، مبا يف ذلك رجال 

كان أمري «السلطة أنفسهم، ويف ذلك جاء يف بعض مؤلفات الشيخ املفيد قوله: 
  .���»ملتمسهحمتاجاً إىل التأليف وحقن الدماء ... فأجابه إىل  7املؤمنني 

كما أراد ذلك معاوية الذي مل يكن يسيطر على غري جزء من اجلغرافيا 
 7اإلسالمية حىت كان قد أثار عاصفة من اإلعالم املضلل حبق اإلمام علي 

واامه بشىت التهم، وقد وصل األمر بتشويه مسعته بني الناس حداً أنه عندما 
شام ذلك، وأخذ سائلهم يقول: قتل يف حمراب الصالة ساجداً، استغرب أهل ال

  ماذا ميكن لعلي أن يفعله يف املسجد؟!!

املصلحة  ـ التأثري على اخلليفة والعمل على تقومي سياسته: ٢د / 
األخرى اليت ميكن لإلمام أن حيصل عليها من وراء هذا الزواج، هي التأثري 

ينية على شخص اخلليفة. فبقطع النظر عن الشخصية واملرجعية العلمية والد
اليت يتمتع ا اإلمام على املستوى الذايت، فإن نفس محله عنوان صهر اخلليفة 
لن يكون عدمي التأثري. فإن اإلمام من خالل توظيف تأثريه على اخلليفة كان 
جيزل له النصح واملشورة واإلرشاد والتوجيه واهلداية، كما كان اخلليفة الثاين 

 7املشورة. ويف احلقيقة كان اإلمام علي يقر لإلمام مكانته يف حدود النصح و
حبكم املستشار األول للخليفة، وهو أمر سهل عليه القيام بواجب األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر. وقد أجاب الشيخ املفيد عن سؤال القاضي أبوبكر 

أراد بذلك «أمحد بن يسار بشأن تزويج اإلمام علي ابنته من عمر، قائالً: 
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  .���»فّه عنهاستصالحه، وك

إال أن املفسدة الوحيدة اليت ميكن أن تترتب على هذا الزواج، هي 
. 7تصور إضفاء املشروعية على خالفة اخلليفة الثاين من قبل اإلمام علي 

إال أن هذه املفسدة تزول من خالل تصرحيات اإلمام باغتصاب اخللفاء حلقه 
  .9 األكرم الثابت له يف اخلالفة بالنصوص املأثورة عن النيب

  :هـ ـ التهديد واإلكراه

يف البداية رفض عرض  7تروي املصادر التارخيية أن اإلمام علي 
اخلليفة عليه أن يزوجه من ابنته، ولكنه جلأ إىل العباس عم اإلمام وهدده بأنه 
إذا واصل اإلمام معارضته هلذا الزواج، فإنه سيجرده من منصب سقاية 

و أشد من ذلك؛ إذ قال إنه سوف يستأجر شاهدي احلجيج، بل هدده مبا ه
بالسرقة وإنه سيجري عليه حد السرقة  7زور ليشهدا على اإلمام علي 

ويقطع يده، ويف بعض املصادر كان اخلليفة الثاين يروم فربكة اامه جبرائم من 
  .�`�قبيل القتل

ومع االلتفات إىل ما يعرف عن عمر من الشخصية اخلشنة والفظة، مل 
ذا  7كن تنفيذه لتلك التهديدات مستبعداً منه. ولذلك رضي اإلمام ي

الزواج مكرهاً حتت ضغط التهديد، للمحافظة على موقعه ومكانته العلمية 
والدينية اليت كانت ضرورية لإلسالم، ومل يكن امللحوظ لإلمام يف هذا األمر 

  مصلحته الشخصية.
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سيدة أم كلثوم من عمر بن ويف بعض الروايات متّ التصريح بأن زواج ال
  .���اخلطاب قد متّ بالضغط واإلكراه

وقد ذكر هذا الوجه املتكلّمون واحملدثون من أمثال: السيد املرتضى، 
  .�`�والشيخ املفيد، والشيخ الطوسي أيضاً

  :و ـ جواب نقضي

أما اإلجابة األخرى فهي إجابة نقضية، وميكن لنا أن نستنبط منها أن 
والقرابة ال يدل على تأييد أو مشروعية شيء، فقد متّ  نفس إقامة النسب

اقتراح تزويج البنات من املخالفني بل ومن غري املتدينني بدين من قبل األنبياء 
، حيث طمع أبناء قومه 7السابقني، والنموذج البارز على ذلك نيب اهللا لوط 

أشكال بضيوفه حلسنهم ومجاهلم ـ وكانوا من املالئكة الذين جتسدوا على 
الرجال ـ فاضطر اإلمام إىل أن يعرض عليهم الزواج من بناته رغم فسقهم 

p~  (؛ إذ قال هلم على ما حكاه القرآن عنه: ��bوعدم إميام بنبوته ~� tI u
 ~U u�& u$ u%
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حاصل الكالم أن جمرد هذا الزواج ـ لو ثبت ـ ال يصلح دليالً على 
  تـأييد اخلالفة ومشروعية حكم اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب.

ثالثة من  7 الشبهة السادسة عشرة: تسمية اإلمام علي  ■

  :أبنائه بأسماء الخلفاء

ك بكل ما يصادفوه من أجل إثبات يعمل بعض أهل السنة على التمس
. ومن بني 7مشروعية خالفة اخللفاء الثالثة األوائل من قبل اإلمام علي 

األمور اليت متسكوا ا يف هذا الشأن، وإلثبات العالقة الطيبة واحلميمة بني 
واخللفاء الثالثة، قوهلم إن اإلمام قد وضع أمساء اخللفاء على  7اإلمام علي 
  .�`�ائهثالثة من أبن

  مناقشة وتحليل

  يف معرض حتليل هذه الشبهة جيدر التأمل يف األمور اآلتية:
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  :ـ سطحية هذا الدليل وعدم داللته على املدعى أ

هذا الشاهد أو الدليل يف غاية السطحية. ففي بداية اإلسالم  إنّ :أوالً
و بكر ويف مرحلة اجلاهلية كان هناك كثري من الذين حيملون أمساء من قبيل: أب

 7وعمر وعثمان. وعليه فإن جمرد مشاة أمساء بعض أبناء اإلمام علي 
بينه وبينهم، وال يدل  تينةإلمساء اخللفاء وغريهم ال يدل على وجود العالقة امل

  على إضفاء الشرعية على خالفتهم وأفعاهلم وحكمهم.

ويف احلقيقة فإن الذين يطرحون مثل هذا الشاهد إمنا يسطّحون مسألة 
شروعية اخلالفة واحلكم إىل حد كبري، حيث يتمسكون بأمر جزئي وخاص م

ليجعلوه قاعدة ليبىن عليها فلسفة سياسية، ويستنتجون من خالهلا مشروعية 
  الدولة، وهذا أمر يفتقر إىل أبسط املالكات العلمية والعقلية والعقالئية.

  :ب ـ شيوع التسمية بأمساء املخالفني

على عدم وجود أي صلة بني التسمية باسم  األمر اآلخر الذي يدلّ
، هو شيوع أمساء وسلوكيتهم ومشروعيتهم معين وبني تأييد أعمال املخالفني

 نشري أيتوبني الشيعة، وفيما ي :بني األئمة األطهار وانتشارها املخالفني 
  إىل بعض األمثلة على ذلك:

 7ليليس هناك من يشك يف معاداة اإلمام ع ـ اسم معاوية: ١ب/ 
ملعاوية بن أيب سفيان، ومع ذلك كان بعض الشيعة وخلّص أصحابه وحماربته 

هم اسم معاوية، أو كان هناك منهم من حيمل اسم معاوية من ئيضعون على أبنا
  البداية ومل يسع إىل تبديل امسه، ومن األمثلة على ذلك:

ـ معاوية بن جعفر: فقد تزوج جعفر من السيدة زينب الكربى بنت 
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ياه معاوية. ومل يعاتبه اإلمام علي على فولدت له ولداً مس 7ام علي اإلم
اختيار هذا االسم، كما مل يعترض اإلمام احلسن وال اإلمام احلسني على ذلك، 

  وال زينب الكربى نفسها.
  .وأصحابه 7ـ معاوية بن احلارث: من شيعة اإلمام علي 

  .صحابهوأ 7ـ معاوية بن صعصعة: من كبار شيعة اإلمام علي 
  .وأصحابه 7ـ معاوية بن عمار: من شيعة اإلمام الباقر 

ـ معاوية بن سعيد، ومعاوية بن سلمة، ومعاوية بن سوادة، ومعاوية بن 
صاحل، ومعاوية بن طريف، ومعاوية بن عبد اهللا، ومعاوية بن عطاء، ومعاوية 

 7بن كليب، ومعاية بن ميسرة، ومجيع هؤالء من خلّص شيعة اإلمام الصادق
  .وأصحابه

يعترب يزيد بن معاوية مكروهاً من قبل أكثر  ـ اسم يزيد: ٢ب / 
 اإلمام 9املسلمني إذا مل نقل مجيعهم؛ الرتكابه جرمية قتل سبط النيب األكرم 

ائهم باسم أبن تسمية يف مشكلة الشيعة بعض جيد مل ذلك ومع. 7 احلسني
  يزيد، ومن األمثلة على ذلك:

وأم يزيد هذا هي فاطمة بنت �اهللا بن جعفر  ـ يزيد بن معاوية بن عبد
  .�7اإلمام احلسني 

  .7ـ يزيد بن حامت: من شيعة اإلمام زين العابدين 
ـ يزيد الكناسي، ويزيد النرباز، ويزيد بن خيثم، ويزيد بن زياد، وعدد 

، ويزيد بن أسباط، ويزيد األعور وغريمها 7آخر من أصحاب اإلمام الباقر 
  .7صادق من شيعة اإلمام ال

وعلى هذا األساس ال ميكن رد التشابه يف االسم إجياد عالقة محيمة 
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ومودة، فضالً عن إضفاء الشرعية على مسائل خطرية مثل اخلالفة واحلكومة. 
ألن تسمية األبناء يف القرون الثالثة األوىل من اإلسالم بأمساء اخللفاء 

لبياً بالنسبة إىل األعداء إجيابياً أو س ماًوواملخالفني مل يكن حيمل مفه
  واملخالفني.

أجل بدأ هذا األمر يتفشى يف العصر الراهن، حيث بدأ الناس يف كل 
منطقة خيتارون ألبنائهم أمساء مشاة ألمساء األولياء والصاحلني الذين تركوا 
ذكرى أو مآثر طيبة يف اتمع اإلسالمي، ويندر أن جند أحداً يضع على ولده 

، ولكن هذا األمر خيتص باتمعات الراهنة، وال ينسحب على اسم املخالف
  اتمع يف صدر اإلسالم.

املستمسكني ذه احلجة إمنا يرتكبون يف حقيقة األمر مغالطة  إنّ
االشتراك اللفظي، حيث قاموا بتسرية التقاليد الراهنة يف وضع األمساء إىل 

ه احلساسيات الراهنة كما العصور األوىل من اإلسالم، حيث ال وجود ملثل هذ
  أسلفنا.

ومن هنا يتضح سبب عدم ذكر املتكلمني األوائل من أهل السنة هلذه 
الظاهرة يف إثبات مشروعية اخلالفة وتضعيف رؤية الشيعة يف هذا اخلصوص، 

يف صدر وتقاليدهم ذلك لوقوفهم على ضعف هذا الدليل يف أعراف الناس 
ء. ولكن املعاصرين من أهل السنة بدأوا ـ اإلسالم بالنسبة إىل اختيار األمسا

لألسف الشديد ـ يتمسكون مبثل هذه األدلة الواهية ظناً منهم أم إمنا جاؤوا 
مبا عجز السابقون عن ايء مبثلة! وبذلك يثبتون غفلتهم، وعدم معرفتهم بأن 

  هذا الدليل يفتقر إىل األسس العلمية والعقلية.
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  :ج ـ فرض األمساء باإلكراه

ان عمر بن اخلطاب يبدي حساسية مفرطة جتاه بعض األمساء، فكان ك
يغير أمساء األشخاص اليت تشبه أمساء األنبياء السابقني، من ذلك أنه بدل اسم 
إبراهيم الذي ترعرع يف كنفه، وكذلك غير اسم أيب مسروق األجدع وخلع 

  .���عليه اسم عبد الرمحن

بغض النظر عن القسوة والغلظة وحيث كان يف موقع خليفة املسلمني، و
  اليت كان يتصف ا عمر بن اخلطاب، مل يكن هناك من جيرؤ على خمالفته.

كان األمر كذلك أيضاً، حيث  7وفيما يتعلق باسم جنل اإلمام علي 
. وحيث كان تشابه األمساء ـ كما أسلفنا ـ �`�اختار عمر أن يتسمى بامسه

هلذه الظاهرة داللة على تأييد أمر أو  دون أن تكونمن شائعاً يف ذلك العصر، 
ضرورة إىل إثارة مشكلة مع اخلليفة بسبب هذه  7نفيه، مل جيد اإلمام علي 

  .ومتاسكه املسألة البسيطة؛ فيلحق بذلك ضرراً على وحدة اتمع اإلسالمي

هو من وضع  اًاإلمام علي وعليه فإن أصل الدليل املتقدم القائل بأنّ
أساس له من الصحة، بل األصح أن عمر هو الذي فرض بنه، ال الاسم عمر 

على اإلمام علي أن يسمي ابنه بامسه، ومل يعترض اإلمام علي على ذلك 
  للسبب الذي أسلفناه.
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  :7 د ـ عثمان اسم صاحب األمام

إن املعاصرين من أهل السنة الذين يتشبثون بكل قشة إلثبات 
امسه عثمان، اختذوه  7مدعاهم، حيث عثروا على ابن لإلمام علي 

إمنا أراد من ذلك عثمان بن عفان، مما يدلّ  اًمستمسكاً للقول بأن اإلمام علي
اإلمام  على عمق احملبة والعالقة الوثيقة اليت كانت تسود بينهما. يف حني أنّ

عثمان بن «يصرح بأنه إمنا مسى ولده عثمان ختليداً لذكرى أخيه  7 اًعلي
  .���»مظعون

  :ء إىل التوريةهـ ـ اللجو

يف صدر اإلسالم يكنون احتراماً خاصاً للخلفاء  عامة نوكان املسلم
، وكانوا يتوقعون من سائر الصحابة مبن فيهم 7بوصفهم خلفاء لرسول اهللا 

أن حيترم مشاعرهم جتاه هؤالء اخللفاء. ويف تلك  7علي بن أيب طالب 
ذين بايعوه حيبون اخللفاء احلقبة كان كثري من املقاتلني يف معسكر اإلمام وال

أن حيترمهم، وأن يشيد  7الثالثة األوائل، وكانوا يتوقّعون من اإلمام 
بإجنازام، وعليه لو صدر من اإلمام ما يسيء ملكانتهم اليت يروا فيهم، فإن 

يوسع  7ذلك سيؤدي إىل انفراط عقد معسكره، من هنا مل يكن اإلمام علي 
   رعاية ملشاعر اآلخرين.من شرخ املسائل اخلالفية، 

، جيب أن 7وعليه بااللتفات إىل طبيعة الناس يف عصر اإلمام علي 
نكون قد أدركنا املشاكل واحملاذير اليت كان يعاين منها اإلمام، فكان يتحتم 
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عليه أن ال يسكت عن اغتصاب حقه يف اخلالفة طوال مخسة وعشرين عاماً 
لى وحدة املسلمني ـ أن ميجدهم فحسب، بل وكان يتعين عليه ـ حفاظاً ع

ويثين عليهم من حني آلخر، يف حني أن هذا يلزم منه الكذب والعياذ باهللا، 
أرفع من ذلك. وعليه يف الفرضية األوىل تعين على اإلمام  7وشأن اإلمام 

علي إما أن ميدح اخللفاء الذي سبقوه، وهذا اخليار يستلزم اللجوء إىل نوع من 
ك مدحهم فراراً من حمذور الكذب، ولكن هذا سيلزم منه الكذب، أو أن يتر

ايار معسكره، وإضعاف حكومته يف مواجهة معاوية بن أيب سفيان وغريه من 
  املخالفني واألعداء.

إال أن اإلمام اختار طريقاً ثالثاً، وهو أن يسمي ثالثة من أبنائه بأمساء 
يب بكر وعمر وعثمان أراد اخللفاء الثالثة األوائل، حىت إذا اضطر إىل مدح أ

بذلك أبناءه الذين يستحقوق هذا الثناء واملديح منه؛ لكوم ترعرعوا يف 
مدح اخللفاء حبسب �حجره. وهكذا أمكن لإلمام من خالل هذا اإلجراء 

الظاهر، وإرادة مدح أبنائه حقيقة، وهو ما يعبر عنه يف املصطلح الفقهي 
دون أن يضطر إىل ارتكاب من ره، ، أن حيافظ على متاسك معسك�بالتورية

  موبقة الكذب.

إىل بعض شيعته املقربني. ويبدو أن  7وهذا ما أسر به اإلمام علي 
أحدهم قد أفشى هذا األمر إىل معاوية بن أيب سفيان، وهو ما نراه يف بعض 

  .��� 7رسائل معاوية إىل اإلمام علي 
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  :الشبهة السابعة عشرة: الثناء على الخلفاء  ■

 7وى أهل السنة يف بعض مصادرهم الروائية عن اإلمام علي ر
أحاديث تؤكد أفضلية ومرتلة أيب بكر بن أيب قحافة وعمر بن اخلطاب على 
مرتلته، وهذا األمر يدلّ على مدح اخللفاء بوصفهم أفضل من علي بن أيب 

خري الناس بعد النبيني «، ومن ذلك أم يروون عنه أنه قال: 7طالب 
  .���» عمرأبوبكر مثّ

وقد روى أمحد بن حنبل عن احلكم بن جحل، قال: مسعت علياً يقول: 
  .�`�»ال يفضلين أحد على أيب بكر وعمر إال جلدته حد املفتري«

، وبعض ��bوقد مال إىل هذا الرأي بعض املعاصرين من أهل السنة
  .��aاملؤلفني من الشيعة أيضاً

ات املوجودة يف ج وقد متسك أصحاب هذا الدليل ببعض الرواي
  بشأن عمر بن اخلطاب: 7البالغة أيضاً، ومن ذلك قول اإلمام علي 
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وبعد استعادة مصر من جند معاوية بن أيب سفيان، عمد بعض من يف 
: 7إىل سؤاله عن رأيه يف أيب بكر وعمر، فقال  7مام علي معسكر اإل

سوف أعلن عن رأيي فيهما ضمن كتاب، ومما جاء يف ذلك الكتاب على ما 
  ، قوله:�غاراته�رواه إبراهيم بن حممد الثقفي يف 

فتوىل أبو بكر تلك األمور فيسر وتشدد، وقارب واقتصد، فصحبته «
يه جاهداً، وما طمعت أن لو حدث به حدث مناصحاً، وأطعته فيما أطاع اهللا ف

وأنا حي أن يرد إيل وهو أمر بايعته فيه طمع مستيقن، وال يئست منه يأس 
من ال يرجوه، فلوال خاصة ما كان بينه وبني عمر لظننت أنه ال يدفعها عين. 
فلما احتضر بعث إىل عمر فواله فسمعنا وأطعنا وناصحنا، وتوىل عمر األمر 

  .�`�»رية ميمون النقيبة ...فكان مرضي الس

  :مناقشة وتحليل

  يف معرض حتليل هذه الشبهة جيدر التأمل يف األمور اآلتية:

  :أ ـ املشكلة السندية يف روايات أهل السنة

بشأن مدحه للخلفاء  7إن روايات أهل السنة عن اإلمام علي 
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ين من الذين سبقوه، وخاصة تلك الروايات الدالة على تفضيلهم على نفسه، تعا
أو  »روي«مشكلة يف السند، وحبسب املصطلح الرجايل إا منقولة على صيغة 

»كيح«ع، مبعىن أن ناقلها جمهول، فهي تفال »ضعيفة«أو  »مرسلة«لذلك  د ،
تكون حجة وال معتربة. وقد قام العالمة األميين بتحليلها ونقدها يف كتابة القيم 

  .�الغدير�

يف ج البالغة  7املنسوبة إىل اإلمام علي وفيما يتعلق بالرواية 
  جيب القول:

يف تاريخ الطربي يعمد راوي احلديث أوالً إىل نسبته إىل بنت أيب 
. وأما ابن عساكر فقد نسبه يف ���حثمة، وأن اإلمام قد أقر بذلك املضمون

إىل امرأة امسها عاتكة، وجاء يف ذيل شعر  �تاريخ مدينة دمشق�تارخيه 
واهللا ما قالت، ولكنها «، فأضاف اإلمام قائالً: »أبقى الفتنة«ا: عاتكة قوهل

  .�`�إمالء هذا الشعر قد كُلّفت به أو أجربت على قوله نّإ، أي »قُولت

ام وشعر الشاعرة ـلط بني كالم اإلمـرنا فقد متّ اخلـا تقدم أن ذكـوكم
ذهب «ه: ـ األعم من أن تكون عاتكة أو بنت أيب حثمة ـ والظاهر منه هو قول

، يكون 7، فإنه إذا ثبتت نسبته إىل اإلمام علي »خبريها وجنا من شرها
  املراد منه كاآليت:

عمر قد نال خري الدنيا بدهائه، وجنا من شرورها بكياسته، كما  إنّ�
  .�وصل إىل اخلالفة بذكائه، وتفوق يف ذلك على أقرانه ومنافسيه
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ة الثاين يف األمور وبذلك فإن الرواية ال تنطوي على مدح للخليف
  الدينية، وإمنا هي بيان ما كان عليه واقع األمر من الناحية الدنيوية.

  :ب ـ عدم ذكر روايات األفضلية يف املصادر الشيعية

حيق للشيعة أن يرفضوا مضمون ما جاء من الروايات املروية يف 
للخلفاء على نفسه؛ إذ  7مصادر أهل السنة خبصوص تفضيل اإلمام علي 

ك احتمال إضافته من قبلهم لتعزيز مذهبهم، والسؤال الذي يفرض نفسه هنا
هنا هو: ملاذا ال توجد هذه الروايات يف املصادر الشيعية الروائية؟ وعليه جيب 

  على أهل السنة أن يقدموا دليالً معترباً عند الشيعة.

اية مع روايات أخرى يف مصادر أهل وج ـ تعارض هذه الر
  :السنة

عض احملققني يف التراث التارخيي من أمثال احملقق الشوشتري لقد أثبت ب
أن هذا النوع من األحاديث اليت يرويها أهل السنة يف فضل أيب بكر وعمر 

هي من الروايات املوضوعة، وإن  7وعثمان، وتفضيلهم على اإلمام علي 
. وإن هذه الظاهرة 7غرض الذين وضعوها هو النيل من فضائل اإلمام علي 

، وخاصة :جديدة، بل كانت واضحة حىت يف عصر األئمة األطهار ليست 
يف املناظرات اليت كانت حتدث بني الشيعة وأهل السنة يف عصر املأمون 

   نشري إىل بعض هذه األحداث واملواقف:أيتالعباسي. وفيما ي

أ ـ أجاب املأمون رجالً متسك بروايات تثبت أفضلية أيب بكر، فقال 
 النيب بأن تقول اليت »املشوي الطري«ات معارضة برواية له: إن هذه الرواي

دم له طائر مشوي، فرفع يديه بالدعاء طالباً من اهللا أن يأيت قُ 9 األكرم
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بأحب اخللق إليه ليشاركة يف أكل الطري؛ فدخل عليه اإلمام علي بن أيب 
  .7طالب 

ب ـ إن فقيه أهل السنة الذي كان يستدل على أفضلية أيب بكر 
خري الناس بعد النبيني أبو «القائل:  7ديث املنسوب إىل اإلمام علي باحل

  . علّق عليه املأمون قائالً:»بكر مثّ عمر

وهذا حمال أيضاً؛ ألما لو كان أفضل الناس بعد النيب حقيقة، ملا أمر 
 اً. ولو أن اإلمام عليزيد بن وأسامة العاص بن عمرو 9عليهما النيب األكرم 

بأفضليتهما على نفسه، فلماذا احتج عليهما بعد رحيل رسول كان معتقداً 
وىل منهما باخلالفة واحلكم؟! بعبارة أخرى: إن الروايات الدالة أ بأنه  9اهللا

ومواقفه  7على أفضلية اخلليفتني األولني تتعارض مع كلمات اإلمام علي 
حقه الواردة يف مصادر الفريقني بالتواتر، ذلك حيث حتدث عن أولويته، و

 ال«الثابت، والوراثة، وفضائله اليت مل يشاركه فيها أحد من الصحابة، وقوله 
  .���»أحد األمة هذه من 9 حممد بآل يقاس

كان يرى أفضليتهما حقاً، فلماذا كان يطالب  7 اًكما أن اإلمام علي
 م يطوف وأخذ 8واحلسنني  3باخلالفة لنفسه؟ وملاذل محل الزهراء 

 عن تأخر وملاذ! والبيعة؟ النصرة منهم يطلب واملهاجرين األنصار بيوت على
، ومل يبايع إال بعد ستة أشهر 3حياة السيدة الزهراء  مدة بكرة أيب بيعة

  كاملة؟!

أال تكفي هذه احلقيقة واحلقائق األخرى إلثبات أن هذه الروايات 
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 الواردة يف مدح اخللفاء، وخاصة تلك اليت تفضلهم على سائر الصحابة، هي
  جمرد خمتلقات مجاعة بعينها؟

يف ج البالغة،  7تكفي نظرة إمجالية إىل كلمات أمري املؤمنني 
على غريه من اخللفاء، ويف  7ليذعن احملقق املنصف بأفضلية اإلمام علي 

  .���احلد األدىن من وجهة نظر اإلمام نفسه

  :.هللا بالد فالن5مناقشة وحتليل رواية ج البالغة 

، واليت يبدو وتقييمها ل الرواية املوجودة يف ج البالغةيف معرض حتلي
  منها مدح اخلليفة الثاين، جيدر االلتفات إىل األمور اآلتية:

لقد بذل الشريف الرضي جامع ج البالغة  ـ اإلشكال السندي: ١
جهداً كبرياً يستحق الثناء يف توخي الصحيح من كالم اإلمام، ولكنه مع ذلك مل 

وع يف األخطاء أحياناً، غري أن هذه األخطاء حلسن ظن علماء يسلم من الوق
تسليط األضواء عليها يف القرون املاضية. أم ا يف الشيعة بإجنازه الفذ، مل يتم

اآلونة األخرية فقد بدأ بعض احملققني املدققني يربزون نقاط ضعف الشريف 
ن احملقق . وقد بي7الرضي يف مجعه للكلمات املروية عن أمري املؤمنني 

املعاصر الشهري الشيخ حممد تقي الشوشتري يف شرحه املوضوعي على ج 
ذكر عبارة  1البالغة جانباً من هذه احلقيقة. من ذلك مثالً أن الشريف الرضي 

، �٢٨٩حتت احلكمة رقم: �يف باب احلكم  »كان يل يف ما مضى أخي يف اهللا«
  .7كلمات اإلمام احلسن  ، يف حني أا من7ونسبها إىل أمري املؤمنني 
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 إىل »عمله به أبطل من«اليت تقول:  ��٢٢كما نسب احلكمة رقم 
. ���اآلخر كتابه يف 9 األكرم النيب إىل ونسبها عاد ولكنه ،7 علي اإلمام

وهكذا األمر بالنسبة إىل عشرات املوارد األخرى من خمتلقات أمثال سيف 
  .�`�ا ومناقشتها وحتقيقهاومعاوية اليت أبدع احملقق الشوشتري يف حبثه

من هنا يتضح أنه على الرغم من اعترافنا بقيمة ج البالغة واجلهد 
املشكور الذي قام به الشريف الرضي يف مجعه، إال أننا ال نستطيع أن ننسب 

دون حبث ومتحيص، أو أن نعترب كل ما من  7مجيع مضامينه إىل اإلمام علي 
 مع وجود القرائن والشواهد على اخلالف. ورد فيه من كالم أمري املؤمنني حىت

بل جيب علينا جتديد النظر يف أصالة بعض اخلطب من الناحية السندية يف احلد 
من هنا  .وقواعده األدىن يف مورد شبهة عدم االنسجام مع أسس اإلمام نفسه

  يذهب احملقق الشوشتري بااللتفات إىل األدلة والشواهد اآلتية، وهي:
  اية.أ ـ مضمون الرو

يف نسبة الكالم الفصيح وطريقته ب ـ أسلوب الشريف الرضي 
  دون التدبر يف مضمونه.من ، 7املنسوب إىل اإلمام علي 
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تاريخ الطربي، وهو من أهل �ج ـ املصدر التارخيي هلذه الرواية 
  .�السنة

  د ـ غموضها على املستوى الداليل.
ندي، وعليه ال إىل استنتاج أن هذه الرواية تعاين من اإلشكال الس

  .��� 7ميكن نسبتها إىل اإلمام علي 

إن أصل هذه الرواية ـ انتساب أصل الرواية إىل شخص آخر:  ٢
صادر عن غري اإلمام. فمن خالل الرجوع إىل املصادر التارخيية، من قبيل: 

يتضح لنا أنه بعد وفاة اخلليفة الثاين  �`�تاريخ الطربي وتاريخ ابن عساكر
واعر العرب امسها عاتكة أو ليلى بنت أيب حثمة وأنشدت قامت شاعرة من ش

 7شعراً يف رثاء اخلليفة. فأراد املغرية بن شعبة أن يسمع رأي اإلمام علي 
بشأن موت اخلليفة الثاين يف هذه املناسبة، فطلب من اإلمام أن يبدي رأيه. 

جيب فأشار اإلمام إىل كالم هذه الشاعرة وأضاف إليه شيئاً من كالمه. إذن 
دون التفكيك والفصل من  7عدم نسبة جمموع هذا الكالم إىل اإلمام علي 

من هذا الكالم  7بني مبتدئه وخامتته. وأما ما هو اجلزء اخلاص باإلمام 
   فسوف يتضح من خالل النقاط اآلتية.

األمر اآلخر أنه مل يتم يف صدر  :»فالن«ـ عدم حتديد هوية املعين بـ  ٣
ليفة الثاين عمر ـ ال تصرحياً وال تلوحياً ـ وإمنا هناك إشارة الرواية ذكر اسم اخل

وهو عنوان فضفاض، ومحله على خصوص اخلليفة الثاين  »فالن«إىل عنوان 
ونة. من هنا ذهب بعض املفكرين املتقدمني من أمثال ؤحيتاج إىل م
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، إىل احتمال أن يكون �`�، ومن املعاصرين الشيخ صبحي الصاحل���الراوندي
هو أحد قادة جيشه، مثل: مالك األشتر أو سلمان  »فالن«راد من امل

. والذي يقوي احتمال الراوندي نقله ج البالغة عن الشيخ عبد ��bالفارسي
، عن بنت الشريف املرتضى، عن »ابن اإلخوة«الرحيم البغدادي املعروف بـ 

  .��aعمها الشريف الرضي مؤلف ج البالغة

إن الرواية املوجودة يف ج  رواية وذيلها:ـ التناقض بني صدر ال ٤
البالغة تشتمل على افت وتضارب وتناقض ما بني أوهلا وآخرها، فبينما 

، جند آخر الرواية يقول إن هذا الـ »فالن«يتحدث صدر الرواية عن متجيد 
قد ترك األمة أمام طرق متعددة ال ترجى له اهلداية يف متاهاا. إن  »فالن«

ن الكالم ال يتناسب وشأن الذي نعرفه بالفصاحة والبالغة. من هنا هذا النوع م
يبدو وجود تالعب يف هذه الرواية، وعليه ينبغي بأهل السنة أن يلتزموا 
مبجموع ما ورد يف هذه اخلطبة، مبا يف ذلك وصف اخلليفة الثاين بأنه عرض 

  األمة إىل الضالل والضياع وإىل طرق ال تضمن اهلداية ملهتدي.

مر اآلخر أن هذا التناقض جيعل من الصعب القول إن املعين األ
  هو مالك األشتر أو سلمان الفارسي أيضاً. »فالن«بـ

حصيلة الكالم أن هذه الرواية مضطربة ومتهافتة، وإن محل املراد من 
الوارد فيها على اخلليفة الثاين أو أحد قادة جيش اإلمام يصطدم  »فالن«
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هذا االضطراب يتضح أن هذه الرواية ال ميكن مبحذور من نوع خاص، ومن 
أن تنسب إىل شخص واحد. وإمنا صدر الرواية يعود إىل الشاعرة عاتكة أو 
بنت حثمة، وآخرها لشخص آخر ميكن أن يكون هو اإلمام علي بن أيب 

. وعليه فإن هذه الرواية بصيغتها املنقولة ال تصلح ألن تكون 7طالب 
   مستنداً، فال تكون معتربة.

املسألة  ـ تناقض الرواية مع مواقف اإلمام وكلماته األخرى: ٥
 7األخرى املوجودة يف هذه الرواية هي أا تتناقض مع كلمات اإلمام 

األخرى، وهي الروايات والكلمات اليت تقدم منا ذكرها يف الصفحات السابقة، 
ألول يف واليت مبوجبها كان عمر يف رأي اإلمام علي قد تعاون مع اخلليفة ا

 حبيث خططا قد وأما ،9سلبه حقه يف اخلالفة بعد رحيل النيب األكرم 
 األخري هذا قام مث اخلطاب، بن عمر إىل األول اخلليفة موت بعد اخلالفة تؤول

ستعادة حقه الثابت، ووصول األمر إىل ا من علياً اإلمام حترم صيغة ترتيب إىل
  عثمان بن عفان.

قد انتقد سياسة اخلليفة الثاين يف  7 اًلييضاف إىل ذلك أن اإلمام ع
كثري من املواطن بشدة، فكيف ميكن القول إنه جاء يف هذا املوضع ليخالف 

  ���مجيع مواقفه السابقة؟!

بااللتفات إىل ما تقدم حيتمل ـ على فرض  ـ التورية واالستهزاء: ٦
قيقة، ـ أا مل تصدر عنه بداعي احل 7صحة صدور الرواية عن اإلمام علي 

وإمنا بداعي النقد والتهكّم. وهو أسلوب شائع بني املختلفني يف الرأي، فلو أن 
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رجالً أخذ يكيل الثناء والتمجيد لشخص معروف يف اختالفه معه، يفهم منه أنه 
يف سياق التهكّم به ونقده بشكل الذع لوجود قرينة حالية على ذلك، فال حيمل 

التفسري من الكتاب الذي بعث به معاوية كالمه على حمل احلقيقة. ويفهم هذا 
مث كرهت خالفة عمر وحسدته، «حيث يقول له:  7إىل اإلمام علي 

. وقد اختار هذا ���»واستطلت مدته، وسررت بقتله، وأظهرت الشماتة مبصابه
  .�`�التفسري بعض احملققني أيضاً

 يف 7الوجه اآلخر هو القول بأن اإلمام  ـ التقية ورعاية املصلحة: ٧
هذه الرواية إمنا يثين على اخلليفة الثاين اضطراراً ورعاية للمصلحة من باب 
التقية. وقد تقدم أن اخلليفتني األولني ـ وحىت اخلليفة الثالث وإن بنحو أقل ـ 
كانوا حيظون باحترام الناس ويتمتعون باملقبولية والوجاهة عندهم، وإن هذه 

، وإن اإلمام قال تلك الكلمات يف الوجاهة بطبيعة احلال تشتد بعد وفام
حضور من أتباع اخلليفتني األولني من الذين كانوا يتوقعون من اإلمام أن يقول 
شيئاً يف تلك املناسبة اليت اقترنت بوفاة اخلليفة الثاين. كما أن أعداء اإلمام من 
أمثال معاوية كانوا يسعون إىل استدراج اإلمام ودفعه إىل التصريح بنقد 

اء نقداً الذعاً على املأل ومبرأى ومسمع من الناس، كي يغتنموا كالمه يف اخللف
إثارة الدمهاء ضده، ويضعفون من مكانته، ويرفعون من رصيدهم بني الناس. 
من هنا كان اإلمام حمشوراً بني انتقاد سرية اخللفاء أو الثناء عليهم، وكان عليه 

   .��bأن يراعي املصلحة من مجيع اجلوانب واجلهات
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إن أصل الكالم املتقدم  ـ طرح الكالم على صيغة سؤال وتعجب: ٨
، وقد أراد املغرية من 7كان يف سياق لقاء املغرية بن شعبة باإلمام علي 

ن موقفه من اخلليفة الثاين، كي يفيد من جواب اإلمام على مجيع اإلمام أن يبي
بنت أيب حثمة يف مدح عمر األحوال سلباً أو إجياباً، فبدأ كالمه بذكر ما قالته 

على طريقة االستفهام التعجيب: هل قالت ابنة  7بن اخلطاب، فقال له اإلمام 
  أيب حثمة هذا الكالم حقاً من أن ...؟!

فالكالم الذي قاله اإلمام آنفاً كان على شكل سؤال، إال أن أهل السنة 
ج البالغة تعمدوا فيما بعد جتاهل هذه الصيغة االستفهامية عند شرحهم لنه

  .���عمداً أو سهواً
أما واهللا ما قالت، ولكن «فيما بعد:  7ويؤيد هذا الرأي قول اإلمام 

  .�`�»قُولت
األمر األخري الذي ميكن أن يبدو للناظر، وهو  ـ التعريف النسيب: ٩

أمر متفرع عن ثبوت أصل الرواية هو أن اإلمام يف هذه الرواية كان غاية 
النسيب بفضائل اخلليفة على املستوى األخالقي والديين، األمر بصدد التعريف 

وهو أمر شائع بالنسبة إىل رجال السياسة بعد موم. ال خيفى أن اخلليفة 
األول والثاين كانا ملتزمني إىل حد ما فيما يتعلق بأحكام الدين وبيت مال 

من  اًوقد أصاب كثري 7املسلمني. كما أن اخلليفة كان يستشري اإلمام علي 
االنتصارات وحقق اإلجنازات بفضل تلك املشاورات اليت كان اإلمام يغدقها 
عليه، وهذا أمر ال ينكره الشيعة، إال أن الشيعة يرون مع ذلك أن اخللفاء كانوا 
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غاصبني حلق اإلمام الثابت يف اخلالفة، وأن اخللفاء الثالثة قاموا طوال حكمهم 
  فية للدين اإلسالمي احلنيف.ببعض البدع ومارسوا بعض األعمال املنا

ورؤية الشيعة تبعاً لذلك جتاه  7من هنا فإن رؤية اإلمام علي 
اخللفاء رؤية نسبية، فهي من جهة تأخذ اإلجنازات اليت تستحق التقدير، ومن 

شروعة اليت صدرت عن غري املجهة أخرى ال تغض الطرف عن األعمال 
ا وأصحاا الشرعيني. وعليه اخللفاء، وعلى رأسها اغتصاب اخلالفة من أهله

فإن روايات املدح تنظر إىل جانب من الصفات اإلجيابية للخلفاء، وكما يقال: 
  .»إن إثبات شيء لشيء ال ينفي ما عداه«

  :.فتوىل أبو بكر5حتليل رواية إبراهيم بن حممد الثقفي 

مدح اخلليفتني األولني يف  7 اًاإلمام علي تقدم يف نقل الشبهة أنّ
فتوىل أبو بكر تلك األمور فيسر وتشدد، وقارب واقتصد، «ه فقال: كتاب ل

فصحبته مناصحاً، ... فلما احتضر بعث إىل عمر فواله فسمعنا وأطعنا 
  .»وناصحنا، وتوىل عمر األمر فكان مرضي السرية ميمون النقيبة

  يف حتليل هذا اإلسناد واالستدالل جيدر االلتفات إىل األمور اآلتية:

تقدم توضيح هذه  رار باألخالق والسلوك النسيب للشيخني:ـ اإلق ١
اإلجابة حيث أشرنا إىل أن اخلليفتني األولني وإن اقترفا خطيئة يف أصل 
التصدي للخالفة واغتصاا من صاحبها الشرعي عامدين، إال أنه على الرغم 

إدارة من ذلك كانا يسعيان ما أمكنهما إىل االبتعاد عن العصبية والتطرف يف 
السلطة، واحتفظا بطريقة عيش طبيعية متوازنة، ومل يتورطا يف اكتناز األموال 
والثروة هلما أو لذويهما، ولذلك أنصفهما اإلمام يف مقام حتليل سريتيهما وقال 
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فيهما ما يقتضيه العدل واملنطق. ويف الوقت نفسه صرح يف ذات الرسالة 
اإلمام  له. وبعبارة أخرى: إنّ بسلبياما أيضاً، على ما ستأيت اإلشارة

وشيعته ال ينكرون القيم واألعمال اليت قام ا الشخان، وإم يثنون  7اًعلي
  .���على إجيابياما، وينكرون عليهما سلبياما وأخطاءمها

تقدم هذا  ـ مالحظة املخاطبني بالرسالة ومكانة الشيخني عندهم: ٢
السابقة يف ج البالغة، حيث قلنا: إن التحليل يف معرض اإلجابة عن الرواية 

العقل حيكم بأن نأخذ بنظر االعتبار األجواء احمليطة باإلمام، واملخاطبني الذين 
ـ من  7توجه هلم اإلمام بالكالم، وعلينا أن ندرك أن أكثر جيش اإلمام 

الذين كانوا يريدون منه بيان موقفه ورأيه يف اخللفاء ـ هم من الذين يوالون 
فاء السابقني، وكانوا يعيشون حلظة فراق اخللفاء بعد رحيلهم، ولذلك فإن اخلل

اإلمام رغم انتقاده ألدائهم يف ذلك الكتاب، ولكن حافظ على سقف من النقد 
ال يثري حفيظة املخاطبني، ومل يعدل عن رعاية املصاحل العامة. ولذلك جند 

السرية: أي ظاهراً  فكان مرضي«العالمة السي يقول يف شرح هذا الكالم: 
عند الناس، وكذا ما مر يف وصف أيب بكر، وآثار التقية واملصلحة يف اخلطبة 

  .�`�»ظاهرة، بل الظاهر أا من إحلاقات املخالفني

عندما ندقق يف كتاب  ـ مقارنة اخلليفتني األولني باخلليفة الثالث: ٣
ريخ اخللفاء بعد ندرك أنه كان بصدد اإلشارة إمجاالً إىل تا 7اإلمام علي 

 اخلليفتني سرية بني املقارنة معرض يف كان اإلمام وإن ،9رحيل رسول اهللا 
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 يعترفون أنفسهم السنة أهل أن ذلك يؤيد والذي الثالث، اخلليفة وسرية األولني
مية وحيافظان على اإلسال األحكام يراعيان كانا والثاين األول اخلليفة بأن

لتجمل والترف، خالفاً ملا كانت عليه سرية عثمان احلياة البسيطة البعيدة عن ا
  بن عفان اليت بلغت حداً جرت عليه نقمة املسلمني حىت قتلوه.

كان بصدد املقارنة بني سرية  7 اًاإلمام علي وعلى هذا األساس فإنّ
الشيخني بالقياس إىل سرية عثمان، وال خيفى أن سريما لو قيست إىل سريته 

والتمجيد والثناء، ومن هنا يكون كالم اإلمام مربراً وال  فهي تستحق التعريف
   غبار عليه.

قلنا مراراً  ـ انتقادات اإلمام الالذعة للخلفاء يف ذات الرسالة: ٤
وتكراراً إن معرفة مواقف شخص جتاه مسألة ما، ال تتم من خالل انتقاء فقرة 

اب يف من جمموع كلماته، وأخذها بشكل منفصل واعتبارها فصل اخلط
املوضوع املتنازع عليه، وإمنا ال بد من أخذ جمموع كالمه يف خصوص تلك 

  القضية بنظر االعتبار.

 7إن الذين ذكروا الشبهة املتقدمة عمدوا إىل تقطيع كالم اإلمام 
ليظهروا اخللفاء السابقني بوصفهم مرضيني عند اإلمام من مجيع اجلهات، يف 

د ذات الرسالة ـ اليت اشتملت على هذا حني أن األمر مل يكن كذلك؛ إذ تشه
املقطع من الكالم ـ على أم لو قرأوها من بدايتها إىل ايتها التضح هلم أن 
اإلمام بعد هذين السطرين من املديح املتواضع شحن الرسالة ببيان أعماهلم 

، وفيما يلي 9املنافية لرعاية حقوقه املنصوص عليها من قبل النيب األكرم 
  بعض هذه األمور: نشري إىل
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ـ التصريح بأحقيته يف اخلالفة على الناس من اآلخرين؛ إذ يقول:  ١
  .���»بعده من األمر توىل ممن الناس يف 9إين أحق مبقام حممد «

ـ بيان فلسفة بيعته أليب بكر خشية على الناس من االحنراف،  ٢
ن الناس حىت رأيت راجعة م«وإشفاقاً عليهم من االرتداد، ويف ذلك يقول: 

  .�`�»عن اإلسالم ... فمشيت عند ذلك إىل أيب بكر فبايعته
ـ وجود عالقة خاصة بني أيب بكر بن أيب قحافة وعمر بن اخلطاب  ٣

فلوال خاصة ما  «يف خصوص تنصيب أيب بكر لعمر يف اخلالفة بعده، إذ يقول: 
  .��b»كان بينه وبني عمر؛ لظننت أنه ال يدفعها عين

يف اخلالفة بعد  7اخلطاب حلق اإلمام علي ـ جتاهل عمر بن  ٤
طعنه، فرتب األمور بشكل ينتهي األمر فيها إىل عثمان بن عفان، ويف ذلك 

حىت إذا احتضر فقلت يف نفسي لن يعدهلا عين ليس يدافعها «يقول اإلمام: 
  .��a»عين فجعلين سادس ستة

خلوفهم من حرمان  7ـ عدم انتخاب أعضاء الشورى لإلمام علي  ٥
فخشي «يف ذلك:  7اإلمام هلم من املناصب احلكومية، إذ يقول اإلمام علي 

القوم إن أنا وليت عليهم أال يكون هلم من األمر نصيب ما بقوا؛ فأمجعوا 
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  .���»إمجاعاً واحداً فصرفوا الوالية إىل عثمان وأخرجوين منها

إذ ـ تصريح اإلمام علي بأن بيعته لعثمان كانت باإلكراه واإلجبار،  ٦
مث قالوا هلم فبايع وإال جاهدناك؛ فبايعت مستكرهاً، وصربت «يقول: 
  .�`�»حمتسباً

 وأنه ،9ـ تصريح اإلمام بتنصيبه للخالفة من قبل النيب األكرم  ٧
أنا الذي طلبت «ه به اهللا تعاىل بواسطة نبيه، إذ يقول: خص ومرياث حق

  .��b»مرياثي وحقي الذي جعلين اهللا ورسوله أوىل به

فقال قائلهم «ـ سلب اإلمام حقه يف اخلالفة وجتريده منها، إذ يقول:  ٨
يا ابن أيب طالب إنك على هذا األمر حلريص! فقلت: أنتم أحرص مين وأبعد، 
أينا أحرص؟ أنا الذي طلبت مرياثي وحقي؟ ... أم أنتم إذ تضربون وجهي 

ني. اللهم إين دونه وحتولون بيين وبينه؟ فبهتوا، واهللا ال يهدي القوم الظامل
أستعديك على قريش فإم قطعوا رمحي وأضاعوا إياي، وصغروا عظيم 

  .��a»مرتليت وأمجعوا على منازعيت حقاً كنت أوىل به منهم، فسلبونيه

، عليه أن 7إن الذي يتمسك بفقرة قصرية من كتاب لإلمام علي 
حديث  أيضاً، وأن جييب عن سببنفسه يدقق يف الفقرات األخرى من الكتاب 

اإلمام علي ـ حبدود اهلامش املتاح له بالنظر إىل مزاج املخاطبني ـ عن سلب 
  حقه يف احلكم، مما يعين حبسب الالزم عدم مشروعية اخللفاء الذين سبقوه؟!
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وعلى هذا األساس فإن خري جواب ميكن تقدميه عن هذا السؤال هو 
من أهلها، وسلب يؤكد من ناحية على اغتصاب اخلالفة  7 اًاإلمام علي أنّ

حقه فيها وعدم مشروعية اخللفاء الذين سبقوه، ولكن هذا يف الوقت نفسه ال 
مينعه بوصفه حكماً عادالً أال يتجاهل بعض األعمال احلسنة واإلجيابية، عندما 

  يكون يف مقام املقارنة وبيان من هو األفضل من اخللفاء على املستوى النسيب.

املقتضب للخليفتني األولني يشبه من  حصيلة الكالم أن مديح اإلمام
يشري إشارة عابرة إىل حماسن شخص، مث ينهمر عليه بوابل من النقد الشديد 
الذي يبني مواطن الضعف واألخطاء واملظامل واألعمال املخالفة لروح اإلسالم. 
وهذا النوع من أساليب الكالم شائع على املستوى العريف يف بيان مزايا شخص 

  السياسية واالجتماعية. املسؤولية مستوى من سيما إذا كان على من األشخاص

  :الشبهة الثامنة عشرة: تعارض نصوص الخالفة  ■

 9السنة يف مقام نقد ورد النصوص املأثورة عن النيب عمد بعض أهل
إىل التمسك باجلواب النقضي، وذلك من خالل  7 علي اإلمام إمامة يف

 بكر، أيب خالفة يف أيضاً 9يب األكرم ادعاء وجود روايات أخرى عن الن
 الروايات تتعارض األساس هذا وعلى. السنة أهل مصادر يف مروية وهي
 والقاعدة بكر، أيب خلالفة املثبتة الروايات مع علي اإلمام إلمامة املثبتة

، وعليه تسقط الروايات الدالة »إذا تعارض دليالن تساقطا«: تقول األصولية
لي وخالفة أيب بكر عن االعتبار، وتسقط حجيتها أيضاً. على إمامة اإلمام ع

  .���وحيث ال يكون النص معترباً، يكون املرجع هو البيعة والشورى
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   :مناقشة وتحليل

  يف معرض نقد هذه الشبهة جيدر التأمل يف األمور اآلتية:
  :أ ـ عدم وجود روايات خالفة أيب بكر يف املصادر الشيعية

ى ذهن أي حمقق وباحث منصف حيادي هو هذا إن أول نقطة ختطر عل
السؤال القائل: ملاذا مل ترد النصوص والروايات الدالة على خالفة أيب بكر يف 
املصادر الشيعية أصالً، وإمنا اقتصر ذكرها على مصادر أهل السنة فقط، يف 

موجودة يف مصادر  7حني أن النصوص الدالة على إمامة اإلمام علي 
اً على ما مر بيانه افرة جدضعة وأهل السنة، وهي كثرية ومتالفريقني من الشي

يف الفصل السابق بالتفصيل يف معرض اإلجابة عن شبهة عدم النص على 
  .7إمامة اإلمام علي 

معتربة على  7بعبارة أخرى: إن مصادر روايات إمامة اإلمام علي 
ال حتظى  كال الفريقني واملذهبني، يف حني أن مصادر نصوص خالفة أيب بكر

بتأييد من قبل الشيعة؛ إذ مل يرد هلا ذكر يف املصادر الشيعية القدمية، ومن هنا 
يذهب التصور إىل أن هذه الروايات من إضافات بعض الرواة املتأخرين، 

. وهنا ال بد من اإلشارة 7وخاصة أولئك الذين يناصبون العداء لإلمام علي 
أيب بكر إما هم من أنصار معاوية،  إىل أن رواة الطبقة األوىل لنصوص خالفة

أو أا مستندة بشكل وآخر إىل أمثال عائشة اليت كانت تضمر الربود أو 
. وعليه ال ميكن لنصوص املتابعني على ما هو واضح جلميع 7الكراهية لعلي 

  .7خالفة أيب بكر أن تعارض روايات إمامة اإلمام علي 

  :بكر خالفة أيب ة علىالسن الوارد يف مصادر أهل ضعف النصوص ـ ب

بالنظر إىل مصادر أهل السنة اليت تروي أحياناً النص على غري اإلمام 
، يتضح أا جمروحة وضعيفة، حبيث أن العلماء املنصفني واحملققني 7علي 
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   نشري إىل بعض هذه املصادر:أيتمن أهل السنة أنفسهم ال يؤيدوا، وفيما ي

  :حتليل رواية احلسن البصري
 اخلالفة مسألة يف بكر أليب 9بني رواة وصية النيب األكرم إن من 

هو احلسن البصري. إال أنه أوالً: مل يكن معاصراً للنيب، مبعىن أنه مل يكن 
  صحابياً كي ميكن له الرواية عن رسول اهللا مباشرة.

 بكر أبا 9وثانياً: إن احلسن البصري إمنا استنتج اختيار النيب األكرم 
 القول جيب الشأن هذا ويف. مرضه يف اجلماعة بإمامة له هوصيت من للخالفة

 النيب شخص من بأمر املسلمني جلماعة بكر أيب إمامة كانت هل :أوالً
وإمنا الذي  بذلك، النيب أمر ينكر من هناك عائشة؟ من بإشارة أم 9األكرم

أمر بذلك هي عائشة، وقال إن النيب عندما علم باألمر حتامل على نفسه 
  م مجاعتهم بنفسه.ؤي يصلي باملؤمنني ويوخرج لك

وثالثاً: كما نبه املنصفون من أهل السنة من أمثال القاضي عبد اجلبار 
على تعيني اخلالفة ال صراحة  ال تدلّنفسها إمامة اجلماعة  ، فإنّ���املعتزيل

  وال تلوحياً.

  :حتليل رواية بكر بن أخت عبد الواحد
أخت عبد الواحد بن زيد. وقد  ومن بني رواة هذه النصوص بكر بن

عدد الشيخ أبو احلسن األشعري مؤسس املذهب األشعري يف كتابه بعض 
آرائه الشاذة عن اإلسالم، وكونه منافقاً ومن عبدة الشيطان، إضافة إىل 

. من هنا يتضح أنه صاحب آراء �`�ارتكابه للكبائر، مما أستنكره األشاعرة
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لنص على أيب بكر يعد واحداً من مصاديق شاذة وخمالفة للحق، وإن ادعاءه ا
  تلك اآلراء الشاذة.

وقد رد اإلمام النووي يف شرحه على صحيح مسلم رواية بكر بن 
  أخت عبد الواحد وغريه من القائلني بالنص على أيب بكر.

حاصل الكالم أنه ال وجود يف مصادر أهل السنة لرواية عن الصحابة 
النص على أيب بكر، وإن ادعاء ذلك جاء يف املوثوق م عند أهل السنة يف 

العصور املتأخرة على لسان رواة متّ تضعيفهم وجرحهم من قبل رجال أهل 
السنة أنفسهم. وعالوة على ذلك لو كانت هذه الروايات موجودة يف عصر 
الصحابة فعالً، فلماذا مل تظهر على ألسنة الصحابة ويف عصر أيب بكر نفسه 

  لى خالفته؟!ليضفي ا الشرعية ع
وعالوة على ما تقدم فقد ادعى بعض العلماء من أهل السنة اإلمجاع 
على عدم وجود النص، وقد استثنوا من ذلك بكر بن أخت عبد الواحد فقط؛ 
حيث انفرد برواية النص على أيب بكر، ويظهر من ذلك أن بكراً ميثل حالة 

  شاذة يف قبال إمجاع أهل السنة.

  :بعدم النصج ـ اعتراف أهل السنة 

إن األكثرية من أهل السنة متفقون ويعترفون بأنه مل يرد أي نص من 
النيب األكرم بشأن اإلمامة واخلالفة حبق أي شخص من الصحابة ـ مبن فيهم 
أبو بكر بن أيب قحافة ـ وهذا االعتراف من قبل أهل السنة يعين أن أهل 

شكلون عليها بإشكاالت السنة أنفسهم ال يقبلون بروايات خالفة أيب بكر، وي
بعبارة أخرى: حيث إن اخلصم نفسه ال يؤمن بروايات خالفة  سندية وداللية.

أيب بكر، وال يعتربها حجة، يتضح أمر عدم اعتبارها، وعليه كيف ميكن ملثل 
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هذه الروايات ـ اليت تعاين من اإلشكال السندي واملضموين باعتراف السنة 
  ؟7لة على إمامة اإلمام علي أنفسهم ـ أن تعارض النصوص الدا

بتقرير آخر: إن أهل السنة الذين كانوا يتمنون إثبات مشروعية خالفة 
خلفائهم بأي وسيلة من الوسائل من خالل إسنادها إىل الشرع والنيب 

أيب بكر: إا ال  خليفة على النصوص داللة بشأن قالوه ما غاية ،9األكرم
وإمنا تبقى على مستوى اخلفاء. ومن هنا تبلغ حد الداللة الواضحة الصرحية، 

يتضح أن الروايات اليت ال تتجاوز يف داللتها اإلشارة واخلفاء، ال تستطيع 
  معارضة الروايات الواضحة والصرحية.

وقد أمجع أهل السنة على االعتراف بعدم وجود النص الصريح على 
   .���خالفة أيب بكر وعمر بن اخلطاب

تني النقطتني تسقط النصوص الدالة على تفات إىل هالوعليه فباال
خالفة أيب بكر عن االعتبار، وبعدها ال تبقى هناك من حاجة وال متسع من 

  .�`�اال لذكر مجيع الروايات املذكورة يف هذا الشأن

  :د ـ عدم متسك أيب بكر وعمر بالنص

إن الدليل اآلخر الذي يثبت عدم وجود نص على خالفة أيب بكر، هو 
تناد أيب بكر وشريكه يف السقيفة أعين عمر، حيث مل يستشهد أي عدم اس
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منهما هناك مبثل هذا النص. وغاية ما متسك به أبو بكر يف مواجهة األنصار 
 وارد نص هناك كان لو الواضح ومن. »قريش من األئمة«رواية مطلقة تقول: 

لكان قد ذكره يف حقه يثبت له اخلالفة مبا ال يقبل التأويل،  9 اهللا رسول عن
يف معمعة السقيفة، وملا احتاج إىل التمسك مبثل تلك االطالقات اليت ال تسمن 

  وال تغين.

وقد ذكر هذا الدليل بعض مشاهري علماء أهل السنة من أمثال: اإلمام 
  .���النووي يف معرض رده وإنكاره لوجود نص على خالفة أيب بكر

  :هـ ـ إقرار اخلليفة األول

يف األيام األخرية من حياته عن أسفه إذ مل يكن سأل  أعرب أبو بكر
فوددت «النيب األكرم عن أشياء، وذكر من بينها من هو اخلليفة بعده، إذ يقول: 

  .�`�»أين سألته هذا األمر؛ فكنا ال ننازعه أهله

إن اهللا عز «وكان يف تلك األيام يتحدث عن تعيني اخلليفة، ويقول: 
رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه [وآله]  ال أستخلف فإنّ وجل حيفظ دينه، وإىن لئن

  .��bأبا بكر قد استخلف وسلم ـ مل يستخلف، وإن أستخلف فإنّ

وعليه فإنه يف هذا الكالم عالوة على إقراره بوجود الرتاع بشأن 
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احلكم واخلالفة، يعترف ـ فيما يتعلق بشخصه يف احلد األدىن ـ بعدم وجود 
 األمة، يلي من يف 9نص صادر عن النيب األكرم  نص. أما أن ال يكون هناك

  .خالفه سنثبت ما فهو

  :7و ـ إقرار اخلليفة الثاين وغريه بالنص على اإلمام علي 

بالرجوع إىل مؤلفات أهل السنة نستطيع العثور على موارد من هنا 
 7وهناك، حيث يعترف فيها اخللفاء أنفسهم بوجود النص على اإلمام علي 

  اخلاصة، وفيما يلي نشري إىل بعض هذه املوارد: يف جمالسهم

ـ إن من بني املوارد هي احلوارات املتعددة بني اخلليفة الثاين  ١و / 
وابن عباس، حيث كان مقرباً من اخلليفة األول، بوصفه أحد الصحابة 

عاملاً ومفسراً للقرآن، ويف الوقت نفسه كان يؤمن حبق اإلمام  بوصفهاملربزين، و
  يف اإلمامة واخلالفة وال خيفي ذلك. 7علي 

خرجت مع عمر إىل الشام يف إحدى «إذ روى ابن عباس، قال: 
خرجاته، فانفرد يوماً يسري على بعريه فاتبعته، فقال يل: يا ابن عباس أشكو 
إليك ابن عمك، سألته أن خيرج معي فلم يفعل، ومل أزل أراه واجداً، فيم تظن 

نني إنك لتعلم. قال: أظنه ال يزال كئيباً لفوت موجدته؟ قلت: يا أمري املؤم
اخلالفة! قلت: هو ذاك إنه يزعم أن رسول اهللا أراد األمر له. فقال: يا ابن 

األمر له فكان ما ذا إذا مل يرد اهللا تعاىل ذلك، إن  9عباس وأراد رسول اهللا 
ذ مراد أراد أمراً وأراد اهللا غريه فنفذ مراد اهللا تعاىل ومل ينف 9رسول اهللا 

  .���»رسوله
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وقد تقدم يف معرض حتليلنا حلديث الدواة والقلم أن ذكرنا إقرار عمر 
واعترافه، وقلنا بأنه ام النيب األكرم مبخالفة الوحي واألمر اإلهلي، يف حني أن 

 وإبالغ الوحي مقام يف 9أهل السنة أنفسهم يؤمنون بعصمة النيب األكرم 
بتحقق اإلرادة اإلهلية، صحيح. ولكن ال بد  وعليه فإن استدالل عمر .الرسالة

من االلتفات إىل أن اإلرادة اإلهلية على نوعني: إرادة تكوينية، وإرادة 
  تشريعية.

واإلرادة التكوينية تشمل مجيع األمور، فليس هناك من شيء صاحلاً 
  كان أو طاحلاً، واجباً أو حراماً، إال وقد تعلقت إرادة اهللا التكوينية به.

اإلرادة التشريعية هللا، فقد تعلقت بصاحل األعمال ومل تتعلق وأما 
بطاحلها، مبعىن أن إرادة اهللا التشريعية قد تعلّقت بإسالم مجيع الناس، وقيامهم 
جبميع األعمال احلسنة، ويف املقابل مل تتعلق إرادة اهللا التشريعية باألعمال 

د إرادة تشريعية القبيحة، من قبيل: املعاصي والكفر. وهذه اإلرادة جمر
واعتبارية، مبعىن أن اهللا حيب جلميع الناس أن يكونوا مسلمني وأن تتصف مجيع 
أفعاهلم باحلُسن، ولكن للناس يف هذه اإلرادة حرية كاملة يف العمل على 

   حتقيقها أو تركها.
صحيح من  7وعليه فإن عدم تعلق إرادة اهللا خبالفة اإلمام علي 

مبعىن إذا كان املراد من ذلك عدم تعلق إرادة اهللا جهة وباطل من جهة أخرى، 
التشريعية، فيجب القول: إن إرادة اهللا قد احتدت مع إرادة رسوله يف تعلقها 

، وقد أمر اهللا ورسوله بتحقيق وتفعيل هذه اإلرادة 7خبالفة اإلمام علي 
  التشريعية.

أما أن يكون هناك من الناس من حالوا دون حتقيق إرادة اهللا 
ولوا على اخلالفة مبختلف واست ،9شريعية، وخالفوا إرادة رسول اهللا الت



 +*�

الوسائل والطرق، فإن هذا ال ميكن أن يكون خارجاً عن دائرة اإلرادة اإلهلية، 
حيث تتعلق إرادة اهللا به من الناحية التكوينة، إال أن تعلق مثل هذه اإلرادة ال 

ينية يتعلق جبميع األمور، حىت ما ينتج تشريعاً؛ ألن هذا النوع من اإلرادة التكو
  كان من قبيل الكفر وارتكاب الكبائر أيضاً، ويف الوقت نفسه ال يرضى اهللا ا.

ـ عن احلسني بن حممد السيين، قال: قرأت على ظهر كتاب أن  ٢و / 
عمر نزلت به نازلة؛ فقام هلا وقعد وترنح هلا وتقطر، وقال ملن عنده: معشر 

 هذا األمر؟ فقالوا: يا أمري املؤمنني أنت املفزع واملرتع. احلاضرين ما تقولون يف
فغضب ... مث قال: أما واهللا إين وإياكم لنعلم ابن جبدا واخلبري ا. قالوا: 
كأنك أردت ابن أيب طالب؟ قال: وأىن يعدل يب عنه، وهل طفحت حرة مثله؟ 

خاً من هاشم، قالوا: فلو دعوت به يا أمري املؤمنني؟ قال: هيهات إن هناك مش
يؤتى وال يأيت؛ فامضوا بنا إليه  ،9وأثرة من علم، وحلمة من رسول اهللا 

فانقصفوا حنوه وأفضوا إليه، فألفوه يف حائط له عليه تبان وهو يتركل على 
�cK (مسحاته ويقرأ:  ~R u� u tg ~= t�u  ~�&�t" w t'u� ~2 u�t u�u (��� ،إىل آخر السورة ،

ش الناس لبكائه فبكوا، مث سكت وسكتوا، ودموعه مي على خديه؛ فأجه
فسأله عمر عن تلك الواقعة، فأصدر جواا؛ فقال عمر: أما واهللا لقد أرادك 
احلق، ولكن أىب قومك! فقال: يا أبا حفص خفض عليك من هنا ومن هنا 

) c&;&<, w� u�&7 w� t3 u?t�u� uA tI u= }�w`(�`� ،فوضع عمر إحدى يديه على األخرى ،
  .��b»رض وخرج كأمنا ينظر يف رمادوأطرق إىل األ
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ـ املوضع اآلخر الذي اعترف فيه عمر بالنص على اإلمام علي  ٣و / 
 يريد كان 9يعود إىل حديث الدواة والقلم، حيث أقر بأن النيب األكرم  7

 مر ما على ذلك، من فمنعته للخالفة، علي اإلمام تسمية الس ذلك يف
  .املتقدمة الشبهات نقد فصل يف حتليله يف توضيحه

ـ روي عن ابن عباس أيضاً قال: دخلت على عمر يوماً؛ فقال  ٤و / 
يا ابن العباس، لقد أجهد هذا الرجل نفسه يف العبادة، حىت حنلته رياء! قلت: 
 من هو؟ فقال: هذا ابن عمك ـ يعين علياً ـ قلت: وما يقصد بالرياء أمري

خالفة! قلت: وما يصنع بالترشيح؟! قد املؤمنني؟ قال: يرشح نفسه بني الناس لل
  فصرفت عنه.  9رشحه هلا رسول اهللا 

ه مل ينكر أصل الترشيح نإذ إوهنا ال بد من التدقيق يف جواب عمر، 
عن اخلالفة! حيث  7وانتخاب النيب له، وإمنا أخذ يربر استبعاد اإلمام علي 

إنه كان شاباً «نه قال: كان جوابه على ما رواه ابن أيب احلديد املعتزيل السين، أ
  .���»حدثاً؛ فاستصغرت العرب سنه

وعليه فإن اخلليفة الثاين يف هذا اجلواب مل ينكر أصل ادعاء ابن عباس 
لإلمامة واحلكم من قبل رسول اهللا، وإمنا   7القائل بانتخاب اإلمام علي 

د عمد إىل تربير فعلته يوم السقيفة، حيق قدم أبا بكر على اإلمام علي، وق
  نسب ذلك إىل العرب زاعماً أم أبوا أن يتوىل عليهم حدث السن.

وقد رد عليه ابن عباس هذا التربير يف ذات الس. ولكن الذي يهمنا 
من  7هنا وحنن بصدده هو اعتراف اخلليفة الثاين بأصل تنصيب اإلمام علي 

  .9قبل النيب األكرم 
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جلس إىل  7ن علياً أ«ـ روى أبو بكر األنباري يف أماليه:  ٥و / 
عمر يف املسجد وعنده ناس، فلما قام عرض واحد بذكره، ونسبه إىل التيه 
والعجب؛ فقال عمر: حق ملثله أن يتيه، واهللا لو ال سيفه ملا قام عمود اإلسالم، 
وهو بعد أقضى األمة وذو سابقتها وذو شرفها؛ فقال له ذلك القائل: فما منعكم 

   .»يا أمري املؤمنني عنه؟

ويتضح من سؤال هذا السائل أن أذهان املسلمني يف صدر اإلسالم مل 
تكن بعيدة عن وجود النص النبوي على اإلمام علي باخلالفة، ولذلك مل ينكر 
عمر وجود النص، وإمنا تذرع بذات اإلسطوانة القدمية وهي صغر سنه، مع 

: ، إذ قال7إضافة شيء آخر هو أبعد ما يكون عن أخالق اإلمام علي 
  .���»كرهناه على حداثة السن، وحبه بين عبد املطلب«

ـ ويف حوار آخر جرى بني عمر بن اخلطاب وابن عباس، قال  ٦و / 
يا ابن عباس، أما واهللا إن كان صاحبك هذا أوىل الناس باألمر بعد «عمر: 

وفاة رسول اهللا، إال أنا خفناه على اثنتني. قال ابن عباس: فجاء مبنطق مل أجد 
معه من مسألته عنه؛ فقلت: يا أمري املؤمنني ما مها؟ قال: خشيناه على  بداً

  .�`�»حداثة سنه، وحبه بين عبد املطلب

وقد روى ابن عباس هذه احلادثة مستغرباً منطق عمر بن اخلطاب، 
  حيث رآه بعيداً كل البعد عن االقناع، واعترض عليه بشكل واضح وصريح.

رار بوجود النص على إمامة اإلمام ـ كما ورد االعتراف واإلق ٧و / 
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عن غري اخلليفة الثاين من كبار الصحابة. وبعبارة أدق: هناك كثري  7علي 
علي  اإلمام خبالفة 9من الصحابة الذين رووا النص عن النيب األكرم 

الفصل الرابع، وعليه حنيل القارئ  يف ذلك تفصيل ذكرنا أن تقدم وقد وإمامته،
  .الكرمي إىل ذلك الفصل

ـ اعترف ابن أيب احلديد املعتزيل شارح ج البالغة بعد بيان  ٨و / 
ما أراها إال تكاد تكون دالة «هذه املوارد بداللتها على النص، حيث قال: 

. ولكنه وقع بني حمذورين؛ فإما أن يأخذ بظاهر النصوص، ���»على النص
وك الصحابة والزم ذلك القول بقول الشيعة واألخذ مبذهبهم، وبني توجيه سل

الذين أعرضوا عن مجيع هذه النصوص، لذلك جلأ إىل أيب جعفر حيىي بن حممد 
بن أيب زيد، كي خيرجه من حريته، وسوف نذكر تربيراته ضمن تربير الفصل 
بني النصوص النبوية وتقسيمها إىل دينية ودنيوية، وسوف نقوم هناك بنقد هذه 

  التربيرات.

عتزيل من كبار علماء املعتزلة، وله ـ القاضي عبد اجلبار امل ٩و / 
شرح األصول �، و�املغين يف أبواب التوحيد والعدل�مؤلفات قيمة، مثل: 

  : قائالً صرح وقد ،9يف اإلمامة واإلمام بعد رحيل النيب األكرم  �اخلمسة

  .�`�»إن مذهبنا أن اإلمام بعد النيب علي بن أيب طالب«
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على اخلليفة  7اإلمام علي  األمر اآلخر أن بعض املعتزلة يفضلون
األول، ولكنهم يذهبون إىل عدم اشتراط تقدمي األفضل على املفضول يف 

فأما عندنا: إن أفضل الصحابة أمري املؤمنني «اإلمامة واخلالفة، حيث يقولون: 
   .���»8علي، مث احلسن واحلسني 

  

  
UIO  
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صل النص واإلمامة قد افترقوا ذكرنا يف الفصول السابقة أن املخالفني أل
إىل طائفتني. الطائفة األوىل أنكرت أصل وجود النص على إمامة اإلمام 

. وأما الطائفة الثانية فهي تؤمن بوجود :وسائر األئمة األطهار  7علي
، 7النصوص على اإلمامة، وخاصة األحاديث النبوية الظاهرة يف إمامة علي 

لى تأويلها. ويف هذا الفصل نتناول ولكنها تشكك يف داللتها، وتعمل ع
  تأويالت املنكرين لإلمامة بالنقد والتحليل على النحو اآليت:

  :التأويل األول: بيان األولوية واألحقية   ●

إن املخالفني ألصل التنصيب حيث مل يتمكنوا من إنكار أو رفض 
بات يف إث 7أو اإلمام علي  9الروايات الكثرية املأثورة عن النيب األعظم 

إمامته مبختلف األلفاظ، عمدوا إىل تأويل هذه الروايات. وقالوا بأن روايات 
 أمراً تكن مل بعده واإلمام اخلليفة وانتخاب تعيني مقام يف 9النيب األكرم 

 من أفضل بوصفه 7 علي اإلمام وتعريف بيان بصدد هي وإمنا ملزماً، دينياً
 7تنصيب فعلي لإلمام علي اإلمامة. إذن ليس هناك  ألمر التصدي يف غريه

  يف أمر احلكم والدولة.

  وقد ذكر ابن أيب احلديد رأي معتزلة بغداد على النحو اآليت:
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فإن قيل: فهذا تصريح مبذهب اإلمامية. قيل: ليس األمر كذلك، بل «
هذا تصريح مبذهب أصحابنا من البغداديني؛ ألم يزعمون أنه األفضل 

ا يعلمه اهللا ورسوله من أن األصلح للمكلفني من واألحق باإلمامة، وأنه لو ال م
أخربه أن  9تقدمي املفضول عليه، لكان من تقدم عليه هالكاً، فرسول اهللا 

اإلمامة حقه، وأنه أوىل ا من الناس أمجعني، وأعلمه أن يف تقدمي غريه 
وصربه على التأخر عنها مصلحة للدين راجعة إىل املكلفني، وأنه جيب عليه 

عن طلبها، ويغضي عنها ملن هو دون مرتبته. فامتثل ما أمره به  أن ميسك
ومل خيرجه تقدم من تقدم عليه من كونه األفضل واألوىل  ،9رسول اهللا 

  . ���»واألحق

وقال أيضاً: وقد صرح شيخنا أبو القاسم البلخي ـ رمحه اهللا تعاىل ـ 
  .�`�ذا وصرح به تالمذته

̂± wإذ يقول:  7ام علي كما قال يف تعليقه على كالم اإلم � ¬� °$ ¬��̄
 �̄*C ̄ �� °L ¬VĀ�̄ ,
 �H̄ �� °�ī@̄ ®�° ¬,º�̄ ; ®�°,̄� ̄<̄ ®u�̄�̄ Ñ́®/L̄ °@ �̄ ̄ �̄/ 3 ®�¯. ®5<̄

 � �̄ °� '�L ®�<̄ 
. ̄ē�̄% °� �̄ ̄ �� °�¯ ®|<̄�̄ ,
̄.�̄ �®%�̄}�b�:  
ة واألحقية، وأصحابنا حيملون ذلك كله على ادعائه األمر باألفضلي5

وهو احلق والصواب؛ فإن محله على االستحقاق بالنص، تكفري أو تفسيق 
  .���aلوجوه املهاجرين واألنصار ...
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وهذا املذهب هو أعدل املذاهب عندي وبه «وقال يف موضع آخر: 
  .���»أقول

وقد مال إىل هذا الرأي الذي صدع به املعتزلة بعض املعاصرين 
ب هذا الرأي إلثبات رأيهم بروايات مروية عن . وقد متسك أصحا�`�أيضاً

  ، أكّد فيها على أحقيته باحلكم واخلالفة، من قبيل قوله: ��b 7اإلمام علي 

  .��a»لقد علمتم أين أحق ا من غريي«

x �% �<": 
  يف حتليل هذا التأويل، جيدر التأمل يف النقاط اآلتية:

  :أ ـ االجتهاد يف مقابل النص

. مبعىن »االجتهاد يف مقابل النص«هو املصداق األبرز لـ  إن هذا التأويل
أن الروايات النبوية ـ على خمتلف ألفاظها ـ ظاهرة بل نص يف جعل وإنشاء 

، ولكي نعيد جتسيدها إىل األذهان نذكر 7اإلمامة واخلالفة واحلكم لعلي 
  مناذج أخرى منها، من قبيل:

  .»علي ... إمام أوليائي«ـ 
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  .»مام من آمن يبإنك ... إ«ـ 
  .»فإنه إمام أميت وخليفيت عليهم من بعدي«ـ 
  .���»إن إمامكم علي«ـ 
  .»إنه إمام خلقي«ـ 
  .»يا علي أنت إمام املسلمني، وأمري املؤمنني«ـ 
  .�`�»إنك حلجة اهللا على خلقه«ـ 
  .»أمرنا رسول اهللا أن نسلّم على علي بأمري املؤمنني«ـ 
  .»أمرين أن أنصب لكم إماماً ... يا أيها الناس إن اهللا«ـ 
  .»إنك حلجة اهللا على خلقه، وخليفته على عباده«ـ 
  .��b»من كنت مواله، فعلي مواله«ـ 
  .»إن هذا أخي ووصيي وخليفيت فيكم؛ فامسعوا له وأطيعوه«ـ 
  .»اخترت لك علياً؛ فاختذه خليفة ووصياً«ـ 
  .»هو خليفيت من بعدي«ـ 
  .��a»اخلليفة بعدييا علي أنت اإلمام و«ـ 
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وحنن نطالب القارئ الكرمي واحملقق الفاضل أن يلقي نظرة حيادية 
جمردة عن احلب والبغض واألحكام املسبقة ولو ملرة واحدة، وأن يقرأها 
بإنصاف وجترد. للحق واإلنصاف أليست هذه النصوص يف مقام جعل حكم 

 اإلخبار، جمرد مقام يف 9؟ هل كان النيب األكرم وإنشائها اإلمامة واخلالفة
شكّل أمر اهللا لنبيه ي أال ؟7 علي لإلمام اإلمامة منصب إنشاء مقام يف أو
 إىل وما »أطيعوا«و ،»أنصب«: 9، وما يقوله النيب األكرم �بصيغة آمرك�

 املخالفني تأويل يكون وعليه! واإلنشاء؟ التنصيب مقام على قاطعاً دليالً ذلك،
  !النص مقابل يف اجتهاداً

  :7ب ـ تعارض التأويالت مع سرية اإلمام علي 

اإلشكال اآلخر الذي يرد على هذا النوع من التأويالت، أا تتعارض 
. إن االحتمال الضعيف 7مع املباين والسرية النظرية والعملية لإلمام علي 

القائل بأن اإلمام من خالل التصريح حبقه بصدد إثبات أولويته وأفضليته فقط، 
مؤمناً بفضل اآلخرين ولكن بدرجة أقل من فضله، خيالف سريته؛  وأنه كان

ألن اإلمام عمد مراراً وتكراراً إىل بيان عدم صالحية اخلليفة األول، بشكل 
   نشري إىل بعض هذه املوارد:أيتصريح تارة، وبالتلميح تارة أخرى، وفيما ي

لو  ب ـ طلب النصرة من األصحاب السترجاع حقه يف تشكيل احلكم:
 ،7 علي اإلمام إمامة على 9أنه مل يكن هناك نص من قبل النيب األكرم 

وا يتمتعون بالصالحية الكافية لتويل احلكم، فما كان األوائل الثالثة اخللفاء وأن
 3هو املربر واملسوغ الذي أباح لإلمام علي أن خيرج بالسيدة فاطمة الزهراء

 على يعينوه أن وأصحابه يبالن أصحاب من النصرة لطلب ليالً 8واحلسنني 
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  .���اخلالفة؟ يف املغتصب حقه استعادة

يف معرض  7وسوف نذكر تفصيل هذا املوقف من اإلمام علي 
اإلجابة عن شبهة عدم قيام اإلمام بأي فعل للحصول على احلكم يف 

  الصفحات القادمة إن شاء اهللا تعاىل.

ة مقتضبة على لو ألقينا نظر :واغتصابه ب ـ تصريح اإلمام مبنع حقه
قد حتدث مراراً عن منع  7 اًمقاطع من ج البالغة، سندرك أن اإلمام علي

حقه املسلّم والثابت من قبل بعض األشخاص املعلومني، وتارة يشكوهم إىل 
اهللا، وتارة يصفهم بالظلم واالغتصاب، وهذه التصرحيات ال تنسجم مع نظرية 

  ري إىل بعض هذه املقاطع: نشأيتكونه جمرد أفضل أو أوىل. وفيما ي

  .�`�»فصربت ويف العني قذى، ويف احللق شجى، أرى تراثي باً«ـ 

وعليه لو توىل اخلالفة بدل اإلمام حاكم على درجة من العدل 
، �يف احلدود الدنيا، دون العليا�واالنصاف، واالتصاف بشروط احلاكم الصاحل 

؟ أم أن املسألة أكرب هل كان هناك من موقع للشكوى وبث اهلموم واآلهات
يثبت أن اإلمام  »تراثي«وأبعد من ذلك بكثري؟ إن تعبري اإلمام حيث يقول: 

 9كان يعين أن األمر قد بلغ حد اغتصاب التركة اليت أوصى ا رسول اهللا 
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  .واخلالفة باحلكم له

  .���»اللهم أخز قريشاً؛ فإا منعتين حقي، وغصبتين أمري«ـ 

على  »تراثي«رة السابقة، وعمد إىل محل كلمة رمبا شكك أحد يف الفق
مسألة فدك أو مسائل أخرى غري اخلالفة، إال أن هذا النص من اإلمام 

  ، وهو صريح يف احلكم واخلالفة.»أمر«يتحدث عن اغتصاب  حق و

قلنا: حنن أهله وورثته وعترته  9أما بعد، فإنه ملا قبض اهللا نبيه «ـ 
ا سلطانه أحد، وال يطمع يف حقنا طامع، إذ وأولياؤه دون الناس، ال ينازعن

انتزى لنا قومنا فغصبونا سلطان نبينا، فصارت اإلمرة لغرينا، وصرنا سوقة 
  .�`�»يطمع فينا الضعيف ويتعزر علينا الذليل

  إن مفردات هذا النص زاخرة باملضامني السياسية على ما هو واضح.

  .��b»يفإم غصبوين حقي، واغتصبوين سلطان ابن أم«ـ 

مجيع اخللفاء الذين سبقوه،  7ويف موضع آخر انتقد اإلمام علي 
  :يقول إذ ،9وحكم عليهم باخلروج عن سنة النيب األكرم 

فإن هذا الدين كان أسرياً يف أيدي األشرار، يعمل فيه باهلوى، «ـ 
  .��a»وتطلب به الدنيا

  .��c»زرعوا الفجور، وسقوه الغرور، وحصدوا الثبور«ـ 
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بن أيب احلديد يف وصف هذه الروايات وما كان على شاكلتها من قال ا
: إا تبلغ حد التواتر، ولكنه لتعصبه للخلفاء 7املأثور عن اإلمام علي 

  .���السابقني، ال جيد مندوحة من تأويلها والتصرف يف داللتها على ما مر بيانه

  :مواقف بعض الصحابة وسائر األئمة تعارض التأويالت مع ـ ج

إن محل نصوص اإلمامة على األحقية البحتة والصرفة، ينايف فهم بعض 
من أمثال: سلمان الفارسي وأيب ذر الغفاري واملقداد ومواقفهم كبار الصحابة 

بن األسود وعمار بن ياسر ومالك األشتر النخعي وابن عباس، وكذلك مواقف 
نصيب اإلمام م كانوا يعتقدون بأصل تإ؛ إذ : سائر األئمة املعصومني

وحقه احلصري يف اإلمامة واخلالفة، وقد تقدم نقل كلمام يف الفصل  7علي
  السابق.

والشاهد اآلخر على هذا الفهم من قبل الصحابة ما كان يقوم به اإلمام 
من مناشدته للصحابة ومطالبتهم بالشهادة له مبا مسعوه من النيب  7علي 

 مسعوا حيث وذلك اإلهلية، كومتهوح إمامته إثبات مقام يف حبقه 9األكرم 
وقد مباشرة، 9 األكرم النيب لسان من التنصيب نص رفت هذه الظاهرة يف ع

. وقد شهد له على أساس ذلك »املناشدات«بـ  7تاريخ والية اإلمام علي 
  .�`�الكثري من الصحابة، حيث مل ينكروه، وإمنا صدقوه وأيدوه

خاصة اإلمام احلسن واإلمام ـ و :كما أكّد سائر األئمة األطهار 
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 السواء على السنة وأهل الشيعة عند عالية مبرتلة يتمتعان اللذين 8احلسني 
. ���على أصل التنصيب، وما حلق م من الظلم يف اغتصاب اخلالفة منهم ـ

تقدم تفصيل آراء بعض الصحابة بشأن أصل التنصيب يف معرض نقد شبهة 
  اس واألنصار للخليفة األول يف الفصل الرابع.مبايعة مرشح السقيفة، ودعم الن

يسعى ابن أيب احلديد املعتزيل يف معاجلته  اعتراف املربرين واملتأولني:
جلميع نصوص اإلمام إىل تأويلها وتكلّف محلها على غري ظاهرها ملختلف 
الذرائع واحلجج، رغم اعترافه املتكرر بأن ظاهرها يدلّ على ما يذهب إليه 

القول بأصل اإلمامة واخلالفة. ومن ذلك ما قاله يف تأويل وتربير  الشيعة من
  بشأن اختصاص اإلمامة واخلالفة به، فقال: 7كالم اإلمام علي 

لكن اإلمامية والزيدية محلوا هذه األقوال على ظواهرها، وارتكبوا «
ا مركباً صعباً، ولعمري إن هذه األلفاظ مومهة مغلّبة على الظن ما يقوله 

  .�`�»ومالق

  :وبعض الصحابة 7 د ـ حرية املتأولني ما بني اإلمام علي

وكماالته من أهل السنة بني  7لقد وقع القائلون بفضائل اإلمام علي 
حمذورين، إذ حتتم عليهم من جهة ـ لعلمهم بفضائل اإلمام علي الثابتة اليت ال 

 اإلهلية تهبشخصي يؤمنوا أن ـ 9سبيل إىل إنكارها، ومكانته من رسول اهللا 
 نظرية� إىل يذهبون حيث فإم أخرى جهة ومن وقوله، حجيته وصدق
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. فيقفون ���يرون سلوك الصحابة مطابقاً للكتاب والسنة �عدالة مجيع الصحابة
وقامته العمالقة وبني  7اإلميان بشخصية اإلمام علي �بني هاتني الرؤيتني 

ة عندما يقفون أمام على مفترق طريقني، وخاص �مجيعهم عدالة الصحابة
وحديثه عن اغتصاب اآلخرين حلقّه  7التصريح الواضح من اإلمام علي 

وتراثه الثابت له بوصية من رسول اهللا يف اخلالفة، وشكواه من الظلم واجلور 
الذي حلقه يف هذا الشأن خاصة من اخلليفة األول والثاين. وقد سعى إخواننا 

حبمل كالم اإلمام علي على خالف  من أهل السنة للخروج من هذا املأزق
ظاهره، وهناك من عمد إىل تفضيل بعض الصحابة عليه، وهذا املنهج أوالً: 

على سائر  7خيالف مبىن بعض املعتزلة الذين يرون أفضلية اإلمام علي 
الصحابة؛ إذ وجدوا أن الذهاب إىل هذا الرأي سيضطرهم إىل الوقوف مع 

لصحابة. وثانياً: إن التربير الذي يذكره هذا اإلمام وختطئة ما قام به بعض ا
 7البعض من أهل السنة يؤدي ـ عند التدقيق فيه ـ إىل ختطئة أمري املؤمنني 
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والعياذ باهللا؛ إذ عندما يتحدث اإلمام عن الظلم الذي حلق به واغتصاب حقه 
الثاب واحلصري، يكون الزم ما ذهب إليه أهل السنة أن يكون اإلمام 

  يف ما يدعيه والعياذ باهللا. كاذباً 7علي

ومقامه اخلاص ومرتلته الرفيعة  7يف حني أن عصمة اإلمام علي 
 بياا تقدم ما على 9ثابتة بالروايات املستفيضة املأثورة عن النيب األكرم 

 والذين املربرين بني من يعد الذي ـ احلديد أيب ابن وإن. عليها والتأكيد
 7 علي اإلمام بعصمة املعترفني من ـ الصحابة ملع لتوجيه الذرائع خيتلقون

  .���أيضاً

والالزم اآلخر الذي يترتب على موقف أهل السنة يف التربير املتقدم 
من أمثال: سلمان  7هو أن الصحابة الذين وقفوا إىل جانب اإلمام علي 

الفارسي وأيب ذر الغفاري، واألهم من ذلك سيدي شباب أهل اجلنة، أي 
 الصواب وجادة احلق طريق عن منحرفون ،8حلسن واحلسني اإلمامني ا

  .باهللا والعياذ

  :هـ ـ وجوب اتباع احلق دون األشخاص

الزم البحث االستداليل هو اتباع جوهر احلقيقة حيثما وجدت  إنّ
دون االلتفات من وكانت. وبعبارة أخرى: جيب علينا أن نتبع الدليل واحلقيقة، 

، »انظر إىل ما قال، وال تنظر إىل من قال« ذلك: إىل من ميتلكها، وقد قيل يف
  .»حنن أبناء الدليل، حيثما مال منيل«و
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وعلى هذا األساس فإننا إذا كنا نؤمن حقيقة بشخصية اإلمام علي 
، ونعترب كلماته صادقة وأا متثّل عني الواقع واحلقيقة، فما ذلك إال لداللة 7

الفة واحلكومة عليه، وعليه ليس النصوص النبوية والعلوية على حصر أمر اخل
أمامنا غري اتباع هذه األدلة واحلقائق، حىت إذا سار كلّ من يف هذا العامل على 
خالفها. وأما أهل السنة فقد تنكبوا جادة الصواب وتنكروا هلذا احلكم العقلي، 
فإم ـ لألسف الشديد ـ حيث وجدوا أن هذه األدلة والنصوص املتواترة 

شخاص، سارعوا إىل االحنياز إىل جانب األشخاص على متس بعض األ
  حساب الدليل واحلقيقة!

  :و ـ عدم داللة شيء على نفي ما عداه

إن من بني األدلة اليت متسك ا أنصار هذا التربير والتأويل كانت هي 
 »األحق«اليت وصف فيها نفسه بأنه  7األحاديث املأثورة عن اإلمام علي 

ه. إال أن هذا االستدالل على هذا التربير يف غاية مبنصب اخلالفة من غري
، »إن إثبات شيء ال ينفي ما عداه«الضعف؛ إذ بناء على األصل العقلي القائل: 

وعليه ال ميكن أن يستنتج من أحقية اإلمام علي مبنصب اخلالفة نفي أصل 
كان يستدل إلثبات إمامته يف  7 اًاإلمام علي التنصيب. بعبارة أخرى: إنّ

تلف املقامات وحبسب املقتضيات والظروف. وإن من بني أساليبه إثبات خم
أحقيته ألولئك الذين كانوا يسعون إىل إضعاف موقعه ومكانته ومرتلته مبختلف 
الذرائع واحلجج ، من قبيل: صغر سنه، أو قلة جتربته باملقارنة إىل اخلليفة 

، وخاصة حبديث األول، وقد استند اإلمام يف مواطن أخرى بأصل التنصيب
الغدير، وحديث املرتلة، وحديث اخلالفة، وحديث إمرة املؤمنني. وعليه جيب 

من مسألة اإلمامة أخذ مجيع األبعاد واألحاديث  7يف حتليل موقف اإلمام 
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املروية عنه، وعدم التركيز على حديث واحد، وجتاهل أو إنكار سائر 
  األحاديث األخرى.

  :ى الترشيحالتأويل الثاني: الحمل عل  ●

وهناك من يذهب إىل االعتقاد بأن الروايات النبوية الدالة على إمامة 
ظاهرة بل صرحية يف حكومته وإمامته، إال أن هذا الظهور ال  7اإلمام علي 

يبلغ حد اجلعل واإلنشاء بوصفه حاكماً ودستوراً دينياً وشرعياً، بل هو جمرد 
كان موضع اهتمام  7 اًن اإلمام عليإرشاد واقتراح على األمة اإلسالمية بأ

 حرية يف حبقها األمة احتفاظ مع وحاكماً، خليفة بوصفه 9النيب األكرم 
 للنيب مرضياً فعالً كان وإن النيب اختيار اتباع وإن واالنتخاب، االختيار

  .طاعته على واخلروج املعصية حدود يبلغ ال اتباعه عدم أن إال ،9األكرم

يف مقام التعريف باملرشح املدعوم  9لنيب األكرم وبعبارة أخرى: إن ا
إىل الناس مراراً، كما  7من قبله واملفضل عنده، عمد إىل تقدمي اإلمام علي 

عليه العرف السائد حالياً بني األحزاب والشخصيات السياسية والدينية 
واالجتماعية عندما تقدم مرشحيها إىل الناس بغية انتخام. واجلدير بالذكر 

، يكمن �احلمل على األحقية�و أن اختالف هذه الرؤية عن الرؤية السابقة ه
هو األفضل واألوىل من  7 اًيف أن الرؤية السابقة كانت ترى أن اإلمام علي

مجيع الصحابة، ويف الوقت نفسه تذعن بصالحية اخللفاء السابقني ولو بشكل 
اخللفاء  فقد ال تستوعب صالحية �الترشيح�سطحي، وأما هذه الرؤية 

السابقني، ولكنها يف الوقت نفسه تنكر أصل التنصيب مبعىن اإللزام الشرعي، بل 
ـ كما تقدم أن ذكرنا ـ  7حتمل مجيع النصوص الواردة يف إمامة اإلمام علي 

  على الترشيح ال أكثر.
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األمر اآلخر أن القائلني بنظرية الترشيح قد يذعنون بأصل التنصيب يف 
، ولكنهم ينكرون 7جعية العلمية والدينية لإلمام علي مقام اهلداية واملر

 »النص«التنصيب مبعىن احلكم وقيادة الدولة، وغاية ما هنالك يسلّمون بوجود 
وحيملون ذلك على جمرد الترشيح، كما جند ميالً إىل ذلك  »التنصيب«دون 

. فهؤالء ينكرون أصل احلكومة ���مؤخراً عند بعض العلمانيني من الشيعة
الشرعية واإلهلية فضالً عن احلكومة الشرعية للنيب أو اإلمام. وقد نسب 
الدكتور علي شريعيت هذا الرأي إىل بعض املستنريين من املسلمني، وأضاف 

  . �`�أنه كان على هذا الرأي ردحاً من الزمن حىت عدل عنه فيما بعد

كن ومن خالل التدبر والتأمل يف آراء بعض القدماء من أهل السنة مي
استظهار هذا الرأي من ظاهر عبارام، كما جند ذلك من ابن أيب احلديد 
املعتزيل حيث قال بعد إنكاره النص الصريح والقطعي بشأن إمامة اإلمام علي 

ولكن قد سبق إىل النفوس والعقول أنه قد كان هناك تعريض وتلويح «: 7
ده عن كان يص 9وكناية وقول غري صريح وحكم غري مبتوت، ولعله 

التصريح بذلك أمر يعلمه ومصلحة يراعيها أو وقوف مع إذن اهللا تعاىل يف 
  .��b»ذلك
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x �% �<": 
إن أكثر االنتقادات الواردة على القول مبجرد األفضلية، واردة على هذه 
الرؤية أيضاً، وعليه سنشري إىل هذا االنتقادات إشارة عابرة ضمن العناوين 

  اآلتية:

  :سيسية واالحترازية يف عملية التقننيأ ـ األصالة التأ

إن القوانني واملواد الدستورية اليت تتم املصادقة عليها يف السلطة 
التشريعية أو اجلهة املشرعة، تتمتع بأصالة يف التأسيس واإلنشاء واإللزام، 

  وليس ألحد أن يعارض القانون أو خيالفه حبجة عدم كونه ملزماً.

رات واألحكام اإللزامية يف إطار القوانني األمر اآلخر هو أن القرا
والتشريعات يستعمل غالباً على صيغة اجلملة اخلربية، وداللة هذه الصيغة 
على الوجوب واإللزام واضحة عند خرباء احلقوق وضوح الشمس. وإن أكثر 
أحكام القرآن الكرمي والسنة الشريفة جاءت يف إطار اجلُمل اخلربية اليت 

دة املرأة ـم عـن قبيل حكـ. م���بأا يف مقام الوجوبيصفها األصوليون 
�t  (املطلّقة يف قول اهللا سبحانه وتعاىل: � u%( u� ueuhue }� w# w� ~?"u�w@ u� t3}@ u ug u= ~m&u<}�uP ~�

 ��% ~	 ~
(�`�.  

األصل واملبىن العريف واحلقوقي ميثّل أصل التشريع وجعل احلكم  إنّ
  اً وملزماً.يستتبع كونه واجب وهو أمراجلديد، 
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  بل نصها: لروايات يف اجلعل واإلنشاءاب ـ ظهور 

 ،9إن إعادة النظر يف روايات اإلمامة املأثورة عن النيب األكرم 
 قبل وإنشائها من 7 علي اإلمام إمامة جعل يف نصها بل ظهورها أن تثبت

  .الدليل هذا إيضاح منا تقدم وقد. وتعاىل سبحانه اهللا

  :7اإلمام  ج ـ التعارض مع سرية

ظاهرة بل نص يف أن اخللفاء وكلماته  7خطب اإلمام علي  إنّ
السابقني قد اغتصبوا حقّه وظلموه، إال أن هذا املوقف من اإلمام علي جتاه 
اخللفاء السابقني ال ينسجم مع نظرية الترشيح لإلمامة. إذ مع ترشيح النيب 

ال  املسلمني، وديق من أفضل وأنه مرشحاً بوصفه علي لإلمام 9األكرم 
يكون هناك يف انتخاب اخللفاء الثالثة األوائل أي ظلم أو جور أو اغتصاب 

. وبعبارة أخرى: إن الزم القول بالترشيح، ختطئة اإلمام 7حلق اإلمام علي 
  يف ادعاء املظلومية والعياذ باهللا. 7علي 

  :د ـ التفسري العلماين لإلمامة

جتاه علماين، ويتمثل ضعف هذا إن االجتاه اآلنف حنو اإلمامة هو ا
االجتاه يف تقطيع أوصال شأن اإلمامة ومرتلتها، وقد أوضحنا يف الفصل السابق 
عند تعريفنا لإلمامة أن اإلمامة يف لغة القرآن الكرمي والسنة الشريفة هلا معىن 

  جامع يشمل الرئاسة الدنيوية والدينية أيضاً.

وانتقادات جيري على هذه  وما ذكرناه على الشبهة السابقة من أمور
  الشبهة أيضاً، ولذلك فإنا نكتفي هنا بإحالة القارئ الكرمي عليها.



 +��

التبرير الثالث: اختصاص اإلمامة بالهداية والمرجعية   ●

  :العلمية والدينية

هناك من يذهب إىل االعتقاد بأن ماهية اإلمامة تقوم على عنصر 
مامة على القيادة واملرجعية الدينية، اهلداية يف اإلمام، وبعبارة أخرى: تقوم اإل

 علي اإلمام تنصيب بشأن 9من هنا فإن الروايات الواردة عن النيب األكرم 
يف داللتها على اهلداية فقط، وليست ناظرة  تقتصر املسلمني، على إماماً 7

  إىل أمر احلكم واخلالفة.
لتعاليم وبعبارة أخرى: إذا واجه الناس مشكلة يف أمر اهلداية وتفسري ا

  الدينية، فإن مرجعهم الشرعي الوحيد يف تفسري الدين هم األئمة.
إن إمامكم علي «قال ابن أيب احلديد يف تفسري احلديث النبوي القائل: 

  :»بن أيب طالب فناصحوه وصدقوه ... 
فإن قلت هذا نص صريح يف اإلمامة فما الذي تصنع املعتزلة بذلك . «

يف الفتاوي واألحكام الشرعية ال يف  قلت جيوز أن يريد أنه إمامهم
  .���»اخلالفة

  :ثالثة تقريرات أخرى

متّ تقدمي ثالثة تقريرات وقراءات عن هذه الشبهة نذكرها على النحو 
   اآليت:

  :أ ـ الفصل بني اإلمامة واخلالفة

يذهب بعض علماء الشيعة إىل الفصل بني اإلمامة واخلالفة، حيث 
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يف منصب  7الدالة على تنصيب اإلمام علي  النصوص الروائية إنّ :يقولون
، وهي غري ناظرة إىل 7اإلمامة تعين املرجعية العلمية والدينية لإلمام علي 

. وقد مال آية اهللا الشيخ حممد صاحل احلائري إىل ���منصب احلكومة واخلالفة
  هذا الرأي؛ إذ قال:

اسية ال جيب على اإلمام املنصوب واملنتخب أن يقوم بالشؤون السي«
وأمور الدولة واخلالفة؛ ألن هذه األمور ترتبط بأشياء أخرى ال تشترط يف 
اإلمامة ... إن اإلمام يف قاموس الشيعة ال ينايف اخلالفة، وعليه ففيما يتعلق 

  .�`�»بإثبات اخلالفة ال حاجة إىل إنكار اإلمامة

وقد استطرد قائالً بتصحيح وشرعية خالفة اخللفاء الثالثة األوائل، 
مقترحاً طريقاً إىل التقريب بني أهل السنة والتشيع من خالل الفصل بني 

   اإلمامة واخلالفة.

وهناك من نقل أن آية اهللا الربوجردي كان يستتند ويؤكد مراراً على 
حديث الثقلني دون حديث الغدير. بيد أن الراوي يرى موقف آية اهللا 

  الثالثة األوائل ملتبساً.الربوجردي بشأن غصبية أو شرعية خالفة اخللفاء 
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  :.العلمانية5ب ـ الفصل بني اإلمامة واحلكومة 

عمد بعض العلمانيني من املسلمني األعم من أهل التسنن والتشيع إىل 
ختصيص أصل الدين والتدين حبقل اهلداية املعنوية ودائرة األحكام والشريعة، 

والسياسة، حيث  وأنكروا أي نوع من أنواع تدخل الدين يف دائرة احلكم
عمدوا يف املرحلة األوىل إىل فصل النبوة عن الشؤون الدنيوية، وبعبارة أخرى 
قالوا بالعلمانية. ومن بني الدعاة إىل هذه النظرية يف العامل السين يف القرن 

  .���األخري عبد الرزاق املصري

كما شاعت هذه الرؤية يف عامل التشيع يف القرن األخري أيضاً، حيث 
. ومن خالل هذه �`�اك من أنكر تدخل مقام النبوة يف حقل السياسة والدنياهن

من هذه اجلماعة قال  اًالرؤية يتضح املوقف من اإلمامة أيضاً. ولكن هناك طيف
بتدخل النبوة يف احلياة الدنيوية لإلنسان، إال أنه أنكر مثل هذا األمر على 

تناول التوجه العلماين إىل النبوة  . ويف العقود األخرية مت�b�ّاإلمامة واألئمة
والدين بالتحليل والنقد التفصيلي، وقد عملت يف حدود وسعي على تناول 

. وموضوع حبثنا هنا هو حبث نسبة ���aآيني خامت�هذه املسألة يف كتاب 
اإلمامة إىل الدنيا، وبتبع ذلك مسألة السياسة واحلكومة، وقد قيل يف تقرير 

   هذه الشبهة:
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يقة النبوة والرسالة تعين معرفة األحكام واإلرادة التشريعية هللا إن حق«
من طريق الوصول إىل قمة الكمال اإلنساين واألخالقي احلاصل من طريق 
العلم احلضوري ومشول العناية اإلهلية. وإن اإلمامة جزء من مفهوم وماهية 

ة تتجلى على النبوة، وهي مثل مقام النبوة ظاهرة معنوية وروحية إهلية سامي
األرض من قبل اهللا، وهي غري متوقفة أبداً على بيعة الناس وانتخام ... أما 
اخلالفة اليت تعين القيادة السياسية، فهي ظاهرة دنيوية، وال تعين سوى منهج 
إدارة الدولة الذي ينبثق عن الضرورات الطبيعية والتعايش السلمي بني الناس، 

كالمي أو اعتقادي مبقام النبوة واإلمامة الرفيع  وليس هلا أي ارتباط منطقي أو
  .���»أبداً

ج ـ الفصل بني النصوص النبوية الدنيوية وبني النصوص النبوية 
  :.القراءة العلمانية للصحابة5الدينية 

أما التربير الذي متّ طرحه مؤخراً، والذي يعكس يف الوقت نفسه رأي 
املعتزلة ـ فهو يعترف بأصل  بعض القدماء من أهل السنة ـ وخاصة من مذهب

 ولكنه ،7 علي اإلمام إمامة يف 9النصوص الواردة من قبل النيب األكرم 
 املستوى على ملزمة وأوامر نصوصاً بوصفها ترد مل النصوص هذه إن يقول

 بيان على يقتصر األساس يف النبوة شأن إنّ إذ واإلهلي؛ والشرعي الديين
نيا واحلكم الد: قبيل من بالدين، ترتبط ال اليت األمور وأما فقط، الدينية األمور

فهي خارجة عن دائرة الوحي والدين، ولو ورد يف هذا الشأن أمر ونص من 
جانب الدين ـ األعم من القرآن الكرمي والسنة النبوية ـ فإنه لن يكون ملزماً 
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من الناحية الدينية والشرعية، وسوف يحمل على اإلرشاد وتوجيه املسلمني ال 
  كثر.أ

إن هذه الرؤية تذهب إىل االعتقاد بأن املسلمني يف صدر اإلسالم كانوا 
. فقد كانوا يبذلون 9حيملون مثل هذه القراءة والفهم ألوامر النيب األكرم 

الغايل والنفيس من أجل امتثال األوامر الدينية الصادرة عن النيب األكرم، أما 
لنقاش واألخذ والرد. ومن بني األوامر الدنيوية الصادرة عنه فكانت عرضة ل

لإلمامة واحلكم حيث  7هذه األمور مسألة احلكم وتنصيب اإلمام علي 
رأى الصحابة أنه يندرج ضمن األوامر الدنيوية، وحيث أم ذهبوا ـ خالفاً 
لتشخيص النيب األكرم طبعاً ـ إىل االعتقاد بأن اإلمام علي ـ لألسباب 

راهية العرب له، واتصافه بالدعابة ـ ليس هو املتقدمة، من قبيل: صغر سنه، وك
املرشح األمثل لتويل منصب اإلمامة واخلالفة، فعمدوا إىل إبعاده، وعمد 
األنصار واملهاجرون يف اخلطوة األوىل إىل تقدمي مرشحني عنهم، حىت آل األمر 

  يف السقيفة إىل إمجاعهم على خالفة أيب بكر بن أيب قحافة.

التربير قد ذكره بعض املطلعني على وجود النص هذا  وكما تقدم فإنّ
 املتقدمة، القرون منذ 7 علي اإلمام إمامة على 9من قبل النيب األكرم 

 نصوص نقل حيث فإنه املعتزيل، احلديد أيب ابن إىل اإلشارة هنا وميكن
 حيث ـ 7 علي اإلمام إمامة على النبوي بالنص االلتزام يف الثاين اخلليفة

ه يف معرض احلديث عن شبهة التعارض بني النصوص يف الفصل رافاعت تقدم
السابق ـ صرح بأن هذه النصوص تثبت ما يذهب إليه الشيعة من القول 
بوجود النص على اإلمامة، ولذلك جلأ حلل اإلشكال إىل النقيب أيب جعفر 
حيىي بن حممد بن أيب زيد، وأشار من جهة أخرى إىل استبعاد أن يعمل 
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  مع وجود أصل التنصيب. 7عزل اإلمام علي  الصحابة على

وقد استند الشيخ النقيب أبو جعفر حيىي بن حممد يف جوابه البن أيب 
احلديد إىل احلل املذكور، أي وجود قراءتني خمتلفتني وفهمني متفاوتني عند 
الصحابة للنصوص النبوية، وأم كانوا يرون جواز العمل على خالف أوامر 

  .���العدول عنها إىل ما يرونه صاحلاً ألنفسهمالنيب الدنيوية، و

:�,�¡% �i
&�� 
إن أصل هذه الشبهة ال خيتص باإلمامة، وإمنا أراد الذين قالوا ا أن 
يثبتوا القول بالفصل بني اإلسالم والسياسة واحلكم، وذهبوا إىل االعتقاد بأن 

ة وليست إمنا كان مبادرة شخصي الدينية للحكومة 9إقامة النيب األكرم 
دينية. وأما حنن فنفترض هنا املشروعية اإلهلية والسماوية حلكومة النيب 

 األئمة حلكومة واإلهلية الدينية املشروعية إثبات على ونعمل ،9األكرم 
  :: األطهار

إن  ::لألئمة وتفويضها ـ تعميم مشروعية احلكومة اإلهلية  ١
يف الفلسفات السياسية. البحث عن منشأ مشروعية احلكم من البحوث اهلامة 

أشرنا يف القسم األول إىل أن الفلسفة اليت سادت اليونان وروما يف العصور 
األوىل كانت تقوم على أن حكم السالطني يف االمرباطوريات تستند إىل 
الشرعية اإلهلية، كما ميكن العثور على هذا االجتاه باختالف يسري يف الديانة 

هضة يف العامل الغريب حلت الفلسفة السياسية املسيحية أيضاً. ويف عصر الن
  الدميقراطية حمل الفلسفة اإلهلية للحكم.
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. الرؤيتني كلتا عن ختتلف فكانت 9أما رؤية اإلسالم والنيب األكرم 
ألئمة ا وخلق خلقه تقدم إىل طويلة رواية يف 9فقد أشار النيب األكرم 

 العقول، ليضيف إىل على سائر موجودات عامل اإلمكان يف عامل :األطهار 
ذلك بيان املشروعية اإلهلية حلكومته وسياسته وحكومة وسياسة األئمة على 

  النحو اآليت:

حنن سادة العباد، وحنن ساسة البالد، وحنن الكفاة والوالة واحلماة «
والسقاة والرعاة وطريق النجاة، وحنن السبيل والسلسبيل، وحنن النهج القومي 

آمن بنا آمن باهللا، ومن رد علينا رد على اهللا، ومن شك  والطريق املستقيم. من
فينا شك يف اهللا، ومن عرفنا عرف اهللا، ومن توىل عنا توىل عن اهللا، ومن 
أطاعنا أطاع اهللا، و حنن الوسيلة إىل اهللا، والوصلة إىل رضوان اهللا، ولنا العصمة 

  .���»واخلالفة واهلداية، و فينا النبوة والوالية واإلمامة

 الرواية هذه يف الدولة وإدارة احلكم عرف قد 9إن النيب األكرم 
 األئمة وعاتق عاتقه على امللقاة اإلهلية والوظائف الشؤون من جزءاً بوصفها
بأن اخلالفة والوالية واإلمامة قد تلخصت فيهم،   صراحة وقال ،: األطهار

  وأن إطاعتهم إطاعة اهللا، وخمالفتهم خمالفة هللا.

هذه الرواية على املشروعية اإلهلية حلكومة وسياسة النيب إن داللة 
 ال الرواية إذ الشمس؛ وضوح واضحة : األطهار األئمة وكذلك 9األكرم 

  .واألئمة النيب لوالية اإلهلية باملشروعية القول خالل من إال معىن من هلا يتبين

ة، ة واإلمامـة والواليـوإن وجود عناوين من قبيل: السياسة واخلالف
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ال يبقي جماالً لتوهم اختصاص وجوب اإلطاعة بدائرة العبادة والدين، وإخراج 
  الشؤون االجتماعية عن دائرة وجوب اإلطاعة.

منذ  كان 9وقد ذكر ابن كثري كاتب السرية الشهري أن النيب األكرم 
بداية النبوة يبين خليفته ال بوصفه مرشحاً من قبل األمة، بل يصرح بأن ذلك 

بين «الشؤون اإلهلية، من ذلك أننا جند النيب قبل اهلجرة جييب زعيم قبيلة من 
الذي علق إسالمه على جعل اخلالفة له ولقومه بعد رحيل النيب قائالً:  »عامر

  .���»إن امللك هللا جيعله حيث يشاء«

 :إن األئمة األطهار  ::ـ السرية العملية لألئمة األطهار  ٣
 املصدرين هذين من واستلهاماً ،9 األكرم ونبيه اهللا كتاب ورثة هم الذين

 بل أبداً، واجلور الظلم حكومات من أي مع يتعاونوا أو يساوموا مل املباركني،
 الطاغية احلكومات هذه مواجهة إىل املوارد من الكثري يف يسعون كانوا

قامة احلكومة اإلسالمية الصحيحة والشريعة إ إىل منهم سعي يف واملنحرفة
فة، إال أن الظروف االجتماعية والسياسية للمجتمع ـ ولألسف الشديد ـ احلني

مل تسمح هلم بتحقيق هذه الغاية املقدسة. فلم يتمكن أحد منهم من التصدي 
لفترة  7، واإلمام احلسن اتىب 7للحكم إال اإلمام علي بن أيب طالب 

ـ  :هار ، وأما سائر األئمة األط�حيث حكم لستة أشهر تقريباً�قصرية 
ـ فقد كانوا العتبارهم أنفسهم أصحاب  7باستثناء اإلمام احلجة املنتظر 

احلق الشرعيني، وأم األئمة احلقيقيني وورثة النيب األكرم وعترته وأهل بيته، 
على مر التاريخ، وتعرضوا لذلك إىل أنواع ونقمتهم كانوا موضع غضب احلكام 
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في والتشريد، ويف اية املطاف كانت السجن والتعذيب الروحي واجلسدي والن
استشهادهم  احلنيف، وأضحى اإلسالم عن خامتتهم االستشهاد يف سبيل اهللا ذوداً

رمزاً لالحتاد والتالحم بني الدين والسياسة. فلو أن األئمة كانوا ال يشكّلون 
من �خطراً وجودياً على اجلهاز احلاكم، ولو أم تركوا ما لقياصرة عصرهم 

هلم، واكتفوا بالوعظ والعبادة يف أقبية املساجد،  �بين أمية وبين العباس سالطني
ملا وجدت احلكومات ذريعة ودافعاً إىل التعرض هلم باحلبس والنفي والتعذيب 
مث القتل، وملا أوقعوا أنفسهم يف مغبة حتمل تبعات استشهادهم، ملا كان يتمتع به 

والتكرمي ـ يف أعني الناس بوصفهم  من االحترام والتقدير :األئمة األطهار 
وملا وجد احلكام  ـ األدىن احلد يف 9من كبار العلماء وذرية الرسول األكرم 

  .���حاجة إىل هذه اجلرائم، وملا محلوا وصمة هذا العار على جباههم

باإلضافة  :إن األئمة األطهار  ـ الوالية واإلمامة تعين احلكومة: ٣
بني الدين والسياسة على املستوى العملي، قاموا كذلك إىل كوم رمزاً للوحدة 

على املستوى النظري والفكري بعرض الفلسفة السياسية لإلسالم عرب خمتلف 
   نشري إىل بعض هذه التقريرات:أيتالتقريرات والسبل، وفيما ي

حتدثت الروايات الكثرية عن اإلمامة والوالية، حيث متّ التعبري عنهما 
  ان اإلسالم ودعائمه. بوصفهما أحد أرك
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هناك احتمال للتوهم بأن يكون املراد من اإلمامة هنا هو املقام 
واملرجعية العلمية واملعنوية، من قبيل مقام رسالة األنبياء، وليس مقام احلكم 
والسياسة، وعليه ال ميكن االستدالل ذه الروايات على وجود فلسفة 

صار القول بالوحدة بني الدين السياسة يف اإلسالم، فيتخذ وثيقة بيد أن
  والسياسة.

ضعف هذا التوهم يتضح من خالل الرجوع إىل أصحاب هذه  إال أنّ
، وتفسريه الروايات، حيث قاموا بأنفسهم بتبيني املراد من معىن اإلمامة والوالية

يلها ومحلها أوها تعين احلكومة والسياسة، [وعليه يكون التربع بتإن :حيث قالوا
سياقها واملعىن الصريح واملبين واملراد منها، من املصاديق البارزة  على خارج

 نشري إىل بعض هذه الروايات أيت. وفيما ي���على االجتهاد يف مقابل النص]
  والنصوص.

ـ يف رواية ـ على تعريف اإلمامة بوصفها  7مل يقتصر اإلمام علي 
صاحبه بالوعي جمرد مرجعية علمية ودينية، بل هو منصب جيب أن يتحلّى 

السياسي وأن يكون مديراً ومدبراً وحافظاً للحدود اإلسالمية ومتصدياً ألمور 
الوالية هي حفظ الثغور وتدبري االمور .. [اإلمام] عامل «احلكم، إذ يقول: 

    .�`�»بالسياسة، قائم بالرياسة

، متّ التأكيد يف تعريف 7ويف رواية نورانية أخرى عن اإلمام الرضا 
، »حفظ الثغور«، و»العلم بالسياسة«ة على مفاهيم وقيود، من قبيل: اإلمام

، حبيث ال يبقى معه أي جمال »استحقاق الرئاسة«، و»تدبري أمور اتمع«و
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لألمور السياسية وشؤون احلكم، ومشوهلا للشك يف إطالق اإلمام واإلمامة 
ن، ونظام [إن اإلمام] زمام الدي«يف هذه الرواية:  7يقول اإلمام الرضا 

املسلمني، وصالح الدنيا وعدة [وعز] املؤمنني .. [اإلمام] عامل بالسياسة، 
  .���»مستحق للرئاسة، مفترض الطاعة. قائم بأمر اهللا، ناصح لعباد اهللا

يف جوابه عن كتاب أهل الكوفة له إن شرط  7قال اإلمام احلسني 
يق الدين احلق، حيث اإلمامة والقيادة هي العمل بالقرآن وإقامة الدين وتطب

فلعمري ما اإلمام إال العامل بالكتاب، والقائم بالقسط، والدائن «قال ما نصه: 
  .�`�»بدين احلق، والسالم

، من قبل :اإلمامة والقيادة اليت متّ تفويضها إىل األئمة األطهار  إنّ
أوسع من الدائرة اجلغرافية، ويتجلى ذلك يف القصة الشهرية  ،9النيب األكرم 

مع اإلمام موسى  ���bثالث سالطني بين العباس�اليت حدثت للمهدي العباسي 
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، حيث أراد أن يعيد له فدكاً لبعض الدواعي السياسية يف تلك 7الكاظم 
دون من الفترة، وطلب من اإلمام لذلك أن يرسم له حدودها حىت يرجعها له 

ذلك العصر، يف  نقص، فرسم له اإلمام احلدود اجلغرافية للدولة اإلسالمية يف
لة قطعة أرض مغتصبة، بل هو حق أاملسألة مل تكن مس إشارة منه إىل أنّ

مستلب كان يتمثل باإلمامة وإدارة اتمع واألمة والدولة، فحدها له قائالً: 
» منها سيف البحر، وحد منها عريش مصر، وحد منها جبل أحد، وحد حد

  . ���قد طالبه بإعادة اخلالفة املغتصبة، وبذلك يكون اإلمام »منها دومة اجلندل

إن هذه الروايات اليت كانت بصدد تفسري اإلمامة وأا تشتمل على 
ركنني أساسيني، أي الوعي والعمل بالقرآن والعلم بشؤون العصر والسياسة، 
تثبت بالكناية وااللتزام عدم مشروعية احلكومات الغاصبة،إذ ترى افتقار هذه 

  ول من أركان اإلمامة.احلكومات للركن األ

تقدم يف معرض  ـ الشرعية اإلهلية للحكم من وجهة نظر األئمة: ٤
 مشروعية منشأ يرجع كان النيب أن 9حتليل السنة النظرية للنيب األكرم 

الروايات عن األئمة الشيعة ذا الشأن  تواترت كما. مباشرة اهللا إىل حكمه
   نشري إىل بعضها:أيتأيضاً، وفيما ي

وكيفية  7إن احلديث عن أمر حكومة اإلمام علي  :7م علي اإلما
حرمانه من احلكم وإبعاده عن ممارسة السلطة لفترة امتدت خلمس وعشرين 

خوض فيها، إال أننا سنجيب للسنة قصة طويلة ال يتسع هذا البحث املختصر 
عن شبهة اعتزال اإلمام عن أمر اخلالفة ـ واليت سنشري إليها الحقاً ـ وكيف 
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أنه ينتقد أداء اخللفاء الثالثة الذين سبقوه، ويعتربهم مغتصبني حلقّه اخلاص 
 ومن. ورسوله اهللا إىل ذلك ويشكو ،9واملنصوص عليه من قبل رسول اهللا 

 للحكم األشرار تصدي من فيه يأسف مصر أهل إىل بكتاب بعث أنه ذلك
   :قائالً

راج، ولكين آسى أن وإين إىل لقاء اهللا ملشتاق، وحلسن ثوابه ملنتظر «
يلي هذه األمة سفهاؤها وفجارها؛ فيتخذوا مال اهللا دوالً، وعباده خوالً، 

  .���»والصاحلني حرباً، والفاسقني حزباً

مثّ أجاب يف رواية أخرى عن هذا السؤال املقدر، وهو أن اهللا جيب أن 
  يعطي حق احلكم ملن يتصف بالعدل والعلم بالدين والقضاء، إذ يقول:

تقوا احلكومة، فإن احلكومة إمنا هي لإلمام العامل بالقضاء، العادل يف ا«
   .�`�»املسلمني

يف رواية أخرى إىل بيان مزيد من التوضيح  7وعمد اإلمام علي 
  بشأن احلاكم واإلمام معترباً إياه شخص النيب ووصيه، إذ يقول:

  .��b»يا شريح قد جلست جملساً ال جيلسه إال نيب أو وصي أو شقي«

إن الدخول يف حلبة السياسة واحلكومة سيثري اعتراض املتظاهرين 
مبنجى من هذا االعتراض،  7بالقداسة شئنا أم أبينا. ومل يكن اإلمام علي 

وقال يف جواب األشعث ـ الذي كان يعاين من اجلمود الفكري، ويقول بضالل 
 ،9األكرم  ـ متمسكاً بالسرية العملية للنيبوكفره ى أمر احلكم من يتولّ
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  ف اهللا به عباده الصاحلني:كلّ وقد عبادياً، عمالً ذاته حد يف احلكم بأن ومذكراً
  .���»احلكومة فرض من اهللا، وقد حكم رسول اهللا«

يرى اإلمام الصادق أيضاً أن اإلمامة عهد من اهللا  :7اإلمام الصادق 
  يفوضه إىل بعض األشخاص املنتجبني:

  .�`�»عز وجل معهود لرجال مسمني إنّ اإلمامة عهد من اهللا«
األئمة ـ وهو منهم ـ  7ويف رواية أخرى عرف اإلمام الصادق 

  بوصفهم قادة الناس، والقائمني بأمر األقطار والبلدان:
  .��b»حنن سادة العباد، وساسة البالد«

اإلمامة يف رواية نورانية  7فسر اإلمام الرضا  :7اإلمام الرضا 
ظرية االنتخاب فيما يتعلق بكيفية تعيني شخص احلاكم باحلكومة، وانتقد ن

واإلمام مع وجود املعصوم بشدة، وقد وصف الناس يف الصدر األول من 
ـ  7اإلسالم ـ بسبب إعراضهم عن مسألة النص وانتخاب اإلمام علي 

بالضالل واالحنراف والوقوع يف حبائل الشيطان. واضح أن أمر اخلالفة إذا كان 
اس بعد رحيل النيب، ومل يكن هناك نص على إمامة اإلمام علي، متروكاً للن

لكان هذا الكالم من اإلمام الرضا ـ والعياذ باهللا ـ يف غري حملّه. قال اإلمام 
  :7الرضا 
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يف رواية أخرى ما قام به البعض من  7وقد وصف اإلمام الرضا 
 إىل وذهام ،9بوصفه خليفة النيب األكرم  7اإلعراض عن اإلمام علي 

  : يقول إذ اهللا، نور بإطفاء غريه،
لناس قد جهدوا على إطفاء نور اهللا حني قبض اهللا تبارك وتعاىل إن ا«

  .�`�»رسوله، وأىب اهللا إال أن يتم نوره
وقد أشار اإلمام الرضا يف روايات أخرى إىل هذه النظرية حيث 

  سيأيت بياا يف معرض اإلجابة عن شبهة والية عهده الحقاً.
اء وإن مل تكن يف إن السيدة فاطمة الزهر :3السيدة فاطمة الزهراء 

عداد األئمة، ولكنها حيث متتاز بشخصية ومكانة مساوية هلم عند اهللا، وما 
تتصف به من العصمة، يكون كالمها وروايتها حجة ومعتربة. ومن هنا سنشري 

من طريق التنصيب، وعدم  7إىل موقفها من مشروعية حكومة اإلمام علي 
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  منه.شرعية حكم اخللفاء الذين اغتصبوا اخلالفة 
كثرياً من أجل تويل اإلمام  3لقد جاهدت السيدة فاطمة الزهراء 

أمر اخلالفة. من ذلك أا دارت ليالً على بيوت األنصار جتر خلفها  7علي 
 تطالبهم علي، اإلمام ومعها ،8ولديها الصغريين اإلمامني احلسن واحلسني 

  .صل منهم على غري االعتذارحت مل أا رغم لإلمام، بالبيعة
إىل خماطبة  3ولكن من الناحية النظرية، عمدت السيدة الزهراء 

مساوياً  7 اًالناس يف خطبتها الشهرية، واعتربت عدم انتخام اإلمام علي
   للسقوط يف الفتنة واالحنراف، وذكّرم قائلة:

فومستم غري إبلكم، وأوردمت غري شربكم، هذا والعهد قريب، والكلم «
أال  (مل، والرسول ملا يقرب، ابتداراً زعمتم خوف الفتنة رحيب، واجلرح ملا يند

فهيهات منكم! وكيف بكم؟!  ���)يف الفتنة سقطوا وإن جهنم حمليطة بالكافرين 
  .�`�»وأىن تؤفكون؟

هناك كثري من الروايات املتواترة اليت  ـ وجوب إطاعة اإلمام شرعاً: ٥
الذي يسوقه األئمة على  متّ التأكيد فيها على وجوب إطاعة األئمة. والدليل

ذلك هو مساواة إطاعتهم إلطاعة اهللا ورسوله. وقد عرف األئمة أنفسهم يف 
 �� �I~:,w>u  (بعض الروايات على أم املصاديق احلقيقيني لقوله تعاىل: 

 t6 ~�t� w� w	 t�uE� w§ t%~ u% u�I ~R }	�� �I~:,w>u u% ( :وقوله تعاىل ،)  t6 ~�z,w� u% u� }"w`�� 
�I~� u�� u�= w�}�� u% ~p~�I ~R u� u% (�b� .  
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  .�`�»أشهد أن علياً إمام فرض اهللا طاعته« وقال يف رواية أخرى:

يف هذه الرواية عن الوالية اإلهلية، وأا  7صادق يتحدث اإلمام ال
، وإن واجب الناس ال يكمن يف االنتخاب وإضفاء :جعلت يف حق األئمة 

  الشرعية، بل عليهم جمرد االتباع واالقتداء.
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، :يد يف هذه الروايات على املشروعية اإلهلية حلكومة األئمةمتّ التأك
ولزوم اتباعهم من الناحية الشرعية باعتبار ذلك أمراً مسلماً وال جدال فيه،  

، 9ينسجم مع ادعاء عدم املشروعية اإلهلية حلكومة النيب األكرم  وهذا ال
  .:واألئمة األطهار 

السبل ـ من قبيل: حتليل  أئمة اهلدى قد سعوا مبختلف نّذلك أحصيلة 
ماهية اإلمامة، والتأكيد على املشروعية اإلهلية حلكومة املعصومني، واغتصاا 
من قبل احلكام ـ إىل تعريف الناس مبسؤوليتهم وأن ال يتخذوا موقف 
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الالمباالة جتاه اإلسالم واإلمامة، وأن يعتربوا أنفسهم مكلفني من الناحية 
حكام شريعة اإلسالم والتبعية املطلقة لألئمة األطهار، اإلهلية والدينية بتطبيق أ

  .�من بين أمية وبين العباس�وأن ال يتركوا الساحة للعلمانيني 

�d�3M� �=&D�: 
إن أنصار القول بأصل االنتخاب، وبعبارة أدق: إن املخالفني ألصل 
 التنصيب يف عصر انتخاب اخلليفة األول، كانوا يتمسكون لتربير إعراضهم عن

مبستمسكات وذرائع  7النصوص النبوية الدالة على إمامة اإلمام علي 
خمتلفة، ومن بني الذرائع اليت متسكوا ا ادعاء املصلحة يف استبعاد اإلمام علي 

عن منصب اإلمامة واخلالفة، فقد ادعوا أن مصلحة املسلمني ـ بل ورمبا  7
من حقّه يف اخلالفة،  أمكن القول بأن مصلحة الدين ـ قد اقتضت جتريد اإلمام

وكان املنظّر هلذا الرأي واألطروحة هو اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب، حيث 
صرح ا يف خمتلف املواضع، ومن بينها حواره مع ابن عباس يف تربير سلوكه 

  السياسي على ما ستأيت اإلشارة إليه.

  :7 التبرير الرابع: استصغار سن اإلمام علي  ●

لة، أو بعبارة أدق: إن من بني الذرائع واحلجج اليت إن من بني األد
لتربير استبعاده عن اخلالفة، حداثة سنه  7ساقها خمالفو إمامة اإلمام علي 

 الثالثني بلغ قد 9عند رحيل النيب األكرم  7وصغره. فقد كان اإلمام علي 
بن اخلطاب يشيد مبكانة اإلمام  عمر كان وعندما. الشريف عمره من سنة

لته وسابقته يف اإلسالم، سأله بعض احلاضرين عن سبب إبعاده عن ومرت
اخلالفة مع أنه يتمتع بكل هذه الفضائل؟ فتذرع بالقول إنه كان صغرياً وكان 
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يؤثر بين عبد املطلب، وإليك نص احلادثة كما رواها ابن أيب احلديد يف شرحه 
  لنهج البالغة:

جلس إىل عمر يف  7اً روى أبو بكر األنباري يف أماليه: أن علي«
املسجد وعنده ناس، فلما قام عرض واحد بذكره ونسبه إىل التيه والعجب! 
فقال عمر: حق ملثله أن يتيه، واهللا لو ال سيفه ملا قام عمود اإلسالم، وهو بعد 
أقضى األمة وذو سابقتها وذو شرفها؛ فقال له ذلك القائل: فما منعكم يا أمري 

  .���»هناه على حداثة السن، وحبه بين عبد املطلباملؤمنني عنه؟ قال: كر

وقد سعى أبو عبيدة بن اجلراح ـ وهو من املخرجني البارزين الذين 
عملوا كل ما بوسعم من أجل إجناح سيناريو السقيفة ملصلحة أيب بكر وعمر ـ 
إىل إقناع اإلمام علي ملبايعة أيب بكر والتنازل عن اخلالفة حمتجاً عليه بصغر 

يا أبا احلسن إنك حديث السن، وهؤالء مشيخة «وقلّة جتربته، قائالً: سنه 
  .�`�»قريش قومك، ليس لك مثل جتربتهم ومعرفتهم باألمور

يف حواره مع ابن عباس ذاته كما ذكر عمر بن اخلطاب هذا التربير 
  .��bأيضاً

�,�¡% �i
&��: 
وجتاهل صفاته  7ـ النظرة السطحية إىل شخصية اإلمام علي  ١
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، هو أنه ونقده إن أول ما يتبادر إىل الذهن يف حتليل هذا التربير الكمالية:
، يف حني أنه منذ 7يمثل الرؤية السطحية والدنيوية إىل شخصية اإلمام علي 

نعومة أظفاره قد ترىب يف حجر أطهر الناس وأعظم األنبياء، حىت امتزجت 
الفصل األول من  يف تعرضنا وقد. 9شخصيته وعجنت بشخصية رسول اهللا 

، ويف الفصل الثاين »األئمة واسطة الفيض اإلهلي مباشرة«هذا الكتاب يف حبث: 
، »أفضلية اإلمامة على النبوة«، و»اإلمامة يف الصغر«يف معرض نقد شبهات 

اإلمامة علّة البقاء وحفظ األرض «، و»أفضلية األئمة على األنبياء«و
والروحية والكماالت والفضائل اخلاصة  ، إىل املنازل املعنوية»والسماوات

بالتفصيل، ونرجو من القارئ  7، وعلى رأسهم اإلمام علي :باألئمة 
 7الكرمي أن يرجع إىل تلك الروايات مرة ثانية كي يتضح له أن اإلمام علي 

كان يتمتع بشخصية خاصة تفوق الطبيعة وال ختضع للظروف الزمنية. ولذلك 
يمثّل جتاهالً واستهانة بكل تلك الروايات  فإن إدخال عنصر صغر السن

، اليت جتعل منه أهالً لتويل أي منصب 7النبوية املتواترة يف حق اإلمام علي 
  ومقام.

بغض النظر عن اإلشكال املتقدم،  ـ سيادة األهلية أو الرتعة احلزبية: ٢
لك جيب حىت إذا أردنا النظر إىل األمر من الزاوية العادية والدنيوية، مع ذ

كان هو األوفر حظاً لتويل منصب اخلالفة من بني  7القول: إن اإلمام علي 
سائر املرشحني اآلخرين مبن فيهم اخلليفة األول؛ ألنه كان هو األفضل بسبب 

 ،9اتصافه جبميع اخلصائص الالزمة إلدارة احلكم الديين وخالفة النيب األكرم
جاعة، والسابقة يف اإلسالم، والش واإلدارة، والتدبري، العلم،: قبيل من

  .9واالنتساب إىل رسول اهللا 
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وكان من بني املربرات اليت دعت إىل تعيني اخلليفة األول هو التسرع. 
وقد ذكرنا يف أكثر من موضع من هذا الكتاب أن السقيفة قد تشكّلت من قبل 
األنصار النتخاب قائد وخليفة من بينهم، وقد سارع عمر بن اخلطاب وأبو 

ر إىل التوجه حنو السقيفة كي ال يتم إخراجهم من الدائرة السياسية، فأقحما بك
هما وأقنعا األنصار من خالل الوعد والوعيد ليكون املنتخب هو أبو بكر ينفس

  دون غريه.

وقد اعترف كل من أيب بكر وعمر بأن ما حدث يف السقيفة كان أمر 
  .���»فلتة«مستعجالً ومتسرعاً وأنه كان 

 9مل يتم أخذ الصفات اليت جيب توفرها يف خليفة النيب األكرم وعليه
  .أبداً السقيفة حادثة يف بكر أيب بتعيني يتعلق فيما

على أيب بكر بشكل تفصيلي  7وأما بيان أفضلية اإلمام علي 
  ومقارن، فيحتاج إىل جمال آخر.

 اإلمام على 9لقد أثىن النيب األكرم  ـ معارضة النصوص النبوية: ٣
يف خمتلف املواطن واملواضع واصفاً إياه بأمسى العناوين والصفات،  7 يعل

أنه امليزان واملعيار للهداية، وأنه الفارق بني احلق والباطل، وأنه «من قبيل: 
. »املالزم للقرآن، وأنه سفينة النجاة، وأنه أمري املؤمنني وحجة اهللا على العاملني

كان يتمتع بشخصية  أنه 7 علي امباإلم 9ويتضح من اهتمام النيب األكرم 
دون أن يكون من جتعله هو املؤهل لتويل منصب اخلالفة عن رسول اهللا، 

 أسند أن 9حلداثة السن أي دور أو تأثري يف البني. وقد سبق للنيب األكرم 
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بار االعت بنظر سنه حداثة يأخذ أن من دون خطرية مهام حياته يف له
ها إىل جبهات القتال يف كاستخالفه على املدينة املنورة عندما غادرها متوج

بعض غزواته، وكذلك أسند له قيادة بعض السرايا واجليوش، والقضاء واإلمرة 
على منطقة اليمن. وقد كان ابن عباس ملتفتاً إىل هذه احلقائق. ولذلك جنده 

  عندما حيتج عمر بن اخلطاب حبداثة سن اإلمام، يقول له يف اجلواب:

ري بن بكار يف كتاب املوفقيات، عن عبد اهللا بن عباس، قال: روى الزب«
إين ألماشي عمر بن اخلطاب يف سكة من سكك املدينة، إذ قال يل: يا ابن 
عباس ما أرى صاحبك إال مظلوما؛ فقلت يف نفسي: واهللا ال يسبقين ا، 

م فقلت: يا أمري املؤمنني فاردد إليه ظالمته، فانتزع يده من يدي ومضى يهمه
ساعة مث وقف؛ فلحقته، فقال: يا ابن عباس ما أظنهم منعهم عنه إال أنه 
استصغره قومه! فقلت يف نفسي: هذه شر من األوىل؛ فقلت: واهللا ما استصغره 

  .���»اهللا ورسوله حني أمراه أن يأخذ براءة من صاحبك

 7إن النصوص النبوية املتعددة الدالة على تنصيب اإلمام علي 
الفة ـ أو يف احلد األدىن داللتها على جمرد تعريفه على مستوى لإلمامة واخل

التريشح واألولوية من الدرجة األوىل، والذي يمثل القدر املتيقن من داللة 
النصوص ـ يدل على كال الفرضيتني على الصالحية واالستحقاق الذايت لإلمام 

  لتولّي منصب اخلالفة واإلمامة رغم صغر سنه. 7علي 

 7عندما يتذرع أمثال عمر بن اخلطاب بصغر سن اإلمام عليوعليه 
نطقي: وامل املشروع التساؤل هذا يرد 9إلبعاده عن حقع يف خالفة رسول اهللا 

                                                             

� −  p ,��->6� ��Ü�f :LC:�a � ,ada� ,2*5�(��� 2��3�� H�(�< ;`t 3{�L� ;
 p ,�i&���� � ,bbaF 



 +��

هل كان النيب األكرم ـ والعياذ باهللا ـ يطرح تنصيبه أو ترشيحه للخالفة رغم 
خصية علمه حبداثة سنه، فيكون الداعي إىل تصيبه وترشحه جمرد دوافع ش

  وأسرية؟!

كيف ميكن إلخواننا من أهل السنة أن جييبوا عن مثل هذه األسئلة؟ أال 
يكون يف تصرف أهل السنة فيما يسوقونه من التربيرات من أجل الدفاع عن 
مقام الصحابة من أمثال اخلليفة األول والثاين، جترحياً ملقام الوحي والنبوة؟ 

عض الصحابة جترحياً لصحابة آخرين من أليس يف ما قاموا به من الدفاع عن ب
وشيعته من أمثال: سلمان وأيب ذر واملقداد وابن  7أمثال: اإلمام علي 

 3عباس، واألهم من ذلك أهل بيت النبوة املتمثلني بالسيدة فاطمة الزهراء 
  واحلسن واحلسني سيدي شباب أهل اجلنة؟!

سنة الذين إن أهل ال :7ـ التعارض مع مبىن وسرية اإلمام علي  ٤
 يظهرون استماتة يف الدفاع عن الصحابة، جند دفاعهم يف الغالب أحادي
االجتاه. فإم فيما يتعلق باخلالفة تبنوا دليل أيب بكر وعمر يف عزل اإلمام 

وإبعاده عن السلطة، ولكن جيب عليهم االلتفات إىل أن اإلمام علي  7علي 
يت تقدم ذكرها ـ ليثبت أحقيتها من الروايات املتواترة ـ ال اًقد ساق كثري

باخلالفة واإلمامة، وصرح بعدم أهلية اآلخرين وعدم صالحيتهم للحكم. 
ـ والعياذ باهللا ـ كاذباً  7وعليه يطرح هذا السؤال نفسه: هل كان اإلمام علي 

يف ادعائه احلق وتقدمه على اآلخرين يف أمر اخلالفة واإلمامة، ووصف 
كفاءة وأن ما قاموا به كان غصباً للخالفة؟ لو كانت اآلخرين بعد األهلية وال

 مصلحة األمة اإلسالمية من بداية األمر تكمن يف خالفة أيب بكر، فلماذا أصر
اإلمام علي من خالل هذا الكم اهلائل من التصرحيات واملواقف إلثبات أحقيته 
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الستعادة وأولويته على اآلخرين، بل كانت له يف باكورة األمر ممارسة عملية 
  حقه يف اخلالفة واإلمامة واستالم السلطة؟

على اإلخوة من أهل السنة أن يبينوا ملاذا عمدوا يف دفاعهم عن 
الصحابة إىل االحنياز إىل مجاعة من الصحابة على حساب مجاعة أخرى من 

  ، وسلمان وأيب ذر الغفاري؟7الصحابة من أمثال: اإلمام علي 
لقد متسك  :7حبداثة سن اإلمام علي ـ جواب نقضي على التذرع  ٥

بكر أكرب منه سناً، ولذلك رأوا فيه  باأ نّأله، وخمالفو اإلمام علي حبداثة سن
. ولكن لو كان كرب 7األجدر للخالفة واألوىل واألنسب من اإلمام علي 

السن  والتجربة الظاهرية يف األمور الدنيوية هو املالك يف األفضلية، وكان 
من الشيوخ وكبار السن الذين  اًهناك كثري وىل باخلالفة، فإنّاألسن هو األ

، ولذلك يكون على هذا القياس »أيب قحافة«فاقوا أبا بكر من أمثال والده 
أوىل من أيب بكر، وهذا ما صرح به نفس أيب قحافة يف بعض املواقف، كما 

  أورد موقفه العالمة السي يف حبار األنوار على النحو اآليت:
وبويع أليب  9وي أن أبا قحافة كان بالطائف ملا قبض رسول اهللا ر«

بكر، فكتب إىل أبيه كتاباً عنوانه: من خليفة رسول اهللا إىل أيب قحافة، أما بعد، 
فان الناس قد تراضوا يب، فأنا اليوم خليفة اهللا، فلو قدمت علينا لكان أحسن 

هم من علي؟ قال الرسول: بك. فلما قرأ أبو قحافة الكتاب قال للرسول: ما منع
هو حدث السن، وقد أكثر القتل يف قريش وغريها، وأبو بكر أسن منه. قال 
أبو قحافة: إن كان األمر يف ذلك بالسن؛ فأنا أحق من أيب بكر، لقد ظلموا 

  .���»علياً حقه، ولقد بايع له النيب وأمرنا ببيعته
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لفني لإلمام علي، النقض اآلخر الذي ميكن إيراده على استدالل املخا
 لتويل 9هو توظيف الشباب وأحداث السن من قبل شخص النيب األكرم 

 ـ واالجتماعية والسياسية العسكرية من األعم ـ احلساسة املسؤوليات خمتلف
من املسؤوليات يف  اًكثري 7النيب لإلمام علي  أسند فقد. ذكره تقدم ما على

لك مل يشكل ذلك مانعاً من تنصيبه حياته عندما كان اإلمام أحدث سناً، ومع ذ
  من قبل سيد احلكماء.

ومل يقتصر تنصيب الرسول على اإلمام علي فقط، بل أسند مسؤوليات 
لغريه من الشباب، وكان من بينهم من مل يتخط العقد الثاين من عمره، وأمره 
على الكثري من الشيوخ والطاعنني يف السن، كما حصل ذلك مع أسامة بن زيد 

قد له اللواء بيده الشريفه وجعله قائداً على أمثال أيب بكر وعمر حيث ع
صل ملسألة قيادة األصلح على حساب مبدأ األسن واألكرب. ؤوغريمها، كي ي

 يدركوا مل الذين من 9وقد القى ذلك اعتراضاً على سلوك النيب األكرم 
ضلية واجلدارة مقام النبوة، إال أن النيب أصر على موقفه مؤكداً أن األف حقيقة

  ليست بكرب السن:

] 9وملا قدم [رسول اهللا «ذكر ابن واضح اليعقويب يف تأرخيه ما نصه: 
املدينة أقام أياماً وعقد ألسامة بن زيد بن حارثة على جلة املهاجرين 
واألنصار ... وكان يف اجليش أبو بكر وعمر، وتكلم قوم وقالوا: حدث السن، 

ئن طعنتم عليه، فقبله طعنتم على أبيه، وإن كانا وابن سبع عشرة سنة! فقال: ل
  . ���»خلليقني لإلمارة
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وعليه فإن جمرد حداثة السن ال تشكّل عقبة أمام تفويض املهام 
  واملسؤوليات الكربى لألشخاص إذا كانوا أهالً هلا.

  :7إقرار اخلليفة األول والثاين بصالحية اإلمام علي 

وعدم أولويته للجلوس على مسند  لقد اعترف أبو بكر بعدم صالحيته
  من املواطن، ومن ذلك قوله: اخلالفة يف كثريٍ

  .���»فإين وليت أمركم ولست خبريكم .. أقيلوين ولست خبريكم«

 أمروهو أيضاً،  »وعلي فيكم«وجاء يف رواية بعض كلماته التعبري بـ 
مطلق، ويف  يظهر أن أبا بكر أوالً: مل ير نفسه صاحلاً ملنصب اخلالفة بشكل

بعض الروايات إنه إمنا مل يكن يرى نفسه صاحلاً لتويل اخلالفة بسبب وجود 
  .7علي 

إىل هذه املسألة يف خطبة له حيث يقول إن  7وقد أشار اإلمام علي 
أبا بكر من جهة ال يرى صالحية نفسه للخالفة، ولكنه من جهة أخرى يعين 

  عمر بن اخلطاب خليفة من بعد:

w '�(P̄ ̄ �¯*�̄ 8���̄�̄ 3̄ ®�-̄ L̄�̄�̄ ��̄3̄�̄ ̄ ®[� 8��¯*;̄ E �$°* �¯. ®�/̄ �̄ °� �̄%®*-̄ !!}�`�F 
يذكر اإلمام علي هنا أن سبب عدم تنازل اخلليفة عن اخلالفة لصاحله 

�L̄¬iĪ�̄ ��̄ ¬3Ī�̄ «هو شدة تعلق اخلليفتني األولني باحتالب أثداء اخلالفة: 
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�$̄®* ̄ ®Ǖ«ر أبو بكر ـ على ما نقله أبو حيات التوحيدي ـ قبوله . وقد بر
باخلالفة من أجل املنع من االختالف، وكذلك املنع من تقدم األنصار على 

ولو «حاضراً لبايعه، إذ قال:  7قريش يف السقيفة، مذكراً بأنه لو كان علي 
  .���»كنت حاضراً لبايعتك

اته مع ابن عباس وغريه كما أقر اخلليفة الثاين مراراً وتكراراً ويف كلم
ي منصب اخلالفة ـ على ما تقدم يف لتولّوأفضليته  7بأحقية اإلمام علي 

الصفحات السابقة ـ واكتفى بذكر ثالثة أسباب، أو بتعبري أدق: ثالث ذرائع 
منعت من تنصيبه للخالفة، وهي: حداثة سنه، واتصافه بالدعابة، وحبه لبين 

مور، ملا كان هناك من حبث ونقاش حول عبد املطلب، وأنه لوال هذه األ
  تنصيبه خليفة على املسلمني.

وقد أثبتنا يف الصفحات السابقة ـ وسوف نثبت يف الصفحات الالحقة ـ 
أن هذه األمور اليت تذرع ا اخلليفة الثاين جمرد ادعاءات وحجج واهية، ومع 

ك بزمام لإلمساوأفضليته  7إثبات هذا األمر تتضح صالحية اإلمام علي 
  احلكم والسلطة.

  :بالدعابة 7التبرير الخامس: اتهام اإلمام علي   ●

 7إن من بني التربيرات اليت ساقها اخلليفة الثاين إلبعاد اإلمام علي 
عن السلطة، هي كونه ذا دعابة ومزاح، وأشار يف حواره مع ابن عباس إىل 

دعابته، وبغض كثرة �، وهي: 7ثالثة أسباب دعت إىل استبعاد اإلمام علي 
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، وصرح بأنه لوال هذه اخلصال مل يكن هناك من هو ����قريش له، وصغر سنه
  أنسب منه للخالفة.

�,�¡% �i
&��: 
  :يأيتيف معرض حتليل هذه الشبهة جيدر التأمل فيما 

إذا كان املراد  :7ـ عدم تناسب الدعابة مع شخصية اإلمام علي  ١
أنه كان ذلك منه بشكل مفرط حبيث  صاحب دعابة، 7من كون اإلمام علي 

ال  7يهتك قيمته وكرامته لدى اآلخرين، فيجب القول إن سرية اإلمام علي 
تؤيد ذلك، بل املالحظ من سريته أنه كان من أهل احلزم واجلد يف تنفيذ 
األمور، فلم يكن يتسامح أو يتساهل أو ميازح، وكان يف سوح القتال رجالً 

ال يلوي على شيء، وكانت فرائص أعدائه ترتعد خوفاً ماضياً شجاعاً مقداماً 
وفرقاً من سيفه وجديته يف القتال، يشهد لذلك ما كان منه مع عمرو بن عبد 

  ود يف حرب األحزاب، واقتالعه باب خيرب.

دون من كما كان حازماً يف تطبيق األحكام الدينية وحدود الشريعة 
 العودة وعند جيش، على أمره قد 9أدىن تسامح، وقد روي أن النيب األكرم 

 7 علي اإلمام شدة من اهللا لرسول بالشكاية اجليش هذا يف من بعض قام
مؤيداً أسلوبه  7لي ع اإلمام عن للدفاع هب 9 الرسول ولكن معهم،

  احلازم، قائالً: 

يا أيها الناس التشكوا علياً فواهللا إنه ألخشى [ألخشن، أو ألخيشن] «
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  .���» سبيل اهللا من أن يشكىيف ذات اهللا، أو يف

بإعدام الذين بالغوا وغلوا يف حبه حىت  7وقد قام اإلمام علي 
. وقد أجرى احلد على �`�ألّهوه، بعد أن استتام، وعدم رجوعهم عن غيهم

أحد أصحابه وهو النجاشي بعد أن ثبت عليه أنه شرب اخلمر يف شهر رمضان، 
  .��bومل يستمع ملن جاء يتشفّع له

ـ  7ن خالل هذه األمثلة ـ اليت تثبت املنهج العملي لإلمام علي م
يتضح أنه مل يكن من أهل املزاح، وإمنا كان سهل املعشر دمث األخالق طلق 
احمليا، وكان يتعامل مع من حوله بلطف ودماثة، فلم يكن فظاً غليظ القلب، 

ذوي  إنه مل يكن من«وقد ورد عن بعض أصحابه من أمثال سعد بن مالك: 
يف هذه الصفة بالنيب  7. وقد تأسى اإلمام علي ��a»الغلظة وسوء الصحبة

 دائم« كان بأنه 9كتب التاريخ النيب األكرم  وصفت حيث ،9األكرم 
  :»الدعابة«ن يتبسط إىل الناس بـ وكا ،»البشر

كان رسول اهللا دائم البشر، سهل اخللق، لين اجلانب، ليس بفظّ، وال «ـ 
ابغليظ، وال صخ«�c�.   
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كانت يف النيب دعابة. وعن بعض السلف: كان للنيب مهابة؛ فكان «ـ 
  .���»يبسط الناس بالدعابة

التحلّي بالصفات اجلمالية والكمالية ـ من قبيل: اللني  وعليه فإنّ
ودماثة اخللق ـ ال يعد من الصفات السلبية للحاكم، بل على عكس ذلك متاماً؛ 

إلجيابية اليت تساعده على التقرب من الرعية، ولو ها تعد من الصفات انإإذ 
من الصفات القبيحة والسلبية اليت تعد نقصاً يف احلاكم، ملا  دأا كانت تع

  .9اتصف ا النيب األكرم 

بعبارة أخرى: إن الصفات املقابلة أي اخلشونة والشدة والقسوة، هي 
إىل احلاكم. وإذا كان يشترط يف اليت تعد من الصفات القبيحة والسلبية بالنسبة 

احلاكم أن ال يتصف بالصفات السلبية، فيجب عليه أن ال يتصف بالغلظة 
 ال أن 9والشدة والقسوة وسوء اخللق، فيجب على من خيلف رسول اهللا 

  .الصفات ذه يتصف

إن اام اإلمام علي ذه  هلذه التهمة: 7ـ إنكار اإلمام علي  ٢
ه عن اخلليفة الثاين فقط، بل عمد آخرون من أمثال التهمة مل يقتصر صدور

عمرو بن العاص ـ وكانت أمه من ذوات األعالم ـ إىل الترويج هلذه التهمة، 
  فرد عليه اإلمام جبواب صريح يذكّره فيه مبا كانت عليه حقيقة أمه قائالً:

w ¬ E ¬�<̄ �� ¬I��̄ B ®�̄ 6 °� ° ®�/̄ 2V̄-�¬%�¯� u®- R '�(P̄ ̄  Ê2-̄��̄ ®� Ê£ °L ®�� ±̂ <̄�̄ , Ê2-̄� ̄ °>
 °8 ¬:� , °Z D�̄ ®��̄ Q ®��̄ ®��̄ ³q̄�̄ ��̄<̄ , '�1v h̄ī:̄�̄ ,'�)�-̄ Q̄�@̄ ®3�̄�̄ , °¥ H��̄°<�̄ °4�� ̄°<
 °��°Ū�̄ , °T ]®°*�̄ °Q�̄ ®�/̄�̄ , °B�̄®(¯*�̄ °Q�̄ ®�°/�̄ , °T ®�°*�̄ °3 �/̄�̄ , °Z D ®�*�̄ °Q� °�¯*�̄
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 ̄� ��̄<̄ , °8¯.¬(5̄ �̄ ®L � ®��̄��  ±̂ � Q ®�@̄ ®u � °8 °�̄% ®&¯*�̄ °8 ¬:� �̄ , � ®�̄®7�̄ °L ®� [ ��¬�¯� ū � 
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تقدم أن ذكرنا يف فصل  ـ عدم انسجام التهمة مع نصوص التنصيب: ٣
من  اً، كثري7اإلجابة عن شبهة عدم وجود النص بشأن إمامة اإلمام علي 

 وخليفة إماماً تنصيبه متّ مبوجبها واليت 9ات املأثورة عن النيب األكرم الرواي
إلمامة ل علي اإلمام صالحية عدم أي� الشبهة هذه صحت فإذا املسلمني، على

 9القائل: كيف تسنى للنيب األكرم يرد هذا اإلشكال ،�دعابته واخلالفة بسبب
صفة؟وهل كان النيب جيهل باتصافه ذه ال علمه مع املنصب هذا يف ينصبه أن

ذه الصفة رغم أنه تربى يف حجره منذ نعومة  7اتصاف اإلمام علي 
أظفاره؟! أم أنه ـ والعياذ باهللا ـ أمهل هذا اجلانب، وعمد إىل تنصيبه يف هذا 
املنصب احلساس واخلطري رغم علمه بعدم صالحيته، وأنه كان يف ذلك مدفوعاً 

الرابط األسري الذي يربط بينه وبني ابن عمه بالعواطف الشخصية، من قبيل: 
! هل ميكن للخليفة الثاين وأفراد حاشيته وبطانته أن 7علي بن أيب طالب 

جهل النيب ملثل هذه املسألة الواضحة، واحنيازه إىل �يلتزموا بتبعات هذا القول 
، ويدعون مع ذلك أم من أهل السنة واملدافعني عن �العامل األسري والقبلي

  السنة النبوية؟!

لو قيل إن داللة  ـ عدم انسجام التهمة مع األولوية واألحقية: ٤
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بوصفها أصالً دينياً يف جمال  7النصوص النبوية على إمامة اإلمام علي 
موضع نقاش، وأن هذه الداللة حبسب املصطلح أول الكالم، جيب  »التنصيب«

ئماً، إذ ال نقاش يف احلد القول: لو سلمنا ذه الشبهة، يبقى أصل التعارض قا
األدىن يف داللة هذه النصوص املتظافرة على ترشيح اإلمام علي وتعريفه 
بوصفه صاحلاً لتويل أمر اخلالفة واإلمامة وأحقيته يف ذلك، وعليه يأيت السؤال 
املتقدم والقائل: مع افتراض عدم صالحية اإلمام علي لتويل مثل هذا املنصب 

 9 النيب كان هل املنصب؟ هلذا ترشيحه 9نيب األكرم اخلطري، كيف تسىن لل
أم أنه ـ  ؟�والدعابة املزاح كثرة� الصفة ذه 7 علي اإلمام اتصاف جيهل

والعياذ باهللا ـ غلّب املصاحل الشخصية على مصلحة األمة يف ترشيحه لإلمام 
  ؟!7علي 

 لقد متسك اإلمام علي بأحقيته وصالحيته: 7ـ متسك اإلمام علي  ٥
من خطبه، بصالحيته احلصرية وأحقيته مبنصب اإلمامة واخلالفة،  يف كثريٍ 7

واصفاً نفسه يف ذلك بالقطب من الرحى، وأخذ يشكو مبرارة من اغتصاب 
  اآلخرين حلقّه يف اخلالفة، على ما مرت اإلشارة إىل ذلك يف الفصول املتقدمة.

ملوارد يؤكد على وهنا يطرح هذا السؤال نفسه: هل كان النيب يف هذه ا
صالحيته وأحقيته باحلكم واخلالفة رغم علمه بعدم صالحيته لذلك؟ أال يعين 

  ـ والعياذ باهللا ـ بالكذب؟! 7ذلك اام اإلمام علي 

كيف يبيح أهل السنة ألنفسهم ـ وهم الذين يتبجحون بالتحمس يف 
م أو بغري علم الدفاع عن الصحابة والقول بعدالتهم ـ أن يتهموا اإلمام علي بعل

 الفضائل من بكثريٍ 9منهم مبثل هذا االام، وهو الذي وصفه النيب األكرم 
الباطل، وأنه مدار اهلداية، وأنه مع و احلق بني الفصل ميزان: قبيل من واملناقب،
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  القرآن والقرآن معه، وأنه سفينة النجاة، وما إىل ذلك من الصفات اإلجيابية؟

لو أن  إقراره بصالحية اإلمام للخالفة:ـ تعارض هذه التهمة مع  ٦
اإلمام علي كان حقاً غري مؤهل لتويل منصب اخلالفة من وجهة نظر عمر بن 
اخلطاب بسبب ما وصفه به من الدعابة وكثرة املزاح، فإننا نتساءل: كيف أباح 

للخالفة ضمن الشورى املؤلفة من  7عمر لنفسه إذن أن يرشح اإلمام علي 
حراز هذا املنصب بعد وفاته؟ فهل تغير اإلمام علي خالل املرشحني الستة أل

هذه الفترة ومل تعد فيه دعابة؟ أو أن هذه الصفة مل تكن تشكل مانعاً حقيقياً 
لتويل هذا املنصب، أو أن هذا املنصب ينسجم متام االنسجام مع االتصاف ذه 

  الصفة؟

ري إىل إقرار يف ختام هذا البحث نش تكذيب ابن أيب احلديد املعتزيل:
متصفاً بصفة  7ابن أيب احلديد املعتزيل وإنكاره أن يكون اإلمام علي 

  الدعابة مبعناها السليب، وذلك إذ يقول:

من تأمل كتب السري عرف صدق هذا القول وعرف أن عمرو بن «
العاص أخذ كلمة عمر إذ مل يقصد ا العيب فجعلها عيباً، وزاد عليها أنه كثري 

النساء وميارسهن وأنه صاحب هزل! ولعمر اهللا لقد كان أبعد اللعب يعافس 
حىت يكون فيه على هذه  7الناس من ذلك وأي وقت كان يتسع لعلي 

الصفات، فإن أزمانه كلها يف العبادة والصالة والذكر والفتاوي والعلم، واختالف 
صوم، الناس إليه يف األحكام، وتفسري القرآن، واره كله أو معظمه مشغول بال

وليله كله أو معظمه مشغول بالصالة، هذا يف أيام سلمه، فأما أيام حربه 
فبالسيف الشهري والسنان الطرير وركوب اخليل، وقود اجليش ومباشرة 

يف قوله: إنين ليمنعين من اللعب ذكر املوت، ولكن  7احلروب. ولقد صدق 
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عيباً، أو يعدوا الرجل الشريف النبيل الذي ال يستطيع أعداؤه أن يذكروا له 
عليه وصمة، ال بد أن حيتالوا ويبذلوا جهدهم يف حتصيل أمر ما ـ وإن ضعف ـ 

  .���»جيعلونه عذراً ألنفسهم يف ذمه

  :التبرير السادس: مخالفة العرب له  ●

 7إن من بني التربيرات اليت ذكرها املخالفون لتويل اإلمام علي 
ا يكرهون خالفته. وذلك ألن اإلمام للخالفة واإلمامة، أن العرب وقريش كانو

من صناديد العرب، وخاصة من أهل مكة وقبيلة قريش يف  اًعلي قد قتل كثري
أوغر صدور ذويهم حقداً وكراهية  أمروهو احلروب عندما مل يكونوا مسلمني، 

إنا «له. وهذا ما صرح به اخلليفة الثاين يف كالم له مع ابن عباس، حيث قال: 
ا الذي فعلنا عن عداوة، ولكن استصغرناه، وخشينا أن ال جتتمع واهللا ما فعلن

  .�`�»عليه العرب وقريش ملا قد وترها

بوصفه أحد ويف موضع آخر حتدث مع ابن عباس عن بغض قريش 
  .��bالتربيرات ملا قام به يف يوم السقيفة

�,�¡% �i
&��: 
  آلتية:يف معرض حتليل وتقييم هذه النسبة جيدر التأمل يف األمور ا

إن أول ما ميكن قوله يف حتليل هذا التربير  ـ ادعاء من دون دليل: ١
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هو أن اخلليفة الثاين كيف عرف جازماً بأن العرب سوف متتنع عن القبول 
من قبل رسول  اًمنصب 7؟ فإذا كان اإلمام علي7خبالفة اإلمام علي

 املنصب، هلذا ومستحق مؤهل األدىن احلد يف أنه أو له، خليفة بوصفه 9اهللا
 جهة، من النيب قبل من واملؤيد املرشح باخلليفة القبول عن األمة متتنع فلماذا
  هلذا املقام من جهة أخرى؟ غريه من األصلح لكونه األوفر باحلظ يتمتع والذي

وعلى حد تعبري احملقق السين املعاصر والبارز واملنصف عبد الفتاح عبد 
من حيث  7 اًي كان ينقص اإلمام علي: ما الذ�هـ ش ١٣٧٢م �املقصود 

. أمل يكن عميد األسرة اهلامشية، وحفيد عبد املطلب وهاشم ���مؤهالت القيادة
وابن أيب طالب الذين توارثوا رئاسة وزعامة مكة أباً عن جد لسنوات طويلة 

 صغرياً كان أن منذ 9يف حجر رسول اهللا  7ومتعاقبة؟ أمل يترب علي 
أمل يكن من حيث القرابة والنسب ابن عم  عوده؟ دواشت وترعرع شب حىت
 8واحلسني احلسن أبا يكن أمل له؟ أخاً 9النيب خيتره أمل وصهره؟ 9النيب

  ؟»سيدي شباب أهل اجلنة«

مل يكن  7 اًاإلمام علي من خالل مالحظة هذه اخلصائص يتضح أنّ
يف تربير  يعاين من أي نقص مينعه من تويل رئاسة العرب، كي يتذرع به العرب

امتناعه عن القبول حبكمه. وقد أشار الصحايب اجلليل سلمان الفارسي إىل هذه 
أصبتم ذا السن منكم، ولكنكم أخطأمت أهل بيت نبيكم، «احلقيقة حيث قال: 

  .�`�»أما لو جعلتموها فيهم ما اختلف منكم اثنان، وألكلتموها رغداً
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دالً بتربير عمر بأن لو سلمنا ج ـ عدم تأثري احلاقدين واملبغضني: ٢
بسبب احلروب اليت  7العرب وخاصة املكيني منهم كانوا يبغضون علياً 

من املشركني،  اًخاضها حتت لواء رسول اهللا ضدهم، واليت قتل فيها وجرح كثري
  فجر عليه لذلك أحقاد ذويهم، فال بد من القول:

نة كان يتم أوالً: جيب إيضاح هذه النقطة، وهي أن القتال يف تلك األزم
بالسالح األبيض وااللتحام الفردي، ولو أحصينا الذين قتلوا على يد اإلمام 

فسوف يكون عددهم حمدوداً، وعليه ال ميكن أن يكون مؤثراً يف  7علي 
  خمالفة حكمه.

هذا العدد احملدود ـ األعم من اجلرحى أو أسر املقتولني  وثانياً: إنّ
 7 اًـاإلمام علي وا أنّـإميام، وأدرك نـاً وحسـوذويهم ـ قد أسلموا الحق

مل يقتلهم ألغراض وأحقاد شخصية، وإمنا قتلهم يف سبيل اهللا ومن أجل 
اإلسالم، ولذلك ال يبقى ألحقادهم حمل من اإلعراب. وهذا ما أجاب به ابن 

  .���عباس يف حواره مع عمر بن اخلطاب عندما تذرع ببغض قريش له

ء شيء من الغلّ واحلقد يف قلوب البعض وثالثاً: حىت لو سلمنا بقا
منهم، إال أم من القلة حبيث ال يشكلون رقماً صعباً ميكنه الوقوف بوجه 

  .7 علي اإلمام بقيادة وخالفته املتمثلة 9حكومة النيب األكرم 

يبدو أن نفس نسبة احلقد والبغض  ـ اإلساءة إىل قريش والصحابة: ٣
أسلم أكثرهم الحقاً وحسن إسالمهم،  للعرب وخاصة قريش وأهل مكة الذين

فيه  صحبتهم وحسنت ،9وأخلصوا إخالصاً حقيقياً يف طاعة رسول اهللا 
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إساءة هلم، وعليه فإن توجيه هذا النسبة هلم، يتعارض مع مبىن أهل السنة يف 
القول بعدالة الصحابة، عالوة على أن هذه النسبة تنطوي على إساءة للعرب 

انوا يف خيارام يقدمون أحقادهم وأهواءهم وقريش، إذ تعين أم ك
الشخصية على مصاحل الدين اإلسالمي احلنيف. وعلى حد تعبري ابن عباس يف 

أما بغض قريش له فعلى من تنقم؟ أعلى «رده على مزاعم عمر بن اخلطاب: 
 ى فيهم الرسالة، أم على علياهللا حني بعث فيهم نبياً، أم على نبيه حني أد

  .���»هم يف سبيل اهللا؟حني قاتل

لو آمنا  ـ ضرورة السعي إىل انتخاب القائد األصلح ال إضعافه: ٤
للخالفة، وهو ما  7بصالحية ـ بل أصلحية ـ شخص مثل اإلمام علي 

أذعن به اخلليفة الثاين، ولكنه أشار يف مقام تربير عدم انتخابه إىل موانع مثل 
األرضية لتويل األصلح مقاليد  خمالفة قريش له واعتراضها عليه، جيب إعداد

 األخرية األيام وخاصة 9األمور، بيد أن النظر يف تاريخ عصر النيب األكرم 
 مل والثاين األول اخلليفة أن يثبت السقيفة، أمر من كان وما الشريف عمره من

 7قيام بأي مسعى يف هذا االجتاه ويف تعريف اإلمام علي ال عدم على يقتصرا
األصلح للحكومة فحسب، بل متّ السعي على العكس من هذا  وانتخابه بوصفه

، كما وانتخابه االجتاه، حيث بذل املستحيل من أجل تنصيب اخلليفة األول
 يف وصيته كتابة من 9يتجلى ذلك ـ على سبيل املثال ـ يف منعه رسول اهللا 

ت اللحظات األخرية من حياته، على ما تقدم أن ذكرناه يف الفصول السابقة حت
 �أبو بكر�، وإصرار عائشة على أن يتوىل أبوها »الوصية غري املكتوبة«عنوان 

إمامة الصالة باملسلمني مجاعة، عندما كان النيب طريح املرض، وتداول أمر 
                                                             

� −  � ,2*5�(��� 2��3�� H�(�<�`t "  ���y� 2 �5�� :u  '��: ,7 p ,b � ,m�F 



 +��

دون من يف يوم السقيفة،  �عمر وأيب بكر�اخلالفة وتناوهلما فيما بينهما 
، إىل غري ذلك من املوارد يف هذا الشأن 7إتياما على أي ذكر لإلمام علي 

اليت تثبت أن اخلليفتني األولني تعاونا وتعاضدا على االستيالء على مسند 
  احلكم والسلطة، واغتصاب احلق من صاحبه الشرعي.

إن مثل هذه اجلهود واملساعي ال تنسجم مع مبىن الشيخني ـ وخاصة 
ة اإلمام عمر بن اخلطاب ـ حيث اعترفا يف أكثر من موضع بأصلحية وأحقي

  باخلالفة بشكل صريح. 7علي 

لو أننا  بعد استقرار احلكومة: 7ـ لزوم تفوض األمر لعلي  ٥
أغمضنا الطرف عن اإلشكاالت السابقة، وسلّمنا بأن األرضية الستالم احلكم 

، البد من التوجه 9بعد رحيل النيب األكرم  7مل تكن ممهدة لإلمام علي 
  إىل اخلليفة األول بالسؤال: 

ملاذا مل ينقل السلطة بعد استقرار األمور إىل من هو األصلح منه 
  بالطرق السلمية؟ 

؟ 7وملاذا اختار عمر بن اخلطاب خليفة بعده وليس اإلمام علياً 
 7وملاذا مل يبادر عمر بعد استتاب األمور إىل نقل السلطة إىل اإلمام علي 

رعاً إلبعاده عن بوصفه صاحبها الشرعي، وقد سبق أن اعترف له بذلك متذ
حقه ببغض العرب له واعتراضهم عليه؟ وملاذا مل جيعل اخلليفة الثاين مرشحه 
للخالفة بعده األصلح من بني أفراد األمة؟ بل جعله سادساً ضمن مهزلة 
الشورى على ما تقدمت اإلشارة لذلك، والذي كانت نتيجته الطبيعة ملصلحة 

قرائن على أن الشيخني كانا بصدد انتخاب عثمان بن عفان. أال تدلّ هذه ال
  تربير أفعاهلما يف اغتصاب السلطة واخلالفة؟



 +��

  :التبرير السابع: إيثار قبيلته من بني عبد المطلب  ●

إن من بني الذرائع ـ بل التهم ـ اليت ساقها اخلليفة الثاين ونسبها إىل 
األمة، اإلمام علي، اامه بتقدمي مصاحل أقاربه وقبيلته على مصاحل الدين و

عن السلطة  7حيث قال يف بعض تربيراته اليت ذكرها إلبعاد اإلمام علي 
، ولذلك مل »عبد املطلب«واخلالفة أنه كان يحب أبناء قبيلته، يعين بذلك أبناء 

  يرتض العرب حكمه. وإليك نص عبارته اليت ألقاها على ابن عباس:

ناس باألمر بعد يا ابن عباس أما واهللا إن كان صاحبك هذا أوىل ال«
وفاة رسول اهللا، إال أنا خفناه على اثنتني! قال ابن عباس: فجاء مبنطق مل أجد 
بداً معه من مسألته عنه؛ فقلت: يا أمري املؤمنني ما مها؟ قال: خشيناه على 

  .���»حداثة سنه، وحبه بين عبد املطلب

�,�¡% �i
&��: 
مجال ـ على سرية من لديه أدىن اطالع ـ ولو على حنو اإل كلّ إنّ

، سوف يأخذه العجب والذهول واحلزن عند مساعه وصفاته 7اإلمام علي 
مل يكن ميتلك ـ  7 اًهلذه التهمة. فإن الزم هذا االام هو أن اإلمام علي

والعياذ باهللا ـ من اإلميان والورع والعدالة ما مينعه من إيثار مصلحة قبيلته 
بيت املال. يف حني تقدم أن ذكرنا أن وأسرته على مصاحل الدين واملسلمني و

كانوا يشكون من شدته  7 اًبعض الذين أمر النيب األكرم عليهم اإلمام علي
 رفض 9وعدم تساحمه فيما يتعلق بأمور بيت املال، وأن النيب األكرم 

  :بقوله علي اإلمام واصفاً الشكوى هذه مضمون
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[ألخشن] يف ذات اهللا،  يا أيها الناس ال تشكوا علياً فواهللا إنه ألخشى«
  .���»أو يف سبيل اهللا من أن يشكى

إىل احلكم سار سرية عادلة، بل أكثر  7وعندما وصل اإلمام علي 
من ذلك على ما ورد يف كثري من املشاهد املوجودة يف العديد من املصادر 

سنكتفي باإلشارة إىل  أيتالروائية والتارخيية عند أهل السنة والشيعة. وفيما ي
  لني بارزين يف هذا الشأن:مثا

أ ـ عندما بلغ عقيل ـ شقيق اإلمام علي ـ سن الشيخوخة، وكان 
واصطحب معه صبيته يشكو  7يعاين من فقدان البصر، جلأ إىل اإلمام علي 

إليه شدة الفقر، وطلب منه العون من بيت املال، فما كان من اإلمام علي إال أن 
  وارد يف ج البالغة على النحو اآليت: لقنه درساً عملياً بليغاً على ما هو
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ب ـ عن علي بن أيب رافع، قال: كنت على بيت مال علي بن أيب 
وكاتبه، وكان يف بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة، قال:  7طالب 

فقالت يل: بلغين أن يف بيت مال أمري  7فأرسلت إيلّ بنت أمري املؤمنني 
عقد لؤلؤ وهو يف يدك، وأنا أحب أن تعرينيه أجتمل به يف أيام  7ني املؤمن

عيد األضحى، فأرسلت إليها: عارية مضمونة مردودة يابنت أمري املؤمنني؟ 
قالت: نعم، عارية مضمونة مردودة بعد ثالثة أيام. فدفعته إليها وأن أمري 

العقد؟ فقالت:  رآه عليها فعرفه، فقال هلا: من أين صار إليك هذا 7املؤمنني 
استعرته من علي بن أيب رافع خازن بيت مال أمري املؤمنني ألتزين به يف العيد 

فجئته، فقال يل: أختون املسلمني يا  7مث أرده، قال: فبعث إيلّ أمري املؤمنني 
ابن أيب رافع؟! فقلت له: معاذ اهللا أن أخون املسلمني، فقال: كيف أعرت بنت 

لذي يف بيت مال املسلمني بغري إذين ورضاهم؟! فقلت: يا أمري املؤمنني العقد ا
أمري املؤمنني إا ابنتك وسألتين أن أعريها إياه تتزين به فأعرا إياه عارية 
مضمونة مردودة، فضمنته يف مايل وعلى أن أرده سليماً إىل موضعه، قال: 

البنيت لو فرده من يومك، وإياك أن تعود ملثل هذا فتنالك عقوبيت، مثّ أوىل 
كانت أخذت العقد على غري عارية مضمونة مردودة، لكانت إذاً أول هامشية 

  .���»قطعت يدها يف سرقة

من هنا فإننا نطلب من القارئ من أهل السنة وخناطب وجدانه السليم 
أن يتجرد للحظة من عنوان اخلليفة الثاين واسم عمر بن اخلطاب، وأن حيكم 
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ملن يفعل مثل هذه األمور مع أخيه املكفوف وبنته،  حبيادية هل كان اام عمر
مربراً ووارداً؟ أم أا مة اعتباطية كربى يف حق هذا الشخص العظيم؟ وإن 
هذا االام إمنا كان جمرد تربير ناشئ عن شدة تعلق صاحبه باملنصب واحلكم 

  عن حقه يف اإلمامة واخلالفة. 7والسلطة، وإبعاد اإلمام علي 

رير الثامن: كراهة الجمع بين النبوة واإلمامة في بيت التب  ●

  :واحد

إن من بني األدلة اليت ذكرها عمر بن اخلطاب ـ يف تربير إبعاد اإلمام 
عن اخلالفة ـ كراهة اجلمع بني النبوة واخلالفة يف بيت واحد. فعلى  7علي 

 أن إال ،9الرغم من أن النبوة واحلكومة قد اجتمعت يف شخص النيب األكرم 
 هذا ونسب املفهومني، هذين بني يفرق أن املصلحة من رآه ملا طبقاً أراد عمر
العرب  إن قال حيث ،9األكرم  النيب إىل آخر وحيناً العرب، إىل حيناً األمر

! ويرد على هذا ���أو النيب قد كرهوا أن جتتمع النبوة واخلالفة يف بيت واحد
   :أيتالتربير من قبل عمر بن اخلطاب، ما ي

أوالً: إنه يفتقر إىل القاعدة واألصل الشرعي. فهل يكفي جمرد كراهية 
العرب أو أي أمة أخرى ألمر، ليكون يكون مسوغاً ومربراً لعدم امتثال أمر 

  اهللا ورسوله، وإبعاد اخليار اجلامع واحلصري للحكومة باعترافه شخصياً؟!

  قبل العرب؟ وثانياً: كيف أمكن لعمر أن يكتشف هذه الكراهية من

وثالثاً: ملاذا عمد عمر نفسه بنقض ما ذهب إليه، عندما قام بترشيح 
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؛ ليكون واحداً من الستة أعضاء الشورى؟ أال 7اإلمام علي بن أيب طالب 
يدل هذا التصرف من قبل اخلليفة على ما خيالف مواقفه السابقة على املستوى 

كان من األسباب اليت دعت النظري والعملي؟ إن وضع اليد على هذا التناقض 
إىل الدخول يف هذه الشورى على ما مر بيانه يف الصفحات  7 اًاإلمام علي

  السابقة.

وأما إذا كان مراد عمر من كراهية اجلمع بني النبوة واخلالفة يف أهل 
استناداً إىل الرواية اليت أسندها أبو بكر إىل النيب، فهذا ما سوف  :البيت 
القادمة إن شاء اهللا، حيث سنثبت أن هذه النسبة إىل النيب يف الصفحات  هنعرض

   جمرد اام باطل وال أساس له من الصحة. ،9األكرم 

  :�مرحلتان مع أولوية الخالفة�التبرير التاسع: أصل الترتب  ●

كما يؤمن بوجود النصوص  7هناك من يؤمن بإمامة اإلمام علي 
ته وخالفته، ولكن بشكل نظري قابل القرآنية والروايات النبوية بشأن إمام

 هملألخذ والرد، ال بوصفها عقيدة قطعية ال تقبل النقاش. حيث يقول هذا بعض
ميثل املرحلة واألولوية األوىل من بني  7هذا النوع من إمامة اإلمام  إنّ

مرحلتني، أما املرحلة أو األولوية الثانية فهي تعيني اخلليفة من قبل الشورى 
وتنجزها العقد، وتبعاً لذلك البيعة. إال أن فعلية املرحلة الثانية وأهل احلل و

، وإمنا هي يف طوهلا، مبعىن �املتمثلة بالتنصيب�ليست يف عرض املرحلة األوىل 
قبول  :أن املسلمني مكلفون يف املرحلة األوىل بتطبيق نصوص التنصيب، أي

ثال هذه املرحلة، ويف حالة العصيان وعدم امت 7إمامة وخالفة اإلمام علي 
  .�املتمثّلة بتعيني اخلليفة عن طريق الشورى والبيعة�يصار إىل املرحلة الثانية 



 ��)

  يقول أحد املعاصرين من خالل طرح هذه الرؤية:

بعد حبث طويل يف هذا النوع من املسائل، توصلت ال إىل عقيدة «
سألة اخلالفة قطعية، وإمنا إىل رؤية قابلة للدراسة يف احلد األدىن، وهي أن م

ذات مرحلتني وأولويتني .. األولوية األوىل تتمثّل بااللتزام بالنص على خالفة 
، بالنظر إىل األدلة والشواهد الكثرية الواردة وإمامتهم وأبنائه 7اإلمام علي 

يف هذا الشأن واليت ال ميكن إنكارها أبداً .. واألولوية الثانية تأيت يف ظلّ 
دم توفّر األرضية االجتماعية لتحصيل األولوية ظروف خاصة، من قبيل: ع

األوىل، أو عصيان اتمع اإلسالمي وأكثرية األمة لسبب وآخر، يصار من 
باب الضرورة أو لقطع الطريق على املنافقني ـ الذين كانوا خيالفون أصل 

 9اإلسالم، وملا يشكلونه من اخلطر على بيضة اإلسالم بعد الرسول األكرم 
ص القرآنية والروايات الثابتة ـ يف والنصو التارخيية الشواهد من ريلكث طبقاً

مثل هذه احلالة إىل خيار الشورى وأهل احلل والعقد من املهاجرين واألنصار 
الذين كان بإمكام الوقوف بوجه املنافقني واملرتدين وكذلك اليهود والنصارى 

 ،9حيل النيب األكرم من الذين كانوا يتربصون باإلسالم، ويتحينون فرصة ر
 وقد الثانية، واألولوية اخليار إىل املصري من ـ هذه واحلالة ـ بد هناك يكن فلم

االعتبار بالنظر إىل هذه  هذا مثل عصره خللفاء 7 علي اإلمام أعطى
  .���»الشرائط، وأذعن لذلك عمالً من أجل احلفاظ على بيضة اإلسالم

من خالل سلوك طريقني، رها وتربيوعمد إىل بيان املرحلة الثانية 
  قال:وشرحها ، ويف بيان املرحلة األوىل »الضرورة«و »الترتب«ومها: 
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األول على طريقة الترتب، مبعىن اتباع القاعدة األصولية اهلامة فيما «
يتعلق باحلكمني املتعارضني اللذين يكون هناك ترتب طويل بينهما، واليت 

احلكم الثاين فيها مشروطاً بعصيان  يكون احلكم األول فيها مطلقاً، ويكون
احلكم األول. مبعىن أن املكلفني لو أطاعوا احلكم األول، ال تصل النوبة إىل 
احلكم الثاين، وأما إذا عصوا احلكم األول، ففي مثل هذه احلالة سوف تتحقق 

  فعلية احلكم الثاين بلحاظ أمهية املوضوع.

 7تزام خبالفة اإلمام علي  بااللنيفوفيما حنن فيه كان املسلمون مكلّ
 فعلية إىل نصل وبذلك التكليف، هذا عصوا ولكنهم ،9بعد رحيل رسول اهللا 

ن خالل إمجاع م اخلالفة إقامة يعين ومشروعيته الذي الثاين التكليف
املهاجرين واألنصار، واملراد من اإلمجاع هنا بطبيعة احلال هو اتباع رأي 

وعليه ال ينبغي التشبث بتخلف عدد حمدود دون اإلمجاع الكامل، من األكثرية 
من األفراد للقول باخنرام اإلمجاع. وعليه تكون هذه الفعلية واملشروعية للحكم 

  .���»الثاين بلحاظ الظرف احلساس الذي كان يعيشه اإلسالم يف تلك الفترة

وقد صرح القائل ذه النظرية على أساس أصل الترتب املقترح من 
  لنظرية ال تربئ ساحة الذين اختاروا احلكم الثاين، إذ يقول:قبله، بأن هذه ا

نعم، إن هذا الوجه ال يربئ الصحابة، أو أنه يف احلد األدىن حيمل «
املسؤولية ألولئك الذين لعبوا دوراً حمورياً يف مسألة اخلالفة، وبذلك فإن هذا 

شيعة اإلمام الوجه يأخذ بنظر االعتبار ويتفهم أسباب غضب وانزعاج أتباع و
   .�`�»:وأهل البيت  7علي 
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ميكن العثور على جذور هذه النظرية عند بعض الفرق الشيعية، مثل: 
 7 اًاإلمام علي ، فطبقاً لتقرير النوخبيت: إن هؤالء كانوا يعتقدون بأنّ»البترية«

هو األوىل باخلالفة من غريه، وإمنا قبلوا خالفة أيب بكر وعمر، ألن اإلمام 
ي ا يف اية األمر، وقد صرحوا يف الوقت نفسه بأنه لوال رضا علي قد رض
  .���وتسليمه لكان أبو بكر يف ضالل وهلكة 7اإلمام علي 

�,�¡% �i
&��: 
ها نإاملرحلة األوىل من هذه النظرية ليست شيئاً جديداً؛ إذ  يبدو أنّ

تفرعاا ـ ذات نظرية الشيعة الذين يصرون على أن اإلمامة جبميع توابعها وم
مبا يف ذلك مسألة احلكم والسياسة ـ أمر منصوص عليه من قبل اهللا حيث متّ 

 كانوا املسلمني وأن ،9من قبل النيب األكرم  7تنصيب اإلمام علي 
 لإلمام البيعة عن امتنعوا إذا وأم اإلهلي، احلكم هذا طبق على بالعمل مكلفني
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  .اإلهلي األمر لتركهم العصاة من يكونون ذلك يف اإلهلي األمر وامتثال علي

املرحلة الثانية من هذه النظرية، مبعىن ضرورة أن تكون هناك  إال أنّ
حكومة تعمل على تنظيم أمور اتمع، والعمل إىل حد ما على حفظ أصل 
اإلسالم، فهي ثابتة حبكم العقل وسرية العقالء القائمة على ضرورة إقامة 

 7ا يؤكد عليه احلديث املأثور عن اإلمام علي احلكم وتعيني احلاكم، وهو م
. وقد أذعن املسلمون يف صدر ���»ال بد للناس من أمري بر أو فاجر«القائل: 

اإلسالم ـ للحفاظ على نظم اتمع واستمرار اتمع اإلسالمي على 
املستويات الدنيا ـ للشورى وتعيني احلاكم، وبعبارة أدق: رضخوا حلكم 

. ولكن ميكن طرح هذا األمر من باب اللجوء إىل أقل احملذورين. اخلليفة األول
وعليه فإن هذا األمر يأيت بوصفه حكماً عقلياً إرشادياً، وال يرقى ليكون 
حكماً شرعياً، وبعبارة أخرى: ال يكون مصدراً يثبت الشرعية حلكومة اخللفاء 

املرحلة الثانية الذين اغتصبوا احلق من صاحبه الشرعي. وعليه ال ميكن تسمية 
؛ إذ مل يرد نص على هذا املدعى، بل »األولوية الشرعية الثانية«بـ  �االنتخاب�

نفسه وصف اخللفاء يف  7 اًاإلمام علي نّإاألمر على عكس ذلك متاماً، إذ 
حلقه الثابت، وهذا ال ينسجم مع افتراض الشرعية ولو  »غاصبون«عصره بأم 

  على مستوى املرحلة الثانية.

ما الروايات اليت تدل على مصدر شرعية البيعة، فسوف يأيت حتليلها وأ
يف الصفحات القادمة بالتفصيل، وسوف نذكر أوالً: إن اعتبارها يقتصر على 
املوارد غري املنصوصة، أو املورد الذي يسحب فيه الشخص املنصوص عليه 
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 نفسه ويتنازل ـ لسبب من األسباب ـ عن حقه يف احلكم بكامل إرادته
واختياره. وثانياً: إن مشروعية البيعة ليست مطلقة، وإمنا هي خمتصة باحلاكم 
الذي يتصف باحلد األدىن من الشرائط والصفات اليت جيب أن يتصف ا 

  احلاكم الديين.

ا فيما يتعلق بتحقق اإلمجاع بشأن اخلليفة األول أم ال؟ فقد أشرنا وأم
البيعة املدعاة، وقلنا بأن اخلليفة الثاين  يف الصفحات السابقة إىل املخالفني هلذه

، [بل أمر بقتل من يعود إىل ���»فلتة«خالفة اخلليفة األول  دنفسه قد ع
  .�`�مثلها]

  :التبرير العاشر: أصل الضرورة والحكم الثانوي  ●

تعيني اخلليفة من طريق �يف القراءة السابقة كانت املرحلة الثانية 
مترتبة على العصيان وعدم امتثال املرحلة  �البيعةشورى أهل احللّ والعقد أو 

، وأما القراءة اجلديدة فتنكر حصول املعصية عند عدم �التنصيب اإلهلي�األوىل 
حتقق املرحلة األوىل، إذ طبقاً هلذه القراءة تكون املرحلة األوىل هي احلكم 

واملناسبة األويل للمسلمني، وأما عند عدم حتققها لعدم وجود األرضية الالزمة 
خلالفة اإلمام املنصوب مثالً، تصل النوبة إىل تعيني اخلليفة من طريق أهل 

  احلل والعقد والبيعة من باب الضرورة كي ال يتم تعطيل األحكام اإلسالمية.

طبقاً هلذه القراءة ال يكون هناك بتجاوز املرحلة األوىل أي عصيان أو 
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  وتربيره الثاين: خمالفة. وقد قال أحد املعاصرين يف بيانه

الثانية: ال على حنو الترتب والقول بالتقصري، وحتميل املسؤولية على «
املتسببني األصليني، بل من باب الضرورة، وعدم إمكان العمل باألولوية 
األوىل، وعدم توفّر األرضية لتطبيق النص وااللتزام مبضمونه على املستوى 

القول بشرعية خالفة اخللفاء يف الظروف  العملي ... وهذه الرؤية الثانية تستلزم
اخلاصة اليت حصلت بوصفها ضرورة، ومن باب رعاية املصاحل اإلسالمية 

  .���»واحلفاظ على كيان اإلسالم

  :.البيعة املنتجة للشرعية5أدلة هذه الرؤية 

يذهب القائلون ذه الرؤية إىل االعتقاد بأن نفس مبايعة الناس 
ثبات شرعيته ومشروعية حكمه، وإن اهللا بدوره يرضى خلليفة، تعد مصدراً إل
  بتحقق مثل هذه البيعة.

ذه النظرية، فهي عبارة عن أم ا القاعدة اليت استند إليها القائلون
 الرواية وكذلك ،9آيات وروايات واردة يف باب مبايعة الناس للنيب األكرم 

السابقني بسبب  فاءباخلل الرضا عن تعبريه يف 7 علي اإلمام عن املأثورة
   نشري إىل ذلك:أيتمبايعة الناس هلم، وفيما ي

  رسالة إىل معاوية، وكان مما جاء فيها: 7أ ـ كتب اإلمام علي 
w ®� °�� °�/̄�-̄ ��̄ �̄ ̄ �̄�®o ° �̄ L̄&̄ ° �̄ Ĺ ®�-̄ �-̄<̄ �� °�/̄�-̄ ū/ D ¬�� °� ®��̄ ®�� 
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  وقال الذي تبىن هذه الرؤية يف تقرير هذه الرسالة:

يف هذه الرسالة بأن إمجاع املهاجرين  7يصرح اإلمام علي «
يه الشرعية، مبا يف ذلك خالفته وإمامته، واألنصار على إمامة شخص يضفي عل

ية قتال من يتمرد معترباً هذه البيعة مورداً لرضا اهللا، والطعن فيمن خيالفها، وحلّ
  .�`�»عليها

عندما صار أمر الشورى إىل عثمان بن  7ب ـ قال اإلمام علي 
  عفان:

w °6̄ ���̄�̄ ,=  ®�k̄ ®u � �¯ § ³h;̄<̄ ¬̂ <̄ ®�°. ®& ̄ ®3�̄�̄ °H� °� °< ®�&̄5̄��̄ ¬u&̄ ®5
 ®��	 '2 ¬A��̄ ¬"̄ ̄ ¬R� ÊH ®�M̄ � $*� ®u °�/̄ ® Ǟ�̄ ,�̄ & ®� °&}�b�F 

ففي هذا البيان يصرح اإلمام بأحقيته يف منصب احلكم، ولكنه إمنا 
يرضى بنتيجة الشورى رعاية ملصاحل املسلمني، مؤكداً على أن الظلم واجلور ـ 

  د وقع عليه خاصة.يف هذه الشأن ـ ق

يف جوابه عن سؤال بعض أصحابه، من  7ج ـ قال اإلمام علي 
أمثال: حجر بن عدي، وعمرو بن احلمق بشأن موقفه من اخلليفة األول 

  والثاين يف رسالة ضمنها شكواه من عدم اختياره بوصفه خليفة للمسلمني:
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، فو ] لسبيله، تنازع املسلمون األمر بعده9فلما مضى [رسول اهللا «
اهللا ما كان يلقى يف روعي وال خيطر على بايل أن العرب تعدل هذا األمر بعد 
حممد عن أهل بيته، وال أم منحوه عين من بعده، فما راعين إال انثيال الناس 
على أيب بكر وإجفاهلم إليه ليبايعوه، فأمسكت يدي ورأيت أين أحق مبقام 

فلبثت بذاك ما شاء اهللا حىت يف الناس ممن توىل األمر من بعده،  9حممد 
رأيت راجعة من الناس رجعت عن اإلسالم، يدعون إىل حمق دين اهللا وملة 

فخشيت إن مل أنصر اإلسالم وأهله أن أرى فيه ثلماً وهدماً يكون  ؛9حممد 
املصاب ما علي أعظم من فوات والية أموركم اليت إمنا هي متاع أيام قالئل، 

يزول السراب وكما يتقشع السحاب، فمشيت عند مث يزول ما كان منها كما 
ذلك إىل أيب بكر فبايعته وضت يف تلك األحداث حىت زاغ الباطل وزهق، 

  .���»وكانت كلمة اهللا هي العليا ولو كره الكافرون

�,�¡% �i
&��: 
  جيدر االنتباه يف معرض حتليل هذه الشبهة إىل األمور اآلتية:

يصطلح على  :7لإلمام علي  ـ التصريح بالشرعية اإلهلية ١
مبعىن حق احلاكمية القانوين.  ��Legitimacyالشرعية يف اللغة اإلجنليزية بـ

ويسعى أصحاب نظرية الشرعية إىل تربير حاكمية القطب احلاكم من خالل 
يف هذا واختالفها طرح خمتلف النظريات. ميكن أن يكون لتعدد النظريات 

ا تعريف اإلنسان ونوع ارتباطه باخلالق. فإذا الشأن أسباب خمتلفة، ومن أمهّه
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كان اإلنسان ملحداً من الطبيعي أن ال يكون لديه أدىن معرفة باهللا وخالقه 
والعامل الذي يعيش فيه، ولن يعترف بأي دور أو مرتلة هللا سبحانه وتعاىل يف 

ا إذا كان اإلنسان متأهلاً ـ وخاصة إذا كان إضفاء الشرعية على احلكم. أم
تأهلاً مسلماً ـ الذي متّ التأكيد يف كتابه السماوي على مسائل وقواعد النظام م

، �بالعلمانيةوتفسريها الذي تقدم حبثه يف نقد شبهة تربير اإلمامة �السياسي 
فال يسعه أن يتجاهل الدور اإلهلي يف هذا الشأن. من خالل قراءة آيات القرآن 

اس هو حق احلاكمية، وليس ألحد من الكرمي يتضح أن احلق األول هللا على الن
الناحية العقلية حق تعيني التكليف ودائرته يف إطار القانون واحلكومة. كما 
يتضح من حكم العقل هذا فقدان حىت القانون والتكليف الذي تضعه األكثرية 

وقد تقدم هذا البحث يف �للشرعية بالنسبة إىل تطبيقه يف حق األقلية 
  .�حبث نواقص الدميقراطيةالصفحات السابقة عند 

وعليه فإن املصدر الوحيد إلثبات الشرعية ـ من وجهة نظر املسلمني 
يف احلد األدىن ـ هو اهللا سبحانه وتعاىل حيث جيعله يف عباده الصاحلني حتت 

 الذي للنيب البارز املصداق فهو ،9عنوان األنبياء، وعلى رأسهم النيب األكرم 
 للشرعية مكتسباً بذلك النيب فأصبح الكامل، مبعناها ةواإلمام النبوة اهللا أعطاه
  طة بوصفه خليفة من قبل اهللا.السل ملمارسة اإلهلية

طبقاً للكثري من النصوص الواردة يف القرآن الكرمي وأحاديث شخص 
 نقد يف وخاصة الكتاب هذا نص يف تفصيلها تقدم اليت ـ 9النيب األكرم 

بوصفه  7 اًاإلمام علي ة النبوية ـ فإنّكتاب والسنال يف النص فقدان شبهة
، وإدارة السلطة وممارسة احلكم على وتفسريه خليفة النيب يف حقل بيان الدين

  الناس. 
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معىن  إنّ ـ الزم التمرد على الشرعية اإلهلية ارتكاب املعصية: ٢
، هو أنه جيب على اآلخرين من الناحية والزمها الشرعية اإلهلية للحكم

ينية أن يدافعوا عن صاحب الشرعية اإلهلية يف ممارسة احلكم الشرعية والد
والسلطة، والعمل على متكينه من الوصول إىل سدة احلكم وإدارة الدولة، وإذا 

  ختلفوا عن ذلك يكونون قد ارتكبوا ذنباً ومعصية شرعية.

ة باإلمام ـي اختصاص الوصية واإلمامـالنصوص اليت تدع وإنّ
ا إىل الشرعية اإلهلية، ولألسف الشديد فقد متّ جتاهل ناظرة بأمجعه ���7علي

هذه الشرعية من قبل اخللفاء الثالثة األوائل وأتباعهم، حيث عملوا على إبعاد 
الشخص املنصوص عليه، واغتصبوا حقه يف اخلالفة، من هنا كان اإلمام 

م لشرعيته اإلهلية له، ويشكو من جتاه�`�يصرح بأم مغتصبني حلقه 7علي
  .��bستمراربا

إن املسألة الدقيقة يف  ـ لزوم اجلمع بني الشرعية اإلهلية والسياسية: ٣
باب الشرعية تكمن يف طرفها اآلخر. مبعىن أنه طبقاً للروايات النبوية كان 
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 واحلكم، الدين حقل يف 9هو اخلليفة الوحيد للنيب األكرم  7اإلمام علي 
 طبقاً كانت بل مطلقة، نتك مل للسلطة 7 علي اإلمام ممارسة أن إال

 عليه، الناس إقبال أمهّها ومن األمور، بعض بتحقق مشروطة النبوية للروايات
ذور االختالف مبا ينعكس سلباً على جوهر حمل دفعاً بشأنه، االختالف وعدم

اإلسالم، على ما تقدم نقل بعض الروايات يف هذا الشأن يف هامش الصفحة 
  السابقة.

يف معرض تلبيته لرغبة الناس يف مبايعته  7 وقد أصر اإلمام علي
بعد قتل اخلليفة الثالث، على أن بيعته جيب أن تكون علنية، وأن يبايعه الناس 

  عن حممد بن احلنفية، قوله: عن رضا وطيب خاطر، إذ ورد يف هذا الشأن

كنت مع أيب حني قتل عثمان رضي اهللا عنه؛ فقام فدخل مرتله فأتاه «
، فقالوا: إن هذا الرجل قد �صلى اهللا عليه [وآله] وسلم�أصحاب رسول اهللا 

قتل، وال بد للناس من إمام، وال جند اليوم أحداً أحق ذا األمر منك، ال أقدم 
؛ فقال: ال تفعلوا، �صلى اهللا عليه [وآله] وسلم�سابقة وال أقرب من رسول اهللا 

 ما حنن بفاعلني حىت فإين أكون وزيراً خري من أن أكون أمرياً؛ فقالوا ال واهللا
نبايعك، قال: ففي املسجد، فإن بيعيت ال تكون خفياً، وال تكون إال عن رضا 

  .���»املسلمني

يف رسالة له إىل معاوية أن الشورى وحق  7وقد ذكر اإلمام علي 
اختيار احلاكم من شأن املهاجرين واألنصار، الذين يرضى اهللا عن إمجاعهم 

��:¬̄� ��w ³Iواتفاقهم: ̄ B́ °MH̄ �̄ ̄ �� °�&̄¯. ®M� �º�̄ , H�l̄®:̄ ®6��̄ ū/ L M�$̄ °&®� zH̄�
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يف موضع آخر بأن احلكم وانتخاب احلاكم  7وصرح اإلمام علي 

  من حقوق الناس اليت ال يشاركهم فيها أحد، وذلك إذ يقول:
، إن هذا أمركم ليس ألحد فيه حق إال يا أيها الناس عن مالء وإذن«

  .�`�»من أمرمت ... أال وإنه ليس يل أمر دونكم إال أن مفاتيح مالكم معي
وقد تقدم بعض الروايات املثبتة للمشروعية السياسية للناس يف 

  معرض حتليل ونقد شبهة عدم انسجام الدميقراطية مع اإلمامة.
على الناس من خالل إن الزم الروايات املتقدم ذكرها هو أن 
 انتخاب يف وحقهم 9مسؤوليتهم الدينية واإلهلية بعد رحيل النيب األكرم 

 يقبلوا وأن ،»اإلهلية الشرعية« طول يف »السياسية الشرعية« جيعلوا أن احلاكم،
  ره اهللا وينتخبوه إماماً هلم، وحاكماً عليهم.اختا من على

لشديد، ووجد الناس إال أن هذا األمر مل يكتب له التحقق لألسف ا
أنفسهم أمام أمر واقع فرضته عليهم أحداث السقيفة، وأقبلوا على مرشح 

، �اليت تقدم ذكرها يف الصفحات السابقة�السقيفة ملختلف الذرائع والتربيرات 
أو حرمانه من ممارسة  7وقاموا بدعمه، وكان الزم ذلك إبعاد اإلمام علي 

ظلّ هذه الظروف اضطر اإلمام  حقه السياسي يف احلكم والسلطة، ويف
ـ رغم تصرحياته املتكررة حبقه احلصري يف الشرعية اإلهلية، واعتبار  7علي

اآلخرين غاصبني هلذا احلق ـ إىل االنسحاب واعتزال السلطة، وقد تقدم منا 
أن ذكرنا أساب سكوته، وبيعته أليب بكر بعد ستة أشهر، واشتراكه يف قضية 
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ا عمر بن اخلطاب، وسبب امتناعه عن قبول احلكم بعد الشورى اليت دعا إليه
  مقتل عثمان للوهلة األوىل، يف فصل شبهات حول التنصيب بالتفصيل.

ملنصب احلكم وشرعيته  7إذن ال افت بني ترك اإلمام علي 
  اإلهلية، بل إن دليل ذلك عدم حتقق املشروعية السياسية.

ه احلكم من خالل أن يكون تولي 7ولكن حيث يشترط اإلمام علي 
الذي كان ميثل يف ذلك العصر �مبايعة الناس له بشكل علين، وذلك يف املسجد 

، فإن املربر لذلك، أوالً: تدعيم أسس حكمه، �رمز السلطة الدينية الرمسي
وثانياً: غلق باب الذرائع على بعض املتخلفني عن بيعته يف املستقبل، وثالثاً: 

الشرعية السياسية، على ما تقدم بيانه يف معرض اجلمع بني الشرعية اإلهلية و
بيان هذه األسباب يف نقد شبهة رفض اإلمام للحكم بعد مقتل عثمان بن عفان 

  يف فصل أصل التنصيب.

بشأن تأييد بيعة الناس والشرعية  7وأما كلمات اإلمام علي 
السياسية دون الشرعية اإلهلية، فإن ذلك وإن كان بسبب اإلعراض عن 

، يعين املبادرة إىل ارتكاب ما خيالف الشرع، ويعد لذلك ذنباً ومعصية، احلاكم
ولكنه قابل للتربير بوصفه مرحلة ثانية يف ظل بعض الشرائط اخلاصة على ما 

  سيأيت توضيحه واإلشارة إليه.

إن احلاكمية والسيادة وإقامة  ـ تقييد البيعة باحلاكم الواجد للشرائط: ٤
ظام السياسي لإلسالم، تتقوم وتتوقف على عنصرين احلكومة والسلطة يف الن

من عناصر املشروعية، ومها: املشروعية اإلهلية والسياسية، فإن توفرت شرائط 
اجتماع هذين العنصرين، تشكلت هذه احلكومة الدينية والشرعية بشكل 

مبعىن ختلّف املسلمني عن انتخاب احلاكم �كامل. وأما يف املرحلة التالية 
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، وجب عليهم االنصياع إىل حكم العقل والعقالء، �ليه من قبل اهللاملنصوص ع
وذلك بانتخاب حاكم من بينهم، ولكن جيب أن يتصف هذا احلاكم بالصفات 
والشرائط اليت جيب توفرها يف احلاكم الديين. وبعبارة أخرى: إنه يف حال 

األصلح «العدول عن احلاكم املنصوص عليه، وجب أن يصار إىل قاعدة 
، وأن يتم يف احلد األدىن أنتخاب الشخص األقرب من الفرد »األصلحف

املنصوص عليه من قبل اهللا. فإن فعلوا ذلك فإم على الرغم من عصيام 
بترك اإلمام واخلليفة املنصوص عليه، إال أم يف املرحلة التالية حيث ينتخبون 

نهم مرضياً ومقبوالً األقرب منه يف الصفات، يكون هذا االختيار واالنتخاب م
وال بد من االلتفات ـ بطبيعة احلال ـ إىل أن هذا الرضا من قبل �من قبل اهللا 

اهللا نسيب ومقرون يف الوقت نفسه بعدم الرضا على جتاوز الفرد املنصوص عليه 
  .�من قبله

األمر اآلخر هو أن هذا الرضا النسيب من قبل اهللا إمنا يقتصر على 
على انتخاب احلاكم املتصف بالشرائط والصفات النسبية الناس الذين أقبلوا 

، وال يشمل احلاكم املنتخب من قبلهم؛ إذ كان »األصلح فاألصلح«من باب 
باإلمكان لو انسحب من الترشح أن يصل الفرد املنصوص عليه من قبل اهللا 

  إىل احلكم، وبذلك ال يكون مرتكباً للذنب واملعصية.

هنا يف إثبات رضا اهللا عن بيعة  7علي  ورمبا قيل: إن كالم اإلمام
  الناس وانتخاب اخلليفة مطلق، وغري مقيد بقيد؟

انتخاب اخلليفة �ولكن جيب القول يف جوابه، أوالً: إن هذا القيد 
من ضروريات النظام  �املتصف بالشرائط والصفات الدينية يف احلد األدىن
لحاكم ـ الذي يريد أن السياسي يف اإلسالم؛ إذ من البديهي أنه ال ميكن ل
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يكون على رأس السلطة من أجل تطبيق أحكام الدين وحتصيل مقاصده ـ أن 
دون أن تتوفّر فيه صالحية احلاكم الديين، والشيعة من حيقق أهداف اإلسالم 

والسنة متفقون على هذا األصل. وثانياً: يفهم من النصوص املأثورة عن النيب 
 العامة، الشرائط إىل باإلضافة الديين اكماحل أن 7 علي واإلمام 9األكرم 

ى بسلسلة من الصفات والشرائط اخلاصة أيضاً، فقد روي عن يتحلّ أن جيب
  :قال أنه 9النيب األكرم 

ما ولّت أمة رجالً قطّ أمرها وفيهم أعلم منه إال مل يزل أمرهم يذهب «
  .���»سفاالً حىت يرجعوا إىل ما تركوا

اتقوا احلكومة، فإن احلكومة إمنا « قال:أنه  7وروي عن اإلمام علي 
  .�`�»هي لإلمام العامل بالقضاء، العادل يف املسلمني

يف موضع آخر عن تأسفه لصريورة  7وقد أعرب اإلمام علي 
  ، إذ يقول:�من أمثال معاوية بن أيب سفيان�احلكم يف أيدي السفهاء والفجار 

»ة سفهاؤها وفجارهاولكين آسى أن يلي أمر هذه األم«�b�.  

يف موضع آخر إىل بيان أركان اإلسالم  7وقد عمد اإلمام علي 
، جاعالً احلكم �الصالة، والزكاة، والصيام، واحلج، والوالية�اخلمسة، وهي: 

والوالية خامس أركان اإلسالم لكونه حافظاً وصائناً جلميع الفرائض والسنن؛ 
  إذ يقول:
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»كتابه فدعائم اإلسالم، من الفرائض يف وجلّ أما ما فرضه اهللا عز 
وهي مخس دعائم، وعلى هذه الفرائض بين اإلسالم، فجعل سبحانه لكل 
فريضة من هذه الفرائض أربعة حدود، ال يسع أحداً جهلها، أوهلا الصالة، مث 
الزكاة، مث الصيام، مث احلج، مث الوالية، وهي خامتتها، واحلافظة جلميع الفرائض 

  .���»والسنن
أن اإلمام يرى يف انتخاب اإلمام واخلليفة بوصفه  وعلى الرغم من

عمالً واجباً له، إال أنه يقيد ذلك بقيود، من قبيل: اإلمام العفيف، والعامل، 
الواجب يف حكم « واملتقي، واملختص بأمور القضاء والسنة النبوية، إذ يقول:

كان أو  اهللا وحكم اإلسالم على املسلمني بعد ما ميوت إمامهم أو يقتل ـ ضاالً
مهدياً ـ أن ال يعملوا عمالً، وال يقدموا يداً وال رجالً، قبل أن خيتاروا ألنفسهم 

  .�`�»إماماً عفيفاً عاملاً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنة

بالشرائط  7هذه املوارد اليت يصرح فيها اإلمام علي  وفضالً عن
ل عام، هناك والصفات اخلاصة اليت جيب أن تتوفّر يف احلاكم الديين بشك

 9حلُسن احلظ نص خاص يف مسألة تعيني اخلليفة بعد رحيل النيب األكرم 
 ادعى حيث ـ بكر أليب بيعته يف طلحة تربير جواب يف 7 علي اإلمام قاله
قد نسخت باحلديث النبوي القائل  7وص على إمامة اإلمام علي النص أن

اس ذلك كان على اإلمام بعدم اجتماع النبوة واخلالفة يف بيت واحد، وعلى أس
فينبغي أن ال « علي أن يبايع أبا بكر أيضاً ـ مشرياً إىل حديث الثقلني قائالً:

  .��b»يكون اخلليفة على األمة إال أعلمهم بكتاب اهللا وسنة نبيه ...
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 �لزوم أعلمية احلاكم�وإثباما عاه مدومث عمد اإلمام إىل تأييد كالمه 
�t ( ومن اآليات اليت متسك ا قوله تعاىل: باآليات والروايات النبوية، u�uTu 

 uqt, u7 t6 ~�u� u�uT K u�t ~y t�u  }1w` x |�w uy u1 t� }�u  u_u]}0 ~= t�u  z{ u�u  |{ ut8� uvw` x w�t uy
 u�I ~� ~� t u¡(���.  

بشأن تأييد  7من هنا فإن النصوص اليت حتدث فيها اإلمام علي 
كم، إمنا هي أوالً: تتعلق مبوارد فقدان اإلمام انتخاب الناس للخليفة واحلا

واحلاكم املنصوص عليه من قبل اهللا. مبعىن أن مبايعته إمنا تكون مربرة إذا متّ 
إبعاد اإلمام املنصوص عليه ألي سبب من األسباب، من قبيل: عدم إقبال 
الناس عليه، ووجود املانع، أو عدم توفر األرضية املناسبة وما إىل ذلك. 

ثانياً: إن مقبولية مثل هذه البيعة ليست مطلقة، وإمنا ختتص باحلاكم الذي و
  تتوفر فيه الصفات والشرائط الالزمة اليت تثبت صالحيته لتويل هذا املنصب.

سبق أن أشرنا إىل أن أصل  ـ عدم تعيني مصداق البيعة املقبول: ٥
مقبوالً  دة واإلمامة، يعبيعة األمة للحاكم الذي تتوفّر فيه الصفات الالزمة للقياد

، ولكن جيب االلتفات إىل أنه مع وجود اإلمام 7من وجهة نظر اإلمام علي 
والقائد املنصوب من قبل اهللا جيب أن تتجه بيعة الناس إىل هذا اإلمام، وعند 

  العدول عنه، يكون املخالفون ألمر اهللا مذنبني وعصاة.

م املنصوص عليه من قبل ويف هذه املرحلة رغم كون العدول عن اإلما
اهللا معصية، إال أن األمة تبقى مكلفة بالبيعة للحاكم املتصف بالصفات الالزمة 
للقيام بأعباء القيادة. ويف مثل هذه احلالة تكون بيعتهم الثانية عمالً مقبوالً 
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  ومرضياً عند اهللا سبحانه وتعاىل على حنو نسيب.

اإلمكان استنباط هذا األمر من واملسألة الدقيقة يف هذا البحث هي أن ب
يف مقام الثبوت والتنظري، وأما يف  7خالل الفلسفة السياسية لإلمام علي 

مقام اإلثبات والتطبيق على املصاديق، فهو حبث آخر. فهل كان اإلمام 
يرى يف اخللفاء الثالثة الذين اغتصبوا حقه مصاديق هلذا النوع من  7علي

  البيعة أم ال؟ 
افتراض  نّإهذا السؤال حباجة إىل مزيد من التأمل. إذ  إن اإلجابة عن

 7قبول اإلمام علي م يتوقف على أم كانوا هم األفضل بعد اإلمام علي 
من سائر الصحابة اآلخرين، من أمثال: سلمان الفارسي، وأيب ذر الغفاري، 

على واملقداد بن األسود. هذا أوالً، وثانياً: أن يبقوا طوال حكمهم حمافظني 
  صفة األفضلية على غريهم من الصحابة.

 نّإإن إثبات هذين األمرين ال حيتاج إىل مزيد من البحث واملؤونة، إذ 
القرائن والشواهد تثبت عدم اتصافهم باألفضلية على غريهم [منذ البداية فضالً 

هلم بأم  7عن االستمرار يف احلفاظ عليها]، فإن وصف اإلمام علي 
عن سابق عمد وإصرار، وما إىل ذلك من األمور  ���لبيتغاصبون حلق أهل ا

اليت واكبت عملية مصادرة حق اإلمام يف اخلالفة، من قبيل: مصادرة أرض 
حقها يف إرث رسول اهللا من قبل اخلليفة  3فدك وسلب السيدة الزهراء 

األول والثاين، وما قام به اخللفاء الثالثة من البدع واالحنراف يف الدين 
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تعذّر عليه يف حني ، حىت اضطر اإلمام إىل تصحيح بعضها، ���ةوالشريع
إصالح البعض اآلخر، [كل ذلك يثبت أم مل يكونوا أفضل الصحابة، إذا مل 

  .�`�نقل إم كانوا أسوأ من الكثري من الصحابة]
يضاف إىل ذلك أن اخلليفة األول عمد إىل تنصيب عمر بن اخلطاب 

من  7، على الرغم من وجود اإلمام علي بوصفه خليفة له على املسلمني
دون أي مربر ديين. وقام عمر بدوره بتعيني اخلليفة الذي يليه من خالل 
الشورى اليت جعلها يف ستة، واليت متخضت عن خالفة عثمان، وهو أمر كان 

على ما تقدم توضيحه � 7متوقّع منذ البداية على ما صرح به اإلمام علي 
  .�ك اإلمام يف هذه الشورىيف نقد شبهة اشترا

هناك من العلماء من سعى إىل محل  ـ اجلدل يف البيعة لفرد خاص: ٦
بشأن مشروعية بيعة الناس وحقهم يف اختيار  7مجيع كلمات اإلمام علي 

احلاكم، على أنه يأيت يف سياق اجلدل مع مناوئيه من أمثال معاوية بن أيب 
ث وجد املخالفني يستدلون بالبيعة حي 7 اًاإلمام علي ، مبعىن أن�b�ّسفيان
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وانتخاب الناس، وأم اختاروا اخللفاء الذين سبقوه باالنتخاب، وجد نفسه 
الذي يؤدي إىل االعتقاد �مضطراً إىل عدم االستدالل بأصل النص والتنصيب 

، وإمنا صار إىل توظيف أدلة �بعدم شرعية خالفة اخللفاء الذين سبقوه
من باب اجلدل باليت هي أحسن، وإلزام اخلصم مبا ألزم به ، �البيعة�املخالفني 

نفسه. وعليه فإن تأييد اإلمام لبيعة الناس للخلفاء الثالثة الذين سبقوه ال ميثل 
اعتقاداً من اإلمام بذلك حقيقة، وإمنا يأيت يف سياق إلزام اخلصم واملخالف 

ني من أمثال بأصل ألزم به نفسه، لكي يثبت مشروعية حكمه هلؤالء املخالف
  معاوية وطلحة والزبري.

ولكن يبدو من ظاهر بعض األدلة وكلمات اإلمام أا يف سياق تأييد 
على ما تقدمت �أصل بيعة األمة للحاكم الذي يتصف بصفات احلاكم اخلاصة 

  ، وإن تقييدها أو محلها على اجلدل حباجة إىل دليل.�اإلشارة له

س للخلفاء املعينني واملعروفني، ولكن عندما يستدل اإلمام ببيعة النا
فإن هذا النوع من البيعات بشكل مطلق غري ظاهر يف تأييد خالفة خليفة 

 :بعينه، وإمنا ينصب اهتمام اإلمام فيها على االستدالل باجلزء األول فقط، أي
بيعة األمة، وأا متثل دعامة حلكومة اإلمام أيضاً، ولكن هل حصلت مثل هذه 

الناس للخلفاء الذين سبقوه وفق الضوابط والشرائط الالزمة أم البيعة من قبل 
، بل إن كلمات 7من كلمات اإلمام علي  فهمهال؟ هذا ما ال ميكن لنا أن ن

اإلمام ـ طبقاً للتعبري األصويل واحلقوقي ـ مل تكن ناظرة إىل هذه الناحية. بل 
روعية اخلليفة رمبا أمكن االدعاء بأن كلمات اإلمام كانت ناظرة إىل عدم مش

املنتخب من قبل األمة أيضاً؛ وذلك حيث يحجم اإلمام عن مبايعة اخلليفة 
على �األول، ويكون بصدد إعداد جيش للقضاء عليه، ولكنه مل ينجح يف ذلك 
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ما تقدم بيانه يف نقد شبهة عدم قيام اإلمام باختاذ أي إجراء الستعادة حقه يف 
  .�احلكم، يف فصل أصل التنصيب

  :رهن بسعيه إليها 7 تبرير الحادي عشر: إمامة اإلمام عليال ●

هناك من ذهب إىل القول بداللة النصوص النبوية على إمامة اإلمام 
ف على سعي يتوقّوفعليته ، مبعىن اخلالفة والسلطة، بيد أن تنجز ذلك 7علي 

ة اإلمام علي ومبادرته إىل استالم السلطة. وبعبارة أخرى: إن اإلمامة واخلالف
 هذا أن إال شرعاً، 7 علي اإلمام حق من هي 9بعد رحيل رسول اهللا 

علي ـ طبقاً ملا يراه من املصلحة ـ باستالم احلكم  اإلمام قيام على يتوقف
ي ملنصب اخلالفة على املستوى العملي، أما إذا ترك املطالبة بالسلطة والتصد

امته معلقة. ويف وعدم قيامه بشيء من ذلك، تبقى النصوص الشرعية على إم
سكوت اإلمام �احلقيقة فيما يتعلق بتعيني احلاكم اإلسالمي يف هذا الفرض 

تكون النصوص الواردة كامللغاة، ويعود األمر فيما يتعلق باحلكم  �املنصوب
  إىل اختيار األمة والبيعة.

ا فيما يتعلق مبقام اإلثبات واخلارج، فهل حصل تعيني وانتخاب أم
وهل كانت هناك انتخابات حقيقية، أم األن األمر كان كما قال للخليفة األول، 

فهذا ما جيب  ���عمر بن اخلطاب فلتة وأمر متسرع حدث على عجل؟!
  احلصول على جوابه يف موضع آخر.

إن التربير السابق هو الذي ذهبت له شرحية خاصة من املعتزلة 
  ، كما قال ابن أيب احلديد:�البغداديني�
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اإلمامة كانت  نّأول شيوخنا البغداديني ما حمصله قد شرحنا من ق«
ن أقرها يف غريه وسكت عنها، تولينا إإن رغب فيها ونازع عليها، و 7لعلي 

مل ينازع األئمة الثالثة، وال  7ذلك الغري وقلنا بصحة خالفته، وأمري املؤمنني 
ما جرد السيف، وال استنجد بالناس عليهم؛ فدلّ ذلك على إقراره هلم على 

  .���»كانوا فيه

�,�¡% �i
&��: 
  يف معرض حتليل هذا التربير، جيدر االلتفات إىل األمور اآلتية:

 7تقييد إمامة اإلمام علي  يبدو أنّ ـ دعوى من دون دليل: ١
بقيامه العملي وسعيه إىل السلطة، وذلك بإشهار السيف والثورة وخالفته 

ذلك من الروايات، استنتاج إذ ال ميكن املسلّحة، جمرد ادعاء ال يؤيده الدليل؛ 
ولذلك مل يذكر أصحاب هذه الرؤية ـ يف حدود تتبعي ـ رواية واحدة إلثبات 

  ما ذهبوا إليه.

األمر اآلخر أننا إذا عدنا إىل  :7ـ السعي العملي من قبل اإلمام  ٢
 اإلمام أن لنا سيتضح ،9 األحداث األوىل اليت أعقبت رحيل رسول اهللا

 الناس كمطالبته السلطة، الستالم العملية اإلجراءات بعض اختذ دق 7علياً
وسبطي  3السيدة الزهراء  مع 7 اإلمام وخروج له، والبيعة بالنصرة

طلباً  الصحابة أبواب يقرع ليالً 8رسول اهللا اإلمامني احلسن واحلسني 
وعدم سعيه  7للنصرة على ما مر بيانه وتفصيله يف شبهة عدم قيام اإلمام 

  ىل املطالبة باخلالفة والسلطة.إ
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بأي  7لو مل يقم اإلمام علي  ـ إنكاره على اخللفاء الذين سبقوه: ٣
بادرة إىل احلكم، لكان عليه عدم الشكوى مما فعله اخللفاء الذين سبقوه، يف 

من  تثبت أنه كان يشكو يف كثريٍ 7حني أن أدىن قراءة لكلمات اإلمام علي 
واترة من غصب اخللفاء حلقّه، وذمهم وشجب صنيعهم، املواضع املتعددة واملت

  وقد تقدم بيان جانب من هذه الكلمات يف الصفحات السابقة.

أنه ال ميتلك  7عندما رأى اإلمام علي  ـ مراعاة مصلحة اإلسالم: ٤
العدد الكايف من األنصار، ووجد أن القيام ذه العصبة لن حيقق اهلدف والغاية، 

عاف شجرة اإلسالم الفتية، آثر التنازل عن حقه الثابت له بل سيؤدي إىل إض
 املسلمني، وحدة على حفاظاً ـ تعبري حد على ـ 9وإرثه من رسول اهللا 

فرصة على املنافقني واألعداء. وقد صرح اإلمام بذلك يف العديد من ال وتفويت
  .7املواطن على ما مر تفصيله يف حبث أسباب سكوته 

عشر: إمامة اإلمام رهن ببيعة األمة (الشرعية التبرير الثاني  ●

  :السياسية)

هناك من يذهب إىل االعتقاد بورود النص بشأن إمامة اإلمام 
ـ باملعىن السياسي  وتنجزها ، ولكنه يرى حتقق اإلمامةوخالفته 7علي

  واالجتماعي ـ متوقفاً على بيعة الناس، كما قال بعضهم:

اسي يف اإلسالم من خالل بيعة يتم تنصيب احلاكم والقائد السي«
الناس... أجل، ما مل تنعقد البيعة للحاكم من قبل الناس، لن تقوم له احلجة يف 
أعناقهم، ولكنهم ما أن يبايعوه حىت يكون حكمه ملزماً هلم، وتغدو سلطته 

عمد  9شرعية، وجتب عليهم الطاعة له شرعاً ... من هنا فإن النيب األكرم 
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، ومل يكتف بإعالن 7 أخذ البيعة من الناس لعلي يف صحراء الغدير إىل
البيعة بوصفها حق للحاكم على الناس  إنّبل الوالية له على الناس فقط. 

  .���»تضفي الشرعية على سلطته

  :أخرى رواية يف قال أنه 9وروي عن النيب األكرم 

يا علي، إنك ستلقى بعدي من قريش شدة، من تظاهرهم عليك «
وجدت أعواناً عليهم فجاهدهم وقاتل من خالفك مبن وظلمهم لك. فإن 

فإنك  وافقك، فإن مل جتد أعواناً فاصرب وكف يدك وال تلق بيدك إىل التهلكة؛
مين مبرتلة هارون من موسى، ولك ارون أسوة حسنة. إنه قال ألخيه موسى 

) �w�u"I~�~0 t< u= �% ~& u7 u% wSI ~?u: t�u0 tR� uA tI u<t�� }�w` (�`�«�b�.  

 سأله حني مسعود بن اهللا لعبد 9 رواية أخرى قال النيب األكرم ويف
  :7 علي اإلمام خالفة عن

ذاك ـ والذي ال إله غريه ـ لو بايعتموه وأطعتموه، أدخلكم اجلنة «
  .��a»أكتعني

حكمه مراراً إىل بيعة األمة له، وقد جتلى  7لقد أسند اإلمام علي 
ـ بعد مقتل عثمان ـ بشأن استالم ذلك يف استجابته إلصرار الصحابة عليه 

  السلطة ومبايعتهم له، حيث قال هلم بعد امتناع:
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ففي املسجد، فإن بيعيت ال تكون خفياً، وال تكون إال عن رضا «
  .���»املسلمني

  يف رسالة منه إىل معاوية بن أيب سفيان: 7وكتب اإلمام علي 

w H�l̄®:̄ ®6��̄ ū/ L M�$̄ °&®� zH̄� ³I�� �̄¬:��̄ B́ °MH̄ �̄ ̄ �� °�&̄¯. ®M� �º�̄ ,
 �̄�[ �̄��̄ '����̄� °s ®� ¬&5̄�̄ �  'ä H}�`�F 

تأييده ملبدأ الشورى، وحق  7ففي هذه الرواية يثبت اإلمام علي 
  هذه الشورى يف اختيار احلاكم، معترباً ذلك مورداً ملرضاة اهللا سبحانه وتعاىل.

تأييد هذا الرأي روايات متّ إن من بني األسس والثوابت اليت ميكن هلا 
التأكيد فيها على أن اإلمام مبثابة الكعبة اليت يقصدها الناس وال تقصدهم، 
فعلى الناس أن يقصدوا اإلمام، ال أن يقصدهم اإلمام ويستجدي منهم حقه يف 

يا علي أنت «: 7لإلمام علي  9اخلالفة، ومن ذلك قول النيب األكرم 
، فإن أتاك هؤالء القوم فسلموها إليك فاقبل منهم، مبرتلة الكعبة تؤتى وال تأيت

يف  3. وقالت السيدة فاطمة الزهراء ��b»وإن مل يأتوك فال تأم حىت يأتوك
مثل اإلمام مثل «عن املطالبة حبقه يف اخلالفة:  7بيان تراجع اإلمام علي 
  .��a»الكعبة؛ إذ تؤتى وال تأيت
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x �% �<": 
لى نقد الشبهة املتقدمة على هامش سوف نعمل يف الصفحات القادمة ع

شبهة املشروعية الشعبية للحكومة بالتفصيل. وأما هنا فنشري إىل أن روايات 
البيعة ليست نافية ألصل التنصيب يف اإلمامة مبعىن اخلالفة واحلكومة، بل 
وتؤيد ذلك أيضاً. إذ متّ التأكيد والتصريح يف هذه الروايات باحلق اإلهلي 

يف اإلمامة واخلالفة، ومتّت مطالبة الناس فيها مبايعته،  7علي  الثابت لإلمام
وبعبارة أخرى: إن بيعة األمة املسلمة لإلمام املنصوص واملنصوب من قبل اهللا 

  ورسوله واجب شرعي.

والبد من التذكري هنا بوجود نقطة دقيقة بني الشرعية اإلهلية والشرعية 
إمامة األئمة  مرين. مبعىن أنّالسياسية، وجيب عدم اخللط بني هذين األ

قد متّ التنصيص عليها من طريق الوحي، وإن مصدر شرعيتهم هو وحكومتهم 
الناس مكلفون باتباعهم يف مجيع احلقول وااالت  نّأمصدر مساوي وديين، و

  .�الشرعية اإلهلية�

إال أن املنصوبني للحكم واإلمامة واخلالفة من قبل اهللا يتعين عليهم 
رسة حاكميتهم الدينية من خالل استخدام القوة والقهر والغلبة وفرض عدم مما

سلطتهم على الناس بالسالح، بل إن الطريق العملي لتطبيق الشرعية الدينية 
مير عرب إرادة واختيار األمة ورضا عامة الناس، وهو ما ميكن التعبري عنه بـ 

  .»املشروعية الشعبية واألرضية«

يتعلق حبكومة األئمة متّ اجلمع بني مشروعيتني؛ وبعبارة أخرى: فيما 
األوىل: املشروعية السماوية واإلهلية، والثانية: املشروعية الشعبية واألرضية، أو 

  الفاعلية والوضعية بتعبري آخر.
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هي احلكومة الوحيدة اليت  7حكومة اإلمام علي  من هنا يتضح أنّ
. �السماوي وانتخاب األمةأي التنصيب �توفّرت على كال عنصري املشروعية، 

كان يف خمتلف املواضع ومبا يتناسب وظرفية  7 اًاإلمام علي ولذلك فإنّ
املخاطب يستند يف إثبات شرعيته إىل النصوص الدينية، من قبيل: حديث 
الغدير، ويستند إىل البيعة أيضاً، وإن استناده إىل أحدمها ال ينفي اآلخر؛ ألن 

  .إثبات الشيء ال ينفي ما عداه

مبعىن اخلالفة على وتأويلها تربير نصوص اإلمامة  خالصة الكالم أنّ
أساس البيعة ميكن مجعه مع أصل نظرية اإلمامة، إال أن فروع اإلمامة 

ة، ـة، والوالية املعنويـة، والدينيـة العلميـام املرجعيـل: مقـاألخرى، من قبي
  ه الناحية كاملة ومطلقة.إمامة األمة من هذ نّأفال عالقة هلا بانتخاب الناس، و

  :7 التبرير الثالث عشر: ادعاء نسخ إمامة اإلمام علي  ●

 7إن أصحاب مشروع السقيفة الذين عملوا على إبعاد اإلمام علي 
عن دائرة السلطة واخلالفة، عمدوا ـ لتربير فعلتهم وإضفاء املشروعية على 

 أنه بكر أبو ادعى إذ ؛9حكمهم ـ إىل وضع احلديث على لسان رسول اهللا 
أنه قال: ال جتتمع اخلالفة والنبوة يف بيت واحد  9 األكرم النيب من مسع

هو من بيت النيب، يكون هذا احلديث من  7اإلمام علي  لـما كانبعدي، و
النيب رجوعاً وعدوالً عن مجيع الروايات اليت وردت بشأن إمامة اإلمام 

املتقنة وبراهينه  7ام علي . فبعد أن استمع أبو بكر جلميع أدلة اإلم7علي
كل ما قلت حق قد مسعناه «: قال 9واملنطقية بشأن إمامته بعد النيب األكرم 

يقول بعد هذا:  9بآذاننا وعرفناه ووعته قلوبنا، ولكن قد مسعت رسول اهللا 
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إنا أهل بيت اصطفانا اهللا وأكرمنا واختار لنا اآلخرة على الدنيا، وإن اهللا مل �
  .���»�أهل البيت النبوة واخلالفةيكن ليجمع لنا 

يف  9وقد كرر أبو بكر ادعاءه مساع هذا احلديث عن رسول اهللا 
. وقد لعب هذا �`�من أمثال: أم أمين وبريدة 7جوابه لشيعة اإلمام علي 

احلديث [املختلق] دوراً كبرياً يف التأثري على عامة الناس، وزعزعة عزميتهم يف 
وترك بعض الناس يف حرية من أمرهم. حىت  ،ونصرته 7دعم اإلمام علي 

إىل هذه  7أن طلحة بن عبيد اهللا أشار يف احتجاجه على اإلمام علي 
فكيف نصنع مبا ادعى أبو بكر وعمر «الشبهة اليت أثارها أبو بكر، فقال: 

  .��b»وأصحابه ...

لقد كان هلذا التربير أثر قوي على حرف أذهان الناس، حبيث أن 
أشار إىل هذه الشبهة بعد سنوات واصفاً إياها بأا  7صادق اإلمام جعفر ال

هي السبب يف اشتباه األمر على الناس وعدم تشخيص احلق، على ما روي 
  عنه أنه قال:

فيه  9فاحتج عليهم مبا قال رسول اهللا  7فتظاهروا على علي «
ولكن قد نسخه  9وما مسعته العامة. فقالوا: صدقت، قد قال ذلك رسول اهللا 

إنا أهل بيت أكرمنا اهللا عز وجل واصطفانا ومل يرض لنا بالدنيا، وإن �فقال: 
فشهد بذلك أربعة نفر: عمر وأبو عبيدة ومعاذ  �اهللا ال جيمع لنا النبوة واخلالفة

بن جبل وسامل موىل أيب حذيفة، فشبهوا على العامة وصدقوهم وردوهم على 
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  .���»ا اهللاأدبارهم، وأخرجوها من معدا من حيث جعله

وهناك من اعترف من علماء أهل السنة املنصفني بدور هذه الشبهة يف 
، وإقباهلم على أيب بكر. حيث جند 7حرف أذهان الصحابة عن اإلمام علي 

يذكر هذا احلديث املدعى من قبل أيب  �`�النقيب أبا جعفر حيىي ابن أيب زيد
بيان أسباب عدم عمل يف  ��bبكر يف جوابه عن ابن أيب احلديد املعتزيل

  .��a 7الصحابة بنصوص اإلمامة الواردة بشأن اإلمام علي 

�,�¡% �i
&��: 
 الواضعني، وضع من هو 9إن هذا احلديث املنسوب إىل النيب األكرم 
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  :اآلتية القرائن اختالقه على ويشهد

إن أول  :9ـ عدم ادعاء أحد هلذا احلديث أو مساعه يف عهد النيب  ١
 عدم هي ،9ل اختالق هذا احلديث املنسوب إىل النيب األكرم نقطة تثار حو

أبا بكر وعمر عمدا  نّإ إذيف سياق أحداث السقيفة،  إال ذكره على اإلتيان
 7إلثبات شرعية حكمهما يف مواجهة األدلة املتقنة اليت ساقها اإلمام علي 

 على دالةال ـ 9مستنداً إىل الروايات املتعددة واملتواترة عن النيب األكرم 
 ـ 9 للنيب وخليفة للمسلمني إماماً وتنصيبه بوصفه 7 علي اإلمام تعريف

كذلك يف مواجهة متسك شيعته بالنصوص النبوية، حيث عمدا إىل اختالق و
هذا احلديث. والسؤال هنا: لو كان مثل هذا احلديث قد صدر حقاً عن النيب 

 إال مساعه يدع ومل ،9األكرم، فلماذا مل يسمع به أحد يف عهد رسول اهللا 
مام علي يف اإل حق اغتصبوا الذين وعمر بكر أيب أمثال من السقيفة أبطال

 قبل من لتكذيبه جمال ال حيث 9اخلالفة، وذلك بعد رحيل النيب  األكرم 
  .النيب

جاء يف املصادر التارخيية  ـ انتماء شهود احلديث إىل أبطال السقيفة: ٢
، 7و بكر، وذلك يف مواجهة اإلمام علي أن الذي صاغ هذا احلديث هو أب

والذين شهدوا له بصدور هذا احلديث هم: عمر بن اخلطاب، وأبو عبيدة بن 
، وهم بأمجعهم من األوائل ���اجلراح، وسامل موىل أيب حذيفة، ومعاذ بن جبل

الذين اصطفوا مع أيب بكر يف ادعاء اخلالفة، بل إن هؤالء هم الذين سبق هلم 
حقهم يف  :الكعبة وأبرموا عهداً يقضي بسلب أهل بيت النيب  أن تعاقدوا يف

نفسه إذ  7اخلالفة واإلمامة مهما كلف األمر. وهذا ما صرح به اإلمام علي 
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كشف عن مؤامرة أيب بكر من وراء اختالق هذا احلديث ومن شهد له 
  .���بصحته

رم والسؤال الذي يرد هنا: إذا كان هذا احلديث صادراً عن النيب األك
حقيقة، فلماذا مل يسمعه الصحابة اآلخرون، من أمثال: سلمان، وأيب ذر، 
واملقداد، والزبري، بل إن مجيع هؤالء قد أنكروا صدور هذا احلديث، وتشبثوا 

على ما مر تقريره يف فصل  7بنصوص النيب األكرم بشأن إمامة اإلمام علي 
يث املنسوب إىل أصل التنصيب. وعليه ميكن التشكيك يف صحة هذا احلد

  النيب، بل القطع باختالقه بالنظر إىل الشواهد األخرى.

تقدم أن  :األخرية لوصيته 9ـ منع عمر من كتابة النيب األكرم  ٣
ذكرنا يف فصل تنصيب اإلمام، ونقد الشبهات الواردة يف هذا الشأن أن تعرضنا 

 ،9األكرم إىل نقد شبهة عدم وجود النص يف الروايات املأثورة عن النيب 
 بدواة له يؤتى بأن النيب أمر عندما وذلك والقلم، الدواة حديث هامش على

كتف ليكتب للمسلمني وصيته األخرية، إال أن عمر بذل املستحيل من أجل و
منع النيب من ذلك، حىت بلغ حد اام النيب بأنه ـ والعياذ باهللا ـ يهجر، حىت 

  كان له ذلك.

قد رجع  9ا: إذا كان النيب األكرم والسؤال الذي يفرض نفسه هن
؛ فلماذا قام 7حقاً عن مجيع النصوص اإلهلية الواردة يف إمامة اإلمام علي 

بكل تلك اجلهود املضنية عندما مسع النيب يأمر بإحضار الدواة والكتف، ومل 
يسمح للنيب بتنفيذ وصيته؟ أال يدلّ ذلك على عدم وجود نسخ من األساس، 
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د من وراء كتابة تلك الوصية التأكيد على إمامة اإلمام علي وأن النيب كان يري
من خالل تدوينها يف كتاب؟! ولكن لألسف الشديد عمد الطامعون يف  7

بلوغ اخلالفة إىل منع إبرام هذا الكتاب الذي كان من شأنه ـ على حد تعبري 
  الرسول ـ أن مينع األمة من الضاللة.

الدليل اآلخر  حابة هلذا احلديث:وسائر الص 7ـ إنكار اإلمام علي  ٤
يف مستهل الترويج  7على اختالق هذا احلديث، إنكاره من قبل اإلمام علي 
يف مواطن أخرى،  7له من قبل أيب بكر، وقد تكرر هذا اإلنكار من اإلمام 

  ومن ذلك عندما أعاد طلحة بن عبيد اهللا االستناد إىل هذا احلديث.

 واحد من طريقني: فإما التصديق وهنا ال يبقى أمام املسلمني إال
باحلديث الذي ادعاه أبو بكر وشهد له به أربعة نفر من أنصاره وأعوانه، والزم 

رغم علمه بنسخ إمامته مصراً  7ذلك ـ والعياذ باهللا ـ أن يكون اإلمام علي 
على تشبثه بنصوص اإلمامة، وتكذيب حديث أيب بكر، مما يعين نسبة الكذب 

ل على السلطة حىت ولو كان على حساب تكذيب رواية النيب والتمرد للحصو
  .9األكرم 

كما يلزم من القول باحلديث املدعى من قبل أيب بكر، هو تكذيب 
الصحابة من أمثال: العباس، وابن عباس، وسلمان، وأيب ذر، واملقداد، واإلمام 

ى ، وسائر األئمة الذين أكدوا فيما بعد عل7، واإلمام احلسني 7احلسن 
  أصل التنصيب واستندوا إليه.

على هذا الالزم الباطل، فإن أهل السنة مل يتمكنوا من إقامة  فضالً عن
  أي دليل أو شاهد عليه.

 7والطريق اآلخر أن يذهب املسلمون إىل تبين إنكار اإلمام علي 
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هلذا احلديث املدعى من قبل أيب بكر، وااللتزام بأن أبا بكر ومجاعته قد 
احلديث طمعاً يف االستيالء على السلطة واغتصاا من أصحاا  اختلقوا هذا

  الشرعيني، وقد تقدمت اإلشارة إىل أدلة وشواهد هذه الفرضية.

من أهل بيت  7وعالوة على ذلك بااللتفات إىل كون اإلمام علي 
، و[أن أهل مكة أدرى »أن أهل البيت أعلم مبا يف البيت«النبوة، ومن باب 

األعلم مبوضوع اإلمامة واخلالفة من اآلخرين، ولذلك فإننا  بشعاا]، فهو
  ننحاز إىل موقفه.

، إطالق النصوق من 7والوجه الثالث يف تأييد موقف اإلمام علي 
 الشواهد إىل مضافاً إمامته، بشأن 9القرآن والسنة املأثورة عن النيب األكرم 

  .اهللا شاء إن ذكرها على سنأيت اليت األخرى

لقد أقر عمر بن اخلطاب  اخلليفة الثاين بأصل التنصيب:ـ اعتراف  ٥
مبنصب اإلمامة واخلالفة، واألهم من ذلك وأولويته  7بأحقية اإلمام علي 

 مر ما على وتكراراً، مراراً  9اعترافه بأصل تنصيبه من قبل النيب األكرم 
 إىل حاجة فال التنصيب، أصل فصل يف النصوص تعارض شبهة نقد يف بيانه

  دة هنا.إلعاا

وعلى هذا األساس فإن عمر ال يكتفي بعدم ذكر أي دليل على أصل 
النسخ فحسب، بل يعترف بوجود أصل التنصيب، وإنه جلأ أحياناً لتربير 

، وكراهة 7االستيالء على اخلالفة بأمور من قبيل: صغر سن اإلمام علي 
ذ لو كان النسخ العرب خلالفته. وعليه ففي احلقيقة مل يكن هناك للنسخ أثر؛ إ

حاصالً على أرض الواقع، ملا كان هناك من وجه لذهاب عمر بن اخلطاب إىل 
تلك التربيرات واالعترافات، هذا أوالً. وثانياً: كان يكفي لعمر وأيب بكر أن 
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دون احلاجة إىل من يتمسكوا ذا النسخ بوصفه فصل اخلطاب دائماً وأبداً، 
  .���تكلّف األعذار الواهية

إذا كان  شيح عمر لإلمام علي يف الشورى السداسية للخالفة:ـ تر ٦
احلديث املدعى من قبل أيب بكر وعمر القائم على عدم اجلمع بني النبوة 
واخلالفة يف أهل بيت النيب صحيحاً، وأن اهللا كره هلم ذلك، فالسؤال هنا: ملاذا 

ن يف الشورى اليت دعا إليها ضم 7عمد عمر إىل ترشيح اإلمام علي 
األعضاء الستة الذين رشحهم، وبذلك يكون قد اعترف بصالحيته لتويل 

دون أن يكون هنا بأس يف أن جيمع هذا البيت بني اخلالفة من اخلالفة [
  والنبوة].

ـ طبقاً للحديث املدعى من قبل أيب بكر  7ان اإلمام علي ـإذا كـف
عمر بن اخلطاب واحداً  ـ غري صاحل لتويل اخلالفة ـ والعياذ باهللا ـ ملاذا جعله

  من األعضاء املرشحني يف الشورى؟

صاحلاً لتويل اخلالفة ـ وهو كذلك ـ  يثبت  7وإذا كان اإلمام علي 
أن هذا احلديث املدعى جمرد حديث خمتلق، وإن صالحيته قد انتهت بعد 

  انقضاء فترة من الزمن.

يف فصل تقدم أن ذكرنا  ـ عدم تعارض احلديث مع القرآن الكرمي: ٧
من  اًأصل التنصيب ـ على هامش شبهة عدم النص يف القرآن الكرمي ـ عدد

، من قبيل: آية التطهري، واإلنذار، 7اآليات بشأن إمامة اإلمام علي 
اإلمام  والوالية، والتبليغ، وإكمال الدين، وأويل األمر، واليت أثبتنا مبوجبها أنّ
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 علي اإلمام تنصيب ولـما كان ،9كان إماماً وخليفة لرسول اهللا  7 اًعلي
 بدوره كان 9 األكرم النيب فإن اهللا، قبل ومن الكرمي القرآن يف ورد قد

. وعلى هذا األساس عنده من يغيره أن بوسعه يكن ومل ذلك، بإبالغ مأموراً
خمالف آليات القرآن، مضافاً إىل وخالفته فإن دعوى نسخ إمامة اإلمام علي 

 رواية وبني القرآن يكون التقدم للقرآن، خاصة أنه عند حصول التعارض بني
إذا كانت الرواية ينفرد بروايتها أربعة أشخاص فقط لدوافع سياسية، وكانت 

  األدلة والشواهد تثبت اختالقها على ما مر بيانه.

رصدت خمالفة لألسس الدينية:  7ـ حكومة غري اإلمام علي  ٨
فة للحاكم اإلسالمي صفات وشرائط، اآليات القرآنية الكرمية والروايات الشري

ومن أمهّها بعد العدالة والورع والتقوى، األفضلية واألعلمية، حبيث جيب على 
احلاكم الديين أن يكون أفضل من اآلخرين من حيث الصالحية واالستحاق. 

}|  u  (قال تعاىل يف حمكم كتابه الكرمي:  ut8� uvw` x w�t uy t� u�uTu  u_u]}0 ~= t�u  z{ u�  u1 t� }�u  
 u�I ~� ~� t u¡ uqt, u7 t6 ~�u� u� uT K u�t ~y t�u  }1w` x |�w uy (���.  

إن هذه اآلية تذكر أن الذي يتصف لزوماً باهلداية إىل احلق يستحق 
االتباع وممارسة احلكم والسلطة، وبعبارة أخرى: إن الشخص اهلادي جيب أن 

بالفيض اإلهلي بالذات، وأن يكون معصوماً يف أمر اهلداية، وأن يكون مهدياً 
يكون هادياً لآلخرين من خالل االتصال باحلق تعاىل، وإال فإن غري املعصوم 

  .�`�ال ميكن أن يكون هادياً لزوماً ومنطقياً
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وإذا فقد اهلادي املعصوم، يتضح من مفهوم اآلية الشريفة أنه إذا كان 
يته أكثر من تبعية هناك هاديان، وكان أحدمها أهدى من اآلخر، كان مالك تبع

، أو طبقاً �عصمة اإلمام�اآلخرى. وعلى هذا األساس طبقاً ملذهب الشيعة 
، يكون اإلمام علي على �7القول بأعلمية اإلمام علي �ملذهب أهل السنة 

كل حال هو األنسب واألجدر واألصلح لتويل احلكم من غريه، وإن اآلخرين 
  باعه والرجوع إليه.ـ طبقاً هلذه اآلية الشريفة ـ ملزمون بات

 باتصاف احلاكمية شرط حدد أنه 9وقد روي عن النيب األكرم 
ما ولت أمة رجالً قط أمرها وفيهم أعلم منه، « :يقول إذ ،»األعلمية« بـ احلاكم

  .���»إال مل يزل أمرهم يذهب سفاالً حىت يرجعوا إىل ما تركوا

 أهل من هرةالطا لعترته التبعية بلزوم 9وقد أوصى النيب األكرم 
  .الشهري الثقلني حديث يف :بيته

على سائر اخللفاء، واستحقاقه  7فيما يتعلق بأفضلية اإلمام علي 
للخالفة، ليس هناك إمجاع من قبل الشيعة وبعض املعتزلة من أهل السنة على 
ذلك فحسب، بل تقدم يف فصل أصل التنصيب اعترافات على لسان اخلليفة 

  خليفة وإماماً على املسلمني. 7تنصيب اإلمام علي األول والثاين بأولوية و

يضاف إىل ذلك أن أبا بكر قد اعترف يف مواضع خمتلفة أنه ليس 
األنسب واألصلح للحكم، وكان يدعو املسلمني إىل التماس غريه، وجاء يف 

  .�`�»لست خبريكم، وعلي فيكم«بعض الروايات قوله: 
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ألفضل مثل اإلمام وعلى هذا األساس مع وجود الشخص األعلم وا
، ال يصل األمر ـ بغض النظر عن النصوص الدينية ـ إىل خالفة 7علي 

 7أمثال أيب بكر وعمر، وعلى فرض عدم وجود أي نص بشأن اإلمام على 
ـ على ما تقدم ذكره ـ مع ذلك كان جيب على األمة أن ختتار األعلم واألفضل 

  عليهم.ليكون هو احلاكم واخلليفة  7وهو اإلمام علي 

 القرآن آيات بنفسه تال الذي 9وعليه كيف ميكن للنيب األكرم 
 اتصاف لزوم حديث عنه وصدر احلق، إىل اهلادي اتباع لزوم بشأن الكرمي
كم باألعلمية مضافاً إىل حديث الثقلني والعترة، كيف ميكن له أن واحلا اإلمام

 نطق ا واألحاديث اليتوصرحيه يعمل على خالف مضمون القرآن الكرمي 
، ويعمل على وتنصيبه بنفسه، ليعدل عن تعيني اخلليفة األفضل واألعلم

  نسخها؟!

يف جوابه عن احلديث املدعى من  7وهذا ما أشار له اإلمام علي 
  .���قبل أيب بكر بن أيب قحافة

يتضح من هذا اجلواب أنه حىت لو فرضنا جدالً وقبلنا بورود احلديث 
، مع ذلك يبقى احلق باخلالفة حمصوراً باإلمام 7 الناسخ لتنصيب اإلمام علي

؛ ألنه الشخص الوحيد الذي يتصف بالصفات الالزمة لتويل احلكم 7علي 
 عى ـ حىت إذا صحاألعلى واألكمل، وإن حديث النسخ املد واخلالفة يف احلد
ـ إمنا ينسخ أصل التنصيب، ولكنه ال مينع استحقاق اإلمام علي لإلمامة 

  توفر الصفات والشروط اليت تؤهله لذلك فيه.واخلالفة ل

                                                             

� −  p ,2k�(�� #, Kq ,��.�7� 3/3�� ¤< u-� :LC:�� � ,c  	`�aF 



 �*�

إن أصل النسخ يف األحكام والقوانني  ـ استحالة تربير أصل النسخ: ٩
الفردية واالجتماعية والسياسية أمر ممكن، بل واقع. ولكن ال بد لكل نسخ 

دون سبب من وتغيري من علّة وسبب مقنع، وال ميكن تغيري أي قانون أو حكم 
وبعد هذه املقدمة ال بد من السؤال بشأن احلديث املدعى من أو مربر وجيه. 

، بالقول: ملاذا عدل 9قبل أمثال أيب بكر وعمر، واملنسوب إىل النيب األكرم 
ـ طوال  عنه الواردة النصوص مجيع عن واحدة حلظة يف 9النيب األكرم 

بأمجعها الفترة املمتدة من بداية رسالته إىل أواخر عمره الشريف ـ لينسخها 
[من خالل هذا احلديث اليتيم الذي مل يسمعه من كل الصحابة سوى عدد 
يسري ال يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وهم: أبو بكر وعمر والثالثة الذين 
شهدوا هلما به]؟! فهل حصل هناك أمر خاص؟ هل صدر عن اإلمام علي ـ 

ة من هو أعلم والعياذ باهللا ـ معصية تعارض الدين؟ أم هل ظهر بني الصحاب
  ؟7وافضل من اإلمام علي 

على من صاغ هذا احلديث أن جييب عن هذه األسئلة املشروعة. 
لإلجابة عن هذه األسئلة إىل اجترار األعذار  هموبطبيعة احلال قد يلجأ بعض

، وخمالفة الناس له، مما هو 7السابقة، من قبيل: حداثة سن اإلمام علي 
ق، وقد تقدم أن أجبنا عنه يف معرض نقد شبهة بأمجعه ـ كاحلديث نفسه ـ خمتل

عن اخلالفة  7فلسفة بيعة الناس أليب بكر حتت عنوان إبعاد اإلمام علي 
  مبختلف األعذار اليت تقدم نقدها بالتفصيل.

تقدم أن أشرنا إىل أن هذه الرواية خمتلقة  ـ انقضاء زمن النسخ: ١٠
رح السؤال نفسه بشأن زمن وال أساس هلا من الصحة، وعالوة على ذلك يط
إذ يقال: حىت ما قبل  ـ 9صدورها ـ لو سلمنا صدورها عن النيب األكرم 

رحيل النيب األكرم بثالثة أيام مل تصدر مثل هذه الرواية عنه، بل هناك قرائن 
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 9مثل حديث الدوات والقلم وشغب عمر ومنعه من تنفيذ وصية النيب األكرم
  .7 علي اإلمام إمامة على النبوية وصالنص واستمرار اعتبار عن حتكي

واآلن بغض النظر عن اإلشكال السابق املطروح بشأن ما هو احلدث 
 اإلمام إمامة على النصوص مجيع نسخ إىل 9اهلام الذي دعا النيب األكرم 

 هذا عن اإلعالن يف النيب تأخر ملاذا: نفسه التساؤل هذا يطرح ،7 علي
الناس مساع النصوص على إمامة اإلمام  فقد ألف واملصريي؟ اهلام احلديث

مراراً وتكراراً منذ بداية النبوة والبعثة إىل األيام األخرية من حياته  7علي 
املباركة عندما أمر بإحضار الدواة والقلم، مضافاً إىل عشرات اآلالف من 

، 7يوم غدير خم واإلعالن عن إمامة اإلمام علي  ااحلجاج الذين شهدو
يع البلدان اليت انتشروا فيها. وما هو حكم آالف املسلمني وقد نقلوه يف مج

الذين مل يسمعوا باحلديث املدعى من قبل أيب بكر، ومتسكوا بالعمل على طبق 
  ؟7نصوص إمامة اإلمام علي 

كان  7وعليه يتضح أن زمن نسخ أصل هام مثل إمامة اإلمام علي 
هوده مل يكن يف املستوى قد انتهى، وإن احلديث املدعى من قبل أيب بكر وش

واحلد الذي ميكن أن يورث اليقني واالطمئنان، ولذلك كان أمثال اإلمام 
، وسلمان، وأيب ذر، واملقداد، وقبيلة بين هاشم، وسائر الصحابة 7علي

، ومل تكن بيعتهم أليب بكر إال عن ضغط 7مييلون إىل إمامة اإلمام علي 
  تنصيب.وإكراه على ما مر بيانه يف فصل أصل ال

  :التبرير الرابع عشر: تعارض النصوص  ●

هناك من أهل السنة من ذهب إىل القول بورود كثري من النصوص 
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 إىل تنقسم وهي واخلالفة، اإلمامة بشأن 9والروايات عن النيب األكرم 
 وبعضها واخلفي، �الواضح� اجللي النص تشمل حيث النصوص، من نوعني
 بكر، أيب خالفة يف ظاهر اآلخر عضهاوب ،7 علي اإلمام إمامة يف ظاهر

التعارض بني هذه النصوص، ويصري األمر إىل سقوطها عن  يقع وبذلك
  .���االعتبار

�,�¡% �i
&��: 
لقد تقدم حبث التعارض بني النصوص يف الفصل السابق عند احلديث 

، وعمدنا إىل نقدها، ولذلك حنيل القارئ الكرمي »تعارض النصوص«عن شبهة 
البحث، وال نرى حاجة إىل اإلعادة ولكن نكتفي هنا بذكر خالصة  إىل ذلك

ذلك البحث وهي أن أكثر أهل السنة أنكروا وجود النص على أيب بكر، ومن 
خالل التربيرات اليت تقدمت يف فصل التربيرات ـ وسيأيت بعضها اآلخر الحقاً 

، 7ـ يتضح أم كانوا يؤمنون بنوع خاص من النص على اإلمام علي 
ولكنهم صاروا بصدد تأويله بشكل وآخر، بيد أن مجيع تلك التأويالت مل تكن 

عن  7ناهضة. وعليه ال تكون هذه الشبهة صاحلة لتربير إبعاد اإلمام علي 
  السلطة.

التبرير الخامس عشر: إثبات مطلق الخالفة دون الخالفة  ●

  :المباشرة

ل السنة ـاألخري أله اعـة األخرية أو الدفـالشبه رمبا أمكن القول: إنّ
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 ـ من وجهة نظرهم ـ يف مواجهة النصوص الصرحية على إمامة اإلمام علي
، تظهر من خالل قوهلم: إن النصوص الواردة بشأن اإلمامة واخلالفة وخالفته

إمامة «، و»اخلالفة«، و»اإلمامة«بألفاظ من قبيل:  9عن النيب األكرم 
، ولكنها ليست بصدد 7ة لإلمام علي إمنا تثبت أصل اإلمامة واخلالف »املتقني

من أمثال اخللفاء الثالثة الذين سبقوا اإلمام وخالفتهم نفي إمامة اآلخرين 
  يف ممارسة السلطة واخلالفة. 7 اًعلي

فقد قال التفتزاين بعد تقرير الروايات النبوية الصرحية يف خالفة اإلمام 
الفته، ال نفي ولو سلم، فغايته إثبات خ«، يف معرض تربيرها: 7علي 

  .���»خالفة اآلخرين

إثبات الشيء ال ينفي ما «وبذلك فإنه كان بصدد بيان األصل القائل: 
  .»عداه

�,�¡% �i
&��: 
إن هذا التربير يعد من التربيرات الضعيفة والواهية ألهل السنة؛ إذ 
تأيت على خالف ظهور ـ بل نصوص ـ روايات إمامة األمة وخالفة النيب 

 ضمن تباعاً سنوضحه ما على والعقالء، العقل ختالف أا كما ،9األكرم 
  لفقرات اآلتية:ا

لو أننا ألقينا نظرة  ـ ظهور اآليات يف اخلليفة واإلمام املباشر: ١
  ، من قبيل:7فاحصة على اآليات القرآنية الواردة بشأن إمامة اإلمام علي 
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t6  (ـ آية الوالية:  ~�z,w� u% u� }"w`�� I ~R u� u% u�I ~�, w< ~= u�= w�}�� �I~� u�� u�= w�}�� u% ~p~�
 u�I~:w7� u� t6 ~� u% un& u7 }��� u�I~; tY ~= u% unuh }3�� (���.  

�u�t,u  (ـ آية إكمال الدين وإمتام النعمة: w` u� w�"~  & u� t· |� u@ ~�I ~R }	�� & u zyu  & u=
 u% ~pu0u�& uR w� u�t¦}� u@ u� uT t�u: t? u; t u¬ t�w` u% u�|@ u� t� w���  w�&}��� t� w� u� ~� w3t:u= (�`� وقوله ،

uA  (تعاىل:  tIu,t�� wS tI ui tk� u% t6 ~� tI ui t u² uhuT t6 ~�w�=w t� w� �% ~	 u? u7 u�= w�}�� u¥w̧ u= uA tIu,t��
&c�= w uAuh tR w'� t6 ~�u� ~�, w£ u� u% �w0 u�t:w" t6 ~�t, u� uD ~� t�u t�u u% t6 ~�u�=w t6 ~�u� ~�t� u� t7u  (�b�.  

�~�I~:,w>u  �I  (يل األمر: ـ آية أو u�� u�= w�}�� & u zyu  & u=��  u�I ~R }	�� �I~:,w>u u%
 t6 ~�t� w� w	 t�uE� w§ t%~ u% (�a�.  

 9سيتضح لنا أا بصدد البيان واإلعالن عن خليفة النيب األكرم 
 هذه إنّ إذ فصل؛ وبال مباشرة املسلمني على له وخليفة حاكماً بعده وتنصيبه
 ذه يتصفون والذين ورسوله اهللا هو وحاكمهم املسلمني ويل أن تتثب اآليات

الصفات اليت تذكرها هذه اآليات، واليت ال جند مصداقها يف غري اإلمام 
. وبعبارة أخرى: إن هذه اآليات يف مقام بيان وتبيني أصل ديين هام، 7علي

 وخالفة وهو حتديد هوية احلاكم واخلليفة الذي جيب أن يتوىل إمامة املسلمني
جيب أن تتوفر يف  اليت الصفات بيان مقام ويف رحيله، بعد 9رسول اهللا 

خليفة رسول اهللا مل تذكر هذه اآليات سوى الصفات اليت ال تنطبق إال على 
. فإذا كان هناك من ميكن له أن يتوىل إمامة املسلمني وخالفة 7اإلمام علي 
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ت اآليات عن ذكر ، فلماذا أحجم7يف عرض اإلمام علي  9رسول اهللا 
صفاته؟! فإن الزم عدم ذكر صفات هؤالء مع استحقاقهم وأهليتهم لتويل 

: إغراء وضحمنصب اإلمامة واخلالفة، هو قصور البيان ونقصانه، وبعبارة أ
املخاطبني وإبقائهم يف دائرة اجلهل، وهذا بعيد كل البعد عن طبيعة آخر الكتب 

ل والذي يصفه اهللا سبحانه وتعاىل السماوية الذي يتصف بأنه الكتاب األكم
u9  (بقوله:  w�w� t� ~�t�w� K u t\~@ u% c�u tª u� u% K c� ~� u% �� t u» |� ~�w� & c"&u,t]w; (���.  

باإلضافة إىل ما تقدم  ـ نصوص الروايات النبوية يف اخلليفة املباشر: ٢
من اآليات، جند الروايات النبوية ظاهرة ـ بل صرحية ونص ـ يف إثبات 

مباشرة وبال فصل. ومن ذلك احلديث  7مة واخلالفة لإلمام علي اإلما
النبوي املعروف الذي قاله يف بداية اجلهر بالدعوة حيث دعا إليه كبار عشريته 

يا بين عبد املطلب! إين واهللا ما أعلم شاباً «األقربني، وقال هلم يف تلك الدعوة: 
كم خبري الدنيا واآلخرة، يف العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إين قد جئت

وقد أمرين اهللا أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرين على هذا األمر على أن يكون 
  .�`�»أخي ووصيي وخليفيت فيكم؟

  فهل املراد من هذا أن يكون خليفة له بشكل غري مباشر؟!

يضاف إىل ذلك وجود روايات نبوية أخرى صرحية يف خالفة اإلمام 
  اشرة ومن غري فصل، من قبيل قوله:بعد رسول اهللا مب 7علي 

  .��b»إمام املسلمني وأمري املؤمنني وموالهم بعد علي بن أيب طالب«ـ 
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  .���»يا علي أنت اإلمام واخلليفة بعدي«ـ 

  .�`�»فإن علياً وليكم بعدي«ـ 

أليست هذه األحاديث والروايات نصوصاً صرحية يف بيان إمامة اإلمام 
 »بعدي«بني أهل السنة مكابر يقول: إن كلمة  ؟ اللهم إال إذا ظهر من7علي 

  يف هذه الروايات مطلقة، وتشمل فترة ما بعد النيب بربع قرن من الزمن أو أكثر!

باإلضافة إىل نص الروايات النبوية، ميكن  ـ عموم الروايات النبوية: ٣
من عمومها أيضاً، وذلك بالقول: إن  7أن نستنبط إمامة اإلمام علي 

دالة على إمامة اإلمام علي عامة وتشمل كل زمان من حني الروايات ال
صدورها، وبذلك تكون اإلمامة مبعىن املرجعية العلمية والدينية والوالية 

. فقد قام نفسه 9املعنوية والقيادية قد حتققت حىت يف عصر النيب األكرم 
نية بوصفه مرجعاً علمياً والدي 7النيب مراراً وتكراراً بتعريف اإلمام علي 

وحجة احلق ومدار اهلداية، وقد تقدم ذكر الروايات الدالة على هذه املعاين يف 
الفصول السابقة. ومل يبق من معاين اإلمامة سوى بعد اخلالفة واحلكومة حيث 
مل تتحقق فعليتها يف حياة النيب األكرم؛ ألن ماهية اخلالفة ـ كما هو واضح من 

  .رحيله بعد 9النيب األكرم  امسها ـ هي االستخالف واحللول حمل

 اإلمام تعريف يف الكثرية النصوص من 9مراد النيب األكرم  لو أنّ
 أن البداية منذ عليه كان عاماً، يكن مل اإلمامة مقام وتنصيبه يف 7 علي
  .احلاجة وقت عن البيان تأخري ذلك من يلزم ال كي بزمنه، يقيده
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الغدير مع اإلشارة إىل كيفية وفيما يلي نقدم توضيحاً خمتصراً لرواية 
 كنت من«يف بداية حديث الغدير:  �من�استفادة العموم منها. حيث تدلّ كلمة 

 مواله 9 النيب كان من كل أن مبعىن العموم، على »مواله فعلي مواله؛
 وقائده ومقتداه مواله فصاعداً اآلن من 7 علي كان وإمامه، وقائده ومقتداه
وائل؛ األ الثالثة اخللفاء مجيعهم حىت الناس حق يف يسري العموم وهذا وإمامه،

موىل وإماماً هلم يف مجيع األمور، وأن  7فكان عليهم أن يعتربوا اإلمام علياً 
يرجعوا إليه بعد رحيل رسول اهللا ملعرفة مسؤوليام وتكاليفهم، ال أن يغتنموا 

الفة، بل غيابه وانشغاله للتآمر عليه يف السقيفة ويسلبوا منه حقه يف اخل
وجيربوه على مبايعة أيب بكر حتت الضغط والتهديد، فهل هذا هو املفهوم من 

  املولوية؟

كان بعض  ـ الروايات النبوية الدالة على عدم خالفة الشيخني: ٤
 من للخالفة، الصحابة بعض ترشيح عن 9الصحابة يسألون النيب األكرم 

 جييب كان أنه الفريقني روايات يف ورد وقد ،7 وعلي وعمر بكر أيب أمثال
بالنفي عن سؤال كل من يطرح احتمال ترشيح أيب بكر وعمر، ولكن ما أن 

  .���»هو ذاك«حىت يقول:  7كان يؤتى على اسم اإلمام علي 

 اإلمام إمامة من 9يستفاد من هذه الروايات أن مراد النيب األكرم 
  .املباشرة وإمامته خالفته هو 7 علي

ذكرنا يف الفصل األول يف تعريف  م اإلمام:ـ عدم الفصل بني مها ٥
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بالتفصيل أن لإلمام ثالثة شؤون ووظائف ومسؤوليات هامة، وماهيته اإلمام 
املرجعية  نّأ، و�املرجعية العلمية والدينية، واحلكم، والوالية املعنوية�وهي: 

على حنو  7العلمية والوالية املعنوية تكمن يف النفس القدسية لإلمام علي 
يين، وال ميكن فصلها عنه أو فرض زمن حمدد هلا، فال ميكن القول مثالً: إن تكو

رغم اتصافه جبميع صفات وشرائط األعلمية ومالكات  7 اًاإلمام علي
لن تتحقق إال وحجيتها األحقية على النحو األكمل واألمتّ، إال أن فعلية إمامته 

  لتربع على سدة احلكم.بعد انتهاء فترة اخللفاء الثالثة الذين سبقوه يف ا

مل يهتم أهل السنة ـ مبا هلم من قراءة خاصة بشأن حقيقة اإلمامة ـ 
ذه احلالة املترابطة والشؤون واملسؤوليات املتماسكة واليت ال تقبل الفصل يف 
مفهوم اإلمامة. إال أن مسألة فصل احلكم خمالف لظهور اآليات والروايات 

  على ما مر توضيحه.ونصها 

لو نظرنا إىل سرية احلكام الدينيني وغري  ـ خمالفة سرية العقالء: ٦
، فسوف ندرك أم كانوا ـ بشكل عام ـ بصدد التعريف مبن وتارخيهم الدينيني

خيلفهم أو تنصيبه، وميهدون األرضية لذلك، ومن بني وسائل ذلك بيان 
تلك اخلصائص البارزة اليت جيب توفرها يف القيادة، ويقومون بتطبيق 

اخلصائص على املرشح املنشود هلم، ويتم التصريح أحياناً باسم اخلليفة أو 
  الوريث لعرش اململكة واحلكم والدولة.

وهنا نتساءل: هل ظهر يف مجيع هذه احلاالت ـ اليت قام فيها احلكام 
بتعيني من خيلفهم ـ حمقق أو باحث احتمل أن يكون املراد من هذا التعيني 

الستخالف غري املباشر؟ لو عثر على مثل هذا احملقق، فإننا واالستخالف هو ا
بدورنا سوف نعطي احلق ألهل السنة يف طرح هذا االحتمال بشأن النصوص 
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. إال أن التاريخ مل يشهد مثل هذه الظاهرة 7الدالة على إمامة اإلمام علي 
عقالء أبداً، ألن هذه الظاهرة أساساً على خالف السرية العقالئية. فإن مجيع 

العامل حيملون ويفسرون مثل هذا النص والتنصيب على التنصيب واالستخالف 
  املباشر.

مثّ إذا كانت هناك من عقبة أو مشكلة خاصة متنع من فعلية لوازم 
من قبيل: حداثة السن أو املرض وما إىل ذلك، مما يتوقف وحتقّقه التنصيب 

حلسن احلظ فإن أهل السنة  فعلية هذا التنصيب على رفع هذا املانع. ولكن
ومن صاغ هذه الشبهة مل يأتوا على ذكر هذه املوانع، بل مل تكن هناك أي 

للحكم والسلطة، بل وتسلّمه  7مشكلة أو عقبة حتول دون تويل اإلمام علي 
  .9كان هو األفضل واألوىل من اجلميع واألصلح خلالفة النيب األكرم 

الشبهة كان يدعي أن غاية ما  إن صاحب هذه ـ عدم تعدد اخللفاء: ٧
، وال 7تدلّ عليه الروايات النبوية هو املشروعية املطلقة خلالفة اإلمام علي 

تنفي مشروعية خالفة اآلخرين. ميكن القول يف نقد هذا اجلانب من االستدالل: 
 اخلالفة، منصب عدة لتويل أشخاص على نص قد 9لو كان النيب األكرم 

 املرشحني تعدد افتراض مع إذ الفرضية؛ هذه على تدالللالس جمال هناك لكان
باملشروعية الالزمة  هملخالفة وعدم حتديد فترة حكومام، حيظى مجيعل

واملطلوبة، ولكن طبقاً لرأي املشهور من أهل السنة، فإم خيالفون وينكرون 
وجود النص على خالفة شخص بعينه، وحىت خالفة أيب بكر ال يرون أا 

  النص، وإمنا يثبتوا بالبيعة وما إىل ذلك.كانت ب

، لو مل يتم تنصيب �حصر التنصيب بشخص واحد�ومع هذا االفتراض 
هذا الشخص يف منصبه مباشرة، ومتّ تنصيب غري املنصوص عليه، للزم من 
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ذلك تقدمي غري املنصوص عليه على املنصوص عليه، وهذا خمالف ألصل 
ن غري املنصوب الذي يعترب من وجهة نظر التنصيب وغايته. بعبارة أخرى: إ

، ال ميتلك صالحية اإلمام واخلليفة »مطيعاً«و »تابعاً«اهللا ورسوله بوصفه 
والذي متّ تنصيبه من قبل اهللا ورسوله، وال حيق له اجللوس يف  »املتبوع«و

  .��� 7منصب اإلمام علي 

لو أن هذا  وغريه من الصحابة: 7ـ خمالفة رأي اإلمام علي  ٨
تداوله يف  يتم أن لوجب ،9لرأي كان مطروحاً يف حياة النيب األكرم ا

األحباث السياسية  اليت احتدمت يف تلك الفترة اليت أعقبت رحيل رسول اهللا، 
مثل: شورى السقيفة، والستدلّ ا األنصار واملهاجرون، ولكننا لو ألقينا نظرة 

ك، من هنا يتضح أن فرضية على اجلدل احملتدم آنذاك ملا وقفنا على أثر من ذل
  تكن مطروحة أبداً. مل 9تعدد خلفاء النيب األكرم 

مباشرة، وإمامته  7يضاف إىل ذلك أنه لو مل تكن خالفة أمرياملؤمنني
 اإلمام على لكان ،9وإمنا كان ال بد هلا من مضي فترة على رحيل رسول اهللا

و أن يدور بالسيدة أ 3يذعن هلذا األمر، ال أن يعتصم يف بيت فاطمة أن علي
الزهراء مع احلسنني على بيوت املؤثرين من املهاجرين واألنصار من أصحاب 
بدر ليالً يستنصرهم يف استرجاع حقه يف احلكم واخلالفة. فلو كانت خالفة 
اإلمام علي غري مباشرة، فلماذا حتدث عن حقه الثابت املسلوب واملغتصب، 

  يف كثري من املواقف واملواضع؟! ومل يترك الشكوى من اخللفاء الثالثة

إىل غري ذلك من األسئلة اليت ال يسعنا اإلجابة عنها مجيعاً، مكتفني 
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بالقول إىل القول بأنه ال بد ـ والعياذ باهللا ـ أن نعترب مجيع أنواع الشكوى 
وشيعته أموراً غري مربرة، كي نربر  7واالعتراض الصادر عن اإلمام علي 

  !���الثالثةبذلك أفعال اخللفاء 

إثبات الشيء ال ينفي «أما األمر األخري فيتعلق باألصل العقلي القائل: 
. فيجب القول: إن أهل السنة أنفسهم ال يرتضونه فيما يتعلق بإمامة »ما عداه

ويف املسألة مورد  »إثبات شيء«؛ ألن هذا األصل يقول: 7اإلمام علي 
هلم أوالً من القول ذا النوع من  البحث ـ وهي اخلالفة املباشرة لإلمام ـ ال بد

 من: ذلك بعد والقول ،»عداه ما نفي«احلكم واإلمامة، كي يصل األمر إىل 
 رحيل بعد مباشرة له ثبتت اليت 7 علي اإلمام إمامة بعد احلكم يتوىل
  ؟9 اهللا رسول

إمنا تثبت  7اآليات والروايات املثبتة إلمامة اإلمام علي  مثّ إنّ
فهي وخالفته ة لإلمام علي حصرياً، وأما بشأن إمامة غريه اإلمامة املباشر

  ساكتة وال تتطرق إليها نفياً وال إثباتاً.

وقد أثبت الشيعة إمامة سائر األئمة بالروايات النبوية األخرى، مضافاً 
  نفسه. 7إىل الروايات املروية عن اإلمام علي 

  :نويةالتبرير السادس عشر: اختصاص اإلمامة بالوالية المع ●

ذهب بعض أهل التصوف الذين يؤولون ويفسرون أكثر الظواهر 
والنصوص الدينية من خالل قناة التصوف والعرفان ومسالكهم اخلاصة، ومن 
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ذلك أم فسروا اإلمامة ال يف القيادة السياسية واالجتماعية، بل يف األمور 
األسرار الغيبية. وقد املعنوية ومن خالل سلوك الطريقة واألخبار عن املعارف و

ذهب حميي الدين بن عريب إىل تقسيم اخلليفة إىل قسمني؛ خليفة من قبل اهللا، 
وخليفة من قبل النيب، وقال بأن األول غري قابل للتنصيب، أما الثاين فهو قابل 

 أحداً ينصب ومل الدنيا عن رحل 9للتنصيب، ولكنه يؤكد بأن النيب األكرم 
ذلك بأن النيب كان يعلم أن يف األمة من أخذ اخلالفة عن  معلالً بعده، للخالفة

   اهللا، إذ يقول:

أخذ النيب عن اهللا عني ما أخذه منه الرسول، فنقول فيه بلسان «
 9الكشف خليفة اهللا وبلسان الظاهر خليفة رسول اهللا، وهلذا مات رسول اهللا 

يأخذ اخلالفة  ؛ لعلمه أن يف أمته منعينه وال أحد إىل عنه خبالفة نص وما
   .���»عن ربه

 إن مراده من الوالية هي الوالية الباطنية اليت ال حتتاج إىل نص
وتنصيب، خالفاً للخالفة والوالية السياسية اليت ال حتتاج إىل تنصيب؛ لكوا 

  من األمور التواضعية واالعتبارية.

وقد ذهب آخرون إىل محل النصوص النبوية األخرى الدالة على 
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ـ من قبيل حديث الغدير ـ وفسروها على هذا املعىن  7ة اإلمام علي إمام
  .���أيضاً

�,�¡% �i
&��: 
هذا االجتاه ال ينسجم مع النصوص القرآنية والروائية لـما كان 

املتظافرة الدالة على التفسري اجلامع ملسألة اإلمامة، ولضعفها الواضح من خالل 
دم ضرورة إىل الدخول يف تفاصيل اإلجابة النظر يف املسائل املتقدمة، نرى ع

  عن هذه الشبهة، ولذلك سنكتفي بإرجاع القارئ الكرمي إىل تلك املسائل.

  

  
UIO  
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  :الشبهة األولى: إنكار علم األئمة للغيب  ■

إن من بني الصفات الالزمة لإلمام صفة العلم الكامل واجلامع بتعاليم 
أو  »علم الغيب«لتعبري عنها يف بعض الروايات بـ الدين والشريعة، واليت متّ ا

  .»العلم اللدين«

إىل إنكار مثل هذا  �`�وبعض املعاصرين ���وقد ذهب أهل السنة
العلم، وقالوا بأن علم اإلمام هو علم مادي كعلم أي إنسان آخر، وليس لعلمه 

ئمة هو علم األ فإنّمن ثَم أي مزية على العلوم اليت يكتسبها سائر الناس، و
علم اجتهادي خاضع ألصل القبض والبسط يف املعارف البشرية وقابل للخطأ 
وإن بنسبة قليلة. وقد ذهب هؤالء إىل نسبة العلم بالغيب وغري احملدود وما 
إىل ذلك إىل األئمة األطهار لغالة الشيعة، واقتصروا على وصف األئمة بـ 
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  .���»العلماء األبرار«

�,�¡% �i
&��: 
البد من التأمل يف املسائل وتقييمها حتليل هذه الشبهة  يف معرض

  اآلتية:

  :أ ـ القراءة املختلفة حلقيقة اإلمامة

إن أول مسألة تبدو للناظر بشأن اعتبار أو عدم اعتبار علم الغيب يف 
اإلمامة وشخص اإلمام، وجود قراءتني خمتلفتني عن حقيقة اإلمامة عند أهل 

السنة حيث ينظرون إىل اإلمام وحقيقة اإلمامة  . فإن أهل�`�السنة والشيعة
بوصفه جمرد حاكم تنفيذي منتخب من قبل الناس بالبيعة أو الشورى بل وحىت 
القهر والغلبة، ال يرون أي صلة له بالغيب وعامل ما وراء الطبيعة، وغاية ما 
يثبتونه للحاكم هو القول بأنه عامل مبسائل الدين على مستوى االجتهاد، بل 

  وأدىن من ذلك.

من خالل التأمل يف آراء علماء أهل السنة، وخاصة مع االلتفات إىل 
مصاديق خلفائهم، يتضح أن هذه القراءة متطابقة مع خلفائهم؛ ألن أفضلهم هو 
أبو بكر وعمر، ومع ذلك فقد اعترفا بعجزمها العلمي، خاصة بالقياس إىل 

واطن اعتراف عمر بن ، وقد مسع الناس يف الكثري من امل7اإلمام علي 
  .»لوال علي هللك عمر«اخلطاب القائل: 
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أما الشيعة فبااللتفات إىل فلسفة احلاجة إىل اإلمامة يف عصر اخلامتية 
، لديهم قراءة خمتلفة عن قراءة أهل السنة 7ووجود أئمة مثل اإلمام علي 

حلقيقة اإلمامة، ويف ضوء ذلك يرون أن اإلمام هو الشخص األعلم من سواه 
  وهو الذي يتمتع بعلم الغيب.

وهناك من الشيعة املعاصرين من ابتلى ذه اآلفة. فإنه من خالل 
قد  من ثَمترتيله مقام اإلمامة واألئمة إىل مستوى العلماء العاديني، وأم 

خيطئون! ختلّف عن إدراك مقام اإلمامة واألئمة. تقدم أن ذكرنا يف الصفحات 
 املقام بشأن 9ت املأثورة عن األئمة والنيب األكرم السابقة العديد من الروايا

. وهنا نكتفي بطرح هذا السؤال: أليس مساع صوت لإلمامة السامي
وتأييد ذلك من قبل النيب  7ومشاهدته من قبل اإلمام علي  7جربائيل
 خري ،7 علي اإلمام عن املأثورة الغيبية األخبار من والعديد ،9األكرم 

القائل بأن جوهر اإلمامة وشخصية األئمة ال ميكن أن  دعى الشيعةم على دليل
  اديني؟!تيعتقاس بغريهم من األشخاص اال

  :ب ـ اعتبار علم الغيب يف حقل الدين

أما املسألة الثانية فهي أن العلم بالغيب والعلم اللدني الذي يؤكد الشيعة 
ام، وإمنا على اعتباره وضرورته بالنسبة إىل اإلمام، فهو ليس مطلقاً وغري ع

خيتص حبقل الدين وتعاليمه األعم من الدائرة املعرفية والتشريعية، مبعىن أن 
اإلمام ـ فيما يتعلق بتعاليم الدين والشريعة ـ جيب أن يتحلّى بالعلم املؤيد من 
قبل اهللا تعاىل، حبيث ال تكون هناك من شاردة وواردة يف الدين إال ويعلمها. 

من قبيل العلم بالغيب فيما يتعلق باألحداث املاضية  وأما يف غري احلقل الديين
واملقبلة، واألمور الغيبية بشكل عام واليت ال صلة هلا بالدين، مثل علم اإلمام 
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جبرحه  7باستشهاده يف يوم عاشوراء، أو علم اإلمام علي  7احلسني 
واستشهاده يف ليلة التاسع عشر واحلادي والعشرين من شهر رمضان، هناك 

الشيعة ال يعتربون مثل هذا  لـما كانف يف اآلراء بني علماء اإلمامية، واختال
، فإن نفيه أو إثباته لن يؤثر يف أصل حتقق ���العلم شرطاً يف حقيقة اإلمامة

اإلمامة، ولذلك فإننا ال نرى ضرورة هنا إىل الدخول يف تفاصيل هذه 
  .�`�املسألة

  :ج ـ فلسفة اإلمامة املالزمة لعلم الغيب

قد أشرنا يف الفصل األول إىل بعض املسائل والنقاط بشأن ضرورة ل
 واملرسلني، األنبياء خامت بوصفه 9وجود اإلمام بعد رحيل النيب األكرم 

 بعده نيب هناك يكون ال حيث ـ اهللا رسول رحيل بعد: هناك ذكرنا حيث
 اهللا رسول شبه يكون إمام إىل حباجة والدين اتمع سيكون ـ الفرض حبسب

يف كل شيء باستثناء نزول الوحي والنبوة، لكي يعمل على صيانة االسالم 
الفيت من أي آفة من حتريف أو بدعة، وأن يقف يف وجه أعداء اإلسالم، وأن 

. ذلك ألن فلسفة �مطابق للواقع�جييب عن املسائل املستحدثة بشكل صحيح 
كان علم اإلمام عادياً، وجود اإلمام هي التفسري الصحيح للتعاليم الدينية، فإذا 

وجيوز عليه اخلطأ يف تفسري الدين ـ خاصة بالنظر إىل أن هذا الدين هو خامت 
األديان وأنه الدين الكامل واخلالد ـ فإنه سيكون عرضة لآلفات واملشاكل قد 
تصل إىل مستوى التحريف والبدع، وعليه سوف تتعرض فلسفة اخلامتية 
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  .���واخللود إىل الضياع والزوال

  :د ـ علم الغيب مثرة الوالية الباطنية لإلمام

سبق أن أشرنا إىل أن أهل السنة قد فسروا اإلمام واخلليفة بأنه ال 
 يتجاوز اإلنسان العادي، وغاية ما أثبتوا له من العلم واملعرفة ما كان يف حد

ل االجتهاد والعدالة، يف حني ذهب الشيعة إىل رفع اإلمامة إىل مستوى النبوة ب
مقام اإلمامة  7إىل ما هو أمسى منها، واستدلوا لذلك بإعطاء النيب إبراهيم 

بعد مقام النبوة، على ما مر توضيحه يف الفصل األول يف معرض تفسري اإلمامة 
  من وجهة نظر أهل السنة والشيعة.

وعلى هذا األساس فإن لإلمام عند الشيعة مقاماً معنوياً خاصاً، حيث 
باط بعامل الغيب، وحيصل على علمه من هذا الطريق. وقد يتمكّن من االرت

تقدم ذكر روايات وتوضيحات هذا البحث يف فصل شبهة تعارض اإلمامة 
  .»علم الغيب مثرة الوالية الباطنية«واخلامتية حتت عنوان 

باملالئكة والتعبري عن ذلك يف الروايات  :ارتباط األئمة األطهار  إنّ
، والتعبري عن األئمة أنفسهم بأم »املالئكة خمتلف«بأن بيوم كانت 

  أخذهم علمهم من هذه القناة. من ثَم، يثبت ارتباطهم بالغيب و�`�»حمدثون«

 :لقد كانت مسألة علم األئمة مطروحة يف عصر األئمة األطهار 
أنفسهم، إذ كان يقال إن مصدر علم األئمة هو االرتباط الغييب مع املالئكة، 
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صحاب األئمة لتأييد هذا الرأي واحلصول على االطمئنان القليب ولذلك كان أ
على ما جاء يف خمتلف الروايات  :ذا األمر يسألون األئمة، وكان األئمة 

  يؤيدون مضمون ذلك بعبارات متنوعة. ومن ذلك النماذج اآلتية:

 	w ®u ̄ , G�̄ V°®7� u ®- j H�¯ ®�� u ̄ ,9̄*®¾̄ u®- �̄��̄ ®�Ā ®u ̄  3®( ̄ ¤<̄�� 7 ,
 Q� °5H̄ ®u � Ê21̄�H̄ � :Q̄�@̄ ®� °�7� ̄ �®   ®u ̄ ̂ ® ½ ®�<̄ : °�® °@ :Q̄�@̄�� 9 ®u ��̄ ,

 à " ̄7 Q̄�@̄ ? ®� °�:�[̄v E °��̄®% °/�̄ ®� °�-�° °@ E °�D̄ ®� °/ °8 ¬:<̄ °j ¬3]̄¯.:̄ � ¬:� : °�® °@ Q̄�@̄ F
7 ̄N�[̄ ®�<̄ :}���F 

حلسن بن موسى اخلشاب، عن إبراهيم بن أيب مساك، عن حدثنا ا«ـ 
: اإلمام 7داود، عن احلرث النضري [النصري]، قال: قلت أليب عبداهللا 

: ينكت يف القلب 7يسأل الشيء الذي ليس عنده شيء من أين يعلمه؟ قال 
  .�`�»نكتاً، وينقر يف األذن نقراً

 	w u�̄¯ ®�� ¤<̄ ®u ̄ , 
{� ¬��� à " ̄ ®u ̄  95̄�°� Q ¬�̄ ®6�7 °À̄®(�̄ :Q̄�@̄ ,
 � ¬�<̄�̄ , Ê ¬Ì�̄ °&�̄ ��¯®7� � ¬��̄�̄ ,j́>�;̄�̄ Ĺ-�k̄�̄ ¶́��̄ :ś� °M °� 21̄�̄1̄ �̄ ̄ �̄% &®  
 °Bx̄ ®�<̄ �̄ °��̄ , W�̄ ®5̄ ®6� E ÊL ®�:̄�̄ , Z�° °� ®�� E Ê� ®D�̄�̄ °j>�¯ ®�� � ¬�<̄�̄ , ÊH�°- ®�&̄�̄ °L-�V̄ ®��

  �̄%±*(:̄ 3̄ ®�-̄ ¬
(:̄ R̄�̄ F�̄% &®}�b�F  
مالزمة بني اإلمامة مبعىن املرجعية العلمية  7ـ وقد أقام اإلمام الرضا 

̄�)®w 3̄والدينية وبني العلم الذي هو من نوع اإلهلام، وأكد على ذلك قائالً:  ®�� ¬��
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 °sH̄�¯. ®�� �[̄���  ¯q̄ , s>�¯(   H�°�° 6 ¬BM̄�̄ ¬� ̄ Ȳ*-�̄%/̄ °8¯( ®@̄ W̄>̄ ®�<̄�̄ ,�̄�D̄� °sH̄ ®3Ā K̄
 u ̄ 8*� ° ¬�¯ °¾ R̄�̄ ,Ź��̄P̄- °s3̄ ®�-̄ 
̄ ®�/̄ ®�̄�̄ ,'���̄ ®�� �̄ ® � ®�� °8&̄̄ ®�<̄�̄ , 2&̄ ®� ®��

��̄ �/̄�ī¯ ® � ū � ū �<̄ ®3@̄ , Ê> ¬3�̄ °� Êh ¬��̄ °� Ê3 ¬/?̄ °� Ê�� °l ®��̄ �̄ °$�̄ , Z��̄ ¬l�� B�̄ ¬��
 °8 ³l°Ū , H�¯o � ®���̄��  8 � ®�̄ �̄ ̄ °s3̄ ���̄�̄ , s >�¯(   �̄ ̄ °8¯. ¬P °; �̄� °�¯*� ;�̄�D̄-}���F 

  :هـ ـ علم الغيب من لوازم العصمة واحلجة اإلهلية

متّ التعبري يف كثري من الروايات النبوية عن اإلمام ـ وخاصة اإلمام 
وجوب االتباع، وأنه حجة اهللا، وإثبات  ـ بتعبريات من قبيل: 7علي 

العصمة له، وأنه ميزان احلق، وأن احلق يدور معه حيثما دار، وأنه مع احلق 
واحلق معه، وإن االهتداء بأهل البيت مالزم للنجاة، وأنه معدن العلم، مما الزمه 
العلم اإلهلي اخلاص املمتنع عن اخلطأ، وإال فإن نسبة هذه الصفات املذكورة 

  إلمام الذي جيوز عليه اخلطأ يف األحكام واآلراء لن يكون صحيحاً وال مربراً.ل

  :و ـ الروايات الدالة على علم األئمة للغيب

األدلة املتقدمة فإنه قد متّ التأكيد على علم األئمة للغيب فضالً عن 
 7 علي واإلمام 9والعلم اإلهلي يف الروايات املأثورة عن النيب األكرم 

 جمرد هو مالكنا وكان السابقة، العقلية األدلة عن الطرف غضضنا ولو .أيضاً
املعىن من العلم بالنسبة إىل اإلمام سيكون قابالً لإلثبات  هذا فإن الروايات،

   نشري إىل بعض هذه الروايات:أيتأيضاً، وفيما ي

 قبل من عليها متفق رواية يف قال أنه 9ـ روي عن النيب األكرم 
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من أراد أن ينظر إىل آدم يف علمه، وإىل «: �والشيعة السنة أهل من� الفريقني
نوح يف عزمه [تقواه]، وإىل إبراهيم يف حلمه، وإىل موسى يف فطنته [هيبته]، 

  .���»وإىل عيسى يف زهده [عبادته]، فلينظر إىل علي بن أيب طالب
وحيث كان علم آدم باألمساء فوق علم املالئكة، يتضح أن علمه كان 

من  7خاصاً ومن قبيل العلم اللدني، وتبعاً لذلك كان علم اإلمام علي  علماً
  سنخ علم آدم، وأنه من العلم اإلهلي اللدين.

حنن خزان علم اهللا، وحنن «أنه قال:  7ـ روي عن اإلمام الصادق 
L «، وقال أيضاً: �`�»معدن وحي اهللا ®�<̄ °GR̄ °� °u ®]:̄�� �®   °2:̄�̄�̄�̄ ,�� ̄� , °2¯(®* ̄

 
 ®;�̄��«�b�.  
عن وجود روح خاص باألنبياء  7ـ لقد أخرب اإلمام الباقر 

واألوصياء يتعرفون من خالله على مجيع ما حيدث من أخبار ووقائع ما بني 
فربوح القدس ـ يا جابر ـ عرفوا ما حتت «العرش واألرض، ومن ذلك قوله: 

  .��a»العرش اىل ما حتت الثرى
اإلمام املخصوص بالعلم ... واحد «يف رواية أخرى: أيضاً  7ـ وعنه 

دهره، ال يدانيه أحد، وال يعادله عامل، وال يوجد منه بدل، وال له مثل وال 
نظري، خمصوص بالفعل كله من غري طلب منه له وال اكتساب، بل اختصاص 
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من املفضل الوهاب فمن ذا الذي يبلغ معرفه اإلمام وميكنه اختياره ... اإلمام 
  .���»مل ال جيهل ...عا

ومع االلتفات إىل هذه الروايات وما تقدم من األدلة هل ميكن االدعاء 
من مجيع اجلهات مثل علم سائر البشر، مبعىن أنه علم  :بأن علم األئمة 

جيوز عليهم اخلطأ؟ أليست هذه الدعوى خمالفة للواقعية  من ثَماجتهادي، و
  ؟التارخيية والنصوص الدينية القطعية

الشبهة الثانية: إن علم األئمة بالغيب من اختالقات   ■

  :المتكلمين

يتضح مما تقدم ـ وخاصة التأكيد على ثبوت علم الغيب لألئمة وكونه 
 :من نوع اإلهلام، وكذلك وجود هذه الرؤية يف عصر األئمة األطهار 

 أنفسهم بني الشيعة، وتوجيه السؤال إليهم ذا اخلصوص، وتأييد األئمة
وتصرحيهم بوجود هذا النوع من العلم لديهم ـ أن القول بأنه من موضوعات 

، هو يف حد ذاته �`�املتكلمني الشيعة يف القرون األوىل اليت أعقبت عصر الغيبة
خمتلق، فهو ال يعدو أن يكون حتريفاً للحقائق الدينية والتارخيية، واليت نشأت 

  روائية.من تأمل من صاغ هذه الشبهة يف النصوص ال
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إن السؤال عما إذا كان املتكلمون يتفقون يف تفسري علم األئمة ومدى 
سعة هذا العلم، أو أم خيتلفون يف اآلراء ذا الشأن؟ حيتاج إىل حبث مستقل، 

ما يعرف بالعلم  :ولكن يكفي هنا التذكري بأم متفقون على امتالك األئمة 
األئمة بالغيب ال وجود له يف اللدين يف حقل الدين. وأن القول بأن علم 

ـ كما ذكر ـ فهو واختالقهم املصادر الدينية األصيلة، وأنه من وضع املتكلمني 
ال ينسجم مع املصادر التارخيية والروائية، فهو يف حد ذاته جمرد ادعاء 
واختالق. وسيأيت ذكر بعض الروايات األخرى اليت تثبت علم الغيب لألئمة ـ 

للقول بعلم األئمة بالغيب منذ القدم ـ يف الصفحات القادمة  واليت كانت مستنداً
  إن شاء اهللا.

  الشبهة الثالثة: نفي علم الغيب في بعض الروايات  ■

رمبا متّ طرح هذه الشبهة أو التساؤل هنا، وهو: لو أن أصل العلم 
، كان أصالً ثابتاً، فلماذا متّ :بالغيب، أو بعبارة أدق: العلم اللدين لألئمة 

نفيه يف بعض الروايات، حيث أنكره بعض األئمة يف سياق اإلجابة عن 
  تساؤالت أصحام؟

�,�¡% �i
&��: 
  يف معرض نقد هذه الشبهة ال بد من اإلشارة إىل األمور اآلتية:

  :���أ ـ رعاية القدرة االستيعابية للمخاطب املقصر
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انه وتعاىل، ورد يف القرآن الكرمي أن علم الغيب من خمتصات اهللا سبح
uI  (إذ يقول اهللا عز وجل:  ~� }1w` & u# ~�u� t:u= u1 w2t, u¦t�� ~sw;& u? u� ~U u�t� wD u% (���.  

إن بعض الناس ـ وحىت بعض عوام الشيعة ـ مل يكونوا يستطيعون 
استيعاب أن يكون لألئمة القدرة على العلم بالغيب وهو من خمتصات اهللا 

اليل، حىت ولو قلنا بأن علم األئمة سبحانه حيث يعلمه بشكل ذايت واستق
بتعليم من اهللا، فإم على كل حال ال يطيقون أن يكون اإلمام عاملاً بالغيب 
سواء على حنو االستقالل أو التبعية. من هنا كان األئمة يراعون هذه اجلماعة 
من الشيعة اليت مل تكن لديها القدرة على التحليل العقالين ملسألة الغيب؛ فكانوا 

ذلك ينكرون وينفون نسبة علم الغيب إليهم. ومن األمثلة على ذلك ما ورد ل
بعض أخبار املالحم والفنت حيث أثار استغراب بعض  7يف ذكر اإلمام علي 

! فضحك »لقد أَعطيت يا أمرياملؤمنني علم الغيب«إذ يقول: ودهشتهم أصحابه 
�° w، وقال للرجل وكان كلبياً: 7 4̄®*�̄ ,�́®�̄ ��̄<̄ �/̄ �̄ °� �̄¬:��̄ ,�®*k̄ �® �- �̄

 ́�®   =[ ®u � Ê�³  . وسيأيت تفصيل الرواية الحقاً.�`�{̄�̄�

  :رعاية القدرة االستيعابية للمخاطب الغايل ب ـ

من ناحية أخرى يعانون  :وكان بعض الشيعة من خماطيب األئمة 
وتبعية من سذاجة وبساطة من نوع آخر، حيث ال يدركون حقيقة علم الغيب، 
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علم األئمة بالغيب لعلم اهللا، ولذلك كانوا لدى أدىن مشاهدة ملا يثبت علم 
 م األمر إىل حد ة، بل قد يصلم إىل مستوى النبواألئمة اخلارق يرفعو

يستشعرون من السائل  :الغلو والتأليه أحياناً. من هنا عندما كان األئمة 
هة هذه الظاهرة اخلطرية، ويسعون وجود أرضية للغلو، كانوا يبادرون إىل مواج

إىل القضاء عليها يف مهدها، ولتحقيق ذلك مل يكن أمامهم من بد أحياناً غري 
  إنكار علمهم بالغيب. وإليك مثالً احلادثة اآلتية:
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كان يراعي القدرة  7يتبين لنا من هذا النص بوضوح تام أن اإلمام 

  االستيعابية لدى املخاطب، ويوازن ما بني العامة واخلاصة من شيعته وأصحابه.

  :ج ـ نفي العلم االستقاليل دون التبعي

 :أما الوجه الثالث يف تفسري الروايات النافية لعلم األئمة األطهار 
بالغيب، فهو أن مراد األئمة من هذا النفي هو علم الغيب االستقاليل، مبعىن أن 
يدعي األئمة علمهم بالغيب من عندهم ومن دون عناية أو إذن من اهللا سبحانه 

يات املأثورة عن األئمة األطهار وتعاىل، فهذا النوع من العلم هو املنفي يف الروا
 عليه يترتل تبعياً علماً كان 9يف هذا الشأن، وحىت علم النيب األكرم  :

 لسان على تعاىل اهللا قول وإن اإلهلي، العلم وخمزون السماء من وعناية برعاية
&�u  (: األكرم النيب uZ & u� }1w` � � ur u1 u% & c: t? u" w¼t?u�w� ~�w� t�u  u1 t� ~
��  ~�� ~7 tIu� u%

 �A tI u<w� ©� wiu@ u% ©	= w� u" }1w` & u" u  t�w` ~�I z��� u�w� }� u� & u� u% w t� utl� t� w� ~m t	u� t�u0 tRu1 u2t, u¦t�� ~6u� tDu 
 u�I~� w� tY ~= (�b� إمنا ينفي عنه هذا النوع من العلم االستقاليل بالغيب دون العلم ،

  الذي يفتحه اهللا عليه.
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بيان التفريق بني هذين النوعني من علم الغيب  وحلسن احلظ فقد جاء
، ومن ذلك الرواية اليت تقدمت :يف الروايات املأثورة عن األئمة األطهار 

، وإليك 7اإلشارة إليها يف بيان بعض املغيبات على لسان اإلمام علي 
  تفصيلها من كتاب ج البالغة:
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  :الفعلي دون مطلق العلمد ـ نفي العلم 

املسألة األخرى اليت تستنتج من بعض الروايات هي أن األئمة األطهار 
ال حييطون جبميع األمور والعلوم بشكل فعلي، وإمنا يعلمون ذلك إذا  :

أرادوا بتعليم من اهللا. وهذا ما يظهر جلياً من سؤال عمار الساباطي اإلمام 
لَا ولَكن إِذَا أَراد أَنْ يعلَم «: 7مام عن علم الغيب، فقال له اإل 7الصادق 

 هلَمَء أَعياهللالش كذَل«���.  

  :الشبهة الرابعة: عدم اعتبار علم الغيب في اإلمام واإلمامة  ■

إن الذين ترتلوا مبقام اإلمامة واإلمام إىل مستوى احلاكم أو إىل جمرد 
لم الغيب يف اإلمام واإلمامة، عامل يف الدين، يطرحون شبهة حول اعتبار ع

حيث قالوا بعدم اشتراط علم الغيب أو العلم اللدين يف مقام اإلمامة وشخص 
ه لإلمام ناإلمام. وقد كان أهل السنة منذ البداية ـ طبقاً للتعريف الذي يقدمو

واإلمامة، على ما مر بيانه يف الفصل األول من هذا الكتاب ـ من املنكرين 
يف  همبالنسبة إىل األئمة. وقد عاد تداول هذه الشبهة بني بعضللعلم اللدين 

اآلونة األخرية، حيث يتمسكون مبقتطفات من الروايات والكلمات املروية عن 
، ومن بينها كلمات أمري املؤمنني يف ج البالغة، من قبيل :األئمة األطهار 

�̄-w �̄¬%�� <̄L̄قوله: ̄ ,2̄¬(¯ ®�� h̄̄�̄ = D¬���̄ ��̄<̄ 2 ¬P° ®�� °��¯*@�̄ ,  Ü�¯ ®�� °H� °x °; ̄R ®��̄ ,2̄&̄
 �V̄5̄ R�̄ ,´ Ä�¯̧  2¬C� �̄ ̄ �� ³H��̄ °/ ¬R<̄ ��̄̄ °��� �̄ ̄ °�� D̄�̄<̄ ��̄�̄ ,  Ú�¬%�� >� °M °�-

 ¬�<̄ ¥®��̄- ��̄L̄ �v °�®*�̄�̄�̄�̄ ,�¯ § H�k̄ �̄ ̄ �$̄̄®(;̄ °�®*�̄ ®�̄6̄ ,�́�°®C�̄� �}�`�F  ليثبتوا
                                                             

� −  p ,E����� � ,`crF��&  ��£�� �[� 2&{6� �< Z�- , 
` −  :�@H 2(i � ,2k�(�� #,bF 



 ���

ه يعرف نفسه يف هذه نإمل يكن سوى عامل دين، إذ  7بذلك أن اإلمام علي 
، وهذا يتناىف مع اعتبار اشتراط علم »العلماء«الكلمات بوصفه مصداقاً لـ 

  الغيب يف اإلمامة.

وقد ذكر الشيخ حمسن كديور مستنداً إىل هذه الفقرة من ج البالغة: 
 يعرف نفسه يف هذه الكلمة بأنه سيد العلماء ... إنّ 7 اًإن إالمام علي«

يف ج البالغة بدالً من أن يعرف نفسه بامتالكه لعلم الغيب  7 اًاإلمام علي
، يتحدث عن العهد الذي أخذه �كما حيلو للمتكلمني أن يصفوه ذه الصفة�

حبثنا  إنّهو أعلم العلماء.  7 اًاإلمام علي اهللا على العلماء، وحنن نؤمن بأنّ
شرط يف اإلمامة أم ال؟ وعلى أي حال  »علم الغيب«يدور حول ما إذا كان 

فإن أصل علمه بالغيب ليس حمور حبثنا، وإمنا الذي يشكل حمور حبثنا هو 
  .���»شرطيته يف اإلمامة

x �% �<": 
  يف معرض نقد هذه الشبهة ال بد من التذكري باألمور اآلتية:

  :ة إىل مستوى احلاكم والفرد العاديأ ـ الترتل مبقام اإلمام

تقدم أن ذكرنا ـ يف الفصل األول يف معرض تعريف اإلمامة بالتفصيل ـ 
أن أهل السنة قد نظروا إىل موضوع اإلمامة بنظرة سطحية، وقد ترتلوا مبقام 
اإلمام إىل مستوى احلاكم الديين، ومن مثّ إىل جمرد العامل واتهد الذي جيوز 

. أما اإلمامية فقد استلهموا من آيات القرآن الكرمي، من قبيل اآلية عليه اخلطأ
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إىل مستوى اإلمامة بعد  7اليت تثبت رفع اهللا سبحانه للنيب إبراهيم اخلليل 
، ليجعلوا شأن اإلمامة مساوياً لشأن النبوة أو أعلى منها، ���أن أعطاه النبوة

قد انتخبوا ملنصب  : وسائر األئمة األطهار 7اإلمام علي  ولـما كان
وا بالضرورة بصفات حتلّ قد سيكونون فإم ،9اإلمامة من قبل النيب األكرم 

الروايات النبوية قد صرحت بالصفات العليا  أنّ فضالً عناإلمام وحاالته، هذا 
  ، من قبيل: العصمة، والعلم اللدين أيضاً.7لإلمام علي 

  :ب ـ خمالفة الروايات

إن الزم ما تقدم من القول بالترتل مبقام اإلمامة  رمبا أمكن القول هنا
إىل مستوى الفرد العادي، هو ما يدعيه املنكرون ويلتزمون به، ويف هذه احلالة 
يرد إشكال آخر على هذه الشبهة، وهو أنه ال بد من حتديد املعيار واملالك يف 

  ما.تعريف اإلمام واإلمامة والشرائط والصفات الداخلة واملؤثرة فيه

فهل ميكن لكل شخص أن يعرف اإلمام وصفاته وينكر الصفات 
  األخرى كما حيلو له؟

نقول ألصحاب هذه الشبهة واملخالفني لصفات من قبيل: العلم اللدين 
والعصمة: إننا يف تعريف اإلمام واإلمامة جيب أن نرجع إما إىل القرآن 

 أو أنفسهم، : منياملعصو واألئمة 9والروايات املأثورة عن النيب األكرم 
 وبعبارة. العقلي للتحليل توظيفنا خالل من اإلمامة حقيقة على نتعرف أن

ن الطريق إىل كشف حقيقة اإلمام واإلمامة من خالل مقام النقل أو إ: أخرى
  العقل.
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أما إذا دخلنا من قناة العقل، فقد ذكرنا يف الفصل األول يف معرض 
اإلسالمي حباجة ماسة ومربمة إلمام  احلديث عن فلسفة اإلمامة أن اتمع

 ،9يتمتع بصفات العصمة والعلم اللدين يف عصر ما بعد رحيل خامت األنبياء 
وتقدمها وازدهارها. كما كان هناك  منوها الفتية اإلسالم شجرة تواصل كيما

بعض التوضيحات يف نقد شبهة أفضلية اإلمامة على النبوة يف الفصل الثاين. 
فصالً يف الصفحات السابقة أن علم الغيب من لوازم الوالية وقد ذكرنا م

   الباطنية والعصمة وكون اإلمام حجة إهلية.

يف  �العلم اللدين والعصمة�وأما إذا أردنا حبث اعتبار الصفات اخلاصة 
اإلمامة من خالل النقل، فيجب القول: هناك حلسن احلظ كثري من الروايات 

قول بعدم ورود هذه الصفات يف النصوص الروائية، الواردة يف هذا الشأن. إن ال
والقول بأا من مبتدعات املتكلمني يف القرن اهلجري الثالث ـ على ما تقدم 

 أيتيف الصفحات السابقة ـ ناشئ عن اجلهل والغفلة عن الروايات، وفيما ي
  نشري إىل بعض الروايات الواردة يف هذا املعىن على سبيل التمثيل دون احلصر:

يف رواية مطولة يثبت  7ـ عن اإلمام زين العابدين وسيد الساجدين 
حنن أئمة «، إذ يقول: :فيها الصفات االستثنائية واخلاصة باإلمامة واألئمة 

املسلمني، وحجج اهللا على العاملني، وسادة املؤمنني وقادة الغر احملجلني، وموايل 
أمان ألهل السماء، وحنن  املؤمنني، وحنن أمان أهل األرض كما أن النجوم

الذين بنا ميسك اهللا السماء أن تقع على األرض إال بإذنه، وبنا ميسك األرض 
أن متيد بأهلها، وبنا يرتل الغيث، وبنا ينشر الرمحة، وخيرج بركات األرض، 

  .���»ولوال ما يف األرض منا لساخت بأهلها
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املخصوص اإلمام «يف تعريف اإلمام، قال:  7ـ وعن اإلمام الرضا 
بالعلم... اإلمام واحد دهره ال يدانيه أحد، وال يعادله عامل، وال يوجد منه بدل 
وال مثل وال نظري خمصوص بالفضل كله من غري طلب منه له وال اكتساب، بل 
اختصاص من املفضل الوهاب ... اإلمام عامل ال جيهل، وأودع قلبه ينابيع 

  .���»احلكمه وأهلمه العلم إهلاماً

يف هذه الرواية بصدد التعريف والتشريح الدقيق  7إلمام ا إنّ
ومقام اإلمامة، وقد متّ التصريح يف مستهلّ وماهيته والتخصصي حلقيقة اإلمام 

الرواية أن اإلمامة من حيث علو شاا ومرتلتها أكرب وأجلّ من أن تدرك 
م بأنه علم كنهها وحقيقتها عقول البشر. يصف اإلمام يف هذه الرواية علم اإلما

خاص ليس له نظري، بل ال ميكن ألي عامل أن يقترب أو يدنو منه. إن علم 
فإن علم اإلمام إن هو إال تفضل من اهللا  ومن ثَماإلمام ال يتطرق إليه الشك. 

  اختص به األئمة وأهلمه إليهم إهلاماً.

وعليه هل ميكن القول بعد هذا أن األئمة مل يستخدموا الصفات 
فيزيقية وما فوق البشرية يف وصف أنفسهم؟! وهل ميكن القول بأن علم امليتا

، وإن اإلمام واحد من بني سائر العلماء عتياديةاإلمام هو مثل سائر العلوم اال
اآلخرين، غاية ما هنالك أنه أعلمهم؟! هل هذا الكالم حري بأن يصدر من 

  ؟!:حمقق؟ وهل هو ينسجم مع مرتلة األئمة األطهار 

يف ج البالغة يف خصوص أخذ اهللا العهد  7كالم اإلمام علي وأما 
�w °Hمن العلماء والذي يقول فيه:  °x °; ̄R ®��̄ ,2̄&̄�̄¬%�� <̄L̄-̄�̄ ,2̄¬(¯ ®�� h̄̄�̄ = D¬���̄ ��̄<̄
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 ¬R<̄ ��̄̄ °��� �̄ ̄ °�� D̄�̄<̄ ��̄�̄ ,  Ú�¬%�� >� °M °�- 2 ¬P° ®�� °��¯*@�̄ ,  Ü�¯ ®�� �̄ ̄ �� ³H��̄ °/
 ́��°®C�̄ �V̄5̄ R�̄ ,´ Ä�¯̧  2¬C�}��� نفسه؛ فيجب  7. وتطبيقه على اإلمام علي

القول فيه: إن اإلمام هنا بصدد بيان فلسفة القبول بتويل مقاليد احلكم، والقول 
بأن تويل السلطة والدفاع عن حقوق اجلياع والوقوف مع املظلومني بوجه 

فقط، وإمنا هو واجب على مجيع العلماء،  »اإلمام«على الظاملني، ال يقتصر 
كان  7ولذلك ال ميكن االستناد إىل هذا الكالم والقول بأن اإلمام علي 

بصدد تعريف اإلمامة بالعلم فقط. إن هذا النوع من االستدالل يذكرنا باملثل 
. وإىل ذلك لنا أن نسأل صاحب »إن الغريق يتشبث بكل حشيش«القائل: 
شبهة: ملاذا جتاهلت الروايات والنصوص األخرى الواردة عن اإلمام هذه ال
نفسه واليت يذكر فيها الصفات اخلارقة اليت يتمتع ا واليت ال ميكن  7علي 

أن يتصف ا؟! ومن ذلك حيث يشتكي من جتاهل  االعتياديلإلنسان 
آن الكرمي. الواردة يف القروحقيقتها وأصلها الصحابة وأبناء عصره ملقام اإلمامة 

  ومن ذلك قوله: 

w Q̄� °5H̄ �$̄*� �� °��̄��̄ 'R�̄ ® <̄ "®(@̄ °GR̄ °�®�� �̄ & ̄ ®3@̄�� 9 ū/ 3 ±&�̄¯. °� ,
 �$̄°. ®� ¬�;̄�̄ �$̄� ®L�̄ �̄ ̄ ¥̄�¬%�� °�®¯�̄ ®��̄�̄ F 8.¬% °�� u/  ±�V̄ °� , s 3 ®$�̄� �̄ x@�:̄ , 8��̄  
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 7األخرى اليت حتدث فيها اإلمام علي وعشرات بل مئات الروايات 
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حتدث فيها  واليت ،9عن خلقته اخلاصة، واحتاد روحه بروح النيب األكرم 
  عن حقيقة أصل التنصيب.

  :ج ـ عدم االنسجام مع فلسفة اإلمامة

، وترتلنا م إىل :لو نفينا العلم اللدني واإلهلي عن األئمة األطهار 
ذين ال يتجاوز علمهم العلم البشري العادي ـ فإن مستوى العلماء األبرار ـ ال

مثل هذه الرؤية إىل اإلمامة سوف متثل جتاهالً لفلسفة اإلمامة. وقد أشرنا يف 
ـ إىل شؤون وتقريرها الفصل األول بالتفصيل ـ يف معرض بيان فلسفة اإلمامة 

األمور مثل اهلداية، واملرجعية الدينية، وتشريع األحكام الفرعية، وحتقيق هذه 
رهن باتصاف اإلمام ومتتعه بالعلم اإلهلي اخلاص. وملزيد من التوضيح راجع 

  الفصل األول.

الشبهة الخامسة: عدم انسجام علم الغيب مع بعض أفعال   ■

  :: األطهار األئمة

، من قبيل: العلم :لو قلنا بالصفات ما فوق البشرية لألئمة األطهار 
حداث يف املاضي واملستقبل، فإننا بالغيب يف مجيع األمور وجزئيات األ

سنواجه عجزاً يف تربير وتفسري بعض أفعال وأعمال األئمة األطهار حبسب 
إىل مسجد الكوفة، مع أن الفرض يقضي  7الظاهر. مثل توجه اإلمام علي 

بأنه جيب أن يعلم ـ عن طريق علم الغيب ـ أنه سيتعرض لعملية اغتيال 
  سينفذها ابن ملجم املرادي.

سفريه مسلم بن  7وكذلك األمر بالنسبة إىل إرسال اإلمام احلسني 
عقيل إىل الكوفة، وكذلك خروجه إىل كربالء رغم علمه ـ حبسب الفرض ـ 
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   أن ذلك سيقوده وسيقود ابن عمه إىل القتل والشهادة.

للسم، وقد  :ومن سنخ هذه الشبهة، شبهة تناول األئمة األطهار 
  ته من قبل اخللفاء بدس السم إليهم يف الطعام.كان أكثرهم قد متّت تصفي

�,�¡% �i
&��: 
بالغيب يف حد ذاته حيتاج إىل كتاب  :إن حبث موضوع علم األئمة 

مستقل، ولكننا سنكتفي هنا بذكر بعض األمور باختصار لغرض اإلجابة عن 
  هذه الشبهة:

  :أ ـ اآلراء املختلفة بشأن علم اإلمام بالغيب

إىل أن الشيعة يذهبون إىل اعتبار أصل علم اإلمام  تقدم أن أشرنا
بالغيب شرطاً يف اإلمام يف اجلملة وليس باجلملة، ولكن هل األئمة باإلضافة 
إىل األحكام والتعاليم الدينية يعلمون بالغيب يف كل ما يتعلق بأمور العامل 

ئية األعم من املاضي واملستقبل، وذلك بشكل مطلق وعام وجبميع األمور اجلز
والكلية وعلى حنو فعلي؟ أوالً: إن هذا النوع من العلم ليس شرطاً يف حتقق 
اإلمامة. وثانياً: إن بعض علماء اإلمامية رفضوا ذلك، وأضافوا له بعض القيود، 
وحاصل ذلك تعدد اآلراء واألقوال يف هذا الشأن، وميكن بيان هذه األقوال 

  على النحو اآليت:
  الفعلي بلوح احملو واإلثبات واللوح احملفوظ.ـ علم الغيب املطلق و ١
  ـ علم الغيب املطلق والفعلي بلوح احملو واإلثبات فقط. ٢
  ـ علم اإلمام بالغيب منوط بطلبه من اهللا. ٣
ـ نظرية توقف علم األئمة جبزئيات األمور إىل األئمة األطهار  ٤
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  .���أنفسهم

ل والثاين. وأما ميكن طرح أصل الشبهة بناء على القول بالرأي األو
بناء على الرأي الثالث، فإن اإلمام ال يعلم بأحداث املاضي واملستقبل بالفعل، 
وإمنا تنفتح عليهم أبواب العلم بالغيب من خالل طلبهم ذلك من اهللا واستجابة 
اهللا هلم، وليس من الالزم أن يطلب األئمة علماً إهلياً خاصاً لكل أمر، ومن هنا 

وارد املذكورة يف الشبهة هي من األمور اليت مل يطلب األئمة يحتمل أن تكون امل
  علمها من اهللا، وبذلك يرتفع أصل اإلشكال.

  :ب ـ حماذير العمل بعلم الغيب

بالغيب وأحداث وأعمال  :على الرغم من علم األئمة األطهار 
الناس وتصرفام، كان األئمة مكلفني بالعمل على طبق علمهم الظاهري 

 نشري إىل بعض احملاذير أيتإال لزم من ذلك اختالل األمور، وفيما يوالعادي، و
  املترتبة على عمل األئمة على طبق علمهم بالغيب:

ـ لو لزم ترتيب اآلثار على علم األئمة بالغيب، وخاصة اإلمام  ١
الذي متكن من ممارسة احلكم، للزم من ذلك أن يبادر اإلمام يف احلد  7علي

يف السجن كل من علم بأنه سوف يقترف اليوم أو يف  األدىن إىل أن يزج
املستقبل جرمية مثل: السرقة أو الزنا أو القتل وما إىل ذلك، وذلك للحيلولة 

أن يزج  7دون وقوع اجلرم. ويف هذه الصورة كان يتعين على اإلمام علي 
 من الناس يف السجن على أمور مل يرتكبوها بعد، وال خيفى ما يف ذلك اًكثري
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  من احملاذير املضرة باتمع واحلكومة والسلطة الدينية على السواء.

 ذا النوع من ترتيب اآلثار على علم األئمة بالغيب يتم وفيما يتعلق
طرح سؤال جديد، وهو أي األفراد الذين سريتكبون املعصية يف املستقبل 

قاء القبض عليهم سيتم حبسهم؟ هل أولئك الذين سريكتبون اجلرم غداً، فيتم إل
اليوم؟ أم حيث أن علم اإلمام بالغيب مطلق ويشمل حىت آخر يوم من حياة 
األفراد، يتم القبض على مجيع الذين سريتكبون الذنوب حىت بعد مخسني سنة؟ 

  فهل ميكن تصور إمكان هاتني الفرضيتني؟

هذا النوع من املواجهة مع املذنبني والعصاة، ينايف أصل القول  ـ إنّ ٢
باختيار اإلنسان. ذلك ألن بلوغ اإلنسان مقام اخلالفة اإلهلية إمنا يتم من خالل 

على  ا بناًءاالبتعاد عن الذنوب واجتناب املعاصي عن حرية واختيار. وأم
الفرض املذكور فإن الناس سيبتعدون عن ارتكاب الذنوب بسبب علم اإلمام 

هذا األمر ال يستحق عليه بالغيب وما ينتظرهم من العقوبة املعجلة، ومثل 
  اإلنسان أن يكون خليفة هللا.

مثل هذا التعامل مع من يفترض فيه علم اإلمام بأنه سيقترف  ـ إنّ ٣
الذنب، قد حيمله على االعتراض والقول إنه رمبا ندم يف املستقبل على ما 

ن اقترفت يداه وأنه سيتوب إىل اهللا توبة نصوحاً، وال ميكن لعلم اإلمام الغييب أ
  يكون مقنعاً بالنسبة له يف احلد األدىن.

من الناس واألصحاب  عتيادينيمعاقبة املذنبني سيشمل اال ـ إنّ ٤
انكشاف أمرهم  املقربني وحىت املسؤولني يف سلك الدولة، ويف هذه احلال فإنّ

وفضحهم وزجهم يف السجون سيضعف جبهة اإلمام واملسؤولني يف حكومته 
  الدينية.
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لة األخرى تكمن فيما يتعلق بأولئك الذين ارتكبوا ـ واملشك ٥
 املعاصي والذنوب يف السابق، فيلزم من ذلك أن يعمل اإلمام على حبس أعداد

  غفرية من الناس ومعاقبتهم.

ـ يضاف إىل املشاكل واحملاذير السابقة املذنبني الذين يسكنون يف  ٦
هم ويسجنهم؟ فعلى سبيل املدن النائية، فكيف لإلمام واحلاكم الديين أن جيمع

املثال هل يعمد اإلمام إىل إعداد قائمة يف كل يوم بأمساء الذين سيقترفون 
الذنوب غداً ويرسلها إىل مجيع عماله يف األمصار ليقوموا بإلقاء القبض 
عليهم؟! وهل جيب أن تتضمن القائمة عناوينهم الدقيقة كي ال يفلت منهم 

ال يكون لدى اإلمام من مهام سوى إعداد أحداً؟ إذا كان األمر كذلك، سوف 
هذه القوائم. فهل يكون ذلك عملياً؟ أليس لإلمام من شأن ومرتلة غري 

  اإلنشغال ذه السفاسف؟!

ـ وأما إذا قيل: إن على اإلمام أن يرتب اآلثار فيما يتعلق بعلمه  ٧
إىل ـ مثالً ـ  7بالغيب على األمور اخلاصة به فقط، كأن يسارع اإلمام علي 

  إلقاء القبض على قاتله عبد الرمحن بن ملجم، فال بد من القول يف هذا الشأن:

  أ ـ ميكن البن ملجم أن ينكر إضماره هذه النية الغامشة.

ب ـ هل ميكن اعتقال شخص رد االستناد إىل علم اإلمام بالغيب؟ 
السجن؟ يف  فإذا كان اجلواب باإلجياب، فما هي املدة اليت جيب أن يقضيها يف

حيث ال يكون هناك علم مبا يضمره املرء يف خبيئته، يتم  عتياديةاحملاكم اال
طلق سراحه، أما بالنسبة إىل اإلمام حيث يقوم احلكم عليه لفترة من الزمن مثّ ي

الفرض على أنه يعلم الغيب ويعلم بالنوايا الفاسدة اليت تنطوي عليها صدور 
من الناس  اًابن ملجم، فعليه أن يسجن كثري الناس، ويعلم عدم توبة أمثال
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وحيكم عليهم باحلبس املؤبد؟ وعالوة على الشخص املنفذ نفسه أال جيب 
  اعتقال املتواطئني معه وقدموا له املساعدة لتحقيق غايته الدنيئة؟!

ج ـ ميكن للمعتقل أو املعتقلني أن يدعوا احتمال توبتهم، وعدم قيامهم 
يام به يف اللحظة األخرية. وعليه هل ميكن عندها هل يصح مبا كانوا بصدد الق

التمسك بعلم الغيب دليالً دامغاً إلدانة املتهمني يف احملاكم القضائية، وهل ميكن 
  اعتماد هذا الدليل للحكم عليهم بالقصاص أو احلبس املؤبد أو املؤقت؟

ى د ـ مضافاً إىل القاتل، هل جيب على اإلمام أن يلقي القبض عل
الذين يسعون أو يهمون بإحلاق أنواع الضرر باإلمام، من قبيل: اجلرح يف 
احلرب، واالام وأنواع اإليذاء األخرى أيضاً؟ عندها سيكون عدد املعتقلني 

  !كثرياً جداً

هـ ـ لو اقتصر اإلمام على معاقبة اخلاطئني حبقه اخلاص والشخصي 
جتمع أن يعترض على اإلمام ويقول فقط استناداً لعلمه الغييب، عندها حيق للم

له: ما هذه احملاباة، إذ تعاقب من يضمرون السوء لك، وال تعاقب الذين 
  يضمرون الشر لألمة وابنائها والذين يعبثون بقوت الناس وبيت املال؟!

  :بالغيب 7شبهة علم اإلمام احلسني 

سفريه مسلم بن عقيل إىل  7فيما يتعلق بإرسال اإلمام احلسني 
كان مأموراً بالعمل  7وفة، وتوجهه شخصياً إىل كربالء، ميكن القول: إنه الك

حبسب العلم الظاهري، ومل يكن بإمكانه جتنب إرسال مسلم أو ميتنع عن 
أهل الكوفة ـ يف مثل هذه  نّإالتوجه إىل كربالء استناداً إىل علم الغيب؛ إذ 

م للتاريخ بألون موقفهم وشهادم رغم استعدادهم احلالة ـ سوف يسج
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إلقامة احلكومة الدينية وإرسال الرسائل والكتب العديدة إىل اإلمام احلسني 
ذا الشأن للقدوم إليهم وتويل قيادة ثورم، إال أنه مل يستجب لدعوم 
وندائهم، وسوف يتهم اإلمام ـ والعياذ باهللا ـ بأنه خاف على نفسه وعلى 

  أسرته؟

علم الغيب، سيعمد املؤرخون من أهل  يف حالة ترتيب اآلثار على
السنة وغري املسلمني من الذين ال يعترفون بعلم الغيب لإلمام، سريمسون صورة 
سلبية عن اإلمام، وملا متّ احلصول على كل النتائج واآلثار املباركة لثورة 

أن مصلحته ومصلحة اتمع  7كربالء. وعليه فقد أدرك اإلمام احلسني 
  يب اآلثار على علمه بالغيب.تكمن يف عدم ترت

  :للسم :تناول األئمة 

وأما فيما يتعلق بشبهة تناول اإلمام للطعام املسموم، فيجب القول: إن 
اإلمام رغم علمه بكون الطعام مسموماً، ولكنه حيث كان مكرهاً على تناوله، 

  مل يكن له بد من تناوله.

ن اخلليفة واحلاكم كان مضافاً إىل أنه لو أصر على عدم تناول السم، فإ
يقتله بطريقة أخرى، فرأى اإلمام أن املصلحة يف أن يكون استشهاده بتناول 
السم. وإن كان السر يف ذلك خافياً علينا. ورمبا أمكن القول مثالً: إن اختيار 
اإلمام هذه الطريقة الغتياله من قبل احلاكم، ألا تنطوي على شيء من 

ما خيتار احلاكم إن لـما كاناحلاكم وجرميته النكراء، و التكتم، وعدم افتضاح أمر
، فإنه سوف يستمر يف احلفاظ على 7هذه الطريقة يف التخلّص من اإلمام 

ـ  7الشكليات الظاهرية، فال يتعرض ألتباعه وأسرته، مبن فيهم ابن اإلمام 
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العداء  الذي سيتوىل مقاليد اإلمامة بعده ـ ويوفر هلم احلماية، أو أن ال يظهر
هلم علناً يف احلد األدىن. األمر الذي يوفر األرضية املناسبة الستمرار حياة 

  الشيعة يف الوسط املخالف.

  :محل االعتراف واألعمال املخالفة لعلم الغيب على العلم الظاهري

كانوا يعملون  :اتضح مما تقدم، كما متّ التأكيد أيضاً على أن األئمة 
والظاهري. وعلى هذا األساس لو اعترف األئمة  ياالعتيادمبقتضى علمهم 

أنفسهم يف بعض الروايات بعدم علمهم بأمور من قبيل: موضع اختباء 
، أو االعتماد على صالح �`�، أو املوضع الذي أختبأت فيه اجلارية���العدو

، أمكن تفسري ذلك ومحله على القاعدة السابقة، ��bاألشخاص حبسب الظاهر
ة يف هذه املوارد بصدد العمل على طبق علمهم الظاهري، وإن والقول بأن األئم

األئمة طبقاً لعلمهم العادي والظاهري مل يكونوا يعلمون مبوضع اختباء العدو أو 
اجلارية أو معرفة األشخاص على حقيقتهم، رغم علمهم جبميع ذلك بواسطة 

  علمهم الغييب.

أيب موسى  ويف تأييد هذا القول ميكن اإلشارة إىل قضية إرسال
األشعري بوصفه حكماً وممثالً من قبل اإلمام علي يف قضية التحكيم املشهورة 
بعد حرب صفني للتفاوض مع عمرو بن العاص، حيث تنبأ اإلمام بأن عمراً 

ويدعى عبد �. وهنا قام أحد أصحابه »وكأين به وقد خدع«سيخدعه، فقال: 
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إلمام ألثر علمه بالغيب؛ حيث مل يستوعب عدم ترتيب ا �اهللا ابن أيب رافع
فسأل اإلمام عن سبب إرساله أيب موسى األشعري رغم علمه بأنه سينخدع، 
فأشار اإلمام يف جوابه إىل فلسفة إرسال اهللا سبحانه وتعاىل للرسل واألنبياء 

اهللا رغم علمه األزيل بأن قوم يونس وغريهم من  نّإوالسفراء إىل الناس، 
يؤمنون وأم سيتعرضون للعذاب الدنيوي، إال األمم األخرى مثالً سوف ال 

أنه مع ذلك مل يرتب اآلثار على علمه األزيل، وأرسل إليهم الرسل ليتم احلجة 
  عليهم. وإليك بيان هذه الرواية على لسان ابن أيب رافع نفسه:

وقد وجه  7عن عبد اهللا بن أيب رافع قال: حضرت أمري املؤمنني «
له: أحكم بكتاب اهللا وال جتاوزه، فلما أدبر قال:  أبا موسى األشعري، فقال

كأين به وقد خدع، قلت: يا أمري املؤمنني فلم توجهه وأنت تعلم أنه خمدوع؟ 
  .���»: يا بين، لو عمل اهللا يف خلقه بعلمه ما احتج عليهم بالرسل7فقال 

 7أما املؤيد اآلخر نراه يف احلديث الذي يصرح فيه اإلمام الصادق 
�¬ ̄>�® ̄@�̄� م علمه مبوضع اختباء جاريته. إذ قال سدير الصرييف بعد ذلك: بعد̄�̄
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 : °�® °@ ?�̄v ®L °� ®�� <L̄ ®��̄ ® Ǟ<̄ °L/ 35̄ �/̄ :Q̄��̄�̄ Q̄�@̄ F �®*V̄ ®�� � ®   !̄� �̄°( °�®%:̄ R̄�̄ ,'��o�̄
 Z�¯.� ®u � �̄®<L̄@̄ �̄*� �̄ ®3M̄�̄ ®B$̄�̄ :Q̄�@̄ F�̄-̄��  ¬BM̄�̄ ¬� ̄ :) x w�}�� u�& u
  ~U u�t� wD

 u�~T t	u> u�t,u�w` }� u; t	u= t�u  u�t] u
 wpw@ u�,w;� & u"u  w-&u0w�t�� t� w� ©6t� wD (�`� ؟ : °�® °@ Q̄�@̄
 °s3̄®%   �̄��̄ ��̄ �̄ ®& ̄ ®B�̄�̄ ?B̄ °M ¬L�� �̄®�L̄ ̄ ®B$̄�̄ :Q̄�@̄ F °8 °�®<L̄@̄ ®3@̄ N̄�3̄� °�® � °M

                                                             

� − :6� H�]- ,«P7� L@�- 3&f p ,H��a� � ,b�� p ,�@�%7� ;` � ,`d�F 
` −  :B&%��a�F 



 ��+

 ®�<̄ : °�® °@ Q̄�@̄ ? Z�¯.�®�� �®   ®u � L ®]¯( ®�� E ��̄®7� ū � ǴL̄®i@̄ °H ®3@̄ :Q̄�@̄ F 8- ̂ ® ½
 Ø̄ ®�̄ . يتضح من تتمة هذا احلديث أن إنكار اإلمام لعلمه بالغيب يف بداية »�6®

احلديث كان بداعي رعاية مقتضى حال املخاطبني، وإال فإن خامتة احلديث 
  .���سوف تتهافت مع بدايته

لصفاتهم  :توظيف األئمة الشبهة السادسة: عدم   ■

  الخارقة في التعريف بأنفسهم

من  :هناك من الذين ينكرون الصفات ما فوق البشرية لألئمة 
يسعى إىل القول بأن األئمة أنفسهم مل يقولوا بأم مصداق ملثل هذه الصفات، 

يف اخلالف  :. كما أم �`�ومل يستفيدوا من هذه الصفات للتعريف بأنفسهم
الشيعة يف هذا الشأن كانوا ينحازون إىل الدفاع عن املوقف الذي  واجلدال بني

  .��bينفي عنهم هذه الصفات

، واإلمام 7اإلمام علي �ولكن اتضح من الروايات األخرية لـ 
مل يتوانوا عن التعريف عن  :، أن األئمة �7، واإلمام الرضا 7السجاد 

األهلية والقدرة على  أنفسهم ذه الصفات عندما كانوا يأنسون من املخاطب
يف مسجد  7 نكتفي بذكر خطبة اإلمام احلسن أيتحتمل ذلك. وفيما ي

  ::الكوفة، حيث قال يف التعريف بأهل البيت 
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يا أهل الكوفة! اتقوا اهللا فينا، فإنا أمراؤكم، وإنا أضيافكم، وحنن أهل «
=�~  (البيت الذين قال اهللا فيهم:  w	~= u� }"w`��  uD u2 w� t�~,w� u� t�u  u¥ t$ |	�� t6 ~�t�

 w�t,u]t��(���«�`�.  

على أصل التنصيب اإلهلي،  7يف هذا التعريف جند تأكيداً من اإلمام 
  وعلى أصل العصمة.

 7إال أن املشكلة اليت كان يعاين منها األئمة ـ كما قال اإلمام علي 
ـ تكمن يف عدم وجود من يعرف مرتلتهم احلقيقية سوى الرتر القليل من 

ص أصحام، ويبدو أن هذه اآلفة ال زالت ضاربة جبراا ـ لألسف خلّ
  الشديد ـ حىت بعد مضي أربعة عشر قرناً من تاريخ اإلسالم.

واليت تقول: إن  هموعلى هذا األساس تكون الشبهة اليت أثارها بعض
األئمة أنفسهم مل يستفيدوا من هذه الصفات للتعريف بأنفسهم، باطلة من 

  األساس.

  ::شبهة السابعة: إنكار عصمة األئمة ال   ■

إن من بني الشبهات القدمية اليت يسوقها أهل السنة وبعض 
ـ القول بأن صفة العصمة  :ـ ضمن إنكارهم عصمة األئمة  ��bاملعاصرين

من مقترحات هشام بن احلكم أو أا من خمتلقات املتكلمني يف القرنني الثاين 
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تهمة ناشئة عن الرؤية السطحية لتعريف . إال أن هذه ال���والثالث للهجرة
   .وحقيقتها اإلمامة

ولقد أجبنا عن هذه الشبهة باألدلة العقلية والنقلية يف الفصل الثالث 
، عند ذكر شبهة عدم انسجام اخلامتية مع �عدم انسجام اإلمامة مع اخلامتية�

ضطر العصمة بالتفصيل، ولذلك حنيل القارئ الكرمي إىل ذلك املوضع، كي ال ن
إىل التكرار اململ. ولكننا نكتفي هنا بذكر هذه النقطة، وهي أن الروايات 

تثبت ضعف هذا االدعاء  :النبوية الدالة على صفة العصمة لألئمة األطهار 
  القائل بأن العصمة من مقترحات هشام بن احلكم.

نعم لقد كان هلشام بن احلكم فضل كبري يف اجلهود اليت بذهلا من أجل 
باألدلة النقلية والعقلية، وكما قال  :تدالل على العصمة الثابتة لألئمة االس

تلميذه ابن أيب عمري فإن بعض األدلة اليت ذكرها هشام بن احلكم يف إثبات 
:  اىلـه تعــه إليها أحد قبله، من قبيل: التمسك بقولـة العصمة مل يسبقـنظري
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وهناك قرائن وشواهد أخرى تنفي نسبة القول بأن العصمة من 
 مبتدعات هشام بن احلكم، مثل: عدم وجود هذه النسبة إىل هشام يف أي
واحد من املصادر الشيعية، وحىت الشيخ الصدوق الذي يصفه البعض بأنه من 

ب أشد املخالفني لوصف األئمة بالصفات ما فوق البشرية مل يؤثر عنه أنه نس
هذا االام هلشام. وهناك من احملققني الغربيني من يذهب إىل االعتقاد بأن 

  .��b 7نظرية العصمة كانت سائدة قبل عصر هشام ويف زمن اإلمام الباقر 

أن هشام  �معاين األخبار�بل إن الشيخ الصدوق يثبت يف كتابه القيم 
  .��a 7بن احلكم قد استلهم العصمة وحقيقتها من اإلمام الصادق 

  :الشبهة الثامنة: تعارض عصمة األئمة مع األدعية والروايات ■

سبق أن أشرنا إىل أن العصمة من الصفات الالزمة ملقام اإلمامة، وقد 
متّ التأكيد على هذا املعىن يف اآليات والروايات املستفيضة. إال أن أهل السنة 

و العامل الديين، فقد إىل مستوى احلاكم أ :حيث ترتلوا مبقام األئمة األطهار 
بروايات عن األئمة مل  �عدم عصمة األئمة األطهار�متسكوا إلثبات مدعاهم 

يصفوا أنفسهم فيها بالعصمة، بل على عكس ذلك متاماً فقد اعترفوا بعدم 
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 خنوض يف حتليل تلك الروايات، ونعمل على نقد استناد أيتالعصمة. وفيما ي
   .���املخالفني إليها

�w ǴH̄: 7ول اإلمام عليـ من ذلك ق °I�̄ ®�<̄ àh]̄- 2́�̄��̄�̄ ®u ̄ ��³� °��̄ �̄�̄
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 7ـ كما استند أصحاب هذه الشبهة إىل فقرة من دعاء لإلمام علي 
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�,�¡% �R��: 
  فيما يتعلق بنقد هذه الشبهة جيدر االلتفات إىل األمور اآلتية:

  :أ ـ خمالفتها لآليات والروايات النبوية

لفصل الثالث مباين عصمة اإلمام وعلى رأسها اآليات لقد شرحنا يف ا
عدم انسجام اإلمامة مع «والروايات النبوية يف معرض احلديث بشأن نقد شبهة 

، بالتفصيل، ولذلك حنيل القارئ الكرمي إىل ذلك املوضع، خوفاً من »اخلامتية
  التكرار.
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كما أن  طبقاً هلذه النصوص املتقنة، ال بد من اتصاف اإلمام بالعصمة،
صرحية يف هذا  7اآليات والروايات فيما يتعلق خبصوص اإلمام علي 

الشأن. وعليه إذا واجهنا مورداً أو عدداً قليالً من النصوص الدالة عل خالف 
العصمة الثابتة بتلك األدلة املستفيضة، جيب العمل على تفسريها وتبيينها مبا 

  .يتناسب وداللة تلك األدلة والنصوص على العصمة

ل مبقام اإلمام علي وأمإىل  7ا إذا عمد شخص منذ البداية إىل الترت
كما يذهب أكثر أهل �مستوى اخللفاء الثالثة الذين سبقوه، بل أدىن من ذلك ـ 

من اآليات والروايات الدالة على عصمة أهل  اًـ متجاهالً بذلك كثري �السنة
لروايات، وأقام ، فإنه يكون قد سار على خالف هذه اآليات وا:البيت 

  مذهبه على ظاهر نصوص يتيمة هي يف حد ذاا حباجة إىل تربير عقالئي.

  :ب ـ كالم اإلمام يشري إىل أصل عام وال خيتص بشخصه

، ومطالبته من الناس أن يشريوا 7فيما يتعلق بكالم اإلمام علي 
ورد فيها  عليه حبق؛ ألنه ليس مبأمن اخلطأ، جيب القول: إذا طالعنا اخلطبة اليت

إمنا قال هذه  7هذا النص بشكل كامل، سوف يتضح لنا أن اإلمام علي 
اخلطبة يف أحداث حرب صفني، ويف األثناء قام شخص من بني أصحابه وبدأ 
بإطرائه ومدحه وثنائه بكلمات يظهر منها التملّق، وحيث كان اإلمام يكره 

الناس أن األجدر م  املديح والثناء، فقد أضاف إىل كلمته هذه الفقرة مذكراً
احلاكم من موقعه  بدل الثناء على احلاكم أن يشريوا عليه مبا هو حق؛ ذلك ألنّ

أحوج إىل الكلمة الناصحة من الكلمات املداهنة، وبطبيعة احلال حيث كان 
يف حينها هو احلاكم، مل يكن يرى لنفسه من الناحية  7اإلمام علي 

هنا تأيت إشارته إىل نفسه وأنه ليس  األخالقية أفضلية على اآلخرين، ومن
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استثناًء من احتمال اخلطأ واحلاجة إىل املشورة. وأما يف الواقع فإن لب مراده 
هو ذم مدح وثناء احلاكم، وبيان أصل عام للحكام فيما يتعلق بضرورة 
التشاور مع الناس. أما شخص اإلمام فكان معصوماً ومربءاً من اخلطأ، ولذلك 

غىن عن االستشارة. والدليل على ذلك النصوص والكلمات  فإنه كان يف
الواردة عنه ذا الشأن حيث يصرح فيها بعصمته وعدم حاجته إىل املشورة 
لعلمه التام واجلامع جبميع أبعاد وزوايا احلكم واملوضوع، وقد تقدم أن ذكرنا 

  الروايات الواردة يف هذا الشأن يف الصفحات السابقة.

  :كان صدور اخلطأ على عدم تدخل العناية اإلهليةج ـ تعليق إم

كان على املنكرين للعصمة ـ أو بعبارة أخرى: الذين يقولون بإمكان 
ـ أن يستشهدوا بروايات صرحية يف  :صدور اخلطأ واملعصية عن األئمة 

يف ج  7دالالا على صدور املعصية واخلطأ عنهم. أما خطبة اإلمام علي 
تدلّ عليه هو الطبيعة اإلنسانية لإلمام، والقول بأا حبيث لو البالغة فغاية ما 

خلّيت وطبعها، أمكن أن تكون منشأ لصدور اخلطأ واملعصية. وهذا ما يدل 
S «إذ يقول:  »يف نفسي«ويشهد له بشكل كامل لفظ  ®��̄- «®�:̄ E °� ®��̄ ±̂ º�̄

 ×̄i يت يتحلّى ا اإلمام باقية . وأما أن تكون هذه النفس والطبيعة ال»̄>�® >°�®
أن جتيب عنها،  هانفسيف اخلطبة على هذه الشاكلة أم ال؟ فيمكن للفقرة الثانية 


 «إذ يقول: ̄ � ®�/̄ ®�<̄ ¬R��� 
±% � 8- °�̄ ®�<̄ �̄ °� ��̄ «®�:̄ ®u . وعليه فإن هذه »�
ية اهللا له من ر اخلطأ واملعصية عنه معلقاً على عدم كفاوالفقرة جتعل إمكان صد
قد ثبت يف موضعه عند إثبات العصمة باألدلة  لـما كاننفسه وتركه وشأنه، و

العقلية والنقلية، أن اهللا سبحانه قد كفاه من نفسه بالعصمة، فيكون مستثىن من 
  ذلك احلكم العام، فال يكون صدور اخلطأ واملعصية يف حقّه ممكناً.
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 النصحذف مغالطة وعليه يكون صاحب هذه الشبهة قد ارتكب 
  ، وحجب االستثناء الوارد يف الفقرة اليت جعلها دليالً على مدعاه.وتقطيعه

  :د ـ نصوص اإلمام الدالة على عصمته

أشرنا يف العنوان املتقدم إىل أن غاية ما تدلّ عليه اخلطبة أعاله هو 
دون وقوعه حقيقة، وأضفنا إىل ذلك أن هذا من طبيعة وإمكان صدور اخلطأ 

. نفسها يف فقرة أخرى من اخلطبة 7مكان قد متّ نفيه من قبل اإلمام علي اإل
وهناك روايات أخرى مأثورة عن اإلمام تدلّ على عصمته وعدم صدور 

يف هذه اخلطبة رغم مطالبته  7اإلمام  . إنّأيتاخلطأ عنه نشري إليها فيما ي
موضع آخر بأنه  من احلاضرين أن ال يبخلوا عليه باملشورة، إال أنه يصرح يف

غري حمتاج إىل املشورة أصالً، وذلك لعدم إمكان صدور اجلهل واخلطأ عنه. 
كما يظهر ذلك من جوابه عن عتاب طلحة والزبري وانتقادمها له بعدم 

  استشارما، إذ أورد الشريف الرضي يف ج البالغة قائالً:

ة و قد كلم به طلحة و الزبري ـ بعد بيعته باخلالف 7ومن كالم له «
��' عتبا عليه من ترك مشورما، و االستعانة يف األمور ما ـ  �/̄ �̄°. ®&�̄:̄ ®3�̄�̄

 �́ ®�@̄ ³=<̄ ®�<̄ , °8®% ̄ �̄ °�°. ®��̄>̄ Îh;̄ 8*� �̄ °��̄ �̄��̄ �́ ®²̄ ³=<̄ ̂ � ¯ ½® °· R̄<̄ ,'��o�̄ �̄ °¡®�M̄ ®H<̄�̄
 °� ®L1̄®�̄. ®5�  ³=<̄ ®�<̄ , 8- �̄ °�®*̄ ̄  ®�<̄ °8®% ̄ °�®� °�X̄ ,�̄ & ®�°®7� ū � Ê3;̄<̄ ¬�̄� °8�̄�̄H̄ àh;̄

FFF ? °8-̄�-̄ °�®�ī ®�<̄ ®�<̄ °8°. ® $M̄  R̄�̄ ,�̄ °�  ®�k̄ =®<H̄ R̄�̄ �̄ °�/®<H̄ !̄� �̄�[̄ E ®#¯. ®;<̄ ®�̄�̄
 °®7� ū � ̂ ��̄ ®���̄ �̄ °��̄ I¯. ®5�̄�̄ °8°. ® $M̄ Ê� ®� °; Ȳ@̄�̄ ®�k̄ ®H<̄ ® Ǟ �̄�[̄ �̄��̄ ®��̄�̄ ,�̄ & ®�

 �̄ °�  ®�k̄ ®u ̄ R̄�̄ �̄ °�®% ̄}���F 
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بعد مقتل طلحة والزبري، مبيناً عدم تردده  7وقال اإلمام علي 
 : وشكّه يف معرفة احلق

w ®�<̄ �̄%-�̄ , ��¯* ®�̄ ®�� Ḡ�̄ ®H °[ ®�°. ®&¬%�̄�̄�̄ , ��̄®¬C�� E ®�°. ®/3̄¯. ®�� �̄%- u ̄ ®�°� ®LP̄
 , °2]̄®* ¬l�� °8®. ¬&Ā<̄ ®u�̄ Ḡ�̄®(¬%�� 
  �L̄ °/ T̄®*�̄�̄ ,2̄¯*  ��̄ ®�� 8�̄ ®�/̄ ® Ǟ ÊY ®&5̄ L̄@ °� , H� ¯ ±Ì��
 ®� °� °& ¬5�̄�̄<̄�̄ , H ®3V̄ ®�� �̄@��̄ ̄ ®� °�- °LC¯. ®:<̄ °�®� e ��̄ , °���̄�̄̄ ® � °8 ®@ H��̄ °/ ® Ǟ Ê��̄%M̄ \̄- °H

 °®7� 2¯* ® ]- , 2¬*±%�� °S ®3 A ®� °�*: ¯ ¬¿-̄�̄ , u/ ±3�� °Z�¯( ® M ®� °�®% ̄ ̂ ¯Ō5̄ 9¬.;̄ ,ū/ ±Ō ®V
 ,B̄*�>̄ R̄�̄ �̄� °�¯. ®�̄ °n®*;̄ , 2 ¬x̄¯®7� ±>��̄M̄ E ±h̄ ®�� ū%5̄ �̄ ̄ ®� °��̄ °� ®&@̄<̄

 °� °��̄ °hi®: °< �̄ ®�̄* ®�� ,�̄� °$* °¡ R̄�̄ �̄� °L �¯. ®+̄�̄ Ù́ L ®�� °=®<H̄ Z̄�̄ ̄ , ��¯*¯( ®�� �̄�[̄ �̄�̄ ®P�̄®��
 ®�&̄®C/̄ ® Ǟ �́�̄- h̄1�̄ ®u�̄ FFF °8°./ H°< ®D °� ±h̄ ®�� E °� ®��̄�̄ ��̄ ,
±% ̄ T̄¬¯·̄}���F 

بشأن عصمته وعدم صدور الكذب والضالل  7وقال اإلمام علي 
®�° «عنه: ̄X̄ R̄�̄ °�®- ±D °� R̄�̄ °�®-D̄�̄ ��̄  ¤ ¬B °X R̄�̄«�`�.  

  :تقرير آخر للشبهة: اعتراف األئمة يف أدعيتهم بأم مذنبون

، :إن من بني التقريرات األخرى لشبهة إنكار عصمة األئمة 
  .��bالتمسك باألدعية املتعددة الواردة عنهم واليت يعترفون فيها بذنوم

�,�¡% �i
&��: 
ن مباحث املعاين واأللفاظ يف معرض حتليل هذه الشبهة جيب القول: إ
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تعد اليوم من املباحث اهلامة يف العلوم اإلنسانية، وألمهية هذه املباحث 
وارتباطها بالتعاليم والنصوص الدينية يف علم فلسفة الدين والبحث الديين 
والتفسري، فإا حتظى بأمهية خاصة. وعليه نقول: ما هي لغة الدين؟ وهل هي 

م أا ختتلف عنها؟ وما هو مكمن االختالف بينهما؟ إن ذات اللغة العرفية أ
القدر املتيقّن هو أن لغة الدين ـ وخاصة لغة القرآن ـ ال ختتلف عن لغة العرف 
من الناحية املاهوية، فإا مثلها يف االشتمال على االستعارة والكناية والتعليم 

ة ال تتوفّر يف لغة واملبالغة، ويف الوقت نفسه تشتمل على معاين سامية وعميق
  العرف.

  :أ ـ التفسري العرفاين

ميثّل الدعاء نوعاً أخص من لغة الدين، فهو ميثّل يف احلقيقة لغة وواسطة 
االرتباط بني الداعي وبني اهللا واملعبود والعامل القدسي وما فوق الطبيعي. حيث 

والعدم، الداعي يرى نفسه أمام خالق الوجود وواهب احلياة يف غاية التضاؤل 
فهو يرى نفسه متقوماً ـ يف كل حلظة من حياته ـ بذلك الوجود القدسي، 
ولذلك يرى وجوده إىل وجود ذلك اخلالق مبرتلة وجود قطرة املاء إىل احمليط 

 من وظيفة سوى عبادة أوامر ذلك املعبود الفياض اهلادر، وأن ليس له
ه مرضاة احملبوب ، ويرى كل خطوة يرفعها يف هذا املسري باجتاوإطاعته

واملعبود، وتبعاً لذلك يضمن النجاح والفوز والفالح، وبعكس ذلك فإن كل فعل 
وحلظة تؤدي إىل االبتعاد عن غايته ومعبوده، تستتبع خسراناً وإمثاً ال كفارة له 

  حىت وإن كان ذلك ال يعد معصية وذنباً يف إطار الشريعة. 

ت فحسب، بل يضيف هلا ترك إن العارف الذي ال يكتفي بترك احملرما
املكروهات، بل حىت بعض املباحات لغاية القيام باملستحبات والواجبات، 
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تكمن غايته ودافعه يف الوصول إىل هدفه األخري املتمثّل باالتصال باحمليط 
. وقيل يف ذلك: »الفناء«اإلهلي الذي يتم التعبري عنه يف املصطلح العرفاين بـ 

  .»ت املقربنيحسنات األبرار، سيئا«

الذي ميثل قمة العارفني،  7شخصية مثل شخصية اإلمام علي  إنّ
ـ على ما مر بيانه وذكرنا رواياته يف  9وأفضل الكائنات بعد النيب األكرم 

الفصل األول والثاين عند حبث مقام اإلمامة ـ قد بذل كل وجوده من أجل 
ى كل فعل أو حركة أو كلمة الوصول إىل املقصود وكمال اهللا الالمتناهي، وير

مثل �تبعده عن غايته، بل حىت إذا أدت إىل عرقلة حركته إىل اهللا أو كبحها 
، خطأ وزلّة وذنباً، من هنا فإنه يلجأ لذلك إىل الدعاء واالستغفار �املباحات

  وطلب الصفح.

كثري من األدعية ـ من قبيل:  7من هنا فقد صدر عن اإلمام علي 
لصباح ـ يف هذا الشأن، وهي تنطوي بأمجعها ـ كما أسلفنا دعاء كميل ودعاء ا

عـ على لغة الدعاء وطلب العفو والصفح عن املكروهات واملباحات اليت ال تد 
  .���ذنباً يف إطار الشريعة، وإمنا هي معصية يف حقل العرفان واإلنسان الكامل

  :ب ـ التفسري العلمي والتربوي

يرومون من خالل هذه األدعية  :ئمة الوجه الثاين هو القول بأن األ
تعليم اآلخرين كيفية الدعاء واالرتباط مع اهللا يف خطام، فهم بصدد تعليم 
املذنبني بشكل غري مباشر كيفية تطهري صدورهم وجالء قلوم من األدران 
من خالل االعتراف بذنوم بشكل مستمر، واالنطالق بذلك حنو مصدر النور 
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  .���يد أن هناك من ال يرى هذا اجلواب مقنعاًوالطهر والنقاء. ب

  :ج ـ احلمل على االستغفار الدفعي

ما وتربيره  :قال بعض املعاصرين يف حتليل اعتراف األئمة 
إن االستغفار الوارد يف هذه األدعية هو من االستغفار الدفعي، مبعىن «حاصله: 

االستغفار االستغفار الذي حيول دون عروض الغفلة واملعصية، وليس من 
الرفعي الذي يأيت بعد اقتراف الذنوب حقيقة. ومثل ذلك مثل الغطاء الذي 
يوضع على املرآة كي ال يقع عليها شيء من الغبار، ال كمثل املنديل الذي 

  .�`�»ميسح به الغبار الواقع عليها أصالً

  :د ـ طلب االستغفار لذنوب األمة

هو أن  ��bالرواياتاألمر اآلخر الذي ميكن أن نستفيده من بعض 
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أولئك السادة اهلداة أنفسهم معصومون ومربأون من األخطاء والذنوب، ولكن 
املستوى  على املسلمة األمة هداية يف 9حيث كانوا مثل النيب األكرم 

الروحي واملعنوي، وأم اضطلعوا بشكل وآخر مبهمة هداية الناس، فإنه وإن 
ية، ولكنهم مع ذلك كانوا يشعرون مل تتوفر هلم األرضية املناسبة للهدا

باملسؤولية، وكانوا يعتربون أخطاء الناس أخطاءهم، فكانوا لذلك يستغفرون 
اهللا منها ويطلبون منه العفو والصفح. وميكن تشبيه ذلك باخلطأ الذي يرتكبه 
الولد؛ فيأخذ الوالد خطأ الولد وكأنه صادر عنه، وهكذا نرى الوالدين يتحمالن 

أبنائهما، ويتوجهان إىل الشخص الذي أخطأ ابنهما يف حقه؛ تبعات أخطاء 
فيطلبان منه الصفح ويسأالنه أن يقبل اعتذارمها، وهكذا كان األمر بالنسبة إىل 
األئمة بوصفهم آباء لألمة اإلسالمية، وهذا ما تؤكّد عليه النصوص الروائية، 

  .���»مةأنا وعلي أبوا هذه األ«مثل احلديث النبوي الشريف القائل: 

عن نسبة  7والذي يؤيد هذا األمر والتفسري، جواب اإلمام الصادق 
�u�u  (الواردة يف قوله تعاىل:  9الذنب إىل النيب األكرم  u	 w? t¦u,w���  uA }� u< u; & u�

 u	 }ku� u; & u� u% u�w] t" u� t� w� (�`� 7، حيث قال:  

ة واهللا ما كان له ذنب، ولكن اهللا ضمن له أن يغفر ذنوب شيع«
ما كان له ذنب، «. ويف قول آخر: ��b»ما تقدم من ذنبهم وما تأخر 7علي

  .��a»وال هم بذنب، ولكن اهللا محله ذنوب شيعته مث غفرها له
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من قبيل استغفار اآلباء  :وعلى هذا األساس فإن استغفار األئمة 
ألمتهم، حيث كانوا يشاهدون ذنوب األمة بعني البصرية والوجود النوراين 

  ي يتمتعون به، ويطلبون الصفح واملغفرة من اهللا على ذلك.الذ

  :هـ ـ عدم إمكان محل األدعية على الظاهر

لو كان الذين يطرحون هذه الشبهة ـ األعم من السنة والشيعة ـ من 
وشدة تعلّقهم به، يصرون على محل  7الذين يعربون عن حبهم لإلمام علي 

لعرفية، وأن اإلمام يف أدعيته ال يريد غري لغة األئمة يف أدعيتهم على اللغة ا
املعاين احلقيقية، وأنه إمنا يعترف فيها ـ والعياذ باهللا ـ باقتراف الذنوب 
وارتكاب املعاصي. فهنا حيق لنا أن نسأهلم: ما هو موقفكم بشأن تفسري 

الذي يقول  7األدعية املشاة لألدعية اآلتية؟ من قبيل: دعاء اإلمام علي 
  فيه:

 	w 
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  ة، والذي يقول فيه:يف يوم عرف 7أو دعاء اإلمام احلسني 
 	w ̄� ;� °x®�¯®7� ū � °�®% °��̄ z̄� 0/� N̄ ° ®O5̄ R ®��̄�̄}�b�F 

  ، إذ يقل فيه:7أو دعاء اإلمام زين العابدين وسيد الساجدين 
                                                             

� − FK�(l�� �� > ,��%�� �*���� ,
&��� ¥�(  j 03]7� 
` − FB*&� �� > ,s� < H3l7� 
b − F2�L  �� > ,s� < H3l7� 



 ���

 	w ¥̄�(� �̄®% � °3 ° �(¬.�� 9%̄ ¬M̄�̄ ,
.¬�D̄�̄ Z̄ ®�1̄ �/�ī ® � 9%®.�̄¯( ®��̄ 
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هل ميكن للشخص املنصف ـ األعم من الشيعي والسين ـ أن يلتزم بأن 
ـ والعياذ باهللا ـ غالب على عقله، وأن ذنوبه أكثر من  7هوى اإلمام علي 

[وهو سيد  7طاعته؟!  وهل إذا كُشف الغطاء واحلجاب عن اإلمام احلسني 
ى رؤوس األشهاد؟! وهل كانت شباب أهل اجلنة]؛ سيكون من املفضوحني عل

  ذنوب اإلمام السجاد ـ الذي كان دائم السجود يف صالته ـ حبيث متيت قلبه؟!

  : 9و ـ النقض بأدعية النيب األكرم 

لو أصر املخالف على محل األدعية املأثورة عن األئمة على ظاهرها، 
النيب ليثبت بذلك عدم عصمتهم، فإننا نسأله عن تفسري األدعية الواردة عن 

  :قوله قبيل من أيضاً، بالذنوب اعترافه على الدالة 9األكرم 

  .�`�»أنت اجلواد وأنا البخيل .. أنت الغافر وأنا املسيء«ـ 

ما  ��b»النار من أجرنا«: قول يكرر 9وهكذا فإن النيب األكرم 
الغوث الغوث خلصنا «يقرب من تسعني مرة، ويف اجلوشن الكبري، يكرر ذكر: 

  مئة مرة. ��a»ا ربمن النار ي

هذه األدعية  ايفسر وأ فهل ميكن للشخص الشيعي والسين أن حيمال
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يب تفسري الن لدعاء كان فإذا! ظاهرها؟ على 9املأثورة عن النيب األكرم 
بني منه من األئمة خاصملاذا ال حنمل معىن الدعاء املأثور عن أبنائه واملقر ،

  ؟!ذاته على احململ :املعصومني 

بكونهم حجج  :لشبهة التاسعة: إنكار اتصاف األئمة ا  ■

  تعالى: اهللا

بأم حجج اهللا من األساس، وقد  :هناك من أنكر وصف األئمة 
  تقدم حتليل هذا الشبهة يف الفصل الثالث بالتفصيل.

  :الحجية باألمور العبادية والفردية العاشرة: اختصاص الشبهة ■

حجج اهللا على اخللق أنهم  : هناك من ارتضى القول حبجية األئمة
ذلك باألحكام العبادية والفردية، أم ا يف حقل السياسة يف اجلملة، ولكنه خص

واالجتماع واملوقف والكلمة والعمل، فال يكونون حجة على اآلخرين وال 
  ميثلون أسوة هلم.

�,�¡% �i
&��: 
علمانية للدين يف حتليل هذا االجتاه جيب القول أوالً: تقدم يف القراءة ال

، حيث فصلنا البحث : واألئمة 9وتعاليمه، من قبيل: حجية النيب األكرم 
، على هامش تربير �تربيرات التنصيب�بالنقد والتحليل يف الفصل اخلامس 

  اختصاص اإلمامة بأمر اهلداية. 

وقلنا هناك: إن اإلمامة مفهوم ومعلومة عامة تشمل دائرا وتتسع 
لعبادية والسياسية واالجتماعية، وتبعاً لذلك تكون مواقف لألمور الفردية وا



 ���

  .���األئمة يف دائرة السياسة واالجتماع واحلكومة حجة أيضاً

على  �عدم انسجام اإلمامة مع اخلامتية�وثانياً: تقدم يف الفصل الثالث 
هامش شبهة حجية األئمة، ذكر كثري من الروايات املأثورة عن النيب 

على خمتلف املستويات، من قبيل:  7 علي اإلمام جيةح بشأن 9األكرم
ل السياسة واإلمامة واخلالفة، وكانت واملرجعية العلمية، وتفسري الدين، وحق

  نتيجة ذلك إطالق حجية األئمة ومشوهلا لدائرة السياسة واحلكومة.

ال بد من االلتفات إىل أن للدين يف حقل السياسة واحلكم واتمع 
صول اليت حتظى باعتبار خالد، فاإلمام يقدم تفسريات وحلوالً سلسلة من األ

 ر هذه املسائل على مررات اجلزئية وللمسائل االجتماعية، وقد تتغيللمتغي
األزمنة، واملراد من احلجية املطلقة للتعاليم الدينية ومواقف األئمة هو القسم 

اجلزئيات تتغير بتغير ، إال أن اآلليات و�أي القواعد واألصول الكلية�األول 
  الظروف واألزمنة.

وبطبيعة احلال فإن تشخيص هذين القسمني وتقدمي احلل واحلكم 
هم باإلضافة إىل املباين نإ إذاآلخر من صالحية املتخصصني يف الدين، 

  واألصول الدينية مهيمون على األوضاع السائدة أيضاً.

ئمة على اآلخرين إمنا من هنا يظهر ضعف الشبهة القائلة بأن حجية األ
؛ إذ لو متّ البحث بشأن موضوع وسعة حجيتهم يف تعاليم �`�ختص عصرهم
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، فإن اعتبار احلجية واستمرارها ـ من �األصول واملباين العامة�القسم األول 
قبيل: ضرورة تطبيق العدالة، وهداية اتمع إىل اهللا ـ لن خيتص بزمن دون 

احللول �ا إذا كان املراد هو القسم الثاين ان. أمزمن، كي يتم الكالم حول الزم
، ففي مثل هذه احلالة ال بد أوالً من حتديد مصداقه، وبيان ما �واألمور اجلزئية

وختتص بزمن معين، لالنتقال بعد ذلك  7هي القضية اليت متثل موقف اإلمام 
  إىل البحث بشأن ما هو البديل هلا.

بقاء وحفظ األرض والسماوات الشبهة الحادية عشرة: نسبة   ■

  ::إلى األئمة 

على اإلمامية هي  ���من بني الشبهات اليت يسوقها أهل السنة إنّ
، ومن املصاديق على ذلك ما ورد :نسبة الغلو والتطرف يف تعريف األئمة 

يف كثري من الروايات يف التعريف باألئمة بوصفهم علة بقاء وحفظ األرض 
يا آدم لوالهم ملا خلقتك، وملا «رواية اليت تقول: والسماوات، ومن بينها ال

  .�`�»خلقت النار والعرش والكرسي واللوح والقلم

ال تياديني عهم مثل سائر الناس واألفراد اال :يف حني أن األئمة 
. يضاف إىل ذلك: لو أن اإلمام كان وبقائه شأن هلم وال دور يف تكوين العامل
األرض والسماوات وبقائها، يرد هذا السؤال هو السبب والعلة يف احلفاظ على 

  القائل: من الذي كان يتوىل هذه املهمة قبل أن يخلق األئمة؟
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إن هذه الشبهة تنشأ من عدم معرفة مقام اإلمامة، وموقع األئمة 
ومرتلتهم. ويبدو أن بإمكان القارئ الكرمي، من خالل مطالعة اآليات 

ـ واليت تقدم بعضها ومكانتهم بيان موقع اإلمامة واألئمة  والروايات الواردة يف
، وبعضها اآلخر يف نقد »اإلمام واسطة الفيض«يف الفصل األول حتت عنوان 

شبهة أفضلية األئمة واإلمامة على األنبياء والنبوة يف الصفحات األخرية ـ أن 
األمور  جييب بنفسه عن هذه الشبهة. ومع ذلك نشري يف نقد هذه الشبهة إىل

  اآلتية:

من أجل حتقق فعل أو إجياد  غاية اخللق: :واألئمة  9ـ النيب  ١
العلة الفاعلية، والعلة املادية، والعلة �شيء، تذكر يف الفلسفة أربع علل، وهي: 

، فالعلل اليت جيب توفّرها لبناء مدرسة على سبيل �الصورية، والعلة الغائية
هي: املهندس والعمال واملعمار، والعلة املادية  املثال، هي كاآليت: العلة الفاعلية

ذلك، والعلة  سوىهي: املواد اإلنشائية من الطابوق واإلمسنت واحلديد وما 
الصورية هي: املخطط واخلارطة اهلندسية لشكل املدرسة، والعلة الغائية هي: 
الطالب وتعليمهم. والقارئ الكرمي يدرك جيداً أن الغرض والغاية من تأسيس 

إحداث املدرسة وكل هذه النفقات إمنا هي من أجل تلك العلة الغائية املتمثلة و
ببناء جيل متعلم وتدريس التالميذ والطالب. والزم العلة الغائية أن القائمني 
على إنشاء املدرسة إذا كانوا يعلمون مسبقاً أنه ال يوجد تالميذ أصالً، وأنه لن 

ة وال ينتسب إليها، ملا بادروا إىل بناء يأيت طالب واحد ليتعلم يف هذه املدرس
تلك املدرسة أبداً. إذن ميكن القول: لوال وجود الطالب، ملا بنيت املدرسة 
أصالً، ولو أا بنيت مثّ هجرها الطالب لسببٍ من األسباب، كما حيصل يف 



 ��*

بعض القرى عندما يترك السكان املنطقة، أو يتوجه الطالب إىل مدرسة أفضل 
خرى، فإن هذه املدرسة سوف تعطل وتتحول إىل خربة مبرور يف ناحية أ

األيام، أو أن تتحول إىل منشأة أخرى. وعليه لوال وجود الطالب ملا كانت 
   هناك مدرسة.

ومن جهة أخرى فقد جاء يف كثري من الروايات النبوية ـ الواردة يف 
 9 كرماأل النيب� :مصادر الفريقني ـ التأكيد على أن وجود أهل البيت 

غاية من خلق وال الفلسفة هو �: عشر اإلثىن واألئمة 3 الزهراء والسيدة
يروي  عامل اإلمكان، وقد متّ التصريح بأنه لوال وجودهم ملا أوجد اهللا العامل.

 من اخلمسة أمساء رأى عندما 7 آدم أن 9 األكرم أنس بن مالك عن النيب
مكتوبة على  �:وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني دحمم� الكساء أصحاب

يا آدم «ساق العرش، سأل عن أصحاب تلك األمساء، فقال له اهللا عز وجل: 
  .���»لوالهم ملا خلقتك، وملا خلقت النار والعرش والكرسي واللوح والقلم

يتضح أن  :ذا النوع من الرؤية والنظرة إىل أهل البيت واألئمة 
من أصل الوجود وخلق وجودهم النوراين والقدسي، كان هو الغاية واهلدف 

العامل منذ البداية، وأنه لو تصورنا أن وجودهم مل يكن هو الغاية من خلق 
العامل، ملا كان هناك من خلق أو وجود أصالً، أو أنه كان يزول وينهار بعد 

  خلقه وإجياده، كما هو احلال بالنسبة إىل املدرسة عندما يهجرها الطالب.
مة اهلدى يلعب دوراً هاماً وحمورياً من هنا ميكن القول: إن وجود أئ

وجوهرياً يف أصل خلق العامل ابتداًء وبقاًء، ولذلك فإن العامل يف بقائه رهن 
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من باب انتفاء املعلول بانتفاء علته �بوجودهم وبقائهم، كما أنه يزول بزواهلم 
 أهل أمان بييت أهل«: 9. من هنا ورد يف الروايات النبوية قوله �الغائية

  .���»األرض

السنة ـ  هو منقول يف مصادر أهل ـ على ما 7اإلمام علي وروي عن
 أهل ذهب فإذا األرض، ألهل أمان بييت أهل«: قال أنه 9عن النيب األكرم 

  .�`�»األرض أهل ذهب بييت

وهناك كثري من الروايات األخرى الواردة يف مصادر أهل السنة حتت 
  .��b»أهل بييت أمان أميت«عنوان: 

ـ مروي يف مصادر أهل  7العابدين اإلمام زين عن ث طويلويف حدي
حنن أمان أهل األرض، كما أن النجوم أمان ألهل السماء. «السنة ـ أنه قال: 

وحنن الذين بنا يمسك اهللا السماء أن تقع على األرض إال بإذنه، وبنا يمسك 
  .��a»اولوال ما يف األرض منا لساخت األرض بأهله ...األرض أن متيد بأهلها

إن أصل ورود الروايات ذا املضمون يبلغ حد التواتر املعنوي، كما 
أنه ال جمال للبحث فيها من حيث الصدور والسند. وبعد ضم القاعدة العقلية 
والفلسفية فيما يتعلق مبوقع العلة الغائية يف وجود وبقاء فعل أو شيء، بل 
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 :شيعة يف وصف األئمة وتصريح الروايات بذلك أيضاً، يتضح أن اعتقاد ال
بأم العلة الغائية للوجود ولعامل اإلمكان ابتداًء وبقاًء، مطابق للعقل والفلسفة 

 على يوجب وهذا ،9ومطابق لصريح الروايات الواردة عن النيب األكرم 
  .أيضاً املضمون ذا االعتقاد إىل يذهبوا أن السنة أهل

املتأهلني إىل هذه  وقد تعرض بعض فالسفة الشيعة من أمثال صدر
النظرية، من خالل التمسك بالربهان الغائي يف تفسري الروايات مورد البحث، 

األرض وما فيها إمنا خلقت ألجله، وكل ما خلق ألجل شيء، فمىت «إذ يقول: 
لو  :مل يكن مل يكن ذلك الشيء ... فمعىن قوله: لو بقيت بغري إمام لساخت، أي

  .���»و سقطت عن درجة الوجود فرض أا خلت من إمام هللكت
أشرنا يف  :اإلهلي الفيض واسطة : واألئمة 9ـ النيب األكرم  ٢

الفصل األول حتت هذا العنوان إىل أنه طبقاً لكثري من الروايات النبوية ـ 
عاملذكورة يف مصادر الفريقني ـ ت9الروح احلقيقية والنورانية لنيب اإلسالم  د 

 انتقال يف الواسطة دور يلعب الذي األول هلياإل الوجود هم : بيته وأهل
 وهذا. والبقاء احلدوث يف حمفوظ الدور وهذا الوجود، سائر إىل اإلهلي الفيض

ل بالعل الفالسفة عنه ويعبر املختلفة، والتجليات بالظهور العرفاء عنه يعبر ما
  .�يف فلسفة اإلشراق�الوسيطة والعقول العشرة 

والفلسفية إىل املراتب الوجودية ـ الضاربة  ذه النظرة العرفانية
، وبقائه جبذورها يف الروايات النبوية ـ لدور األئمة يف حدوث عامل اإلمكان

يتضح أن وجودهم ال يقتصر على العلة الغائية فحسب، بل إنه بوصفه علة 
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يلعب دوراً هاماً، متّ التعبري  �حبسب البيان العرفاين واحلكمة املتعالية�فاعلية 
، وأن :عنه يف لسان الروايات ببقاء األرض والسماوات بوجود األئمة 

  زواهلا رهن بزواهلم.

هذه اإلجابة تقوم على التوجه العرفاين القائل بأن وجود العامل يف  إنّ
  كل مرحلة يتوقف على وجود قطب وإنسان كامل.

، مصداق هذا اإلنسان الكامل يف عصر األنبياء هم األنبياء أنفسهم وإنّ
هم مبختلف مراتبهم الكمالية ميثلون الفرد األكمل يف كل عصر من نإ إذ

عصورهم، وسوف حيتل كل واحد منهم مقام القطب يف عصره. ولذلك يذهب 
العرفاء إىل االعتقاد بأنه بعد موت كل نيب، يعمد اهللا إىل إحياء بعض األنبياء 

وقد ذهب حميي الدين بقدرته اإلهلية، كي ال ختلو األرض من احلجة اإلهلية. 
ابن عريب إىل اعتبار كل من: إلياس وإدريس وعيسى واخلضر [بناء على 

  .���القول بنبوته]، من مصاديق األقطاب

كما أن مصداق القطب واإلنسان الكامل يف مرحلة اخلامتية ونبوة 
، الذي ال 7واإلمام املهدي  :اإلسالم بعد النيب هم األئمة املعصومون 

  بالقدرة اإلهلية، وقوام الوجود رهن بوجوده.يزال حياً 

إن  :والدينية اإلهلية املعرفة واسطة : واألئمة 9ـ النيب األكرم  ٣
الفلسفة من خلق اإلنسان هي معرفة اهللا وعبادته، كي يسلك اإلنسان بذلك 

  مراتب الكمال، ويقترب من مقام القرب الربويب والسعادة اخلالدة.

اية ال يكتب هلا التحقق إال من خالل معرفة وإن هذا اهلدف وهذه الغ
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األنبياء والشريعة اإلهلية املشتملة على سلسلة من الوسائل والسبل 
والضرورات واحملظورات. يتربع األنبياء واألئمة من الناحية العلمية والعملية 
على أمسى قمم املعرفة اإلهلية، ولذلك جيب على سائر أفراد اإلنسانية أن 

لى هؤالء العظام وأن يلتزموا مبواعظهم وتعاليمهم على املستوى يتعرفوا ع
العملي كي يتمكنوا من الوصول إىل مقام القرب والغاية من خلقهم. ويف ذلك 

��̄�� w ̄eأنه قال:  7روي عن اإلمام الباقر ̄ ¬R� °¶ ®H̄ ®6� ��̄�  °2 ¬P° ®�� �$̄*�
 ° ®3/̄�̄ �̄�L̄¯ ®���̄ Q̄�̄¯ ®�� °� ±L�̄ °/ B*(5̄ !̄� ¥̄�¬%�� ���}���F 

وعليه فإن معرفة اهللا وسلوك طريق التكامل والسعادة إمنا يكون من 
، ولوال وجود هؤالء العظام يف عامل :خالل معرفة واتباع األنبياء واألئمة 

اإلمكان ملا كُتب التحقق لفلسفة خلق اإلنسان املتمثّلة مبعرفة اهللا، ومع عدم 
ئية، لن يكتب التحقق ملقدمتها املتمثلة بأصل خلق اإلنسان حتقق العلة الغا

  أيضاً.
من هنا ميكن القول: إن اإلنبياء واألئمة األطهار يف مرحلة اخلامتية 
بوصفهم حجج اهللا على العباد إمنا ميثلون املصدر الوحيد للمعرفة الدينية، ولوال 

إن احلجة يعرف «يث: وجودهم، لكان خلق الناس عبثاً ولغواً، إذ ورد يف احلد
احلالل واحلرام، ويدعو الناس إىل سبيل اهللا ... وأنه لواله ملا عرف احلق من 

. ومن هنا جاء يف بعض الروايات أنه لو خلت األرض من إمام �`�»الباطل
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 7لساخت بأهلها، ومن هنا أيضاً ورد يف بعض الروايات عن اإلمام الباقر 
w ̄/ ®u�̄ L̄أنه قال:  �v ¬�� �̄ ̄ Ê3;̄<̄ ¬#¯.®¾̄ ¬�¯¹� ; °���̄  ®y� °�� °&��  °8 ¬:<̄ 	 ¬BM̄�̄ ¬� ̄ 	

 ́2 ¬P °;  ®�V̄- °8�̄L̄�̄ �  8®*̄ ̄}���F  

شبهة كيفية علة بقاء العامل باألئمة، ميكن دفعها من  حاصل القول إنّ
ات عن خالل االجتاه النقلي والعقلي، وقد أشرنا يف هذا السياق إىل ثالث إجاب

هذه الشبهة. إال أن بعض القدماء من متكلمي اإلمامية قد أذعنوا للشبهة، 
ونسبوا القول بنظرية كون األئمة علة لبقاء عامل اإلمكان إىل الغالة، ومن ذلك 
قول السيد املرتضى يف جوابه عن الشبهة املذكورة عن القاضي عبد اجلبار 

مية تقدم وال تأخر، إال أن يريد ما فليس نعرفه قوالً ألحد من اإلما«املعتزيل: 
. وهذا اجلواب يعبر عن عدم تطور وتكامل �`�»تقدم حكايته من قول الغالة

علم الكالم يف ذلك العصر، وأما يف العصر الراهن فقد متّ جربان هذا الضعف 
من خالل استعانة علم الكالم بالعرفان والفلسفة، وخاصة الفلسفة املتعالية، 

  ابة الثانية حصيلة هذا التطور والتكامل يف علم الكالم.وكانت اإلج

  ::اإلجابة عن شبهة من توىل حفظ العامل قبل األئمة 

مما تقدم اتضح اجلواب عن اجلزء الثاين من الشبهة، وهو اجلزء الذي 
يتساءل عن كيفية قوام السماوات واألرض يف العصور السابقة على 
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األنبياء واألئمة غاية � اجلواب األول أيضاً؛ إذ بااللتفات إىل :األئمة
ال ضرورة لوجود الغاية منذ املرحلة األوىل لبداية الفعل، بل األمر كما  �اخللق

هو واضح من تسمية العلة بالعلة الغائية، أنه غاية للخلق وليس مقدمة له. 
  وعليه ال يكون وجود األئمة يف األعصار السابقة عليهم واجباً والزماً.

كان يعترب الوجود  �النيب واألئمة واسطة الفيض اإلهلي�الثاين  واجلواب
النوراين للنيب األكرم واألئمة ال يف هذه الدنيا، بل يف عامل األرواح واألنوار 
على ما جاء يف التعبري الروائي، وعامل العقول حبسب التعبري الفلسفي، وهذا 

  األمر متحقق أيضاً.

ناظر إىل الوجود  �ملعرفة الدينيةاألئمة واسطة ا�واجلواب الثالث 
املادي لألئمة يف العامل والدنيا، حيث كانوا مصدر املعارف الدينية من هذه 
الناحية. وعليه فإن مراد الروايات من القول بأنه لوال اإلمام لساخت األرض 
بأهلها، هو اإلمام يف عصر اخلامتية، وينحصر مفهوم اإلمام يف هذه املرحلة 

يضاف إىل ذلك أنه ميكن القول إن املراد من اإلمام مطلق  عشر. ينباألئمة اإلث
احلجة اإلهلية الشامل لألنبياء أيضاً، حيث كانوا بدورهم حجة إهلية، ومبينون 

  ألحكام احلالل واحلرام أيضاً.

إن الشبهة املذكورة ناظرة إىل الوالية التكوينية، حيث سنأيت يف 
من اإليضاحات وبيان املسائل والنقاط  الصفحات التالية على ذكر مزيد

  األخرى.

   ::عشرة: إنكار الوالية التكوينية لألئمة الثانية الشبهة ■

، :هناك من أنكر الوالية الباطنية والتكوينية لألئمة األطهار 
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وينسبون ذلك إىل العرفاء من أمثال حميي الدين بن عريب، والسيد حيدر 
الوالية «ر، حيث متّ التأسيس لنظرية األملي، حىت جاء القرن احلادي عش

  .���يف املذهب الفلسفي لصدر املتأهلني »التكوينية

وقد تقدم اجلواب عن هذه الشبهة يف فصل عدم انسجام اإلمامة مع 
اخلامتية يف معرض احلديث عن شبهة اإلهلام والوالية الباطنية بالتفصيل، ومع 

  ذلك نشري هنا إىل بعض النقاط:

  :التكوينية مثرة القرب اإلهليأ ـ الوالية 

املسألة األوىل اليت جيب االلتفات إليها هي أن الوالية التكوينية ـ  إنّ
مبعىن إمكان التدخل والتصرف يف التكوينيات بإذن اهللا ـ ال تنحصر باألنبياء 

ما هي حصيلة تكامل النفس القدرة إنهذه هذه الوالية و نّإواألئمة فقط، إذ 
ذيبها بالصفات الكمالية. ولذلك ميكن لإلنسان الكامل مبقدار رة ومثاإلنسانية 

ما يتمتع به من املراتب الكمالية للنفس أن يتصرف يف الكون، فتصدر عنه 
حبسب املصطلح الكالمي. وقد  »الكرامات«بعض األعمال اخلارقة للعادة، أو 

وله على الفيض متّ التأكيد يف الروايات على مرتلة القرب اإلهلي لإلنسان وحص
ال يزال عبدي « اإلهلي أيضاً. ومنها هذه الرواية القدسية املعروفة اليت تقول:

يتقرب إيلّ بالنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره 
  .�`�»الذي يبصر به، ويده اليت يبطش ا، ورجله اليت ميشي ا
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، وقذفه وراء ظهره أن قلعه لباب خيرب 7وقد ذكر اإلمام علي 
مسافة أربعني ذراعاً مل يكن بقوة جسدية أو اتباع محية غذائية، بل كان بقوة 

واهللا ما «إذ يقول:  7ملكوتية ونفس مستضيئة بنور را، وإليك نص كالمه 
قلعت باب خيرب ورميت به خلف ظهري أربعني ذراعاً بقوة جسدية، وال 

  .���»تية، ونفس بنور را مضيئةحركة غذائية، لكين أيدت بقوة ملكو

  :ب ـ التجارب العادية والعرفانية

إن هذا ليس جمرد ادعاء فقط، بل يكفي أن نلقي نظرة عابرة على 
األتقياء والواصلني من عباد اهللا يف جمتمعاتنا أو املصادر املعتربة، حىت ندرك أو 

القية والعرفانية، نعثر على الكثري من هذه الشخصيات املوثقة يف املصادر األخ
اتمعات ففضالً عن  وما تواتر عنهم من األمور والكرامات اخلارقة للعادة.

العرفية يتم التأكيد من قبل العرفاء ـ األعم من الشيعة والسنة ـ وكذلك بعض 
الفالسفة على صدور الكرامات من بعض اخلاصة من األشخاص، فإن الشيخ 

ن ينكرون صدور األفعال اخلارقة عن الرئيس ابن سينا حيذر أولئك الذي
  .�`�العرفاء، ويدعوهم إىل وضعها يف احلد األدىن ضمن خانة اإلمكان

وقد تعرض الفالسفة والعرفاء من طريق النفس القدسية لإلنسان 
، وكذلك خوارق العادة وتقريرها وكماهلا ومقدرا إىل بيان معجزات األنبياء

ص، وقد حتدثت عن ذلك بالتفصيل يف والكرامات األخرى لبعض األشخا
  .��bكتاب مستقل
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  :ج ـ اعتراف األشاعرة

تقدم يف نقد شبهة عدم انسجام اإلهلام والوالية الباطنية مع اخلامتية يف 
فصل اإلمامة واخلامتية، أن أكثر أهل السنة ـ أي األشاعرة ـ يعترفون بصدور 

دي أوليائهم وشيوخهم، على أي »الكرامات«األمور اخلارقة للعادة، وجريان 
  وهناك منهم من أثبت هذه الكرامات واملراتب لعمر بن اخلطاب.

وعليه هل يكون هناك ما يدعو إىل العجب لو أن الشيعة أثبتوا هذه 
الذي تربى يف حجر النيب منذ  7واإلمام علي  :املرتلة لألئمة األطهار 

أن العجيب هو  نعومة أظفاره، ورويت يف فضله الكثري من الروايات؟ أم
  ؟7استكثار ذلك على مثل اإلمام علي 

  :د ـ القرآن والوالية التكوينية لغري األنبياء

يذكر القرآن الكرمي يف الكثري من آياته مناذج من اإلنسان الكامل الذي 
يتمتع مبرتلة القرب من اهللا حىت وإن مل يكونوا أنبياء، وأثبت هلم مبدأ القيام 

   نشري إىل بعض هذه النماذج:أيتة، وفيما يباألمور اخلارقة للعاد
عندما سأل النيب سليمان  ـ عفريت اجلن وآصف بن برخيا: ٢و ١د / 

أفراد حاشيته واملقربني منه من ميكنه أن يأتيه بعرش بلقيس من مدينة سبأ يف 
اليمن فوراً، ذكر القرآن الكرمي شخصني، أحدمها عفريت من اجلن واآلخر من 

ى ما ورد يف بعض الروايات ـ آصف بن برخيا، حيث قال اإلنس امسه ـ عل
9©  (اجلين:  w�u  x́ wI u<u� wpt, u� uD |Sw` u% u� w�& u< u� t� w� uAI~< u; t�u  u�t] u
 wpw@ u�,w;� & u"u  ( بينما ،

& �;u�,w  (زاد عليه آصف بن برخيا ـ وكان عنده علم من الكتاب ـ قائالً:  u"u 
 }� u; t	u= t�u  u�t] u
 wpw@ u�~T t	u> u�t,u�w` (���.  
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وامللفت أن القرآن الكرمي يذكر آلصف بن برخيا خصوصية أنه ميتلك 
�w-&u0w�t  (علم شيء من الكتاب إذ يقول تعاىل: � t� w� ©6t� wD ~U u�t� wD x w�}�� u�& u
 ( ،

يثبت أن الذي ميتلك مثل هذا العلم بالكتاب، خاصة إذا كان هذا  أمروهو 
باً مثل القرآن الكرمي، وكان العامل به شخصاً مثل رسول الكتاب السماوي كتا

ـ بطبيعة احلال ـ أقدر من آصف  سيكون فإنه ،7 علي اإلمام أو 9اهللا 
  بن برخيا يف التحكم بالظواهر الكونية والوالية التكوينية.

كان ذو القرنني على ما ورد يف القرآن الكرمي، قد  ـ ذو القرنني: ٣د / 
على تسخري الظواهر الكونية والتحكم ا، إذ يقول تعاىل:  وهبه اهللا القدرة

)&c]u] uR �� t u» |� ~7 t� w� ~U&u�t, u;� u% w½ t�uE� wJ ~pu� &}� }� u� & }"w` (��� ومن بني مصاديق ،
حتكمه بالظواهر الكونية أنه كان يطوي املسافة ما بني املشرق واملغرب يف فترة 

  زمنية قصرية جداً.

، والسيدة مرمي العذراء أم السيد 7قرآن عن أم موسى كما حتدث ال
املسيح، ولقمان واخلضر بوصفهم من األشخاص الكاملني الذين منحهم اهللا 
وأكرمهم بقدرة التحكم بالظواهر الطبيعية والكونية، ولذلك كانت تصدر عنهم 

  .�`�ى ذلك من األمور اخلارقة للعادةسوالكرامات وما 

  :تكوينية من طريق العلية الطولية أو املظهريةهـ ـ بيان الوالية ال

قد يتبادر إىل الذهن هنا أن القول بامتالك األولياء واألئمة القدرة على 
 »تفويض«التصرف والتحكّم بالتكوينيات، ونسبة األمور اخلارقة إليهم قد مينح 
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أمر الكون إىل صاحب الوالية التكوينية، وهذا يتعارض مع أصل التوحيد 
  علي هللا سبحانه.الفا

يف اجلواب عن هذا السؤال جيب القول: إن هذا األمر من قبيل أفعال 
اليت أدت باملعتزلة إىل القول بالتفويض، كما  عتياديةاإلنسان وتصرفاته اال

أدت باألشاعرة إىل القول باجلرب، ولكن الطريق الصحيح يف ذلك هو القول 
تقريرات هذا املبدأ طرح املسألة من  . ومن بني���»األمر بني األمرين«مببدأ 

مبعىن أن العلة األوىل لكل فعل هو اهللا، إال أن اهللا يقوم  »العلية الطولية«خالل 
بأفعاله من خالل األسباب والعلل والوسائط، وإن العلل الوسيطة تأخذ أصل 
وجودها وقوامها من العلة األوىل املتمثلة باهللا سبحانه. وعليه فإن الفعل 

حيث يكون بإذن  »اإلمام املعصوم«أو  »الويل«رق للعادة الذي يصدر عن اخلا
اهللا ويصدر من طريق العلل الوسيطة، فإنه ينسب إىل اهللا، وإن مجيع سلسلة 
العلل يف أصل وجودها وقوامها متقومة باهللا أيضاً، ولذلك ال يكون هناك أدىن 

  .�`�سفة املشائيةتعارض مع فاعلية اهللا. وهذا التقرير يعود إىل الفل
أما التقرير اآلخر ـ الذي يتقدم به عادة العرفاء وفالسفة اإلشراق 
واحلكمة املتعالية ـ فال يقول بالعلية، وإمنا يقول باملظهرية والتجلّي، مبعىن أن 

هم مظهر وجتل للفعل اإلهلي، حيث ـ وخاصة األولياء واألئمة  ـ اإلنسان
تكامل النفس إىل أعلى درجات القرب وصلوا من حيث اإلميان والتهذيب و

اإلهلي، وأصبحوا حمالً لتجلي وظهور الفعل اإلهلي، كاملرآة اليت تعكس نور 
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ال يزال عبدي يتقرب «الصورة، وإىل هذا املعىن يشري احلديث القدسي املتقدم: 
إيلّ بالنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي 

، والرواية املأثورة عن »ويده اليت يبطش ا، ورجله اليت ميشي ايبصر به، 
2° «، إذ يقول: 7اإلمام الباقر  ¬P °; °u ®]:̄��  °Z�-̄ °u ®]:̄�̄��  °���̄� °u ®]:̄�̄�� 
 °8 ®M�̄ °u ®]:̄�̄��  ° ®� ̄ °u ®]:̄�̄��  L ®�<̄ °GR̄ °� °u ®]:̄�̄ 8 � ®�̄ E��  s >�¯(   E«���.  

هلم تأثري يف  :على هذا األساس، لو قيل: إن األئمة األطهار و
حتقق بعض األحداث أو مجيع أمور العامل ـ بااللتفات إىل التقريرين املتقدمني 

 نّإـ لن يلزم من ذلك أي تالٍ فاسد، بل  �العلية الطولية واملظهرية اإلهلية�
ألئمة وا 9األكرم بعض الروايات ـ من قبيل الرواية الدالة على كون النيب 

وسطاء يف الفيض، على ما تقدم يف الفصل األول يف حبث فلسفة  :األطهار 
  اإلمامة ـ يؤيد هذا املعىن أيضاً.

آيات القرآن الكرمي، تؤكّد على وجود الوسائط يف  فإنّ فضالً عن ذلك
إدارة العامل، فنجد القرآن تارة ينسب مهمة قبض األرواح لنفسه، وتارة أخرى 

. وقال اهللا �`�، أو إىل املالئكة يف بعض املوارد7 »عزرائيل«لك املوت مل
� (تعاىل يف حمكم كتابه الكرمي:  c	 t�u  wm� u	|@ u�~tM& uT (�b� :ويف موضع آخر ،

) t�& uT(� c	 t�u  wm u� |�u< ~� (�a� إن هاتني اآليتني الشريفتني ختربان عن وجود إدارة ،
مل، واملصداق األبرز هلؤالء هم املالئكة وهناك من يقسم تدبري أمور العا

وتدبريها املقربون من اهللا. ويتضح من ذلك أن اهللا قد ترك إدارة بعض األمور 
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إىل خملوقاته األخرى، ومثل هذا التفويض ال يكون باطالً، بل هو موضع تأييد 
  القرآن أيضاً.

وعليه فإن الشيعة عندما يؤكدون على الوالية التكوينية لألئمة 
وينسبون إليهم تدبري شؤون العامل بإذن اهللا وعنايته ـ بأحد  :األطهار 

ـ لن يكون يف ذلك أي نوع من  �العلية الطولية، واملظهرية�املعنيني املتقدمني 
أنواع التهافت أو املعارضة مع التوحيد األفعايل والربويب. ولو أضفنا إىل هذا 

ـ وقد وأدلّتهم بيت على املالئكة البحث مبىن الشيعة القاضي بأفضلية أهل ال
تقدم حبثه يف الفصل الثاين على هامش شبهة أفضلية اإلمامة واألئمة ـ يتضح 

  أن الوالية التكوينية لألئمة أوىل بالقبول من الوالية التكوينية للمالئكة أيضاً.

ليست يف عرض  :حصيلة الكالم أن الوالية التكوينية ألئمة اهلدى 
ية هللا، كي تكون متعارضة مع التوحيد األفعايل والربويب، وتوهم الوالية التكوين

سواء يف ذلك العلية �الشرك، بل أن واليتهم تقع يف طول الوالية اإلهلية 
، وبعبارة عرفانية وروائية: إن املعصومني مظهر وجتل �احلقيقية أو اإلعدادية

نزول املطر، وحفظ  لوالية اهللا. وبعبارة أخرى: إن أفعال املعصومني، من قبيل
، وإمنا من باب الوسيلة »ما منه«السماوات ليس من باب الفاعل احلقيقي 

. وقد تقدم توضيح ذلك وذكر »ما به«واألداة القابلة وواسطة الفيض واإلفاضة 
اإلمام علّة البقاء «الروايات الواردة ذا الشان يف الفصل األول حتت عنوان: 

  .»وحفظ األرض
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ـ الربوجردي، آية اهللا العظمى السيد حسني، جامع أحاديث الشيعة، چاپخانه  ٤٠

  هـ. ١٤٠٩مهر، قم املقدسة، 
  هـ. ١٤١٧ـ البغدادي، أبو بكر، تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية، بريوت،  ٤١
يق: حممد هادي األميين، بريوت: ـ البغدادي، أمحد بن عبد العزيز، السقيفة، حتق ٤٢

  هـ. ١٤٠١شركة الكتيب، 
  ـ البغدادي، عبد القاهر، الفرق بني الفرق، دار الكتب العلمية، بريوت. ٤٣
  هـ.١٤١٧ـ البغدادي، عبدالقاهر، كتاب أصول الدين، دار الفكر، بريوت،  ٤٤
  .هـ ١٣٩٤ـ البالذري، أمحد، أنساب األشراف، دار التعارف، بريوت،  ٤٥
  ـ بو علي سينا، إهليات الشفاء، تقدمي وتعليق: إبراهيم مذكور، بريوت. ٤٦
ـ يب آزار الشريازي، عبد الكرمي، الوحدة اإلسالمية أو التقريب بني املذاهب  ٤٧

  .١٣٨٤املذاهب اإلسالمية، طهران،  اإلسالمية، امع العاملي للتقريب بني
مي، دار نشر اهلدى، گي مذاهب إسالـ يب آزار الشريازي، عبد الكرمي، مهبست ٤٨

  .١٣٨١طهران، 
وفرهنگي ـ بيات، عبد الرسول وآخرون، فرهنگ واژه ها، مؤسسة انديشه  ٤٩

  .١٣٨١ديين، قم املقدسة، 
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  (m ¾ ¿  ( 
، دار نشر اخلوارزمي، ٤ـ پوبر، كال رميوند، جامعه باز ودمشنانش، ج  ٥٠

  هـش.١٣٦٩
ري، ترمجه إىل الفارسية: عزيز كياوند، نشر ـ تارو، لستر، آينده سرمايه دا ٥١

  هـ ش. ١٣٧٦ديدار، طهران، 
  ـ التفتازاين، سعد الدين، شرح العقائد النسفية، الكليات األزهرية. ٥٢
ـ التفتازاين، سعد الدين، شرح املقاصد، انتشارات الشريف الرضي، قم املقدسة،  ٥٣

  هـ. ١٤٠٩
  (À ¾ � ¾ [  ( 

رات أنصاريان، قم املقدسة، ريخ تشيع در إيران، انتشاـ جعفريان، رسول، تا ٥٤
١٣٨٥.  

ـ جوادي، سيد كمال، فهرستواره ايرادات وشبهات عليه شيعيان در هند  ٥٥
  هـ ش. ١٣٧٥وباكستان، وزارت فرهنگ وارشاد، طهران، 

، نشر إسراء، ٢ـ جوادي آملي، عبد اهللا، تفسري موضوعي، توحيد در قرآن، ج  ٥٦
  .١٣٨٣ قم املقدسة،

  ـ جوادي آملي، عبد اهللا، واليت در قرآن، مركز نشر فرهنگي رجاء. ٥٧
  هـ.١٤٠٠ـ اجلويين، إمام احلرمني، غياث األمم يف التياث الظلم، الدوحة، ٥٨
  ش..هـ١٣٦٩ـ اجلويين، إمام احلرمني، كتاب اإلرشاد، مكتبة اخلاجني، مصر،  ٥٩
رتيل لقواعد التفضيل، حتقيق: الشيخ ـ احلاكم احلسكاين، عبيد اهللا، شواهد الت ٦٠

  هـ ش. ١٤١١حممد باقر البهبودي، وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي، طهران، 
  م. ١٩٩٤ـ احلائري اليزدي، مهدي، حكمت وحكومت، لندن،  ٦١
  ـ حجاريان، سعيد، از شاهد قدسي تا شاهد بازاري. ٦٢
  هـ ش.١٣٧٩رداد خ٢٩ـ حجيت كرماين، حممدجواد، صحيفة اطالعات، بتاريخ:  ٦٣
  ـ احلر العاملي، الشيخ، وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيت، قم املقدسة. ٦٤
ـ احلراين، ابن شعبة، حتف العقول، ترمجه إىل الفارسية: صادق حسن زاده  ٦٥

  هـ ش. ١٣٨١اآلملي، انتشارات آل علي، قم املقدسة، 
، دار األضواء، ١غة، ج ـ احلسيين اخلطيب، السيد عبد الزهراء، مصادر ج البال ٦٦

  هـ. ١٤٠٥بريوت، 
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ـ حسيين طهراين، السيد حممد حسني، امام شناسي، نشر حكمت، طهران،  ٦٧
  هـ ش. ١٣٦٢

  هـ. ١٤١١ـ احلكيم، حمسن، مستمسك العروة الوثقى، مؤسسة امساعيليان، قم،  ٦٨
  هـش. ١٣٨٢احلكيمي، حممدرضا، خورشيد مغرب، انتشارات دليل ما، قم،ـ  ٦٩
ـ احلكيمي، حممد رضا، مشعل جاويد، إعداد: حممد علي مهدوي راد، وزارت  ٧٠

  هـ ش. ١٣٨١فرهنگ وارشاد، طهران، 
ـ احللي، العالمة، األلفني يف إمامة موالنا أمري املؤمنني، دار اهلجرة، قم املقدسة،  ٧١

  هـ. ١٤٠٩
إلسالمي، قم ـ احللي، العالمة، مبادئ الوصول إىل علم األصول، مكتب اإلعالم ا ٧٢

  هـ. ١٤٠٤املقدسة، 
  هـ. ١٤١٢ـ احلمصي الرازي، املنقذ من التقليد، انتشارات اسالمي، قم،  ٧٣
ـ احلنبلي القدسي، أبو عبد اهللا حممد، األحاديث املختارة، حتقيق: عبد امللك  ٧٤

  هـ. ١٤١٠دهيش، مكتبة النهضة احلديثة، مكة املكرمة، 
  الفتاوى، احلامدية.ـ احلنفي، الشيخ نوح، تنقيح  ٧٥
ـ اخلميين، السيد روح اهللا، التعليقات على شرح الفصوص، مؤسسة باسدار  ٧٦

  هـ. ١٤١٠اسالم، قم املقدسة، 
  ش.ـ.ه١٣٧٨ـ اخلميين، السيد روح اهللا، صحيفه امام، وزارت ارشاد، طهران،  ٧٧
ن، قم ـ اخلميين، السيد روح اهللا، كتاب الطهارة، مؤسسه مطبوعايت إمساعيليا ٧٨

  هـ ش. ١٣٨٥املقدسة، 
  ـ اخلميين، السيد روح اهللا، كشف األسرار. ٧٩
ـ اخلميين، السيد روح اهللا، مصباح اهلداية إىل الوالية، مؤسسة نشر آثار إمام  ٨٠

  هـ ش. ١٣٧٢مخيين، طهران، 
، مكتبة الداوري، قم املقدسة، ٣ـ اخلوئي، السيد أبو القاسم، مصباح األصول، ج  ٨١

  ش.هـ  ١٣٦٧
  هـ. ١٤١٣ـ اخلوئي، السيد أبو القاسم، معجم رجال احلديث،  ٨٢

  (� ¾   ( 
ـ الدهلوي اهلندي، الشاه ويل اهللا، التفهيمات اإلهلية، تصحيح وتعليق: غالم  ٨٣

  مصطفى قامسي، مطبعة احليدري، باكستان.
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  هـ. ١٤١٧ـ الذهيب، اإلمام مشس الدين، سري أعالم النبالء، دار الفكر، بريوت،  ٨٤

  (� ¾ �  ( 
ـ الرازي، أبو حامت، كتاب الزينة، ترمجه إىل الفارسية: علي آقا نوروزي، مركز  ٨٥

  هـ ش. ١٣٨٢مطالعات وحتقيقات أديان ومذاهب، قم املقدسة، 
ـ الرباين الگلپايگاين، علي، مباين حجيت روايات أهل البيت، جملة كالم  ٨٦

  هـ ش. ١٣٨٣اسالمي، ربيع عام: 
م نژاد، مهدي، شگردهاي دين ستيزي از نگاه قرآن، ياقوت، قم املقدسة، ـ رست ٨٧

  هـ ش. ١٣٨١
ـ رستم نژاد، مهدي، عاشورا ريشه ها، مدرسة اإلمام علي بن أيب طالب، قم  ٨٨

  هـ ش. ١٣٨٤املقدسة، 
ـ رضواين، علي أصغر، امام شناسي در قرآن وپاسخ به شبهات، انتشارات  ٨٩

  هـ ش. ١٣٨٤ة، مسجد مجكران، قم املقدس
، ٩، و٥ـ الرفاعي، عبد اجلبار، معجم ما كتب عن الرسول وأهل البيت، ج  ٩٠

  هـ ش. ١٣٧٤وزارت فرهنگ وارشاد، طهران، 
  هـ. ١٤٠٤ـ ري شهري، حممد، ميزان احلكمة، دفتر تبليغات اسالمي، قم،  ٩١
  ـ الزخمشري، حممود بن عمر، الكشاف، دار الكتاب العريب، بريوت. ٩٢

  (� Á ¾  ( 
ـ سبحاين، جعفر، اإلهليات على هدى الكتاب والسنة والعقل، مؤسسة اإلمام  ٩٣

  هـ. ١٤٢٣، قم املقدسة، 7الصادق 
، قم املقدسة، 7ـ سبحاين، جعفر، حسن وقبح عقلي، مؤسسة اإلمام الصادق  ٩٤

  هـ ش. ١٣٨٢
 ، قم7ـ سبحاين، جعفر، واليت تشريعي وتكويين، مؤسسة اإلمام الصادق  ٩٥

  هـ ش. ١٣٨٢املقدسة، 
ـ سروش، عبد الكرمي، بسط جتربه نبوي، مؤسسة فرهنگي صراط، طهران،  ٩٦

  هـ ش. ١٣٧٦
ـ سروش، عبد الكرمي، فربه تر از ايدئولوژي، مؤسسة فرهنگي صراط، طهران،  ٩٧

  هـ ش. ١٣٧٦
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ـ السيد املرتضى، (علم اهلدى)، الذخرية يف علم الكالم، جامعه مدرسني، قم  ٩٨
  هـ ش. ١٣٧٠دسة، املق

، 7الشايف يف اإلمامة، مؤسسة اإلمام الصادق ،(علم اهلدى) املرتضى، ـ السيد ٩٩
  هـ ق. ١٤٢٦بريوت، 

ـ شرف الدين، عبد احلسني، الفصول املهمة يف تأليف األمة، امع العاملي  ١٠٠
  هـ. ١٤١٧للتقريب بني املذاهب اإلسالمية، طهران، 

  هـ. ١٤١٦، املراجعات، مؤسسة األعلمي، بريوت، ـ شرف الدين، عبد احلسني ١٠١
ـ الشعراين، أبو احلسن، ترمجة وشرح كشف املراد، كتابفروشي اسالمية،  ١٠٢

  هـ ش. ١٣٦٣طهران، 
ـ الشوشتري، الشيخ حممد تقي، ج الصباغة يف شرح ج البالغة، أمري كبري،  ١٠٣

  هـ ش. ١٣٧٦طهران، 
  هـ.١٤٢٣لم التفسري، مكتبة الرشد، الرياض، ـ الشوكاين، فتح القدير من ع ١٠٤
ـ شومبيتر، جوزيف، كاپيتاليسم سوساليسم ودموكراسي، حسن منصور، نشر  ١٠٥

  هـ ش. ١٣٧٥مركز، طهران، 
  ـ الشهرستاين، عبد الكرمي، امللل والنحل، دار املعارف، بريوت. ١٠٦
  القاهرة. ـ الشهرستاين، عبد الكرمي، اية اإلقدام، مكتبة املتنيب، ١٠٧
ـ الشريازي، السيد حممد حسني، الفقه، كتاب احلكم يف اإلسالم، دار القرآن  ١٠٨

  الكرمي، قم املقدسة.

  (½ ¾ ¹  ( 
ـ الصايف الگلپايگاين، لطف اهللا، امامت ومهدويت، انتشارات حضرت معصومه،  ١٠٩

  هـ ش. ١٣٨٠قم املقدسة، 
بليغات اسالمي، قم املقدسة، ـ الصدر، السيد صدر الدين، املهدي، دفتر ت ١١٠

  هـ ش. ١٣٧٩
  ، دار التعارف، بريوت.١٢ـ الصدر، السيد حممد باقر، األعمال الكاملة، ج  ١١١
 ١٣٩٩ـ الصدر، السيد حممد باقر، حبث حول الوالية، دار التعارف، بريوت،  ١١٢

  هـ.
قدسة، ـ صدر املتأهلني، حممد، تفسري القرآن الكرمي، انتشارات بيدار، قم امل ١١٣

  هـ ش. ١٣٦١



 �)+

سلسلة مؤلفات الشيخ  ـ الصدوق، حممد بن علي، االعتقادات، املوجود يف ١١٤
  ٥املفيد، ج 

  هـ.١٤١٨ـ الصدوق، حممد بن علي، اهلداية، مؤسسة اإلمام اهلادي، قم، ١١٥
ـ ضيائي فر، سعيد، جايگاه مباين كالمي اجتهاد، بوستان كتاب، قم املقدسة،  ١١٦

  هـ ش. ١٣٨٢

  (�  ( 
ـ الطباطبائي، السيد حممد حسني، اسالم وانسان معاصر، إعداد: السيد هادي  ١١٧

  هـ ش. ١٣٧٩خسروشاهي، انتشارات رسالت، طهران، 
ـ الطباطبائي، السيد حممد حسني، امليزان يف تفسري القرآن، مؤسسة األعلمي،  ١١٨

  هـ ق. ١٤١٧بريوت، 
لكفاية، بنياد علمي عالمه ـ الطباطبائي، السيد حممد حسني، حاشية ا ١١٩

  طباطبائي، طهران.
ـ الطباطبائي، السيد حممد حسني، شيعه در اسالم، انتشارات اسالمي، قم  ١٢٠

  هـ ش. ١٣٦٢املقدسة، 
  ـ الطباطبائي، السيد حممد حسني، ظهور شيعه، نشر شريعت، طهران. ١٢١
سالمي، قم ـ الطباطبائي، السيد حممد حسني، قرآن در اسالم، انتشارات ا ١٢٢

  هـ ش. ١٣٦١املقدسة، 
ـ الطباطبائي، السيد حممد حسني، معنويت تشيع، إعداد: حممد بديعي،  ١٢٣

  انتشارات تشيع، قم املقدسة.
 ١٤١٥ـ الطرباين، سليمان أبو القاسم، املعجم األوسط، القاهرة، دار احلرمني،  ١٢٤

  هـ.
  هـ. ١٤٠٤كتبة الزهراء، املوصلـ الطرباين، سليمان أبوالقاسم، املعجم الكبري، م ١٢٥
  هـ.١٤٢٤ـ الطربي، أبو جعفر، تاريخ الطربي، دار ومكتبة اهلالل، بريوت،  ١٢٦
ـ الطبسي، جنم الدين، چشم اندازي به حكومت مهدي، بوستان كتاب، قم  ١٢٧

  هـ ش. ١٣٨٢املقدسة، 
  م.١٩٨٥ـ الطوسي، نصري الدين، تلخيص احملصل، داراألضواء، بريوت،  ١٢٨
  ـ الطوسي، نصري الدين، شرح العبارات املصطلحة بني املتكلمني. ١٢٩
  ـ الطوسي، نصري الدين، كشف املراد، انتشارات مصطفوي، قم املقدسة. ١٣٠
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ـ عبد اجلبار، القاضي، املغين يف أبواب التوحيد والعدل، املؤسسة املصرية  ١٣١

  العامة، القاهرة.
، شرح األصول اخلمسة، دار إحياء التراث العريب، ـ عبد اجلبار، القاضي ١٣٢

  هـ. ١٤٢٢بريوت، 
  ـ عبد الرمحن، صاحل، عقيدة الشيخ حممد بن عبد الوهاب. ١٣٣
ـ عبد الصمد، عبد الفتاح، خاستگاه خالفت، ترمجه إىل الفارسية: السيد حسن  ١٣٤

  هـ ش. ١٣٧٦افتخار زاده، نشر آفاق، طهران، 
  بو حممد عثمان، الفرق املفترقة بني أهل الزيغ والزندقة.ـ العراقي احلنفي، أ ١٣٥
ـ العطاردي اخلبوشاين، عزيز اهللا، مسند الرضا، كنگره جهاين حضرت امام  ١٣٦

  هـ. ١٤٠٦، 7رضا 
  م.١٩٩٣اهلالل، بريوت، ـ الغزايل، أبوحامد، االقتصاد يف االعقادات، دار ١٣٧
هـ  ١٣٢٢صول، دار الفكر، بريوت، ـ الغزايل، أبو حامد، املستصفى يف علم األ ١٣٨

  ش.
ـ الغزايل، أبو حامد، قواعد العقائد، نشر موقع الوراق، املوجود يف املكتبة  ١٣٩

  اإللكترونية الشاملة.
  (f ¾ B  ( 

ـ الفاضل املقداد، السيوري، اللوامع اإلهلية، مكتب اإلعالم اإلسالمي، قم  ١٤٠
  هـ. ١٤٢٢املقدسة، 

  األربعني.ـ الفخر الرازي،  ١٤١
  هـ. ١٤١٥ـ الفخر الرازي، التفسري الكبري، دار الفكر، بريوت،  ١٤٢
  هـ. ١٤٢٠ـ الفضل بن شاذان، اإليضاح، مؤسسة األعلمي، بريوت،  ١٤٣
ـ القباجني، أمحد، خالفة اإلمام علي بالنص أم بالنصب؟ منشور سيدي، قم  ١٤٤

  م. ٢٠٠٤والنجف، 
 خامت، بژوهشگاه فرهنگ وانديشه ـ قدردان قراملكي، حممدحسن، آيني ١٤٥

  هـ ش. ١٣٨٦اسالمي، طهران، 
ـ قدردان قراملكي، حممد حسن، سكوالريزم در مسيحيت واسالم، دفتر  ١٤٦

  هـ ش. ١٣٧٨تبليغات اسالمي، قم املقدسة، 
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ـ قدردان قراملكي، حممد حسن، كالم فلسفي، انتشارات وثوق، قم املقدسة،  ١٤٧
  هـ ش. ١٣٨٣

قراملكي، حممد حسن، معجزه در قلمرو عقل ودين، دفتر تبليغات ـ قدردان  ١٤٨
  هـ ش. ١٣٨١اسالمي، قم املقدسة، 

ـ قلمداران، علي، حكومت در اسالم، مؤسسه مطبوعايت إمساعيليان، طهران،  ١٤٩
  هـ ش. ١٣٨٥

  السيد أبوالفضل الربقعي. احتاد، تقدمي وميش: علي، شاهراه ـ قلمداران، ١٥٠
  بني اإلسالم والوثنية،، عبد اهللا، الصراع ـ القصيمي ١٥١
ـ القندوزي احلنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع املودة لذوي القرىب، دار األسوة  ١٥٢

  هـ. ١٤١٦للطباعة والنشر، طهران، 
  ـ القوشجي، عالء الدين، شرح التجريد، الطبعة احلجرية. ١٥٣
علمي وفرهنگي، طهران، ـ القيصري، داود، شرح فصوص احلكم، انتشارات  ١٥٤

  هـ ش. ١٣٧٥

  (Â ¾ �  ( 
ـ الكاتب، أمحد، تطور الفكر السياسي من الشورى إىل والية الفقيه، دار  ١٥٥

  م. ١٩٩٨اجلديد، بريوت، 
ـ كاشف الغطاء، الشيخ حممد حسني، أصل الشيعة وأصوهلا، دار األضواء،  ١٥٦

  م. ٢٠٠٣بريوت، 
علم سياست، ترمجه إىل الفارسية: رام  ـ كالميرودي وآخرون، آشنائي با ١٥٧

  ملكويت، سيمرغ، طهران.
هـ  ١٣٦٥ـ الكليين، حممد بن يعقوب، الكايف، دار الكتاب اإلسالمية، طهران،  ١٥٨

  ش.
ـ غينون، رينه، حبران دنياي متجدد، ترمجه إىل الفارسية: ضياء الدين  ١٥٩

  هـ ش. ١٣٧٨دهشريي، أمري كبري، طهران، 
، أنطوين، جامعه شناسي، ترمجه إىل الفارسية: منوتشهر صبوري، نشر ـ غيدنز ١٦٠

  هـ ش. ١٣٧٣ين، طهران، 
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  هـ ش. ١٣٨٣ـ الالهيجي، عبد الرزاق، گوهر مراد، نشر سايه، طهران،  ١٦١
  هـ ش. ١٣٨٤ـ لباف، علي، معماري نام، نشر منري، طهران،  ١٦٢
  هـ ش. ١٣٨١منري، طهران، ـ لباف، علي، مظلومي گمشده در سقيفه،  ١٦٣
ـ اللكهنوي، مري حامد حسني، خالصة عقبات األنوار، إعداد ونشر: السيد  ١٦٤

  هـ. ١٤١٤علي امليالين، 

  (A  ( 
 ٢٠٠٤ـ املاتريدي، أبو منصور، تأويالت أهل السنة، مؤسسة الرسالة، بريوت،  ١٦٥

  م.
 ١٤٢٢العلمي، بغداد،  ـ املاوردي، علي بن حممد، األحكام السلطانية، امع ١٦٦

  هـ.
  هـ.١٤٢٤ـ املتقي، علي بن حسام، كرت العمال، دار الكتب العلمية، بريوت،  ١٦٧
، نقدي بر قرائت رمسي از دين، طرح نو، ١٣٧٩ـ جمتهد شبستري، حممد،  ١٦٨

  هـ ش. ١٣٧٩طهران، 
  ـ السي، حممد باقر، حبار األنوار، دار الكتب اإلسالمية، طهران. ١٦٩
هـ ١٣٦٣السي، حممد باقر، مرآة العقول، دار الكتب اإلسالمية، طهران،  ـ ١٧٠

  ش.
ـ املرعشي النجفي، السيد حممود، وإسفندياري، حممد، موسوعة اإلمامة يف  ١٧١

  نصوص أهل السنة، مكتبة آية اهللا املرعشي النجفي، قم املقدسة.
  هـ ق.١٤٢١وت،املسعودي، أبواحلسن، مروج الذهب، مؤسسة النور، بريـ  ١٧٢
  هـ. ١٤٠٩ـ املسعودي، علي، إثبات الوصية، دار األضواء، بريوت،  ١٧٣
ـ مسلم بن حجاج، صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء  ١٧٤

  التراث العريب، بريوت.
ـ مصباح اليزدي، حممد تقي، آموزش عقايد، سازمان تبليغات اسالمي،  ١٧٥

  هـ ش. ١٣٧٨طهران، 
  ـ مطهري، مرتضى، آشنائي با علوم اسالمي، انتشارات اسالمي، قم املقدسة. ١٧٦
  هـ ش. ١٣٦٦ـ مطهري، مرتضى، امامت ورهربي، صدرا، طهران،  ١٧٧
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  هـ ش. ١٣٦٥ـ مطهري، مرتضى، محاسه حسيين، صدرا، طهران،  ١٧٨
  هـ ش. ١٣٦٦ـ مطهري، مرتضى، خامتيت، صدرا، طهران،  ١٧٩
سريي در ج البالغة، انتشارات اسالمي، قم املقدسة، ـ مطهري، مرتضى،  ١٨٠

  هـ ش. ١٣٦١
  ـ مطهري، مرتضى، عدل اهلي، انتشارات اسالمي، قم املقدسة. ١٨١
  هـ. ١٣٩٨ـ مطهري، مرتضى، قيام وانقالب مهدي، صدرا، طهران،  ١٨٢
  ـ مطهري، مرتضى، األعمال الكاملة، صدرا، طهران. ١٨٣
  هـ ش. ١٣٧٧صدرا، طهران،  ـ مطهري، مرتضى، نبوت، ١٨٤
  هـ ش. ١٣٧٧ـ مطهري، مرتضى، والءها وواليت ها، صدرا، طهران،  ١٨٥
  .ـ.شه١٣٧٩ـ املظفر، حممدرضا، أصول الفقه، دفتر تبليغات اسالمي،قم،  ١٨٦
ـ مغنية، الشيخ حممد جواد، الشيعة يف امليزان، مؤسسة دار الكتاب اإلسالمي،  ١٨٧

  هـ. ١٤٢٧بريوت، 
فيد، حممد بن النعمان، سلسلة مؤلفات الشيخ املفيد، دار املفيد، بريوت، ـ امل ١٨٨

  هـ. ١٤١٤
، مدرسة اإلمام علي ١ـ مكارم الشريازي، ناصر، أنوار الفقاهة، كتاب البيع، ج  ١٨٩

  هـ ش. ١٣٧١بن أيب طالب، 
  ـ منتظري، حسني علي، دراسات يف والية الفقيه، دار الفكر، طهران. ١٩٠
، سيد أمحد، استراتژي وحدت در انديشه اسالم، دفتر تبليغات ـ موثقي ١٩١

  هـ ش. ١٣٧٠اسالمي، قم املقدسة، 
ـ موسوي، عبد احلميد، جملة (نداي اسالم)، الصادرة عن احلوزه العلمية ألهل  ١٩٢

  هـ ش. ١٣٨١، ربيع عام ٩السنة يف زاهدان، العدد: 
عداء واخلصوم بتكذيب ما ـ املوسوي اهلندي، السيد ناصر حسني، إفحام األ ١٩٣

  افتروه على سيدتنا أم كلثوم، مكتبة نينوى، طهران.
ـ مري لوحي، السيد أبو الفضل، جتلي فضيلت (اعترافات ابن أيب احلديد)،  ١٩٤

ترمجه إىل الفارسية: حسني شفيعي، انتشارات اسالمي، قم املقدسة، 
  هـ ش.١٣٧٥

به إلمامة أيب بكر، مركز األحباث  ـ امليالين، السيد علي، إبطال ما استدلّ ١٩٥
  هـ. ١٤٢١العقائدية، قم املقدسة، 

ـ امليالين، السيد علي، امامت بال فصل، املوجود يف مكتبة أهل البيت  ١٩٦
  اإللكترونية.
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ـ امليالين، السيد علي، تزويج أم كلثوم من عمر، مركز األحباث العقائدية، قم  ١٩٧
  هـ. ١٤٢١املقدسة، 

(  �  ( 
ناظم زادة قمي، سيد أصغر، الفصول املئة يف حياة أيب األئمة علي بن أيب ـ  ١٩٨

  هـ. ١٤١١طالب، الناشر: املؤلف، توزيع: انتشارات أهل البيت، قم املقدسة، 
  ـ النائيين، حممد حسني، تنبيه األمة وترتيه امللة، شركت سهامي خاص، طهران. ١٩٩
ة، يف شرح عقائد أهل السنة، عبد امللك ـ النسفي، عمر بن حممد، العقائد النسفي ٢٠٠

  هـ ش. ١٣٨٠السعدي، انتشارات كردستان، سنندج، 
ـ النوخبيت، أبو حممد احلسن بن موسى، فرق الشيعة، انتشارات مرتضوي،  ٢٠١

  هـ. ١٣٥٥النجف، 
  هـ. ١٤٠٨ـ النوري، حسني، مستدرك الوسائل، مؤسسة آل البيت، قم،  ٢٠٢
شواهد الترتيل لقواعد التفضيل يف اآليات النازلة يف أهل  ـ النيسابوري، احلاكم، ٢٠٣

  هـ. ١٤١١البيت، وزارة اإلرشاد، طهران، 
  ـ نيكوئي، حجة اهللا، تئوري إهلي إمامت در ترازوي نقد. ٢٠٤

  (x ¾ (�  ( 
ـ اهلامشي الشافعي، السيد حممد طاهر، مناقب أهل البيت از ديدگاه أهل سنت،  ٢٠٥

  هـ ش. ١٣٧٨مي، مشهد املقدسة، بنياد بژوهشهاي اسال
ـ اليعقويب، ابن واضح، تاريخ اليعقويب، ترمجه إىل الفارسية: حممد آييت،  ٢٠٦

  هـ ش. ١٣٧٤انتشارات علمي فرهنگي، 
ـ يوسفيان، حسن؛ شريفي، أمحد، پژوهشي در عصمت معصومان، چژوهشكاه  ٢٠٧

  هـ ش. ١٣٧٧فرهنگ وانديشه اسالمي، طهران، 
  

m1&<M� 
، بتاريخ: شهر ١٥ـ سروش، عبد الكرمي، اسالم ووحي، جملة آفتاب، العدد:  ٢٠٨

  هـ ش. ١٣٨١أرديبهشت / 
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موقع سروش، كلمته يف  ساالري، مردم عبدالكرمي، تشيع وچالش ـ سروش، ٢٠٩
  هـ ش. ١٣٨١جامعة السوربون الفرنسية، بتاريخ: شهر مرداد، 

حسيين، صحيفة شرق،  ضتبرتو  امامت در ـ كديور، حمسن، بازخواين ٢١٠
  هـ ش.١٣٨٤، بتاريخ: اسفند، ١٥ـ  ١٤وكذلك موقع كديور، العدد:

ـ كديور، حمسن، قرائت فراموش شده، جملة مدرسة، وكذلك موقع كديور،  ٢١١
  هـ ش. ١٣٨٥، بتاريخ: ارديبهشت، ٣العدد: 

  .٤٥تري، حممد، جملة كيان، العدد: ـ جمتهد شبس ٢١٢
ز، حضرت فاطمة زهراء از والدت تا افسانه شهادت، جمله ـ نعماين، عبد العزي ٢١٣

  ، احلوزة العلمة ألهل السنة يف زاهدان.٢نداي اسالم، العدد: 
ـ واعظ زاده اخلراساين، حممد، راه كارهاي حتكيم وحدت اسالمي، جملة هفت  ٢١٤

  ,٣٠آمسان، العدد: 
، صيف عام ١٩دد: ـ واعظ زاده اخلراساين، حممد، حوار، جملة كتاب نقد، الع ٢١٥

  هـ ش. ١٣٨٠
  .٦٠جملة مطالعات اسالمي، العدد:  ـ واعظ زاده اخلراساين، حممد، ٢١٦
  .٥ـ  ٤ـ واعظ زاده اخلراساين، حممد، حوار، جملة ج البالغة، العدد:  ٢١٧

  

*** 
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  ٤٠٧  ...............................................................................  باإلكراه األمساء فرض ـ ج

7 األمام صاحب اسم عثمان ـ د
  .............................................................  ٤٠٨  

  ٤٠٨  ....................................................................................التورية إىل اللجوء ـ هـ

  ٤١٠  .........................................  الخلفاء على الثناء: عشرة السابعة الشبهة  ■

  ٤١١  ................................................السنة أهل روايات يف السندية املشكلة ـ أ

  ٤١٣  ..............................  الشيعية املصادر يف األفضلية روايات ذكر عدم ـ ب

  ٤١٣  ....  السنة أهل مصادر يف أخرى روايات مع الرواية هذه تعارض ـ ج
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  ٤١٥  ..................................  .فالن بالد هللا5 البالغة ج رواية وحتليل مناقشة

  ٤٢٢  .............................بكر أبو فتوىل5 الثقفي حممد بن إبراهيم رواية حتليل

  ٤٢٧  ................................  الخالفة نصوص تعارض: عشرة الثامنة الشبهة  ■

  ٤٢٨  ...................الشيعية املصادر يف بكر أيب خالفة روايات وجود عدم ـ أ

  ٤٢٨  ....  بكر أيب خالفة على السنة أهل مصادر يف الوارد النصوص ضعف ـ ب

  ٤٣٠  ..............................................................  النص بعدم السنة أهل اعتراف ـ ج

  ٤٣١  ..........................................................  بالنص روعم بكر أيب متسك عدم ـ د

  ٤٣٢  ...................................................................................  األول اخلليفة إقرار ـ هـ

7 علي اإلمام على بالنص وغريه الثاين اخلليفة إقرار ـ و
  ..............  ٤٣٣  
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  ٤٤٣  ...............................................  واألحقية األولوية بيان: األول التأويل   ●

  ٤٤٥  ............................................................................  النص مقابل يف االجتهاد ـ أ

7 علي اإلمام سرية مع التأويالت تعارض ـ ب
  ...............................  ٤٤٧  

  ٤٥٠  ........  ئمةاأل وسائر الصحابة بعض مواقف مع التأويالت تعارض ـ ج

  ٤٥١  ................  الصحابة وبعض 7 علي اإلمام بني ما املتأولني حرية ـ د

  ٤٥٣  ......................................................  األشخاص دون احلق اتباع وجوب ـ هـ

  ٤٥٤  .......................................................  عداه ما نفي على شيء داللة عدم ـ و

  ٤٥٥  .......................................................  الترشيح على الحمل: الثاني التأويل  ●

  ٤٥٧  ..............................  التقنني عملية يف واالحترازية التأسيسية األصالة ـ أ

  ٤٥٨  ...................................  نصها بل واإلنشاء اجلعل يف الروايات ظهور ـ ب

7 اإلمام سرية مع التعارض ـ ج
  ............................................................  ٤٥٨  
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  ٤٥٨  ...........................................................................  لإلمامة العلماين التفسري ـ د

 العلمية والمرجعية بالهداية اإلمامة اختصاص: الثالث التبرير  ●

  ٤٥٩  ....................................................................................................................  والدينية

  ٤٥٩  .....................................................................  واخلالفة اإلمامة بني الفصل ـ أ

  ٤٦١  .........................................  .العلمانية5 واحلكومة اإلمامة بني الفصل ـ ب

  ٤٦٢  الدينية النبوية والنصوص الدنيوية النبوية النصوص بني الفصل ـ ج

�i
&�� �,�¡%  ....................................................................................................  ٤٦٤  

7 علي اإلمام سن استصغار: الرابع التبرير  ●
  ......................................  ٤٧٦  

�i
&�� �,�¡%............................................................................................................  ٤٧٧  

7 علي اإلمام بصالحية والثاين األول اخلليفة إقرار
  .................................  ٤٨٤  

  ٤٨٥  ...........................  بالدعابة 7 علي ماماإل اتهام: الخامس التبرير  ●

�i
&�� �,�¡%............................................................................................................  ٤٨٦  

  ٤٩٢  .........................................................  له العرب مخالفة: السادس التبرير  ●

�i
&�� �,�¡%............................................................................................................  ٤٩٢  

  ٤٩٧  ...........................  المطلب عبد بني من قبيلته إيثار: السابع التبرير●  

�i
&�� �,�¡%............................................................................................................  ٤٩٧  

  ٥٠٠  ......  واحد بيت في واإلمامة النبوة بين الجمع كراهة: الثامن التبرير●  

  ٥٠١  ...........  �الخالفة أولوية مع مرحلتان� الترتب أصل: التاسع التبرير● 

�i
&�� �,�¡%............................................................................................................  ٥٠٤  

  ٥٠٦  ................................  الثانوي والحكم الضرورة أصل: العاشر التبرير  ●

  ٥٠٧  .........................................................  .عيةللشر املنتجة البيعة5 الرؤية هذه أدلة

�i
&�� �,�¡%............................................................................................................  ٥٠٩  

7 علي لإلمام اإلهلية بالشرعية التصريح ـ ١
  .....................................  ٥٠٩  
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  ٥١١  ..........................  املعصية ارتكاب اإلهلية الشرعية على التمرد الزم ـ ٢

  ٥١١  ........................................والسياسية اإلهلية الشرعية بني اجلمع لزوم ـ ٣

  ٥١٤  ....................................................للشرائط الواجد باحلاكم البيعة تقييد ـ ٤

  ٥١٨  ..........................................................  املقبول البيعة مصداق تعيني عدم ـ ٥

  ٥٢٠  .....................................................................  خاص لفرد البيعة يف اجلدل ـ ٦

  ٥٢٢  .....  إليها بسعيه رهن 7 علي اإلمام إمامة: عشر الحادي التبرير● 

  ٥٢٣  ................................................................................  دليل دون من دعوى ـ ١

7 اإلمام قبل من العملي السعي ـ ٢
  .....................................................  ٥٢٣  

  ٥٢٤  ...........................................................  سبقوه الذين اخللفاء على إنكاره ـ ٣

  ٥٢٤  ............................................................................  اإلسالم مصلحة مراعاة ـ ٤

  ٥٢٤  ..........................األمة ببيعة رهن اإلمام إمامة: عشر الثاني التبرير ●

7 علي اإلمام إمامة نسخ ادعاء: عشر الثالث التبرير  ●
  .................  ٥٢٨  

  ٥٤٠  ....................................................  النصوص تعارض: عشر الرابع التبرير  ●

  ٥٤١  .......  المباشرة الخالفة دون الخالفة مطلق إثبات: عشر الخامس التبرير ●

  ٥٥٠  ...................المعنوية بالوالية اإلمامة اختصاص: عشر السادس التبرير ●
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  ٥٥٥  ............................................  للغيب األئمة علم إنكار: األولى الشبهة  ■

  ٥٥٦  ..................................................................  اإلمامة حلقيقة املختلفة القراءة ـ أ

  ٥٥٧  ..........................................................  الدين حقل يف الغيب علم اعتبار ـ ب

  ٥٥٨  .......................................................الغيب لعلم املالزمة اإلمامة ةفلسف ـ ج

  ٥٥٩  .................................................  لإلمام الباطنية الوالية مثرة الغيب علم ـ د

  ٥٦١  ....................................  اإلهلية واحلجة العصمة لوازم من الغيب علم ـ هـ
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  ٥٦١  ...............................................  للغيب األئمة علم على الدالة الروايات ـ و

  ٥٦٣  .....  المتكلمين اختالق من بالغيب األئمة علم: الثانية الشبهة  ■

  ٥٦٤  .........................  الروايات بعض في الغيب علم نفي: الثالثة الشبهة  ■

  ٥٦٤  ..........................................املقصر للمخاطب االستيعابية القدرة رعاية ـ أ

  ٥٦٥  ........................................  الغايل للمخاطب االستيعابية القدرة رعاية ـ ب

  ٥٦٧  ..........................................................  التبعي دون االستقاليل العلم نفي ـ ج

  ٥٦٩  .........................................................  العلم مطلق دون الفعلي العلم نفي ـ د

  ٥٦٩  .......  واإلمامة اإلمام في الغيب علم اعتبار عدم :الرابعة الشبهة ■

  ٥٧٠  .....................  العادي والفرد احلاكم مستوى إىل اإلمامة مبقام الترتل ـ أ

  ٥٧١  .........................................................................................  الروايات خمالفة ـ ب

  ٥٧٥  .........................................................  اإلمامة فلسفة مع االنسجام عدم ـ ج

 األئمة أفعال بعض مع الغيب علم انسجام عدم: سةالخام الشبهة  ■
: األطهار

  ..............................................................................................................  ٥٧٥  

  ٥٧٦  ...............................................  بالغيب اإلمام علم بشأن املختلفة اآلراء ـ أ

  ٥٧٧  ........................................................................  بالغي بعلم العمل حماذير ـ ب

  ٥٨٠  ........................................................  بالغيب 7 احلسني اإلمام علم شبهة

  ٥٨١  .................................................................................  للسم : األئمة تناول

  ٥٨٢  .......  الظاهري العلم على الغيب لعلم املخالفة واألعمال االعتراف محل

 في الخارقة لصفاتهم : األئمة توظيف عدم: السادسة الشبهة  ■

  ٥٨٤  ...................................................................................................  بأنفسهم التعريف

: األئمة عصمة إنكار: السابعة الشبهة   ■
  ....................................  ٥٨٥  

  ٥٨٧  .....  والروايات األدعية مع األئمة عصمة تعارض: الثامنة الشبهة ■

  ٥٨٨  .........................................................  النبوية الرواياتو لآليات خمالفتها ـ أ

  ٥٨٩  ....................  بشخصه خيتص وال عام أصل إىل يشري اإلمام كالم ـ ب
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  ٥٩٠  ...........  اإلهلية العناية تدخل عدم على اخلطأ صدور إمكان تعليق ـ ج

  ٥٩١  ........................................................  عصمته على الدالة اإلمام نصوص ـ د

  ٥٩٢  ...............  مذنبون بأم أدعيتهم يف األئمة اعتراف: للشبهة آخر تقرير

  ٥٩٣  ...........................................................................................  العرفاين التفسري ـ أ

  ٥٩٤  .......................................................................  والتربوي العلمي التفسري ـ ب

  ٥٩٥  .................................................................  الدفعي االستغفار على احلمل ـ ج

  ٥٩٥  ..................................................................  األمة لذنوب االستغفار طلب ـ د

  ٥٩٧  .................................................  الظاهر على األدعية محل إمكان عدم ـ هـ

  ٥٩٨  ..........................................................   9 األكرم النيب بأدعية النقض ـ و

  ٥٩٩  ........  اهللا حجج بكونهم : األئمة اتصاف إنكار: التاسعة الشبهة  ■

  ٥٩٩  ..............  والفردية العبادية مورباأل الحجية اختصاص: العاشرة الشبهة ■

األئمة إلى والسماوات األرض وحفظ بقاء نسبة: عشرة الحادية الشبهة  ■

  .......................................................................................................................................  ٦٠١  

: األئمة بلق العامل حفظ توىل من شبهة عن اإلجابة
  ..............................  ٦٠٨  

:لألئمة التكوينية الوالية إنكار: عشرة الثانية الشبهة ■
  ..............  ٦٠٩  

  ٦١٠  ........................................................  اإلهلي القرب مثرة التكوينية الوالية ـ أ

  ٦١١  ...................................................................  والعرفانية العادية التجارب ـ ب

  ٦١٢  .......................................................................................  األشاعرة اعتراف ـ ج

  ٦١٢  .................................................األنبياء لغري وينيةالتك والوالية القرآن ـ د

  ٦١٧  .......................................................................................................................  المصادر

  ٦٣١  .....................................................................................................................  ااحملتويات

 

*** 
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