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Abstract 

 

Imāmah, (imamate) literary means leading, and khilāfah (succession) means 

representative. but, in the terms of "Islamic concept", the medieval theologian 

and jurists has termed it «Religious–Political leadership».1 the major dispute 

concerning the imamate surrounding the question of investiture to exercise the 

prophet’s comprehensive authority (Wilāyah‘āmah), as the temporal and spiritual 

leader of the ummah (community). 

  

From demising of the prophet, the matter of imamate, between Ash‛arī and 

Shī‘ah (twelve) there are two main opinions. Ash‛arī’s views are prevalent 

among the early Muslims headed by Abûbakar and his associates regarded the 

imamate to be right of the ummah (nation), and they chose Abûbakar. The Shī‘ah 

implicitly rejected the previous opinion, and maintained that the leadership was 

passed on through a special designation. This regarded the imamate divinely 

invested in ‘Ali ibn Abī Ţālib, the prophet cousin and son-in-law. Therefore, 

controversy between Ash‛arī and Shī‘ah on the question of leadership arise after 

the prophet returns and coherences to the two fundamentals central points: 

 

First: The nature of the relationship of the prophethood to the political leadership. 

The Shī‘ah regarded political leadership as an extension of the prophetic mission 

after the demise of the prophet: «Meaning that political leadership is not simply 

political rule but it is the corollary of the interpretation of religion, and takes 

imamate in depth interpretation»2. Other hands, Ash‛arī consider and include it in 

the matter of masāliħ Al ‛āmah (public interest). The Islamic jurists definite the 

masāliħ al ‛āmah (public interest), any issue whether it is religion or matter of 
                                                 

1 - Sechedina A.1995 .imāmah. The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World.  P 183 -311  
2 - Mabrûk, A, 2002, ‛An-al-imāmati wal-siyāsht wal-khiţāb al-tārīkhī, fī‛ilmi, al-‛aqāid  markaz, dirā sāt ,ћuqúq 
al-insān, cairo, p.81 
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world that could not fixed with fact proof from holy Qur'ān and prophet’s 

tradition. Therefore, the matter of caliphate emerges it in the masāliħ al-‛āmah 

(public interest) which, relies on human agency. 

 

Second: The contract of political leadership and authority between the 

problematic of mutual consultation and divine appointment. This point focus on 

‘aqd (contract) of khilāfah (repress- entative  of God) between leader and ummah 

(nation) and evolves around the problem of consultation, mainly in the Ash‛arī’s 

view, which is based on "selection system". So, in the historical experience, it can 

be noted that the consultation as mechanism in the choosing the ruler was not 

achieved as an "organized system" neither in the period of the rightly guided 

caliphs, nor in the periods of dynastic rulers. The imamate as a «supreme 

leadership» had a major problem issue in the contemporary scholars, both the 

Islamic and secular, since it was announced in the modern context Dawlah 

(government), which based on nationality and separated from religious 

hegemony. Its dialectic, in the present article, is to deal with theological and 

judicial theory. Therefore, in 1979, the Islamic council of Europe published a 

«concept of Islamic state». Most of the figures shaded are based on the 

Khomeini's thought (the founder of Islamic republic revolution of Iran), and 

Karāchī’s Muslim council scholar (they constituted Ash‛arī view). In the Islamic 

state, the Khomeini thought based on «the Islamic state is constitutional; 

Government is based on law and the Paramount legislative authority resides on 

God himself». On the other hand,«the Islamic state» shaped as «the principals of 

an Islamic state which centers on the supremacy of God, citizens rights and 

proper government» 3 

 

                                                 
3 -Jabbra.J.1981. "The concept of the Islamic State". The Muslim World, the Duncan Black MacDonald Center 
Hartford Seminary. 71: 266-267. 
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Therefore, caliphate it is difficult to separate or detach from prophethood in the 

perspective of the commentary and interpretation of equally the Qur'anic and 

Sunna texts.  So, difference between Ash‛arī and Shī‘ah  around immāmah 

(leadership in Islam) are based on the theological principles which rise from the 

problem of cosmology, divine justice and human destiny.  Therefore, the 

difference can be based on the idea (thought) about these theological principles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 

 

Succession, as a general and abstract concept, means the position and role of 

man as  vice-regent on the earth as stated in the Qur'anic verse, "Verily I will 

create vice-regent on  earth( khalīfah) (2: 30). 

 

As a specific political and theoretical concept, ‘caliphate’ means to be the head 

of the Muslim community following the demise of the Prophet. The Ash‛arī 

historians divided the caliphates into two eras. First, there was the era of the 

"rightly guided caliphs", which started with Abûbakar, the first successor after 

the Prophet in the Year of (d.11\ 632 CE), and ended with al Ĥassan bin ‛Ali in 
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(d.40\660 CE.4. The second era is the era of dynastic rule. This began with the 

Umawwī dynasties from (H.A40\ 660 CE) to the end of the Ottoman Empire in 

(1342\1924 CE). On the other hand, the Shī‘ah (twelve) perspectives of the 

"rightly guided caliphs" refers to the twelve infallible imams. The period of 

these imams started with ‘Ali bin Abī ţālib (d.H.A.40\660 CE), and ended with 

the hidden imām Mohammad bin Hassan Al-‘askarī (H.A.260\873). In 

addition, twelve infallible imāms, descended from the prophet through his 

cousin ‛Alī, and considered the "proof of God" their outstanding peity, 

knowledge and chastity are said to enable them to transmit God’s light to 

believers5  

 

 There are several Ash‛arī and Shī‘ah’s theories about the caliphate and imamate, 

which can be compared by examining them from theological and juristic 

perspectives. The following questions can be asked: Is ‘caliphate’ an extension of 

prophecy, and not left to human choice as the Shī‘ah (twelve) hold? Or is it a 

matter of public interest as the Ash‛arī’s view states? What are the methods used 

in the caliphate contract between a caliph and an ummah nation? Is it by selection 

through consultation as the Ash‛arī says? Or is it Divine designation as the Shī‛ah 

state? Therefore, if the nation chooses, does the ruler have sovereignty or does 

the Ash‛arī or the Ummah have sovereignty? What is the difference between the 

Shī‘ah’s theory of government and theocracy and the Ash‛arī’s theory of 

government and democracy? In other words, the theories of caliphate and 

leadership of both Ash‛arī and Shī‛ah converge and can be elaborated by 

examining the following points: 

                                                 
4 - Muhammad,Y. and Hamed, H. 2002. "The internationalization of the political Islamic threat to the new world 
order: revise image. American Journal of Islamic Social Science, Association of Muslim Social Science, 
International Institute of Islamic thought", Vol. 19,p53. 
5 - Akhavi.shahrough.1980. "Religion and Politics in contemporary Iran: Clergy-State Relations in the Pahlavī 
Period", State University of New York, Albany Press. P10. 
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1. Sovereignty over Earth and Human Beings.  Is the caliphate obligatory or 

not? Is the contract of caliphs the duty of the ummah or the duty of the 

Prophet on the command of God (the Divine God)? In other words, who 

has the first right among the companions of the Prophet to succeed him as 

a ruler after his demise? 

1-1. Sovereignty: For both Ash‛arī and Shī‛ah (twelve), sovereignty is 

regarded as part of the divine vice-regent i.e. the rule of God 

represented in the application of the law of God on the earth. So, there 

is no difference between the Ash‛arī and Shī‛ah’s theories of succession 

and leadership as these two are connected to the notion of God’s 

sovereignty over the earth and human beings. But the root of the 

problem is: who represents the sovereignty of God on His behalf? Is it 

the ummah, who can therefore choose the leader, or is it an infallible 

imām which the ummah must obey and follow? The Ash‛arī adopted the 

first view and the Shī‘ah the latter. Both Ash‛arī and Shī‛ah base their 

arguments on Islamic sources, that is, the Qur'ān, the Prophet’s 

tradition, ijmā‛ (consensus) or Qiyās (analogy). In the concept of 

Sovereignty, the  shī‛ah, stipulated the infallibility  of imām6.    

 

1-2.  Both Ash‛arī and Shī‘ah theologians agree that the caliphate is 

obligatory. However, they differ in regard to whose duty it is to appoint 

the imām. The Ash‛arī’s view is that it is the prerogative of the ummah 

(people) to appoint the imām (leader) from the perspective of the 

principle of agency (duty) that God imposes on the believers. The 

Shī‛ah’s opinion, that the appointment of the imām is the prerogative of 

God, is based on the principle of God's benevolence to his creation. 

                                                 
6 -Azīz, T.M.  July – Ocyober,1996. "Popular Sovereignty in the contemporary Shī‘ī Political thought". The 
Muslim World, the Duncan Black Macdonald Center, Vol. 84 p.290. 
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Therefore, the different ways in which Ash‛arī and Shī‛ah approach the 

theory of the caliphate can be demonstrated as follows: 

 

 

Ash‛arī’s theory: obligatory of caliphate → duty and prerogative of ummah 

→ human agency → caliph → cause→ preservation of higher purposes of 

the Shari‘ah (religion, soul, intellect, wealth and honor). 

 

Shī‛ah’s(tweleve) theory: obligatory of caliphate→ prerogative of god 

→divine benevolence →caliph→ cause →to preserved divine Sharī‘ah7. 

 

2- Implementation of caliphate by «rightly guided caliphs»: There is a 

substantial point around which the Shī‘ah’s theory of the leadership centers 

and that is the Shī‘ah do not recognize the leadership of the first three caliphs: 

Abûbakar, Omar, and Othmān. The Shī‛ah only accept ‘Ali, while the Ash‛arī 

believe in the "rightly guided caliphs" of all four caliphs in the sequence in 

which they ruled namely Abûbaker, followed by Omar, then Othmān and 

finally ‘Ali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

7 - Ibn Abī Al ĥadīd, 1965. "sharĥu Nahj al-balāghah" 2nd ed. Cairo Dār ihyā al-kutub al ‘ilmiyah, ‘īsa al-bābī Al-
ĥalabī washurakā’ahu.Vol.2, p308. 
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Literature Review 

 

Works from previous studies that deal with the subject of the khilāfah can be 

divided into two kinds: the theological and the judicial-classical. As its name 

suggests, the theological works consider the works of theologians and 

philosophers. The judicial-classical, on the other hand, considers the works of 

jurists. The former deals with the matter of the caliphate within a doctrinal frame 

(firaq al- i‘tiqād), and the latter considers the contract between a leader and a 

nation from the perspectives of jurisprudence (aĥkām al-furû‛). Can the different 

perspectives on the caliphate held by Ash‛arī and Shī‛ah, therefore be explained 

simply as differences between doctrine and jurisprudence? 

 

In an attempt to answer the above question, I will turn to the Islamic Medieval 

Age from which I will select three theologians and three judicial/classical 

scholars from both Shī‛ah (twelve) and Ash‛arī schools. I will then compare their 

arguments about the caliphate. 
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Abû ĥasan al-ash‘arī (d.324⁄935), the founder of the Ash‘arī’s theological school, 

compiled a book entitled "maqālāt al islamiyīn wa ikhtilāf al musallīn (the 

Islamic dogmas and differences between Muslims). In this work, al Ash‘arī only 

described ten different sectors (‘ashara firaq) in Islamic doctrine, without 

discussing their differences. Al Ash‘arī indicated that the issue of the caliphate 

was the first dispute that happened between the companions of the Prophet, but 

did not describe whether the caliphate was doctrine or a secondary matter8. 

 

In the matter of the caliphate as either doctrinal or secondary matter, Ash‛arī and 

Shī‛ah agree that it is seen as an embodied and coherent stipulation of the 

Quraysh’s descent, which was the one of most important conditions for the 

caliphate for early Islamic jurists. But later, as mentioned by al-Qāşī al-Bāqilānī, 

this stipulation became unnecessary. 

 

Al-Bāqilānī (d.403⁄1013), lived during the‘Abbāsīd Empire, during a time of 

political breakdown and with military shī‘īsm in control of most of the provinces. 

During that time, al-Bāqilānī discussed the issue of the caliphate in his book al-

Tamhīd (Preface). He did not point out whether the caliphate is part of the 

doctrine or a branch matter of dīn (Religion). Rather he debated the stipulation of 

the Quraysh’s descent  Only al-Baqilanī highlighted the caliphate as a «symbol 

of the supremacy of the Sharī‘ah, which the jurists sought»9. 

 

Al-Māwardī (d.450⁄1058) is Ash‛arī jurisprudent Shāfi‘ī mad’hab (sector). He 

wrote, "al-aĥkām al sul-ţāniyyah wal wilāyat al-dīniyyah." His book is 

considered as a juristic encyclopedia and dealt with the issue of the imamate. The 

question that arises on the issue of the succession around imāmah,  is whether it 
                                                 

8 - Al-Ash‘arī 1989, Maqālāt aL-islamiyā wa ikhtilāful muşallīn. edited by Halmot Reiter,  3rd edition,p.2. 
9  - Ibish,Yusuf 1966,The Political Doctrine of al-Baqilānī, publication of the faculty of the arts and sciences oriental series 
no.44, Beirut, Lebanon.p.85. 
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is a fundamental precept of religion or merely a branch and thus not fundamental. 

al-Māwardī did not explore the fundamental precept; rather he searched and 

studied it in the perspective of the law, in order to clarify the rule of al-wilāyāt 

al-dīniyyah (religious foundations duties) and the rule of the sulţān. However, al-

Māwardī, as a great Ash‘arī’s  jurist, declared imāmah as far’d kifāyah 

(collective duty). He further argued that if the caliphate was missed it  in the 

Muslim community, the views of the two groups of Muslims on this issue should 

be examined and standardized by qualified people, including the Ahl- hillī wal 

‘aqd (the jurists)10. With regards to the imamate, al-Bāqilānī and al-Māwardā 

agree on the supremacy of the caliphate principle as it is a spiritual religious 

leadership11. 

 

Al Juwaynī (d.478\1085) was a Ash‛arī’s jurist and theologian. Al-juwaynī lived 

in the Saljûq (Seljúk) time in the domains of their vizier al-mulk. Al Juwaynī 

discussed the theory of the caliphate in his books, al-irshād (the guided) and al-

fayāthī fīl –umam. In al-irshād, he described the matter of the imamate is not a 

part of doctrine12. Wael Hallaq, in an article entitled, "The political thought of 

Juwaynī", discussed the theories of Juwaynī on the endemic disorder of the 

Abbāsid caliphate. He advocated that the Saljûq’s domains should rule, as 

"…they possessed sufficient power to control, with discipline, the affairs of the 

Muslim state"13. The political theory of Juwaynī towards the supremacy of the 

caliphate is completely different from his judicial predecessors like al-Māwardī 

and al-Bāqilāni, because he stipulated the supremacy of the caliphate. Therefore, 

al-Juwaynī was considered as the main concurrence between precedent and 

subsequent jurists14. 

                                                 
10 - Al-Māwardī 1999, al-aћ' kām al-sulţāniyah Wal‛wilāt Al-dīniyah, Dārul al-kItāb al ‛Arabī, Beirut Lebanon first edition. p. 
30. 
11 - Ibish, Yusuf, 1966,  The political Doctrine  of al-Bāqilanī  Beirut, Lebanon, p.101-102. 
12 - Al juwaynī, 1985, Al-irshād, edited by As‛ad Tamīmī, Muasasatul kutub al-thaqāfiyah, Beirut, Lebanon, p.345.   
13 -Wael Hallaq, 1984, Caliphs, Jurist and the Saljûqs in the political thought of Juwaynī, The Muslim World, 
Duncan Black Macdonald Center, P.27-41. 
14 - Ibid, p.38-39.  
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Furthermore, the Ash‛arī’s theologian al-Shahristānī, in his book nihāyatul al-

iq’dām fī ‛ilmil kalām (The Destination of the Journey in the Science of 

Theology), follows in the steps of al-Juwaynī (d.478\1085). As the issue of the 

caliphate is not part of doctrine, he contended that its evidence was not based on 

qaţi texts (Authority proof) from the Qur'ān and tradition. Rather, its evidence is 

more closely related to the đanī dalīl (doubt proof), from the Qur'ān and 

tradition15. Therefore, it seems that most Ash‛arī’s philosophers and jurists who 

came after Juwaynī like al-Ghazalī (d.505\1111) and Ibn Taymiyyah 

(d.728\1328) had adopted the ideas of Al-Bāqilānī and al-Juwaynī that were 

based on the stipulation of Quraysh’s descent and considerations of power. This 

was especially salient when the power of the Arab race retreated and non-Arabs 

assumed power and influence over leaders, as in the Seljûq (Seljuk) domains and 

the weakness of the ‘Abbāsid caliphate. However al-Ghazalī did not focus on the 

matter of the caliphate. And when Ibn taymiyyah contemporized the Mongol 

invasion of the Abbāsid Caliphate (656\1258), he considered the matter of the 

imamate by justice rule 16. 

 

Ever since the demise of the Prophet, the discussions of theologians and jurists 

throughout classical history have tended to focus on three problems:  

• The stipulation of Quraysh’s condition of descent. This problem took place 

between Quraysh (the Prophet’s tribe) and Ansār (the helper of the prophet 

and the people of Medina) immediately after the demise of the Prophet; 

• the  dialectical  relationship between doctrine and sharī‛ah with regard to 

Imamate   and; 

• The relationship of the secular state with religion. 
                                                 

15 - Al-Shahristānī, 1922, Kitāb nihāyatul iqdām fī cilmil kalām,edited Al-farjiyúm ,mak tabah al-thaqāfah al-
dīniyah, cairo, p.478. 
16 -Ibn Taymiyyah, A. 2004. "Al-siyāsah Al-sharaciyah" Dār al-ma‛rifah, Beirut, Lebanon ,(with out 
date), p.132.   
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The early theologians and jurists of classical Shī‘ah held firmly to the designation 

of ‘Ali bin Abīţālib and infallible imams by the Nass (divine texts from the 

Qur'an and tradition). The Shī‘ah’s classical scholars argued about infallibility of 

the twelve imāms and their leadership of ummah after the Prophet. However, in 

order to discuss how the early theologians and jurists of classical times treated 

the matter of the caliphate as doctrine or sharī‛ah, three brilliant Shī‘ah  from this 

period will now be introduced. 

 

Al-Sheikh al-Mufīd (d.413\1022) is the most famous of the twelve scholars of the 

Bûyid Period. He was particularly renowned for his skill in polemic debate with 

contemporary opponents like the Sunni theologian al-Bāqilānī (d. 403⁄1013). He 

promoted his views on Shī‘īsm as the right of the household of the Prophet (Ahl 

al-bayt) to the leadership of the Islamic community through divine selection. al-

Sheikh al-ţûsī (d.460\1067), a pupil of Mufīd, contributed to the early imamate 

concept that was based on who has the right to be the leader of ummah and 

argued for the designation of ‘Ali, which was opposed by the Sunni. Jamal al-dīn 

al ħillī (726⁄1325), is one of most the brilliant representatives of medieval Shī‘ah  

thought . He declared that the imamate was derived from the luţfī of Allāh unlike 

the Ash‛arī who considered the matter of imamate as an authority of ummah. 

Therefore in the medieval period, the arguments of both Ash‛arī and Shī‘ah 

theologians focused on whether the imamate was a fundamental part of Islamic 

doctrine or a branch. And it seemed as if they held parallel ideas17. 

 

 

Research Problem and Hypothesis 

 

                                                 
17 -  Cooper, John, 1988, ‘All-āma al-Ңillī the imamte and Ijtihād Authority and Political culture in Shī‘īsm Said 
Amir Arjomand.  State University of New York, Albany Press, p.241-242. 
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In this study, I shall attempt to discuss the principle of the caliphate, drawing on 

the classical perspectives of theologians and jurists. Therefore, the research 

problem of this study is centered on the following questions:  

• Is the caliphate in Islam a part of its doctrine or is it one of its branches 

(sharī‛ah)? In other words, is the principle of the caliphate in Islam one of 

the fixed principles in which every Muslim has to believe or is it 

considered as one of the examples of independent opinion or judgment in 

Islam?  

• Which form can be established for the caliphate? Is the form a designation 

by God through his Messenger or is the form a selection through human 

duty?  

 

The first problem of the caliphate as doctrine or sharī‛ah (branches) between 

Ash‛arī and Shī‘ah can be discussed in terms of theological perspectives, drawing 

on two definitions. Al-shahristānī (d.548\1153), in his book Al-milal wal- niĥal, 

related the differences between the doctrinal matters and branches (sharī‘ah) in 

the religion. The doctrinal matters concern the mac‛rifah and tawħīd 

(epistemology and monotheism) and the religion's branches are concerned with 

the matter of sharī‛ah and its practice. Other definitions in Islamic sources are 

that any rational matters which can be obtained through meditation and reasoning 

are usûl (fundamental), and any doubt matter that can be obtained through 

analogy and diligence are the furû‛ (branches)18. Therefore, this concept can be 

discussed through theologians’ classical arguments of Islamic sources (the 

Qur'ān, the Prophet’s tradition, consensus and analogy). In reality, the matter of 

the caliphate as doctrine or branches seems closer to other theological issues in 

the problem19. 

  
                                                 

18 -Al-ShAhristānī, M. 1992, Al-milal wal niħal,  edited by Maћamad Sayid kay‛lānī,  Dār al-fikri  Beirut, 
lebanon, vol. 1. p.41-42   
19 -Ĥannafī H. 1988. "minal-‘aqīdah ilā Al-thawrah"   mad’bûlay Cairo,vol.5, p.169. 
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The second problem concerns the establishment of the caliph (leadership). This 

issue emerges from whether the principle of the caliphate comes from mutual 

human consultation (as argued by the Ash‛arī) or a divine designation (as argued 

by the Shī‛ah). The views of these two groups emerged from the responsibility of 

the missions of God toward mankind after the demise of the Prophet. The Ash‛arī 

and Shī‛ah base their point of view on certain arguments and evidence from the 

sources of Islam.  But, the crux of this issue is deeply rooted in the role and 

position of ummah (believers) toward the selection of the caliph and the 

investigation of Adillah (proofs) from the Qur'an, the Prophet’s tradition, 

consensus and analogy. The Ash‛ri's view is based on the recommendations of 

God’s ummah (believers) on the selection of the caliph. This view is opposed by 

the Shī‛ah as they consider the selection of the caliph the commission of God20. 

Imam al Shawkānī (1250⁄1834) discussed the texts Ash‛arī’s theologians referred 

to as the proof of i‛jmā‛ (consensus) by believers, and pointed out its 

weaknesses. "Even if it is the truth, it does not mean that it is compulsory to 

follow it"21 

     

Research Objectives 

 

The seeds of dispute between Ash‛arī and Shī‘ah about the authentic methods 

of contracting the caliphate spread after the demise of the Messenger of Allah 

(p.b.u.h). Finding a unified vision on these issues that both groups can share 

could start a new Islamic Renaissance, based on Islamic scholarship. 

 

The problem of the Islamic world today has many causes, the most important 

one being the discarding of the principles of consultation, with regards to 

governance. As a result of this, there has been an early disassociation between 
                                                 

20 -Al-Sabħānī, 1991. Buħûth, fīal-milalwal‛niћal, ,muasasatul-nashrah al-islāmiyyah,Qum, Iran, vol.6. p.285. 
21 - Al Shawkānī, m. 1992, "Irshādul-faћúl ilā-taћqīq ‛ilmil-usúl" edited by maћamed sa‛īd Al-badrī, P.144. 
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knowledge and governance, something which reflected negatively on the 

religious, social, political, historical, and intellectual spheres. The theory of 

leadership in Islam is part of the explanation of life, humanity and existence 

built on thought and intellectuality. Thus, the most important aim of this 

study is to define and clarify the principle of leadership, in order to reach a 

unified Islamic thought through which there can be mutual cooperation 

between the Ash‛arī and Shī‘ah (twelve). The study will therefore focus on 

the following aspects: 

  

1. Research on the theory of the principles of the caliphate (leadership) that is 

based on the caliphate as part of ’Aqīda (doctrine) or as a part of masālih Al-

‛āmah (public interest) 

2. Both the Ash‛arī and Shī‘ah contract of khilāfah (caliphate) needs to be 

researched intensively, and the study also requires: 

 

• An analysis of the election consultation theory about choosing the 

caliph; 

• An analysis of the concept of Ahl-al-ĥilli-wal‘aqd (influential people) 

from the Ash‛arī appoint of view; 

• An analysis of  the khalīfa’s nomination of his successor; and 

• The predominant subjugation rule of the Ash‛arī‛s view . 

 

3. A study of the divine designation problem regarding the contract of the 

caliphate to the Shī‘ah (twelve) which requires: 

• Research work of divine designation from the prophet’s nomination to Alī 

bin Abī ţālib  with the regard of Nass (designation); 

• The view of Shī‘ah’s twelve regarding the practice of ummah (nation) with 

the principle of mutual consultation; and 
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• The concept of the infallibility of imams for the Shī‛ah. 

 

 

 

 

 

 

 

Research Methodology 

 

This study uses qualitative research methods. The qualitative methodology 

applied here relies on interpretive and critical approaches to both classical 

Ash‛arī and Shī‛ah (twelve) discussions on the conceptual analysis of imamate 

and caliphate22.  Qualitative research follows a non-linear, cyclical path. This 

study will concentrate on the theory of the imamate and its established system, 

which is backed by the dialectic on the imamate between human agency and 

divine designation, in the perspectives of classical theologians and jurists. This 

method emerges in the analysis of Islamic sources that both Ash‛arī and Shī‛ah 

rely on, like the Qurān and the Prophet's traditions.  The researcher will 

investigate the texts accepted by both Ash‛arī and Shī‘ah theologians and jurists, 

for instance, the Ghadīr khum occasion on 18th dil-ĥijjah 10 (632). The Shī‘ah 

contend that this text is proof of the appointment of ‘Ali bin Abī Ţālid by the 

Prophet as his successor. Greater muĥadith ibn kathīr, is transmitted from Al 

ĥāfith Al-dahabī(Salafī) as "I'm confident that the Prophet said the beginning of 

hadīth is a mutawātir"23. Al-ījī, (Ash‛arī), in his discussion and refutation of the 

Shī‘ah allegation to this ĥadīth, said: "For this, the claiming of mutawātir 

                                                 
22 -Neuman.W.L. 2003 .Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches. 5th  edition,University 
of Wisconsin  At whitewater.p.139.  
23 - Ibn Kathīr Ismā‘il, 1974. "Al-bidāyah wal-nihāyah" 2 edition,  vol,5. p.  214  
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(authentic authority) is obstinacy, because, ĥadīth is unauthentic and the greater 

scholars of ħadīth did not transmit it"24. 

 

Another example is an investigation in the earliest age of the caliphate that ‘Alī 

bin abī ţālib delayed to pay a pledge to Abûbaker for six months. He paid it only 

after the demise of Fāţima (the Prophet’s daughter and ‘Ali’s wife). Both Ash‛arī 

and Shī‘ah scholars refer to this situation to explain their different arguments. 

The Shī‘ah believe that Alī bin abī ţālib was motivated by the need to maintain 

unity among Muslims and to protect Islam against its enemies.25 In contrast, the 

Ash‛arī believe that Alī repented to ħaq (truth) to resolve the problem26. Thus the 

Ash‛arī consider this matter as an example of absolute consensus while the 

Shī‘ah regard it as the rescue of Islam. However, istinbāţ (a deduction) can be 

made that through the reading of the history of the caliphate and the imamate, 

every school argues its own opinion based on the texts and rational thought.  

To conclude, applying qualitative methods to the caliphate is the most 

methodological approach that can help the researcher to distinguish clearly 

between the theory of election by the ummah (nation) and the divine appointment 

of the Prophet. 

 

 

Limitations of the Research 

 

There are a number of limitations to this research. These include: 

 The limitations of the topic itself: This thesis will study the principles of the 

caliphate from the perspective of the mediaeval classical theologians and jurists, 

                                                 
24 - Al-ījī, A. 1998.Al-mawāqif fī ‘il’m Al-kalām‘ālam al-kutub, Beirut, Lebanon, p.405  
25 - Al-mûsawī 1982 Al-murāja‛āt, edited by Ңassein Al-riđā, Dār-al-kutub Al- ‘ilmiyah, Beirut, lebanon, p.350-
351.   
26 -  Ibn Hazmi A. 1999. Al fisal fīl’ milal wal-ahwā wal-niĥal 2nd Ed.  ahmad Al  dīn Beirut,  Dār Al kutub Al-‘il 
miyah.vol.3.p.15-16. 
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the dialectic concept of the caliphate between doctrine and branches (sharī‛ah), 

and the form taken by the establishment of the caliphate through either human 

selection or divine designation.  

  

In my early life, I grew up in the Ash‛arī tradition and have practiced according 

to the guidelines of the Ash‛arī’s perspective. I do not have first-hand experience 

of the Shī‛ah practices but have read extensively on the topic. Specific schools 

can be highly prejudiced against other views. But this study is an attempt at 

objective and neutral academic discussion. The researcher will study the Ash‛arī 

and Shī‛ah arguments on the classification of the caliphate. This classification 

relies on theologians’ differentiation between the doctrinal and branches 

(sharī‛ah) matters of the religion. They classify the Dīn (religion) into the 

ma‘rifah (knowledge) and sharī‛ah (branches), and distinguished them in terms 

of evidence: ma‘qûl (rational) and mathnûn (doubt). The first concept is 

considered by Shī‛ah as imamte a ma‛rifah (knowledge) while the  Ash‛arī 

consider it as a matter of practice (sharī‛ah). The second concept is considered by 

Shī‛ah as ma‘qûl (rational thought) which is through meditation and reasoning. 

Therefore, the imamate is a doctrinal matter. On the other side, the Ash‛arī 

consider the imamate as mathnûn( doubts), which is conducted to the Qiyās 

(analogy) and wal-ijtihād (diligence). Thus the imamate includes the issues of 

sharī‛ah, and therefore is furû‛ (branches)27. Other arguments are based on «the 

establishment of caliph». Ash‛arī and Shī‛ah agree on the obligatory nature of the 

establishment of the caliph. But they disagree on the form of its establishment. 

Ash‛arī’s refer this responsibility to the ummah (believers), while the Shī‛ah refer 

it to Allah (God) as his luţfī (mercy) upon ummah (believers).    

.  

                                                 
27 -Al-Shahristānī, 1992,Al-milal wla niħal, edited by Maћamad Sayid kaylānī, . Dār al-fikrī,  Beirut, 
lebanon,vol.1, p.41-42. 
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Validity of research: The study of this topic is validated by the fact that there are 

two long-standing theoretical perspectives that have been implemented 

practically for hundreds of years among Muslims 28 which makes it a viable topic 

to research. 

 

Reliability: The problem of the caliphate, as understood by Ash‛arī and Shī‛ah, is 

being considered in terms of whether it is an issue of doctrine or religion 

branches (sharī‛ah). The most appropriate reliability instrument will be to study 

the consistency and replicability of the arguments presented on this topic. 

Information sources that will be studied vary in scale and measure, but will be 

authentic, and the reasoning behind the arguments in the language of the 

theologians and jurists will be explained29. 

  

Timeline: 

This study will be completed in the academic year of 2008-9.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 -Tati .Gabriel, 2007.Reaseach methodology, revised edition, University of the Western Cape Department of 
statics, vol.1, p.49.  
29 - Ibid.Vol.1.p.51.  
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 :شكر وتقدير                

 

ل      ال يسعني في مستهل هذه          ر عن جزي ان و شكر الالدراسة إال أن أعّب ذين    اإلمتن تاذّي ال أسهما  ألس

ز الوجود    ذا العمل المتواضع وإخراجه جهد مشكور في إنجاز هببذل  ى حي ذه الصورة    إل ى ه وأخص  . عل

د     دآتور ياسين محم تاذ ال تاد المحاضر مصطفي     ،بالذآر األس ا   ،سعيدي الواألس ا ب  تكّر لم  إشراف ه من  م

  .وتوجيه إلنجاز هذه الرسالة التي أتمنى أن ينتفع بها طلبة العلم والباحثون في هذا المضمار

 

د     يداء جزيل الشكر إلى آل من شاهم فال يفوتني اإلشارة إلى إس آما            مساعدتي من قريب أو بعي

 .على هذا اإلنجاز العلمي المتواضع

 

ائهم                       دهم ودع ذين ساهموا بصبرهم وتجل ائلتي ال راد ع ى آل أف ا   ،آما أتقدم بجزيل الشكر إل وأن

 .هذا العملم إلتما ،عنهمالبعد  آل بعيد
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 :المدخل . 2 

 

ة دراسة   ةهذه الدراستعتبر       ا من الموضوعّية ل       مقارن ا الباحث نوع وخي فيه ورة يت ة األشاعرة    بل رؤي

ة  حول ةواألمامّي الي  و .منظوٍر آالسيكيٍّ  من   ،مبدأ نظرية الخالفة واإلمام ة   بالت اد اإلمام ة إنعق  التي و ،آيفي

ة  عن طريق    هايمكن طرح ئلة التالي ة    :األس دين      إ هل الخالف وة وأصل من أصول ال داد للنب ة    ،مت ر قابل غي

ى األ مامية؟ أم أنها فرع من فروع الدين تقتضى المصلحة العامة المفواإلذهب إليه هاد آما تتلإلج ة  ضة إل م

ه األ ول ب ا تق ا هآم ة مواصفات ومؤهالت يشاعرة؟ وم ام الخليف ا هي ؟أو اإلم ة  طرق وم ات الخالف إثب

ة؟ ماميّ آما تقول به اإل هللاالنص من اب م تثبتشاعرة؟ أألا به آما تقول االختيارب اإلمامة تثبت هل ؟مامةواإل

ة     األ :وإذا قيل ار الخليف ة هي التي تخت يادة     م ه الس يادة لأل   ؟فلمن تكون ل د      هل الس ا هو معروف عن ة آم م

ريعة؟ يادة للش رب؟ أم الس ينين قإو الغ ن اهللا ل  التعي رق ف م ا الف ام م ين نظ دب م عن ام الو ةاإلمامّي الحك نظ

ى      واإلمامّيةفة عند االشاعرة إن نظرية اإلمامة والخال ؟الدينّي الثييوقراطّي وم الكالسيكين يرجع إل في مفه

رق؟  هل وذلك  ،حقيقة الخالفة واإلمامة:مثل ؛عدة إشكاليات ا ف   معنى الخالفة واإلمامة شيء واحد؟ أم بينهم

 من جهة اللطف  على اهللا أم من جهة التكليف األمةعلى  التنصيب واجب له وذلك اإلمام؟ صِبينتوجوبّيه 

ة   هل عين الرسول خليفة لألمة قبل وفاتهو ؟ ار  أم ترك األمر لألم ام شترط عصمة   وهل ت  .؟اإلختي أم  اإلم

 . مة عند األشاعرة واإلمامّية؟ووما هو نوع الحك ؟ال

 

د األ لخالف  ا مضمون  سوف تحدد  ،إن مناقشة هذه األسئلة        ة   ةيّ شاعرة و اإلمام عن هل   ،حول اإلمام

 ؟تاريخّي سياسّي أم هو خالففكري  خالف عقدّي هو

 

د  قبل أن نسهب في الحديث حول        ة مب ة        أنظري د آل من األشاعرة واإلمامّي ة عن ة واإلمام د   الخالف الب

 ؟واإلمامّيةتعريف األشاعرة من إعطاء  موجز عن 
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 :اعرةاألش تعريف  .3

 

ا نس    ،المنسوب إلى أشعر ،أبي الحسن األشعري إلىنسبة  هي األشاعرة          ى  ةبوهي إم ة   إل ة يمني  قبيل

ي موسي األشعري    أو ان  .الصحابي المشهور   إلى جده أب ى مذهب اإل   أول أ األشعريّ  وآ ره عل زال م  ،عت

ذهبهم   رجع ثم، المعتزلّيعلى الجبائي يبأ تتلمذ على يد  حيث م الكالم   آتب  وعن م ال في   حيث   ،في عل ق

  .30ةنسالو كتابالسك بمالسلف من الت مثل ما قاله اهللا تنزيه

 

ام الشهرستاني     -يقصد بالسلف الذين تبعهم األشعري و        ة اإلم ل      -حسب رؤي م يتعرضوا للتأوي ذين ل ال

ة هللا  الصفات في  إلثباتهم  وذلك»ةالصفاتّي«ويعرف عند المتكلمين  ،والتشبيه في  صفات اهللا نهم . القديم  وم

ام  فياناإلم وري س ام و ]م777/ه161ت[الث كاإلم ن مال سأ ب ام ،]م795/ه179:ت[ن دأ واإلم ن حم  ب

ل ن وداود  ]م854/ه240:ت[حنب ي ب فهانياأل عل اهرّي ص م اهللا ] م883/ه270:ت[الظ ن رحمه  وم

 .31تابعهم

 

ايتهم  ألن ،أهل الحديث   :ويقال لهم أيضا       ل  ،ثحادي األ تحصيل  آانت  عن ار  ونق اء  ،االخب ام األ وبن  حك

 .32ثراأ وأ خبرا وجدوا ما والخفي الجلي القياس الى يرجعون وال النصوص على
 

ة ا    فقد ،الدآتور محمد عمارةوأما       رق اإلسالمية    حدد مالمح األشعرية من ناحي ين الف اد ب  حيث  ،ألعتق

ففي   .)الجهمية(الصةوالجبرية الخ )،الحنابلة(بين المعتزلة وبين السلفية الموقف الوسط اعرةيمثل تيار األش

و فاعلٌ   - أي آونه محال للفعل  -ولإلنسان فيه آسب ،إن خالقه هو اهللا: فعل اإلنسان قالوا ى سبيل     فه ه عل ل

ل  .المجاز  ز جي: وفي التأوي ه    فال ،بعضه  وني ه آل ا هو حال أ  يمنعون ب دوال يعتم .هل الحديث آم ه س  يالون

ين قالآما هو حال الع   ،ا يعارضه من ظاهر النقلنصرة برهان العقل على  مل ه  : وفي صفات اهللا  . ني يثبتون

                                                 
ة المؤسس  ،أحمد فؤاد األهواني/ د ،راجعهبم ،عمر السيد عزمي ،تحقيق ،الحسن بن أحمد بن متوية ،جمع ، التكليفب طالمحي ،القاضي عبد الجبار - 30

 .425ص) بدون رقم الطبعة  والتاريخ(،الدار المصرية للتأليف والترجمة ،المصرية العامة للتأليف واألنباء والنشر
 .93ص/1ج ،)بدون رقم الطبعة والتاريخ(بيروت ،دار المعرفة، محمد سيد آيالني  تحقيق ،الملل والنحل  ،محمد بن عبد الكريم ،الشهرستاني - 31
 .206ص/1ج ،المصدر السابق - 32
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ه الم     أى عل ،وال هي غيره ،له الصفات بإعتيارها ال هي هو ين تنزي م وسطا ب ة وتجسيد   عى نحو يجعله تزل

 .33ة والمجسمةهالمشب

 

ا       بحي   أم ود ص د محم عرّية    ،الدآتورأحم اعرة واألش ين األش ّرق ب و يف عريةاألإذ  .فه ر ش م تعتب ا إس

 .34لإلشارة إلى الشخصياتستخدم ا يإسمتكون   األشاعرة بينما ،ستخدم للداللة على المذهبي

 

فهناك إشكال مفاده ؛ هل المذهب اإلعتقادي األشعري  متصل   ،وإذا قلنا األشعرّية هى مذهب إعتقادي     

 ّي ؟ قبل األشعر له أسالفأم آان  ،باإلمام األشعري من حيث التأسيس

 

نت      واء م اعرة س د األش دمين أو المعاصرين أنَّ لأل ؤآ ل المتق الفا قب اعرة أس ذهب ش ي الم األشعري ف

يس مستحدثا من       ت« إذ ،ةالمسائل الكالمياإلعتقادي في  ذهبهم ل أخرين أن م دمين ومت ؤآد األشاعرة من متق

ه ورجال    تابعا لمن قبله من ال ذلكفي وإنما آان  ،مؤسسه أبي الحسن األشعري ة الفق صحابة والتابعين وأئم

 .35»الحديث

 

رون  مين المتقّد ومن        ذين ي م   ودوج  ال ل األشعري   أسالف له م  ،قب ام ا ه ] م935/ه324[األشعري   إلم

تاذ د . ]م1209/ه606[والرازي ،]م1037/ه429[والبغدادي ،مذهبمؤسس ال ي  / ومن المعاصرين األس عل

 .36النّشار

 

ام     :طرح نفسه في هذا الصدد هوواإلشكال  الذي ي        دموا عن اإلم ذين تق في   األشعري هل األسالف ال

 ة؟صحاب الصفاتّيأهم  مأ ؟هم أئمة الفقه المذهب الكالمي

 

ة      ف  ،الفقه إذا قلنا  أنهم أئمة        م آراء آالمّي يس له ه ل ة الفق ائل       ،ال شك أن أئم م حول مس ان دوره ل آ ب

ة   بعض المعارضة ل  ما جاء على سبيل إال  الفقه الذي  شغلهم عن علم  الكالم ذاهب متطرف رق وم ل   ،ف  مث

ه    معارضة ا من اإلرجاء    أبي حنيفة للخوارج جاء رأي ام الشافعي   ومعارضة   ،قريب ة  اإلم ولبشر   ،للمرجئ

ة    .ي الخوارج والمعتزلةفي اإليمان موافقا رأ ه جاء رأي ،المريسي ه   وجاء رأي أبي حنيف  سخطا  في التنزي

ى الجهميّ    جاء رأي ابن حنبل في إثبات الصفاتو .ةعلى المجسم ة عل ذا  . ةنقم ى ه ة    ،وعل م يكن  فمن جه  ل
                                                 

  .362ص ،م1991/ه1411)دون رقم الطبعة(،دار الشروق القاهرة مصر ،تيارات الفكر اإلسالمي ،محمد عمارة/ د ،عمارة - 33
 ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر  ،في أصول الدين ،دراسة فلسفية آلراء الفرق اإلسالمية ،فى علم الكالم ،أحمد محمود صبحي/د ،صبحي - 34

 .7ص/2ج ،م1985/ه5/1405ط،نانلب ،بيروت
 .21ص/2ج ،المصدر السابق  - 35
 .27ص/2ج ،المصدر السابق - 36
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م أسالفا لألشاعرة    َدَعحتي ُي ،في مسائل الكالم ئمة الفقه رأي موحد أل ة    ،له ل    خري أومن جه ال تشكل مث

ذلك   إو  ،في مسائل الكالم هذه المواقف نسقا متكامال يفهم ب ا     إن تكل ان تكليف بم ا آ م  ألال يطاق  نم انوا  نه آ

 .37متكلمين فقهاء ال

 

ذهبهم   و ،أن أسالفهم المتقدمين لي يظهرو      دهم األشعرّي م م المسمي بالصفاتّية    ،الذين أي ة الصفاتيّ و. ه

 ةزليّ أ صفات تعالى هللا يثبتون آانوا السلف من آبيرة جماعة «هم،]م1153/ه548[الشهرستانيرؤية حسب

رام واإل ،والجالل  ،والكالم  ،والبصر ،والسمع ،رادةواإل ،والحياة ،والقدرة ،العلم من ام واإل ،والجود  ،آ  ،نع

 .38»واحدا سوقا الكالم يسوقون بل ،الفعل وصفات الذات صفات بين واليفرقون ،والعظمة ،والعزة

      

 :إلي ثالثة أقسامالصفاتّية أصحاب  قّسم اإلمام الشهرستاني هذا و        

 .لبن حنب دوأحم ،ل وأنكر التشبيه مثل مالك بن أنس وسفيان الثوريفريق لم يتعرض للتأوي .1

 .على نحو يحتمل اللفظ والوجه اليدين مثل فريق أّول الصفات الخبرّية .2

 .39ِتْاَثَدْحفريق أسرف في إثبات الصفات إلى حد التشبيه بصفات الُم  .3

 

ى     -انيحسب رؤية الشهرست - إّن أسالف األشاعرة في المذهب الكالمّي        د   قد تّمت بشكل موحد عل ي

ن سعيد الكالبي    ن أسد المحاسبي     ،]م854/ه240ت[عبد اهللا ب اس   أو ،]م857/ه243ت[والحارث ب بي العب

د القالنسي       ن خال رحمن ب د ال ن عب د ب انوا حيث   ،40]م868/ه255ت[ أحم ار  ون يمثل آ ل ،السلف التي  المقاب

ان  آل  يف فالسل وبين المعتزلة بين آانت«إذ ،ياإلعتزال بالتيار ات إ زم ان  .الصفات  يف  ختالف  السلف  وآ

اظرونهم ا ين ى ال عليه انون عل ل ،يآالم ق ى ب ول عل اعإ ق مون .يقن فاتّي ويس ن ،هالص ٍت فم  صفات مثب

ار بحانه  يالب الىوس ان ،تع ة يمع ه قائم ن ،بذات بِّ وم ق بصفات صفاته همش م ،الخل ون وآله واهر يتعلق  بظ

  .41»ظاهر قول على العالم قدم يف المعتزلة ويناظرون والسنة الكتاب

  

ذهبهم  ونصر )الصفاتّية(السلف طائفة الى نحازإ« ثم ،األشعري في أول األمر معتزلي المذهبآان         م

ين  من  جماعةٌ  ُهطريقتَ  حرر ثم. منفردا مذهبا ذلك فصار ةآالمّي قاعدة على ل  المحقق ى أ القاضي  مث  بكر  ب

اقالني تاذواأل ]م1012/ه403[،الب ىأ س ر ب ن بك ورك ب تاذواأل  ]م1015/ه406[ف ىأ س حاقإ ب  س

                                                 
 .27-26ص/2ج ،المصدر السابق - 37
 .92ص/1ج ،)بدون رقم الطبعة والتاريخ(بيروت ،دار المعرفة، محمد سيد آيالني  تحقيق ،الملل والنحل ،الشهرستاني - 38
 .92ص/1ج ،المصدر السابق - 39
 .32ص/1ج ،ر السابقالمصد - 40
 .32ص/1ج ،المصدر السابق - 41
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صار ذلك مذهبا ألهل السنة والجماعة وانتقلت سمة الصفاتّية     «إلى أن 42»]م1027/ه418ت[سفرائينياأل

 .43»ةإلى األشعرّي

 

 :ن عند األشاعرةسلسلة أئمة خلفاء الراشدي .3-1

 :سلسلة أئمة خلفاء الراشدين عند األشاعرة آالتالي إّن    

 .]م634/ه13:ت[بكر الصديق رضي اهللا عنهأبو  .1

 .]م643/ه23:ت[عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه  .2

 ]م655/ه35:ت[اهللا عنه عثمان بن عفان رضي  .3

  .]م660/ه40:ت[اهللا عنه على بن أبي طالب رضي .4

 ]. م670/ه50: ت[ رضي اهللا عنه »الزآّي« عليالحسن بن  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .32ص/1ج ،المصدر السابق - 42
 .93ص/1ج ،المصدرالسابق - 43
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 :الشيعةتعريف  .4       

 :الشيعة لغةتعريف .4-1           

 

و   تباوهو اإل. التشيع شيعة في اللغة منال       والء للمتب دين وال ا     ع على وجه الت ى اإلخالص آم ع عل

ذي من عدوه﴾       ا﴿فاستغ :قال  اهللا عز وجل ى ال ذي من شيعته عل ين     ،]15:القصص [ثه ال ّرق ب حيث ف

ة وال وم الوالي ي مفه م ف ة اإلس داوة من جه يعة والع داوةالش و  ،وجعل موجب التشيع ألحدهما. ع وه

داو  ل بالع والء المقاب يعته    . ةال ن ش الم﴿وإن م ه الس وح علي ة ن ي قص الى ف ه تع ذلك قول وآ

ه السالم     قضى يثح ،]83:الصافات[ألبراهيم﴾ وح علي اع ن ى سبيل    ،اهللا إبراهيم بالسمة أنه من أتب عل

ه   ف عفشّي ،فالٌن تكلم في آذا وآذا: ومنه قولهم. الوالء ه في معاني ومن   ،الٌن آالَمه إذا صدقه فيه واتبع

 .44له ٌعلمن إتبع المسافر لوداعه هو مشيِّ :عنى قيلهذا الم

 :الشيعة إصحالحا تعريف . 4-2         

ى    الشيعةنقل اإلمام األشعري أن تسمية          ع عل ذين تق يّ  ال ا  عواش ه  اهللا رضوان  علي ذين  ،علي دّ  وال  هموق

ي الفضل واإلمام د الرف لمة بع ه وس ى ،سول صلى اهللا علي ائر عل ه اهللا صلى اهللا رسول صحابأ س  علي

 .45وسلم

 

أنهم  لشيعة اإلمام الشهرستاني عّرف ا       ذين «ب ايعوا  ال ه  اهللا رضى  اعليّ  ش ى  عن الوا  ،الخصوص  عل  :وق

ا  ماإ ،ووصية نصا وخالفته مامتهإب ا إو جلي ا  م دوا  ،خفي ة اإل نأ واعتق  خرجت  نإو هوالدأ من  تخرج  ال مام

بظلم ون ف ره من يك ه وأ غي ده من بتقي الوا .عن اط ،مصلحية قضية ةاالمامّي ليست :وق ار تن ة باختي  ،العام

يهم  للرسل يجوز ال ،الدين رآن وهى .ةصولّيأ قضية يه بل ،بنصبهم ماماإل وينتصب  والسالم  الصالة  عل

ى  تفويضه وال ،همالهإو ،غفالهإ ة  ال اله إو العام م و. رس ين  بوجوب  ولالق  يجمعه وت  ،والتنصيص  التعي  وثب

دا  ،وفعال ،قوال والتبري يبالتول والقول .والصغائر الكبائر عن وجوبا واالئمة نبياءاأل عصمة  فى  الإ ،وعق

 .46»ةالتقّي حال

ا  الشيعة عن   ر بهتمّيت ،أصال "اضلة بين الصحابةفاإلمامة والم"  ،وقد إعتبر اإلمام ابن حزم          غيره

ة وال ،آأهل السنة  (الخمسة اإلسالميةمن الفرق  ة  ،معتزل آل  هو  ّي لشيع فا .)والخوارج  ،والشيعة  ،والمرجئ

                                                 
  maqalat/a01.htm-aqaed/avael-shia.org/html/ara/books/lib-http://www.al:أنظر الموقع  ،المقدمة ،التاأوائل المق ،المفيد - 44
 ،1969/ه2/1389ط ،مكتبة النهضة المصرية القاهرة ،محمد محي الدين عبد الحميد ،تحقيق ،ف المصلينمقاالت اإلسالميين واختال،االشعرى  - 45
 .1/65ج
 .146ص/1ج ،)بدون رقم الطبعة والتاريخ(،لبنان ،بيروت ،دار المعرفة ،محمد سيد آيالني  ،تحقيق ،الملل والنحل ،الشهرستاني - 46
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ال ن ق ا نإ «:م ه اهللا رضي علي اس أفضل ،عن د الن ه اهللا صلى اهللا رسول بع لم علي م وس ة وأحقه  باإلمام

  .47»اشيعّي فليس ذآرنا فيما خالفهم فإن ...بعده من هيوولد

 

حيث   ،بالشيعة معتزلة البغدادتسمية  يخرج  -أعني أفضلّية علي بن أبي طالب - صلهذا األالقول بف        

ي  -ةاألفضلّيعلى  بناًء -وايلزملم  إال أنهم ،الصحابة بن أبي طالب على أفضلّية عليقالوا  ن أبي    إمامة عل ب

 . آاألشاعرة مبدأ اإلختياربل ذهبوا  ،بعد الرسول صلى اهللا عليه وسلم طالب

 

لّيةاألة جدلّي إن       ين فض ّي ب ر عل ي بك ين أب لحسب ما ،وب عرّي نق ام اإليجي األش ين  ،ياإلم ف ب مختل

ر  ،ةاألشاعر  عتبرتإإذ  .شاعرة والمعتزلةواأل ،الشيعة دماء  وأآث ة  ق اس  أن أفضل  ،المعتزل د  الن  رسول  بع

و اهللا و ه ر أب ه اهللا رضي بك رت  .عن ا إعتب يعةبينم رو ،الش أخري أآث ة مت اس أفضل أّن ،المعتزل د الن  بع

 .48»بن أبي طالب علي هو اهللا رسول

 

ذا و      ى ه ار  عل ذا اإلط ي ه يعة ف وم الش مل مفه يِّ  ،يش لية عل ي أفض ائر الصحابة  أعن ى س يعة  ،عل الش

 .واإلسسماعيلّية ،ة والزيديةاإلمامّي

 
 :الشيعة اإلمامية تعريف. 4-3      

 
م أل؛ ةقطعّي سمواوإنما  ،ةالقطعّي:هم ،األشعري أبي الحسنمام ة عند اإلالشيعة اإلمامّي        وا  نه ى  قطع  عل

رون    ،الشيعة  جمهور  همو ،اإلمام السابع علي بن محمد بن جعفر بن موسى موت  صلى  النبي  نأ حيث ي

ده  واستخلفه  ،طالب  أبي بن على مامةإ على نص وسلم عليه اهللا ه  بع ا  نأو ،بعين ى  نص  علي ة إ عل ه  مام  ابن

ه أ مامة إ على نص على بن الحسن نأو ،على بن الحسن ن  الحسين  خي ى  ب ن  الحسين  نأو ،عل ى  ب  نص  عل

ن  محمد ابنه مامةإ على نص الحسين بن على نأو ،الحسين بن على ابنه مامةإ على ى  ب د  نأو ،عل ن  محم  ب

ن  جعفر ابنه مامةإ على نص على د  ب ر  نأو ،محم ن  جعف د  ب ى  نص  محم ة إ عل ه  مام ن  موسى  ابن ر  ب  ،جعف

د  ابنه مامةإ على نص موسى بن على نأو ،موسى بن على ابنه مامةإ على نص جعفر بن موسى نأو  محم

ن  يعل  بن الحسن ابنه مامةإ على نص موسى بن على بن محمد نأو ،موسى بن على بن د  ب ن  محم ى  ب  عل

                                                 
   ط ،بيروت لبنان ،دار الكاب العلمية ،أحمد شمس الدين ،تحقيق ،الفصل في الملل واالهواء والنحل ،الظاهري ،علي بن أحمد بن سعيد ،زمحابن  - 47
 .370ص/1ج ،م1999/ه2/1420
 .407ص ،)بدون رقم الطبعة والتاريخ( ،عالم الكتب بيروت لبنان ،المواقف في علم الكالم ، بن أحمد عبد لرحمن، اإليجي - 48
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ى  نص  على بن الحسن نأو ،مراْابَس آان الذي وهو ،موسى بن ة إ عل ه  مام د  ابن ن  محم ن  الحسن  ب ى  ب  ،عل

 .49وجورا ظلما ملئت نأ بعد عدال رضاأل يمألف ،يظهرة أنه ستؤمن به اإلمامّي المنتظرالذي غائبال وهو

 

امإن         تاني تعريف اإلم قل ،الشهرس ة يواف يعة اإلمامّي ام األشعري باإلمامّي لش يعة فا. ةتعريف اإلم لش

ة  اوسمو .الصادق جعفر بن الكاظم موسى بموت قطعوا الذينهم  ،عنده اإلمامّية اقوا  ألنهم؛قطيع ة اإل س  مام

ده  ثم .بطوس ومشهده ،الرضى على ولده الكاظم سىوم بعد االمام :فقالوا  ،والدهأ فى بعده د  بع  التقى  محم

م  .ببغداد قريش مقابر يف وهو  الجواد ده  ث ن  يعل  بع د  ب م  ومشهده  يالنق  محم ده  .بق  يكرالعس  الحسن  وبع

ان  وهو  ،رأى من  رَّسُ ِب هو ذيال المنتظر القائم محمد ابنه وبعده .يالزآ ذا  .عشر  يالث  ىثن اإل طريق  هو  ه

 .50زماننا يف عشرية

 

ة  اإلمامّي الشيعة يعّرفف األشعرّي اإلمام اإليجيأما         ذين ة بالطائف الوا « ال النص  ق ي  ب ى  الجل ة  عل  إمام

م  ،الصادق  جعفر إلى اإلمامة وساقوا ،فيهم ووقعوا ،الصحابة وآفروا علي وا  ث ه  المنصوص  في  اختلف  علي

 51»الضالة بالفرق وملتحقة وسلفية مشبهة وإلى إخبارية وإلى معتزلة إلى متأخروهم تشعبحيث   بعده

 

ول أن اب ة في البحث تقتضي أن نشير     ي ة العلماألمانو       ة  لشيعة اإلمام ن اإ :لق رون الصحابة   ّي هو   يكف

ر صحيح   ة إال أن . قول غي ا في األمر    غاي ة   م د اإلمامّي ة الصحاب   إخضاع  :هو  ،عن وانين ل ةعدال جرح  ال ق

ديلالو لمين ،تع رهم من المس وا آغي ي داود المصري. ءسواء بس تاذ حفن ي األس ذا المعن د ه د أآ حيث  ،وق

ال  ،هل السنة  أعدالة الصحابة بين الشيعة و إشكالية  قارن رى « :فق م عدول   إ:أهل السنة   ي  ،ن الصحابة آله

ا أما الشيعة فيرون أ ...تلفوا في درجتهاخإن إنهم جميعا مشترآون في العدالة وأو  ،ن الصحابة آغيرهم تمام

ك من حيث خضوعهم     .ال فرق بينهم وبين من جاء بعدهم من المسلمين إلى يوم القيامة ا  وذل زان   جميع لمي

د ز  ،واح و مي ةاه حابة    ن العدال ال الص ه أفع وزن ب ذي ت ا ،ال وزن آم ن    عفأ ت دهم م ن بع اء م ن ج ال م

 .52»األجيال

  

د         يخ المفي اء والش ن علم و م ة  ه يكيالاإلمامي رى  ، نكالس ي ي ن الش ق م ة عة باإلمامّيأن وصف فري

ان  و ،على من دان بوجوب اإلمامة ٌملََعََ«:والسمة عليها إنماهو ي    و  ،وجودها في آل زم أوجب النص الجل
                                                 

 ،مكتبة النهضة المصرية القاهرة  ،عبد الحميد ،محمد محي الدين ،تحقيق ،الميين واختالف المصلينمقاالت اإلس ،االشعرى   - 49
 . 91-90ص/1ج ،1969/ه2/1389ط
 .169ص/1ج ،)بدون رقم الطبعة والتاريخ(،لبنان ،بيروت ،دار المعرفة ،محمد سيد آيالني  ،تحقيق ،الملل والنحل ،الشهرستاني - 50
 ،م،1997/ه1/1417ط ،بيروت،لبنان ،دار الجيل ،عبد الرحمن عميرة ،تحقيق ،شرح المواقف في علم الكالم ،علي بن محمد  ،السيد ،الجرجاني - 51
 .678ص/3ج
 ،إيران ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمي  ،بحوث في الملل والنحل ،السبحاني: نقال عن. 111ص ،نظرات في الكتب الخالدة ،داود المصري ،حفني   - 52
 .232-230ص/1ج ، ه7/1420ط
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ه السالم   ،الكمال لكل إمامو ،و العصمة ى الرضا     ثم حصر اإلمامة في ولد الحسين بن علي علي اقها إل و س

 .53»علي بن موسى عليه السالم

د يعرف و       اميّ      -د التيجاني تور محم آال ة  الشيعة   -وهو مفكر معاصر شيعّي إم ا  ب اإلمامّي ة  أنه الطائف

لم            اإلسالمّي ه وس ة اإلثنى عشر من أهل البيت المصطفى صلى اهللا علي د األئم والى وتقل  وتسمي  ،ة التي ت

ّي  وه  ،لى  جعفرالصادق اإلمام السادس من األئمة اإلثنى عشريةبالجعفرية نسبة إ أيضا م القائلون إمامة عل

ب نب ي طال د الن أب رة بع لمبمباش ه وس ر فصل ي صلى اهللا علي ن غي يعة األخري    ،م رق الش دخل ف وال ي

 . 54حديث الثقلينيلية والزيدية حيث لم يتمسكوا بماعآاإلس

 

  :ريةعش لسلة األئمة اإلثنىس  .4-4       

 
 :حسب تسلسلهم باإلمامة آاآلتي ،عشرية أن سلسلة األئمة اإلثني       

 .]م661/ه 40:ت[» رتضىمال« من على بن أبى طالب أبو الحسن -1

  .]م670/ه50 :ت[ »الزآّي« عليالحسن بن  ،أبو محمد -2

  .]م680/ه61:ت[ »اءالشهدسّيد  «الحسين بن على بن أبى طالبأبو عبد اهللا   -3

  .]م712/713/ه94/95:ت[»زين العابدين« ،ى بن الحسينعل محمد أبو -4

  .]م732/ه114:ت[»الباقر«محمد بن على بن الحسين  ،أبو جعفر  -5
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 ذآر الشيخ السبحاني       

 

لأن أ  ىأئم فض ي    ة اإلثن ؤمنين عل ر الم و أمي رية ه ب  عش ن أي طال مي أ   ،ب وز أن يس ه ال يج ر وأن مي

د  ن وأ. األوصياء والحججاألئمة و الخلفاء و :ن بقية األئمة يقال لهموأ ،أحدا سواهالمؤمنين  أفضل األئمة بع

                                                 
  maqalat/a01.htm-aqaed/avael-shia.org/html/ara/books/lib-http://www.al:الموقع  أنظر ،المقدمة ،التاأوائل المق ،المفيد - 53
 .17 ص)بدون رقم الطبعة والتاريخ( ،لندن ،مؤسسة الفجر ،الشيعة هم أهل السنة،محمد التيجاني التونسّي /د ،السماوي - 54
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ّيأ ؤمنين عل ر الم و  مي ينه م الحس اقي ،الحسن ث ينوأفضل الب د الحس و ن بع انياإل ه و الث دي وه ام المه  م

 .55عشر

 

 :كليف عند األشاعرة واإلمامّيةطف والّتبين الّل ب اإلمامنصه وجوبّي 5
 

ّلم  هو نصب اإلمام ّيةإن وجوب        ة    أمر مس د األشاعرة واإلمامّي ل . عن اك خالف في      ب يس هن ا وجوبل  ه

المية رق اإلس ين الف ن إال ،ب ل ع ا نق ي م ر أب ن بك ان ب امو ،]م854/ه240:ت[األصم آيس ن هش رو ب  عم

ة        .جمن الخوار  والنجدات  ،من المعتزلة الفوطي ة اإلمام ن حزم الظاهرّي في وجوبّي ال اب ع  تفق إ «ق  جمي

ع ،السنة أهل  ة  وجمي ع ،المرجئ ع  ،الشيعة وجمي ى ،الخوارج وجمي ة وجوب  عل ةاأل وأن ،اإلمام  واجب م

 اهللا صلى  اهللا رسول بها آتى التي ،الشريعة بأحكام سهمويسو ،اهللا أحكام فيهم ُمْيِقُي عادل إلمام اإلنقياد عليها

  .56»الخوارج من النجدات حاشا ،وسلم عليه

 

ام    ن الناس لو آّفعلى أ اإلمامة وبفي وجرده إحتج أبوبكر األصم ل        .وا عن التظالم الستغنوا عن اإلم

وطي    أما  ن عمرو الف د  ف هشام ب ل ق ة إذا إج أن األب  :رده عل ا ع تمعت  م ى     آلمته ذ إل ى الحق إحتاجت حينئ  ل

 .57م لم يجب حينئذ على أهل الحق منهم إقامة إمامامتلت اإلاما إذا عصت وفجرت وقوأ ،اإلمام

 

كالّي       ةإله إوجوبّية إن إش د األ مام اعرة واإلمامّيعن ولت ،ةش ز ح اطال ترّآ ة  نق ق :التالي وب  طري وج

ه   امعلى من يجب نصب اإلم    عقلي أم شرعي؟ هو هل :ةاإلمام ام ب ى األم      ؟والقي أم  ةهل يجب نصبه عل

ف؟     ها؟وجوبما هي علة  ،؟على اهللا يّ   هل هي اللطف أم التكلي رك األمر      هل ع ده أم ت ة بع ن الرسول خليف

 لألمة؟

ل  : شاعرة قالت  أن األ ،نجد األشاعرة واإلمامّية ه اإلمامة عند وجوبّي إشكال إذا تناولنا         وجوب إن دلي

ل أخذ من   الوجوب دليل إن :ةّيبينما تقول اإلمام .الشرع ال العقلن قبل د ماستفاإلمامة ي ا   ،العق   والشرع إنم

ة  طرفا من إشكالّي هذا وقد ذآر ابن ابي الحديد المعتزلّي .العقل دل عليهآد ما أ د   .ة طريق وجوب اإلمام فق

و ر أن جمه ة رذآ ون معتزل رة يقول رع «:البص ا الش ق وجوبه ا ،طري ل م ي العق يس ف ى  ول دّل عل ي

 . 58»وجوبها

                                                 
 . 261-260ص /6ج/ه3/1417ط ،إيران ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمي،بحوث في الملل والنحل  ،انيالسبح  - 55
 .3ص/3ج ،م2/1420/1999ط،بيروت لبنان  ،دار الكتب العلمية  ،أحمد شمس الدين  ،تحقيق ،الفصل في الملل واألهواء والنحل ،ابن حزم - 56
 272-271ص ،م1981/ه3/1401ط  ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،اب أصول الدينآت  ،أبي منصورعبد القاداربن الطاهر ،البغدادي - 57
 1965/ ه2/1385ط،مصر ،القاهرة ،دار إحياء الكتب العربية ،بو الفضل إيراهيمأمحمد  ،تحقيق ، شرح نهج البالغة  ،ابن أبي الحديد - 58
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ة البصرة   من  والشيخ أبو الحسين  ،وأبو عثمان الجاحظ ،بغدادة البينما تقول معتزل         ل  «معتزل إن العق

 .59»ةيدل على وجوب الرئاسة؛ وهو قول اإلمامّي

 

ة    في  ،األشاعرةلم يذآر رأى  ،المعتزلّي ابن أبي الحديد        ة وجوب اإلمام ام  ا  إال أّن ،طريق معرف إلم

و الشرع أشار داديالبغ ة ه ة وجوب اإلمام ق معرف ه  .أن طري د ب ا أآ و م ام وه ن أ «من األشعرّي اإلم

 .60»ويعلم وجوبها بالسمع ،بالعقل... هاجواز ورودلم اإلمامة شريعة من الشرائع يع

 

ة   لمن خال يظهرو        ة وجوب ا      ر الخالف أن جوه هذه الجدلية القائم ة  في إشكالية طريق معرف إلمام

ة   ى   بين األشاعرة واإلمامي ة اللطف  ما ةإشكاليّ يرجع إل اء  . هّي ة    وبن ذا قالت اإلمامي ى ه ى اهللا  يجب  :عل  عل

 لكون «وأيضا  ،61»من حيث آان في الرئاسة لطف وُبْعد للمكلفين عن مواقعة القبائح العقلية« نصب اإلمام

 .63»في إقامة الشرائع ة لطفاإلمام«أن و .62»المعصية عن وأبعد الطاعة إلى أقرب ،معه العبد

 

ة   ،نصب اإلمام على اهللاوجوب  األشاعرة ردت نظريةأن  نجد ،من جانب آخر        حيث   اللطف  من جه

اهر  ظاهر بإمام«يحصل إنما قررت بأن اللطف ه  يرجى  ق ه  ويخشى  ثواب دعو  ،عقاب اس  ي ى  الن  الطاعات  إل

رهم ن ويزج ي ع ة المعاص دود بإقام ومللمظ وينتصف والقصاص الح ن ل الم م تم ،الظ ة(وأن  ال )اإلمامّي

ذي  ،فيه نحن الذي الزمان هذا في آما ،اهللا على توجبونه ه  فال ام  وهو  توجبون يس  المختفي  المعصوم  اإلم  ل

دهم  الصالح  إلى الناس تقريب ختفاءاإل مع منه يتصور ال إذ ،بلطف ذي  الفساد  عن  وتبعي  ال لطف  هو  وال

 .64»محال وهو للواجب تارآا هذا زماننا يف تعالى آونه لزم وإال عليه توجبونه

ة  من  اإلمامّيرتضي مأجاب السيد شريف الوقد         ام المنتظر    عدم أن عل ا هي    ،ظهور اإلم  خوفٌ إنم

ان   واأقدموا على قتله وسفك متي ظهر«نهأل؛ هلمن بطس الظالمين وقت يس يجوز    .دمه فتبطل الحجة بمك ول

ا   ،وما يجري مجرى الضرر ،ألن مجرد الخوف من الضرر ؛رناهإال ما ذآ يكون المانع من الظهورأن  مم

                                                 
 .308ص/2ج ،المصدر السابق - 59
 .272ص ،م1981/ه3/1401ط  ،بيروت لبنان ،دار الكتب العلمية ،ول الدينآتاب أص ،يالبغداد - 60
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 2/308ج
 .308ص/2ج ،المصدر السابق - 61
 .397ص ،)بدون رقم الطبعة والتاريخ( ،لبنان ،لم الكتب بيروتاع،كالمالمواقف  في علم ال ،اإليجي - 62
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يهم السالم   ؛ انعان يكون مأ ليس يجوز ،ال يبلغ إلى تلف النفس ة عل دم    ،ألننا قد رأينا من األئم ه ممن تق  ،عن

  .65» ظهر مع جميع ذلك

 

ة أخر        ا  ،ى من جه ى إذا نظرن كإل د األإش ة عن اعرة واإلمامّيالية وجوب اإلمام ر ،ةش ة أ يظه ن عل

ا ت  . على اهللايجب نصب اإلمام  ،هذا يوعل. حفظ الشريعةفي  ُدة تتجسَّعند اإلمامّي وجوب اإلمامة ظهر  بينم

ة   األشاعرة  رؤية ا   من أن عل ظ المصالح     وجوبه ا هي حف ذا    ،إنم ى ه اء عل ى      ،وبن ام عل يجب نصب اإلم

 .األمة من جهة الفرض الكفائّي

 

ة اللطف والتكليف       نصب اإلمامة بين األ ةنظرية وجوبّيأصل إن         ى جدلي ة عل ة  قائم شاعرة واإلمامي

ة ين األصولي ،وهى نظري اش ب ييدار النق ه بْعو نن والمتكلم م تنت ق ُدل ة تواف ى نقط ارة  ،إل بق اإلش ا س آم

ه ريتين     . 66إلي ك  النظ ين تل ي ب ارق الحقيق ى نظرّي -إال إن  الف ف أعن ف والتكلي ول     -ة اللط يكون ح س

زمر درات تك دينوات اللطف والتكليف من حيث الق ال ال ي  مج ات ف إلقتصاد والسياسة وتطور ا المعطي

 .ترابط األمة و ،جتماعيةواإل

ا       ا إذا نظرن ى إال أنن د إل ات اللطف نج راأ معطي ه يشكل الش دأ من ان ي تب ة الت ةآة الكلي ة اإللهّي   ،لعناي

ا  و ه   في ا   التي تظلل البشر دوم د        لحفظ والتوجي اني المجته ام الرب ادة اإلم اني من خالل قي ة في  الرب   .األم

ق   ومن  ذا  المنطل ة اإلماميّ  إن ف ه ة  ،ةنظري م    القائم أن الرسول ل ر  ب ا      يت ين خلف ة من دون أن يع ك أمر األم

 .أمر منطقي اال شك أنه ،لألمة

 

بحيث    ،اللطف اإللهي  ة ماهيّ ال ينفصل عن    ًاجزء يعتبر ،ةمن جانب اإلمامّيالتنصيص  فإن ،عموما       

يهم             إن نظريتهم قائمة م يفوض إل ة ول ولى أمر األم ذي يت الي هو ال ى أن اهللا سبحانه وتع  .بشكل أساس عل

ى   من جملة المصالح المفوضة   الخالفة أنشاعرة بينما ترى األ ة إل ذا   . األم ى ه اء عل كون  ييمكن أن    ،وبن

 :التالي نحوة على المامّيواإل عرةاألشاعند  بوالنصترتيب الخالفة  من حيث الوجوب  شكل

 

 .حفظ المصالح ←الوجوب علة ←اإلمام ←التكليف  ←على األمة←واجب ←اإلمامة :شاعرةاأل    

 .67حفظ الشريعة← الوجوب علة←  إلماما← للطفا  ←على اهللا  ←واجب - ←اإلمامة :اإلمامية

 
                                                 

 فاضلالالسيد   ،راجعةبم ،د عبد الزهراء الحسيني الخطيبالسي ،تحقيق  ،الشافي في اإلمامة  ،علي بن الحسين الموسوي ،الشريف المرتضى  - 65
 .147ص/1ج ،م1986/ه1407//1ط  ،إيران ،طهران ،والنشر مؤسسة الصادق للطباعة  ،الميالني

 .18 ص:أنظر - 66
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 :أهداف البحث  .6

 

ر           دأ إن تحري ة مب ة ا ،الخالف ول رؤي ةح اعرة واإلمامّي ه ي ال شك، ألش رأن ة ال عتب دخل أو البواب م

ليمٍ  وعقٍل نزيٍه حٍر من تفكيٍرال يتم إال إذا إنطلق  هذا التحريرو. الرئيسية الم  اإلسالمي    اآلن مش أل.  س الع

د  م  و. اليوم  ما هي إال نتائج لمقدمات لم ترتب ولم تنسق على شكل جي ك المشاآل  أه از    ،تل ل جه  هى تعطي

عكس  حيث  ،م  اإلسالمىلابين العلم والحكم في العالمبكر  منفصانتج من ذلك اإل حتى  ،الحكم يرى فالشو

 . والتاريخية ،والفكرية ،وأساسية ،واالجتماعية ،سلبيا فى األصعدة الدينية

 

ر      . فى اإلسالمة اإلمامة ال تقتصر تنظيم الحكم  إن أهمّي          ك تعتب ر من ذل ل أآث ا ل  اجزء ب تفسير  مهم

انيّ    والتفكرالمبني بالتأمل  ،والكون ،واإلنسان ،الحياة ام الرب ادة اإلم ذا   .والتعقل من خالل قي ى ه إن ف  ،وعل

لوقوف على نقاط  جوهرية تتجسد  وذلك ل. تحقيق وتأصيل مبدأ اإلمامة الدراسة هوغاية ما تهدف إليه هذه 

ة   ار  ،والنص  ،لعصمة اآ ،في إشكالية اإلمام ة  ،واإلختي روع     وجدلي دة والف ين العقي ة ب د األشاعرة    اإلمام عن

 .واإلمامية

 

الة  التي ت النقاط تلك إن بلورة        ة   هدف إليها الرس اال    يمكن   ،حول إشكالية اإلمام  ،أن تحدث صدى فّع

ين و عموما التيارات الفكرية المعاصرة بين امشترآونا تعاو ارى  ب حيث   ،شاعرة خصوصا  األوة اإلماميّ  تي

الم اإلسالمي   لعقائد الطائفيةل نسبةالب ،ألغلبيةيمثالن في ا وخى األهداف األساسية       .فى الع الة تت ذه الرس وه

  :وهي آالتالي. التي يمكنها تلخيصها حسب أهميتها الموضوعية

 

دين    ؟ن أصول الديناإلمامة أصل مهل : ةاإلمامة المبنّيبلورة أصل نظرية  -1 روع ال  ؟أم فرع من ف

وعلى من يجب   ،اإلمامة وجوب  ،أصول الدين عند المتكلمينمفهوم ر تأطي: وهذا األصل يشتمل

   ؟فيقع على األمة أم تكليف ؟فيقع على اهللا ،هل هي لطف نصب اإلمام علة أيضا و ،نصب اإلمام

ة ب   ،الفة واإلمامة عند آل من األشاعرة واإلماميةالخ دراسة إثبات -2 ار تإخبمعنى هل تثبت اإلمام  ي

ول       من الرسول أم   م بالنصأ؟ تقول به األشاعرة  آما الحل والعقد أهل ا تق ام السابق آم من اإلم

 :وهذا يتطلب  ؟به اإلمامّية

 :يتطلبهذا  شاعرة ونعقاد الخالفة واإلمامة عند األإ طرق  ةدراسة إشكالّي. 2-1

 .شاعرةة عند األمامة الخالفة واإلتحقيق ماهي -أ   

ة    مفهوم حول إطار إشكالية الشورى في هومضاعفات ،إشكالية اإلختياردراسة  -ب   ة الكامل الخالف

 .األشاعرةعند  والناقصة
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وم أ  هل  وذلك في إطار  . شاعرةاألسة مفهوم أهل الحل والعقد عند درا -ج   د   ه مفه ل الحل والعق

 ؟من األمة بصفات معينيةتتميزة خاصة شرائح به يقصد  العلماء؟ أمعلى  األمة؟ أم على   يقع

 يختص   هل  ؟ العصمة ب يختص وذلك في إطار من      ،إشكالية العصمة عند األشاعرةقشة منا -د 

ا أهل اإل  مأ؟ ة ّيمامآما تقول به اإل  اإلمام بها ول   عجم ا تق ه  آم م  تثبت األ      األشاعرة؟  ب ا ذا ل ولم

   .عصمة األنبياء؟ت شاعرة عصمة اإلمام آما أثبت

ةدرا -ه      ي ا س كالية ،دلعهول ي إطار إش ك ف اعرة وذل د األش ة عن إذا آان  ،المرجعي ة   تف المرجعي

  ؟ شرعية ولي العهد عندهم  فمن أين جاءت ،إلختيارلألمة في مبدأ ا  ةالحقيقّي

  .األشاعرةعند  وإمامة الفاسق ،والغلبة ربالقهشرعية تولي الحكم ة إشكالّيمناقشة  -و         

 

 :ة وهذا يتطلبة عند اإلمامّيامإثبات األم ولح ،ة التنصيب والتعيينراسة إشكالّيد . 2-2      

ق ماهّي  -أ       د اإلمامّيتحقي ة عن ا  .ةة اإلمام رقهوجوم ف ماهّي ر الف ي تعري دف ة عن  ة اإلمام

  ؟ةواإلمامّيشاعرة األ

وذلك في إطار مناقشة حجج     ،عند اإلمامية )والرسول ،اهللا(اإلمامة إثباتمناقشة طرق   –ب          

 مفهوم آالسيكّيب جهة العقل والنقلن األمامية م

ل       وذلك في إطار مناقشة  ،ةعند اإلمامّي مفهوم عصمة األمام  -ج  ة العق ة من جه حجج األمامي

 .بمفهوم آالسيكّي ،والنقل

 .من خالل أية التطهير أهل البيتومناقشة مفهوم  ،تحديد هوّية المعصومين  -د            
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  :ياتهأسئلة البحث وفرض .7

 

الي   طْ حيث يمكن أن ت،تتمحور أسئلة هذه الدراسة حول محورين أساسيين       ى الشكل الت هل  :رح عل

دين؟     اإلمامة أصل من أصول  روع ال رع من ف ا ف ر أو الدين أم أنه دأ اإلمام   :آخر  بتعبي هو من    ةهل مب

د   الثوابت التي يجب اإل ا عن ا ضرب من ضروب اإل     ؟المسلمين عتقاد به اد أم أنه ا   ؟جته ات  هي م  اآللي

م تثبت  األمفهوم التي تحدد  د األ   صول من الفروع ؟ ب ة عن ة وشاعرة  اإلمام ة    ؟اإلمامي  هل تثبت اإلمام

ة اهل تختص   ؟ختيار أم تثبت بالنص اإللهّي باإل ول ب   إلمامي ام؟  الق ا هو تفسير     عصمة اإلم وم  وم مفه

   شاعرة؟العصمة عند األ

 

كاليةإن         ة إش ة الخالف ةال نظري ه   قائم ن فروع دين أم م ن أصول ال ة م ل اإلمام ي   ؟ه أن : أوالينبغ

ا  يحدد أصول الدين أم الشرع؟   هو الذي بمعني هل العقل .؟ليات التي تحدد أصول الديناآلنضبط  ا  : ثاني م

دين هو   هل بمعني   ؟أساسيات أصول الدين :هي د اهللا  أساسيات أصول ال ة   ،توحي اء وبعث اد  ،األنبي ؟ والميع

ائل اإل أم ي مل المس ر ش ة؟ ويتف ة الكالمّي ن ععتقادي كال األول م ة  إش وب اإلمام ار  وج ي إط ك ف ل : وذل ه

ة ت  وجوب ة أم        ية اإلمام ه اإلمامّي ول ب ا تق ل آم تم  تم عن طريق العق ه األشاعرة؟     ي ول ب ا تق ا    بالشرع آم  أم

اء  مهم نجزء م هي هل اإلمامة ماهية اإلمامة؛ وذلك  إشكال فيتفرع منه :الثانياإلشكال  ة األنبي التي   ة بعث

ى اهللا نصب   حينئذ ف ؟،هراآإد لعقلل يمكن ام  يجب عل لم؟ أم       ل ،اإلم ه وس ة الرسول صلى اهللا علي وم وظيف يق

 أن تقوم بها؟ هي من المصالح العامة التي تستطيع األمة

 

 :ة فرعية اإلمامة عند األشاعرةمناقشة إشكالّي     

 
روع امة هل هي من الإشكالّية اإلمإلى إذا نظرنا        اين   انوع  نجد  ،عقيدة أم من الف  في  ،نظريّ ال من التب

ة  صلأ إذا آان وذلك . عند األشاعرة راإلختيا إشكالية د  اإلمام تم عن طريق     األ عن ار إشاعرة ي ة  ختي  ،األم

ةف ر اإلمام اد ،ال شك أن أم ى اإلجته ّم ،البشري يرجع إل ة فمن ث روع تعتبراإلمام دارإال أن  .من الف س ال

دأ  ألراء  ي مب اعرة ف ةاألش ا  ،اإلمام د نوع اينيج ن التب ول  م ةح ة اإلمام اذب  ،ماهّي ث التج ن حي ين  ،م ب

ول و ا  األص إذا نظرن روع؟ ف ى  الف ض  إل الم بع دادي آ دمين آالبغ  ]م1037/ه429:ت[المتق

ر حيث  .ة اإلمامةيصرحان أصولّينجد أنهما   ]م1058/ه 450:ت[الماورديو ا أصول   :األول يعتب  ،يامتكلم

 .فقيها قاضيا :والثاني
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ذنا وجه        إذا أخ ن آتاب األول ةة نظرّيف رق« هم ين الف رق ب ر» الف ه يعتب د أن ة نج ائل  اإلمام ن مس م

دين        عّدهاحيث  ،أصول الدين التي تجب اإلعتقاد بها ه   . ضمن خمسة عشر أصال من أصول ال ال رحم فق

ى  والجماعة  السنة  هل أ جمهور  تفقإ قد «اهللا ان أ من  صولٍ أ عل دين  رآ ا  رآن  آل  .ال ى  يجب  منه  آل  عل

ق إ مسائل  شعبها  وفي  شعب منها رآن ولكل ،حقيقته معرفة بالغ عاقل ا  السنة  هل أ تف ى  فيه ول  عل  واحد  ق

 .68»فيها خالفهم من وضللوا

 

روع   إذا آانتفكالم البغدادي يوحي على أصولّية اإلمامة؛ ألنه         ة الفقه   ،من الف ة آالمسائل اإلجتهادّي  ّي

ا  الفتال فإنه ليل بالمخ توجب التض ل ،س ى  ب ليل عل ائل المالتض ي المس ط ف ر فق الف يعتب ولّيخ  ةاألص

  .ةاإلعتقادّي

 

ا ف         ى  أيضا  إذا نظرن ة  إل اور   رؤي ام الم ه   ،يداإلم ة    « :في آتاب ات الديني ام السلطانية والوالي  ،»األحك

 :نباجو من ثالثة اإلمامة ّيةجوبوي ف ،لتمس أصوليتهاحيث ت،مةأصولّية اإلما نجد أنه أشار

ة  .1 فمن ناحي ة تعري ه  ،اإلمام ة فتعريف ْو لإلمام ا أنبي ِحي ة«عرف حيث ،من األصوله  »اإلمام

 .69في حراسة الدين وسياسة الدنيا ،عن مقام الرسول نيابة بأنها

ر    .2 ه اأيضا إعتب تقبر علي ة أصال تس ات األخري  إلمام ع الوالي دل ،جمي ذا ي ا أصال وه  نأل؛ آونه

 .70الفرع ال يبني على شيء

ك . أصولّية اإلمامة حالة إختيار اإلمام نلتمسإلى إذا نظرنا  ،من جانب أخر  .3 ى إلشتراط  ،وذل  ه عل

ار   آل من ة   أهل اإلختي وحي أصوليتها  شروطا   والمرشح لإلمام ار  رط تش إث حي ب ،ت : أهل اإلختي

ه إشترط ال   .والرأي والحكمة ،والعدالة ،العلم ة مباأل مرشح آما أن ة :ام اد و ،العدال سالمة   و ،اإلجته

 .71النسب القرشيو ،النجدةوالشجاعة و  ،والرأي المفضي إلى السياسة ،الحواس واألعضاء

 

 :تعليالت القائلين بفرعّية اإلمامة من األشاعرة      
 
ن           رجم ب أخ ا  ،ان ى إذا نظرن ةجدلّيإل روع  ة اإلمام ين األصول والف د  ب اعرةاألعن د ،ش ن  نج م

اإعبتر روع  به ن الف ل ،م ي: مث تانيو ]م1111/ه505[الغزال  ]م1153/ه548[ الشهرس

ر يعو. ]م1355/ه756[واإليجي  ]م1233/ه631ت[واألمدي في   شعري المذهب األ  محرري من   هؤالء  تب
                                                 

 .309ص ،م2/1977ط ،لبنان ،بيروت ،الجديدة داراآلفاق ،الناجية الفرقة وبيان الفرق بين الفرق ،البغدادي  - 68
بيروت  ،د عبد اللطيف الّسبع العلمّي  دار الكتاب العربيخال ،تحقيق ،يات الدينيةاألحكام السلطانية والوال ،أبي الحسن على بن محمد،ورديالما - 69

 .29ص ،م1990/ه1410/ 1ط ،لبنان
 .27ص ،المصدر السابق - 70
 .32-31ص ،المصدرالسابق - 71
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ا غير . علم الكالم ا   أنن ة فرعيّ في   همتخريج  وجه إذا بحثن م   ،ة اإلمام ى  نظروا   نجد أنه ة    إل ة من جه اإلمام

ة رأو أ  ،األدل ك ن ف ةألأتل ة القطع و دل ى درج نهض إل ينال ت لَّ و .اليق ا لع ق إعتبروه ذا المنطل ن ه ن  م م

 . الفروع

 تليس  النظر في اإلمامة« :قالف ،»اإلقتصاد في اإلعتقاد« :في آتابه من الفروع اإلمامة الغزالي إعتبر    

ات أ توليس ،من المهمات ذ  .72»،يضا من فن المعقوالت فهي من الفقهي ة    ،الشهرستاني  ،لكآ يصف اإلمام

ين      عتقادصول اإلأمن « :بأنها ليست ى قطع ويق ا إل د  األمدي و. 73»بحيث يفضي النظر فيه  الكالم  أن« أّآ

ة فى  ديانات أصول من  تليس اإلمام دياتاأل األمور  من وال ال ا اإلعراض المكلف عيس  ال بحيث ،ب  عنه

روع فاإلمامة عند األشاعرة م  ،وعلى هذا. 74»بها والجهل ا «ن الف ا  وإنم م  في  ذآرناه يا  الكالم  عل  بمن  تأس

 .75»قبلنا

 

ة القائلين بفرعيّ ت تعليال إلى  إذا نظرتأنت ف        ا  تجد  من األشاعرة    ة اإلمام ى    أنه تند عل حجج  ال تس

ة  ْنآلها ت مهأن تعليالت بل تجد ،يمكن أن تعول عليها تن وخالف     ،صب آون اإلمام ار تعصب وف أنظر ف  .مث

ار للتعصبات   «:تعليل الغزاليإلى  مثال ا مث لم من الخائض        ،إنه ا أس ل وإن   ،والمعرض عن الخوض فيه ب

أ  ،أصاب ى  وأنظر أيضا    .76»فكيف إذا أخط ل الشهرستاني   إل ا     ك ول« :تعلي أ فيه ى من يخط  ،ن الخطر عل

ر  ديزي ى الخط ى عل ل   عل ن يجه لهاأم ادر  .ص واء الموالتعسف الص ن اإلنصاف  ضعن األه انع م لة م

ا  الواغل  من  حاال  ألرجى  عنها المعرض إن لعمرى «:األمدي تعليل ،آذلك .77»فيها ا  .فيه ا  فإنه  تنفك  قلم

ذا  ،باإلزراء والسلف االئمة حق يف بالغيب والرجم ،والشحناء الفتن وإثارة ،واألهواء التعصب عن  مع  وه

ون ائض آ ا الخ الكا فيه بيل س ق س ف ،التحقي ان إذا فكي ا آ ن خارج واء ع ق س ل وأي.78»الطري ا تعلي  ض

 .79»قبلنا بمن تأسيا الكالم علم يف ذآرناها وإنمااإلمامة عندنا من الفروع  «ياإليج

 

 :من جهة العقل ة اإلمامةأصولّي ة حولنموذج لمناقشة اإلمامّي        
 

                                                 
 . 185ص،م 1999/ه1/1419ط،سوريا ،دمشق ،دارأفنان  ،لدين الحمويعالء ا ،تحقيق ،اإلقتصاد في اإلعتقاد ،الغزالي - 72
 . 478ص ،)بدون رقم الطبعة والتاريخ(مكتبة الثقافة الدينية ،الفردجيوم ،تصحيح،نهاية اإلقدام في علم الكالم ،الشهرستاني  - 73
 ،للشؤون اإلسالمية  المجلس األعلى ،ود عبد اللطيفحسن محم ،تحقيق ،غاية المرام في علم الكالم،علي بن أبي علي بن محمد  ،اآلمدي  - 74

 .363ص )بدون رقم الطبعة والتاريخ(،مصر ،القاهرة
 .395ص )بدون رقم الطبعة والتاريخ(،بيروت لبنان ،عالم الكتب ، المواقف في علم الكالم،اإليجي - 75
 . 185ص،م 1999/ه1/1419ط،سوريا ،دمشق ،دارأفنان  ،عالء الدين الحموي ،تحقيق ،اإلقتصاد في اإلعتقاد،الغزالي - 76
 . 478ص )بدون رقم الطبعة والتاريخ(،مكتبة الثقافة الدينية ،الفردجيوم ،تصحيح،آتاب نهاية اإلقدام في علم الكالم ،الشهرستاني - 77
بدون رقم الطبعة ( ،رمص ،القاهرة ،يةى للشؤون اإلسالمالمجلس األعل ،حسن محمود عبد اللطيف ،تحقيق ،غاية المرام في علم الكالم،اآلمدي   - 78

 .363ص ،)والتاريخ
 .395ص )بدون رقم الطبعة والتاريخ(،بيروت لبنان ،عالم الكتب ، المواقف في علم الكالم ،اإليجي - 79
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ة اإلماميّ   أصوليتها وقد برهن .هي من أصول الدين ،اإلمامة عند الشيعة اإلمامّية           وهم أئم  ة ومتكلم

رن    ة في األمامّي ييعتبر من متكلم فهشام بن الحكم .عن طريق النقل والعقل ل الق اني وأوائ رن الث  أواخر الق

  .يةعشرى ئمة اإلثنأاإلمام السادس من  ،إلمام أبي جعفر الصادقل ًامعاصر آانو . 80الثالث الهجري

 

م  في  مناظرات أن له »الملل والنحل«ذآر الشهرستاني في          م   ،التشبيه ائل حول مس   ،المالك  عل وعل

 .81مسائلتلك الات حول مناقش المعتزلي الهذيل ابي وبين بينه جرتوقد  .اهللا تعالى

 

ي  هشام بن الحكم ناقش          ة    مع عمرو بن عبيد المعتزل عن   أصولتها  أثبت حيث   ،في أصولية اإلمام

ة   ،طريق العقل ام باألم ل  ،وذلك بتشبيه عالقة اإلم ة الق  مث الجوارح  عالق ا   .لب ب ت ن الجوارح إذا شكّ  أفكم

ه ر أو ،شمته  في شيء  ه   ،أت ه أو ذاقت ى القلب   ردت ا    ،إل يقن القلب به ذلك  ،وأبطل الشك   ،فت ة  األ آ بنسبة   م

يم   ،وإختالفهم  ،وشكهم  ،هذا الخلق آله في حيرتهم« من المعقول أن يترك اهللا هلف  وعلى هذا ،ماملإل ال يق

 .82»!ترّد إليه حيرتك وشكك؟ ،لك إماما لجوارحك َمْيِقوُي ،هم وحيرتهمشّك يهلإ َنْوُدِرإماما َي مله

  

 :إشكالية مبدأ اإلختيارعند األشاعرة  
 
ه       هي إشكالية تزامنت  األشاعرةإن إشكالية إثبات اإلمامة عند             ة أبى بكر رضي اهللا عن ذ بيع  ،من

تدل األ  ث تس اعحي ى  رةش ه  صحةعل اإمامت دو .عباإلجم و   أآ ام  أب اع اإلم ذا اإلجم عري   ه ن األش الحس

ام األ ف. شاعرةاأل من متكلمي وغيرهما ،]م1085/ه478:ت[والجويني ، ]م935/ه324:ت[ يَّ شعرّي  اإلم ن ب

 .84ذلك اإلمام الجويني ووافق على. 83ةبأي إجماع الصحا ،اإلجماعب بتتاإلمامة ث أن 

رأي  هذا ضعف يظهره إال أن           د  ال ذ تحقيق   عن اع ه ذي  ا اإلجم ه  األشاعرة   عّولت  ال ة  ف .علي العالم

ن    الح ب د ص ي المجته دي المقبل ر ،]م1696/ه1108 ت[مه اءم يعتب ر ن علم ر    أواخ ادي عش رن الح الق

 . 85»د القرن السابعْعَب ْنالبدر الطالع بمحاسن َم«: الشوآاني في آتابهله  جم آما تر ،الهجري

رأي  ضظهر أف ،اع الصحابة حول اإلمامةمسألة إجم المقبلي العالمة حقق          ذا ال ال   ،عف ه « :حيث ق

ة إل    يشيء ف   أقربالصحابة فعلوا فعال وجدوه  أنوالحاصل  ك الحادث اس   ى تحصيل المقصود فأ  تل خذ الن

ذي  إجماع الصحابة ودون اإلجماع ود ذلك مثم ع ،الواقعات شروطا وال يلزم من الوقوع الوجوب يكون   ال
                                                 

 582ص/6ج، ه3/1417ط ،إيران ،قم ،النشر اإلسالمي سةمؤس ،بحوث في الملل والنحل ،جعفر ،السبحاني - 80
 .184ص/1ج )بدون رقم الطبعة والتاريخ(،بيروت لبنان  ،دار المعرفة ،محمد سيد آيالني ،تحقيق ،ملل والنحلال ،الشهرستان  - 81
 .160ص ، ه1/1415ط ،أنوار الهدى  ،عبد اهللا الحسن ،تحقيق ،مناظرات في اإلمامة  ،عبد اهللا ،الحسن  - 82
 .255ص ،ه 1/1397ط ،القاهرة  ،دار األنصار ،مودفوقية حسين مح. د ،تحقيق ،اإلبانة عن أصول الديانة ،األشعري - 83
ويني  - 84 د اهللا ،الج ن عب ك ب د المل اثي ،عب م  ،الفي اث الظل ي التي م ف اث األم قحت  ،غي ر / د ،قي ة قط ريعة جامع ة الش ديب آلي يم ال د العظ  ،عب
 .50-49ص ،م1981/ه2/1401ط
 .288ص/1ج،)بدون رقم الطبعة والتاريخ(،لبنان ،بيروت ،دار المعرفة ،السابعالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن  ،محمد بن علي ،الشوآاني  - 85
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ى بك    ،ما آان سعد بن عبادة رئيسا ال يخفى حالهول... حجة خرط القتاد وعمر حتى    رأشتهر خالفه مدة أب

   .86»خليفة عمر وخرج إلى الشام لكالم جرى بينهما ومات هناك مات في

 

تند    الشوآانى  اإلمام        اول مس اع تن ذي إعتمدت   اإلجم ه  ال ا   علي ى   أمن   األشاعرة وغيره  هل السنة عل

دبرت  اذ نك أ والحاصل «:حيث قال ظهر ضعفهفأ ،آونه حجة ثابتة شرعية ا  ت اه  م ذه  في  ذآرن  المقامات  ه

ك وعرفت ه حق ذل ين معرفت ك تب ا ل و م ذي الحق ه ه شك ال ال بهة وال في و .ش لمنا ول ع س ا جمي ره م  ذآ

ا  يكون نأ ذلك من يلزم ما فغاية به العلم مكانإو مكانهإو جماعاإل بحجية القائلون وا أ م ه  جمع ا  علي  وال ،حق

ا  الشيء  آون  من  ميلز ا  .تباعه إ وجوب  حق الوا  آم د  آل  نإ :ق ى  يجب  وال .مصيب  مجته د  عل  أخر  مجته

 .87»الصواب هو ما علمت هذا لك تقرر واذا بخصوصه جتهاداإل ذلك في تباعهإ

 

 : إشكالية العصمة عند األشاعرة واإلماميةمناقشة 
 

د اإلمامّي  إن            مة عن كالية العص نة واألإش اعرة يمك ا  ش اق بينهم رطي  .الوف ق ش ق تطبي إذا تحق

ة  ،ةة الباطنّيَكلتأخذ معنى الَم ألن العصمة ،األشاعرة وذلكهاد والعدالة عند تاإلج ة   نإبحيث   ،آالعدال العدال

 .عصمةآال عحمل المرء الوقوف عند حدود الشرملكة نفسانبة ت تعتبر

 

ام أآد الرازي لزوم عصمة ا وقد . األشاعرةابتة ألهل اإلجماع عند ثالعصمة ف ،إضافة إلي ذلك          ،إلم

ي   :في قوله تعالي "أولي األمر"أية  ،من خالل مفهوم ﴿ يا أيها الذين أمنوا أطيعوا اهللا واطيعوا الرسول وأول

ى  بطاعة  أمر تعالى اهللا أن«: فقال  ].59:النساء[ األمر﴾ ى  األمر  أول ذه  في  الجزم  سبيل  عل ة  ه  ومن  .اآلي

 عن  معصوما  يكن  لم لو إذ .الخطأ عن معصوما يكون وأن بد ال والقطع الجزم سبيل على بطاعته اهللا أمر

را  ذلك فيكون ،بمتابعته اهللا أمر قد يكون الخطأ على إقدامه بتقدير آان الخطأ ك  بفعل  أم أ  ذل أ  ،الخط  والخط

ه أ لكون ه منهي خط ذا. عن ى يفضي فه اعإ إل ي والنهي األمر جتم د الفعل ف ار الواح د، باالعتب هأو الواح  ن

الى  اهللا أن فثبت . محال ي  بطاعة  أمر  تع ى  األمر  أول ه  اهللا أمر  من  آل  أن وثبت . الجزم  سبيل  عل  بطاعت

ذه  في  المذآور األمر أولي أن قطعًا فثبت .الخطأ عن معصوما يكون أن وجب الجزم سبيل على ة  ه  ال اآلي

  .88»معصوما يكون وأن بد
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ك  حيث علل ،أهل اإلجماعلزوم عصمة اإلمام أحال العصمة إلى  على ا وقفأن الرازي لمَّ غير            ذل

ا  المعصوم ذلك:  نقول ثم «:فقال ،واإلستفادة منه عوبة معرفة اإلمامصل ة  مجموع  إم ة  بعض  أو األم  ،األم

ائز ال ون أن ج ة بعض يك ا انألن ؛ األم الى اهللا أن بين ة أوجب تع ي طاع ر أول ي األم ذه ف ة ه ًا اآلي  ، قطع

ا  مشروط  قطعًا طاعتهم جابوإي م  عارفين  بكونن ادرين  به ى  ق يهم  الوصول  عل تفادة  ال نهم  واالس  ونحن  ، م

ة  عن  عاجزون هذا زماننا في أنا بالضرورة نعلم ام  معرف يهم  الوصول  عن  عاجزون  ، المعصوم  االم  ، ال

ؤمنين  اهللا أمر  ذيال  المعصوم أن علمنا ،آذلك األمر آان واذا ، منهم والعلم الدين ستفادةإ عن عاجزون  الم

ه يس بطاعت ا ل ن بعض اض م ة أبع ة وال ، األم ن طائف وائفهم م ا.  ط ل ولم ذا بط ون أن وجب ه ك يك  ذل

رِ  َوُأْوِلىتعالى ﴿: بقوله المراد هو الذي المعصوم د  الحل  أهل }  ]59:النساء [ ﴾اْالْم ة  من  والعق ك  ، األم  وذل

 .89»حجة األمة إجماع بأن القطع يوجب

 

تفادة   لبل  ،نفي الكليالليس  ،عند الرازي إلماماعصمة إشكالية نفي إن           ام واإلس صعوبة معرفة اإلم

 .العلماءمن  إلى أهل اإلجماع العصمة الرازي لاأحهذا بو ،منه

 

 :األيةزي  في العصمة حول تعقيب على إستنتاج الرا  
 

ة المعاصرين    -الشيخ السبحاني  عّقب          اء اإلمامي رازي    -وهومن علم تنتاج ال في  حول العصمة إس

ا التعرّ    ،أولي األمر  إذا دلت األية على عصمة«:فقال ،األية يهم  ففيجب علين هروب   ،وإدعاء العجز  . عل

ة     زول األي ان ن اني    ال أ ،من الحقيقة فهل العجز يختص بزمانه أو آان يشمل زم رازي بالث ول ال  ،ظن أن يق

ه  ّرأفعلي ان الن فن يتع ي زم ى المعصوم ف ةعل زول األي ي وعصر ن يهم يعرف معصوم  ،ب التعرف عل فب

زول       ،يعقل أن يأمر الوحي اإللهّي بطاعة المعصوم  وال حلقة بعد أخرى ،زمانه ه حين ن وم بتعريف م ال يق ث

ا  فلو أمن الرازي بداللة األ ،األية ى        نية على عصمة أولي األمر لك وحي اإللهي عل ام ال ؤمن بقي ه أن ي علي

 .90»األآرم ن النبياتعريفهم بلس
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 :الدراسات السابقة   .8
 

ة اإل هذه الرسالة إشكالّية  تعالج        ا     مام ا من    من حيث أصل نظريته  .ّيمنظور آالسيك  ؛ وطرق إثباته

اهي    يدة ؟هل اإلمامة من العق :التالية إطار األسئلةفي   وذلك روع؟ وم د      أم من الف ة عن ات اإلمام طرق إثب

اول    األمة؟نص من اهللا  أم باإلختيار من بت اإلمامة  بالتثهل بسؤال أوضح و ة ؟األشاعرة واإلمامّي ا تتن آم

 .عند األشاعرة واإلمامية أيضا طرح إشكالّية عصمة اإلمام

 

 :جدلية اإلمامة بين األصول والفروع عند األشاعرة  
 
ين األصول و  إن جدلّي        روع ة اإلمامة ب د األشاعرة   الف ا من ح   نجد   ،عن ار  تباين اك  .يث اإلعتب من   فهن

ريقين    هذا وقد سبق مناقشة . فرعّيتها على قرر منبينما نجد  ،صّرح أصولّية اإلمامة ة الف  مبحث في  نظري

ياته  ئلة البحث وفرض ا نضيف .91أس ر أنن ك غي ن  ذل ا م ة جانب ن  رؤي ة م ولّية اإلمام ائلين بأص رف الق  ط

  .األشاعرة

 

ة «آتابإلمامّي شارح سيد محسن الخزازي اوقد أشارال             ر   »عقائد اإلمامي من   ن أ ،للشيخ المظف

ى  « :قالف ،إصولّية اإلمامةبة القول األشاعرة من وافق اإلمامّي ا من أصول ال    أوقد وافقنا عل ين جماعة  دنه

 .92»في مبحث األخبار وجمع من شارحي آالمه ،من مخالفينا آالقاضي البيضاوي

 

ن   نممو       ة م ر أصولية اإلمام اعرةذآ ة  ،]م1286/ه685:ت[يالبيضاو القاضي :األش والعالم

 ]. م1520/ه927:ت[والقاضي الفضل بن روزبهان ،]م1474/ه879:ت[عالء الدين  القوشجي 
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ة ضمن إشكالية    »األصولمنهاج « صاحب آتاب  القاضي البيضاويف           ر  خ أورد أصولية اإلمام ب

أ :القائم اإلمامّية اجتجإح ذآر يثح،الذي تقول به اإلمامية »النص« واتر  عدم  ّنب ة      ت ى إمام دال عل النص ال

ب ي طال ن أب ى ب و آ ،عل دم ه واترع ات ت ة آلم ن اإلقام ا م ى أنه رادى أو مثن مية ،ف ي والتس  و ،الصالة ف

ين  ،وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسولال معجزات ه  الجذع  آحن ليم  ،إلي ه  الحجر  وتس ين  شجر ال ووقوف  ،علي  ب

ه  في  صى الح وتسبيح  ،يديه وافر  مع  ،يمين دواعي  ت ى  ال ا  عل دل  ،نقله ك  ف ى  ذل وا  عدم أن  عل ا  رتت وافر  م  ت

 .صحته عدم على دليال ليس ،نقله على الدواعي

 

ى إحتجاج   يضاوي بال وقد أجاب هذا          ة  عل أن  ،اإلمامي ر  ب ة إلا إعتب روع  مسائل  من  والتسمية  قام  ،الف

ر ال  التي ا  في  دعب ي وال يكف ة  بخالف ... مخالفتهم ا  اإلمام ا  ،األصول  من  فإنه ؤثرة  بدعة  ومخالفته  في  وم

تن وافر ،الف دواعي فتت ى ال ا عل ا .نقله م فلم وا ل ى دّل ،رفتت دم عل ر نصّيصح ع ّية خب ي طالب  ة عل ن ب ب

 .إنتهي بتصرف. 93باإلمامة

   

ه آر ذ. شاعرةاأل يمن أشهر متكلم ُرَبَتْعُي ]م1474/ه879:ت[يالعالمة عالء الدين  القوشج        : في آتاب

ة    هي«أن اإلمامة  »شرح التجريد« دنيا    في رئاسة عام دين وال ة عن    ،أمور ال ه  صلى اهللا  النبي خالف  علي

 .94»وسلم

   

صلى اهللا   لهي خالفة الرسو  األشاعرةاإلمامة عند « فقد ذآر أن القاضي  الفضل بن روزبهانأما         

 .95»آافة األمة يجب إتباعه على ظ حوزة الملة بحيثدين وحفإقامة ال عليه وسلم في

تفاد من خالل تعريف       أ لقوشجي والفضل بن روزبهان حولا ويظهر أن آالم       ا يس ة إنم صولّية اإلمام

 :من ناحيتين .اإلمامة

 .مل في أمور الدين والدنياتمن ناحية آون اإلمامة رئاسة عامة تش): األول( 

 .إتباُعُه على آافة األمة يجب بحيث   ،صلى اهللا عليه وسلم الرسول مقام عن اآون اإلمام نائب): الثاني( 

 

 :جدلية اإلمامة بين األصول والفروع عنداإلمامية
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لم      ،الشيعة اإلمامّية من جانبهم         ه وس دال   ،أآدوا أصولّية اإلمامة بالنص من الرسول صلى اهللا علي ال

 . على إمامة على بن أبي طالب بعده

 

ه  قال الذهبي في. ُيَعُد مرجعّية اإلمامّية في األصول  ]م919/ه328ت[كلينيفاإلمام ال        أعالم   سير  آتاب

بالء ي«:الن يخ الكلين يعة ش الم الش انيف صاحب ،ةاإلمامّي وع و التص ر أب د جعف ن محم وب ب رازي يعق  ال

 . 96»الكليني

ى   اية ونها رأنجد  ،طريق الكلينية اإلمامة من أصولّيعلى  الروايات الدالة فإذا درسنا        ة عل آل  موقوف

اقر  د الب ر محم ي جعف ام أب ن األم ادق ] م732/ه114: ت[م ر الص د اهللا  جعف ي عب ام أب : ت[واإلم

 .]م765/ه148

د         د فق ى ورد عن ه ]م919/ه328: ت[ الكلين ى آتاب افي« :ف ن الك ي ،»األصول م ان «ف اب اإليم آت

ائم اإلسالم   ،والكفر ى  بإسناده   ،»باب دع ه     اإلإل ر رضى اهللا عن ام أبى جعف ه    م ال أن ى     :ق بنى اإلسالم عل

  97.ولم يناد بشيء آما نودى بالوالية ،والوالية ،والحج ،والصوم ،والزآاة ،الصالة :خمس

 

ة اإلثن          ]م919/ه328ت[أخرج  الكلينّى ،آذلك        ام السادس من اإلئم ى اإلم ة أخرى منسوبة إل ى رواي

د اهللا  :قلت : عن عجالن أبي صالح قال ،عشرية ر الصادق   ألبى عب ه السالم   جعف ى حدود    : علي أو قفنى عل

دا رسول اهللا   شهادة أن ال: فقال ،اإليمان لم   إله إال اهللا وأن محم ه وس ه       ، صلى اهللا علي ا جاء ب رار بم واإلق

لواة الخمس  د اهللا والص ن عن اةأو ،م هر رمضان  ،داء الزآ ة وليّ  ،وصوم ش ت والي ج البي اوح داوة  ،ن وع

  .98والدخول مع الصادقين ،ناعدّو

 

ة اإلثن        ،رواية أخرى ]م919/ه328ت[وأخرج  الكلينى هذا         ام السادس من اإلئم ى اإلم ى منسوبة إل

ة  أ: يه عن الصادق عليه السالم قالأبعن  ،عن ابن العرزمي  ،عشرية اة  ،الصالة :ثافي اإلسالم ثالث  ،والزآ

 .99هاالتصح واحدة منهمن إال بصاحبتي ،والوالية
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ات  تلك إلى  فإذا نظرنا         ابقة الرواي اقر        الس د الب ام محم ى آل من اإلم ر     ،المنسوبة إل ام أبي جعف واإلم

رآن والسنة  (النصوص فحوى من إستنباطها تفسير ونجد أن  الدالة على أصولّية اإلمامة ،الصادق والتي   )الق

 .مفهوم الواليةفي البيت أهل  على مكانةتدل 

 

د   أن وظائف  ينبغي أن ندركأنه  إال         ام عن ة  اإلم ل  تفسير و من حيث ال   النبى  ائفظ آو اإلمامي التأوي

ام عن    يفارق إذ ال ،لنص المجملل وحي   النبي إال اإلم ك  من الصفات      . صفة ال دا ذل ا ع ا م المعج  :أم  ،زةآ

 .يشترآان بينهماف لويتأومعرفة ال ،والعصمة

 

 

 

 :اعرةإثبات اإلمامة باإلختيار عند األش  
 

 :]م936/ه324: ت[األشعرى   
 

ه ة في  مسألة اإلمام ناقش  ]م936/ه324:ت[اإلمام األشعرى        م الكالم    مؤلفات ف عدة  ألّ  حيث  ،في عل

ة «و ،»اللمع«و ،»الت اإلسالمين وإختالف المصلينامق«:آتب من بينها ة    اإلبان إذا   .»عن أصول الديان ف

ا  ى   نظرن م الكالم     أمن   ،»اللمع «هآتاب  ّدفيع  ،لسنة اهل  ته لمذهب أ رنص  إل ه في عل  فلّ إذ أ ،حسن مؤلفات

ا رجّ  من حيث النضوج الفكري ،تجديدا للمذهب األشعري حيث يعتبر. في أخر حياته »اللمع«آتاب حه  آم

 .100الشيخ السبحاني

زال  بعد الرجوع عن اإلع   ،ة عنداألشعرين الصورة العقلّيأ واحرّجباحثين الغربيين البعض  ّنأإال         ت

ا أو ،»اللمع«يعطيها آتاب  ة «بن آت ه    هألف  »اإلبان ي        وخاصة  ،في أخر حيات ا رحل من البصرة إل د م بع

 .101نفوذ الحنابلة عْقو وتحت ،البغداد

 

ه    ف مسألة اإلمامةاإلمام األشعري وّظ        ى  في مؤلفات اع       عل ة أبي بكر عن طريق اإلجم وت خالف . ثب

اعر     ين األش اش ب دم النق ألة إحت ي مس ة وه يعة اإلمامّي ا ة والش ر. فيه ي  ذآ هف الميين  «:آتاب الت اإلس مق

تالف المصلين اة   ،»وإخ د وف ين الصحابة بع دث ب ت أول خالف ح ة آان ه النب أن اإلمام ي صلى اهللا علي

                                                 
ه 7/1420ط ،إيران ،قم ،اإلسالميمؤسسة النشر  ،بحوث في الملل والنحل دراسة موضوعية مقارنة للمذهب اإلسالمية ،السبحاني - 100
 .51-50ص/2ج،

 .51-50ص/2ج ،مصدر السابقال - 101
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لم  دير يخالفُ    إال أن. 102وس ذا التق ديرَ  ه تاني  تق ام الشهرس ي      ،اإلم ة ب ر خالف اإلمام ن الصحابة حيث إعتب

 .103مرض وفاة النبي صلى اهللا عليه وسلم ين الصحابة منذث بي حدالخالف الخامس الذ

 

ن الخ ومستدال بذلك مق ،اإلختيارعن طريق  ثبوت إمامة أبي بكر دأّآ »اللمع«فكتاب          طاب  لة عمر ب

دك أباي  أبسط « ألبي بكر يوم السقييفة ائال  ،»كع ي ان رسول اهللا   « :ق و آ لم    ل ه وس ى    صلى اهللا علي نص عل

 .104»أبايعك ابسط يدك: يقول نأيجز  إمامته لم

 

ة  فقد إستدل  »اإلبانة عن أصول الديانة«أما آتاب         اب    ،بكر أبي  إمام ات من الكت دل    ،105بآي والتي ت

ة أبي بكر     وإجماعهم ،فضل المهاجرين واألنصار ى إمام ا إستدل    ،عل ه  ،أيضا آم ه  قتال ى   وحروب أهل  عل

 . 106الردة ومانعي الزآاة

ر   ،من حيث نصية إمامة أبي بكر  ،ثر بالحنابلةتأقد  »اإلبانة« شعري في آتابهولعل األ        أن  ىحيث ي

لم   بالصالة عند مرض وفات   إياه  النبي الفخستإل وذلك ،بالنص تإمامة أبي بكر ثبت ه وس  ،ه صلى اهللا علي

 .107وهو مذهب ابن حزم

 

 ]:م1012/ه403:ت[اإلمام الباقالني
 

ام األشعري    مذهب األشاعرة   لدفاع في ال   تصدى ]م1012/ه403:ت[لباقالنياإلمام ا       د اإلم وهو   .بع

ر  ي   يعتب ار متكلم ن آب اعرةاألم الكي    و ،ش ذهب الم اء الم ن رؤس ره م ي عص د . ف روق اقالني عاص  الب

 .وهو من  أآبر حكام القرن الرابع الهجري ،بالسلطان عضد الدولة من أمراء بني بويه

 

ألة           اب    ناقش الباقالني مس ة في  آت د « اإلمام اب  و ،»التمهي دالئل    «آت ل وتلخيص ال د األوائ  .»تمهي

ابين     وإذا نظرت ذين الكت ة في ه ذآر    رؤيته حول مسألة اإلمام ا ي ل  ،ال تجد فرق د يصل   ب ى حد   األمر  ق  إل

 .ا للمؤلفتأليفسبق أ أيهما زيمت أن يصعب

  

                                                 
 ،م1969/ه2/1389ط ،القاهرة مصر ،مكتبة النهضة المصرية ،محمد محي الدين،تحقيق ،مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين ،األشعري - 102
 .1/39ج

 .24ص/1ج ،)بدون رقم الطبعة والتاريخ(،بنانل ،بيروت ،محمد سيد آيالني دار المعرفة ،تحقيق ،الملل والنحل ،الشهرستاني  - 103
 .297ص/1ج ،ه 7/1420ط ،إيران ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمي ،بحوث في الملل والنحل ،جعفر ،السبحاني: نقال عن ،اللمع ،األشعري - 104
 .18 ، 16 ، 15:الفتح ، 55:النور ، 41:الحج ، 83:التوبة  :أنظر  - 105
 .252-251ص ، ه1397، /1ط ،القاهرة،دار األنصار ،فوقية حسين محمود. د ،تحقيق ،لديانةاإلبانة عن أصول ا ،األشعري - 106
 .26ص/3ج ،م1999/ ه1420/ 2ط،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،أحمد شمس الدين ،تحقيق ،والنحلواألهواء  الفصل في الملل  ،ابن حزم - 107
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اق        ار الب ذهب اإلختي د م يرا إأن اإلو ،الني أآ ام يص لمين   اممام ار أفاضل المس ن أبإختي ل م ل الح ه

ك  ،ين في شأن اإلمامةوالمؤتمن ،والعقد د  ،عالوة على ذل ذ    فق ه اإلماميّ   أنكر النص ال ول ب وعصمة     ،ةي تق

 .108اإلمام 

 

 ]:م1085/ه478ت[الجويني
    

ا  «مسألة اإلمامة في  ]م1085/ه478ت[الجوينيناقش          م آتابه الفياثي غياث األمم في التي  ،»ث الظل

ا «و »لمع األدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة « ،وآذلك في آتاب ة     آت ى قواطع األدل اد إل ب اإلرش

م «آتاب ويعّد. »ل اإلعتقادوصفي أ ا    »الفياثي غياث األمم في التياث الظل م م د      من أه ة عن َف في اإلمام ُأِل

 .شاعرةاأل

 

ى  صلى اهللا عليه وسلم ي عدم النص من النبينالجويبين  وقد           ة  عل ده  أحد  إمام و  إذا ،. ِهتِ َيوتوِل بع  ل

ى الرسول نص د عل ه اح ر  بعين ا وانتشر لظه ة اشتهرت آم ه اهللا صلى اهللا رسول تولي لم علي ائر وس  س

ر  أمر  آل  شتهر إ وآما ،والته ة  أن تثبت  وإذا.خطي م  اإلمام ا  تدل  ،ٍألحد  نصا  تثبت  ل ار إلأب تثبت  أنه  ،ختي

ة  غير من له بأجمعهم وانقادوا عنه اهللا رضي بكر أبي إمامة على أجمعوا ينمالمسل نحيث إ ة ف. مخالف  إمام

ؤمنين  وأمير المسلمين د  من  الم ه  اهللا رسول  بع و  والسالم  الصالة  علي ه  اهللا رضي  الصديق  بكر  أب م  ،عن  ث

 .109أجمعين عنهم اهللا رضي علي ثم ،عثمان ثم ،بعده الفاروق عمر

 

 :د األشاعرة ومناقشتهااإلختيار عنإشكالية  
   

قيفة    بكر الصحابة ألبي  إلى إختيار بات اإلمامة عند األشاعرة  يرجعأصل مبدأ إثإن            وم الس  .في ي

ار اإلم   ختيار عندهمن إشكالية اإلإال أ ك  ام؟ تكمن فيمن يخت اره  : وذل ة  هل تخت ا  األم ة    ؟آله اره طائف أم تخت

 .عند األشاعرة  الشورى فى إختيار الحاآمة إشكالّيترجع إلى  الحقيقةوهذه اإلشكالية في  .معينة؟

 

                                                 
ومحمد  ،محمود محمد  الخضيري ،تحقيق ،والخوارج والمعنتزلة ى الملحدة المعطلة والرافضةالتمهيد في الرد عل ،محمد بن الطيب ،الباقالني  - 108

 .184-178ص ،)بدون رقم الطبعة والتاريخ(،دار الفكر العربي ،عبد الهادي
ود    ،تحقيق  ،لمع األدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة   ،الجويني  - 109 ة حسين محم الم الكتب  ،فوقي روت  ،ع ا  ،بي  ،م1987/ه2/1407ط ،نلبن
 .128ص
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ه      إلى فإذا نظرنا          دأ أصيل فى     مبدأ الشورى من حيث األصل نجد أن م مب ال    اإلسالميّ  الحك ا ق آم

ة    إال أن تطبيقه آنظام ]. 38:الشورى[﴿ وأمرهم شورى بينهم﴾:تعالى ة    شامل لألم ورة حقيقي م يجده بل في   ل

 .المّيالحكم اإلس

 

ر   .»أهل الحل والعقد«أهل اإلختيار يقيدون  هموفقهائ األشاعرة أن متكلمي نجدمن جهة أخرى           غي

وم  في  نالمعاصري  بعض  نظريةيخالف   أن هذا التحديد رون أن ف  ،الشوري  مفه وم الشوري   ي يشمل   مفه

ه  أصال      ؛األمة اة    «من حيث آون د    ،في اإلسالم  من أصول الحي م   وهي أوسع م رة الحك ا  ؛ ى من دائ ألنه

 .110»قاعدة حياة األمة المسلمة

 

دل    إستعمل ]م1058/ه450ت[اإلمام الماورى           ار ب د   «مصطلح أهل اإلختي لكن   .»أهل الحل والعق

ى  إذا نظرنا  يهم    إل ة بشروطها   ). 1: (وهي  ،الشروط التي أشترط عل ة الجامع ى    ) 2(العدال م المؤدى إل العل

اء  على  يصدق نجد أن أهل اإلختيار ،والحكمة الرأي ).3( ،اإلجتهاد ر  . أهل اإلجماع من العلم اك  أن غي هن

 .اإلمامة تنعقد بهم والذين ،أهل الحل والعقد عدد تحديد مفهومن في يكمإشكاال أخر 

 

 :علماء في تحديد مفهوم أهل الحل والعقدللأربعة مذاهب  الماوردى أوردف     

 .أهل الحل والعقد من آل بلد .1

 .الستة وترشيح عمر ،أبى بكر ببيعة استدلحيث  ،ة أشخاصخمس .2

 ،آعقد النكاح ،ثالثةتنعقد ب  .3

 .111مدد يدك أبايعكأ يلعل عباسالقول  ستشهدإحيث  ،تنعقد بواحد  .4

د     على  المشترط مذهبال رّد ديالماور أن اإلمام الغريبمن و       د من آل بل باستشهاد   ،أهل الحل والعق

 .112 ذلك عمر رضي اهللا عنهب صرح آما ،عن طريق الفجأةتمت  أنها مرغ ،بيعة أبى بكر

 

ذي يظهر        ي وال ى  اورديأن الم ،ل أثر عل اقالنىت ى حسن األشعرى والب ذهب الشيخ أب م حيث  ،م ل

الذي جاء بعدهم آذلك  اإلمام الجوينيو .على جميع أهل الحل والعقد من آل بلد ،في إنعقاد اإلمامة يشترطا

                                                 
 .83ص ،م13/1993ط ،بيروت لبنان ،دار الشروق ،جتماعية في اإلسالماإل العدالة ،سيد ،قطب - 110
اوردى - 111 ام ،الم ة  األحك ات الديني لطانية  والوالي ق ، ،الس ان  خال ،تحقي روت لبن ي بي اب العرب ّي  دار الكت بع العلم ف الّس د اللطي / 1ط ،د عب

 34-33صم 1990/ه1410
 .245ص/5ج،م1974/ه2/1394ط ،بيروت لبنان ،لمعارفمكتبة ا ،البداية والنهاية،إسماعيل بن عمر،ابن آثير - 112
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ّوب ذهب األش  ص اقالنىم ث عرى والب ت حي ت  اإل أن«أثب ة تثب ن   بمبايعمام د م ل واح لة رج ل  أه الح

 . 113والعقد

 

ه من األشاعرة    ]م1112/ه505:ت[الغزالي  اإلمام          ر   ،خالف مذهب من تقدم وم أهل    حيث إعتب مفه

ك لحصول   األآثرية من معتبري آل زمان ،الذين تنعقد بهم اإلمامةو ،الحل والعقد وانصراف  الشوآة   «وذل

ان  .المبايعة على والظواهر البواطن ومطابقة ،المشايعةالقلوب إلى  ذي  المقصود  ف ا  ال ه  طلبن ام  ل  عجمْ  االم

تات ي راءاأل ش ارض مصطدم ف واءاأل تع ق وال .ه هوات المتنافضة راداتاإل تتف ة والش افرة المتباين  المتن

ى ة عل د ىأر متابع رت ذاإ الإ واح وآته ظه ه وعظمت ،ش ي ختوترس ،نجدت وس ف ه النف ه رهبت  .ومهابت

 . 114»وال تقوم الشوآة إال بموافقة األآثرين من معتبري آل زمان ،الشوآة على ذلك جميع ومدار

 

ة األشاعرة      يظهرو          وم     من خالل مناقشة رؤي د مفه د   في  تحدي ذي  ،أهل الحل والعق ه    نوال د ب تنعق

 .ع في صدر اإلسالمائقالل فقه األحداث والومن خا مفهوم أهل الحل والعقد أنهم بلورو ،اإلمامة

  

ة    المعتبر مذهبالّد ر الماوردى أن ويؤيد ذلك            د بحادث ة أبى بكر    األآثرية من آل بل رغم أن   ،بيع

 .115»وقى اهللا شرها... فلتة بيعة«عمر رضي اهللا عنها وصفها في آخر أيامه بأنها آانت 

 

ه     ى إختيار من جانب أخر إذا نظرنا إل           ا عمر رضي اهللا عن نجد  أن   ،الشورى الستة التي عين به

ا صرح   بإج م عثمان على علي بن أبى طالب آانتقدي ذلك  تهاد من عبد الرحمن بن عوف آم ن    ب الحافظ اب

ن      ،أحد الستة أصحاب الشورىآان «:حيث قال  ،آثير يهم م ذين إنتهت إل ة ال ان هو     ...مهثم أحد الثالث م آ ث

 .116» عنهاهللا رضيتقديم عثمان  في إجتهد الذي

 

ة   في إنعقاد اإلمامة الشوري ةإختيار اإلمامة وإشكالي مسألةفإن   عموما           ،بين األشاعرة واإلمامّي

د أصول     وذلك. (majority)ةواألغلبّي (consensus) بين اإلجماع تحقيقها ينبغي اع عن إذا آان اإلجم

و ه ه ل  «الفق د ص ة محم دي أم اق مجته د ف أتف لم بع ه وس ى   ى اهللا علي ا ف ور إم ن أألم ر م ى أم ه عل ات

اداإل ل  ،عتق ي الفع ول أو ف ى الق اع   ،117»أو ف يس باإلجم ة ول م باألغلبي د ت ر ق ي بك ار أب ك . فإختي وذل

                                                 
 . 69ص ،م1981/،ه  2/1401ط،آلية الشريعة جامعة قطر ،عبد العظيم الديب/ د ،حقيقت ،الظلم الفياثى غيالث األمم في التياث ،الجوينى - 113
ي- 114 د ،الغزال ائح الباطن ،محم ةفض ة  ،ي ائح الباطني قحت ،فض دوي   ،قي رحمن ب د ال ة   ،عب ب الثقافي ة دار الكت ت ،مؤسس ة   (الكوي م الطبع دون رق ب

 .177ص،)والتاريخ
 .245ص/5ج،م1974/ه2/1394ط ،بيروت لبنان ،لمعارفمكتبة ا ،البداية والنهاية ،ابن آثير - 115
  .163ص/7ج ،لسابقالمصدر ا - 116
  132م ص 1992/ه1/1412ط ،لبنان ،دار الفكر بيروت ،محمد سعيد البد ري أبو مصعب ،تحقيق ،األصولإرشاد الفحول في علم  ،الشوآانى - 117
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ار أبي بكر       ة إختي ة في آيفي ي  ؛ لوجود تباين فكرّي بين األشاعرة واإلمامي ة عل ى طالب     ألن بيع ن أب ب

ا   ةوقعت بعد ستة أشهر وخاصة بعد وفاة فاطم  -آما هو المشهور -ألبى بكر د   . رضي اهللا عنه ذا وق ه

 رضي بكر   ألبىا رضي اهللا عنه قد توقف عن البيعة وجدنا علّي« :أثبت ابن حزم هذا التأخر حيث قال

 .118»أشهراهللا عنه ستة 

 

ن أن              أخر ال يمك ذا الت ر     وه ار آخ ن دون أي إعتب ا م را طبيعي ر أم ذن  .نفس إذا أخ ة ف ا وجه

رى  بن حزم األشاعرة نجد أن ا ا  أن ي أ من األمر      علّي ى خط ان عل رة    آ ك الفت ه الحق       ،في تل ان ل م ب ث

ة  تفسير أما  .119فاتبع ك    ،إلمامّي د  . فيخالف  ذل دين الموس     فسر  فق ة شرف ال اب   العالم وي صحاب آت

ا    بأنه التأخر هذا »المراجعات« ين المصلحة وح    . آان يحمل مغزي عظيم ا ب ك جمع ه    وذل ا في حق فظ

 . 120إذ لو أسرع  إلي البيعة لما تمت له حّجة األحقية بالخالفة ،لخالفةل

 

ين الصحابة     هوعدم وجود فكرة  هذا التأخرمن أقل تقدير نلتمس  نإ           ة ب  ،واضحة حول اإلمام

ادئ األمر  رضي اهللا عنه في   ىآان هناك فكرة واضحة بينهم لشارك اإلمام عل إذ لو ع  ولكانت جم  ،ب ي

 . سلمين عامة سنّيهم وشيعّيهماإلجتهادات الصادرة من الخلفاء موضع إعتبار لدى الم

 

نهم عمر     ،توضيح هذا األمر هو إشكالية الشوري الستةال نأخذ في ثيم ولعل أقرب           ذين عي وال

ا   نجد  إذ ،رضي اهللا عنه ه       رفض أن علي ن عوف لتوليت رحمن ب د ال د عمر    ا إشتراط عب ة بع ن  لخالف ب

اء   ،الخطاب ى   أآتفى حيث    ،على أن يعمل بالكتاب والسنة وسيرة من قبله من الخلف اب   العمل عل بالكت

 .121وبذلك تمت له البيعة ،إختراع عبد الرحمن بن عوفقبل  عثمان بينما . والسنة مع إجتهاده

 

 :إثبات اإلمامة بالنص عند اإلمامية ومناقشتها    
 
ة         ريف العالم و ]م1044/ه436:ت[ىالمرتض الش ب ه ة نقي و العلوي ب أب ي طال ن عل ين ب ن حس  ب

 صاحب  ،الشريف الرضي أخو  ،الكاظم موسى ولد من البغدادّي الموسوّي الحسينّي العلوّي القرشّي موسى

                                                 
 .15ص/3م ج1999/ه2/1420ط لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،احمد شمس الدين ،تحقيق  ،الفصل في الملل األهواء  والنحل ،ابن حزم  - 118
   .16-15ص/3ج ،المصدر السابق  - 119
 .351-350ص/ه2/1402ط ،حسين الراضي  ،تحقيق ،المراجعات ،شرف الدين ،ويالموس - 120
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ال » البالغة نهج« ذهبيق ه ال ان«:عن اء من آ اء األذآي ي المتبحرين األولي زالواإل ،الكالم ف  واألدب ،عت

 .122»لْدَج اميإم لكنه والشعر

    

ال ف.»الشافي في اإلمامة«:لشريف المرتضى اإلمامة في آتابهكم اتّل           ذهب إ  « :ق ذي ن ه أ ال ن النبي  لي

ه     ودّل ،باإلمامة بعده ،صلى اهللا عليه وسلم نص على أمير المؤمنين عليه السالم على وجوب فرض طاعت

ف  ل مكل ا لك مين   ،ولزومه ى قس دنا إل نص عن م ال دهماأ: وينقس ل  :ح ى الفع ع إل ول  ،يرج ه الق دخل في  ،وي

 .123»إلى القول دون الفعل :واآلخر

 

ؤمنين  له المبّيافعاله صلى اهللا عليه وسلم وأقوأهو ما دلت عليه :ص بالفعل والقولالنف            نة ألمير الم

ا    ،عليه السالم من جميع األمة م يكن حاصال     الدالة على إستحقاقه من التعظيم واإلجالل واإلختصاص بم ل

ه السالم   ،وإنكاحه سيدة نساء العالمين ،اخاته صلى اهللا عليه وسلم بنفسهآمؤ لغيره  ولِّ    وأ ،إبنته علي م ي ه ل ن

ه      نآامر أو بعثه في جيش إال وال ندبه أل ،حدا من الصحابةه أعلي دم في ه المق والي علي م يَ   أو ،هو ال ه ل  ْمِقْنن

يئ   حعليه من طول الصّ  دة ش ه فعال   أوال  ،ابة وتراخي الم ه في صغير من األمور وال     وال استبطأ  ،نكر من

 .124ر مع آثرة ما توجه منه صلى اهللا عليه وسلم إما تصريحا أو تلويحايآب

 

ي    قسم  :هو قسمانف النص بالقول دون الفعل أما           ة النص الجل وقسم تسميه  النص    . تسميه اإلمامي

ّي و . الخف ل ه ث النق ن حي القول م النص ب منان ف م  : قس ةنت قس يعة اإلمامي ه الش رد بنقل ان بعض وإن ،ف  آ

الجلي    ،شيئا منه هيرؤون ،من أهل السنةيث دأصحاب الح رواه الشيعة وأهل   وقسم  . وهو النص الموسوم ب

القبول   ة ب ع األم اه جمي نة وتلق ه   ... الس راد ب اد الم ي إعتق اينوا ف ه وتب ي تأويل وا ف نص   ،وإن إختلف و ال وه

 .125ّيالموسوم بالخف

 

ل     فيه  تإختلف التى ةالنصوص الخفّيف          ا   ،ا الشيعة واألشاعرة من حيث التأوي دير خمّ  ال حديث منه   غ

واله    «بلفظرد اوال ي م واله فعل ولي «لفظ  فاألشاعرة  تفسر   . »من آنت م ة صر الن«في الحديث  معنى    الم

 .»ةواألحقّي األولى«ةاإلمامّي هبينما تفسر »والمحبة

                                                 
ق  ، سير أعالم النبالء،محمد بن أحمد بن عثمان  ،الذهبي - 122 اؤوط  ،تحقي يم العرقسوسي    ،شعيب األرن د نع الة  م،و محم روت  ،ؤسسة الرس ان  ،بي  ،لبن
 .590-588ص/17ج ه 9/1413ط

 فاضلالالسيد   ،راجعةبم ،د عبد الزهراء الحسيني الخطيبالسي ،تحقيق  ،الشافي في اإلمامة  ،علي بن الحسين الموسوي ،الشريف المرتضى - 123
 .66-65ص/2ج. م1986/ه1407//1ط  ،إيران ،طهران ،والنشر مؤسسة الصادق للطباعة  ،الميالني

 .66-65ص/2ج،المصدر السابق  - 124
 .68-67ص/2ج ،المصدر السابق  - 125
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المعنى   أآّ  ]م 1388/1389 /ه791/792:ت[األشعرّي التفتازانياإلمام         ة الحديث ب ول    د دالل ذي تق ال

نقاشه مع الشيخ شرف الدين الموسوي  في  تأويل اإلمامّية  شيخ سليم البشر المالكيال  أقر آما  .به اإلمامية

 .126»المراجعات« في آتاب

 

د  المولى ولفظ«:اإلمام التفتازاني قال          راد  ق ه  ي ن  ،والجار  ،والحليف  ،ْقتَ والمْع ،ْقتِ المْع ب م  واب  ،الع

م  أولى أي ]15:الحديد[ ﴾ موالآم هي النار مأواآم﴿ :تعالى اهللا قال .بالتصرف واألولى ،والناصر ره  ،بك  ذآ

دة  أبو ال  .عبي ه  اهللا صلى  النبي  وق لم  علي ا " :وس رأة  أيم ر  نفسها  نكحت  ام ا  إذن بغي ى  أي "مواله ا  األول  به

ر  الشعر  في  ومثله ،أمرها لتدبير والمالك ة  .آثي ولى  ستعمال إ :وبالجمل ولي  بمعنى  الم ك  ،المت  لألمر  والمال

ة  أئمة من آثير عن منقول ،العرب آالم في شائع بالتصرف واألولى راد  .اللغ ه  والم ذا  سم إ أن  ال المعنى  له

 يكون  أن وينبغي .ستعمالهإ يستعمل ال وأنه التفضيل سمإ صيغة من ليس بأنه ليعترض األولى بمنزلة صفة

راد ه الم ي ب ديث ف و الح ذا ه ى ه ابق المعن در ليط ديث ص ه  ،الح ه ال وألن ة وج  ،ْقِتالمْع(األول للخمس

ن  ،والجار ،والحليف ،ْقَتوالمْع م  واب وره  ،)الناصر (للسادس  وال ،ظاهر  وهو  )الع ى  احتياجه  وعدم  لظه  إل

ان ع البي اس وجم ه الن يما ألجل د س ال وق الى اهللا ق ون﴿:تع ات والمؤمن هم والمؤمن اء بعض  أولي

ولي  بالناس الوالية أن في خفاء وال]71:وبةتال[﴾بعض دبير  ةوالمالكيّ  والت رهم  لت يهم  والتصرف  أم ة  ف  بمنزل

 .127»اإلمامة معنى هو وسلم عليه اهللا صلى النبي

 

م ين دأن الح  بحجة  هة األشاعرة وجدافع  ،داللةعلى الما وقف ل ،إال أن التفتازاني         ون   يث ل ه المحقق قل

دي  ومسلم  آالبخاري«الحديثهل من أ ر  .والواق م  رواه من  وأآث رو  ل ة  ي يال  جعلت  التي  المقدم ى  دل  أن عل

ة  صحة وبعد .األولى بالمولى المراد ر  فمؤخر  الرواي ه  أعني  ،الخب م " :قول أن  يشعر  "،وااله من  وال الله  ب

ع  في آاف لكذ حتمالإ مجرد بل ،والمحب الناصر هو بالمولى المراد ا  .االستدالل  دف ة (هوذآر  وم  )اإلمامّي

ه  من ظاهر معلوم ذلك أن من الى  قول ون ﴿:تع ات  والمؤمن اء  بعضهم  والمؤمن دفع  ال،﴾بعض  أولي ال اإل ي  حتم

د  ليكون  ونصرته  مواالته على التنصيص الغرض يكون أن لجواز ذي  التخصيص  عن  أبع ه  ال ر  تحتمل  أآث

رن  حيث ،الشرف زيادة بإفادة وأوفى داللة قوىأ وليكون العمومات واالة  ق ه  اهللا صلى  النبي  بم لم  علي  ،وس

ة  على الداللة تسليم وبعد .اإلمامة ثبوت يقتضي ال والنصرة المحبة من القدر وهذا رة  فال  ،اإلمام ر  عب  بخب

 .128»لآالم في وثبوتها اإلمامة ستحقاقإ على الداللة فغايته ،سلم ولو ،اإلجماع مقابلة في الواحد

دير داللة  »المراجعات«صاحب آتاب  الشيخ  شرف الدين الموسويلقد بّين         ر  حيث  ،حديث الغ  يعتب

ولي "أن معني   فذآر .في الحديث "مولى"لفظ في مفهوم  ةّيواإلماماألشاعرة إشكال لدى  محطةبه  في   "الم
                                                 

 .281-280ص ،م 1982/ه2/1402ط ،حسن الراضي  ،تحقيق وتعليق ،المراجعات ،شرف الدين ،الموسوي  - 126
 .290ص2ج م1981/ه1/1401ط ،باآستان ،النعمانية المعارف دار ،الكالم علم في المقاصد شرح ،تازانيالتف  - 127
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دين  ال وبعد أن آشف .إمامة علي بن أبي طالب بعد الرسول وهي تدل. »األولي« الحديث هو شيخ شرف ال

لحن منك  أوال  ،ر وغبر ألين منك لهجةلم أجد فيمن عّب« :قالف بذلك أقر ألشيخ سليم البشري ،الحديثداللة 

ين       ،ائنحصحص الحق بما أشرت إليه من القروقد  ،جةُح ا اليق اع الشك عن محي م تب   ،فانكشف قن ا  ول ق لن

ا   ،أو نحوه  ،ولو آان الناصر »األولي«ما هو والمولى في حديث الغدير إن ،ن المراد من الوليوقفة في أ م

 .129»ثابت "المولى"فرأيكم في   ،عب واقاسأل سائل بعذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : البحث دراسة هذامنهج   .9
 

اك          ي تواجه لصعوبة  ال شك أن هن دلباحث ف ذي ي تحدي نهج ال ه الم ذا من خالل دراسة تعب ه

ذا   .فيه الباحث يتناوله ضوع الذيأن المنهج يخضع للمو الغالبإذ  .البحث ى ه  ،موضوع فال  ،وبناء عل

شاعرة الخالفة واإلمامة عند الشيعة اإلمامية واألول موضوع ة حنمقارهو دراسة  الذي يدرسه الباحث

ن  يكّيم ور آالس ةاوخ ،منظ ن  ص ورنمم ين ظ اء) Theologians(الكالمي ي  ،)Jurists(والفقه ف

إ(Medieval age). العصور الوسطى اف ي  ذا نظرن ث عالموضوإل ن حي ه م ه ،بنيت د أن ق  نج يتعل
                                                 

 .281-280ص ،م 1982/ه2/1402ط ،حسن الراضي  ،تحقيق وتعليق ،المراجعات  ،شرف الدين ،الموسوي  - 129
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ة  في  ،األشاعرةوجهة من وخاصة  ،ومن جهة أخر يتعلق بالفقه ،ن جهةبالعقيدة م اد اإلمام ى  . إنعق وعل

 Approach)   .(Qualitativeة هو المنهج الكيفّيسفالمنهج المناسب لهذه الدرا هذا

 

دور   المتكلمين عند اإلمامة في العصور الوسطيإن إشكالية  .1 ك عدة محاور أساسية     آانت ت  ،في فل

 :منها

ة أم ال؟ وإذا وجبت   ن إأ .1-1 ه؟ أ     قامة اإلمامة هل هي واجب ى من تجب علي ى اهللا   فعل تجب عل

 يف؟لكأم على األمة من باب الت ؟من باب اللطف

 ثبت بالنص أم باإلختيار؟ة ؟ هل تاإلمام ا ثبت بهفيم ت  .1-2

ة  تثبت  ،إذا ثبتت إمامته يثبح ،إثبات إمام أبي بكر الصديق  .1-3 ان   ،عمر إمام ي   ،وعثم وعل

نهم د األ رضي اهللا ع اعرةعن د اإلمامّي. ش ا عن ة أم ر ثابت ر غي ي بك ة أب  ،أصال ة فإمام

 .بن أبي طالب من غير فصل لنبي هو عليالمتصل با مامفاإل ،وعلى هذا

حابة    .1-4 ين الص لة ب ت  ،المفاض ي آان ر وه الم اأم ن  تص ة م ث  باإلمام ن إذ إ .اهإنعقادحي

رون اإلمامّي و ا ن علّيأة ي لمأه ه وس د الرسول صلى اهللا علي و  ،فضل الصحابة بع وه

ول  د الرس ام الحق بع رى األ .اإلم ا ت اعرة أن أببينم د  ش و أفضل الصحابة بع ر ه ا بك

 .بإختيار الصحابة ،لرسول صلى اهللا عليه وسلماعد وهو اإلمام الحق ب ،النبي

دهم  فالعصمة ،شاعرةبخالف األ ،عصمة اإلمامة مامّيحيث توجب اإل ،العصمةإشكالية  .1-5  عن

 .ألهل اإلجماع من العلماءتكون 

ذي  ال :يتبعه الباحث هو   فالمنهج الذي ،شاعرة واإلماميةوبناء على الجدلية المتقدمة بين األ .2 نهج ال  م

ل     حيث  ،مناقشة قضايا اإلمامةسلك فيه المتكلمون في  ان يمث ه آ  ،في العصور الوسطي    نجد أن

  .عند المتكلِّمين والنقلّي ،اإللزام العقلّي

ي.2-1 زام العقل ّي اأم: اإلل زام العقل ة اإلل ن جه ولف م ا ح ذنا نموذج ة بوقضية وج إذا أخ د  اإلمام عن

أ  األشاعرة واإلما ا ينش ة الوجوب      مّية نجد أن اإلختالف بينهم ة طريق معرف ة     ،من جه نصب  ومن جه

 ى الخلق؟على اهللا أم عل ةهي واجبهل  ،اإلمام

 

ك اإلشكالتين   ،خذنا مناقشة اإلمام اآلمدي األشعريأإذا ف           ه   نجد  ،حول تل ة   يأن ين أن طريق معرف  ب

ل    طريقعن إما  :الوجوب تكون ل دون السمع   ،السمع دون العق ل والسم    ،أو العق ا أو العق األول  .،ع مع  ف

ه تمسكت  ة  ة ياألشعر  ب ر المعتزل ا  اإلماميّ   ،وأآث د تمسكو   ،اعليةمس ة واإلأم اني ب ا فق ر    ،الطريق الث ن أغي

ة  ألجل  م ام اإل واب وجإنهم أف  .ةاإلماميّ بخالف   ،هللا تعالىبافا لكونه معّر  اإلمام وجبما أإن اإلسماعلية  إقام
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ا رعية وحفظه وانين الش ثأ .الق ق الثال ا الطري ال الج :م ه ق ي ،احظفب و ،والكعب ن  وأب ين البصرّي م الحس

 .130المعتزلة

 

ك            ى  ذل اء عل اعرة    ،وبن ذهب األش ى  فم ائم عل ق  ق ى الخل ب عل ام واج ذهب . أن نصب اإلم وم

ة    قد  شاعرة وهذا الوجوب عند األ .واجب على اهللا تعالىأنه قائم على واإلسماعيلية  ،ةاإلمامّي ثبت من جه

ى  ي ثم جر« ،بكر يأي إجماع الصحابة على خالفة أب  ،اإلجماعهو ستنده الشرعي مو ،السمع التابعون عل

ك في آل عصر       ى ذل اس عل ان  طريقتهم وإتباع سنتهم ولم يزل الن ذا    وزم ا ه ى زمانن ة     ،إل ة األئم من إقام

  . 131»تبع في آل عصرمونصب إمام 

 

ك   ،إحتج الشريف المرتضيحيث  .نصب اإلمام واجب على اهللا من جهة اللطف :ة قالواواإلمامّي          ذل

ام لط    ى اهللا واجب    .فالوجوب بأن نصب اإلم زم   ،واللطف عل ى اهللا     ون ك ن يأفيل ا عل ام واجب نصب اإلم

ي    «هو بأنهمراد اللطف ر وفّس ،تعالى ه مت ك األمر    األمر الذي علم اهللا تعالى من حال المكلف أن  ،وجد ذل

ك األمر       ،أقرب  آان حاله إلى قبول الطاعات واإلحتراز عن المعاصي م يوجد ذل ا إذا ل بشرط أن ال    ،مم

 .132»لى حد اإللجاءإتهي ين

 : وجهينرتضى وجوب اللطف على اهللا تعالى بمل الشريف العّلو        

م   ،يافة  إلى إنسانأن من إتخذ ض - أ ك اإل أوعل ك الضيافة إال      ن ذل  إذانسان ال يحضر في تل

ال    ،والتمس منه الحضور ،ذهب إليه المضيف بنفسه ا ق ذهب   ... فإن صدق فيم وجب أن ي

ه الحضور م       وإ ،مس منه الحضورويلت ،إليه بنفسه تمس من م يل ه ول ذهب إلي  ِهمِ ْلِع عن لم ي

ذا   ،أنه ما آان يريد حضور اإلنسان في ضيافته  : علمنا ،ه إن لم يفعل ذلك لم يحضربأّن فك

ه ال     ،أنه تعالى لو أراد من العبد فعل الطاعات واإلجتناب عن المحظورات  ،هنا ى أن وعل

ا    إال ،يقدم العبد على ذلك الفعل  ه إمام الى ل ك اإلرادة   أوجب   ، إذا نصب اهللا تع ن تكون تل

 .133إمتنع آونه مريدا لتلك الطاعات  ،فإن لم يرد هذا. إلرادة نصب اإلمام زمةلمست

 

 .134قياسا على التمكين ،اجباوفوجب أن يكون  ،ن فعل اللطف إزاحة لعذر المكلفإ  - ب

 

                                                 
  ،مصر ،القاهرة ،مطبعة الدار الكتب والوثائق القومية ،أحمد محمد المهدي. د.أ ،تحقيق إبكار األفكار فى أصول الدين،اآلمدي  - 130
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ارن لموا التاريخي« المنهجف  ،ينعند المتكلم  أما اإللزام النقلي: اإللزام النقلي  .2-2 ى   » ق المشتمل عل

ل  هو األ  ،النصوص تحقيق  والوقائع ل األحداثواإلستنباط في  ستقراءطريقة اإلمنهج التحليل ب مث

ة   نهج اإلستقراء واإل  ألن . لدرارسة موضوع اإلمام تنباط م ة      س يكشف إشكالّية  موضوع اإلمام

بها آل   تدلستالنصوص التى إين والمتكلمين بشة األصولمن خالل مناق،ةعند األشاعرة واإلمامّي

 .همامن

د     مثال نجد ،)النقل(والرواية) اإلستنباط( ة الدرايةإشكالّيإلى  اإذا نظرنف .2-2-1 اظر الشيخ المفي من

يّ تالمع انيمّ الحسن الرّ  يمع أب   ]م1023/ه413:ت[اإلمامّي حول   ،)م994/ه:384:ت(زل

يّ  انيمّ البصرة الشيخ الرّ   فقد سأل رجل من. تعارض مفهوم الدراية والرواية عن   المعزل

ار  ك   .خبر الغدير والغ ة واألشاعرة      أوذل ه المعتزل ار تستدل ب ر الغ ى  ن خب ة أبي    عل إمام

ر ا .بك تد بينم ة  لتس دير اإلمامي لم حديث الغ ه وس ى نصب رسول صلى اهللا علي ّيعل  عل

ة يخ الرّ . بالوالي اب الش ى الّمفأج رياني إل ة « بص ار دراي ديث الغ دير  و ،إن ح ر الغ خب

ة اوية ال توجب ما توحبه الّدوالّر ،رواية م يك      ،راي ده شيئ  فسكت البصري ول  .135»ن عن

ّف ا خ د م يخ الّرمج فعن يخ المفّملس الش دم الش داني تق امّي ي د   ،اإلم ا عن م يكن معروف ول

افر   :انيّمفقال الّر ،العادل اممله عمن قاتل اإلأفس .انيّمالشيخ الّر ه آ ال    ،إن م إستدرك فق : ث

ي وي   : ال المفيدفق ،إنه فاسق ال الرّ     ومما ذا تقول في عل ر؟ فق : انيمّ الجمل وطلحة والزبي

ة  : فقال المفيد. إنهما تابا ة   ،أما خبر الجمل فدراي ر التوب ة  وخب م      ،فرواي اني ول أفحم الرم ف

 .136؟آنت حاضرا عند سؤال البصرّيأ: نه قال لهأت بشيء غير أي

 

ة أخرى    .2-2-2 ا من جه ى إذا نظرن ة شكاليةإإل د اإلمامي ام عن ات اإلم د  أن ،واألشاعرة إثب  نج

ة تدلت  اإلمامي ى إس يوعل ة عل ب  الي ي طال ن أب الىبب ه تع وله :قول يكم اهللا ورس ا ول ﴿ إنم

ة  . ]55:المائدة [»يقيمون الصالة ويؤتون الزآاة وهو راآعون آمنوا الذين والذين وهذه األي

ن أبي طالب    ا     نزلت في على ب ا تصدق خاتم د م ه عن    . وهو في الصالة    عن فتثبت إمامت

 . طرق الرواية

 

ي بكر     إستدلت األشاعرة   بينما .2-2-3 ة أب ى إمام الى  ب  عل ه تع ل : قول من األعراف    ينلمخلف ل ﴿ ق

تدعون وم أ س ى ق اتلونهم إل ديد تق أس ش ي ب لمونأول تح[﴾و يس ي ]. 16:الف تدالل فف  إس

ر باآل   ي بك ة أب ى إمام اعرة عل ة تاألش ة ي ر دراي تنباطا(عتب ث ،)إس ام إ حي ن اإلم

                                                 
   .301ص ، ه1/1415ط ، ،وار الهديأنالناشر   ،المؤلف نفسه  ،تحقيق ،مناظرات في اإلمامة ،عبد اهللا ،الحسن  - 135
 .302ص ،المصدر السايق - 136
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ذي  يالداع قّرر أن وذلك بأن إمامة أبي بكر علىبها  إستدل ]م935/ه324:ت[األشعري  ال

دعوهم  داع هو  القتال إلى يدعوهم د  ي ه  بع ه  اهللا صلى  نبي لم  علي د «.وس ال  وق اس  ق م  :الن  ه

د  اليمامة أهل آانوا فإن .اليمامة أهل: وقالوا .فارس أهل اتلهم  فق وبكر  ق  رضي  الصديق  أب

روم  آانوا وإن ، وسلم عليه اهللا صلى نبيه بعد ،عنه اهللا د  ،ال اتلهم  فق  وإن .أيضا  الصديق  ق

ه  اهللا رضي عمر وقاتلهم ،عنه اهللا رضي بكر أبي أيام في واُلِتْوُق فقد ،فارس أهل آانوا  عن

 .137»منهم وفرغ ،بعده من

 

ة    مثال  نجد ،مامةخ اإلستنباط من تاريأما طريقة اإل  .2-2-4 اين وجه ا تب ة حول  عرة واإلماميّ األش

رأى  هفلوال أن «: فاإلمام ابن جزم يقول. بن أبى طالب عن بيعة أبى بكر تفسير تأخر علي

ايع           ا ب ى الحق لم ا إل ه راجع ا حظ نفسه فى دين  . 138»الحق فيها واستدرك أمره فبايع طالب

انبهممامّيإلإإال أن  ن ج ر  ،ة م ى بك ّي ألب ة عل رون بيع د  يفس هرتسبع دي ،ة أش ا لل ن حفظ

دةو ة وح دين  . األم رف ال ام  ش ول اإلم يّ   يق ة عل ة بيع ي حقيق ر  ف ي بك ن   «:ألب ان م فك

زاع    ،يثارا للمصالح العامإو ،الطبيعي له أن يقدم حقه قربانا لحياة اإلسالم فانقطاع ذلك الن

ين أبى بكر    وارتفاع الخالف بي  ه وب م يكن إال حفْ   ،ن اً ل دين    ظ ى بيضة ال ى    ،عل فاقا عل وإش

لمي ة َرَبفَص ،نحوزة المس ه آاف و وأهل بيت ائر  ،ه هوس اجرين  أوليائ  ،واألنصارمن المه

 139»...الحلق شجي وفى العين قذى وفي

 

ة غدير خمّ   مثال  نجد  ،جهة إثبات النصوص وتحقيقها إذا نظرنا إلى .2-2-5 من شهر    )18[( واقع

ى تعي     اإلمامّية أن الشيعة ،])م632/ه10(ذى الحجة فى حجة الوداع عام ا عل ن يتستدل به

يّ   لم عل ن   رسول اهللا صلى اهللا عليه وس ة طال أبي  ب ا    ،ب بالوالي ام    حيث مكث فيه ة أي ثالث

ال       . »من آنت مواله فعلى مواله« :وقال ه ق ذهبي أن ر عن شيخه ال ن آثي « :نقل الحافظ اب

واتر ديث مت در الح يقن وص ه أت لم قال ه وس لى اهللا علي ول اهللا ص ة  .140»أن رس العالم

ذا الحديث    « :قال ،حيث حديث الغدير هرّد  شاعرةاألوهو من آبار  ،اإليجي منع صحة ه

وم      ،أصحاب الحديث أآثرآيف ولم ينقله  ،ودعوى الضرورة مكابرة م يكن ي ا  ل وألن علي

ي ع النب دير م إذا حق. 141»الغ اقف دير ن ديث الغ كالية ح ام   ،إش و إم ذهي ه ام ال د أن اإلم نج

ام  نجد أن بينما ،وخاصة علوم الحديث ،في علوم النقل  معتبر حافظ ام    اإلم  اإليجي هو إم
                                                 

 .255-254ص ،ه1/1397ط ،مصر ،القاهرة ،دار األنصار ،فوقية حسين محمود. د ،تحقيق ،اإلبانة عن أصول الديانة ،األشعري - 137
 .3/16م ج2/1999ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،احمد شمس الدين ،تحقيق ، الفصل فى الملل والنحلابن حزم  - 138
 .345 ص ،م2/1982ط،الرضيحسين  ،تحقيق ،المراجعات ،شرف الدين اإلمام عبد الحسين ،الموسوي - 139
 .214ص/5ج ،م1974/ه2/1394ط،بيروت لبنان ،مكتبة المعارف ،البداية والنهاية ،ابن آثير - 140
 .405ص ،)م الطبعة والتاريخبدون رق(،لبنان ،بيروت ،عالم الكتب ،المواقف فى علم الكالم ،اإليجي  - 141
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دم عن     يكون حجة  يفاإلمام الذهب ،وعلى هذا. متضلع في علم المعقول ل ومق اب النق  في ب

 .لحديثبا اإليجي نفي

 

 :حدود البحث  .10

 

ة    : حدود الموضوع*     ين األشاعرة واإلمامي ة ب و   .هذه الدراسة تعتبر دراسة مقارنة في موضوع اإلمام

دو  ست ي ح ر ف ة دقتص يكي      جدلي ور آالس ن منظ روع م دة والف ين العقي ة  ب ور   . اإلمام ن منظ ة م وخاص

ا  . في العصور الوسطى المتكلمين والفقهاء في طرح إشكالية اإلمامة العمق   آم اول ب   الجانب النظري  من  تتن

ل ل :الممث ة إقا ه ة اإلمام اب   م ن ب ى اهللا م ه؟ أتجب عل ن تجب علي ى م ة أم ال؟ وإذا وجبت فعل هي واجب

النص    يم تثبت باللطف؟ أم على األمة من باب التكليف؟  ف ة ؟ هل تثبت ب ام      اإلمام من الرسول أو من اإلم

  .وآذلك إشكالية عصمة اإلمام .؟أهل الحل والعقد ختيارالسابق أم با

 

نيف           الل تص ن خ تها م ن دراس ة يمك اعرة واإل مامي د األش روع عن دة والف ين العقي ة ب ة اإلمام إن حدلي

روع المتكل ى أصول وف وم إل ي العل ين ف ل  لوصألإذ إن ا ،م ريعة الع تمث ل الش روع تمث ا أن الف دة  آم . قي

ول    ا هو معق النظر واإلستدالل    و والضابط بينهما  آما حدد اإلمام الشهرستاني أن آل م ه ب فهو   يتوصل إلي

 .142عوفرال من  فهو يتوصل إليه بالقياس واإلجتهادو ل آما أن آل ما هو مظنونوصمن األ

 

  .2008/9إن هذه الدراسة ستنتهي في العام الدراسي : ية للدراسةحدود الزمنال* 

  

 

 :مصطلحات البحث .11

 

ة. 11-1  اعرة  هي:  اإلمام د األش ة عن ة  «: اإلمام وزة المل ظ ح دين وحف ة ال ى إقام ة الرسول ف خالف

ا    وإستم  ،إمرة إلهية« :هي ،د اإلماميةوعن .143»تباعه على آافة األمةإبحيث يجب  وة آله رار لوظائف النب

 . 144»هّيسوى تلقى الوحى اإلل

                                                 
 42ص/1ج )بدون رقم الطبعة والتاريخ(،لبنان ،بيروت،دار المعرفة  ،محمد سيد آيالني ،تحقيق ،الملل والنحل ،الشهرستانى - 142
 :أنظر ، ه1345/رجب 26 اإلثنين ليلة المجلس الرابع ،العقائد اإلماميةمكتبة :،روزبهان الفضل بن  ،القاضى - 143

/Akaed/book/4.htm  -maktabat/maktaba /http://www.14mason.com    
 .171ص/6ج/ 3/1417ط ، يمؤسسة البنشر اإلسالم ،دراسة موضوعية مقارنة للمذاهب اإلسالمية فى الملل والنحل بحوث ،جعفر ،السبحانى - 144
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اء         «:حقيقة العصمة عند األشاعرة هي  : العصمة .11-2 ذنب مع بق د ال الى في العب ق اهللا تع أن ال يخل

أ        «  :ةّيامموعند اإل ،145»قدرته وإختياره وع في المعصية والخط ع صاحبها من الوق وة تمن  ،ق

 .146»ه على  الترك والفعلوال يفعل محرما مع قدرت ،حيث ال يترك واجبا

ي الحسن االشعري     : األشعرية .11-3 ى أب ين       . هي  نسبة إل ة وب ين المعتزل ل الموقف الوسطيِّ ب وتمث

الوا     .)ةالجهمّي(ةلصاوالجبرية الخ ،السلفية ه هو اهللا  :ففي فعل اإلنسان ق ه    ،إن خالق ولإلنسان في

ى سبيل المجاز     ،أي آونه محال للفعل ،آسب ه عل ل وفي ال  .فهو فاعٌل ل ز جي: تأوي  ،بعضه  وني

ا         ،فال يمنعونه آله آما هو حال أهل الحديث ى  م ل عل ه سبيال لنصرة برهان العق وال يعتمدون

ل   اهر النق ن ظ ه م ين   ،يعارض ال العقالني و ح ا ه فات اهللا . آم ي ص فات   : وف ه الص ه ل يثبتون

ره  ه الم       ،بإعتيارها ال هي هو وال هي غي ين تنزي م وسطا ب ى نحو يجعله ة  عأى عل وتجسيد  تزل

 .147ة والمجسمةهالمشب

ان     ٌمَلَع «:اإلمامية هي: اإلمامّية .11-4 ا في آل زم وأوجب   ،على من دان بوجوب اإلمامة و وجوده

ام   ه           ،النص الجلي و العصمة و الكمال لكل إم ي علي ن عل د الحسين ب ة في ول م حصر اإلمام ث

 .148»السالم و ساقها إلى الرضا علي بن موسى عليه السالم

الم: الكالم .11-5 و  الك ين ه مفي عرف المتكلم ة صفاته من الصانع أحوال عن الباحث العل  الثبوتي

 .149واآلخرة الدنيا بأمر المتعلقة وأفعاله والسلبية

ين الصادر من اهللا       : النص  .11-6 ة هو التعي ام    ،النص في عرف اإلمامّي ك  ،أو من الرسول اإلم  وذل

 .150ليست من األمور العامة مامةن اإلإإذ  ،لمرآزية الوالية

ر  من  له وبيعتهم ،اإلمام والعقد الحل أهل ختيارإ هو اإلختيار في عرف األشاعرة :ختياراإل .11-7  غي

 .151منهم واحد بعقدالبيعة  نعقدت بل محدود عدد وال ،ذلك على إجماعهم يشترط أن

 .اهللا هو واجب الوجود بذاته: اهللا   .11-8

 .هم أهل اإلجماع من العلماء ،أهل الحل والعقد  .11-9

ة   في عرف اللطف: اللطف .11-10 د  يقرب  فعل  :هو  الشيعة اإلمامي ى  العب ده  الطاعة  إل  عن  ويبع

 الطاعة  ليحصّ  لطف  أو .ْبِرقَ الُماللطف   ويسمى  ،اإللجاء  حد إلى يوصل ال بحيث ،المعصية

                                                 
 ،)بدون رقم الطبعة (،مكتبة دار البيروني ،الشيخ أديب الكالس ،بمراجعة ،محمد عدنان درويش ،تحقيق ،شرح العقائد النسفية  ،التفتازاني  - 145

  .238ص ، ه141
 .288ص/6ج ،ه3/1417ط ،إيران ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمي ،بجوث في الملل والنحل ،السبحاني- 146
  .362ص ،م1991/ه1411)دون رقم الطبعة(،دار الشروق القاهرة مصر ،تيارات الفكر اإلسالمي ،محمد عمارة/ د ،عمارة - 147
  maqalat/a01.htm-aqaed/avael-shia.org/html/ara/books/lib-http://www.al:الموقع  أنظر ،المقدمة ،التاأوائل المق ،المفيد - 148
 .12ص/1ج ،م1981/ ه1/1401ط،باآستان ،دار المعارف النعمانية ،الكالمشرح المقاصد في علم  ، سعد الدين مسعود ،التفتازاني - 149
 .248ص ،ه 1/1412ط ،إيران ،قم ،مكتب اإلعالم اإلسالمي ،اقعيواألسس السياسية والمذهب ال ،آابيالر  - 150
 .281ص/2ج ،م1981/ ه1/1401ط،باآستان ،دار المعارف النعمانية ،شرح المقاصد في علم الكالم ،التفتازاني - 151

 

 

 

 



74 
 

ك  ،ْلِصَحالُماللطف   ويسمى ،فيه األرزاق  وذل وى  ،واآلجال  ،آ ال  ،واآلالت ،والق ل  وإآم  ،العق

 .152األدلة ونصب

ل  وجه على الكلفة من مأخوذفي عرف األشاعرة التكليف : التكليف  .11-11 اه   التفعي  الحمل  ومعن

درج  مشقة فعله في ما على ه  وين اقالني هو        . والحظر  يجاب اإل تحت د القاضي الب دب فعن ا الن أم

ا   .من أحكام التكليف تاذ     باحة اإلأم ر األس د إعتب فارائيني  قاسح إ وأب فق ] م1027/ه418ت[اإلس

 .153 فالتكلي من

ين  مسألة آل هي أصول الدين :أصول الدين .11-12 ا  الحق  يتع ين  فيه ل  المتخاصمين  ب ة  مث  معرف

ارى الى الب ه تع ة وصفاته بوحدانيت اتهمآب الرسل ومعرف اتهم ي ل .وبين ل:وقي ا آ و م ول ه   معق

  .ستداللواإل بالنظر ليهإ يتوصل

 .جتهادواإل بالقياس ليهإ يتوصل مظنون هو ما آلهي  :فروع الدين  .11-13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :واإلمامّية ألشاعرةوالفروع عند األصول اإلمامة بين او الخالفة جدلّية :الفصل األول
 
 .الشهرستاني »مانع من اإلنصاف فيها ِةالتعسف الصادر عن األهواء المضلَّ«
 

 :ةواإلمامّي اإلمامة عند أألشاعرةمفهوم الخالفة و .1-1
                                                 

 .163ص/2ج ،مصدر السابقال - 152
 .21ص ،ه 2/1400ط ،دمشق ،دار الفكر ،محمد حسن هيتو. د ،تحقيق ،المنخول في تعليقات األصول ،الغزالي  - 153
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 :اإلمامة لغة وإصطالحاالخالفة و يفتعر   .1-1-1
 

 :الخالفة لغة -أ          
 

ّرف        ام  ع بالاإلم فهانىاأل راغ ا  ]م1108/ه502[ص ة بأنه ة «:الخالف ن النياب ر ع ا ،الغي ة إم  لغيب

ا  ،لموته وإما ،عنه المنوب ا  ،لعجزه  وإم ى  .المستخلف  لتشريف  وإم ذا  وعل ر  الوجه  ه  اهللا استخلف  ،األخي

ال  .فليْ َخ ُعمْ َج ءْافَ َلوُخ ، ٍةفَ ْيِلَخ جمع  فِئْالوالَخ .األرض في أولياءه الى  ق ذي  وهو ﴿: تع م  ال  خالئف  جعلك

اطر [ ،﴾األرض في خالئف جعلكم الذي هوو﴿: وقال تعالى .]165:األنعام[  ،﴾األرض ال  .]39:ف الى  وق : تع

ة  جعلناك إنا داود يا﴿:تعالى قالو ، ].57:هود[،﴾غيرآم قوما ربي ويستخلف﴿ ]. 26:ص[،﴾األرض في  خليف

الى وقال  ذَّ  ﴿:تع اُهْم َخَالِئفَ       َفَك ِك َوَجَعْلَن ي اْلُفْل ُه ِف ن مََّع اُه َوَم اهم  ُبوُه َفَنجَّْيَن ونس [﴾خالئف  وجعلن ال  ] 73:ي وق

 . 154 »]69:األعراف[﴾نوح قوم بعد من خلفاء جعلكم إذ َواذُآُروْا ﴿:تعالى

 Arabic’sEnglish LexiconDictionary) (:فى معجمه الشهير (Edward W. Lane)إستخدم       

ظ ى:»«successor »ٍةَفْيِلَخ«لف ف:بمعن وارث و الخل تخدم  .ال ا إس ى:آم ب: معن ل -النائ   الوآي

.155«Vicegrent»   ة أن يكون الم ه ميّ   وليس بالضرورة للخالف وب عن ر موجو   ،ان ول ت .دأو غي  َفلَ َخ«: ق

 .156»إما معه وإما بعده ،قام باألمر عنه ،النًاُف  الٌنُف

 
 :اإلمامة لغة -ب     

 
ه أُ : مََّتبه وْأ َممََّأوَت نةُّالسُّ مُةاألُّ و ُةاإلمَّّ و « :ن العربالس  في ال ابن منظورق        ومَ  وأمَّ ، ًةمَّ جعل وأّم  الق

ام . ةاإلمام  وهي ،تقدّمهم: بهم ه قوم   مََّتئْ آل من إ  : واإلم تقيم     سواء  ،اب ى الصراط المس انوا عل انوا   ،آ أو آ

امُ . ضاّلين ه  وا ُهمَ يَِِّّق: آل شيء   وإم ام المسلمين    ،لمصلح ل رآن إم د رسول اهللا صلى اهللا      ،والق يدنا محم وس

ا   ،إمام األئمة ،عليه وسلم ة إم ة  موالخليف دهم    ،الرعي د قائ ام الجن ام هو   157 .»وإم ه الر   «:واإلم ذي ل اسة  ئال

  .158 »العامة في الدين والدنيا جميعًا

 
                                                 

ي شرآة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب  ،محمد سيد آيالني ،تحقيق ،المفردات فى القرآن الكريم ،أبي القاسم الحسين بن محمد ،األصفهانى - 154
 .156ص،م1961/ه1381 ،)بدون رقم الطبعة(الطبعةاألخيرة ،واوالده بمصر

155-                                   Lane.w. Arabic- Engish lexicon, vol,one, the islamic  texts society, U.K. P792                  
                                                                 

 الطبعة ،القاهرة ،مصر  ،مصطفى البابي واوالده شرآة مكتبة ومطبعة ،محمد سيد آيالني ،تحقيق ،المفردات فى القرآن الكريم،انىاألصفه - 156
 .156-155ص ،م1961 / ه 1381 ،)بدون رقم الطبعة( األخيرة

 م 2003/ ه1423)بدون رقم الطبعة( ،مصر ،القاهرة ،ثدار الحدي ،أمم :مادة ،لسان العرب،محمد بن مكرم بن منظور،ابن منظور - 157
 .223-222ص/1ج

 .53ص ،ه 1405/ 1ط ،لبنان ،بيروت، دارالكتاب العربي ،إبراهيم األبياري ،تحقيق، لتعريفاتا، الجرجانى - 158
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 األشاعرة عند إصطالحا تعريف الخالفة واإلمامة  .1-1-2 

 

ة   ومتكلميهم األشاعرة فقهاء آبار بعضف عّر       ة واإلمام دم تعريف للخ    ،الخالف ة   ولعل أق ة واإلمام الف

د ا تعريف هوهم عن ام الم ا فعّرحيث  ،ىدوراإلم ا به ة « :أنه وة فموضوعة لخالف دين  يالنب حراسة ال

دنيا  ة ال ع   .159»وسياس د تب ي وق اإليجي     ف اعرة آ ي األش ار متكلم ل آب ك ج  ،160 ]م1355/ه756 :ت[ذل

ازانىو دونو ،161م1388/1389/ ه791/792:ت[التفت ن خل ة و،162 ]م1405/ه808: ت[اب الء العالم  ع

ن   القاضىو ،163 ]م1474/ه879: ت[يالقوشج محمد بن علي الدين ان الفضل ب  ]م1520/ه927:ت[روزبه

164. 

 

ا    امأم ويني اإلم ه  ،]م1085/ه478:ت[الج ر أن ف يظه د عرف بتعري اب  فق ف الس اير للتعري  قمغ

ار  ث أش أن اإلمامحي ي ةب ة  «ه ة وزعام ة تام ة رئاس ة  ،عام ق بالخاصة والعام دين  يف ،تتعل ات ال مهم

ة هي      اوقد نقل اإلمام اإليجي تعريف. 165»والدنيا أن اإلمام اده ب ة   « :مماثال لتعريف الجويني مف رئاسة عام

الن     ض ب دنيا ونق دين وال ور ال ى أم ر. 166»وةبف ه غي ّع أن ثب ،هفض ر حي ه يظه ايت أن ف ع ع تعري  رض م

 . نيابة عن النبى صلى اهللا عليه وسلمال من حيث ،لدين والدنيافي ا عامةالرئاسة الممثل بال ،األشاعرة

 

 

 

 

 

 :ةاإلمامّيالّشيعة  عند اإلمامة تعريف الخالفة و. 1-1-3 
 

                                                 
/ 1ط ،كتاب العربي بيروت لبناند عبد اللطيف الّسبع العلمّي  دار الخال ،تحقيق ،’والواليات الدينيةانية األحكام السلط ،الماورى - 159

 29ص م1990/ه1410
   .395ص ،)بدون رقم الطبعة والتاريخ( ،لبنان ،بيروت ،عالم الكتب ،المواقف فى علم الكالم،اإليجى - 160
 .272ص/2ج ،م1981ه1/1401ط ،باآستان،دار المعارف النعمانية ، ،في علم الكالم ،شرح المقاصد  ،التفتازانى - 161
  )بدون التاريخ/(4ط،إحياء التراث العربي بيروت لبنان دار ،مقدمة ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي ،ابن خلدون - 162
 .191ص
 :أنظر ،ةالعقائد اإلمامّيمكتبة  ،شرح التجريد ،عالء الدين ،القوشجى  - 163

                                                           Akaed/book/4.htm-maktabat/maktaba /http://www.14mason.com  
 :أنظر ، ه1345/رجب 26 اإلثنين ليلة المجلس الرابع ،العقائد اإلماميةمكتبة   ،نروزبها الفضل بن  ،القاضى - 164

/Akaed/book/4.htm  -maktabat/maktaba /http://www.14mason.com    
 .22ص/ 2ط ،م1981/ه 1401 ،حامعة قطر آلية الشريعة ’عبد العظيم الديب/ تحقبق ،الفياثى غياث األمم فى التياث الظلم،الجوينى - 165
 .395المصدر السابق ص  - 166
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د    : اإلمامة بأنها] م1325/ه726[ليعرف اإلمام الح دنيا يقل دين وال ها شخص  رئاسة عامة تتعلق في أمور ال

        .167واحد

ا            يعّرآم ا ف الش ين آل آاشف الغط د حس ااإلمام ]م1953/ه1373: ت[خ محم  ٌبمنص «:ة بأنه

يّ  ه  إله ابق علم اره اهللا س اده  يخت ي وي  ،بعب ار النب ا يخت يََ أآم ه  مر النب ة علي دل األم أن ي أمر ،ب هم وي

 .168»بإتباعه

 

د  البحرينى آيت اهللا  لشيخ اف عّر آذلك          ة   الرضا  محم ا  اإلمام ة ة واألحقيّ ة والمطاعيّ المقدميّ «:بأنه

اك تعريف آ  و .169»ةة اإللهيّ الرئاسة الكليّ   ا أيضا عنه ويعبر’ةة واإلجتماعيّ مر الدينيّ اواأل يف  لشيخ خر ل هن

 ّيإله منصب   ،ة والوالية الربانيةاإللهّين اإلمامة والخالفة أ«:فقال ،مامةفي اإل الرضامحمد  البحريني آيت

 .170»مصطفين من عبادهلليجعلها اهللا  -ايا عرفيا عقالنّيمرا إعتبارأوليس  -ّيتشريع ّيجعل

 

ة  هي  «:فقال اإلمامةف الشيخ السبحاني عّر         رة إلهي ا  وإستمرار لوظائف الن  ،إم وة آله  يسوى تلق   ،ب

 172»ة عامةاسة إلهّيرئ«:نهاأفي اإلمامة مفاده  لشيخ السبحانىلعريفا آخر هناك تو. 171»ّيهاإلل يالوح

 

 :تعريف الخالفة واإلمامة عند المدرستين  إشكاليات حول.  1-1-4 
 

 أّن -ةاإلماميّ رسة األشاعرة و دمأعنى  -نيالحظ من خالل تعريف الخالفة واإلمامة عند المدرستي          

ة  رئاسة عتبرت ،شاعرةمفهوم اإلمامة عند األ ق  ،عام ة عن   ،ةويّ دنيوالة دينيّ الات مهمّ الب تتعل ام النبى    نياب مق

ارب  ،اإلمامة عند األشاعرةو الخالفة وتعريف هذا .صلى اهللا عليه وسلم اد  من حيث   تتق ك   ،المف  احفظ وذل

ع حسب مق ل الميّ مصالح المجتم ريعة اإلس تفاتضى الش ا يس ف ذة آم ن تعري اوردي م ى أن  الم ّي عل المبن

 .173»اسة الدنياحراسة الدين وسي يموضوعة لخالفة النبوة ف«اإلمامة 

 

                                                 
167-  Cooper, john, 1988, ‘All-āma al-Ңillī the imamte and Ijtihād  Authoraty and Political culture in Shī‘īsm,  

edited, Said Amir Arjomand.  State University of New York, s.p240                                                                          
 ،مرآز األبحاث العقائدية: إعداد) 23(سلسلة الكتب العقائدية ،عالء آل جعفر ،تحقيق ،وأصولها أصل الشيعة ،محمد حسين ،آل آاشف الغطا - 168

 http://www.aqaed.com/shialib/books/all/asel/shiea011.html#221:أنظر ،221باب اإلمامة ص 
 . 24 ص،ه  1/1421ط،اإلمامة واإلمامية ،البحرينى آيت اهللا الشيخ محمد الرضا- 169
 .37لمصدر السابق صا - 170
 .171ص/6ج/ 3/1417ط ، يمؤسسة البنشر اإلسالم ،دراسة موضوعية مقارنة للمذاهب اإلسالمية فى الملل والنحل بحوث ،جعفر ،السبحانى - 171
 . 8ص/4ج،ه 4/1417مؤسسة اإلمام الصادق ط’مكىالشيخ حسن محمد   بقلم ،كتاب والسنة والعقلاإللهيات على  هدى ال ،السبحانى -172
/ 1ط ،د عبد اللطيف الّسبع العلمّي  دار الكتاب العربي بيروت لبنانخال ،تحقيق ،ام السلطانية  والواليات الدينيةاألحك ،الماورى - 173

 .29ص م1990/ه1410
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د الشيعة اإلماميّ   إلى إذا نظرنا  ،ىأخرهة من ج          ة تعنى     نجد أنّ  ،ةتعريف اإلمامة عن وم اإلمام مفه

ه عن طريق رسول   ،نه اهللا سبحانه وتعالىعّييمارس فيها شخص  ،ة فى األرضأو خالفة إلهّي ،ةرئاسة إلهّي

لم   ه وس ك    .صلى اهللا علي ى ذل اء عل رق    ،وبن ام   ال يوجد ف ين النبى واإلم د اإلمام  ،ب وح  ة إاليّ عن  .ي صفة ال

لم    يبها النبصف آان يت يفجميع الصفات الت ه وس د  ،والمعجزة  ،آالعصمة  ،صلى اهللا علي ورع   ،والزه وال

ا   يتصف  أيضا  ،ن في آل شيء بياتوال ام به ك    .اإلم ى ذل ة     ،عالوة عل ة   فصفة وجوب اإلمام د اإلمامّي  ،عن

وة ى اهللا  آصفة وجوب النب الىعل بحانه وتع ا ،س امع اللطف آليهم ة. بج ن حيث الوظيف ذلك م ة  ،آ فوظيف

رق        يه ،عندهم اإلمام ر ف لم من غي ه وس وح  صفة  تثناءباس   ،نفس وظيفة الرسول صلى اهللا علي ؛ ألن يال

اء      يوالدليل الذ ،إستمرار للنبوة «:هي اإلمامة هو نفسه يوجب أيضا      ،يوجب إرسال الرسل وبعث األنبي

 .174»بعد الرسولنصب اإلمام 

    

ظنال           بق يف ح ا س ي  ضوء م فف ة تعري ة الخالف اعرة واإلمامّي واإلمام د األش ود ،ةعن دة  وج ع

دور آلها  ،إشكاليات ك  في   ت ة   تعريف  فل ة واإلمام د المدرستين   الخالف ك اإلشكاليات    ويمكن  طرح   .عن تل

 :األتية باألسئلة

  ؟واحد أو بينهما فرقهوشيء ) ةاألشاعرة واإلمامّي(المدرستين اإلمامة عندو الخالفة معنى هل .1

ل  عند األشاعرة إذا آان اإلمام .2 ة األ يختار من قب ة  (م ا ف ،)مجتهدي األم ة عن     آ ذالم ة نياب انت اإلمام

 ؟)محمد صلى االه عليه وسلم(صاحب الشرع

ا   ،)األمة يمجتهد(من قبل األمة األشاعرة وعند ،ينصب من قبل اهللا عند اإلمامّية إذا آان اإلمام  .3 فم

 المدرستين؟ عند اإلمامة اهّيةم يف الفرق هرجر هو

 

 ؟المدرستين عند فرق فيه أم واحدشيء  اإلمامةو الخالفة هل معنى . 1-1-4-1   
 
ة    ةيّ عند الشيعة اإلمام  اإلمامة مصطلح فيالشائع  أنأن ندرك  يينبغ         ة « هو إستخدام آلم  ،»اإلمام

ة  األشاعرة هو إستخدام    عندرالمشهوأن  بينما نجد ة  «آلم ة الدينيّ   في تعريف   »الخالف . ةوالدنيويّ  ةالزعام

 .عند المدرستين؟ من حيث اإلصطالح فرق بينهماأم  ؟هل مفهومهما واحد: هو طرح نفسهي ذيوالسؤال ال

 

ذه اإلشكاليّ  إلى ذا نظرنا إ         ة    ه وم الخالف ة مفه ة  ة من ناحي د األشاعرة   واإلمام أن  نجد  ،ةيّ واإلمام عن

م الكالم   يبحوث ف«آتابه يف يف فودةطسعيد عبد الل الشيخ ول  »عل اك   «:يق  يإصطالحان يستعمالن ف   هن

                                                 
 .9ص/2ج، ه 1/1411ط ،إيران ،قم  ،مرآز مديريت حوزه علمية  ،المعارف فى شرح عقائد اإلماميةبداية  ،السيد محسن ،زيازالخ - 174
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ا    فأ. اإلمامة :)والثانى( ،الخالفة :)ولاأل( ،هذا المقام ا بينهم رون إختالف ويستعملون أحدهما    ،هل السنة ال ي

 175.»محل اآلخر وأما الشيعة فيفرقون بينهما

 

ة   بين الفرق ةيقآشف حقحاول  ]م1388/1389 /ه791/792[ سعد الدين التفتازانى ةمالعال          اإلمام

د وال ة عن ي ت جهأن و يظهر حيث ،ةّياألشاعرة واإلمامخالف ذا اإلشكال حّلخريجه ف ائم ه وم ب :ق أن مفه

 .د األشاعرةعن شكالاليزيل اإل لتفرقة بين اإلصطالحينلوجه تخريجه  إال أن .فةمن الخال ّماإلمامة أع

 

ّر إذ          ازاني جخ ى الخالف ةعمومّي التفت ة عل اعرة  ةاإلمام د األش زمنناحّي من عن ق  ،ة ال حيث أطل

ق    وما ،خالفة الراشدين ،فةالخالمفهوم  ى  بعدها يمكن أن يطل ة عل ة  ال ،اإلمام ذا التخريج    فسّ و. الخالف ر ه

ون س   بعدي  الخالفة":حديثالبناء على  ا بع  ف« "نةثالث ة  م ا إلحفا ،دها ال يكون خالف ا وراء    لتم أن يكون م

 .176»الثالثين إمامة ال خالفة بناء على أن اإلمامة أعّم

 

ر         ازاني غي ذا أن التفت الا أبطل ه ذا اإلصطالح ل ،إلحتم تعمل ه ن إس ود م دم وج اعرة ع د األش  .عن

ا  ،عندهم مةحّل هذا اإلشكال بالتفرقة بين الخالفة واإلمافي نجد أنه إختار  اوهكذ نقص  لمن حيث الكم  ،وال

ة (بالخالفة الناقصة  وما بعدها ،بالكاملة الراشدةخالفة على ال أطلق حيث ال ف ، )الملكّي راد أن   « :ق ولعل الم

د تكون      .ثين سنةتكون ثالوميل عن المبايعة  التي ال يشوبها شيء من المخالفة الخالفة الكاملة دها ق ا بع وم

 .177»وقد ال تكون

 

يعة اإلماميّ            د الش ة عن ة واإلمام وم الخالف ا مفه دوف ،ةأم اك أن يب ا هن ا بينهم ذ ،فرق ن ه رقال هلك  ف

د اميّ   قيص يعة اإلم ن الش ق م د فري ا  عن ازانى  آم ة التفت الم العالم ن آ م م عرى يفه  األش

زعم أن الخ      «:حيث قال ،]م/13891388/ه791/792:ت[ ل من الشيعة من ي ة ب م  ؛ أعمّ  الف ون   ألنه يقول

 . 178»دون إمامتهم  ،)عثمان ،عمر ،أبوبكر(بخالفة األئمة الثالثة

م الكالم    «آتابه  يرّد هذا اإلحتمال ف طيف فودةلسعيد عبد الإال أن الشيخ          ه    »بحوث فى عل رغم أن

رق ذا الف ار ه ا أش ه ،بينهم ر آالم ي أخ ال ،ف ا« :فق م تمام ه ،ونفه م  أن ة  تل ين اإلمام رق ب يعة الف زعم الش

                                                 
 .131ص ،م1/2004ط ،األردن ،عمان ،ةالرازى للطباعدار ،بحوث فى علم الكالم ،يفطفودة سعيد عبد الل - 175
ة  ،درويش  تحقيق محمد عدنان ،شرح العقائد النسفية  ،التفتازاني - 176 ة دار البيروني     فضيل  ،بمراجع دون  ( ،ه 1411 ،ة الشيخ أديب الكالس مكتب ب

 .234ص،)رقم الطبعة 
 .232ص ،المصدر السابق - 177
ة دار البيروني     ،درويشتحقيق محمد عدنان  ،شرح العقائد النسفية ،التفتازاني - 178 ة   (،بمراجعة فضيلة الشيخ أديب الكالس مكتب م الطبع دون رق  ،)ب

 .234ص ، ه1411
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ةوالخال ة. ف اء الثالث ون للخلف م ال يعترف نهم  .فه ان رضى اهللا ع ر وعثم ر وعم و بك م أب ون  ،وه وال يعترف

 .179»بل ربما ينسبون لهم بالخالفة فقط  ،لهؤالء باإلمامة

 

درك يينبغ         كا أن ن رقأن إش ة واإلمام  ل الف ين الخالف ازاني  ةب ة التفت به العالم ذي نس عرّي ال  األش

د الخالف  تعريف في  يصدق   لفرقهذه ا ،لبعض الشيعة ك  .األشاعرة  ة عن ة بعض  الشيعة      ،وذل حسب رؤي

ارة الظاهرة ق باإلم ة تطل ة أن الخالف ة ،اإلمامّي يعة ال يقتصر  .بخالف اإلمام د الش ة عن وم اإلمام ألن مفه

ا      هي أآثر من ذلك بل  ،األشاعرة التي تقول بها باإلمارة الظاهرة ة تشكل الطاعة واإلنقي ام رئاسة ديني  د الت

ل الطاعة   لإلمام  ة  مث ق   . هللا ورسوله  الموجب ذا المنطل ة      ،ومن ه ة واإلمام ين الخالف ذا   .فرقت الشيعة ب وه

د  «شارح آتاب  يأآد السيد محسن الخزار ،أعنى  التفرقة بين الخالفة واإلمامة عند اإلمامّية ،المفهوم عقائ

ازانى     ،للمظفر »ةاإلمامّي ب ال األشعري   حيث وافق آالم التفت ى الشيعة    هذى نس ة    في  إل ين الخالف ة ب التفرق

دوها ف     )أهل السنة  (العامة روال يذهب عليك أن جمهو«:الخرازىالسيد فقال . واإلمامة ا أعتق  يفسروها بم

دين   سخالفة الر يإن اإلمامة عند األشاعرة ه: الواوق ،رةمامة من الخالفة الظاهرة واإلمااإل ة ال ول فى إقام

ة  وزة المل ظ ح ب بحي ،وحف ة  إث يج ة األم ى آاف ه عل ا ه    ،تباع رادهم منه وم أن م ن المعل ة  يوم الخالف

م ينصبه النب     ،إقامة العدل وحفظ المجتمع اإلسالمى   يف ،مكانه يامة غير النبإق يه يالت ،الظاهرة و ل  يول

 .180»صلى اهللا عليه وسلم للخالفة بإذنه تعالى

 

ذا           ة  ،وعلى ه د اإلماّمي    فالخالف ة عن ا إطالق التصدق  ةالحقيقي ة  ه ا   في  إال إذا آانت  ،باإلمام مفهومه

لم      المتعّي ّياإلله ه وس ل الرسول صلى اهللا علي ة     نة من قب ه اإلمامي ول ب ا تق ة إلفا«آم دهم من جنس     مام عن

ه   -يغير النب -إال من جهة أن اإلمام  ،مواإلما ين النبيالفرق ب ،النبوة وحى إلي الة     ،ال ي ه رس زل إلي أو ال تن

ك  .181 »ديدة ويشترك مع النبوة فيما سوى ذلك وشريعة ج ة   ،وبناء على ذل ة  فالخالف د   ةي الحقيقواإلمام عن

ا    ريعيُةش تهم الة التى من آثارها واليُتة اإللهّيالخالفة الكلّي« :هي ةالشيعة اإلمامّي ا اإلم ةُ  رُةالتى منه  والخالف

اهرُة د حقيق و. 182» الظ ى اإلله يقص د  ّية المعن ة عن ة تش أن ا ،همللخالف وينّى  إلمام ومى الّتك مل مفه

ابع والزم     ،والّتشريعّى ل التشريع ت و تللب ادا وإعداما     ويقصد   ،ّينيك الم إيج دبير للع التكوين الت أو تصرفا   ،ب

طتكوينّي ه ال تشريعيا فق ة للتكوي ،ا ل ة التشريعية تابع ةنألن الوالي ك  ،ي ونّى يمل ك التصرف الك ألن من يمل

 .183قطعا أن يأمر وينهى

 
                                                 

 .132ص ، م1/2004ط،األردن ،عمان دار الرازى للطباعة ،بحوث فى علم الكالم ،يفطد عبد اللفودة سعي - 179
 11ص، ه1/1411ط،إيران ،قم ،العلمية مديرية الجوزية مكتبة ،في شرح العقائد اإلمامية بداية المعارف ،السيد محسن ،خزازيال - 180
 .132ص، م1/2004ط،األردن ،عمان ى للطباعةدار الراز ،بحوث فى علم الكالم ،يفطفودة سعيد عبد الل - 181
 .12ص، ه1/1411ط،إيران ،قم ،العلمية مديرية الجوزية مكتبة ،في شرح العقائد اإلمامية بداية المعارف ،خزازيال - 182
 .134ص ،م1/2004ط،األردن ،عمان دار الرازى للطباعة ،بحوث فى علم الكالم ،عبد الليففودة سعيد  - 183
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 :شاعرة ومناقشتهاالخالفة الكاملة والناقصة عند األ ):أوال(   

 

يّ  إن  « ة عباس رض خالف ة  ف رق أو خالف امن    موّيأة بالمش ابع والث رنين الس ى الق بانيا إل ة بأس
 ،الهجريين

 .الشيخ الغزالي »هو مسلك عربي ال مسلك إسالمّي

 

ة الراشد  من حيث إطالق ال  شاعرة عند األ ةناقصو ةآاملإلى  لخالفةإلى تصنيف ا إذا نظرنا           ةخالف

ة الشرعيّ  المن   التقسيمهذا  جد ما يساندنال ،)الملكّية( الناقصةالخالفة ب بعدهاوما  ،بالكاملة إذا  كوذل  .ةناحي

ام  ان اإلم ةيآ ل األم ار من قب اع  ،خت نوخاصة أصحاب اإلجم د أهل م ق ،الحل والعق ام فكيف يطل  النظ

ة الملكيّ  الوراثة يألن الحكم ف؛ يةغير شرعصفة ب المنصبعلى  إعتلوا صالأ مهألن ؟،خالفة ناقصة الملكّي

 .آان أمرا مرفوضا فى اإلسالم

 

ول            دآتور يق ثمال ودات هي اع الع وم  يف  ،من ام مفه والنظ ّي راثّيال ي «: الملك ن أب ة ب نجح معاوي

ه   سفيان، ي    ،بعد الوفاة المشكوك بأسبابها لولي العهد المتفق علي ن عل ة إل    ،الحسن ب ه في توريث الخالف . بن

نجح في     . في التاريخ العربي اإلسالمي األمر الذي زرع قواعد االستبداد الوراثّي م ي ولكنه، لحسن الحظ، ل

ذا . إدخال التوريث في النظرية السياسية في اإلسالم    ة عَ    أصر أهل ا   ،له ى رفض الخالف م عل ة  َربْ لعل  والي

ا  عهد الملكّي زوا دائم ين الخَ  ة، ومي ةِ لْيب كْ والَم ف ر المشابهاتِ    ،ِل ار أآث ة    باعتب ة والملكي ين الخالف ك    ،ب هي تل

ا  إعدا ذلك ثمة  وفيما .المتعلقة بالحكم مدى الحياة د،       . فتراق آامل بينهم ة العه ظهر التشدد في رفض والي

دت سي  ِقَرعض الِففب. آما يشير الهادي العلوي في تولي عمر بن عبد العزيز الخالفة دد    اسة عمر  أي ن عب ب

بعضُ إبعد أن  ،العزيز أن عمر جاء عن      اآلخرُ  تضح أنها تجري في خط مغاير ألسالفه، في حين ذآر ال ب

ليمانُ   ه س د، إذ أوصى ب ة العه ق والي ك  طري د المل ن عب ية   ،ب ذه الوص ى ه اء عل تخلف بن الي . واس وبالت

ى المغالطة،     للتخلص من هذا . فالطريقة التي وصل بها عمر إلى الخالفة باطلٌة ة إل اإلحراج لجأت المعتزل

ا      -ستحق الخالفةإبن عبد العزيز فادعت أن عمر ليمان وإنم دم من س د المتق ألجل رضا أهل     -ال ألجل العق

د  ن المرتضى(الحل والعق وريوينسب ). اب فيان الث ا لس ول أخر رأي م : يق ر حق ث ة بغي ر الخالف ذ عم أخ

 .184»ستحقها بالعدلإ

 

 

 
                                                 

 htt://www.mokarabat.com/mo3-7.htm.:أنظر الموقع والية العهد وحق اإلنتخاب ،مناع هيثم ،العودات - 184
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 ):الملكّية(في الخالفة الناقصة اءالفقه موقف أئمة -أ  

 
ة  أننجد              ه  أئم أب      الفق د أهل السنة والجماعة آ ك  ،هيف حن يعن اف  ،ومال م     ،يعوالش روا حك م يعتب ل

 .اكما شرعّيح ّيوالعباس ّياألمو

 

 :والعباسّي وّياألمحكم ال موقف اإلمام أبى حنيفة من .1  
 

ال وم      : عند تفسير قوله تعالى ]م1143/ه538:ت[قال الزمخشري            ا ق اس إمام ك للن ن ﴿ إني جاعل

الى   ]124:البقرة[ن﴾ذريتي قال ال ينال عهدى الطالمي ه اهللا تع ان  من  أي «:قال رحم ا  آ  ال ذريتك  من  ظالم

الوا  .الظلم من بريئا عادال آان من ينال وإنما ،باإلمامة ليهإ وعهدي ستخالفيإ يناله ذا  في  :وق ل  ه ى  دلي  عل

ا  يصلح وآيف ، لإلمامة يصلح ال الفاسق نأ ه  يجوز  ال من  له ه  تجب  وال ،وشهادته  حكم ل  وال ،طاعت  يقب

دم  وال ،خبره ان . للصالة  يق و أ وآ ة  ب ه  حنيف ي  اهللا رحم د  نصرة  بوجوب  سرا  يفت ن  زي ي  ب  اهللا رضوان  عل

ا ال ُلوحْم ،عليهم هإ الم روج لي ه والخ ى مع ص عل ب الل مي المتغل ام المتس ةوالخ باإلم دوانيقي ،ليف  آال

راهيم  مع  بالخروج بنيإ على أشرَت مرأةإ له وقالت. 185وأشباهه د  إب د  ىبن إ ومحم ن  اهللا عب  حتى  الحسن  ب

و  :وأشياعه المنصور في يقول وآان .بنكإ مكان ليتني فقال  ،قتل اء  أرادوا ل ي  مسجد  بن ى  وأرادون  عدّ  عل

ا  واإلمام ،لإلمامة الظالم نصب يجوز وآيف ،طق إماما الظالم يكون ال ،عيينة بنإ وعن .فعلت لما آجره  إنم

 186»ظلم الذئب سترعىإ من ،السائر المثل جاء فقد ،نفسه في ظالما آان من َبِصُن فإذا ،الظلمة لكف هو

 

ان  «  :فقال ،العباسبني و ةأمي سياسية بني نمأبي حنيفة  موقفرحمه اهللا  الشيخ أبو زهرة يذآر          آ

ا آ    ،رة المؤمنيناأم يحق ف مية أّىأ يال يرى لبن ،ه العلوية من غير تشيعلنزعت عنهاهللا  يرض ه م ن اولكن

يهم   ور عل مّ    ،ليث ان يه ه آ لأ ولعل ر  .ن يفع ن عل     ووي د ب ا خرج زي ه لم د      ،يى أن ن عب ام ب ى هش ة عل بالكوف

ال  لم : فقيل له »ضاها خروجه خروج رسول اهللا يوم بدر« :حنيفة وبأقال  ،الملك ه؟ ق حبسنى  «:تخلفت عن

                                                 
وقد ذآر بعض المصنفين أنه لم يكن بخيًال ، وذآر  ،الخليفة أبى جعقر المنصور أخي السفاح ، سمي بذلك قيل لبخله:  هو الدوانيقيب المقصود  - 185

و الشيخ  ،الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،تحقيق ، تفسير البحر المحيطاألندلسى محمد بن يوسف أبا حيان :أنظر ،من عطائه وآرمه أخبارًا آثيرة
 ،م2001/هـ 1422 ،األولى ،بيروت/ لبنان ،دار الكتب العلمية ،نجولي الجملأحمد ال/و د ،زآريا عبد المجيد النوقي /علي محمد معوض،و  د

 . 549ص/1ج
دار الفكر  ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،عمر الزمخشري الخوارزميمود بن أبو القاسم مح ،الزمخشري - 186

 .309ص/1ج ،م1977/ه1/1397ط ،للطباعة والنشر والتوزيع
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ل  فلم  ،ليلى يعرضتها على ابن أب ،ع الناسعنه ودائ روى أ  .»ًالهِ ْجفخفت أن أموت مُ   ،يقب ال ف   وي ه ق  ين

ي   (هيخذلونه آما خذلوا جدّ  الناس نعلمت ألو :عن عدم الخروج مع زيداإلعتذار  ن عل لجاهدت   )الحسين ب

ا   ،م حقألنه إما ،معه ه بم ه عشرة  فبعث إ  ليولكنى أعين م و  لي ال للرسول  آالف دره ه  يأبسط عذر  «:ق  »ل

بن الحسين   ييد بن علز نه آان يرىوعلى أ. رهنظ يف لإلمارة مية بأهٍلأ وإن هذا يدل على أنه ما آان بنو

ا بحسن الن   كول ،هو اإلمام طالب يبن أب ه أل  نه لم يكن مؤمن ائج لمعرفت راقيين ا  ت ون وال   خالق الع ذين يقول ل

 .187»فأرسل المعونة المالية ،المعوقين المثبطين ن يكون معأ ْديِر ع ذلك لممو.. يعملون

 

دل ف  العباسيين بقدر إنصافهم من الظلم والقيام  ييوال أبوحنيفة آان«         قعت  حتى و  ،أول األمر  يبالع

نْ من أ  ٌدلم يكن بُ  «،لذا طالب يبن أب ّيالخصومة بينهم وبين أبناء عل م      م أبوِقن ي ا نق ة من العباسين آم حنيف

 . 188»غضون الدرس ينقمته ال يزيد على الكالم ف يولكنه آشأنه ف. ناألموييمن 

 

ة    ّيوالنصرة ألبناء عل الحكم العباسى يف ة أبي حنيفةرضامع تأستمرهكذا           ى خالف الذين ثاروا عل

ن    ،جعفر المنصور يأب د اهللا ب ن عب ة    حسن  آمحمد ب نفس الزآي راهيم ه وأخو  ،ال ن حس     أب د اهللا ب ن عب  .نب

ة   -بن حسن  عبد اهللا-بوهماأوآان  ا    المنصور سجن   يف  ،شيخا ألبى حنيف ى المنصور  عوقت خروجهم  ،ل

يم  و آظ ات وه ى أن م ل ولدْي يف إل د مقت ه .هالسجن بع د المعاب وأستمرت حالت ى رفض أن يقل رضة حت

ومٍ   ف عذبهو ،حبسه المنصورعندئذ « منصب القضاء ى     ،عشرة أسواطٍ   أمر بضربه  آل ي حتى أشرف عل

درس و    ،فأخرجه المنصور  ،تلفال ه من ال اء ومنع ل     .. اإلفت ك بقلي د ذل د مات بع دفن ف  وأوصى أ  ،وق  يال ي

ا غصب   م  أوُأ ،مقبرة جرى فيه ا بغصب   ته ال   ،فيه ذلك ق ذرن   «:المنصور  ول ة حيّ   يمن أب   يمن يع ا حنيف

 .189»اومّي

 

 :العباسّي محكالموقف اإلمام مالك من  .2

 

م أ           ارغ ك ل م ن اإلم ه مال ن موقف ف  ،م يك ةنح يم أباماإلآموق م األ   ،يف ة الحك ى مواجه وف  يم

ام   َىقِ َل ،حه الشيخ أبو زهرةآما رّج بهذا السبلو. ْهَرْكعدم صحة بيعة الُمب آان يؤمن أنه إال ،يوالعباس اإلم

ة    «:حديث ال ييفت  ألنه آانّ ؛ يأيام أبى المنصور العباس يديدة فمحنة ش يمالك ف ى مستكره بيع يس عل . »ل

ذ ون وقد آان العلوّي ة    ال نفس الزآي د أ     ،ين خرجوا مع ال ة المنصور ق دعون أن بيع ا فأتُ  ي ذا   ذخِ خذت آره ه

                                                 
م   ( ،وت لبنانبير ،دار الفكر العربى ،في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية تاريخ المذاهب اإلسالمية ،اإلمام محمد ،أبو زهرة - 187 دون رق ب

 .368ص )الطبعة والتاريخ
 .371ص ،المصدر السابق - 188
 .374-370ص ،المصدر السابق - 189

 

 

 

 



84 
 

ك   ثأن يحدّ  ،المدينة بإسم المنصور  يفنهاه وال ،ةالحديث ذريعة إلبطال البيع ام مال ه  اإلم م د   ،ب ه   ّسث علي

دون  لئكوقد وجد مع ذلك أو ،رؤوس األشهاد فحدث به على ،سأله عنهن يم ك    الذين يكي ام الهجرة مال  ،إلم

 .190والين للمنصور ودولتهمأنه ليس من ال اجورّو حيث

 

ة    أن الخليفة المنص ،يبن البزارا مناقبء فى قد جاف           ة الثالث ين األئم ة  أعنى أ  ،ور جمع ب  ،بى حنيف

ك فقال اإل .هيسألهم عن حكم خالفت ،وابن أبى ذئب ،بن أنس لكوما وال لي  :مام مال ن أب    .ان ق ال اب  :ى ذئب وق

د الغضب    المس«: وقال أبو حنيفة .اقوال عنيف ه يكون بعي م    َتنت نصحت لنفسك علمْ    أإن  ،ترشد لدين أنك ل

ة منك      العامُة َمَلفإنما أردت أن تْع ،ترد اهللا بإجتماعنا واه مخاف ا ته د وّليتَ   .أن نقول فيك م ا    ولق ة وم الخالف

 .191»خالفة تكون بإجتماع المؤمنين ومشورتهموال .اجتمع عليك إثنان من أهل الفتوى

 

يا فا  ،يحسب رؤية الشيخ الغزال،يالوراث يية النظام الملكسسيا رتعتبهكذا و           دا نظاما سياس ه ؛ س  ألن

بين  ووقعت ،هذه البيئة إنفصل العلم عن الحكموفى « :فقال رحمه اهللا . العلموالحكم بين نفصام إلأّدى إلى إ

ان هوى أب    ،ة جفوة شديدةالفقهاء والساس ة و  يوقد آ ك رض  محنيف ائرين المتمردين    ا يال ا مع الث  .هللا عنهم

ة فاما أبو حنيفة فقد رفض آل تعاون مع ال  ه حتى مات فى السجن        ،دول ى موقف ك   .وظل عل ا مال د   ،وأم فق

اس دون إشتباك    ،إبتعد بأدب ة الن ام   ورأى أن يخدم اإلسالم بين عام وى في   ،مع الحك د أن الفت ع من    بي ا يق م

ام جعل والء الحك هه د  نليع ت اء العه ذ ألولي ى تؤخ ان الت بطالن األْيم ى  يفجوز ،ب ك بالضرب حت ى ذل عل

 .192»ثم إعتذر الخليفة له بعد ذلك! آسرت ذراعه

 

 :الحكم  العباسّي من الشافعيقف اإلمام مو .3
 

ورة لل هت الالمونظرا   ،بكثير شدهى أ يالشافع مة اإلماحال إن           اروا  و  ،ةويّ العل ث ذين ث م  ال ضد  ال حك

 :قالإلى أن  بالرفض أخيرا همّتحتى أ ،ّيوالعباس األموّي

 ها والناهِضِفخْي بقاعِد واهتْف      ْىَنب من ِمقف بالمحّص ياراآبًا                         

 ِضرات الفاِئالٌف طمَتْلضا بٌمْيَف    نًىإلى ِم إذا فاض الحجيٌج سحرًا                         

  .ّيى رافضشهد الثقالن أّنيآل محمد       فل حُب إن آان رفضًا                         

يمن  يف  الخليفة يى والوشَّ ذروتها  حين قد بلفت - اإلمام الشافعي ضد -تهمةال هذه        ان  -ال ام  وآ  اإلم

يمن ي ال ذ ف ى  -وقتئ ّيالإل ة العباس يد ةخليف ارون الرش ث  ،ه ر ضمنُتْعُأحي عة أ ب اندمب واهمّتتس ورة الة س ث
                                                 

 .  416ص ،المصدر السابق - 190
 . 256ص ،م1984/ه1404 ،لبنان ،بيروت ،درا القرآن الكريم ،النظام السياسى فى اإلسالم ،محمد عبد القادر/ د  ،أبو فاس - 191
 .128ص ،م1/1991ط سوريا ،دار القلم دمشق ،ة للقرآن  الكريم المحاور الخمس ،د الغزالي محم الشيخ ،الغزالى - 192
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داد     يالشافعوبسبب ذلك سيق «العباسّي الحكم ضد ةلعلوّيا ى بغ د إل بال بالحدي ا      ،مك ى إليه ه األول ك وفدت وتل

 .193»وثالثين ه نحو أربعوسّن]م800/ه184[سنة يوآانت ف

 

ا          ر ُن رأي كهن افعي  َبِسأخ ى الش اده ،إل د  ،ومف ة ق ر بي  أن اإلمام ن غي ئ م ةتجي ة   ،ع ان ثم إن آ

ى    إ: أنه قال عنه تلميذه حرملة بن يجيى التجيبي وقد نقل . ضرورة ة بالسيف   ن آل قرشي غلب عل الخالف

ة    حتى سمي  اس فهو خليف ه الن ع علي ة واجتم ك   .خليف ى ذل اء عل ة ،وبن افعي  فاإلمام د الش ة   ،عن حسب رؤي

 :من أمرين تصّح ،زهرةالشيخ أبي 

 .ا قرشياآون المتصدي له .1

م   .2 هث اس علي اع الن ان اإل ،إجتم واء أآ ى س ابقا عل اع س ه قاإجتم و األمت ا ه ة آم يخليف ر ف ة  م حال

   .194رضي اهللا عنه ،ذآره يصيب نفسه خليفة آحال المتغلب الذالحقا لتنأم  ،البيعةنتخاب أواإل

 

ه    ،لشافعيالمنسوب إلى اإلمام ا هذا الوجه فضّعإال أّن الدآتور مصطفى الشكعة           إسالم  «فى آتاب

ال  »بال مذاهب ل      «:حيث ق ام الجلي ر من اإلم ه رأي خطي رأي إ     أل ؛والحق أن ذا ال ه إذا صحت نسبة ه ه  لن ي

د صحيحة   ب ،آانت خالفة معاوية صحيحة ة يزي ا أ   ،ل وخالف ة  إذا صح له ول  أن أخشى  أو. ن تسمى خالف ق

ام الش  إلظل فتوى ا ال تكونان صحيحتين فيبيعة الحسين وبيعة زيد  عن ك أن الحسين     .افعيم اده ذل وإجته

 .195»الم آان يحمل بيعة صحيحة آل الصحة وآذلك آان زيد يحمل بيعة صحيحة آل الصحةعليه الس

 

ة عن      ،بالمتغل  بيعةصحة  يؤيد عدم فإن مما   ،عموما        ا حدث مع معاوي دل النظام    م ا أراد أن يب د م

ك        « :قائال عليه ابن الزبير رّدوقد  .يالملك يبالنظام الوراث الشورى ا أخذت فهي ل الث، أيه دنا إحدى ث عن

ا    ار، إن شئت فاصنع فين ا خي ة وفيه ا صنعه رسول اهللا، آرغب ذا  حيث م دع ه م يستخلف، ف قبضه اهللا ول

و بكر    صنع آ اوإن شئت ف. حتى يختار الناس ألنفسهم ،األمر ا صنع أب ى رجل من قاصية      حيث   م د إل عه

ا أهال       وترك من ولده ومن ،قريش ان له ين من آ ا صنع عمر   فاصنع   وإن شئت  . رهطه األدن حيث   ،آم

و وُ رها إلى ستة نفر من قريش يختارون رجال منهم، وترك وصّي ه   َيلِ لده وأهل بيته، وفيهم من ل ان   إلي لك

 .196»أهال

 

                                                 
 .443ص ،)بدون رقم الطبعة والتاريخ( ،لبنان ،بيروت ،دار الفكر العربى ،تاريخ المذاهب اإلسالمية ،محمد  ،أبو زهرة - 193
 .124ص. ه1996/ه1416 ،مصر ،هرةالقا ،ر الفكر العربيدا ، أراؤه وفقهه حياته وعصره  الشافعي،محمد  ،أبو زهرة  - 194
 .429ص،م5/1976ط ،القاهرة ،مصر ،شرآة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده ،إسالم بال مذاهب ،ىمصطف ،الشكعة - 195
 .http://www.mokarabat.com/mo3-7htm.والية العهد وحق اإلنتخاب’ مناع هيثم ،العودات  - 196
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د اهللا  ،بكر  يبأعبد الرحمن بن أن  ،التاريخ اإلسالمى ينجد  ف ،بل أآثر من ذلك           ر   وعب ن الزبي  ،ب

وراث  ينظام الملكال إعتبروا مرضوان اهللا عليه طالب بن أبي يوالحسن بن عل ،وعبد اهللا بن عمر ذ  يال  يال

ك     متنعوا عن اإحيث  ،اوليس شرع أنه هرقلّي ،معاوية هسّن ي  لبيعة وحملوا السالح من أجل ذل  استشهد حت

 .197بن معاوية في ثورته ضد يزيد مثل الحسين بن علي ،دفاعا عن الحق بعضهم

 

ةٍ  ْسسُ الدولة األموية على ُأ الفة المسلمين وبنىفي هذه الغمرة إستأثر معاوية بخو             ،خالصةٍ  عربي

ة  ونزع إلى األبهة ينهل من التقل  د البيزنطي دّ       ،ي ا م تالج الفارسي م ه في بذخه    ومن رسوم ال  ،وشموخه  ،ل

ه جماعة  تمتح من تعصبها       .وإحكام نفوذه ين          وتحقت حول ا ب الد اإلسالم وتقلبه ه سلطتها وسعيها في ب ل

 . 198المناصب المختلفة

ر  على هذا الشكل )الملكية(الناقصة ا قامت الخالفةإذف              ر فهل   ،المثي ة  ا؟ إسالميّ  احكم  تعتب اإلجاب

 .المفكرين المعاصرينبعض  و ،بعض الكالسيكين يةرؤسنختار إيراد   هذا السؤالعن 

 

 ):الملكّية(الخالفة الناقصة حولاألشاعرة  ض  فقهاءبع رؤية -ب 
 

 ]:م1012/ه403[رؤية اإلمام الباقالني. 1 

 
ا متغلّ   رحمه اهللا، اإلمام الباقالني إعتبر           وراثي حكم ا حكم ال دار التي       و ،ب ًا لل ا وصفًا دقيق يضع فيه

م    اإلمام  الباقالني يقول .ارهادون موافقة األمة واختي منوالتي تقع  التغلُّب أو العهد،ُتحكُم ب في وصف حك

ا نحن في       «:المتغلب ة، وآن ة، وال طاعة واجب فإن دفعونا عنه، وعقدوا لبعض موافقيهم فليس له إمامة ثابت

 .199»دار قهر وغلبة

 

 :]م1085/ه478[رؤية اإلمام الجويني. 2

الب  ط أمير المؤمنين علي بن أبيبموت  قد إنتهى ،على أن الحكم الصحيح رحمه اهللا أآد الجويني          

ن أبي     « :قال رحمه اهللا تعالى حيث ي ب ؤمنين عل رم ا  ،طالب  ولم يتفرغ أمير الم ه من مصادمة    آ هللا وجه

                                                 
 .255ص ،م1984/ ه1404) بدون رقم الطبعة( ،لبنان ،درا القرآن الكريم بيروت ،النظام السياسى فى اإلسالم ،محمد عبد القادر/ د ،سأبو فا - 197
 .73ص،م1984 /2ط ،تونس ،دار بوسالمة للطباعة والنشر والتوزيع ،مباحث في علم الكالم والفلسفة ،على/د ،الشابي - 198
و  ،محمود محمد الخضري ،تحقيق ،لتمهيد فى الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلةا ،طيبمحمد الأبى بكر ،الباقالني - 199

 .180ص )بدون رقم الطبعة والتاريخ(،بيروت لبنان ،دار الفكر العربي ،محمد عبد الهادي
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ر     ،إلى تجهيز الغزاة ،ةحة الطغاالبغاة؛ ومكاف ى إث اة عل اة  وجرت هن ه رسم الخال      ،هن د مقتل م صار بع ة  ث ف

 .200»واهللا جلت قدرته أعلم بما جرى ،لحكم والزمانوتغير ا ،ضوضااألمر ملكا ع مرفوضا وانقلب

 

 

 

 ]م1261/ه660[ :رؤية اإلمام عز بن عبد السالم .3

ة،      «:المتغلب حكم في اهللالسالم رحمه وقال اإلماُم العز بن عبد       ر والي ام من غي وقد ينفُذ التصرُُّف الع

ة ل   ه ال والي ع القطع بأن ذ م ه ينف اة، فإن ة البغ ي تصرف األئم ا ف ا َنآم م، وإنم َذت تصرفاُتهم لضرورة ه ف

 .201»ْاَيْاَعالرَّ

 :]م 1389 -م1388/ه792 -ه791[رؤية اإلمام التفتازاني. 4

ى عدم شرعيّ    »صدشرح المقا«آتابه  في رحمه اهللا التفتازانى السعُد العالمة  ذهب قد            م  ة الإل حك

ى اإل وبالجملة َمبن... «:قال رحمه اهللاف ،الخارج عن اإلختيار ار واإل ى ما ُذآر في باب اإلمامة عل دار  ختي قت

د صارت     وأما عند العجز واإل...  ابرة األشرار، فق ضطرار واستيالء الظلمة والكفار والفجار، وتسلُّط الجب

ة ولم ُيعبأ بعدم العلم وال .ة الَمنوطة باإلمام ضرورًةالرئاسة الدنيوية َتغلُّبيًَّة، وُبنيت عليها األحكاُم الدينّي  ،عدال

ات، وهو الُمرتجى لكشف            ى اهللا الُمشتكى في النائب يح المحظورات، وإل وسائر الشرائط، والضروراُت ُتب

 .202»الُمِلمَّات

 ):الملكّية(الخالفة الناقصة رؤية بعض المفكرين المعاصرين حول -ج

 :الشيخ رشيد رضارؤية . 1   

تدل         ا  إس يد رض يخ رش ه اهللا  الش ى رحم رعّيعل دم ش بع م المتغل الىب  ة حك ه تع وا اهللا، ﴿:قول أطيع

نكم   الى أمر بطاعة        حيث   ، ]59:النساء [﴾وأطيعوا الرسول، وأولي األمر م ى أنَّ اهللا تع ه اهللا إل أشار رحم

                                                 
م     فال  ،الجوينى - 200 اث الظل م فى التي اث األم ديب   / ق دي ق حت ’ياثى غي د العظيم ال ة قطر     ،عب ة الشريعة جامع -254ص ،م1981/’ه2/1401ط،آلي

255. 
 ،م1990/ه1410 ،لبنان ،بيروت  مؤسسة الريان للطباعة والنشر ،قواعد األحكام في مصالح األنام ،عز الدين السلمي ،ن عبد السالماب - 201
 . 62ص/1ج

 . 278ص/2ج،م1981/ه1401/ ط ،باآستان ،انيةدار المعارف النعم ،شرح المقاصد في علم الكالم ،انىزالتفتا -202
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ذين        «ألمرال ولي ا »أولي األمر« د جماعة المسلمين ـ ال ا ُيطاع بتأيي وذلك أنَّ وليَّ األمر واحد منهم، وإنم

وأما الُمتغلِّبون بقوة العصبية  «: حكم المتغلب حالة رضا عنرشيد  قال الشيخ و .203»م بهبايعوه ـ له وثقته 

تبداُل             ا، واس ا تجُب إزالُته ُذه آم ل يجُب َنب ه، ب ًا لذات ًا شرعيًا الزم فعهُدهم واستخالُفهم آإمامتهم، وليس حق

ة من  ى األم د ضررًا عل ٍة أش ن فتن ان م ان واألم د اإلمك ا عن ٍة شرعيٍة به اإمام لطة  ....ه ذا أنَّ ُس ى ه ومعن

القهر، وتكون أدنى من       ُذ ب ه   .. .الفوضى التغلُّب آأآل الميتة ولحم الخنزير عند الضرورة، تنف ومقتضاه أن

الكرة            ا، وال أن ُتجعل آ ى دوامه ُس عل وطَّن األنف ان، وال يجوُز أْن ُت د اإلمك ا عن يجب السعُي دائمًا إلزالته

ا و ين يتقاذفونه ين الُمتغلِّب ا    ب ا ِبقوَّته الظلم لجهله ًة وراضيًة ب ت مظلوم ي آان ُم الت ت األم ا فعل ا، آم َيتلقْوَنه

العلم اإل الكامنِة فيها، وآون قوة ملوآها وأمرائها منها، أ ـُّوا     لم تر إلى من استناروا ب ا آيف َهـب اعي منه جتم

 .204»إلسقاط حكوماتها الجائرة، وملوآها الُمستبدِّين

 

 :زاليرؤية الشيخ محمد الغ. 2
 

ر إسالميّ  حكما) الملكّية(إعتبرالشيخ محمد الغزالي الخالفة الناقصة            ال  ،عربيا غي فرض  إن  «:فق

ي ال       إة بموّيأة بالمشرق أو خالفة خالفة عباسّي امن الهجريين هو مسلك عرب سبانيا إلى القرنين السابع والث

 .205»مسلك إسالمّي

 

 :رؤية المفكر إبراهيم العسعس . 3  
 
ذا        ر هك راهيم العسعس أعتب ة إب تم  الخالف ي ت ار الت ر اإلختي ّرة بغي ة الح ر شرعية  والبيع ة غي  خالف

ة       «بحيث أّآد ار والبيع . أنَّ السلطة ال تكون شرعيًة بأيِّ حاٍل من األحوال، إال إذا جاءت عن طريق االختي

ات اإل«هرالغلبُة والق: وهما طريقتان. وما عدا هذه الطريقة فغيُر شرعيٍّ اآُم     »نقالب د الح أن َيعه د، آ ، والعه

دة        ة الواح د ضمن العائل ة العه كل والي ى ش ون عل ده، أو أن يك ن بع اآَم م ون الح اُره ليك ل يخت ى رج . إل

ريقين     ذين الط رعية ه دُم ش دها ع ريعة ومقاص ات الش ن ُآلِّي تفاد م ة أنَّ الُمس ه  . والحقيق ار علي ا س و م وه

 .206»إليه ذهب جمهوُر أهل العلمالصحابُة رضوان اهللا عليهم، و

 

                                                 
 . 21ص ،)بدون رقم الطبعة والتاريخ(القاهرة ،مصر ،الزهراء لالعالم العربي ،الخالفة  ،محمد رشيد رضا ،رضا  -203
 .45-42ص ،المصدر السايق  -204
 .134م  ص1/1991ط ،سوريا دمشق ،دارالقلم ،جهاد الدعوة ببن عجز الداخل وآيد الخارج ،محمد الشيخ  ،الغزالى - 205
  :أنظر ،)م2006 -12-01(بتاريخ ،الحلقة األخيرة) 12(األمة والسلطة: مقال،إبرهيم مجلة العصر،العسعس -206

 /Htm.:Fhttp://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.pages&type=copyrights 
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ت الخالو           د   إذا آان حيحة عن ة الص اعرةاألف ن   ،ش د ع ا تول ةٍ  م ار ببيع رٍة إختي ل    ح ل الح ن أه م

 ة؟يعة اإلمامّيمفهوم اإلمامة الصحيحة عند الّشو فما ه ،)أهل اإلجماع(والعقد

 

 

 

 

 

 

 

 :ةالمعنى المختار لإلمامة عند اإلمامّي  :ثانيا
 

 ]24:السجدة[ ا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وآانوا بآياتنا يوقنون﴾وجعلن﴿ 

 

د   واإلمامة والنبوة  .دا صفة الوحيع ما لنبوةآا عند اإلمامّية إن مفهوم اإلمامة            بالمعنى المختار ق

وة    تع تمجقد إو اهذ .207في بعضهم دون اإلمامة النبوة فردنتوقد  ،بعض األنبياء يفان جتمعت ة والنب اإلمام

اء م في بعض  ل األنبي راهيم ث ليمان  ،يوسفو ،أب ه السالم وداود وس د.علي الى ف نصّ  وق  ياهللا سبحانه وتع

زمن   يبعد مض  عطى اإلمامةأنه أ ،السالم ماشأن إبرهيم عليه في القرآن الكريم وة     ،من ال ال النب ا ن د م . بع

ا  اهللا هإمتحن  التي واإلبتالءات اإلختبارات وذلك بعدما أتّم الى    .به ه تع ى إب  ﴿:مصداقا لقول ه  وإذ إبتل راهيم رب

ال  : قال يومن ذريت: قال اجاعلك للناس إمام يإن: بكلمات فاتمهن قال د الين رة [»الظالمين  يعه . ]124:البق

ة األ يف إليها مقام اإلمامة المشارو ة   ي اير الكريم ا   ،لنبوةلمغ ام  حكى  آم رازي  اإلم  عن بعض المفسرين    ال

م  ال والسالم الصالة عليه ألنه النبوة عدب إنه«:قولهم ه  يعل اً  آون ك  مكلف اليف  بتل وحي  من  إال التك د  فال  ، ال  ب

 .208»آذلك بكونه معرفته على الوحي تقدم من

 

ه هي     اهللا سبحانه منَّ فاإلمامة التي          راهيم وبعض ذريت ة    :وتعالى على إب ادة الديني التي صارت   القي

ه   إسحاق بعده إلى  م   ،مالسال  علي ى ذ  ث ة يعق  إل ه السالم وهو المسمى بإسرائيل     ري د  . وب علي ر اهللا أوق  خب

الى   دة   يف  سبحانه وتع اء  أ ع وة     و ،من بني إسرائيل   نبي د النب ة بع الوا اإلمام ذين ن ا يشهد   ،ال ذلك  آم ه   ب قول
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دون ب   ﴿:تعالى ة يه ا أوجعلناهم أئم يهم   أو مرن ا إل اة و      وحين اء الزآ ام الصالة وإيت رات وإق ا   فعل الخي انوا لن آ

 .]73:األنبياء[﴾عابدين

ة هذه اآل وهذه اإلمامة المذآورة في          ر   ،ي ة حكال جاءت إث راهيم  عن   اي يهم    ،سحاق إو إب ويعقوب عل

   :ينفسيررأيين للم الرازيوقد أشار  .السالم

 .وإذننا بأمرنا والخيرات تعالى اهللا دين إلى الناس يدعون أئمة جعلناهم أي : )أحدهما(     

  .209»رالتكرا يلزم لئال أولى واألول ، النبوة هي اإلمامة هذه أن :مسلم أبي قول :)الثاني(

وة اإلمامة مغايرة ل أنعلى  يدل ،للقول األول يةآلا معنى يف ترجيح الرازيإن        ه     وهي  .لنب ول ب ا تق م

ي ة ف الى  اإلمامّي ه تع ير قول ال :تفس ا ق اس إمام ك للن ي جاعل ال : ﴿ إن ي ق ن ذريت دي : وم ال عه ال ين

 ].124:البقرة[الظالمين﴾

 

ره و         بق تقري ا س ى م د عل ي  يؤي ي اهللاُ ف ا حك ة م يعة اإلمامّي د الّش ة عن ي اإلمام اء ف ي  بعض أنبي بن

اب فال تكون ف      ول﴿:بقوله ،إسرائيل عليهم السالم ا موسى الكت ه    يقد أتين ة من لقائ اه هدى لبن    ،مري  يوحعلن

رائل نهم  ،إس ا م ةأوجعلن ا صبروا  ئم ا لم دون بأمرن ون  يه ا يوقن انوا بأياتن جدة[﴾وآ ة فا .]24-23:الس ألئم

وا    األ :هم بعد موسىمن  نيالهداية واليقنالوا  الذينو ،يةاآل في إليهم مشارال ذين جمع اء ال ك  نبي وة والمل  ،النب

 . تطالوآ ض الملوك الذين لم ينالوا النبوةبعرغم وجود  ،ويوسف ،مثل داود وسليمان

 

م نأن  يينبغ           د    أنفه ة عن وم اإلمام يعةمفه ة الش ي اإلمامّي الى  ف ه تع اس    ﴿:قول ك للن ى جاعل إن

ة ف  أن يقصد   ]124:البقرة[﴾إماما ذه اآل  ياإلمام الة     ه وة والرس ر النب ة غي وة (ألن األول«ي ارة  ي ه  )النب عب

 .210»عبارة عن منصب إبالغه إلى الناسهي  )الرسالة(يوالثان ،يعن منصب تحمل الوح

ه ف     أنع يفاإلمامة الت ،ذلك وعلى           راهيم وبعض ذريت ى إب ة هى  اآل يم اهللا عل ادة ف    :ي  يمنصب القي

د  وتنفيذ ال المجتمع وة وق ك العظيم الم  ال وه  أو ،وةشريعة بق ل مل ا  مث ة الت    بالقي ة اإللهي ة والحكوم  يدة الحكيم

ذا   .المجتمع بها إلى السعادة الكاملةيبلغ  ك وه دينيّ  المل دنيويّ  -ال راهيم      -ال ال ك  هو المتجسد فى آل إب  آمل

ذي   و  .وسليمان عليهم السالم  ،وداود ،يوسف ر اهللا  هو ال ه   أخب الى بقول اس    ﴿:  سبحانه وتع أم يحسدون الن

 .]54:النساء ﴾ فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ،على ما أتاهم اهللا من فضله

  

ه   ربََُوالمْخ ،عليه السالم يوسف يهبن اهللا أعطى يهو الملك الذ ،يةاآل يف ار إليهالمش ُكْلُمهذا الف          بقول

حيث ذآرت   ،]101:يوسف[﴾ من تأويل الحاديث يمن الملك وعلمتن يرب قد آتيتن ﴿:شأن يوسف تعالى في
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ل م العل: )الثانى( ،الملك: )األول(: ى يوسف شيئينسبحانه وتعالى أعط هأنة ياآل وم أن المُ و .بالتأوي  َكلْ المعل

ا فى       ،ةالحاآمّي هو بل ،ليس النبوة ،عبده يوسفعلى  اهللا به مّن يالذ ا مكين  ،مصر  أرضحيث صار أمين

ه   ]101:يوسف[﴾وعلمتنى من تأويل األحاديث  ﴿:تعالى فقوله  ،هذا وعلى ى نبوت الى    ،إشارة إل ه تع ﴿ :وقول

  .211لى سلطته وقدرتهإشارة إ ]101:يوسف[﴾كرب آتيتني من المل

 

ال  السالم عليه شأن داود يف أيضا ،وحدُة النبوة واإلمامة توردقد و           الى  آما ق ك   ﴿:تع اه اهللا المل وات

اء  ا يش ة مم ة وعلم رة[﴾ والحكم الى .]251:البق ه تع اب   ﴿:وقول ة وفصل الخط اه الحكم ه وأين ددنا ملك  وش

ه السال . ]20:ص[﴾ ليمان علي ي شأن س ا وردت ف ه م آم الى بقول ا ال ينبغ يوهب ل ﴿:تع د من  يملك ألح

 .]35:ص[﴾ إنك أنت الوهاب يبعد

    

ه    ية اإلمامة الت قحقي يدرك ،الملك والحكمةمن  اإليه يسياق هذه اآليات وما توح يفمن تأمل ف      ول ب تق

 :ة وذلكيالشيعة اإلمام

 .»بعضهم يلى دعوته ف سبحانه وتعان إبراهيم طلب اإلمامة لذريته وقد أجاب اهللاإ « .1

الوا    من ذريته إن مجموعًة«  .2 ليمان ن الة   -آيوسف وداود وس وة والرس ة    -وراء النب منصب الحكوم

 .»ةدوالقيا

اب «  .3 راهيم الكت ه اعطى آل إب ة ،إن يم ،والحكم ك العظ ى   . والمل ور بعضها إل ذه األم ن ضم ه فم

م ف    هو  ،ذرية إبراهيم يأن مالك اإلمامة ف :يخرج بهذه النتيجة ،بعض ادتهم وحكمه  ،المجتمع  يقي

ة   يوهذه ه  ة اإلمام ر أنه   ،حقيق امين األ    غي ا تجتمع مع المق الة  (نخري ا ربم وة والرس ا ف  ) النب  يآم

لي ،وداود ،ويوسف ،لالخلي ا تنفصل .مانوس ة وربم ا اإلمام الةأى عن الن ،عنهم وة والرس ا  ،ب آم

ي  ﴿:طالوت بقوله سبحانه وتعالى أخبر اهللا في شأن م نب ا     وقال له م طالوت ملك د بعث لك  ،هم إن اهللا ق

ا      ك علين ه المل ال          قالوا أنى يكون ل ال ق وت سعة من الم م ي ك ول اهللا إصطفاه   إن ونحن أحق بالمل

يكم وزاده بسطة ف مي عل م العل وت والجس يم يواهللا ي ع عل اء واهللا واس ن يش ه م رة[﴾ملك  . ]247:البق

ة التف ة النب   ياإلمام د رحل لمون بع ا المس ل ييتبناه لم ص ه وس د واقعيّت ،ى اهللا علي ذه  تتح ع ه ا م ه

 .212»اإلمامة

 

ة و  فكيف تكون ،د مع النبوةحتتاإلمامة عند الشيعة اإلمامة عنى الخالفة وإذا آان مف           ة  الخالف اإلمام

ذا اإلشكال بشكل أخر    و عند األشاعرة؟ اده  ،يمكن أن نطرح  ه ة   ، مف ار  اإلتثبت ب  إذا آانت اإلمام من  ختي
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د؟   طائفة معينةعن مة آلها؟ أم عن األينوب أ اإلمام؟ بفعلى من ينو  ل والعقدأهل الح من أهل  الحل والعق

اذا  أيضا و .ه؟رسولاهللا و نائب عن هوأم  ة  لم د األشاعرة   آانت اإلمام ة عن صاحب الشرع     عن د   نياب محم

 صلى اهللا عليه وسلم؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :بة عن صاحب الشرع عند األشاعرةاإلمام وإشكالية النياإختيار األمة  . 1-1-4-2 
 

 .الشهرستاني »زمان آل فى اإلمامة على لَُّس ما مثل ،ةدينيَّ قاعدة على اإلسالم فى سيف سلَّ ما«
 
ات نجد أ ،الفة واإلمامة عند األشاعرةتعريف الخة من خالل درسنا هذه اإلشكالّي اإذ            ن هناك مفارق

أآثر من عرّ    ،أما من حيث التعريف   .عندهم راإلختيا بدأماإلمامة و تعريفبين  ة  ف ة من   ف الخالف واإلمام

ا  جد أنهم عّرفون ،وفقهائهم األشاعرة يمتكلم ا ا به دين وسياسة        «أنه وة في حراسة ال ة النب موضوعة لخالف

  .213»الدنيا

 

ة  تقول به الشيعة  ينى التال شك أن اإلمامة تتحد بالمع ،تعريفهذا ال مثال وإذا أخذنا           يوه  ،اإلمامي

وح  يل مع النبوة فشاآي يمنصب إله ن اإلمامةأ د العقال   ةألن القاعدة المتفق   يالدرجة إال ال دل   ،ءعن أن الب

 .من يتصف بصفاته وهو اإلنسان الكاملمكن النيابة عن مقام الرسول إال فال ي ،يأخذ حكم المبدل منه

 

                                                 
اوردي - 213 ة  ،الم ات الديني لطانية والوالي ام الس ق ،األحك ي  خال ،تحقي اب العرب ّي  دار الكت بع العلم ف الّس د اللطي روت ،د عب ان ،بي / 1ط ،لبن
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يمن يُ  ،يابة عن اهللا ورسوله  ة الّنإشكالّية يعة اإلمامّيطرحت الّشفقد  ،بناء على هذاو          ار ْخف ل  من  ت  قب

ة  ة  نإ«:تقال حيث  ،األم ة اإلمام ى فيتوقف  ،ورسوله  اهللا خالف ة (بوسط ستخالفهما إ عل  .طوسالب أو )األم

 .214»األمة من بل ،منهما خالفة يكون ال األمة باختيار والثابت

 

 ،هذا اإلشكال  عن جابةاإلتصدى  ، ]م1388/1389/ه972/ 971:ت[يشعراأل يالعالمة التفتازانف          

اره إ من أن على اإلجماع وهو الشارع قبل من الدليل قام لما بأنه ،)اإلمامّية(ّدُرَو«:قال رحمه اهللاف ة  خت  األم

ان  ورسوله هللا خليفًة ةً  آ ا  سقط ف خليف رت  م ة أي (مذآ رى  أال ).اإلمامي  وقضاء  الشاهد  بشهادة  الوجوب  أن ت

وى القاضي ي وفت م المفت م ال اهللا حك ى ،حكمه ام أن عل ان وإن اإلم ا آ ن ا نائب و هللاع ب فه ن األ نائ ةع  م

  .215»أيضا

 

ازاتي            ة  ال ونظرية التفت ام  قائم ى أن اإلم ا  نائب عن اهللا وعن األ    عل ة مع ه    ،م ّد مشكال؛ ألن  آيف  يع

ا  ام نائب ون اإلم ين؟  يك ن جهت ار  ًامعْل ع ام يخت أن اإلم اعرة -ب د األش ة م -عن ل األم ل اهللا   ،ن قب ن قب ال م

 ؟ هرسولو

ة    ام ن اإلمبأ القولغير أن             ا  نائب عن اهللا وعن األم ة     مع ذنا من وجه ة   إذا أخ ازا العالم  ،نيالتفت

ار  أهل إذا خصصنا  ها تخريخيمكن  اع  أهل ب اإلختي ذا التخري   ويكون . اإلجم ا   إذا ،ج صائغا ه ة  نظروّظفن ي

ةال ن نياب وله ع اربإ  اهللا ورس امْخَي ْنَم عتب ث . تاراإلم ام يختارن أبحي داإلم اعرة عن ن  ،األش ل  م ل أه قب

ك  .باإلجتهاد اإلمام يةطاإضافة إلى إشتر  ،فاضل من األمةاأل م  ن ألن ،وقلنا ذل اء   صرح  نجد من  ا ل  من علم

اعرة ول األش أن  :الق ة هاألب ام يالت يم ار اإلم ل . تخت مب ل من تكل ي آ ة ف ة  حال اد اإلمام الإنعق د  :ق تنعق

ة   أه«اإلمامة من قبل  نهم   .»ل الحل والعقد من مجتهدى األم الخالف بي ا  ف دور  إنم د   فقط  ي عدد   حول تحدي

د اإل إنه إذا ص« :يقول الباقالني ،مصارجميع األ أهل الحل والعقد في ة ح أن فضالء االمة هم والة عق  ،مام

ه  ولم يقم دليل على أنه يجب أن يعقدها سائرهم وال عدد مخصوص ال ت   ،جوز الزيادة عليه وال النقصان من

  .216»دالعد قد الدليل على تعيينفثبت ب

ار تخصيص أهل   فإنما يدل ،شيءعلى  إن دّلو هذا            ة   ،األفاضل  هل أل اإلختي ى أن اإلمام  من   عل

ة  ةأصوليّ صرح من  األشاعرة عند وجدناأضافة إلى ذلك فإننا قد . الدينأصول  ك  ،اإلمام  نللخروج م   وذل

 .من قبل األمةاإلختيار بين  و ،الرسول من حيث النيابة عن التعريفبين  ناقض الملحوظالت هذا

 
                                                 

ة   رم دا1981/ه1/1401ط ،دار المعارف ،شرح المقاصد في علم الكالم ،لتفتازانيا- 214 ة   ،الخزازى  :وانظر  .282ص/2ج ،باآستان  ،النعماني بداي
 .11ص 2ج ،ه 1/1411ط ،إيران ،قم ،مرآز مديريت حوزة علمية ،المعارف اإللهية فى شرح عقائد اإلمامية

ة   رم دا1981/ه1/1401ط ،دار المعارف ،شرح المقاصد في علم الكالم ،لتفتازانيا- 215 ة   ،الخزازى  :وانظر  .282ص/2ج ،باآستان  ،النعماني بداي
 .11ص 2ج ،ه 1/1411ط ،إيران ،قم ،مرآز مديريت حوزة علمية ،المعارف اإللهية فى شرح عقائد اإلمامية
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نو              وليّ  مم رح أص ةة ص اورد  ،اإلمام ام الم ام واإل ،]م1058/ه450:ت[ياإلم م

تاني  او  يالقاض و ]م1153/ه548:ت[الشهرس تكلم  يالبيض ر  الم ولّي المفس  األص

 .]م1286/ه685:ت[يالشافع

 

اورد            ام الم ام السلطانية يف ]م1058/ه450:ت[ياإلم ه األحك حيث  ولية اإلمامةأص صّرح آتاب

ا خلف  ندب لألته إن اهللا سبحانه وتعالى جلت قدر« :قال ه   مة زعيم وة ب ه    ،النب ة وحاط ب وّ  ،المل ه  وف ض إلي

ى ر ليصدر التدبير ع ،السياسة وع أن دين مشروع وتجتمع الكلمة عل ة أصال   انت اإلما فك ،ى متب  إستقرت م

ه ُد علي ة قواع ه مصالح األ المل ا األوانتظمت ب تتبت به ى إس ة حت ات  م ا الوالي ة وصدرت عنه ور العام م

 .217»يزم تقديم حكمها على آل حكم سلطانصة فلاالخ

 

ة صولّيأأّآد آما              تان   ،ة اإلمام ام الشهرس ر   ، ]م1153/ه548:ت[ ياإلم ة   إ حيث إعتب ختالف األم

ة يف  ا   اإلمام ع بينه ا  إذ «:أعظم خالف وق ى اإلسالم  فى سيف  ّلُس م دة  عل ة قاع ل  ،ديني ا مث ى سلّ  م  عل

 .218»زمان آل يف اإلمامة

ذلك           ام البيضاوي ،آ ول اإلم ي ]م1286/ه685[ يق أ ف ةش ت «:ن أصولية اإلمام يعة وقال ا -الش  م

ه  اهللا رضي يعل إمامة على الدال النص من دعيهت م  : -عن واتر  ل ا  يت واتر ت مل  آم ة  آلمات  ت ا  من  اإلقام  أنه

لم  عليه اهللا صلى اهللا رسول ومعجزات ،الصالة في والتسمية ،فرادى أو ،مثنى ي  وس م  الت وافر  ل ين  ،تت  آحن

ين  الشجر ووقوف ،عليه الحجر وتسليم ،إليه الجذع ه  ب ه  في  الحصى  وتسبيح  ،يدي وافر  مع  يمين دواعي  ت  ال

ى  الدواعي توافر ما تواتر عدم أن على ذلك فدل .نقلها على ه  عل يس  نقل يال  ل ى  دل  وأجاب  .صحته  عدم  عل

روع  مسائل  من بأنهما والتسمية اإلقامة عنيأ األولين عن ر  وال الف ا  في  بدعة  وال آف م  ،مخالفتهم وافر  فل  تت

ذلك  نقلها على الدواعي ة  بخالف  ،ل ا  اإلمام ا  األصول  من  فإنه ؤثرة  بدعة  ومخالفته تن  في  وم وا  ،الف  فرفتت

 219»صحته عدم على دل تتوافر لم فلما ،نقلها على الدواعي

 

ل علّ أنه  نجد ،الفروع من متكلمى األشاعرةببر اإلمامة آل من إعت إلى إذا نظرنا ،من جانب آخر           

ا  إما ،بذلك تن وجدل      لكونه ار ف ا   بحث ال أن أو ،موضع تعصب ومث دليل     وإدراآ عن حقيقته ة ال ا من جه ه

ى غاي ليمّث ل   .ة الصعوبةف ثال تعلي ذ م ام الغزفخ ر ]م1111/ه505:ت[ يلااإلم ا إعتب ةاإل حينم ن  مام م

                                                 
اوردى - 217 ة    ،الم ات الديني لطانية والوالي ام الس ق ، الحك ان      خال ،تحقي روت لبن ي بي اب العرب ّي  دار الكت بع العلم ف الّس د اللطي / 1ط ،د عب

 .27ص،م 1990/ه1410
   .24ص/1ج ،)تاريخ الم الطبعة وبدون رق(  ،لبنان ،بيروت ،دار المعرفة ،محمد سيد آيالني ،حقيقت  ،الملل والنحل ،الشهرستانى  - 218
دار  ،جماعة من العلماء ،تحقيق ،للبيضاوياإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم األصول  ،علي بن عبد الكافي ،السبكي - 219

 .296ص/2ج ،ه 1404/ 1ط ،لبنان،بيروت،الكتب العلمية
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ا   أب«علل على ذلك الفروع ل وإن   ،نها مثار للتعصبات والمعرض عن الخوض فيها أسلم من الخائض فيه ب

 .220» فكيف إذا أخطأ ،أصاب

 

ى من    فيه يربى الخطر من يزل« بأن ،]م1085/ه478:ت[يالجوينتعليل  آذلكو            على الخطر عل

د     : ماحدهأالحجاج  يه نوعان محظوران عند ذوورتيجهل أصله ويع ى التعصب  وتع ة إل حد   يميل آل فئ

  .221»ال مجال للقطعيات فيها  يالت التممحتمن المجتهدات ال ،يوالثان ،قالح

 

ذا            ق وهك ل ينس تان تعلي قآ  ]م1153/ه548:ت[يالشهرس ن ا  نس بقه م ن س اعرة م ثألش  حي

ول ث     اإلم«:يق اد بحي ول اإلعتق ن أص ت م ة ليس التعين     يفضيام ين ب ع ويق ى قط ا إل ر فيه ن  ،النظ ولك

واء المضلة   الخطر على من يخطي فيها يزيد على الخطر على من يجهل أصلها والتعسف الصادر عن األه

 222»مانع من اإلنصاف فيها

 

بقه من األ   حذو   احذ  ،أيضا  ]م1233/ه631:ت[ياألمد             ة   شاعرة ف  من س ة ي تحقيق ماهي   اإلمام

ديانات وال من ا   اإلمام ين الكالم فأواعلم « :لاقحيث  دايات بحيث ال يسع    ألمور األ ة ليس من أصول ال ب

ل لعمر   ،والجهل بها ،عراض عنهاالمكلف اإل ا ألرجى ح     يب ا    الاإن المعرض عنه ا   ،من الواغل فيه فإنه

اإلزدراء     يوالرجم بالغيب ف ،لفتن والشحناءاوإثارة  قلما تنفك عن التعصب واألهواء ة والسلف ب حق األئم

  223 »فكيف إذا آان خارجا عن سواء الطريق ،الخائض فيها سالكا سبيل التحقيق وهذا مع آون

 

ة   آتاب  يإلمامة فمباحث ا يوضح فأأيضا  ، ]م1355/ه756: ت[األيجى          أن اإلمام من   ه المواقف ب

 .224»علم الكالم تأسيا بمن قبلنا يا ذآرناها فنموإ« «الفروع

 

انى           ريف الجرج يد الش ارح ]م1413 /ه816:ت[الس اب ش الم المواقف« آت م الك ى عل  لإليجى»ف

ل   شاعرة فى نسق األ بعإّت،أيضا ة  تحلي وم اإلمام ه اهللا  ف ،مفه ال رحم ة  «:ق ديانات     اإلمام ليست من أصول ال

ين إذ نصب  اإل       نادعن  يبل ه ،العقائد خالفا للشيعةو ال المكلف ة بأفع روع المتعلق دنا واجب    من الف ة عن مام

                                                 
 . 185ص ،م1999/ه1/1419ط  ،دار أفنان دمشق سوريا ،الحموي ،الشيخ عالء الدين ،تحقيق  ،اإلقتصاد فى اإلعتقاد ،الغزالى  - 220
 .345م ص 1985/ ه1/1405أسعد تميم مؤسسة الكتب الثقافية ط’ تحقيق ،اإلرشاد إلى قواطع األدلة فى أصول اإلعتقاد آتاب ،الجوينى - 221
 . 478ص ،) بدون رقم الطبعة والتاريخ(،مصر ،القاهرة ،الدينية مكتبة الثقافة ،تحقيق الفرجيوم،نهاية اإلقدام  فى علم الكالم ،ستانىالشهر - 222
بدون رقم الطبعة ( ،مصر ،المجلس األعلى للشئون  اإلسالمية القاهرة ،حسن محمود عبد اللطيف ،تحقيق ،غاية المرام فى علم الكالم ،اآلمدى - 223
 .363ص ،)التاريخو

 .395ص،)بدون رقم الطبعة والتاريخ(،لبنان ،عالم الكتب بيروت ،لمواقف فى علم الكالما ،اإليجى  - 224
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 يرت العادة من المتكلمين بذآرها ف إذ قد ج ،سيا بمن قبلناالكالم تأ علم يوإنما ذآرناها ف ،على األمة سمعا

 225.»أواخر آتبهم

ة  قحنما ألإو ،ماعيةمن المصالح اإلجت ابن خلدون اإلمامة عتبرإ          م   يف  اإلمام ا ظهر   «الكالم  عل لم

ولهم  حينئذ من بدعة االماميّ    ا والخروج عن             :ة من ق ى النبي تعيينه ه يجب عل ان وإن د االيم ا من عقائ إنه

ى األ    العهد ذلك عل ه وآ ة ة في ذلك لمن هي ل ة     وقصارى أمر اإل  . م ا قضية مصلحية إجماعي ة أنه وال  ،مام

ا  إما ،الكالم علم مجموعة مواوس ،الفن هذا بمسائل ألحقوها فلذلك ،دتلحق بالعقائ ه  لم اظرة  من  في ى  المن  عل

ه  والخوص  وضعه سبب ألن اموإ ،عمل إلى براجعة وليست صرف آالم وهي ،البدع ازعهم  هو  في  في  تن

 .226»النفسي الكالم إثبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :من األشاعرة اإلمامة ةعّيالقائلين بفررؤية مناقشة    -أ
 

 .أرآانه الرئيسيةأصل من أصول الدين وأحد  اإلمامة«
   .»حيوان عاقل ر ما هودفاإلنسان حيوان سياسي بق 

 .حسن حنفي. د                          
 

يالُتال           ابقة تعل ة  ةفرعّي  حول الس تاإلمام ارات بعَض آان اعرة يمتكلم عب ا  .227األش إذا  إال أنن

ة ب على عتمدتال  نجد أنها ،اإلمامة ّيةأصول يفنحول  تعليالتهم إلى نظرنا وّ  يمكن أن  ،رهان وجحة ثابت ل يع

ن    ،إلمامة أصبحت موضع التعصب والهوى أن ا فغاية ما عّولوا عليه .ن بهويطمأ عليه ار الجدل والف  .ومث

 ؟لمسلميناعند  الخالفةخ تاريفي األحداث والوقائع يؤخذ من  لدليلا أن فهل هذه حجة آافية؟ أم
                                                 

 .3/578ج.م1997/ه1417/ 1ط ،لبنان ،بيروت ،دار الجيل لبنان،عبد الرحمن عميرة ،تحقيق ،شرح المواقف  ،انىالجرج  - 225
 .465ص ،)بدون تاريخ الطبعة(،/4لبنان ط ،بيروت ،ياء التراث العربيإح دار ،مقدمة ابن خلدون ، ابن خلدون - 226
 .64-63ص ،يابة عن صاحب الشرع عند األشاعرةوإشكالية الن،اإلمام إختيار األمة : راجع مبحث - 227
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ة   ،ّيالواقع التاريخمن جهة األشاعرة ال بد أن نفرق بين  الالجواب عن هذا السؤف           في سياق اإلمام

و ين مفه ذى طوره  ّيم النظروب ائهممتكلال وا األشاعرة وفقه ةف. م ة النظري ة ،نجد من ناحي د  أن اإلمام عن

اع  على « والعقدمفهوم أهل الحل  وحددوا. ختيار أهل الحل والعقدعن طريق إتتم  ،األشاعرة  .»أهل اإلجم

ة الشرع  األعند أهل السنة  المعتبر ،»اإلجماع« حثمب يفيما قرروا ف ،ذلكو  أنمن   ،صل الثالث من األدل

اع أهل  م  اإلجم دوا «ه ة   مجته اء األم ق    ،»علم ذا المنطل ار   ،ومن ه تم إختي اََ  ي ِل     ِماإلم ْن ِقَب اع   أهلِ ِم اإلجم

 .األشاعرة عند زمة لإلمامالال صفاتمن ال اوغيره اإلجتهاد بصفة المتصفين

 

ا أشار      هآون إعتبار اإلمامة من الفروع لشبهةإن           ار جدل وتعصب آم ي  امم اإلا  مث يظهر   ،الغزال

ة    حين  هعفض ّيم مرآزي ة تق اديّ   اإلمام ة   وموضها القي ة     . في األم ة اإلمام ة فرعّي د نظرّي د إنتق دآتور   ،وق ال

ال  ،حسن حنفي دم إلعتباراإلما    «:فق ة  إن معظم الحجج التي تق اس  بأ     م ام الن ا إيه ا القصد منه ا أ فرع ر م نه

مّ  ،عليه خالف  ،آله تعصب وهوى ،صعب ال يمكن أن يعرف ان الخمسة       ال يه م األرآ ا ته دين آم  !.في ال

د  عوهل الخالف عليها يمن  ،من آونها أصال من أصول الدين؟ وأي شيء لم يحدث عليه خالف حتى التوحي

ك     ،وقع فيها الخالف دوق ،وهي أصول الدين ،واألحكامواألسماء ،والنبوة  ،والوعيد ،والعدل ا ذل م يمنعه ول

ا أصال     أنها وال يجعله ة      .؟من أن تكون أصوال للدين؟ وهل الخالف عليها يقلل من ش والخالف في الراوي

ام     ،تكون معلومة بالدين ضرورةآيف الو... وارد في آل العقائد ه حديث حول اإلم  ،والطاعة  ،والقرآن آل

ر بواأل ر م ن المنك ي ع ية  ،المعروف والنه ن الموضوعات السياس ر م ون اإل. ؟وآثي ف تك ر اموآي ة غي م

دين؟          وهي الموضوع األ ؟مة  في الدينمعلو م أصول ال أة عل ان سبب نش ة وآ ه األم ذي إختلفت علي  .ول ال

ادات دون   ا مول ي العب هادتين ف ة الش ا قيم ة؟ وم ان الخمس ن األرآ ل م ون أق ة أوذا تك ي إمام اد ف جه

امالت؟ا تبعاد اإل .لمع ان محا  مإن إس ا آ دين إنم ان ال د أرآ اد آأح بعاد الجه ل إس ة مث دم  ةلوام مقصودة لع

ام   ا الحك ا ذا ال  . تسييس الدين وإعتبار السياسة حكرا على السلطة وإبعاد الجماهير عنها حتي يستأثر به ولم

وى؟ وأيهم   ال ،وهي موضوعات نظرية خالصة .معياتآما يكفر منكر الس ،يكفر منكرها ا البل ي  تعم به ا أول

الكفر ين : ب ر الملك ن ينك ذاأو ،م ر بع لط   و أ ،أو الصراط ،القب تذلهم ويس لمين ويس ر المس ن يقه يهم م عل

ال حماس وإ  وبطبيعة الحال يشوب الموضوع  .ويستغلهم ويصالح األعداء؟ ا    فالسياسة ليست   .نفع ط علم فق

وى وتحزب ومواقف وتع ،سة عمليةنظريا فحسب بل هي ممار ّي أن    .ارض مصالح وتصادم ق فمن الطبيع

ة الممارسة وأن يتدخل في صياغة النظيسود الهوى في  ك  . ري إ  ومع ذل ى الفصل      ف ادر عل م ق ة العل ن نظري
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صول الدين وأحد أرآانه الرئيسية فاإلنسان   أ امة إذن أصل منمفاإل .وبين اليقين والظن ،بين العلم والهوي

   .228»قلحيوان سياسي بقر ما هو حيوان عا

 

 يالشرع أمر خارج عن اإلطار     وه ،لبة والقهري المبنّي بالغالواقع التاريخعن  اإلمامةفي  حثالب         

م اإلسالمى الصحيح يف اءالحك ة  واقفّر ؛ ألن العلم ة الخالف ين ماهي ة وب ين للخالف ين األشخاص الممثل  .ب

  .229»حترامموضع إ«يكونوا أما األشخاص فلم .للدين وشعارا رمزاالخالفة آانت بحيث إن 

 

ى الشيخ ا  آدأ المنظور هذا ومن               ه اهللا   لغزال م ضابط  أن رحم وم    اإلسالم  يف  الصحيح  الحك يق

 :على قاعدتين

ثلهم    ،ألن اإلختيار من حقوق المسلمين اإلختيار الصحيح؛ .1 اروا من يم رجّ  ،فعليهم أن يخت م عن  ويت

 .أحزانهم وأفراحهمك شاريومن  ،هم وحدودهمومن يدفع عن حقوق ، نياتهم وأمانيهم

المي  .2 م اإلس ل« ألن ؛الحك توره    آ ن دس الَم ع د اإلس م يبع ا  أ ،حك الم ذرّا للرم ذآر اإلس ى و ي د ف

د لرضوان     ؛فهو حكم فقد شرعيته  ،داهبعيدا عن ٌه ،اطهثم يمضي شاردا عن صر ،العيون ه فاق ألن

   .230»ييد الناسأاهللا وت

 

وة ف  ونها خالفة اضوابط اإلمامة من حيث آ إلى إذا نظرناو          م   يلنب د آالسيك  الحك  ،األشاعرة   يعن

د ا ذاصدق بهي هأن يظهر ار   لمفهوم عند تحدي ى  «أهل اإلختي اع  هل أعل ائمين  ،»اإلجم ونهم ق اء    لك ام األنبي مق

ة  ف. بالعلم والحكمةإلتصافهم  وذلك ،ةأداء الرسالة اإللهّي يف رب واألم ة   ؛ هم الحبل الواسط بين ال م ورث ألنه

د  عتبار يمكن توظيف مفهومفبهذا اإل .األنبياء من جهة العلم ة  من حيث   ةاألشاعر  اإلمامة عن  اهللا عن  النياب

 .لهرسوو

 

ا  و          ا قررن د م ةُ  ،يؤي اور  نظري ام الم ة في   ،]1058/ه450:ت[ياإلم  عصر يف عاش   ثيح ،اإلمام

ا يتصل   لعراق ا يف ةّيالشيع دولة البويهية نفوذ رة      ابه وم ارس من فت الد ف -م933/ه447-ه321:ت[ من ب

ين  رمزا للوحدة  بإعتبار آونها ،نأراضى المسلمي يف ةسيادة الخالف قرر أنه جدرغم هذا آله تف .]م1055 ب

ه  ف ،إضافة إلى ذلك .المسلمين ى  اشروط  شترط إأن ارات  عل ل بعض    المستولى  اإلم راء  من قب ة   األم التابع

ة ك  .للخليف ن الوذل روج م ى الصحة للخ اد إل ة  ،فس ى اإلباح ر إل ن الحظ ارة تصحيح  يف  هلعلَّو  .وم إم

ق ف    إن خرج ع «؛ ألنهبأنها حالة إضطرار -بعد تنفيذ أحكام اهللا -المستولى د المطل شروطه   ين عرف التقلي
                                                 

 .169-167ص/5ج ،م1988 ،مكتبة مدبولي القاهرة مصر ،من العقيدة إلى الثورة  ،حسن ،حنفي   - 228
 .82م ص  1991/ ه1/1411ط ،سوريا ،دمشق ،القلمدار ،جهاد الدعوة ببن عجز الداخل وآيد الخارج ، محمد ،الغزالى - 229
 .118ص ،المصدر السابق - 230
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ذخوال           ،حكامهأو رك مختال م ا ال يجوز أن يت ة م ام الديني وانبن الشرعية وحراسة األحك  ،ففيه من حفظ الق

داوال  وال فاس ع .معل ه م از في ع ف  فج ا امتن تيالء واإلضطرار م ار ياإلس تكفاء واإلختي د اإلس وع  ،تقلي لوق

 .231»الفرق بين شروط الممكنة والعجز

ا    ،زامت وهذه القوانين من حيث اإلل             ةُ يشترك فيه ا   يِلإال أن المستوْ  ،ْيِلوالمستوْ  الخليف  فى  حفظه

 :قوانين سبع تعتبر عند الماورديهي و ،أغلظ

ظ منصب اإل .1 ة فحف ّوخال يمام ة النب دبير أمورف ةة وت ا أ ،المل ون م ن  ليك رع م ه الش ا إوجب قامته

 .تفرع عنها من الحقوق محروسا اوم  ،محفوظا

 وينتفى بها إثم المباينة له ،ظهور الطاعة الدينية التى يزول معها حكم العناد فيه  .2

 .ون للمسلمين يد على من سواهمليك ،والتناصر كلمة على األلفةلماع اجتإ  .3

ا    ،واألحكام واألقضية فيها نافذة ،أن تكون عقود الواليات الدينية جائزة .4 اد عقوده وال  ،ال تبطل بفس

 .تسقط بخلل عهودها

 ويستبيحه آخذها ،به ذمة مؤديها أاألموال الشرعية بحق تبر إستيفاء ن يكونأ  .5

وق اهللا    ،حمى  ن جنبى المؤمن  ق؛ فإوقائمة على مستح ،مستوفاة بحق أن تكون الحدود  .6 إال من حق

 .وحدوده

ع    ،عن محارم اهللا   ،حفظ الدين ورعا يأن يكون األمير ف  .7 ه إن أطي أمر بحق ه     ،ي ى طاعت دعوا إل وي

 .232يإن عص

 

 

 

 

ة اإلما  . 1-1-4-3       رق في ماهي ين إشكالية التنصب اإللهي وجوهر الف ة ب ارم ة إختي د  األم عن
 المدرستين

 
 

هو  و .ةاإلماميو ةفة واإلمامة عند األشاعرة الخالتفرع من تعريف ماهّيي مناقشة هذا اإلشكالإن             

وحىّ ة مثل النبوة تماماخالفة إلهيّّ ،يةاإلمامإذا آانت اإلمامة عند ة    وع ،ما عدا ال ة إختياري د األشاعرة خالف  ن

 .المدرستين؟ عند ةة اإلمامفي ماهّي خالففما هو جوهر ال ،من قبل أهل الحل والعقد
                                                 

اوردى - 231 ة  ا ،الم ات لديني لطانية والوالي ام الس ق ،ألحك روت     خال ،تحقي ي بي اب العرب ّي  دار الكت بع العلم ف الّس د اللطي ان ،د عب / 1ط ،لبن
 .77ص  ، م1990/ه1410

 .40-39ص ،مصدرالسابقال - 232
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 :رؤية السيد محسن الخزازي .1

 

ة واألشاعرة في   بين اإلماميّ  الخالف أن -وهو من علماء اإلمامية - محسن الخزازييرى السيد             

في   ،وامل يرى أنها أساسيةويقوم رأيه على عدة ع. افا فرعّيوليس خال ،جوهري خالفهو مسألة الخالفة 

 . شاعرةاأل نظرّية خالفة باإلمامّي نظرية

 

رى  . أ يد ي وم  الخزازي محسنالس ي يق رق الحقيق ةأن الف ير اإلمام ة تفس اعرة ومن  .من ناحي فاألش

ة    ة الظاهرة  « معهم من أهل السنة يفسرون اإلمام ا ت  »الخالف ر اإلماميّ  بينم ة فّس ة  « ة الخالف الخالف

 .ةة اإللهّيكون فرعا عن الخالفة الكلّيوالخالفة الظاهرة التى تقول بها األشاعرة ت» ةة اإللهّيالكلّي

          

ان  الخزازي يقول السيد           ر  في بي ة    قالف ين األشاعرة واإلمامي ة    ب ألة اإلمام ة  إن اإل«:في مس مام

ة الت   عند الشيعة ه ة اإللهي ا وال آى من  ي الخالفة الكلي ة      ثاره ا اإلمام تهم التشريعية التى منه ة  اوي لخالف

اء اإلألن إرا ؛هرةاالظ ات امتق ي المقام ون  لهّياإل م إل ب أن يك ة يوج يا إلدارة   ة المعنوي ا سياس زعيم

اس في      االع ،هيلهو اإلنسان الكامل اإل فاإلمام... سالمي المجتمع اإل ه الن اج إلي ا يحت ع م ين   لم بجمي تعي

ا اذنوب والخطل المعصوم من ا ،وأسراره مين على أحكام اهللا تعالىاأل ،مصالحم ومضارهم صراط  ال ،ي

ه     المفترض طاعته الالئ ،الحجة على عباده ،المستقيم ة عن ه والتبعي ام ب داء الع دين اهللا   ،ق إلقت  ،الحافظ ل

ل المعضالت واإل   ي لح ع العلم اتالختالمرج الت  ،ق ير المجم زعيم ال ،وتفس ي واإلال اعىسياس  ،جتم

ة االت المعنوي م من الكم ة به ا الالئق ى درجاته ادي للنفوس إل ي ،اله ل الوسيط ف دء  ني الفيض من المب

 .233»على إلى الخلقاأل

رى   . ب زازيي ن الخ يد محس رق ،الس ي أن الف ين األ  ف ة ب ة اإلمام ة حقيق اعرة واإلمامي ة ش ن ناحي م

د   ،لةابعضهم لم يشترط حتى العد إن بل ، يشترطون العصمةفهو يرى أن األشاعرة ال. الشروط وق

ه  اصد رح المقش صاحب مام التفتازانينقل هذا القول عن اإل ذا  «:قول ان  إذا وآ قا  آ  جاهال  أو ،فاس

ه  إال ،األظهر  على ا  ييعص  أن ر  وال ،فعل  بم ا  الشخص  يعتب رده  إمام ة  بشروط  بتف  ويجب  .اإلمام

 .234»رائجا أو عادال آان سواء الشرع حكم يخالف لم ما اإلمام طاعة

 

                                                 
 .12-11ص 2/ج ،ه 1/1411ط ،إيران قم،مرآز مديريت حوزة علمية  ، ف فى شرح العقائد اإلماميةربداية المعا  ،الخزازي - 233
 .271ص/2ج ،م1981 /هـ 1/1401ط ،باآستان،دارالمعارف النعمانية ، شرح المقاصد في علم الكالم ،التفتازاني - 234
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م   .ج رى  ،العل و ي ترطوا أن األفه م يش اعرة ل ام بش ى اإلم ة عل م اإللمعرف ّيالعل وا ب  ،ه ل إآتف در ب ق

 .فروع الشريعة في اإلجتهاد

 

م يجو   األأن يكون اإلمام أفضل األمة بخالف  شترط اإلماميةت  . د ة المفضول مع    شاعرة فه زون إمام

 235.وجود األفضل

 

 :رؤية الشيخ السبحاني. 2
 

ة   ةاإلمامالخالف بين  حانىالشيخ السب َلصَّأ           د اإلمامي ة  في م  ،شاعرة األو عن وم اإلمام حول   فه

ذه      أ ؟ب اإلمامنصعلى اهللا يجب وذلك أ. نصب اإلمام في وجوب إختالفهم ة؟ ومن خالل ه ى األم م عل

 .ة الخالفةماهّيفي  الحقيقي بينهماالفرق ة ينبني الجدلّي

     

ة         يقول الشيخ السبحاني          ألة اإلمام ين المدرستين في مس رق ب ان الف م إن إختالفهم ف   «:في بي  يث

و ى األ  آ ى اهللا أو عل ا عل ةن النصب فرض ن   ،م نجم ع تالفهم ف إي ة واإل  يخ ة الخالف ن  ةمامحقيق ع

ول ى. الرس ن نظر إل ان اإلأ فم ة مم رئيس دول بل  ،آ أمين الطرق والس ة إال ت ه وظيف يس ل وفير  ،ل وت

ى  ،سبل اهللا  والجهاد في  ،ء الحدودارزاق وإجراأل ك   عل ر ذل ا ي  ،غي دول بأشكا     مم ه رؤساء ال وم ب لها ق

ى    اصفات إال مورط فيه من ال يشت إذ ال ،مةوب نصبه على األجبو: قال  ،المختلفة درة عل اءة والمق  الكف

 . 236»سالميةاإلألمة قوم به اين أوهذا ما يمكن  ،موربير األتد

ة         ن جه ر م ر  ،يآخ ن أعتب افم ة بأنه الة «اإلمام ائف الرس تمرا لوظ إن  -إس الة ف نفس الرس ال ل

ى وة مختومتان بالتحالق النبي صلالرسالة والنب ول  ،-ى اهللا عليه وسلم بالرفيق األعل بوجوب نصبه    :يق

ة    فال ،على اهللا وفر صالحيات عالي ى ت رد إال إذا حظي     ،معلوم أن تقّلد هذا المقام يتوقف عل ا الف ال يناله

لم في      ،بعناية إلهّية خاصة ه وس ه علي روع    فيخلف النبي صلى ال ه األصول والف ع    وفي  ،علم سد جمي

ة إال عن طريق الرسول         ومن  .غات الحاصلة بموتهالفرا ه األم ه ال يتعرف علي وم أن وفر   ،المعل واليت

ة روجوده إال بت وة          ومن فسّ  ...  بية غيبي ة واستمرار لوظائف النب رة إلهي ارة عن إم ا عب ة بأنه ر اإلمام

 .237»بوجوب نصبه على اهللا: فال مناص له عن القول يآلها سوى تحمل الوحى

 

                                                 
 .12ص 2/ج ،ه 1/1411ط ،إيران ،قم،مرآز مديريت حوزة علمية  ، ف فى شرح العقائد اإلماميةربداية المعا ،الخزازي  - 235
 .285-6/284ج ،ه1417/ 3ط ،إيران ،مؤسسة النشراإلسالمى قم ،بحوث فى الملل والنحل ،السبحانى  - 236
 .285-6/284ج ،المصدرالسابق   - 237
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ام تنصب حولوالتي  ،إشكالية أخرى ،خالفن هذا الميتفرع و           د   .عصمة اإلم م  شاعرة األفعن  ل

ا   يظهر  ،شاعرة األعند  اإلمام عصمةة عدم إشتراطّي وثمرة .ةترط عصمة اإلمام بخالف اإلمامّيْشًت فيم

  .؟هل ينعزل أم ال ،أو الجور ،أو الظلم ،الفسقإذا أحدث اإلماُم  

 

إذا           ذناف ثال أخ ة  ،م ازانينظري ة التفت عرّي العالم ام ،األش إن اإلم زل ف ق «ال ينع  أو ،بالفس

ة   د ظهر الفسق وأنتشر الجورألنه ق؛ والجور ،بالخروج عن طاعة اهللا تعالى راء  ،من األئم د   ،واألم بع

دين اء الراش م  ،الخلف ادون له انوا ينق لف آ إذنهم  ،والس اد ب ع واألعي ون الجم روج والي ،ويقيم رون الخ

يهم افعية  و... عل ب الش ن آت ل ع ام  : نق الف اإلم ق بخ زل بالفس ي ينع رق أّن. أن القاض ى  والف ف

 .238»بخالف القاضي ،لما له من الشوآة ،ووجوب نصب غيره إثارة الفتة ،)اإلمام(إنعزاله

  

د             ة في مبحث صفات ا         ،شاعرة األوتحقيق المسألة عن د مناقشة صفة العدال أتي عن ام ت إن  ،إلم

 .239شاء اهللا تعالى

 

 :المتكلمين مفهوم أصول الدين عند .1-2 

 

ة             بحت آلم دين «أص ول ال اد َمعَل »أص م اإلعتق د  ،ا لعل م التوحي ي. أى عل ن    وه ة م ة مرآب آلم

د الترآيب   .»الدين«و»أصول«آلمتى ة التى يجب ا   األصول اإلعتق  :ويعنى عن ا  ادي ان به د  . إليم إختلف  وق

 . حديد تلك األصولتفي الم الكعلماء 

 

ين     ث في  بح النتناول  ،فى هذا المبحث           د المتكلم دين عن وم أصول ال دة جوانب    مفه والتي    ،من ع

 .مّيةعند األشاعرة واإلما الفروعو ة اإلمامة بين اإلعتقادتكون توطأة وتمهيدا لجدلّييمكن أن 

 

 

 

 .الدين لغة وشرعاأصول  تعريف .1-2-1        

 

 :ل لغةصألاتعريف  -أ         
                                                 

بدون رقم (ه1411 ،مكتبة دار البيروني ،فضيلة الشيخ أديب الكالس ،بمراجعةو ،محمد عدنان درويش ،قيقتح ،شرح العقائد النسفية ،التفتازاني- 238
 .240-239ص،)الطبعة

 .141ص ،إشكالية صفة العدالة ومناقشتها عند األشاعرة: أنظر مبحث  - 239
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دين «و »أصول «بة من آلمتى  مرّآآلمة  يول الدين هآلمة أصإن           ا دالالت . »ال ة  ولهم دل  لغوي  ت

 آل  أسفل  :األصل  «:لسان العرب   قال ابن منظو في ،جمع أصل يه»أصول«فكلمة  .بحد ذاتها آلمةآل 

ه شيء ى يكسر ال أصول وجمع ر عل ك غي و ذل ال.  صولاليْأ وه تعمل مؤصل أصل:  يق ن واس ي اب  جن

 أصل  من  بدال آانت إذا فإنها ،أوزائدة بدال أحوالها أآثر في آانت وإن األلف:فقال ْلُصَأالَت موضع األصلية

م  وهذا ، مجراه األصلية في جرت ه  تنطق  ل ا  العرب  ب ل األ ستعملته إ شيء  هو  إنم ا  بعض  في  وائ . آالمه

م  ما: َكِضْرِعِل ُبِيَهَتُم أنني إال الشغل وما(:  الهذلي هأمي قال أصل ذا صار:  الشيء وأصل  الشيء  تجعل  ل

النٍ  بني اُهللا واستأصل. أصلها ثبُت أي ِ،الشجرة هذه استأصلُت: ويقال. تأصل وآذلك ).ُلُصيْأ م  إذا ف دعْ  ل  ي

 .240»أصلِه من قلعُه أي ُهَلاستأَص و أصًال لهم

 

ه  يفتقر عما عبارة...وهو  ٍلأْص جمع األصول«:]م1413/ه816:ت[رجانياإلمام الج قال            وال ،إلي

ارة «:هو األصلوقال أيضا  .241»غيره إلى هو يفتقر ا  عب ه  يبنى  عم ره  علي ى  هو  يبنى  وال ،غي ره  عل  .غي

 .242»غيره على يويبن بنفسه حكمه يثبت ما واألصل

 

 :تعريف الدين لغة -ب
 

دينإن          ف ال ة  تعري انى من أتىيلغ ى مع اعل أن :ه ادة والش ول ،الع ه   :تق ر َأَذّل ًا بالكس ه ِدين ه َيِدين َداَن

ْوت       «:وفي الحديث  ،بمعنى خضعوتأتى . ْعَبَده َفَداَنواسَت َد الَم ا َبْع ل لم ه وَعِم ْن َداَن َنْفَس يُِّس َم أتى  . »الَك وت

ازاه   :يقال ،بمعنى الَجَزاء والُمَكافأة ًا أي َج ال  .َدأَنه َيِدينه ِدين ا تَ  : ويق َدانُ آم اَزى    ،ِديُن ُت اِزي ُتَج ا ُتَج   .أي آم

ول  ،الطَّاعة ي تى بمعن أو ت ]53:الصافات[﴾إّنا َلمِديُنون﴿: نه قوله تعالىوم ًا أي أطاعه     :تق ِديُن ِدين ه َي  .َداَن ل

َديِّن     ،َداَن بكذا ِدَياَنًة فهو َديٌِّن :ويقال .والَجْمُع اَألْدَياُن ،ومنه الدِّين ه فهو ُمَت َدّين ب ى      ،وَت ُه إل ْدِيينا َوَآل ه َت وَدّين

 .243بمعنى الِملَّة والشَّريعةتأتى أيضا و .ِديِنِه

 

 :تعريف الدين شرعا -ج       
 

                                                 
 .163-162ص/1ج ،م2003/ه 1423) بدون رقم الطبعة(،مصر ،الحديث القاهرة دار ،لسان العرب ،ابن منظور - 240
 .45ص،ه 1405/ 1ط ،لبنان ، بيروت ،دار الكتاب العربي  ،إبراهيم األبياري ،تحقيق ،عريفاتتلا ،رجانىالج - 241
 .45ص،المصدر السابق - 242
الغفور أحمد عبد  ،تحقيق ،»دين«،مادة،تاج اللغة وصحاح العربية اللغةالصحاح في   ،الجوهري حماد بن إسماعيل نصر أبى ،الجوهري - 243

 .2118-2117ص/5ج ،م1984/ه1404/ 3ط ،بيروت لبنان ،علم للمالييندار ال ،عطار
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ل            ور   نق ن عاش ة اب ي  ،العالم احب تفس وير ص ر والتن ث   ل اتعريف ،ر التحري ن حي دين م رعل  الش

 .244»د إلى الخير باطنا وظاهروالذوى العقول بإختيارهم المحمو ضع إلهى سائغو والدين ه«:فقال

 

ذلك        ّر ،آ انيع دين ف الجرج ة ،ال ذهب ،والمل الف والم دين«:ق ة ال دان والمل ذات متح ان بال  ومختلف

ا  حيث  ومن ،دينا تسمى تطاع إنها حيث من الشريعة فإن .عتبارباإل ة  تسمى  تجمع  إنه ا  حيث  ومن  ،مل  إنه

دين  نإ ،والمذهب والملة الدين بين الفرق :وقيل ،مذهبا تسمى إليها ُعَجْرُي ى  منسوب  ال الى  اهللا إل ة  .تع  والمل

 .245»المجتهد إلى منسوب والمذهب ،الرسول إلى منسوبة

 

ا بأنّ  ،ف الشيخ الغزالي الدين الصحيح عّر            ى ه م ين  يقوم عل ا :(حقيقت ة اهللا والشعور   : )أوالهم معرف

ه المصير ه والي دء من أن الب انى(. ب زام : )الث هاإللت ره ون ،بهدي هوالخضوع ألم ق السمع  ،هي د بمواثي والتقي

 .246منه عة النازلةوالطا

 

دين   مفهوم  أن:تبين لكي ،والشيخ الغزالي ،يوالجرجان ،عند ابن عاشورالدين  معنى إذا راجعتف          ال

ى  األشيب ،السليِم اإلختيار الحِرعلى  نّيمب وضع إلهّي سماوّي :هو ر في  اء المحمودة المؤدية إل اطن  ال الخي ب

 . لإلنسان والظاهر

 

دين  تعريف  من   ونظرا لما تقدم            دين ا  ال يتصور  ،ال دين اإلسالمي  لصحيح  ال دين إذ ا .إال ال في   ل

ان  اإلستسالم ل«:هو الدينف ،وبعبارة أوضح .هو حق اإلعتقاد وحق العمل يم للحق الذالتسلي :هو الحقيقة لبي

ة ف   ام المعارف واأل  يالصادر عن مقام الربوبي ه ورسله      وهو وإن إختلف آمًّ   . حك ا فى شرائع أنبيائ ا وآيف

الى ف عل بحانه وتع ه اهللا س ا يحكي ه يى م يس ف ،آتاب ه ل ر أن دا يغي را واح ة إال أم تالف  ،الحقيق ا إخ وإنم

رائع بال افىالش نقص دون التضاد والتن ال وال درجات ،كم ا بال ليم  .والتفاضل بينهم ا تس ع أنه ع الجمي ويجم

له       ى لسان رس اده عل ده من عب د اهللا   . وإطاعة هللا سبحانه وتعالى فيما يري دين عن راد بال هو الحضور    :والم

دا    ،ّيالتشريع ه شرعا واح درجات   ،بمعنى آون ة     ،ال يختلف إال بال م المختلف دون  ،وبحسب إستعدادات األم

  .247»على وتيرة واحدةالفطرة اإلنسانية  يبمعنى آونه واحدا مودعا ف ،آونه واحدا بحسب التكوين

 :أصول الدين قواعد  تحديد  .1-2-2       
 

                                                 
  .189ص/ 5-3م ج 1984،تونس ،الدار التونسية للنشر ،التحرير والتنويرتفسير  ،محمد الطاهر،شورابن عا - 244
 .141ص ، ه1/1405ط  ،انلبن ،بيروت  ،اهيم األبياري دار الكتاب العربيإبر ،تحقيق ،عريفاتتلا ، رجانىالج - 245
 .108ص ،م 1991 /1ط ،سوريا ،دمشق ،دار القلم ،المحاور الخمسة للقرآن الكريممحمد الغزالى  الشيخ   ،الغزالي  246
 . 139- 138ص / 5ج، م1/1997ط ،لبنان ،موسسة األعلمى للمطبوعات بيروت  الميزان فى تفسير القرآن ،محمد حسين ،الطباطبائى - 247
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   :لمين والفالسفةالمتكرؤية . 1-2-2-1      
 

قواعد أصول الدين من خالل   و رُِّّطتحديد ُأ ، وغيرهماألشاعرة  فالسفة متكلميحاول بعض آبار           

تة د ل  راس ل والنح ي   المل م ف دعل ك   ،العقائ ى وذل لمين     للوصول إل ن المس ة م د الكاف لمة عن د مس قواع

 .وغيرهم

 

دين  لأصو أهمية وضع قواعد   توجاء            د هي  ،ال ة المسلمين  بع الم   من ى الع الحضارة  تصال  وإ ،عل

المية م ب ،اإلس الفرسحضارات األم ابقة آ روم ،الس د ،وال يو ،والهن ك اإلتصال الحضاري  ف ل تل ين  ظ ب

 ل الدينوصأ المتكلمون في تحديد أضطرَّ ،الميةاإلسالعقائد فرق النشأة  و ،األمم

 

ين في    خالل دراسة علماء الملل والنحل منإلى إذا نظرنا ف            فة والمتكلم د   رؤية الفالس  قواعد تحدي

م حددوا  نجد  ،الدين أصول ى   أنه ا عل ة    به ة أصول ثابت د اهبيقصد  و .ثالث ان   تكلمين  الفالسفة والم  عن اإليم

اء المتكلمين     مةمسّل إعتقادية أصول يوه .وبعثة األنبياء عليهم السالم ،خرواليوم األ ،باهللا عند آل من علم

 .لقوالفالسفة من أنها أصول تثبت بالعقل  آما تثبت بالن

 

عري              دي األش ول اآلم ي ]م1233/ه631:ت[يق لدور ف ه العق ى  وإدراآ ع ة اهللافمعرإل  وجمي

ة    ،)اى اهللا(معرفته والعقل آاف فى «:القضايا العقلية ع القضايا العقلي ى تعريف     ،ومعرفة جمي وال حاجة إل

 .248»ذلك باإلمام

 

ر اآلمدي  و       ر   ،جاء تقري ى  ه رّدإث ام     ةاإلسماعيليّ  يعةلشّ ة انظريّ عل ة وجوب اإلم ام   حول عل أن اإلم  ب

 .اهللاب فمعرِّ

 

ول اإلم   العقيدةفى بيان طرق إثبات و       ود شلتوت   من جهة العقل والشرع يق ر محم د إتفق   «:ام األآب وق

ى أن ا اء عل ه العلم لمت مقدمات ذى س ّي ال دليل العقل ا إل ،ل ى أحكامه د   ،الضرورةى الحس أووانتهت ف يفي

 .ويحقق اإليمان المطلوب ،اليقين

   

                                                 
دى - 248 دين     ،اآلم ول ال ى أص ار ف ار األفك ق ’إبك دى   ،تحقي د المه د محم ة دار   ،أحم اهرة   مؤسس ة الق ائق القومي ب والوث ر ،الكت  ،م2002ط،مص
 . 125ص/5ج
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ال تثبت  و ،وال تحصل المطلوب. تفيد اليقين إلى أنها اللنقلية فقد ذهب آثير من العلماء األدلة ا اأم          

ى أن   والذين. يرة تحول دون هذا األثباتوذلك ألنها مجال واسع الحتماالت آث... دةبها وحدها عقي ذهبوا إل

ه أن يكون قطع    ،ت العقيدةويثب الدليل النقلى يفيد اليقين ه    ا في يّ شرطوا في ا فى داللت ومعنى   .وروده قطعيت

لم      وثب في شبهة   وروده أال يكون هناك أّي ا فيقطعّي آونه ه وس ه عن الرسول صلى  اهللا علي ا    .ت ك إنم وذل

ا في  لته أن يكون مْحدال ا فيومعنى آونه قطعّي .ر فقطالمتوات يكون في ا ال      ،هامعن  كم ا يكون فيم ك إنم وذل

 .249»أن تثبت به العقيدةبهذه المثابة أفاد اليقين وصلح  فإذا آان الدليل النقلى. يحتمل التأويل

 

ة   نختارس  -فالسفة المتكلمين   رؤية من خالل -ألصولدراسة هذه ا إن          ار فالسفة     رؤي ة من آب ثالث

لمين م نْك ،المس ل ث ا م ضمنه االت بع رين مق اء المعاص والء. علم ن ه ين وم ام : المتكلم اإلم

ن    ] م1198/ه595:ت[دالفقيه والفيلسوف اإلسالمى ابن رش ،]م1111/ه505:ت[يالغزال وشيخ اإلسالم اب

 .يعالجم اهللا على رحمهم ،]م1327/ه728:ت[تيمية

 

 :]م1112/ه505:ت[الغزالي -أ          
 

ى            ام الغزال وّل ، ]م1111/ه505:ت[اإلم ويني   ت يخة الج اة ش د وف اعرة بع ة األش ام  ى رئاس إم

وفي   فبعد .]م1085/ه478:ت[الحرمين ا ت ام   م د  ،الحرمين  شيخه إم ي   وف ى  الغزال وزير    إل داد قاصدا لل بغ

داد مدرس  ثم وّاله نظام الملك التدريس في  «كالنظام المل ه أصحاب وصنف التصاني      ،ة بغ ف مع  وخرج ل

وفي في     رط وت ذآاء المف الطبران      الر التصوف وال ادى اآلخر ب ع عشر من جم الد طوس    ،اب ه   ،قصبة ب ول

 .250»خمس وخمسون سنة

      

دين              ا من   ينبغي أن نق   ،قبل أن نبدأ رؤية الغزالي في تحديد أصول ال ى امذهب  ف جانب في   لغزال

  ؟عنه حررتأم هو م ؟هل هو أشعرى اإلعتقاد وذلك ،اإلعتقاد

ا  تنتباي ،المعاصرين من علماء عالميننشير رؤية وف س هذا المضمار في فالبحث            وجهة نظرهم

   .فيه

 ]:م1976/ه1396:ت[رؤية الشيخ أبي زهرة       
 

                                                 
 .53م ص8/1975ط ،لبنان ،بيروت ،،دار الشروق ،سالم عقيدة وشريعةاإل ،الشيخ  محمود   ،شلتوت - 249
 .325 ص/2ج، ه7/1420ط ،إيران ،اإلسالمى قم  مؤسسة النشر ،بحوث فى الملل والنحل ،السبحانى - 250
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ي   ]م1976/ه1396:ت[زهرةيخ أبي وجهة الشمن فإذا أخذنا           اد الغزال رر من      ،في إعتق ه يق نجد أن

فى آالم أبى     إن اإلمام الغزالي إذا نظر«بحيث ،عنهبل آان متحرر ،أن الغزالي لم يتقيد بمذهب األشعري

د  ور الماتري ي ]م944/ه333:ت[يمنص ن ا وأب عريالحس ر  ]م935/ه324:ت[ألش ان ينظ رة   ،آ رة ح نظ

د  ال نظر  ،بصيرة فاحصة ابع مقل ا في   ،ة ت ا   فوافقهم ر م ه   أآث ا في   .وصل إلي ا    وخالفهم آ ابعض م ا  رت ه دين

 .251»أنصارهما بالكفر والزندقة رماه آثير من ،ولذا ،واجب اإلتباع

 

 :رؤية الشيخ السبحاني         
 
الف           ر ال خ يخ جعف ن  حانيبسالش ةع رة المتقدم عري    ،الفك و أش ي ه ام الغزال رى أن اإلم ث ي حي

ه  د وأن عري    المعتق ام األش الف اإلم م يخ ي ل ة بين   ف ائل المختلف ين اه المس رى وب رق األخ ة  ،لف آالمعتزل

ة ين  آ ،واإلمامي بح العقل ن والق ألة الحس ال أ  و ،مس ب عق ل تج ة اهللا ه رعا؟ معرف ا  وم ش ف بم واز التكلي ج

ى  اهللا سبحانه وتعا إستواءوأم اهللا؟ يخلق بها العبد هل  أفعال العبادو  ،اليطاق ألة  آالم   و ،العرش لى عل مس

  .اويةعوم الخالف بين عليو ،رعاية األصلح لعباده و ،األخرة رؤية اهللا فيو ،اهللا

 

ذا و        د ه يخأآ بحاني الش ام أن  الس ياإلم ح الغزال ي رّج ع ف ائل  جمي ذه المس ة ه ف  ،اإلعتقادي موق

ول السيخ السبحاني   . اإلسالمية لفرقبين او بينه المسائل المختلفة أهّم لم يخالف عنهبحيث  األشعرّي في   يق

ذا الصدد د أنكر الحسن والق !آيف «:ه ينوق ا أث ،بح العقلي ة فيت البآم ه ،األخرة رؤي دم آالم ال بق  ،وق

ى     في وإنما خالف األشعرّي ،ك ترك عارا على جبين أهل التوحيدوبذل ا إل الصفات الخبرية حيث ذهب فيه

ا  ونظرية التفويض وإن آانت أقل شنا ،لغويةمعانيها الالتفويض دون الحمل على  عة من الحمل على معانيه

 .252»المعميات غير نازل للفهم والتدبرلكنها باطلة توجب أن يكون القرآن من  ،اللغوية

 

ي اإلمام موقف إلى متأمل غير أن ال        ردد ب يجزم   ،ةالكالميّ  مسائل في   الغزال ي  ،دون ت ان   أن الغزال آ

ادأشع ك ل .رّي اإلعتق هوافقموذل ام األشعري  ت ي اإلم ّمف ائل الكالمّيال أه ل ،ةمس اد :مث ال العب ألة و ،أفع مس

ر    ،ومسألة اللطف ،التحسين والتقبيح العقليين ذه المسائل تعتب مّ من   ألن ه ين     أه رق  المسائل الرئيسية ب  الف

المية ي  اإلس الم ف د الك ين  م وخاصة عن ة ب ألة اإلمام يعة اإلمامّيس ائلين بالش اعرة  ،نصالة الق ين األش وب

ار ائلين باإلختي ة الق كال .والمعتزل ة إش نص ألن جدلّي ار وال ة  اإلختي ي اإلمام عتف ى  رج تالفإل ول  همإخ ح

 .»أفعال العباد«مسألة 

                                                 
 .157ص ،م 2000/ه1420 ،مصر ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،وعصره وأراؤه وفقهه حياتهابن تيمية  ،أبو زهرة - 251
 .339-327ص/2ه ج7/1417ط ،إيران ، قم  ،مؤسسة النشر اإلسالمى  ،بحوث فى الملل والنحل ،السبحانى - 252
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 :من حيث اإلتفاق واإلفتراق والمعتزلة واإلمامّية ة بين  األشاعرة طرح أهم المسائل الكالمّي       
 

 :سائل الكالمية  المتفقة بين األشاعرة واإلمامة بخالف المعتزلةأهم الم: أوال       
 
اق     زلةتة والمعبين األشاعرة واإلمامّية  حول المسائل الكالمّي قارن الشيخ السبحانى           ة اإلتف من جه

ا  .مع األشاعرة بخالف المعتزلةية إتفقت اإلمام ،ةفذآر عشرة مسائل آالمّي .قواإلفترا فاعة  :منه ألهل   الش

ار    .وعند المعتزلة بين المنزلتين ،سقة واألشاعرة مؤمن فامرتكبى الكبيرة عند اإلمامّيو ،الكبائر ة والن الجن

المعروف والنهى       .وعند المعتزلة غير موجودين  ،ة واألشاعرةاآلن عند اإلمامّي مخلوقتان وجوب األمر ب

اط . خالف المعتزلة القائلة بالعقلب  ،ة واألشاعرةعند اإلمامّي ال عقلى يهو سمع ،عن المنكر  ،بالعمل  اإلحب

ذنوب  شاعرة على بطالن اإلحباط  بالطاعات بإرتكاب المعاصة واألاإلمامّي  ،ى غير الشرك وما يتلوه من ال

ةتبخالف المع دم  ،زل واب المتق قط الث أخرة تس إن المعصية المت ل. ف ل  ،الشرع والعق ة العق أعطت المعتزل

ه اإل   ا أعطت ع مم اال أوس اعرةمامّيمج ة أن الت. ة واألش وب   المعتزل ه الوج ى وج اب عل قطة للعق ة مس  ،وب

اب   ،ة واألشاعرةبخالف اإلمامّي ة واألشاعرة أن  اإلماميّ . فإن قبول التوبة بفضل اهللا وال يجب إسقاطها للعق

ة كنبياء أفضل من المالئاأل ول   .ة بخالف المعتزل ة تق يّ    :اإلمامي ر مس ه   ر وال مفوض اإلنسان غي ين   إلي ل ب ب

ة الق    ،الجبر والتفويض التفويض ابخالف المعتزل ة   ،ئلين ب داء التكليف  إن  .بالكسب  واألشاعرة القائل من   إبت

 .253ن العقول تعمل بمجردها عن السمعإب لةالقائ ،بخالف المعتزلة ،ة واألشاعرةالرسول عند اإلمامّي

 
 

 :معتزلة بخالف األشاعرةأهم المسائل الكالمّية المتفقة بين اإلمامية وال: ثانيا      

 

ا  ،شاعرة األالف ة والمعتزلة بخ المتفقة بين اإلمامّي المسائلما أ           ذات     :منه اد صفات اهللا مع ال  ،إتح

ت اإلماميّ ق ائلين  ال اعرة الق الف األش ة بخ أن ة والمعتزل ايرة لل   ب ة مغ فات اهللا قديم ا ص دة عليه . ذات زائ

ون اإلمامّي ،ستواءآالوجه واأليدى واإل ،الصفات الخبرية وال     ة يؤل أويال مقب ذه الصفات ت ا األ   ،ه شاعرة  أم

ا دة من نفس العرة والمعتزلة صاأفعال العباد عند اإلمامّي. يفيفسرونها بالمفهوم التصور  ،باد صدورا حقيقي

دم ومرة تتق ،فمرة تقارن ،اإلنسان على فعل من األفعال ياإلستطاعة ف. فهى مخلوقة هللا  ،شاعرةاألبخالف 
                                                 

 .278-276ص/6ج ، ه3/1417ط ،إيران ،مؤسسة النشر اإلسالمى قم  ،فى الملل والنحل بحوث ،السبحانى - 253
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ارن مط  يفه ،شاعرةاألة بخالف اإلمامّي دعن ا لتق ة اهللا باألبصار ف   . ق د     يرؤي ة عن  ،شاعرة األاألخرة ممكن

ه   . مستحيلة ية فهبخالف المعتزلة واإلمامّي د اإلماميّ      ،آالم اهللا هو فعل ديم عن و حادث ال ق ة  ةفه  ،والمعتزل

ال   على أن العق عتزلةوالم ةذهبت اإلمامّي. أما عند األشاعرة فهو قديم آقدم الذات ل يدرك حسن بعض األفع

 .254بخالف األشاعرة ،أو قبحها

 

 :تحديد أصول الدين عند الغزالي      
 
يأّل          ي   ف الغزال دة ف انيف مفي ة  تص وم مختلف ك   . عل ين تل ن ب ه وم نفات آتاب ن  « :المص ذ م المنق

ا  لكتاب من أوا ويعتبر هذا ا ،»الضالل ال   هف أّل خر م ه اهللا تع ين   .ىرحم ين باأل  أن  فهو يب ان اليق صول  اإليم

ة اهللا  ،الثالث ان ب ى اإليم ر ،أعن وم األخ النبوة ،والي ي ،وب لها والت تإ ،حص ا آان ة نم ارب  نتيج يلة تج حص

ة     .وقرائن مارسها على فترة من الزمن ا يمكن من جه وم الشرعية   وأن اإلدراك به ا يمكن   ،العل  ،أيضا  آم

الل  إدراآه ن خ ة ا م وم العقلي ه اهللا الفق .العل ي   «:رحم د حصل مع ان ق تها    -وآ ي مارس وم الت ن العل م

انُ  -العلوم الشرعية والعقلية ىالتي سلكتها، في التفتيش عن صنف والمسالك النبوة،      إيم الى، وب اهللا تع يقيني ب

ل               . وباليوم اآلخر دليل معين مجرد، ب د رسخت في نفسي، ال ب ان آانت ق ة من اإليم ذه األصول الثالث فه

 .255»تجارب ال تدخل تحت الحصر تفاصيلهقرائن وبأسباب و

 

 ]: م1198/.ه595:ت[ ابن رشد -ب          

 

د في               ن رشد ول ه  اب و  ]م1126/ه520[قرطب ام  فيوت د  في  ]م1198/ه595[ ع  ,Marrakechعه

Almohad’s Empire) .(ا فيلسوفا     . هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد،واسمه الكامل ا فقيه ان عالم آ

ره يف د . عص ل   لق ن الطفي ة اب ب الخليف وف       طل طوس الفيلس ال أرس رح بأعم يص والش ه التلخ من

)Aristotle’s works(، ذلك ال  وآ ون أعم ة أفالط ام ) Plato’s Republic(جمهوي ع

فصل « :هفى آتاب ،الشريعةو الفلسفة وفة والدين أحاول أن يوفق بين الفلس .]م1160/1194/ه556/591/[

ين ا   ا ب ال فيم ال   المق ن اإلتص ة م ريعة والحكم ا ح  ،»لش ا  اولآم ق بينهم ه  التوفي ي آتاب ت «ف تهاف

 .لغزاليلإلمام ا »تهافت الفالسفة «ردا على  آتاب ،256]م/ م1180 1179/ه576/ 575[عام»التهافت

 
                                                 

 .280-278ص/6ج ،مصدر السابقال  - 254
ي     ،المنقذ من الضالل   ،الغزالى - 255 ع         ،إشراف  ضمن مجموعة  رسائل الغزال  ،مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر للطباعة والنشر والتوزي

 . 553-552ص ،م2000/ه1421 ،بيروت لبنان
256 - Ibn Rushd biograpgy by Encyclopedia Britannica…( e-rext): http:// www. Muslim philosophy.com/ir/art/ ir-eb. htm   
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ن رشد             ه   أراد اب ق الفلسفة والشريعة فى آتاب ا   «توفي ال فيم ة من   فصل المق ين الشريعة والحكم ب
حث  وقد ب. الخطابية ،الجدل ،طريقة البرهانأعنى   ،لدالئل  الثالثةالطرق لعن طريق توظيف  ،»اإلتصال

ة اد الثالث اهللا ،أصول اإلعتق ان ب ى اإليم اء ،أعن اد ،واألنبي ة ،والميع ك الطرق المتقدم ن خالل تل ك  ،م وذل

  .الثالثةتلك األصول  لوصول إلى إثباتل

اس في   ها حسب درجات  مناإلستفادة وهذه الطرق يمكن          اهي  الن ة والحسية   وم المف . اإلدراآات العقلي

اس د فالن ن رش د اب ث اإلدراك عن ن حي ناف م ة أص ى ثالث مون إل ان ،منقس حاب البره دل ،أص  ،والج

ة      . ةوالخطابي ة الثالث ذه األصول اإلعتقادي درآوا ه ذا  .وآلهم يمكن أن ي ن رشد فى       ه د إستدل اب تحقيق  وق

ه  الى ب ،نظريت ه تع ى س ﴿:قول نة   أدع إل ة الحس ة والموعظ ك بالحكم ى   بيل رب التى ه ادلهم ب وج

ان   .]125:النحل [﴾أحسن  م  فأهل البره اء  اله فة المن حكم ذه  حيث   ،فالس درآون ه ق ع   صول األي ن طري

ة  .عن طريق الجدل  بها صلونوأهل الجدل يتو .هان العقلىرالب م أهل    -والعام ة وه در  -الخطابي ون عن  آي

 .واإليمان ةعيأصول الشر فهذه األصول هي ،وبناء على ذلك .طريق الموعظة الحسنة

 

ارك       «:تلك الطرق لتقرير هذه األصول من خال ن رشد فييقول اب            اهللا تب رار ب ل االق وهذا هو مث

قاء األخروي      ة، والش النبوات، وبالسعادة، األخروي ك أن  .وتعالى، وب ا       وذل ؤدي اليه ة ت ذه األصول الثالث ه

ه،       حد من الناس عن وقوع التصديقأالتي ال يعرى  ،الثالثة ئُلالدال صناُفأ ذي آلف معرفت ا بال له من قبله

ث فالجاح. عني الدالئل الخطابية والجدلية والبرهانيةأ ذه األشياء إذا آانت    ل الد م صول الشرع   أصًال من   أه

ا     أو بغفلته عن  دون قلبِه بلسانِه معانٌد آافٌر ة دليله ى معرف د      إه ألن . التعرض إل ان من أهل البرهان فق ن آ

ان من أهل    إإلى التصديق بها بالبرهان، و جعل له سبيال أن من   إالجدل فبالجدل، و  ن آ هل الموعظة   أن آ

و   ت أمرت أن أقا" :ولذلك قال عليه السالم. موعظةفبال اس حتى يقول وا ب   ل الن ه إال اهللا ويؤمن د    ،يا ال إل يري

 .257»"الثبأي طريق أنفق لهم من طرق اإليمان الث

 

 :]م1327/ه728:ت[ابن تيمية -ج           

 

الم اب            يخ اإلس ّد ش ةأآ ك       ،]م1327/ه728:ت[ن تيمي دار فل ى م ة ه ول الثالث ذه األص ى أن ه عل

اهللا سبحانه       إن هذه العقيدة إ«:حيث قال ،العقيدة ان ب ى الكالم في اإليم وم اآلخر   ،وبرسله  ،شتملت عل . والي

وهي جميعها داخلة في آل ملة وفي   .أصول اإليمان الخبرية العلمية :ل الثالثة هيوال ريب أن هذه األصو

                                                 
 :انظر الموقع. والحكمة من اإلتصال فصل المقال فى تقرير ما بين الشريعة  ،أبوا الوليد ،محمد بن أحمد ،ابن رشد - 257

 http://ar.wikisource.org/ wiki/%D9%81.                                                                                                                      
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ا    إفجميع الرسل  .إرسال آل رسول ا آم ة أيضا      إتفقت عليه ان العملي ى أصول اإليم ل إيجاب    ،تفقت عل مث

ه  ريك ل ده ال ش الى وح ادة اهللا تع اب الصدق ،عب دل ،وإيج دين ،والع ر الوال ذب ،وب ريم الك م ،وتح  ،والظل

 .والفواحش

اً ْلكلية ِعفإن هذه األصول ال          م    إاألصول التي    :هي  وعمالً  م ا الرسل آله والسور التي    .تفقت عليه

ر    ،السور المكية :التي يقال لهاو ،نزلها اهللا تعالى على نبيه عليه الصالة والسالم قبل الهجرةأ تضمنت تقري

ك  ،وطس ،وحم ،وذوات ألر ،واألعراف ،هذه األصول آسورة األنعام ان بالرسل يتضمن    . ونحو ذل واإليم

الى      .اإليمان بالمكتوب وبمن نزل بها من المالئكة ه تع ذآورة في قول ان الم  :وهذه الخمسة هي أصول اإليم

ين       ﴿ اب والنبي ة والكت وم اآلخر والمالئك اهللا والي رة [﴾ولكن البر من آمن ب ه عز وجل     ،]177:البق  ﴿:وفي قول

 وهي التي أجاب  ]. 136:النساء[﴾بعيداه وآتبه ورسله واليوم اآلخر فقد ضل ضالال ومن يكفر باهللا ومالئكت

ان  ،النبي صلى اهللا عليه وسلمعنها  ال  ،لما جاءه جبريل في صورة أعرابي وسأله عن اإليم ان أن   :فق اإليم

اه   والحديث  .وتؤمن بالقدر خيره وشره ،والبعث بعد الموت ،ورسله ،وآتبه ،ومالئكته ،تؤمن باهللا د أخرج ق

  .في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب وهو من أصح األحاديث

 

ك           ةاألصول  فتل ذه تتضمن الثالث ة ه الى واهللا ،الخمس زل تع ورة أن رة س ي ،البق نام وه رآن س  الق

ا في النظر  فإن .ذلك أمثال إلى وفروعه ،صولهأو ،الدين معالم فيها وجمع ا  .اإليجاب  وجوه  من  ٌهوجْ  ه  ولم

ذه  فقرر .الدين أصول يقرر ذلك بعد أخذ ،ومنافق ،وآافر ،مؤمن ثالثة وهم الخلق أصناف أولها في ذآر  ه

ه  .اآلخر اليوم ثم ،الرسالة ثم ،باهللا اإليمان :الثالثة األصول زل  فإن ع  أن ات  أرب ؤمنين  في  آي ين  ،الم  في  وآيت

را  تعالى قال ثم المنافقين صفة في آية عشرة وبضعة ،الكافرين صفة ه  اهللا صلى  للنبي  تقري لم  علي ا ﴿ :وس  ي

 ذآر  فإنه].23:البقرة[ ،﴾مثله من بسورة﴿:تعالى قوله إلى  ]21:البقرة[،﴾خلقكم الذي ربكم اعبدوا الناس أيها

 .258»القرآن من موضع غير في هكذا التحدي

 
 :ينرؤية علماء المعاصر. 1-2-2-2 

 
 :كر أبو زيدالشيخ ب -أ       

 
ر حاول تق ،وهو من آبار هيئة علماء السعودية الشييخ بكر أبو زيد          ة    ري ذه األصول الثالث ك  ،ه  وذل

اد لتوحيدآا« ا من مس      ،»، والنبوات ، والمع رع منه ا يتف دة  ائلوم اهللا   آ ،العقي ان الجامع ب ه ،   ،اإليم ومالئكت

ره وشره ، در خي وم اآلخر ، والق له ، والي ه ورس دعوة ،  وآتب الة من واجب ال وة والرس ا تقتضيه النب وم
                                                 

 .211ص ، ه1/1415الرياض  ط ،مكتبة الرشد ،إبراهيم سعيداي تحقيق ،شرح العقيدة األصفهانية ،أحمد بن عبد الحليم ،ابن تيمية  - 258
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ور      ى الن والبالغ ، والتبشير ، واإلنذار ، وإقامة الحجة ، وإيضاح المحجة ، وإخراج الناس من الظلمات إل

ين           م ب ا من اإلنحراف ، والحك د ، والطاعة ، وتطهيره ا بالتوحي ا ، وعمارته ، بإصالح النفوس ، وتزآيته

ام ، واأل    .الناس بما أنزل اهللا  ا في األحك واهي   واعتقاد تعدد الشرائع وتنوعه ذا األصل هو     .وامر والن  وه

 ..جوهر الرساالت آلها

فنعتقد أن أصل الدين واحد ، بعث اهللا  : د الملة والدين في دعوة جميع األنبياء والمرسلين يأما توح          

ه ، وتوح لين ، واتفقت دعوتهم إلي اء والمرس ع األنبي ه جمي ي شرائعهم ب دد ف ا التع ه ، وإنم بيلهم علي دت س

م اهللا   ه ، وجعله ة عن بحانه  -المتفرع ه ؛       -س تهم علي ذلك ، ودالل ريفهم ب ي تع اده ف ين عب ه وب ائط بين وس

دين الجامع     :لمعرفة ما ينفعهم ، وما يضرهم ، وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ، ومعادهم  ا بال ُبعثوا جميع

ده ال    ادة هللا وح و عب ذي ه ه ال ريك ل د اهللا ، واإل    ش ى توحي دعوة إل ين   ، بال ه المت اك بحبل وا  .ستمس وبعث

ه  ق الموصل إلي ي الطري التعريف ف هوبعث .ب د الوصول إلي الهم بع ان ح ذه  فاتحدت. وا ببي ى ه وتهم إل دع

 :األصول الثالثة

 

رك     في إثبات التوحيد ، وتقريره ، وعبادة اهللا وحده -تعالى  -الدعوة إلى اهللا . 1     ه ، وت ال شريك ل

 .عبادة ما سواه ، فالتوحيد هو دين العالم بأسره من آدم إلى آخر نفس منفوسة من هذه األمة

في إثبات النبوات وما يتفرع عنها من الشرائع ، من    ،سبحانه ريق الموصل إليهوالتعريف بالط. 2    

ا   : ة أحكام التكليف الخمسة أمرا ، ونهيا في دائر: صالة ، وزآاة ، وصيام ، وجهاد ، وغيرها  األمر وجوب

ي   تحبابا ، والنه دل ،   : ، أو اس ة الع ة ، وإقام ة ، واإلباح ا ، أو آراه ب ،  تحريم ائل ، والترغي والفض

 . والترهيب

ى   . 3    د الوصول إل ة بع ال الخليق ف بح ات  :اهللاوالتعري ي إثب اد،ف ر ،   الميع اليوم اآلخ ان ب واإليم

  .الجنة والنار ، والثواب والعقاببر ، ونعيمه ، وعذابه ، والبعث بعد الموت ، ووالموت ، وما بعده من الق

 

ر، مدار الخلق  الثالثة،وعلى هذه األصول               ر    وإن السعاد  واألم ا ال غي ة عليه . ة والفالح لموقوف

ك هي          اء والرسل ، وتل ع األنبي ه جمي ة ، وبعث ب رى   وهذا مما اتفقت عليه جميع الكتب المنزل الوحدة الكب

لم        .بين الرسل ، والرساالت ، واألمم  ه وس ول النبي صلى اهللا علي ا معشر   « : وهذا هو المقصود من ق إن

الى   ه لمقصود في قول   وهو ا  .»األنبياء أخوة ِلَعّالت أمهاتهم شتى ودينهم واحد دين      ﴿: تع م من ال شرع لك

راهي  لذى أوحماوصى به نوحا  وا ه إب وا     وم وموسى  ينا إليك وما وصينا ب دين وال تتفرق وا ال عيسى أن أقيم
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دعوهم إل      ا ت رآين م ى المش ر عل ه آب ه اهللا يجتفي دي    ي اء ويه ن يش ه م ي إلي ن   ب ه م إلي

 .259»]73:الشورى[»﴾ينيب

 
 :أحمد الكاتب -ب

 

د            ة   أآ ذه األصول الثالث ى أن ه ب عل د الكات ق عليهأحم يعّيهم  ايتف نّيهم وش ة س لمون قاطب  ،المس

ه      يل ف وقد بين اهللا سبحانه وتعالى هذه األصو .لطوائف اإلسالميةام من وغيره د قول رة عن أول سورة البق

ون     يقييب و غيه هدى للمتقين الدين يؤمنون بالألم ذلك الكتاب ال ريب ف ﴿: اهم ينفق ا رزقن  ،مون الصالة ومم

م وأولئك    دئك على هأول ،وقنونباألخرة هم ي وزل من قبلك نين يومنون بما أنزل إليك وما أذوال ى من ربه

ون م المفلح رة[﴾ه ات تضمنت  ]5-1 :البق ذه اآلي ىفه المية «عل دة اإلس الى: أسس  العقي اهللا تع ان ب  ،اإليم

 .260»والتى ال توجد خالف حولها بين أحد من المسلمين من أية طائفة ،والنبوة والميعاد

 

 :الدآتور على أوزك -ج       
 

دآتور          اول ال ي أتن ة  يف ،وزكعل ة الدولي دوة العلمي يعةالن ى إس ،حول الش ا ف د به ى عق  تانبولوالت

ة  م الخصائص ا1993 ك الخصائص    . لمشترآة بين أهل السنة واإلمامي ذآر أن تل ا ت المشتر  ف تحد  آة بينهم

 :فيما يلي

د   : التوحيد .1 ؤمن  .حيث الفرق بين عقيدة الشيعة وأهل السنة فى التوحي الى بوجود اهللا تع   ألن الشيعة ت

 .فى المسائل اإلعتقادية والكالميةأقرب إلى المعتزلة  إال أنها ،ووحدانيته

 .عليه وسلم ضا بنبوة محمد صلى اهللايعة تؤمن أن الشيإ: النبوة   .2

ا والحساب وال’ يمان باآلخرة والبعث بعد الموتأى اإل: عاديلما  .3 ألة     ،جنة والنار وأمثاله ذه المس إن ه ف

 .261غير مختلف فيها بالكثير

 

دين صولأ نإ          ه  ال ومل ة  مفه ك األصول الثالث ن تل ع م اهللا تع هو و. أوس ان ب ا يتصل باإليم لى ام

ا . عدة آياتبسط القرآن في  آما ،خربمالئكته وآتبه ورسله واليوم األ وتوحيده واإليمان الى  : منه ه تع  ﴿:قول

ن    ن أم ر م ن الب رب ولك ل المشرق والمغ وهكم قب وا وج ر أن تول يس  الب ة  ﴿ل وم األخر والمالئك اهللا والي ب

                                                 
 . 1/1421ط ،اإلبطال لنظرية الخلط بين دين اإلسالم وغيره من األديان ،الشيخ  بكر ،أبو زيد - 259
 . 19ص..1/2007ط ،لبنان ،بيروت ،الدارالعربية للعلوم ناشرون ،السنة والشيعة وحدة الدين خالف السياسة والتاريخ ،أحمد ،الكاتب - 260
د  :  عن  نقال   242م ص 1993عام ،إسطنبول  ،وفى الوقت الحاصر ة حول التشريع عبر التاريخالدولّيالندوة العلمية ،على الدآتور ،أوزك - 261 أحم

 .  22-21ص  ،م1/2007ط ،لبنان ،الدار العربية للعلوم ناشرون بيروت ،السنة والشيعة وحدة الدين خالف السياسة والتاريخ ،الكاتب
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اهللا    ﴿ :وقوله تعالى ]177:البقرة[ ﴾والكتاب والنبيين أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آل آمن ب

ك   ا وإلي ك ربن معنا  وأطعناغفران الوا س له وق ن رس د م ين أح رق ب له ال نف ه ورس ه وآتب ومالئكت

وم اآل   اهللاومن يكفر ب﴿:وقوله تعالى ]285:البقرة[﴾المصير د ضل   ومالئكته وآتبه ورسله والي ضالال   خر فق

 .262]136:النساء[ ﴾بعيدا

 

 

 

 

 

 

 :عند المتكلمينآعلم مصطلح  )علم الكالم(أصول الدينمفهوم  .1-2-3      
 

وم على المتكلمين يأخذ ن أصول الدين حسب مفهوم إ           اد    شكل أوسع من مفه ة   أصول اإلعتق  الثالث

وم   العقائد حسب يتعلق بعلمما على يطلق  ،مفهوم أصول الدينحيث إن  ،263نهالذي سبق بيا  .المتكلمين مفه

ابقة في   ،السابقةة اإلسالم باألمم حضارت لما التق ،وذلك رق د جٌ اإلسالم و  ودخلت األمم الس ة إعتقاد ف  في  ي

د اإلسالم  العن  لدفاعجديدة  ل المتكلمون إستعمال آالتحاول ف .وأخري غير إسالمية ،دائرة اإلسالم . يةعقائ

 ..الدين أصولمن  به اإلعتقاد لتحديد ما يجب ،بعلم الكالم رُفعُْما يمن هنا نشأ و

 

ي الشابي     ،في بيان سبب نشأة علم الكالم وتطوره          دآتور عل ول ال ه   ،يق م  مباحث ف  «: في آتاب ي عل

ي سر علم الكالم في ظل األحداث الووحين تط«:»الكالم والفلسفة ة من اليو   ،ةياس ة نوالترجم ة  ،اني  ،والفهلوي

دة   م ال   ،وانفتاح حضارة اإلسالم للحضارات الواف الي   إتسع عل فة وبالت فة أصبحت  س لمحاور فل   ،كالم للفلس

ه  ذرة  ،والعرض  ،آالبحث في الجوهر    ،جزءا من ة  ،والخالء  ،وال ان  ،والسكون  ،والحرآ ان  ،والزم  .والمك

ة  كوتناول آذل ا أصال م    يعةألن الش  ،مبحث اإلمام دين   نإعتبروه ذا  فأقت .أصول ال هل السنة   أن م  ضي ه

 .264»ومن الخوارج تنالها وإقحامها في مباحثهم الكالمية للرد على الشيعة

 

ةٍ  حاول تأسيس أصولٍ   ]م1153/ه548:ت[ يالشهرستاناإلمام           ة   إرجاعُ يمكن   ثابت  المسائل الكالمي

رُق اإلسالمي    إختلفت لتياو ،إليها ا الف ذه   الشهرستاني  حدد حيث   .ُةفيه رق اإلسالمية  ه ة في   الف رق   أربع ف
                                                 

 .111ص  2004/ 6ط ،مصر ،مكتبة وهبه القاهره  ،دراسة جديدة فى ضوء القرآن والسنة فى فقه األولويات  ،يوسف ،القرضاوى - 262
 .76-75ص ،في تحديد أصول الدينمبحث  رؤية المتكلمين : راجع - 263
 .10ص،م2/1984ط ،تونس ،داربوسالمة للطباعة والنشر والتوزيع ،مباحث قي علم الكالم والفلسفة ،ي الشابيعل/د ،الشابي- 264

 

 

 

 



115 
 

م  ،الشيعة و الخوارج و ،الصفاتيةو ،القدرية :هي الفرقوهذه  .ةأربع قواعد علىاها نب ثم ،ةإسالمّي  يترآب  ث

  .265 فرقة وسبعين ثالث إلى فتصل ،أصناف فرقة آل عن ويتشعب ،بعض مع  بعضها

 

م سب  ح ،على قواعد وضوابط  لفرق اإلسالمّيةام الشهرستانى ابنى اإلم         ائل  ال أصول  في  إخالفه مس

اج واحد    لم يتفقو من المتكلمين ألن من قبله؛ وقد إختارهذا المنهج ليسهل تعديد الفرق .ديةتقاعاإل ى منه ا عل

ى  ال ،اإلسالمية الفرق تعديد في طرقا المقاالت ألصحاب أن علمإ «:لفقا هاتعديد في انون  عل تند  ق ى إ مس  ل

نهم  نْيِفمصنِ  وجدٌت فما .الوجود عن مخبرة قاعدة على ال و ،ونص أصل ين  م ى  متفق اج  عل  في  واحد  منه

ألة  في ،ما بمقالة غيره عن تميزه من آل ليس هأن ،فيه مراء ال الذى المعلوم ومن .الفرق تعديد ا  مس  َدعُ  ،م

اد وإال ،ةمقال صاحب رج فتك االت تخ ن المق د ع د الحصر ح ون ،والع ن ويك ردإ م ألة نف ى بمس ام ف  أحك

داد  يف  معدودا مثال الجواهر االت  أصحاب  ع د إذن من ضابط فى مسائل هي       .المق  ،أصول وقواعد   فالب

ون اإلخ  ة  تيك ر مقال ا يعتب ا إختالف احب  ،الف فيه د ص احبويع ة ه ص ا .مقال دُت وم د وج ن ألح اب م  أرب

ذا  بتقرير عناية المقاالت م  إال ،الضابط  ه لوا إ أنه ذاهب  رادإي  في  سترس ة  م ا إ آيف األم ى  .تفق م  الوجه  وعل

دير  على تي جتهدٌتإ لذا ،مستمر وأصل مستقٍر قانون على ال ،وجد الذي  حتى حصرتها في    ...سير من التق

 .266»األصول الكبار هي ،أربع قواعد

 

ل  وتشتمل هذه ال. صفات والتوحيدال :القاعدة األولى .1 ة  : قاعدة مسائل مث د    ،الصفات األزلي ا عن إثبات

د جماعة  اعة ونجم ذات   . فيا عن ان صفات ال ا يجب هللا      ،وبي الى توصفات الفعل وم ا يجوز    ،ع وم

 .والمعتزلة ،والمجسمة ،ةوالكرامّي ،األشعرية: تلف مسائل هذه القاعدةوقد إخ. وما يستحيل ،عليه

ةدالقاع .2 دل : ة الثاني در والع ا   .الق ائل منه ى مس تمل عل اء: وتش در ،القض ب  ،والق ر والكس  ،والجب

دور  ،رادة الخير والشروإ وم  ،والمق د جماعة    ،والمعل ا عن د جماعة    ،إثبات ا عن ا   .ونفي : وأختلف فيه

 .والكرامية ،واألشعرية ،والجبرية ،والنجارية ،القدرية

ا  . واألحكامواألسماء  ،والوعيد الوعد :ة الثالثةدالقاع .3 ان : وتشتمل على مسائل  منه ة  ،اإليم  ،والتوب

د جماعة  إثباتا على وجه عند جماعة  ،ير والتضليلوالتكف ،واإلرجاء والوعيد  وأختلف  .. ونفيا عن

 .والكّرامّية  ،واألشعرية ،والمعتزلة  ،المرجئة والوعيدية:فيها

بح  ،سينالتح: وتشتمل على مسائل مثل. والرسالة واإلمامة  ،السمع والعقل: ة الرابعةدالقاع .4   ،والتقي

الح واأل لحواإلص ف ،ص ي ،واللط مة ف وةال والعص ة. نب رائط اإلمام د  ،وش ا عن نص

                                                 
 15ص/1ج )بدون رقم الطبعة والتاريخ(،لبنان ،بيروت ،دارالمعرفة ،محمد سيد آيالني،تحقيق ،الملل والنحل ،الشهرستانى - 265
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ة ة(جماع ة   ،)آاإلمامي د جماع ا عن اعرة(وإجماع ة إثب). آاألش ال    وآيفي ن ق ذهب م ى م ا عل : اته

 .267واألشعرية ،والكرامية ،زلةوالمعت ،والخوارج ،والخالف فيها بين الشيعة. إلجماعبا

 

ا تكمن  د ج ن ،يةاألشعر اإلمامية و اإلمامة عند الشيعة جدلّيةإلى  فإذا نظرنا          ة دالقاع  في  أنه  ،ة الربع

ة؛ من جهة وجوب اإلما حيث إن أول الخالف بينهما ينشأ ك  م ة  هل تجب   وذل ل    اإلمام أم  ؟عن طريق العق

ل ( ،تجب عن طريق السمعأنها  م . ؟)أى النق ا   ث ى   يترتب م ة الوجوب   من عل ك   ،عل اب     وذل هل هى من ب

ى   ب اللطف فيجبباأم من  نصب اإلمام على األمة؟ فيجب ،تكليفال رسوله  لسان   على اهللا التعيين منه عل

ا   وم ،ة عصمة النبوةثم إشكالّي .األمةمن  األفضل معرفة صعوبةل ؟ وذلكصلى اهللا عليه وسلم ا يترتب عليه

 .ها آاإلمامّيةعند من يشترطعصمة اإلمام من 

 

 

 ):الفقه(لدين وعالقته بعلم الفروععلم أصول ا. 1-2-3-1       
 

م الفق   منه ويتفرع األخير .آعلم عقائدى يقابله علم أصول الفقه ،علم أصول الدينإن           ا    ،هعل وهو م

  .يعرف بالفروع

 

دآتور   بحث        ة  ال حسن حنفي  ال ين  عالق دين    ب م أصول ال ال     ل عوعل ا فق ة آل منهم ه ووظيف ن إ«:م الفق

دين وهو   لهوالبحث عن أصو  ،أصول الدين علممهمة  دم   ال د الق ة واء أص عن ا     ،ل عقلي تم الحصول عليه ي

د ف    عن طريق  ل تأسيس العقائ دماء    . ى العق د الق ل عن ل  ،الحس  ،يشمل  والعق  ،واإلستدالل  ،الحدس  ،والعق

 .268»المعارف النقلية وشهادات التاريخو ،التجريبية والمعرفة ،المعرفة العقليةو ،واإلستقراء ،اإلستنباط

 

دين بع و «          م أصول ال رن عل م آيقت رل ه و ،خ م أصول الفق و عل ترك بين. ه و هوالعنصر المش ا ه م

ا المعاصر التأ .صلاأل و البحث عن أ .صيلوبلغتن مألوه ا العل وم عليه ى يق ة الت ى نفس  ،سس النظري وف

ا في   وإال آانت مج ،بناء الواقع ذاته تكون هذه االسس هي ،الوقت ل   رد إفتراضات نظرية ال أساس له العق

 . أو فى الواقع

 

                                                 
 .1/15ج ،المصدر السابق - 267
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ي صيلوالتأ«          و البحث ف ى ه ادى األول ي . المب تحكم ف ي ت وانين الت ي نفس الوقت الق اء  وهي ف بن

م     . عالقة أصول النظر بأصول العمل ،والعالقة بين العلمين عند القدماء. العالم فأصول النظر موضوع عل

ه   صي أولما آان الهدف من ت  .حين أصول العمل موضوع علم أصول الفقه في ،أصول الدين ل النظر توجي

ة السلوك       ،السلوك دين نظري م أصول ال م أ   ،يكون عل ار السلوك    ويكون عل ه معي م أ . صول الفق صول  وعل

ا  . األخرين موقفه من العلم وعالقته و ،الحياة ويحدد رسالة اإلنسان في ،يحدد  التصورات للعالم ،الدين بينم

ال في  حق ويصف له آيفية ت ،صول الفقه يعطيه مقاييس السلوكعلم أ ة   ق األفع و إذن  .مواقف معين م   ،فه عل

ي ي ف اري عمل دين  معي ول ال م أص ين أن عل ريح وعلم نظ ار وأ ه ة المعي ون نظري الص يك اس خ س

 .269»القياس

 

ه     «          م الفق دين وعل ين أصول ال م أ   أي ،ويكون التقابل أحيانا ب ه  دون توسط عل ذه   وفي  .صول الفق ه

ة دين ا ،الحال م أصول ال ة عل ون مهم ل ،لنظرتك ه العم م الفق ة عل ي . ومهم م العمل و العل ه ه ان الفق إذا آ  ف

نِ  ا  ،سلوآهم  ُنالخالص الذى يصف أفعال الناس ويق ذي        وآ ي ال م النظري العمل ه هو العل م أصول الفق  ن عل

ذى   علم النظري :فإن علم أصول الدين هو ،ومنطق السلوك ومنهاج الفعل ،يعطينا نظرية العمل الخالص ال

ر أبسط يكشف     أو علم العلم العملي ،هو إذن نظرية النظرية العمليةف. النظرى للسلوكيضع األساس  وبتعبي

 .عالقة النظر بالعمل عالقة التوحيد بالشريعة هي أّن ،أصول الدين وعلم الفقهالتقابل بين علم 

 

ل           ان النظر أصل العم ا آ ه  ،ولم م الفق دين أصل عل م أصول ال ذلك ت .فعل م النل ل رفقس ى أه ق إل

م أ  وبالتالي. االصول وأهل الفروع رق فى األصول      يكون عل دين هوعلم الف م      ،صول ال ه هو عل م الفق وعل

ي روع اإلختالف ف ّمواأل .الف انى وأه م  .ول أخطر من الث ى عل دماء إل د الق ين عن ان نتيجة فصل العلم وآ

د  . صول النظريةم العلمية من األالعلو ُجَرْخد آيف ُتحأللم يحدث أن تبين  هأن  ،لألصول وعلم للفروع بل ق

ى عقا  د إل ول التوحي ها تح ى نفس ة عل ة مغلق د نظري اوآأ ،ئ ذاتها  نه تقلة ب ائق مس ع   ،حق ا دواف وليست أيض

واهى   ،للسلوك وبواعث على العمل اب للن ى نحوعملى    ،آما تحول الفقه إلى مجرد طاعة لألوامر واجتن عل

ادات واألعرافخالص ي د الع ى ح ع أ. صل إل ي نم م ف ة خروج العمل من أصيل أالت المه و آيفي يضا ه

ر ي   ،النظ ر ف ق النظ ة  وتحق ل خاص ول  ،العم اعلم األص ين       .وأن آليهم دماء ب ة الق ون تفرق م تك ن ث وم

ة منفصلة عن              ادات مجرد إيماني ى جعل اإلعتق د أدت إل ه ق يالت بإسم الفق د والعمل اإلعتقادات بإسم التوحي

ا أي    ،العمليات ة  أدون أن يكون له ارات       ،سس عقلي ات مجرد عب ا تجعل العملي تم ممارستها    آم وشعائر ت

ويكون الفقه وحده هو العمل ال    ،ا ال صلة لها بالعمليآيف تكون العقائد آلها نظر ،وأيضا.والتكرار بالعادة

 .صلة له بالنظر؟
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ين               ين اليق ق الصلة ب وهى صلة    -والظن   وبالرغم من محاولة القدماء الربط بين اإلثنين عن طري

ا والب    األصول ي إذ  .قية خالصةنظرية منط ة يمكن اإلستدالل عليه ة قيني ى صدقها   رهن ة؛    ،عل روع ظني والف

ة  إال أن الصلة ظلت أ   -ألنها مجرد إجتهادات عملية لتحقيق مصالح الناس فكيف يخرج الظن     . يضا مبهم

   .من اليقين ؟

ة             ة يقيني ت األصول النظري ا  -وإذا آان ي ألنه وانين    ه ل وق اق العق ى إتس د عل ى تعتم األسس الت

رد     التي و ،ألنها الفروع التى تقوم على المصلحة ؛وآانت التطبيقات العملية ظنية ،المنطق قد تختلف من ف

فكيف يكون أساس العمل    -ومن عصر إلى عصر ،ومن مكان إلى مكان ،إلى فرد ومن جماعة إلى جماعة

ي     آيف يمكن م و .نى؟يقينا ويصدر عنه عمل ظ ة الواحدة الت ذه األسس النظري ان    تال ت ن ه ر الزم ر بتغي غي

عوب   اختالف الش ف ب ان وال تختل ان والمك إختالف الز   واألوط ف ب ات تختل تخراج عملي ان  إس ان والمك م

 .270»وطانوبإختالف الشعوب واأل

 

ذى هو ساس في العقل المصلحي واأل. ة األصل هو البحث عن األساسإن أهمي«          م     ال ه عل يجتمع في

ل النظري      و. صول الفقه أو علم الفقهأصول الدين وعلم أ ين العق ع ب ذى يجم ل   العقل المصلحي هو ال والعق

د أ. يالعمل يلق ين ف ين العلم تدالل دى الفصل ب دة واإلس ين العقي ى الفصل ب ا المعاصرة إل الى وبالت ،حياتن

ا   ،تعوضنا عن نقص العمل   ،إيماتية خالصةالعقل وتحول العقائد إلى عواطف  صيل فيغياب التأ وإنزواؤن

الم         دائرة الوجدان وإ في ى الع ا عل دال من إنفتاحه ى شئء ب ا إل ا وتحوله آبواعث للسلوك ومقاصد     ،نغالقه

د ل  وإ ،الشريعة وحدها   آما أدى الى توقف اإلجتهاد في العقيدة وحصره في. علللف ار أن العقائ ا أسس   عتب ه

دمها وعدم تعبيره     ا أواحدة ثابة ال تتغير مم  ى ضمورها وق ة     دى إل ا الراهن ة وظروفه ع األم م   .ا عن واق ث

م    ،وتحولت العقائد إلى بدائل عن المصالح  ،حدث الفصل بين العقيدة والمصلحة اس ول وضاقت مصالح الن

لفارغة من  اإليمانية الالعقلية اوآرد فعل على العقائد  ،ترعها إال الحرآة العلمانية التى نشأت أساسا بسببها

فضاعت   .عةوبقاء العقيدة دون شري ،النهاية إلى فصل النظر عن العمل دى ذلك آله فيوقد أ. مضمون ّىأ

يئا  دة مقدسة من اهللا     ومادا .الشريعة ولم تغن عنها العقيدة ش د إنتشر      مت العقي والشريعة لصالح اإلنسان فق

 .271»فتأآدت محورية اهللا وهامشية اإلنسان وغاب الفكر األنساني المصلحي ،هوتيفى عقليتنا الفكر الال

 

 :ةعالقة اإليمان باألعمال عند األشاعرة واإلمامّي.1-2-3-2      
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دة     المبحث السابق   في أشرنا           رع عن العقي دة هى أ  إ حيث  ،أن العمل ف ال  إذ.لعمل آلساس ل ن العقي

ة   لعملعالقة اإليمان با فما هيوبناء على هذا  .يتصور عمل بدون عقيدة ا هو    ؟ عنداألشاعرة واإلمامي وم

 .؟ سبحانه وتعالى موجد به أم اهللالهل هو  وذلك؟دور اإلنسان بالعمل

 

ى مؤس   قاد عند األشاعرة ي اإلعت أصولبيان إن             الحسن   الشيخ أبي   مذهب األشعريّ  الس رجع إل

عري م  ، ]م935/ه324:ت[األش ى ث ار إل ة آب ّذ  أئم ذين ه اعرة ال ذهبالا بواألش عري م  ،األش

اقالن دادي ،]م1012/ه403:ت[،يآالب ويني ،])م1037/ه:429ت[والبغ  ،]م1085/ه478:ت[والج

ي تانيو،]م1111/ه505:ت[والغزال رازيو ، ]م1153/ه548:ت[الشهرس   ،]م1219/ه606:ت[ال

ديو يو ،]م1233/ه631:ت[األم ازانيو ، ]م1354/ه756:ت[اإليج  1389-م1388/ه792-791:ت[التفت

ريف الجو ،]م انيالش جيو ،]م1413/ه816:ت[رج ي  ، ]م1474/ ه879:ت[ القوش ن  متكلم رهم م وغي

 .األشاعرة

 

ى األئ أصول اإلعتقاد عند اإلمامّي رجع بيانبينما ي        ة اإلثنى  ة إل ول الشيخ الس    .يةعشر  م بحانى في  يق

ة    يلة فليست حص   ،ةوأما عقائد الشيعة اإلماميّ   «:عقائد اإلماميةلل مرجعيةبيان ال ات األجنبي اك بالثقاف اإلحتك

يم أوال   عق وإنما هي ،ة طوال القرونما أنتجته البحوث الكالمّيوال ذآر الحك ا   ،ائد مأخوذة من ال  .والسنة ثاني

أخوذة      ،طالب  مام علي بن أبيوخطب اإل رة الطاهرة الم ا   من النبي  وآلمات العت رم ثالث ك   . األآ فألجل ذل

 .272»ياة أئمتهم الطاهرةيحدد عقائدهم بتاريخ اإلسالم وح

 

ام األشعري    آتب التشير           ى أن اإلم ان   ملل والنحل عل ره معتزل    يف آ ة أم اد  ّيبداي دة   في   اإلعتق م

رر . 273 الشيخ السبحانيعند ها فضعرغم  ،رب أربعين سنةتق رك  ثم  ق ذه ال ت د مذهب  وتأ ياإلعتزال ب م  يي

اء ديث و ،الفقه ل الح افة أه ع إض ه وم لالتنزي ي  ،التأوي ةصفات األخباربعض الف ة المتعل ي صفات اهللا بق

 .274هيبالتشظاهرها  التي تدل فيو ،سبحانه وتعالى

 

ى   ،ة من حيث األصل آان خالف األشاعرة واإلمامّيولّما             ة  يرجع إل ار ل  ماهّي ام اإلختي ك؛  إلم  وذل

ال انبا من ج أن  نشير ينبغي .؟اإلختياردور فى أم لإلنسان  ؟هللا مختصاإلختيار  هل  ،عالقة اإليمان باألعم

ة  األشاعرة رؤية مقارنا بين أثير    ،واإلمامي درك مدى ت ة   ةجدليّ  لن ى   عالق ان بالعمل عل ار   اإليم دأ اإلختي  مب
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ا نشير     ،يمان بالعمل عالقة اإلا سيدفعنا الوقوف على حقيقة البحث فيهألن إشكالية اإلمامة؛ في  والنص آم

  .؟سبحانه وتعالى اهللا ملعمل ألموجد هو ال نهل اإلنسا ةالمبنّي العملب اإلنسان عالقة جدلّية  يضاأ

 

ي            ث ف ةالبح ل عالق ان بالعم نكتفي ،اإلم راد س زم   إي ن ح ام اب الم اإلم اهريآ  الظ

في األشعري ]م1063/ه456:ت[ ام النس ي . ]م1114/ه508:ت[واإلم ة ف ذه العالق ارن مضاعفات ه م نق  ث

 .من األعمال عند األشاعرة واإلمامّية؟ هي أم ؟ن اإليمانة اإلمامة هل هى مجدلّي

 

ا هو   فذهب :يمانماهية اإل إختلف الناس في«:]م1063/ه456[يقول ابن حزم       : قوم إلى أن اإليمان إنم

واع ال   ،ةوالنصرانيّ  ،ةاليهوديّ وإن أظهر   ،رفة اهللا تعالى بالقلب فقط مع ه   وسائر أن انه وعبادت ر بلس إذا   .كف ف

اعرف ا ةهللا تع لم من أهل الجن و مس ه فه ن ،لى بقلب م ب ى محرز الجه ول أب ذا ق ى الحسن  وه صفوان وأب

ى أن   .وأصحابهما البصرّي األشعري ان هو  وذهب قوم إل الى وإن إ   : اإليم اهللا تع رار ب ه   إق ر بقلب د الكف   ،عتق

 .وأصحابه انيستحسوهذا قول محمد بن آرام ال  ،الجنةفإذا فعل ذلك فهو مؤمن من أهل 

 

ان هو   «        ى أن اإليم وم إل ا   : وذهب ق رار باللسان مع ة بالقلب واإلق إذا عرف المر    ،المعرف دين  ءف ال

الم      ان واإلس ل اإليم لم آام و مس انه فه ه بلس ر ب ه وأق ا وأ ،بقلب مى إيمان ال ال تس رائع   ،ن األعم ا ش ولكنه

 .فقهاءوجماعة من ال ،حنيفة النعمان بن ثابت الفقيه وهذه قول أبي .اإليمان

اء «        ة  ،وأصحاب الحديث   ،وذهب سائر الفقه ع الخوارج   ،والشيعة  ،والمعتزل ان    ،وجمي ى أن اإليم إل

ر     ،والعمل بالجوارح ،واإلقرار باللسان ،المعرفة بالقلب بالدين: هو ان    ،وأن آل طاعة وعمل خي فرضا آ

اد   .عصى نقص إيمانه وآلما .إزداد اإلنسان خيرا إزداد إيمانهما وآل .إيمانأو نافلة فهى  وقال محمد بن زي

وفي ري الك اهللا عز وجل: الحري ن ب ن آم لم ،م ه وس ول اهللا صلى اهللا علي ذب برس ى  ،وآ ا عل يس مؤمن فل

وآافر بالرسول   ،مؤمن آمن باهللا تعالى فهوألنه  ،ولكنه مؤمن آافر معا ،وال آافرا على اإلطالق ،اإلطالق

 .275»فهو آافر

 

ام            ول اإلم فييق ان  ،]م1114/ه508ت[النس ة اإليم ان حقيق ى بي ان«:ف و اإل اإليم راه ان رق  ،باللس

ة  نة والجماع ل الس ر أه د أآث ب عن الى. والتصديق بالقل ه اهللا تع افعي رحم ال الش رار : وق و اإلق ان ه اإليم
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ان   باللسان والتصدي  ان والعمل باألرآ ة ت الّكوقال . ق بالجن م أصحاب أ   ،رامي د الكّ   عي ب وه د اهللا محم : رامب

 .276»التصديق اإليمان مجرد: بو منصور الماتريديوقال أ. اإليمان مجرد اإلقرا دون التصديق

 

ذهب األشعرّي          ام النسفي م ع اإلم ان داف ة اإليم ي حقيق ان،ف يس من اإليم ر أن العمل ل   . حيث إعتب

ؤمنين   ]. 31:يمإبراه[﴿قل لعبادي الذين أمنوا يقيموا الصالة﴾: مستدال في ذلك بقوله تعالى حيث سماهم اهللا م

ذلك  ،وفصل بين اإليمان والصالة ،قبل إقامة الصالة الى  إستدل   ،وآ ه تع تم      :بقول وا إذا قم ذين أمن ا ال ا أيه ﴿ي

ل    «:مؤآدا على. نين قبل إقامة الصالةحيث سماهم مؤم ،]6:المائدة[إلى الصالة﴾ ان قب أنه لو وجد منه اإليم

ة يك ،ثم مات قبل الزوال ،الضحوة ان      ،ون من أهل الجن ان العمل من اإليم و آ ة؛       ،فل م يكن من أهل الجن ل

م        ،وآذلك أصحاب الكهف وسحرة فرعون. ألنه لم يوجد منه العمل ة وإن ل م من أهل الجن ى أنه أجمعنا عل

 .277»يوجد منهم العمل فثبت أن العمل ليس من اإليمان

 

أ نفهم مدى  ،ةعراشعند األ عمالاألو اإليمانبين عالقة الحقيقة إلى  إذا نظرناف        ة   ثيرت ك العالق ى   تل عل

ول باللسان وا   ،مجرد المعرفة فى القلب اإليمان  ت األشاعرةإعتبرحيث  ،اإلمامة الجوراح  دون الق . لعمل ب

دي   دمجر  اإليمانآون إلى ؤدي ت قدو .بين اإليمان والعمل  ّيل الكلااإلنفص وهذه بال شك تولد  الهوتى عق

  .من حيث التأثيرفراغ عن الواقع 

    

ة أن  جد ن ،خر من جانب آ         اء   ،اإلمامي ة  ،وأهل الحديث   ،وجمهور الفقه م    ،والخوارج  ،والمعتزل آله

ى     ،المعرفة بالقلب فقط   دمجرحيث لم يكتفوا ب ،قة اإليمان بالعمل جزء ال يتجزءإعتبروا عال ل عالوة عل ب

 .اإلقرار باللسان والعمل بالجوارحو ،دين بالقلبلفي معرفة اأن عناصر اإليمان يشمل  ذلك إعتبروا

ان بالعمل  آيف نحدد مفهوم  ،مفاده ،الصدد فى هذا يرد إشكالهنا و       د األشاعرة    عالقة اإليم هل   ؟عن

دد عري   نح ام األش ول اإلم ذ بق دد أم  ؟األخ ول  نح ذ  بق اء؟األخ ى  .جمهورالفقه وف عل ذا  ألن الوق ه ه وج

ة   معرفة ى الوقوف عل ساعدناي اإلشكال ة اإلمام د األشاعرة  حقيق دنا ن ألن. عن ول    من  ا وج : األشاعرة من يق

 . األصولإنها من  يقولمن  بينما نجد  ،اإلمامة من الفروع

 

اف         ى  إذا نظرن كالإل ذا اإلش ة ه ائلين بأصولّي ،بدق د أن الق ّي  ة نج ابع الفقه يهم الط ب عل ة يغل اإلمام

ولّي ى   األص ابع الكالم ن الط ر م فّي أآث ائلين بفر  ،الفلس س الق ةعّيعك ث ،ة اإلمام دن حي وا  ج م متكلم  أنه

فة ال .الفالس بيل الميث ى س د  ،فعل ونج ائلين بأص اعرة لية اإلمامّيالق ن األش لة م ي :مث  القاض
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اورد ن  والقاضي ، ]م1058/ه450:ت[يالم يرازي  الفضل ب ان الش ة  ]م1520/ه927:ت[روزبه والعالم

 . ]م1286/ه685:ت[يالبيضاو القاضيو ]م1474/ه879:ت[يجعالء الدين على بن محمد القوش

 

ا يب            ائلين بفر ننم د الق ل عّيج ة مث وين :ة اإلمام  ه505:ت[يالغزالو ،]م1085/ه478:ت[يالج

  .آبار األشاعرةمن وغيرهم   ]م1355/ه756:ت[ياإليجو ،]1111/

 

ي  يظهرو          ة جدليّ  أن ل روع    ة اإلمام ين األصول والف د األشاعرة   ع ،ب ة فالسفة     ن ين رؤي  تتعاعس ب

ة     يمكن أن ن  بذلكو .فقهاء األصوليين رؤية المتكلمين وبين ة األشاعرة فى اإلمام ّيم نظري ؛ منظورين من   ق

 .عند األصوليين عقدّي ومنظورأصولّي المتكلمين فالسفة عند منظور فرعّي فقهّي

 

 :إلمامّيةعند األشاعرة وا بالعمل اإلنسانعالقة  .1-2-3-3      
 

م   أفذهب  ،ختلفوا فى خلق اهللا عز وجل ألفعال عبادهإ« قال أبو محمد ابن حزم         وآل   ،هل السنة آله

ل ع الفع تطاعة م ال باإلس ّي ،من ق ة ،وبرغوث ،آالمريس وطوائف من  ،ةوالجهمّي ،شعريةواأل ،والنجاري

ا اقد خلقها اهللا عز وجل فى الف    ،إلى أن جميع أفعال العباد مخلوقة ،عةوالشي ،والمرجئة ،الخوارج  .علين له

 .دبو يحيى حفص الفرضرار بن عمرو وصاحبه أ ،افقة صحيحةمعتزلة مولمن ا ووافقهم على هذا

 

ائر «        ن وذهب س ك م ى ذل م عل ن وافقه ة وم ة المعتزل وارج ،المرجئ يعة ،والخ ع  ،والش ى أن جمي إل

اْ َعفعال العباد محدثة َفأ م  ْوٌلفاِع َلَه ا ول ا اهللاٌ يخلْق ه نهم فى ماهيّ      ،عزوجل  ه يط م ى تخل نفس  أة عل ال ال إال  ،فع

اد  ه ليس من شيء من أ إن: فقال... بن المعتمر بشر ال العب ه فِ    إال ،فع م سْ ل من طريق اإل  عْ اهللا عز وجل في

ه حسن  أن تسميته ب و. بأنه صواب أو خطأ   ٌمْكواهللا تعالى فيه ُح إال ٌلنه ليس للناس فْعأ ،يريد بذلك  ،موالحْك

 .278»و معصيةأو قبيح طاعة أ

 

ام النسفي فى بي            ة اإلنسان بالعمل   ايقول اإلم داهم اهللا    «:ن عالق ة ه ا    : قالت المعتزل اد آله ال العب أفع

ان أ  والعبد هو الذي ي ،مخلوقات العباد را آ د مستطيع بإستطاعة      خلق فعل نفسه خي دهم العب و شرا؛ ألن عن

الى  إ تاجحوال ي ،فعلنفسه قبل ال د مستطيعا ب   إو .لى اإلستطاعة والقوة من اهللا تع ان العب ستطاعة نفسه   إذا آ

اد  : وقال أهل السنة والجماعة . قبل الفعل فأفعاله تكون مخلوقة من جهته ال العب الى    أفع ة هللا تع ا مخلوق . آله

الى ي ان أوشرا؛ ألن اإلواهللا تع را آ ا خي اد آله ال العب ق أفع الى تحدث خل ة ستطاعة من اهللا تع د مقارن للعب
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أ  ل ه لفعل ال متقدمة على الفعل وال مت ع   لوا. خرة عن د بجمي الى   أعب ة هللا تع ه مخلوق ه      ،فعال ه قول ك علي دل ذل ي

 .279»﴿ واهللا خلقكم وما تعملون﴾:تعالى

 

ه          تداللووج ن  اإلس ةاآلم اعرة   ي د األش ى  عن ائم عل ا«أن ق الى   »م ه تع ي قول ون﴾  :ف ا تعمل ﴿ وم

درية ى  وي. مص ون معن ةاآلك م : ي م وعملك ة واإلماميّ  . واهللا خلقك ا المعتزل أولونوأم ا«ة في ا   »م ى أنه عل

  .واهللا خلقكم وخلق الذي تعملونه من األصنام: يةومعنى اآل ،موصوله

 
ا موصولة    ،ةية يدعم تأويل المعتزلة واإلمامّيآلافي سياق الإال أن         ى أن م يس «ال مصدرية  ،عل " إذ ل

 .280»بدليل قاطع وال يصار إلى التفكيك إال" ما تنحتون" لقوله إال ترجمة" ما تعملون

 

 

******** 

 

 

 

 

 :اإلماميةاألشاعرة و عندة اإلمامة وإشكالّي بين األصول والفروع معيار التفرقة :ثانىالفصل ال
 

 .الشهرستاني »آل مسألة يتعين الحق فيها بين المتخاصمين فهي من األصول«

 

ى  رجع ت ةعند االشاعرة واإلماميّ  والفروعبين األصول  اإلمامة إن جدلّية        د أسا  إل ة   تحدي سيات التفرق

ين روع  األصول ب ينوالف د المتكلم ديات و. عن ة يصعب أبج ذه التفرق د ه ى هاتحدي بس   عل ل الل ه يزي وج

ذا   .تكلمينواإلشكال عند الم ى ه ة إن ف  وعل ين ا   جدلّي ة ب روع  اإلمام  فى إطار   يمكن دراستها   ،ألصول والف

دين  عالقة أو فى إطار  ،اإلشارة إليه تآما سبق ،القة اإليمان بالعملع  حسب تصنيف   ،فروع الب  أصول ال

 :من ناحيتين جدليةومن هذا المنظور يمكن دراسة هذه ال. العلوم اإلسالمية

 

 .مينرؤية المتكلحسب فروع تصنيف العلوم إلى أصول و  . 2-1       
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 .أدلة ظنية غير يقينيةإلى قطعية يقينية و لةتصنيف األدلة إلى أد.  2-2       

 

 :اعةوالّط ريعةالّشوبين  المعرفةووحيد الّت اإلمامة بين. 2-1        
 
زلل        ين  تميي روعو صولاألب ة   الف الل رؤي ن خ ينالم ار  متكلم وف نخت ة س اء  رؤي ن علم المين م ع

 .]م1389 -م1388 /ه792-791:ت[ تفتازانيوال ]م1153/ه548:ت[الشهرستانيوهما   ،األشاعرة

 

 :ضوابط التفرقة بين األصول والفروع عند التفتازاني. 2-1-1
 

ازاني   تصنيف العلوم إلى أصول و إلى أوجه  إذا نظرنا      د التفت روع عن ا    ،ف ه جعل األصول     فإنن نجد أن

 :إلى قسمين هاصنف مث »،األحكام الشرعية«مظلة والفروع تحت

 .ةة وعملّيفرعّيتسمى و ،ما يتعلق بكيفية العمل .1

م الشرائع       «وتسمى أصلّية وإعتقادّية ،ما يتعلق بكيفية اإلعتقادو  .2 األولى يسمى عل ق ب والعلم المتعل

ام  ة الشرع   أل؛ واألحك تفاد إال من وجه ا ال تس ة عن     يسمى حيث  ،نه ام العملي ة األحك د معرف ا يفي م

ه   يلية بالفق ا التفص ا . أدلته ةأم د  تف: الثاني م التوحي مى عل فات س ه    ،والص هر مباحث ك أش ا أّن ذل لم

 .281»وأشرف مقاصده

 

 

 :ضوابط التفرقة بين األصول والفروع عند الشهرستاني . 2-1-2

 
روع فى آ  صول و أالعلوم إلى  تصنيف حاول ]م1153/ه548:ت[يام الشهرستاناإلم         ه ف ل  « :تاب المل

ى    ،ل والفروعبين األصو ةفرقتالفي  المتكلمين أراءبعض نقل  حيث ،»والنحل ك األراء إل من غير ربط تل

 :أوجه الشهرستانى إلى أربعة ما نقله صول من الفروع حسبيمكن  تمييز األإال أنه  .هاأصحاب

 

 .282»عرفة الرسل بآياتهم وبّيناتهممو ،ة البارى تعالى بوحدانيته وصفاتهمعرف«األصول هي .1

األصول وآل ما هو   تدالل؛ فهو منليه بالنظر واإلستوصل إوي ،آل ما هو معقول«:األصول هو  .2

 .283»ليه بالقياس واإلجتهاد فهو من الفروعمظنون ويتوصل إ
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 .284»من األصول عين الحق فيها بين المتخاصمين فهيآل مسألة يت« .3

د   فمن تكلم  .عوالطاعة فر ،والمعرفة أصل .ةإلى معرفة وطاعم قسنتالعلوم    .4 ة والتوحي فى المعرف

ا   ،طاعة والشريعة ومن تكلم فى ال ،آان أصوليا ان فروعي م الكالم      .آ  ،فاألصول هو موضوع عل

 .285»والفروع هو موضوع علم الفقه

 

 :الشهرستاني التفرقة بين األصول والفروع عند ضوابطمناقشة . 2-1-3
 

ي )(Epistemology معرفةالإلى  التي ذآر الشهرستاني وجهألاتصنيف يمكن          ا الت  يتوصل إليه

تدالل والنب راإلس ى  ،ظ ريعةالوإل ي (ش ا يتوصلIslamic law) الت اساب إليه اد والقي ذا . إلجته ن ه وم

ورال ة   ،منظ ين المعرف ة ب رد اإلمام ا ب) Epistemology(تتت ال إعتباره ين   أص ول وب ن األص م

 .من الفروعفرعا إعتبارها ب Sharī‛ah)(الشريعة

 

دو  ،)theory(ةظريّ من حيث النّ  إلى أصول وفروع  هذا وتقسيم العلوم         ين اإلماميّ     يب ه الخالف ب ة أن

ين األ اعرةوب ث الن ،ش ن حي يم ر العلم ّكإال أن الخالف . ظ ة يش ه تصنيف اإلمام إذا ن .ل وج اف ى  ظرن إل

نيف اعرةاإلمامّي تص ي  ة واألش ةف وم اإلمام د أن اإلمامّي ،مفه زء نج ة ج رت اإلمام ن  اة إعتب م

ة دة  ،)Epistemology(المعرف ن العقي زء م ا إعتبرت ،)(Beliefأو ج ابينم زء ه اعرة ج ن  ااألش م

 .)Sharī‛ah(الشريعة

 

د اإلمام من المعرفة  اإعتبار اإلمامة جزء ريجتخ أيضا يمكنآما           ار    ،ةيّ عن ام قائم   بإعتب  اآون اإلم

لم في   ه   ،)Epistemology(ةالمعرف  مقام النبى صلى اهللا عليه وس ك أن ان النبي   ل وذل ا آ ه    م صلى اهللا علي

رد  يجبومن هذا المنظور  .أصال للمعرفةن يكون اإلمام أيضا أ لزم ، ال للمعرفةأص ،لموس من   على آل ف

ة   هو   اإلمامما دام  ،إمامه ءالمر  َفِرأن يْع -حسب إعتبار اإلمامّية- األمة ى المعرف يلة إل يلة   ،وس  وهي وس

وا    ؛اإلمامة من أصول الدين بأن «تعتقد اإلمامّيةوهكذا . توحيدهو معرفة اهللا سبحانه وتعالى إلى  م علم ألنه

دين و  أن ام     بقاء ال ى وجود اإلم ا أن ح    ،الشريعة موقوف عل ى وجود النبي     آم  دوث الشريعة موقوف عل

ى النبي    فحاجة الدين إ .صلى اهللا عليه وسلم ه إل ة حاجت لم    لى اإلمام بمنزل ه وس إذا ثب  . صلى اهللا علي ت أن ف

ذ     ،فيه هو تحصيل العلم فالالزم ،اإلمامة أصل من أصول الدين د ال ه التقلي د إال الظن   يوال يكفى في  ،ال يفي

ا ال يخفى   ،ي يدفع بسلوك الطريق الظن ال لما عرفت من أن إحتمال الضرر ة     . آم م إن معنى آون اإلمام ث
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اد     الى       من أصول الدين هو وجوب اإلعتق ام المنصوص من اهللا سبحانه وتع دين بوجود اإلم آل   يف  ،والت

 .286»صلى اهللا عليه وسلم  ينبعصر بعد ال

ا ووجبتتحقق  ،من المعرفة ابإعتبار آونها جزءمفهوم اإلمامة  فية منطلق اإلمامّيإن            ومن  . مد اإلم

ه ب معرف على المرءهنا يجب  ام ت ا روي . اإلم لم    عن النبي   لم ه وس ال   صلى اهللا علي ه ق م     «: أن من مات ول

ه فليمت إن شاء      «:خرحديث آ فيو .»مام زمانه مات ميتة الجاهليةيعرف إ ام زمان من مات ولم يعرف إم

ذان  . »يهوديا وإن شاء نصرانيا   ر وه د ت اناألث ام إن حصل   أب «:انفي ة اإلم وإال فال   ،ثبت اإلسالم   ن معرف

ان  . إسالم له اد الحديث أن معرف      ،وآيف آ ان مف إذا آ ام ف دين أو اإلسالم     ،ة اإلم فكيف ال   ،من مقومات ال

 .287»أصول الدين وأساسها خلة فياتكون د

 

ى  بل  ،عند اإلمامّية ليس على اإلطالق ،مفهوم اإلمامةالكالم في  هذا          ر   تيحتاج إل ان أآث . حاووض بي

د اإلماميّ    أن اإلما وهو دين عن ة     ،ةمة من مقومات ال ر     ال أن اإلسالم يتوقف بحصول اإلمام ا تشير األث آم

  .ةالمتقدم

 

ذا اإلشكال  عن   يالخزاز لسيد محسن وقد أجاب اهذا              د اإلماميّ   ه ا  ةعن ة  «:الئق م إن اإلمام إذا  -ث

ة  هو   ،ولكن مقتضى األدلة التعبدية ،زم من فقدها إخالل الدينيل -صال من أصول الدينت اإلمامة أآان آفاي

ي هادتين ف ام اإلسالمّي الش يإجراء األحك ع اإلسالمي ة ف ي ،المجتم ال ف اهر الح اة ب ،ظ ال وال مناف ا ف ينهم

دل بأصول المذهب       َموِل ،تغفل ة والع ا عرفت من آ       .ا ذآر يظهر وجه تسمية اإلمام د م اه بع إن معن ة  ف فاي

ي  دا ف هادتين تعب ب أ الش المترتي ام اإلس اأ ،حك دل«ن إنكارهم ة والع ذهب   »اإلمام ن م روج م يوجب الخ

  .288»ة ال عن إجراء األحكام اإلسالميةاإلمامّي

 

د اإلماميّ   مامة من المعرفةثم إن آون اإل         ام حاص    قتضي ي ،ةعن ة   الآون اإلم ة اإللهي ا  ال  -للمعرف آم

ا  ليتوصل  -ةاألحكام الشرعّي اإلمام األشاعرة أن يعرف تشترط عليه ل النص القرآني     به ى تأوي ابه  إل  المتش

 .بالحوادث المتجددة

 

ة   اأن اإلمامة جزء  تعنى ،يةوينبغي أن ندرك أن حقيقة آون اإلمامة من الدين عند اإلمام         ،من المعرف

ث ام  فائوظن إ حي ل ،اإلم ل مث يالن وظائف تمث ل ب ه وس نص  ،مصلى اهللا علي ة ال ث آشف حقيق ن حي م

  .وتأويله
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ا من وظائف النبي صلى اهللا        ،من جهة المعرفة بالنبيمن عالقة اإلمام  افلكى ندرك جزء        ذآر جانب ن

 :هاومن ،تهاتغطي لى اإلمامتلزم أيضا ع التىو ،عليه وسلم

لم   .1 ه وس ز    ،آان الرسول صلى اهللا علي اب العزي ه    ،يفسر الكت وزه    ،ويشرح مقاصده وأهداف ويكشف رم

 .وأسراره

 .زمن دعوته يآانت تحدث ف يين أحكام الموضوعات التبي ،آان الرسول صلى اهللا عليه وسلم .2

ى الحمالت التشكيكي     ،آان الرسول صلى اهللا عليه وسلم .3 رد عل ة روالتساؤالت العويصة الم   ،ةي  يالت  يب

 .آان يثيرها أعداء اإلسالم من يهود ونصارى

لم     .4 ه وس لى اهللا علي ول ص ان الرس دس     ،آ ف وال ن التحري دين م ون ال ه    ،يص ذه عن ا أخ ب م ويراق

 .289المسلمون من أصول وفروع حتى ال تزّل فيه أقدامهم

ق        ذا المنطل ن ه ة هي ،م د اإلمامّي ة عن ة افالخال «فاإلمام ية اإللهي ي   لت ائف النب ة  لوظ ون متمم تك

ة   ،فكل وظيفة من وظائف الرسول صلى اهللا عيه وسلم. وإدامتها عدا الوحي ،صلى اهللا عليه وسلم من هداي

وقهم  ادهم وس ر وإرش دل ،البش ة الع دوان  ،وإقام م والع ع الظل رع ،ورف ظ الش اب ،وحف ان الكت ع  ،وبي ورف

ر    ،اإلختالف اس وت ة الن ام     ،بيتهموتزآي ة لإلم ك ثابت ر ذل وة  في أصول       . وغي ا أوجب أدراج النب ه فم وعلي

 .290»أوجب أدراج اإلمامة ،الدين

 

ه     تجسدت مثل ما ،في اإلمام ،المعرفة اإللهية الكليةت تجسد ،اإلعتبارهذا بو         في النبي صلى اهللا علي

ة    اإلمام وذلك أن . وسلم ارق  من حيث المعرف وح ص  إال -ةد اإلماميّ عن - يالنب عن   ال يف اق   ،يفة ال ا ب  يأم

اء    وعلى هذا .مشترآة بينهما يالصفات فه ة األنبي ة  حق  يف  أيضا  واردة فهي  ،فكل علة توجب بعث  ؛األئم

ام  ،لهداية البشرالمعرفة الدالة ب ألن الغرض من بعثة األنبياء آانت تتجسد بالدرجة األولى د   ،فكذلك اإلم الب

ه  ،لمعرفة اإللهيةابأن يتصف بالدرجة األولى  ام النب   اقائم  وذلك لكون لم    يمق ه وس ذا   . صلى اهللا علي وفي ه

 .عند اإلمامّية اإلطار يمكن تفسير اإلمامة حول أصولّيها من جهة المعرفة

 

اريخى      «:فى آتابه ،علي مبروك حسب رؤية ،هرمن هنا يظو         ة والسياسة و الخطاب الت عن اإلمام
د م العقائ ى عل رقأن  »ف اعرة واإل الف ين األش ول مامّيب كالّيةة ح ة إش ةاهو ،اإلمام ل لمعرف ك  .والتأوي وذل

ي  ى ف ل   يتجل كالية تأوي وحىإش نص(ال ة )ال ا   . والدول ن طرحه كالية يمك ذه اإلش د   : وه ترط توحي ل يش ه

ا آ ،تأويل النص الوحى فى شخص واحد   مع )القيادة(اإلمامة ل  ال اتحد  م وحي (تنزي ة  )ال ادة (واإلمام  في )القي

  .فيه؟ الرسول صلى اهللا عليه وسلم ةّيشخص
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اءو         ذابن روك إعتبر على ه ى مب كالّيعل د السلطة ب ةإش وحىتوحي ل ال ين أهل  ،تأوي جوهر الخالف ب

ة  في   والشيعة  السنة  ألة اإلمام ا مجرد سياسة فقط       «مس ة آونه ذا تتجاوز اإلمام ك من    ،وهك حيث إن وذل

ا فى     ،الذى يعنى أن تجد الدولة األمر ينتظمهايها مشروطة بحضور تأويلى ف تبدو السياسة ما يؤسسها ثقافي

 .291»تها وتمّكنهاومن هنا قّو ،)هو الوحى وتأويله(بدأ باطنى خاصم

 

م         التى أدّ  هي المشكلة  وهذه             م والحك ين العل ام ب ى اإلنفصال الت ة المطاف إل ا أّدى  ،ت فى نهاي  مم

 .292ةالمرير ةأحداثه الطويل آليا َعْبَرّي ى إنهيار نظام العالم اإلسالمأخيرا إل

 

 

 

 

                                                            ******** 

 

 

 

 

 

 :ةاإلمامّي عند صولّيتهاأ وإشكاليةاإلمامة  .2-1-4       
 

رر        د تق ة ق د اإلمامّي ن أصو عن ة م دينأن اإلمام ن فروع ،ل ال اوليست م ة ب ه لالمتعلق ىتو. العم   عن

ة    ع فرويت. معتقداتالمن  آونهاأصوليتها  اده  من أصولية اإلمام اد عل     ،إشكال مف ى  إذا آانت مسائل اإلعتق

ول  إذ -يالسبحان حسب ما أوضح الشيخ مراتب ده سبحانه  فالشها «:يق ه   ،دة بتوحي وة نبي اس   وإ ،ونب اء الن حي

ر   وليس آذلك اإل ،يماناإلوتعد مائزا بين الكفر  ،يوم الدين ذاب القب ر    أعتقاد بع و آون  أو سؤال منكر ونكي

ائل  ،ةلكالميّ مسائل االمن  هيأم  ؟من أساسيات العقيدةأيضا  اإلمامة فهل  -293»ي الكبيرة مؤمنابآمتر  آمس

 .؟ةمن المسائل الكالمّيالعباد وغيرها وأفعال ،والقضاء والقدر ،صفات اهللا

 

                                                 
 .81-80م ص2002 ،آز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان مر،اإلمامة والسياسة والخطاب التاريخى فى علم العقائد عن ،على،مبروك   - 291
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كالية أصولية اإلم        أطير إش ة عنيمكن ت ة ،ةد اإلمامّيام ا مرت بمراحل مختلف ن بعض يث إبح ،بأنه

ة د ،األزمن ت تع ة آان ة واألولوي ادة األحقيق ول لقي د الرس ة بع د   .األم ى ح م تطورت إل ويض ث ة التف نظري

ة  ويظهر .اإللهّي ى ترجع        ادئب  يف  آانت  أن اإلمام ة الت ى  األمر من األمور العام في  شورى  لا أساس إل

دام    ألمر ب س الكن عّك .األمة ذى نّسف الشورى    يسبب األحداث والصراع ال ك   وخلف اإل  ،ال ستبداد والمل

ة ف  توآان .الغضوض ة األم ياإلمام د النببداي لم   ير بع ه وس ر تقتصلى اهللا علي ب ق ن جان ش يصر م

ان عل  . ةباألحقّي ن أب   يوآ ره       طالب  يب ة من غي ه أحق بالخالف رى أن دة ستة       و .ي ة م أخر عن البييع ذا ت له

 . أشهر

 

د النب   يرضطالب  بن أبي ين علبّيوقد          لم    ياهللا عنه أمر اإلمامة بع ه وس ال .صلى اهللا علي ا  «:فق فلم

ده   ،عليه وسلم صلى اهللا مضى رسول اهللا  ا   .تنازع المسلمون األمر بع واهللا م ان يلق   ف وال  ،يروع  يف  يآ

ذا األمر عن      ،ييخطر على بال دل ه ا راعن   .يأن العرب تع ال الن   يفم ى أب  إال إقب الهم   ،بكر  ياس عل وإجف

 فلبث بذلك ما شاء اهللا  .الناس ممن تولى األمور علّي يف محمد امقأحق بم يورأيت أن ،ييدفأمسكت  ،عليه

 .وملة إبراهيم عليهما السالم  إلى محو دين محمد ندعوي ،أيت راجعة من الناس رجعت عن اإلسالمر حتى

و      ،اإلسالم ثلما وهدما يفأهله أن أرى واإلسالم  نصرأ مل أنا شيت إْنفخ ه أعظم من ف ت اتكون المصيبة ب

ى   .ثم يزول منها ما آان آما يزول السراب ،متاع أيام قالئل يإنما ه يالت ،والية أمرآم فمشيت عند ذلك إل

ا  يوآانت آلمة اهللا ه  ،تلك األحداث حتى زهق الباطل يونهضت معه ف ،بكر فبايعته يأب رغم   ،العلي وأن ي

افر وبكر رضفت. نوالك ارب واقتصد   يولى أب دد وق ر وس ور فيّس ك األم ه تل  ،فصحبته مناصحا ،اهللا عن

  .وأطعته فيما أطاع اهللا فيه جاهدا

واله          ر ف ى عم ا إحتضر بعث إل ا ،فلم معنا وأطعن ا ونصحنا ،فس ور ،وبايعن ك األم ولى تل ان  ،فت فك

ا    ،ينليس يصرف هذا األمر ع: ينفس يت ففلما إحتضر قل .ة أيام حياتهالسيرة ميمون النقي يمرض فجعله

الوا ل   .. .تةسادس س يشورى وجعلن م ق ان   : يث ايع عثم م فب دناك  ،هل فبايعت مستكرها وصبرت     ،وإال جاه

م   .صطالب على األمر لحري يابن أب إنك يا: وقال قائلهم ،محتسبا تم أحرص  : فقلت له تم   ... أن حتى إذا نقم

ي   ،ييعوننتبا يثم جئتمون ،على عثمان فقتلتموه تم عل  فأبيت عل ازعتمون  ّيكم وأبي ون  يفن م أم   ،يودافعتم ّد ول

تم  ،يوإنكم قاتل ،نت أن بعضكم قاتل بعضنظحتى  ،ّيثم إزدحمتم عل ،ا عنكمًعُنَمَت ييد رك  : وقل  ،ال نجد غي

ا   ،يفبايعتكم ودعوتم الناس إلى بيعت  .فال نفترق عنك وال نختل ،ْاَنْعفباِي ،وال نرضى إال بك ا   عيفمن ب طائع

ا    ،أبيا ما أآرهتماولو ،طلحة والزبير يمن بايعنفأول  .ومن أبى ترآته ،قبلت منه ره غيرهم م أآ ا   ،آما ل فم
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د أعطانى الطاعة وسمح       ،قد خرجا إلى البصرة فى جيش: يلبثا إال يسيرا حتى قيل ل ما منهم رجل إال وق

 .294»...لى بالبيعة

 

الم عل       ى طال ييالحظ من خالل آ ن أب ة فب وم اإلمام يعة يب أن مفه  تآان اأنه ،ةاإلمامّي حق الش

اد    ،ةاألحقّي يف صرقتت دعم     يوف  .ولم تكن اإلمامة من صميم اإلعتق ه ماي ه رضى اهللا عن ذا  خطب رأى  ه  ،ال

ه     ،نهج البالغة   يالحديد ف  يذآرها ابن أب يوالت ،ةة عند اإلمامّيفالخطبة المعروفة بالشقشقّي ه علي يالحظ أن

ن أما واهللا لقد تقمصها اب   «:فقال عليه السالم ،بالخالفة بكر وعمر يمن أب ةحقّياأليشعر ب ،لسالمالصالة وا

  295»وال يرقى إلّى الطيُر السيُل يا محل القطب من الّرحا؛ ينحدر عنمنه يالقحافة وإنه ليعلم أن محل يأب

  

ن أب   يعل  ةإمام في  النصعدم  المعتزلي ابن أبى الحديد دوقد أّآ          ال حيث   طالب  يب م   «:ق ن أواعل

ار  ف  ار واألخب رة  ياألث اب آثي ذا الب دا ه ا وأنصف  .ج ن تأمله م  ،وم اك نص صريح  ّنأعل ن هن م يك ه ل

ون  آما تزعم اإلماميّ  ،ومقطوع به ال تختلجه الشكوك وال تتطرق إليه اإلحتماالت إنهم يقول إن الرسول  : ة ف

ة   ،ليس بنص يوم الغدير ،نصا صريحا جلياصلى اهللا عليه وسلم نص على أمير المؤمنين  ر المنزل  ،وال خب

ؤمنين  .ما شابهما من األخبار الواردة من طرق العامة وغيرها وال وأمر   ،بل نص عليه بالخالفة وبأمر الم

يهم من         يوصرح لهم ف  ،ا عليه بذلك فسلموا عليه بهاْوٌمِلالمسلمين أن يْس ة عل ه خليف ر من المقامات بأن آثي

اة رسول اهللا صلى      مأن المنصف إذا سوال ريب  .رهم بالسمع والطاعة لهموأ ،بعده د وف م بع ع ما جرى له

م يك  أيعلم قطعا  ،اهللا عليه وسلم ذا النص  نه ل ى النفوس وال      .ن ه د سبق إل اك      ،ولق عولكن ق ان هن د آ ه ق أن

صده عن  آان ي ،ه صلى اهللا عليه وسلملولع. وحكم غير مبتوت ،صريحغير وقول وآناية ،تعريض وتلويح

  .296»ذلكي مع إذن اهللا تعالى ف أووقوٌف ،يعلمه ومصلحة يرعاها التصريح بذلك أمُر

 

 :ةعند اإلمامّيأصولّية اإلمامة  بدأظهور م . 2-1-5 
 

ه   ،أحمد الكاتبذآر         اريخ      :السنة والشيعة  «: في آتاب دين خالف السياسية والت دة ال ة  ن أن ،»وح ظري

ك       قد ظهرت التي تقول بها الشيعة اإلمامّية أنها »إلمامةفي ا يالتفويض اإلله« انى وذل رن الث ة الق فى بداي

ديدة     «ماعند ى ضغوط سياسية ش ات و ،ومجازر  ،تعرض الشيعة إل ى أ   ،مالحق ذيب عل د وتع ويين  يي  ،األم

ق ص    دى فري أ ل ى نش نهمغحت و    ير م رف والغل ن التط وع م ا يحصل ف  ،ن عبيا   ّيأ يآم ع ش ار يتوس تي
                                                 

 1969/ ه1388 ،الطبعة األخيرة -منشورات زاهدّي -،منشورات الرضّي ،والسياسة اإلمامة، الدينوري قتيبة ابن مسلم بن اهللا عبد ،ابن قتيبة - 294
 .  155 -154ص/1ج ،م

ى الح  - 295 ن أب داب رح ،دي ة  ش ج البالغ راهيم    ،نه ل إب ى الفض د أب ق محم ا ، تحقي ة  ءدارإحي ب العربي رآاه    ،الكت ي وش اب الحلب ى الب عيس
 .1/151ج م1965/ه2/1385ط،

 .59ص /1المصدر السابق ج - 296
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ة ف    يف  تحصر الحق   يالت ،فنشأت نظرية اإلمامة اإللهية .وط مماثلةضغويتعرض ل م والخالف أهل   يالحك

ل   ،القول أنهم أولى وأحق من غيرهمب يوال تكتف ،البيت واراء   ب ى ال ول  ،عادت إل أن النب   :لتق صلى اهللا   يب

ه  عليه وسلم قد عين علّي ة تنحصر ف    .ا خليفة من بعده ونص علي ى   يوأن اإلمام ه إل ة   ذريت وم القيام د  . ي وق

اء الراشدين       دأ الشورى والخلف ى مب لبا عل ة    ،إنعكست هذه النظرية س رتهم النظري ذين إعتب  »غاصبين « ،ال

ة     . يللخالفة من اإلمام عل  ذه النظري د ظهرت ه ا ظهرت ف   وق ة  يأول م ن       ،الكوف د ب ام زي ورة اإلم اء ث أثن

د يعل ،]م739/ه122:ت[يعل م ي ن الحك ام ب يع(هش ي الش ن متكلم ةم ي  ،)ة اإلمامي ىوالت قاق  أدت إل إنش

 .297»ة العامةالرافضة عن الحرآة الشيع

 

ة       ،بت ما ذهب إليه أحمد الكان إ             د اإلمامي ة عن د  حول ظهور أصولية اإلمام ك  .بعي ألسباب   وذل

 :منها ،عديدة

ة  وظه شار إليهاالتى أ ن تلك الفترةأ .2 ا   ،ر أصولية اإلمام وم وقت تصنيف ال  ي ف  تزامنت أنه ى   عل إل

 .ة اإلمامة من العقائدحيث إعتبرت اإلمامّي ،ةعملّيحكام وأ إيمانّية عقائد

عبية اإلمامّيأن أيضا  .3 ة الش م الحرآ د ن أتكة ل ع زي ا م يآثره ن عل د    ،ب ه محم ع أخي ت م ل آان ب

ك   ،عشرية ىاإلمام الخامس من أئمة اإلثن ،الباقر م يكن يرضى    ويدل ذل ه ل خروجه ضد نظام     بأن

  .عبد الملكهشام بن 

ك  .4 ى ذل الوة عل م الّر ،ع إن إس و افضة ف د قبْ ه ي  َلمصطلح وج ن عل د ب ورة زي ن ن أو. ث أول م

ن   على حيث أطلق بها  ،هو معاوية بن أبي سفيانها إستعمل م المروان ب ى صفه    حين ا  ،حك نضم إل

ل ة الجم د وقع ك. بع ةحين ،وذل ى معاوي داهللا إل ن عب ر ب ي رضي اهللا جري ا بعث عل ه يطلب  ،م من

ان  قد فإنه :بعد أما«:إلى عمرو بن العاص يقول فيها رسالًة فأرسل معاويُة. البيعة ي  أمر  من  آ  عل

د  ما وعائشة والزبير وطلحة د  .بلغك  ق ا  سقط  فق روان  إلين دم  البصرة،  أهل  رافضة  في  م  ّيعل  وق

ر ن جري د ب ي اهللا عب ة ف ي، بيع ت عل ي وحبس ك نفس ى علي أتيني، حت دم ت ة ىعل فاق  اهللا برآ

 .298»ىتعال

وقت  في  تزامنت أن أصولّية اإلمامة  ةويستفاد من الروايات المنسوبة إلى األئمة اإلثنى عشرّي     

روع  ى أصول وف وم إل اتأن و ،تصنيف العل ير  الرواي ي تش ى الت ةأصولإل ن  ،ية اإلمام ا م وأنه

ر      منسوبة روايات هي ،عند اإلمامّيةأرآان الدين  ام أبى جعف د  إلى آل من اإلم ام  اإل ،اقرالب محم م

 .مام السادساإل جعفر الصادق واإلمام أبي عبد اهللا ،الخامس من ائمة اإلثنى عشرية

                                                 
 .134-133م ص1/2007الدار العربية للعلوم ناشرون  ط ،السنة والشيعة وحدة الدين خالف السياسية والتاريخ ،الكاتب أحمد  - 297
 .184ص/2ج ،لبنان ،بيروت،دار صادر ،تاريخ اليعقوبي  ،أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر ،اليعقوبي - 298
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افي  « :آتابه يف ]م939/ه328:ت[ لكلينىا ورد عند فقد          ناده   »،األصول من الك ام أب   بإس  يعن اإلم

اب   ياإليمان والكفر ف آتاب « يقد ورد فو ،هذا .من اإليمان على أن اإلمامة رآن ،رضى اهللا عنه جعفر ب

ى خمس  اإلسالم   يبن : قالأنه جعفر  عليه السالم  يعن أببإسناده  ،»دعائم اإلسالم اة  ،الصالة  :عل  ،والزآ

 .299»بالوالية يولم يناد بشيء آما نود ،والواليةو ،والحج ،والصوم

 

اد  مامأخرى منسوبة إلى اإلرواية  ]م939/ه328:ت[أخرج  الكلينى وقد            ة اإلثن   الس ى س من اإلئم

ه   عجالن أبي صالح  عن   ،عشرية ال أن د اهللا  يألب :قلت : ق ر الصادق   عب ه السالم   جعف ى   يقفن أو : علي عل

ا جاء     ، صلى اهللا عليه وسلمإله إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا شهادة أن ال: فقال ،حدود اإليمان رار بم واإلق

ة وليّ  ،وحج البيت   ،وصوم شهر رمضان    ،داء الزآاةأو ،ه من عند اهللا والصلواة الخمسب ا والي داوة   ،ن وع

  .300والدخول مع الصادقين ،عدونا

 

ة اإلثن     منسوبة إل   ،رواية أخرى ]م939/ه328ت[ينوأخرج  الكلي هذا         ام السادس من اإلئم ى ى اإلم

ة  أ: قال يه عن الصادق عليه السالمأبعن  ّ،عن ابن العرزمي  ،عشرية اة  ،الةالص :ثافي اإلسالم ثالث  ،والزآ

 301.التصح واحدة منهمن إال بصاحبتيها ،والوالية

 

ان هو أ    ةآون اإلمام  نعلم أن ،إذا وقفنا على عبارات اإلمامينف       تصنيف  وقت   يف  مر ظهر  من اإليم

أفة  ،إزدياد عداوة بنى أمية ضد آل البيت وقتفي  تتزامن اغير أنه. العلوم ه   من أُ  آل  وإستأصال ش م أن ته

وال ذا . يهملإ يي ى ه انوعل اقر يأعن -فاإلمام د الب ر محم ى جعف ر الصادق يوأب ،أب د اهللا  جعف ا   -عب أثبت

  . من القرآن والسنة الكريمة مفهوم الواليةعن طريق  اإلمامة

 

ة  من مفهوم باإلستنباطثبتت  ،هةاإللّي ا من العقيدةآونه فاإلمامة         وة    الوالي زة ببيت النب  يه إذ . المترآ

 ،خر آ تفسيراال نجد رواية اإلمامين إلى وإذا نظرنا  .آما يفهم من سياق رواية اإلمامين ،مقام الشهادة ةمئقا

اتها أصولي أنسوى  تنباطجاءت  إنم ي اإس واردة ف ة من فحوى النصوص ال من خالل  ِةَرْتالِع شأن مكان

 .السنة النبويةة والنصوص القرآنّي

 

                                                 
 ،يوسف البقاعي/ تصحيح مع الفهرسة د  ،العالمة الشيخ محمد دواد الفقيه ،تحقيق ،أصول الكافي ،أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني،الكلينى - 299
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ذا ف             ة     اإلماصولية  أ نإوعلى ه د الشيعة اإلمامي ة عن د م ديّ  ت بشكل ظهر  ق في وقت    أصوليّ  عق

وم ر  ،تصنيف العل زامنأغي ذا الوقت ت ي وقت ن ه دام ف ين الصراع ال يعة اإلمامي ب ين  ةيأنصار الش وب

 . ّيوالعباسّي األمو حكمال

 

ك         د ذل ر الص ،ويؤي ام جعف الى﴿ وإذ اأن اإلم ه تع ن قول ة م وم اإلمام تنبط مفه راهيإبا دق أس ى إب  م  تل

ه  أرب ات ف البكلم ا﴾  :تمهن ق اس إمام ك للن ي جالعل رة[إن ث ،]124:البق ّي حي ي أ نب ة الت ا ن اإلمام ول به تق

ى أعط تتصل  ،ةّيماماإل ة الت دأ باإلمام ث المب ن حي ه ىم راهيم وبعض ذريت ال. اهللا إب ارك « :فق إن اهللا تب

وإن اهللا إتخذه رسوال   ،ن يتخذه رسوالأأتخذه نبيا قبل وإن اهللا  ،نبيا هعبدا قبل أن يتخذ وتعالى إتخذ إبراهيم

ال  .ن يجعله إماماأوإن اهللا إتخذه خليال قبل  ،ن يتخذه خليالقبل أ اس    : فلما جمع له األشياَء ق ك للن إني جاعل

 .302»إماما

 

ك و           د ذل ا يؤي َبَن م ن ال  َس يد محس ىخالس ى ران ن يعل إل ه  ب ا علي ى الرض  ،]م818/ه203[موس

 .303دينةممن أهل ال لسابعةالطبقة ا وآان من التابعين في ،يةعشر إإلمام الثامن من األئمة اإلثنىهوو

 

ة أج   «:الق  ةشؤون اإلمامة ومنزلتها عند اإلماميّ  نبيا يفف         درا إن اإلمام أنا   ،ل ق  ىوأعل  ،وأعظم ش

ا اأو ،مكان ع جانب ن أو ،من ورا م د غ ولهمبين أبع اس بعق ا الن ا بينالو أو ،لغه ا  ،رائهمآه وا إمام أو يقيم

ة  ،ةبعد النبّو ،إن اإلمامة خص اهللا عز وجل بها إبراهيم الخليل عليه السالم .بإختيارهم ة   ،والخل ة ثالث  .مرتب

ه السالم    . ]124:البقرة[﴾إنى جاعلك للناس إماما﴿:فقال ،بها ذآره شادأو ،بهافه وفضيلة شر ل علي فقال الخلي

ار  .]124:رةالبق[﴾يومن ذريت﴿سرورا بها  الى قال اهللا  تب ا  ﴿:ك وتع د  لال ين رة [﴾ الظالمين  يعه  .]124:البق

الى  مثم أآر .الصفوة يوصارت ف ،فأبطلت هذه األية إمامة آل ظالم إلى يوم القيامة ا ف    ،اهللا تع أن جعله  يب

ه ارة  ذريت فوة والطه ل الص ال ،أه الى فق الحي      ﴿: تع ا ص ال جعلن ة وآ وب نافل حاق  ويعق ه إس ا ل ن ووهبن

ا    ا وأوحين دون بأمرن ة يه اهم أئم رإلوجعلن ل الخي ا   ات يهم فع انوا لن اة وآ اء الزآ الة وإيت ام الص وإق

 .]73:األنبياء[﴾عابدين

الى  حتى وّر ،قرن قرنا بعد ٍ،عن بعض يرثها بعٌض ،يتهذر يفلم تزل ف          ا اهللا تع  صلى اهللا  يالنب  ،ثه

ذا   ا للذين بإبراهيم  إن أولى الناس﴿:وجل تعالى عز فقالعليه وسلم  وه وه وا واهللا و   يلنب اتبع ذين أمن يّّ وال  ل

ا    ،ا بأمراهللا تعالىعلّي ،وآلهدها صلى اهللا عليه فقّل .ت له خاصةفكان .]68:آل عمران[﴾المومنين على رسم م

                                                 
مرآز الطباعة والنشر في دار  ،مرآز بحوث دار الحديث ،تحقيق ،السيد حميد الحسيني ،تلخيص  ،متنخب ميزن الحكمة  ،محمد ،الرشيهري - 302
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ان   يفصارت ف .فرض اهللا م واإليم الى   ،ذريته األصفياء الذين أتاهم العل ه تع و   ﴿: بقول ذين أوت ال ال م  الع اوق ل

 ي طالب ببن أ يولد عل يف يفه  ]56:الروم[﴾آتاب اهللا إلى يوم البعث فهذا يوم البعث يواإليمان لقد لبثتم ف

 .304»بعد محمد صلى اهللا عليه وسلم يال نب السالم خاصة إلى يوم القيامة إذعليه 

 

د          تدلوق د الالٌم إس هدي اهللا عب اب صاحب المش ار« آت ا »قالح إظه ل اإلم ا نق ي آم م األلوسي ف

ذين  :لىاعند قوله تع ،تفسيره ذين   ﴿ إنما وليكم اهللا ورسوله وال وا ال م       آمن اة وه ون الزآ يقيمون الصالة ويؤت

ون﴾ اءدة[راآع أ ،]55:الم ي ب ة عل ب   ن محب ي طال ن أب وله ل ةالزمم ب ة اهللا ورس ع  و ،محب ي الجمي ي ف    ه

 .نينجب إمامته وواليته على المؤمفبهذا الوجه ت  .مرتبة واحدةب،

 

ه  اهللا صلى   ورسوله تعالى اهللا بمحبة األمر «أن على ووجه إستدالله قائم        لم  و علي  بطريق  يكون  ،س

تهم  ،الصفات من ذآر مما المتصفين المؤمنين بمحبة فاألمر .المحالة الوجوب ذلك  أيضا  ووالي م  إذ .آ  الحك

الم يف د آ ون واح عه يك دا موض ددا أو ،متح ا أو ،متع ناليم ،متعاطف ون أن ك ه يك ا بعض ه واجب  وبعض

ؤمنين  أولئك  محبة آانت فاذا ،بمعنيين اللفظ ستعمالإ لزم وإال ،مندوبا تهم  الم ة  ووالي ة  وجوب آ ،واجب  محب

ع إ ،سلم و عليه اهللا صلى  ورسوله تعالى اهللا راد  أن متن نهم  ي ة  م ة  وآل  المسلمين  آاف ار  ،األم  من  أن باعتب

 من  بوجه  المكلفين من ألحد اليمكن مما ويوالى ليحب منهم آل رفةمع ألن ؛الصفات بتلك تصافاإل شأنهم

يّ  .واجبة بل مباحة األسباِب من لسبٍب المؤمنين معاداة تكون قد وأيضا ،الوجوه راد  أن نفتع نهم  ي بعض  م  ال

 .305»تعالى اهللا آرم المرتضى يعل وهو

 

اب            ي أج ام األلوس ن اإلم تداللع د الالُم إس هدي اهللا عب ا ،المش رد «:الئق ه وي ه علي ع أن ليم م  تس

ق  من  المتعين ستنتاجإ وآيف يوالمدع الدليل بين اللزوم أين ،المقدمات ى  اليخفى و. المطل ه  من  عل ى  ل  أدن

ى  وترجع  .والجهة قيد بال أمرعام اإليمان جهة من المؤمنين مواالة أن تأمل واالة  إل انهم  م ة  يف  إيم  ،الحقيق

رُ  لسببٍ  والبغض اذا  ،أيضا و. افيه  ضار  غي ول  م ه  يف  :يق ات  ونوالمؤمن  ﴿: سبحانه  قول  بعضهم  والمؤمن

اء ه[﴾بعض أولي ا ].71:التوب اذا وأيض اب م ن يج ادات ع ار مع ف ،الكف ر وآي ا األم م ،فيه عاف وه  أض

وان  الكثرة مالحظة أن تعلم وأنت .هنا فلتكف ،هناك جماليةاإل المالحظة آفت ومتى .المؤمنين  ،الوحدة  بعن

د  الوضع علم إلى والرجوع إمكانها عن فضال ،قوعهاو فى الشك مما ذلك  ييه واالة  آون  والمحذور  ،ل  الم

ة ول ،اهللا(الثالث ي،الرس ة يف ،)عل دة مرتب ة (واح ي المحب يس ،)ف ذلك  ول ر آ ى إذ ،األم ل )اهللا(األول  ،أص

واال  إذ ،الموضوع ومثله مختلف فالمحمول .التبع تبع )علي(ثهلوالثا ،تبع )الرسول(والثانية  األمور  من  ةالم
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م  يوف  للتشريك  موجب  والعطف ،المشككة وآالعوارض ،العامة ه  يالف  ،الحك الموجود  .جهت  الخارج  يف  ف

ب وهر الواج رض والج ع والع بة أن م ود نس ى الوج ٍل إل ر آ بته غي ى نس ر إل ة ،اآلخ ة والجه ال مختلف  ب

 .306»ريب

 

دأ أصولّيةو            بحاني مب د الشيخ الس ة أآ قها يف اإلمام ومالمتصلة  نس ادةال«بمفه يو ،»قي اير  الت تغ

ه  لرسالةامفهوم ما يقصد بين ،منصب تحمل الوحى ىه نبوةإذ أن المقصود من ال ،لرسالةمفهوم النبوة وا  بأن

ة  صل  تت للمجتمع   ّيالقياد هامفهوم يواألمامة ف. الرسالة إلى الناس عبارة عن منصب إبالغ وم اإلمام  مفه

ه السالم  منحها اهللا سبحانه وت يالت ره   يف  ،عالى إبراهيم علي ات عم ه  أل« أخري ا  ن ان نبي ا وقائم  ،ورسوال  ،آ

الى قوله ب حتى خوطب ،بوظائفهما طيلة سنين راهيم  و﴿:تع ى إب ه  إذ إبتل اتمهن    رب ال إن  بكلمات ف ك   يق جاعل

ة ف    لمراداف .]124:البقرة[ ﴾الظالمين يعهد لقال الينا يس إماما قال ومن ذريتللنا ذا  يمن اإلمام ام   ه المق

 .307» المجتمع بقوة وقدرة يتنفيذ الشريعة ففي مثل الم ّيمنصب القيادالهو 

 

راد  آ حيوضّ و           ة ون م ة  يف اإلمام ادة «األي الى   ،»القي ه تع راهيم  يفقول أم يحسدون  ﴿:شأن آل إب

 .]54:النساء[﴾ ايميناهم ملكا عظآة ووالحكمله فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب الناس على ما آتاهم اهللا من فض

 

 يال شك أنها ه  ،ذريتهبعض  و ،على الخليل بها نه أنعمأ ،ة التى أخبر اهللا سبحانه وتعالىفاإلمام           

ه  عنى يعلى أن هذا الملك  يتضح ،لى ذلكع ءوبنا. األخيرة األية يف الملك العظيم الوارد ة ب إلي  ووه  .اإلمام

ا  « :ومفاده ،وراء النبوة والرسالة ة وح   إنم ادة حكيم ة إلهيّ  كهو قي غ  ة يوم ا  بل ى السعادة   المجتمع به  هللاوا ،إل

 .فى األيات التالية ،يقة هذا الملكسبحانه وتعالى  يوضح حق

 

ك وعلمتن    يتيتن آرب قد  ﴿:عليه السالم -قول يوسفعن حاآيا  -يقول سبحانه .1 ل    يمن المل من تأوي

ث ف[﴾األحادي ذ   . ]101:يوس ك ال وم أن المل ن المعل ّن يوم ده    اهللا  م ى عب الى عل بحانه وتع ه س ب

ا ف   ،ةبل الحاآمّي ،بوةليس الّن ،يوسف الى  . األرض يحيث صار أمينا مكين ه تع من   يوعلمتن ﴿:فقول

 .وقدرته والملك إشارة إلى سلطته ،إشارة إلى نبّوته ]101:يوسف[﴾تأويل األحاديث

بحان .2 ول س الم يه فويق ه الس ة و﴿ :داود علي ك والحكم اه اهللا المل اءوأت ا يش ه مم رة[﴾علم  ]151:البق

 .]20:ص[﴾ وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب ﴿:ويقول سبحانه
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ا ال ينبغ   يهب ل و ﴿:بقوله سبحانه وتعالى عن سليمان ويحكى اهللا  .3 د    يملك أنت   ي إنك ألحد من بع

 :التالي ليفصتالوذلك ب يقة اإلمامةقفسر لنا حت اآليات هذهف .]35:ص[﴾الوهاب

 .بعضهم يوقد أجاب سبحانه دعوته ف ،يم طلب اإلمامة لذريتهإن إبراه - أ

ليمان  ،وداود ،يوسفآوعة من ذريته إن مجم  - ب الوا  ،وس الة   -ن وة والرس منصب   -وراء النب

 .الحكومة والقيادة

 .والملك العظيم ،والحكمة ،أعطى آل إبراهيم الكتاب إنه سبحانه -ج

   

ى بعض  هذه األمور بمن ضم  أن يظهر ،بيان ما سبقتي فف          ة ف   أيخرج   ،عضها إل  ين مالك اإلمام

م ف   :ذرية إبراهيم هو ذه ه  . المجتمع  يقيادتهم وحكمه ة   يوه ة اإلمام ا تجتمع     ،حقيق ا ربم ر أنه ة   غي اإلمام

وة  ل ويوسف     ،بالرسالة والنب ا فى الخلي ليمان  ،وداود ،آم ا    ،وس ا تنفصل عنهم ك  وربم ا في   ،بالمل شأن   آم

ا      ،وقال لهم نبيهم إن اهللا قد بعث لكم طالوت ملكا ﴿ :ىلقوله تعافي   ،طالوت ك علين ه المل قالوا أنى يكون ل

ال  يكم وزاده ب    ،ونحن أحق بالملك ولم يوت سعة من الم ال إن اهللا إصطفاه عل وت   يسطة ف  ق ك واهللا ي  يالمل

ة الت   .]247:البقرة[﴾  واسع عليمشاء واهللاي ملكه من د ر    يواإلمام ا المسلمون بع ة النب  يتبناه صلى اهللا   يحل

 . تهى بتصرفنإ  308عليه وسلم تتحد واقعيتها مع هذه اإلمامة

 

دة   ُققُ َحَت «يقصد  -حسن حنفي نه الدآتورآما بّي -والفرعية ةصولّيبين األ اإلمامة ةجدلّيإن مفاد          العقي

ى نظام   ،يتحول الدين إلى سياسةحيث  ،ّينظام سياس يف ى شر    ،والتصور إل دة إل ى    ،يعةوالعقي ان إل واإليم

روع   .والنقل إلى عقل ،عمل ذاتها      ،وآون اإلمامة من الف ة ب دة قائم م اظ ن يدون تحقق ف   ،يقصد آون العقي

ان بال عمل    ،يدة بال شريعةوالعق ،والتصور بال نظام ،ويكون الدين دون سياسة ّيسياس ل بال    ،واإليم والنق

 .309»عقل

 

 

******* 
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 :عرةعند األشا فرعّيهاالية اإلمامة وإشك .2-1-6        
 
ر  هاقابلي عند اإلمامّية مثلة للمعرفةإلمامة المة الّيوأصإن           ل با ع المالف الشريعة   حيث إن  .شريعة لمث

ر  روعتعتب دين ف ا؛ ال ل ألنه ق بعم ان تتعل ي ،اإلنس اب اهللا المتعل«:فه ادخط ال العب ى ق بأفع ه عل  وج

 .310»اإلنشاء

 

دب  ،الحرام  ،الوجوب  :حكام الخمسة ألأه إلى طاب يتوجوهذا الخ        روه  ،الن اح  ،المك ذا   .المب ى ه  ،وعل

دة  أن بإعتبار ،العقيدةعلى  فمورد الشريعة هو العمل المبنّي ذا . العمل فرع عن العقي ر   ،ول ة تعتب من   اإلمام

إعتبرت   فمن هذا المنظور. العيني ال الكفائي ضمن األحكام الخمسة من جهة الوجوبتدخل حيث  الفروع 

 .311.عند فقدانها،ةالفروض الكفائيمن  -هاعند من يرى فرعيّت -اإلمامة  األشاعرة

 

ة  من خالل   تأطيرها يمكن ،عند األشاعرة األ صولّيةوة فرعّيبين ال اإلمامة  إشكاليةدراسة إن           رؤي

ائهم متكلمي األشاع رؤية داخل بنية إلى نظرناإذا ف .وفقهائهم بعض متكلمي األشاعرة في إشكالية    ،رة وفقه

 .همعند ن التباين النسبّينوعا م جدن؟ الفروع األصول أو من من هل هي :اإلمامة

 

د األشاعرة    واإلمامة من ج  ،إذا آانت الشريعة تمثل الفروعفمثال          روع عن ة الف م توضع     ،مل اذا ل فلم

  ؟ال يبّدع وال يفّسق المحالف فيها التيو ،يةالمسائل الفقهية اإلجتهادآ ،العملّى الفرعّىها فى إطار اإلمامة

 

لم     صَُّنم يَ لإذ  ،د األشاعرةعن اإلجتهادوذلك من حيث آونها مبنية على          ه وس  الرسول صلى اهللا علي

ى  دعل حابة أح ن الص ب م ة حس ذهبهم باإلمام ام أبو  .م ه اإلم د ب ر أّآ و أم ن وه الحس

عر ذهب المؤسس  ]م935/ه324:ت[ياألش عرّيم ث ،األش ى  رّد حي ياعل ائلين بنصّية أب ر لق تدال  ،بك مس

ائال  ،»كبايع أإبسط يدك «  ،يوم السقيفة بن خطاب ألبي بكر قول عمر بذلك ان رسول اهللا صلى    « :ق فلوآ

 .312»بسط يدك أبايعكأ :أن يقول زنص على إمامته لم يج ،اهللا عليه وسلم

 

صدر اإلسالم   ياألمة ف«أّنقتضى ت ،باإلختيار بنيةالم ،حول اإلمامة ألشاعرةنظرية افإن  ،وعلى هذا      

وجهين         ،يأو العقل يبواجبهم الشرعقاموا  ا بأحد ال ام واجب ان نصب اإلم ل (حيث آ إن   .)أو الشرع  ،العق ف
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ولكن يجب    ،إن خالفة هوالء آانت أمرا صحيحا غير مخالف لألصول والقواعد  : ن يقالأيمكن  أقصى ما

دين  ،صحيحة جزءا من الدينم أنه ليس آل قضية َلْعأن ُي ا هو  من       ،وعلى فرض آونها من ال يس آل م فل

ان     ُدَعهو ُي فليس آل ما ،وعلى فرض آونها من العقائد .من العقائد دََّعالدين أن ُي ين اإليم ائزا ب من العقائد م

  .أو بين السنة والبدعة ،والكفر

 

حسب أصول أهل السنة   ،إن غاية جهد الباحث :قولنثالثة يجب أن يرآز عليها النظر فوهذه مراحل       

را صحيحا    :يه تهم أم ام واجب عل     ،إثبات آون خالف ة عقال أوشرعا   ألن نصب اإلم ك   فألجل  .ى األم ذل

ك أن  . ةقاموا بواجبهم فنصبوا هذا وذاك لإلمام را مشروعا     ونتيجة ذل ان أم م آ يس آل أمر     ،عمله  ولكن ل

رافعين ف   يلقاضفلو قام ا .جزءا من الدين ُدَعُي ،مشروع اب والسنة    يبفصل الخصومة بين المت  ،ضوء الكت

ال أصل القضاء (ال يعد خصوص هذا القضاءو ،آان قضاؤه صحيحا ،م بأن هذا المال لزيد دون عمروكََحََََف

د     :وال يصح أن يقال .إذ ليس آل أمر صحيح جزءا من الدين ،من الدين) بالصورة الكلية ه يجب أن نعتق إن

د     ،وقلنا إنه من الدين ،ولو تنزلنا عن ذلك ،ل لزيد دون عمروأن هذا الما دين يع ولكن ليس آل ماهو من ال

د    ،ّيحكم شرع ،فكون الماء طاهرا ومطهرا .من العقائد يس من العقائ أ  .ولكن ل ين خ    ّيف ه وب رق بين ة  ف الف

ا  ولو تنزلنا م. ا ال أصال من األصولآونه حكما فرعّي يالخلفاء مع إشتراك الجميع ف ة وقلن ه من    :رة ثاني إن

ا    ول ،العقائد ه م اد ب ر   كن ليس آل ما يجب اإلعتق ان والكف ين اإليم ين السنة والبدعة    ،ئزا ب إذ للمسائل   ،أو ب

الى    .العقائدية درجات ومراتب د اهللا سبحانه وتع وّ  ،فالشهادة بتوحي دين     ،هة نبيّ ونب وم ال اس ي اء الن د   وإحي تع

رة   بك أو آون مرت ،لك اإلعتقاد بعذاب القبر أو سؤال منكر ونكيرذوليس آ .مائزا بين الكفر واإليمان الكبي

ه   يإخواننا أهل السنة تجديد النظر فوعلى هذا األساس يجب على  .مؤمنا وا إلي وهو   ،هذا األصل الذى ذهب

 .313»ومخالفته أية البدعة ،ة السنةجعلهم اإلعتقاد بخالفة الخلفاء المشار إليهم أي

 

ه   ،شاعرةعند األ إشكالية اإلمامة بين األصلّية والفرعيةإلى  إذا راجعنا ،ىمن جهة أخر        ال شك أن في

ة آانت    ،تجسد وذلك ي. ا من التعارض النسبينوع ى   في  هل الفرعّي ألة     ،الدرجة األول م تحولت المس ى  ث إل

دأ األول  آانت األصلّية في  أصل؟ أم رع؟      ،المب ى ف ة إل م تحولت اإلمام م  .ث ا إش   يت ث ة  ال كالّيةرتب منه خالف

 .؟فرعية اإلمامة عند من يقول ،من الفروعمن األصول أم   هل هي ،الراشدة

  

ة المعاصرين   - الشيخ السبحانيف          رى  -وهو من علماء اإلمامّي ة   ي ألة اإلمام د أهل السنة    أن مس  ،عن

روع  ن الف ي  َرِيُتإذا أْعآانت م ذهبهم  ف ةحسب م ى أصث. اإلمام ت إل انّي ّيدعقل م تحول رى أن و. إيم ي

بل ظهرت   ،بكر وعمر لم تكن من األمور العقائدية أبي وخاصة خالفة ،مسألة اإلمامة عند خلفاء الراشدين
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ن أبي   وقت  في ،العقيدة فكرٌة ي ب ة    التحكيم بين عل ين معاوي اء الراشدين     وأ .طالب وب رة أصولّية خلف ن فك

 . اهللا عنه عثمان رضيمقتل بعد معاوية الخالفة ل ت أحقيةإلثباوذلك  ،فكرة أدخلها عمرو بن العاص هي

 

دة  عصور الخلفاء الثالثة أّى لم يكن في «:يقول الشيخ السبحاني         م  ،أثر من هذه العقي ال    ول يخطر بب

ك      هأن  ،نصار أحد من المهاجرين واأل ذا أو ذل ة ه اد بخالف م يكن     ،يجب اإلعتق تهم  وأن من ل دا بخالف  ،معتق

يّ   ،السياسة  يُد جدت تلك الفكرةوإنما أو. لمين ويلحق بالمبتدعينمسيخرج من صفوف ال  بهدف اإلزراء بعل

ك    بن عاص هو أ  وولعل عمر. أر الخليفةوتصحيح خروج معاوية عليه ألخذ ث ،عليه السالم ذر تل ول من ب

 .314»الفكرة

ره المسعود    ،ويدل حدوث فكرة عقيدة خالفة الراشدين          ا ذآ ين قضية التحك   في  يم ن  عمرو   يم  ب ب

ان عليه      أ حيث   ،دومة الجندل العاص مع  أبى موسى األشعرى في ا يتفق ة م ه لكتاب ا حضر عمرو غالم  .م

لم بعد الشهادة بتوحيده سبحانه وتعالى ونبوة ن -فقال عمرو بن العاص ا  ونشهد أ : بيه صلى اهللا عليه وس ن أب

لم حتى قبضه     ه صلى اهللا وسنة رسولعمل بكتاب اهللا ،وسلم بكر خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه ه وس  علي

ك  عمر ثم قال  في ،أآتب: قال أبو موسى .وقد أدى الحق الذى عليه ،اهللا ال أ  ،مثل ذل و موسى  فق  ،أآتب : ب

ا م ق رو ث ي: وأآتب: ل عم ان ول لمين  وأن عثم ن المس اع م ى إجم ر عل د عم ر بع ذا األم ن  ،ه وشورى م

ذا   : فقال أبو موسى األشعري ،نه آان مؤمناوأ،منهم ورضًاصلى اهللا عليه وسلم أصحاب رسول اهللا  يس ه ل

ال عمرو   ،اآان مؤمن: فقال أبو موسى ؟ ون مؤمنا أو آافراواهللا البد من أن يك: قال عمرو ،مما قعدنا له : ق

ال أ    فظالما ُق: عمرو قال ،أآتب: ىقال أبوموس. بيكتأن فمره  ا؟ ق ان أو مظلوم ل عثم و موسى  ت ل قت  : ب  ل ب

: قال عمرو  ،نعم:ىلمظلوم سلطانا يطلب بدمه؟ قال أبو موسا ّىلأوليس قد جعل اهللا لو: قال عمرو. امظلوم

ان و   م لعثم ى  ا ألّيفهل تعل ة؟ ول و موسى  من معاوي ال أب ال عمرو  ،ال: ق ه  : ق ة أن يطلب قاتل يس لمعاوي أفل

و موسى فكتب     تب أآ: قال عمر للكاتب ،بلى:موسىحيثما آان حتى يقتله أو يعجز عنه؟ قال أبو  ره أب  ،وأم

 .315أن عليا قتل عثمان فإنا نقيم البينة على: قال عمرو

 

د  هذا        ة ال  وقد أآ رة  حدوث  ،وحاني رالعالم دة   فك دة  عقي ة الراش ال   الخالف راه   الحق ا  «:حيث ق ذى ي ل

دة خالف  التاريخ هو أ المتتبع في ثالث وقداستهم البالغ    ن عقي اء ال د أقحمت في    ،ةة الخلف د   ق أهل السنة   عقائ

ا دة   ،إقحام اة لعقي ل ومحاآ ذلك رد فع ان آ ا آ ّيوإنم ي عل يعة ف ه السالم  الش اهرينوأعلي ذا  ،والده الط ول

وا   ،لرد والمعارضة لعقيدة الشيعة فقط  اقالب  أهل السنة فيت هذه العقيدة أوال عند غصي م ألحق ه  عليّ  ث ا علي

                                                 
 302-301ص /1ج ،مصدر السابقال - 314
 ،مفيد محمد قميحة دار الكتب العلمية بيرون لبنان/ د  ،شرح و تقديم ،ومعادن الجوهر مروج الذهب  ،أبي الحسن علي بن الحسين المسعودى  - 315
-301ص /1ج.1420/ط ،إيران ،إلسالمى قم مؤسسة النشر ا ،بحوث فى الملل والنحل ،السبحانى:وأنظر  441،-440: ص/2ج )بدون تاريخ/ (1ط

302 . 
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ة الشيخين  إن جعل خ: وبتفصيل أآثر نقول. خرعصر متأ السالم بهم في د   )أبي بكر وعمر   (الف  ،من العقائ

ا     .القرن األول ن فيلم يك ال فيهم ان يق ا آ ا آانت صحيحة   إ: وغاية م ذا  .ن خالفتهم دتهم   فضال  ه   عن عقي

 .316»عند الناس ان لم يكن بذلك المرضيبل إن عثم ،خالفة عثمان وعلي في

 

د   بيانل ،حنبل أحمد بن هافأّلالرسالة التى أن  ،ةخالفة الراشدالإعتقاد  مما يدل حدوث فكرةو             عقائ

ب رسول اهللا صلى اهللا   ومن السنة ذآر محاسن أصحا  «:بل قال لم يعتبرها من صميم اإلعتقاد ،أهل السنة

نهم والكف عما شجر ب  ،عليه وسلم لم     أصحاب  فمن سبّ   ،ي ه وس نهم   أو  ،رسول اهللا صلى اهللا علي دا م واح

ذه    ،ةواألخذ بآثارهم فضيل  ،واإلقتداء بهم وسيلة ،الدعاء لهم قربةو ،حبهم سنة،فهو مبتدع رافضي ر ه وخي

د عث  ،وخيرهم بعد عمرعثمان،بعد أبى بكر عمروخيرهم  ،أبو بكر -بعد نبيها -األمة  ي  وخيرهم بع ان عل  م

 .317»...عليهم رضوان اهللا

 

 :أصولّية اإلمامة عند األشاعرة . 2-1-7     
 

ا            ى إذا نظرن ة ألةمسإل د  اإلمام اعرةاألعن د أن ،ش ا نج ا فإنن ألةه ت مس ي آان صدرها  أصولّية ف

م  .خلفاء الراشدين عصر  أى ،األول داعيا تتكيف م  أخذت   ث رت مجرى  التى   ت الظروف السياسية  ع ت  غّي

  .عند المسلمين ضوضع من نظام إختيارّي إلى نظام ملكّي إستبدادّي حكمال

 

ذنا ف          ثال  إذا أخ ة  م ة أهل السنة في     ’ )Hamilton A.R. Gibb(رؤي ة  حول نظري ه  نجد  ،الخالف  أن

ة   د أهل ا  يشير أن مفهوم نظرية اإلمام ى تصور     لعن اور  سنة يرجع إل  ،]م1058/ه450:ت[يدالقاضى الم

دة أهل السنة في    المرجعّيتعتبر نظريته  حيث ة  ة الحقيقية لعقي ة نظريّ    .اإلمام ة ة األشاعرة المبنيّ  فمن وجه

ويحدد  . وصيانتها المسؤؤلة عن حفظ الشريعة  هي وأن األمة »األمة«تنطلق من مفهوم  ،مامةة اإلبأصولي

وم  ة«مفه اع »األم ل اإلجم اء  (consensus’s people)أه م الفقه ن  ).jurists(وه موم  صياغة عمله

                                                 
ب  :نقال عن . 25-24ص’ ةبحوث مع أهل السنة والسلفّي  ،الروحاني  - 316 ل والنحل     ،حانىالس م  ،مؤسسة النشر اإلسالمى    ،بحوث فى المل ران  ق  ،إي
 .305-304ص/1ج1420/ط

ل   اآالم  ،.306ص/1ج ،ه 1420/قم ط ،سسة النشر اإلسالمىمؤ ،بحوث فى الملل والنحل ،في آتابه ،بحاني سعزا الشيخ  ال - 317 ن حنب إلمام أحمد ب
الم القحط  /د ،تحقيقب ،حمد ابن حنبلألإلمام  آتاب السنةفراجعت    ،لإلمام  نفسهآتاب السنة إلى  م   ،م1996/ه1416/ 4ط ،انيمحمد بن سعيد بن س فل

و بكر الصديق      يوخ «وعبارة آتاب األخير هي ،السنة لأصو: وجدت في آتابه ،إال أن قريبا من هذا الكالم ،تلك العبارة أعثر  ا أب د نبيه ر هذه األمة بع
ك   ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ن وا في ذل ة      قدم هؤالء الثالثة آما قدمهم أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لم يختلف د هؤالء الثالث م بع ث

ل  ،» أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب والزبير وعبدالرحمن بن عوف وسعد وطلحة آلهم للخالفة وآلهم إمام دار  ،أصول السنة    ،ابن حنب
 .37ص ، ه1/1411ط ،السعودية ،المنار الخرج
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زا ر تعتب  فالخالفة التى تتم عن طريق أهل اإلجماع هذا وعلي. لكل جيل السياسية ةعّييشرتال مؤسساتال  رم

 .318للشريعة وحفظا

 

م األ  وأن .الخالفة الراشدة وقت ذمن فة الشرعية إنتهتن الخالالفقهاء أ قرر اإلعتباربهذا و         موي الحك

ذه   .بشرعية صحيحة   انتمتع ي لم يكونا عباسيوال رة وه بي  وجدت ق  الفك وال نس دى ب ة   ا ل ة والماتريدي  المعتزل

ا  بأن على المجتمع السنىّ   ،القائلين ك   ،ل الشريعة د حاآم يمثّ  إيج م     اإل بسبب وذل ين الحك نفصال الحاصل ب

 .والشريعة

 

د   أضطّر ،معا صعوبة إيحاد خالفة شرعية  ثمثل الشريعة والحكمإال أن         ول   ا بعض عن ألشاعرة القب

دو   .]م1332/ه733:ت[ ابن جماعةبدر الدين  ذهب إليها  آما) temporal power(قتالمؤ بالحكم  أنويب

ام اإليجى      أصل يس من اإلم د أقت م     و ،]م1355/ه756:ت[هذه الفكرة ق اء الحك ذى صرح بإنته  الشرعي  ال

 .منذ الخلفاء الراشدين اإلسالمي

 

ر أ       ا    نغي اعرة أصبح واقع د األش ت عن م المؤق رة الحك لة فك ا معض رح ب ،ملموس ى أن أقت رةإل  فك

(philosophical and semi-shiites circles)(، والتى تعنى    ،ألفالطون الميثالية على النظريةالمتأثرة

لم   أى) philosopher’s-King(فيلسوف الحاآم  اآم المس ك  . ح دبير لوذل ة  في   لت اد   شؤؤن األم   تحت إرش

وف  ة الفيلس د    ). philosopher’s Wisdom(حكم يا عن وال مرض د قب م تج رة ل ذه الفك وه

  .)theologians(المتكلمين

      

بيا  تواصال الفكرة  تلك ترِبُتْعُأوقد          ين التطورالنظري   في  نس ا أشار    األدب العربي والفارسي   ب آم

تاذ   ه األس ولط    إلي ذا . )Thomas Arnold(ثوماس أرن د تج      ه ذا التواصل بع د أنجز ه د وق وم  من   هري مفه

   .)Orthodox Polotico- Sunnism(المحافظ  السنّى فكرفي الودمجه  التصوف

 

ة   مفيدة فيقواعد  رسةمالوذلك  ،األشاعرة تلك الفكرة ءفقها بعض طورف         -Polotic(،السياسة الديني

religious(،  يّ  المن خالق وم العقل د الشرق ف       مفه ا عن ذى أصبح مألوف الد المسلمين   يال د  وخاصة   ،ب بع

الك  اإلظهور دون الم يالد      في  ]م1405/ه808:ت[ّيمام ابن خل ع عشر الم رن الرب ة الق حيث صرح    ،ينهاي

 .»الناس فيد أمره بيننتل ألضفي اة ليست إال خالفة اهللا الحكومة الملكّي«:أن
                                                 

318- Gibb, Hamiyon.A.R. STUDIES on the CIVILIZATION 0f  ISALAM.Prencton, University Press, 41William 
Street Prenceton, New Jersey, 08540,1982,P141-149. .                                                                                                
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م        اء ث رن  ج ده بق ي ،بع دين  القاض الل ال د ج ن محم عدأ ب ديقي س  دوانيال الص

ه  لدىمقبوال  تهبحت نظرّيأصف ،]م1502/ه908:ت[الشافعي اؤه  اصة خو ،الشرق من خالل آتابات في   إعتن

 ]م1355/ه756[:المتوفى سنة يجىاإل حمدأ بن الرحمن عبد الدين عضد ضيللقا العضدية لعقائدا شرح

 

ا   أّن أن نفهم بدقة ينبغيو         ين النظام الملكي    هناك فرق اني  واسعا ب ة   ّالعلم ن      ،والخالف د آل من اب عن

دون والقاضي داو خل دين ال ق حب ،انيجالل ال م  يث يستحق أن يطل ةإس طاإلوأ  الخليف ام فق ى  م اعل م اإلم

ك  .ق الشريعةالذى يطّبالعادل  وم     ،وبناء على ذل ة  فالتعارض الموجود فى مفه ة  ِبْني د  اإلمام  ،األشاعرة  عن

ة  :يمكن أن يفسر زا ي  أن الخالفة الحقيقي يادة الشريعة   أصبحت رم  (Supremacy of sharī‛ah) تصل بس

اة  ذمن ة الراشدة الخالفبإنتهاء ة إنقرضت رعّيالش فالخالفة  ،وعلى ذلك ،319الفقهاء حسب رؤية الرسول   وف

ه وس   لى اهللا علي ا  .ملص ده    أم اء بع ذى ج م ال ب   الحك د لق م ابفق ةاس اب  لخالف ن ب وز ال  م ة التج  الحقيق

 .320ّيةالشرع

 
ه             زالإال أن كاٌل ال ي ف إش ول يكتن ي ح ريعة ف يادة الش اع س وم األش ك رة؛ مفه ل وذل  مقصوداله

ان    الشريعة  في تطبيق  المجرد   سيادة الشريعة هو  ب ائن من آ ا  المقصود  ؟ أمآ ام  به  والشريعة في   أن اإلم

  .؟والتطبيق معا معرفةالحيث من  ،شكل الحامل والمحمول

 

د األشاعرة   ة اإلمامةأصولّيوجهة من إذا إعتبرنا             ى   عن يادة الشريعة  عل إن  ،س وم    ف الشريعة ال تق

ل  ،بذاتها د أن   ب م     ،اال تنفصل عنه   ذات في  تحد ت ال ب ة والفه تنباط  من حيث المعرف د سمى اهللا   . واإلس وق

ذآر  و اإلستنباط أهل  و ،العلمولي أو ،األمرأولي و ،العلم ن فيلرسخيا هوالء ا   .أهل ال ر اهللا سبحانه   آم أخب

  :ة من آياتوتعالى في عد

 

ات مح نم هو الذى أنزل عليك الكتاب﴿ :قال تعالى .1 ابهات    كمات هنّ  ه آي اب وأخر متش ا  ف ،أم الكت أم

ذين في   وبهم  ال غ   قل ا          زي ه وم اء تأويل ة وأبتغ اء الفتن ه إبتغ ابه من ا تش ه إال اهللا  قيتبعون م م تأويل يعل

 .]7:عمرن آل[باب﴾لاأل وما يذآر إال أولوا آل من عند ربنا يقولون أمنا به ،العلم سخون فياوالر

                                                 
319 - Ibish, Yusuf 1966. The Political Doctrine of Al-Baqillānī, Beirut Lebanon, p.85                                                 
320 - Gibb, Hamiyon.A.R1982, Studies on the civilization of the islam " .Prencton, University Press, 41William,     

 p.141-149                                                                   .                                                                                                  
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و ردوه    ﴿ وإذا جاءهم أمر من األمن أو الخوف :وقال تعالى .2 ه ول ى الرسول   أذاعوا ب ي  إل ى أول  وإل

ر نهم األم و     م نهم ول تبطونه م ذين يس ه ال يطان إال     لعلم تم الش ه ألتبع يكم ورحمت ل اهللا عل ال فض

 . ]83:النساء[قليال﴾

 .]59:النساء[األمر منكم ﴾ أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأولي﴿ يا أيها الذين أمنوا  :قال تعالىو .3

الىو .4 ال تع لنا قب: ق ا أرس اال﴿ وم ك إال رج وحيل ألوا  ن يهم فأس تم ال   إل ذآر إن آن ل ال أه

 ]43:النحل[تعلمون﴾

الى  .5 ال تع و آ: وق ل ه ي﴿ ب ات ف ات بين و ي ذين أوت د بآا صدر ال ا يجح م وم المون العل ا إال الظ ياتن

 .]49:العنكبوت[﴾

 

ذه         ات اآل فه ة  ي ة أن اتشير ب   المتقدم ة امع  هي  لمعرف م    في  نى قائم ظال من حيث   ،صدور أهل العل  حف

ى الوجه الصحيح    اإلأويل وتالفي معرفة الو والفهم  تنباط عل ك   .س ا آان  وذل ك   لم اني  ت الشريعة من تل  المع

اب والسنة المستنبطة   ى أهل  فح ،من الكت ا يرجع إل ا وفهمه م«فظه ونهم  »العل اعأهل  لك المتصفين   اإلجم

ان  في أبو المظفر السمعاني قال اإلمام .عند األشاعرةبالعصمة  اع هل  عصمة أ  بي اع  أهل  نإ«اإلجم  اإلجم

 .321»وسلم عليه اهللا صلى لنبيا تجب آما ،لهم واجبة والعصمة ،الخطأ من معصومون

 

ى  جهة أخر من          ة  ى فإذا نظرنا إل ار لإل حال ام اإلختي د   م ة    شاعرة  األعن ك   ،نجد  أصولية اإلمام  وذل

م   الشريعة متجسدة فيأن  ْاَمِل اء  أهل العل ام  أن و jurists)(وخاصة الفقه نهم  تَ ْخُي اإلم ذا    ،ار من بي ى ه وعل

ة م  للشريعة حاماليكون  اإلمامف اد   ن جه ا   ،إتصافه باإلجته ة    أيضا  يكون حامال للشريعة   آم ه آون من جه

زء ن  اج اعيمرجعم ل اإلجم ن جه  ة أه م وم ة العل ن ناحي ارم ذا. ة اإلختي ى ه تم اإلنفصال وعل ين  ال ي ب

 .شاعرة ة اإلمام عند األفي شخصّي لمأو بين الحكم والع ،الشريعة واإلمامة

           

ى  ت  ،عرةمفهوم أصولّية اإلمامة عند األشاإن وعلى هذا ف         اريّ  نطبق عل نمط اإلختي ل  ال اد  ب الممث إنعق

ة الشرعية  إعتبرت األشاعرة ا ،هذا المنظورومن  .طريق أهل اإلجماععن  اإلمامة  ،لخالفة الراشدة الخالف

 .وارثّي الملكّيبخالف النظام ال

  

اعرة أن             د األش ة عن ولية اإلمام دل أص ا وي ام أب ور اإلم دادي منص ر  ]م1037/ه429:ت[البغ إعتب

ة اإلعتقاد صول األضمن   اإلمامة د  ي ا     جب  ت التي و ،أهل السنة والجماعة    عن الغ معرفته ل ب ى آل عاق  ،عل

                                                 
  / ه1/1418ط  بيروت،دار الكتب العلمية  ،محمد حسن  إسماعيل الشافعي ،تحقيق ،ة في األصولقواطع األدل منصور عبد الجبار ،السمعاني - 321

 .6ص/2ج ،م1997
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ى    ،الدين قد إتفق جمهور أهل السنة والجماعة على أصول  من أرآان «:فقال ا يجب عل آل    آل رآن منه

ول واح          وفي  ،رآن منها شعب  آل .عاقل بالغ معرفة حقيقته ى ق ا عل  ،دشعبها مسائل إتفق أهل السنة فيه

 .322»وضللوا من خالفهم فيها

ى   ،من أصول الدين اإلمامة أصال ]م1037/ه429:ت[ البغداديُّ عّدوقد              د   يجب عل ة   العب معرف

ه  ألّ حيث   اعتقاد به واإلها حقيقت َرق   «ف آتاب ين الِف ْرق ب د أهل السنة         »الَف ا عن ان األصول المتفق عليه لبي

ة اب و. والجماع ذا الكت د  ه ا   يع ندا وثيق ي س رق معف ة الف المّي رف اب ة باإلس د آت الميين «،ع االت اإلس  مق

 .323]م935/ه324ت[للشيخ أبى الحسن األشعرى »ف المصلينوإختال

 

بخالف   ،عريفي المذهب األش  األصول  اإلمامة من إعتباريمكن  ،ة اإلمام البغدادّيبناء على فكرو        

داعيات  حسبها صاغو حيث ،من الفروعالذين إعتبروا اإلمامة و ،من جاء بعده التي   السياسية  الظروف  ت

ة العباسية   ،عاشوا فيها ة   لووتح  ،وخاصة بعد ضعف الخالف ى الشوآة   أمر الخالف  نإ حيث  ،والعصبية  إل

 .األمر دون الخليفةفي يتصرفون  أصبحوا األمراء

 

وّ   -من حيث الدليل -تجد ال ،من األشاعرة ة اإلمامةعبارات من قال بفرعّيلي إ ثم إذا نظرت         ا يع ل م

 :وذلك من ناحيتين .تها أآثر من فرعيتهاصولّيأ -ضمنيا -بل تلمح ،عليه

 

ة   . ة اإلمامة ونفي أصوليتها يفرعالتعليل حول  ناحيةالمن  :)األول(         ذه الناحي تجد  فإذا نظرت إلى ه

ين       ،التماسك الوثيق بين العقيدة واإلمامة عند متكلمي األشاعرة   ى حد القطع واليق غ إل م يبل إن حيث   ،وإن ل

م   بعض متأخري األشاعرة رغم  أن  ،مسألة اإلمامة آانت مسايرة فى جميع مراحلها بمسائل أصول الدين ل

ة       «مصنفاتهمي ف يذآروها ا عن أى ذآر لإلمام أخرة تمام د    .. إذ تسكت المصنفات المت ل جوهرة التوحي مث

الك  ،يللقان وام للفضال    ،يوعقيدة العوام للسيد أحمد الم ة الع ة وتحف  ،وصغرى الصغرى للسنوسيّ    ،يوآفاي

 . 324»وحتى رسالة التوحيد لإلمام محمد عبده ،يجورالمريد للبا

 

                                                 
دادى  - 322 ين     ،البغ نهم     الفرق ب ة م ة الناجي ان الفرق ى      ،تحقيق  ،الفرق وبي راث العرب اء الت ة إحي ل  ،لجن روت  ،دار الجي ان  ،بي  م1987/ ه7-14 ،لبن
 .309ص،
وم  :إعتبرها البغداى أصول الدين هي فاألرآان التى -      الم في أقسامه وأعراضه        .إثبات الحقائق والعلوم على الخصوص والعم م بحدوث الع العل

في معرفة . في معرفة عدله وحكمته.  في  معرفة صفاته القائمة  بذاته في معرفة أسمائه وأوصافه.في معرفة صانع العالم ونعوته في ذاته. وأجسامه
ان شريعة اإلسالم   . في معرفة معجزات األنبياء وآرامات أوليائه. هرسله وأنبيائ ام التكليف في األمر والنهى       .  في معرفة أرآ ة أحك في  . في معرف

ة   .في بيان أحكام الخالفة واإلمامة وشروط الزعامة .في بيان أصول اإليمان.  معرفة أحكام العباد في المعاد اء واإلئم ام العلم ة  . في معرفة أحك معرف
دادى  :أنظر  .حكام األعداء من الكفرة وأهل األهواءأ نهم        ،البغ ة م ة الناجي ان الفرق ين الفرق وبي ى      ،تحقيق  ،الفرق ب راث العرب اء الت ة إحي دار  ،لجن

 .310-309م ص1987/ ه7-14 ،لبنان ،بيروت ،الجيل
 .315-314 ،ص/2ج ،ه7/1420ط ،قم إيران ،مؤسسة النشر اإلسالمى بحوث فى الملل والنحل ،السبحانى - 323
وق اإلنسان      ،عن اإلمامة والسياسة والخطاب التاريخى فى علم العقائد ،على ،مبروك - 324 اهرة لدراسات حق اهرة  ،مرآز الق م 2002ط   مصر  ،الق
 .90ص
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ل  إمثال  فأنظر            ى تعلي ى  ل ول      ،]م1111/ه505:ت[الغزال ة حيث يق ّر   « :في شأن اإلمام ولكن إْذ ج

ألوف    ،ن نسلك منهج المعتادأأردنا  ،عتقدات بهامالرسم باختتام ال فإن فطام  القلوب عن المنهج المخالف للم

 .325».شديد النفار

ذآرها فى أواخر آتب     ادلكن لما جرت الع« :يقول ]م1233/ه631:ت[اإلمام األمدىآذلك                ة ب

ة عن ت   ،المتكلمين ا ف  واإلبان ة مصنفات األصوليين    يحقيقه رك         ،عام ادة  بت ر من الصواب خرق الع م ن ل

 .326»هذا الكتاب يذآرها ف

ر             ى وأنظ ى إل ام اإليج الم اإلم ة   إذ ]م1355/ه756[آ أن اإلمام ي ش ول ف ن  ي وه« يق دنا م عن

 .327»لكالم تأسيا بمن قبلناوإنما ذآرناها فى علم ا ،الفروع

 

عرّيو             ازاني األش ة التف ول العالم زاع ف«:يق ة يال ن ث اإلمام ق ،أن مباح روع ألي م الف  ،بعل

ات    ،ونصب اإلمام الموصوف بالصفات المخصوصة   ،لرجوعها إلى أن القيام باإلمامة  ،من فروض الكفاي

تظم األمر إال بحصولها    ال ،مور آلية تتعلق بها مصالح دينية أو دنيويةأ يوه فيقصد الشارع تحصيله     ،ين

ر أن يق  يف ن غي ة م د   الجمل ل أح ن آ ولها م د حص اء ف . ص ة دون    يوال خف ام العملي ن األحك ك م أن ذل

 .328»اإلعتقادية

        

 :نظرية اإلمام التفتازاني حول فرعّية اإلمامة من جانبينعلى ستدراك اإليمكن إال أنه            

 

ت ا .1 ن   إذا آان ة م ار اإلمام انع بإعتب ا الم ام فم تظم إال بحصول اإلم ة ال تن ة والدنيوي لمصالح الديني

 اعين ما تقول به  يوه ،اإلمام نصبعلى  والقياميها بحيث يجب على آافة األمة البحث فصول األ

 .نصب اإلمامالتي  ةمرجعّيالجهة إذا إستثنينا من  ،اإلمام معرفةلزوم اإلمامية من جهة 

دة  إن إعت  .2 ة دون العقي ور العملي ن أم ة م ار اإلمام ا  ،ب د إنفص ا تول ك أنه ين ال ش ل ل ب ين العم  وب

ذا اإلنفصا  . اإليمان ان والع   لولعل أصل ه ين اإليم ام األشعر      ب ة اإلم ى نظري حول   يمل يرجع إل

 .329آما سبق تقريره ،حيث إعتبر اإليمان مجرد المعرفة في القلب ،عالقة اإليمان بالعمل

 

                                                 
  .185ص ،م1999/ه1/1419ط ،دمشق سورية ،دار أفنان  ،الحموي الدين ءالشيخ عال ،تحقيق ،اإلقتصاد فى اإلعتقاد ،الغزالي  325 -
بدون رقم الطبعة (،القاهرة مصر ،المجلس األعلى للشئون اإلسالمية  ،حسن محمود عبد اللطيف ،تحقيق ،غاية المرام فى علم الكالم ،األمدى - 326

 .363ص )والتاريخ
 . 395صلبنان  ’بيروت ،عالم الكتب ،المواقف فى علم الكالم ،اإليجى 327 -

 .271ص/2ج م 1981/ هـ 1401، / 1ط ،باآستان ،دار المعارف النعمانية ،مشرح المقاصد في علم الكال ،التفتازانى - 328
 .88ص:في مبحث عالقة اإليمان بالعمل عند اإلمامية واألشاعرة: أنظر - 329
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ة المن : )انيالث(        ة  ناحي ة مسار  في   التاريخي ى   إذا نظرت ف  ،اإلمام ة  إل ذه الناحي  ،جد أصولّيها  ت ه

ك رائن  وذل ات وجوبتحف لق ة ةّيحول إثب د مناقش ،اإلمام ّيالنسب رط تشتهم في اوخاصة عن  القرش

 :ومن هذا القرائن ،لإلمام

ذى إحتجت     ن أل؛ اإلمامة من الدين أن شيرتحيث إنها  ،ةة صفة القرشّيإشتراطّي  .1 ذا الشرط هو ال  ه

 :فلك يدور فيهم  إذ آان إحتجاج ،اإلمامةعلى األنصار في  قريش به

 .األرض من عبد اهللا فيأول  نحن - أ

 .إال ظالمعنا ال يناز و ،أولياء الرسول وعشيرته وأحق الناس باألمر من بعده نحن  - ب

 .زراءالو -أيها األنصار- نتمأو ،األمراء نحن  -ج     

  ،نصار ونبيها من غيرهمتأبى العرب أن تؤمر األ -د         

 .هذا األمر إال من آانت النبوة فيهم أن تولي لكن العرب ال ينبغي  -ه         

 .330ونحن أولياؤه وعشيرته ،من ينازعنا سلطان محمد وميراثه -و          

 

وة  صنود أن الخالفة نج إحتجاج قريش في أمر الخالفة بعد الرسولإلى رنا فإذا نظ            َكلْ ُموأن  ،النب

ة من أمور    ألن؛ هو اإلمامة المشار إليه ،عليه وسلم محمد صلى اهللا ا  ه لو لم تكن اإلمام اد لم تنازلت   اإلعتق

 .يوما من األيام به تلطالبو ،األنصار عن الحكم

 

ير  .2 ا يش اعرةأصولّيأيضا مم د األش ة عن ب ،ة اإلمام دين الأفضلية  ترتي اء الراش ة  حسبخلف والي

 .331هل السنة أعند  عتقاداإلمن  اجزءحتى أصبحت هذه األفضلية   ،حكمهم

    

اقالنى     األفضلية في أن تقرير تلك غير         ام الب ة اإلم ر رؤي ة ال قطعيّ  ظّن تعتب ة  بخالف  ،ةي ام   رؤي  اإلم

 يإلمام أحمد بن حجر الهيتم ال اقو .ّيّاقطع اأمر بعده ْنبكر مََ أفضلية أبي ه إعتبرنفإ ،يأبى الحسن األشعر

ة «بصاحب آتا ،]م1565/ه973:ت[ّيالشافع يالمك ل آالم الجمهور     ،»الصواعق المحرق د نق من أن   ،بع

ام     يرأهذا الأن و ،حسب ترتيب الخالف هي لفاء الراشدينخال بين  ةلمفاضال ك هو المشهور عن اإلم  ،مال

ك  يف وخالف  «:ومنهم سفيان الثورى ،جزم الكوفيونبه و اقالن    يالقاض  ذل ال  ،يأبى بكر الب ه ظن  : فق  يأن

ام  واختاره اد  في  الحرمين  إم ه  ،اإلرش افر  المحدث   جزم  وب د الغ  ، ]م1135-م113 4 /ه530-529:ت[عب

  .مسلم شرح في لمفهمآتاب ا صاحب

                                                 
 .127- 126ه ص2/1411ط ،إيران قم ،ردالص  .النظام السياسى فى اإلسالم ،أحمد حسين يعقوب  ،المحامى  - 330
 . 11ص/4ج 4/1417ط  ،إعتماد قم ،مؤسسة اإلمام الصادق ،بقلم محمد مكى العاملى، هدى الكتاب والسنة اإللهيات على،السبحانى - 331
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ه  معمر  عن الرزاق عبدعن  ستيعاباإل في البر عبد بنإظنية هذا الترتيب ما نقل  ويؤيد          ال  أن  ول  :ق

م  روعم  بكر  أبي  من  أفضل  عندي ّيعل :قال لو وآذلك. عنفته ما بكر أبي من أفضل عمر:قال رجال أن  ل

 .332»فأعجبه لوآيع ذلك فذآرُت ،أهله هما بما عليهما وأثنى مْاُهَبوأَح ،الشيخين َلفْض ذآر إذا ،أعنفه

 

ة   أن  نجد  ،إشكالية اإلمامة عند الصحابة وخاصة الفتنة الكبرىإلى إذا نظرنا  .3 آانت   مسألة الخالف

ة  ثمثل ا  أن َربِ ُتْعحيث أُ  .قاعدة أصولية ديني ة   حصل  أعظم خالف  ه ين األم ا سلّ  «ب  يسيف ف   إذ م

  .333»اإلمامة فى آل زمان على اإلسالم على قاعدة دينية مثل ما سّل

ه إذا   .4 ألة فرعيّ  وألن ا مس ل إنه ة فيه «ة قي يقه إ   االمخالف الف أو تفس ر المخ تلزم تكفي ان ال تس ذا آ

 .فضال عن القتال فيها  ،334»آمخالفة المجتهد للمجتهد ،للمخالف حجة شرعية

و في  أ  ،أو في التفسير للقرآن ،سواء في الفقه ،بين المسلمين آل خالف وقعّن أف «إضافة إلى ذلك .5

 .335»منشؤه وسببه الخالفةف،فهم السنة النبوية الشريفة

 

 . عند األشاعرة ة اإلمامةّيصوليمكن أن نتصور أ المنظور هذافمن          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
عبد الرحمن بن عبد  ،تحقيق ،لصواعق المحرقة على أهل الرفض والضالل والزندقةا  ،أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ،ابن حجر الهيثمي - 332

 .171ص/ 1ج،. م1997/ه1/1417لبنان ط،بيروت سة الرسالةمؤس، آامل محمد الخراط و ،اهللا الترآي
 .24ص/1ج ،)بدون تاريخ(  لبنان ،بيروت ،دار المعرفة  ،تحقيق محمد سيد آيالني  ،فى الملل  والنحل  ،الشهرستانى - 333
 .10ص/4ج 4/1417ط  ،قم ،إعماد  مؤسسة اإلمام الصادق ،بقلم محمد مكى العاملى، اإللهيات على هدى الكتاب والسنة ،سبحانىال - 334
بدون رقم الطبعة (،المؤسسة الجامعية للدرايات اإلسالمية ،آون مع الصديقينأل  ،محمد التيجاني الّسماوي التونسّي /د ،السماوي  335

 .60ص،)والتاريخ
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 :ةومناقشتها عند األشاعرة واإلمامّي ،والّظن يقينالداللة اإلمامة بين تردد أ. 2-2

 
 ،أو في التفسير للقرآن ،سواء في الفقه -آل خالف وقع بين المسلمين

أو في فهم السنة                                                                                                  
  »منشؤه وسببه الخالفة -النبوية الشريفة

محمد                                                                                                        
 .336التيجاني الّسماوي التونسّي

 
 

ين   عرة واإلماميّ بين األشا اإلمامة خالف إن       دور ب ار «و»النص «ة ي  يقصد  ن النص حيث إ  ،»اإلختي

و  .اإلمام الذى قبله من الرسول أومن  إماتْعِيْين اإلمام يكون  أن ،عند اإلمامية ار م وأن مفه ام  إختي د   اإلم عن

 . »اإلجماع«مفوض إلى أهله نيعنى أ ،شاعرةاأل

 

ا  التي إستدلت  ة نفت األشاعرة أدلة اإلمامّي ،اإلختيارحول إشكالية النص و ةوبناء على هذه الجدلّي         به

ة   على ي إمام ن أبى طالب    عل د النبي   ب لم    بع ه وس ا  إعتبرتحيث   ،صلى اهللا علي ة  ه ة ظني ين    أدل د اليق ال تفي

 .رضي اهللا عنه على إمامة عليتدل ها اإلمامّية  نصوصا ينما إعتبرتب .ةلوالقطع من ناحية الدال

 

ى  الجدلية بين األشاعرة واإلمامية  هذهفي تحقيق لاف       ان ضوابط    سوف نلقى الضوء عل ين   بي ة ب التفرق

د  الظنّىوبين مفهوم  الدليل  ّىليقينا الدليلمفهوم  ة     عن ة النص    ألن. بعض متكلمي األشاعرة واإلمامّي جدلّي

بعد النبي صلى   ي طالببن أب إمامة عليعلى  ،ةإفادة تلك األثار التى تستدل بها اإلمامّي تدور مدى هماعند

 .اهللا عليه وسلم

  

                                                 
بدون رقم الطبعة (،ميةالمؤسسة الجامعية للدرايات اإلسال ،ألآون مع الصديقين  ،محمد التيجاني الّسماوي التونسّي /د ،السماوي  336

 .60ص،)والتاريخ
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ك مناقشة إن             اة الجدلّيتل ة رسوف نخت امين رؤي ةأ من إم ة ئم اعرة واإلمامّي ام  :اوهم .األش اإلم

اقالني وينياواإلم ،]م1012ه403:ت[الب اعرة ]م1085/ه478:ت[م الج ن األش ا .م ريف  مواإلم ش

 .ةاإلمامّي الشيعة من ،]م1022/ه413:ت[واإلمام المفيد  ،]م1044/ه436:ت[ىالمرتض

 

ة              ين«إن آلم ى  »اليق ذ معن ةالصدق و«تأخ دوهي ت ،»الحقيق ة ةقطعي في نص الدالل ي ال د  ف عن

د أ  ) الظن والشك (وإن آان بينهما ،معني الشكيأخذ الذي  الداللة ظنّي يقابله  حيث ،األصوليين رق عن هل  ف

ر الجازم   . أنه تصديق غير جازم غير  »التصديق« الظن يدخل في دائرةن إذ إ األصول إذا  ،فالتصديق غي

 .337الشك :هو والمساوي ،الوهم:هو والمرجوح ،الظن :ا هوحآان راج

 

نظرية  ،المدخل إلى العلم والفلسفة واإللهيات«:آتابهفي  صول اليقينأ الشيخ السبحاني وقد حدد هذا       
ة ال  ،»المعرف ث ق ى َفُرَعن الَتإ« :حي ّس   عل ا وراء الح انظ ييحصل ف م ن   ،ل البره ب م و مرآ وه

ات تأو ،اليقيني ولها س اتاألول :ص هدات ،ّي ات ،والمش يات ،والتجريبي واترات ،والحدس  ،والمت

 .338»والفطريات

 

 :عند األشاعرة مفهوم الخبر .2-2-1        
 

 .]م1012/ه403:ت[الباقالني عند مفهوم الخبر .2-2-1-1       
 

 :يف الخبر عند الباقالنيتعر -أ       
 

ه   عرّف اإلمام الباقالني       ر بأن ه  الصدق أو الكذب      «:الخب ا يصح أن يدخل ا أحتمل الصدق     ،»م أى م

خرج   ،ومتى لم يكن فيه ،آان خبرا ،تى أمكن دخول الصدق أو الكذب فيهم «:وذلك ،بإعتبار قائلهالكذب و

ذوات التى ليست      ،ما ليس بخبر من الكالم  ،فارق الخبُر ،وبهذا اإلختصاص ،عن أن يكون خبرا وسائر ال

 .339»بخبر

 

 :]م1012/ه403:ت[أقسام الخبر عند اإلمام الباقالنى  -ب       

                                                 
 .22ص) دون رقم الطبعة والتاريخ( ،لبنان بيروت ،دار الكتاب العربي، طه عبد الرؤوف سعد،تحقيق  ،معالم أصول الدين، الرازي  - 337
بحانى  - 338 ات    ،الس فة واإللهي م والفلس ى العل دخل إل ة  ،الم ة المعرف م  ،نظري املى   ،بقل ى الع د مك ن محم ات  المرآ  ،حس المى للدراس ز الع

 .251ه ص1/1411ط’اإلسالمية
 .160ص) بدون رقم الطبعة والتاريخ(،بيروت لبنان ،العربي دار الفكر ،ومحمد عبد الهادى ،تحقيق محمد الحصرى ،لتمهيدا ،الباقالنى - 339
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 :إلى ثالثة أقسام الخبر الباقالنياإلمام  قسم          

ر ثابت   ،»باألّوليات«وهوما يعرف ،»الضرورات«خبر  .1 ه بضرورات     ،وهو آل خب إقتضت ثبوت

ه    ع الخبر: دلة على ذلك من أمره؛ مثلقامت األحيث  ،وإدراك الحواس  ،العقول ا ندرآ ن وجود م

ا   وآون الجسم في ،ن إمتناع الضدينعربوالخ .ونشاهده بحواسنا انين مع ا جرى مجرى    .....مك وم

 ،حدث ر ال يقع إال صدقا من قديم وموهذا الخب.  ونظراذلك من آل أمر ثبت العلم بصحته إستدالال

 .340لثبوت مخبره وصحته ،وجماعة وآحاد ،وعدل وفاسق ،آافرومؤمن و

دالالت؛  أو بما قام عليه من ال ،والضروراتإما بقضية الحواس  ،الخبر عن محال ممتنع  .2  حجج وال

ه    و ،مثل الخبر عن عدم ما نشاهده ه علي ا ندرآ ام       ،آونه على خالف صفة م ر عن قي ذلك الخب وآ

ات   ،األموات ا  وإنقالب   ،وقلب العصا حي ة ذهب ر   ،دجل  ،محل واحد   عن وجود ضدين في     والخب

اجرى مجرى     .مكانين آون الجسم في وآذلك ه وإستحاللته    وآل م وم ببطالن ك فهومعل بقضايا   ،ذل

 .341اتوأوائل العقول والضرور ،لعاداتوموضوع ا ،الحواس

د الفالن   ،بار عن مجيء المطر  نحو اإلخ ،العقل ياألخبار عن اإلمكانيات ف .3 رئيسهم   موت و ،يبالبل

دات  ،ورخص سعرهم لم    راب نحو اإلخ  ،واألخبار عن المتعب ه وس ى   ،عن الرسول صلى اهللا علي عل

ذا القسم يمكن    . الشريعة وغيرها من التعبدات في ،عباداتالصلوات والحج والوعلى  ،إمام بعده فه

دليل من      ،من الكذب ويميز حال الصدق . أن يكون صدقا ويمكن أن يكون آذبا ا يوجب ال  حسب م

ره ه صدق قطع ف . أم ى أن دليل عل ام ال ه إن ق ه ،ب ذب ناقل ه وآ ع ببطالن ل دل َمِدوإن ُع .وإال قط ي

ه صدقا و    ،أمره صحته ودليل فساده وجب الوقف في ه   وتجويز آون ذبا آون ر    . آ ع الخب ا إذا وق أم

ن ى الممك ن اهللا آ ،عل ه م ن أكون ولالوم ن أْخ ،رس ه َرِبأومم ه ال  ،عن ذأن ييك ره ب ف ن أ ،خب وم

ر     .قطع بصدقهم ،ليثبت التواتر بمثلهم ،خبروا عنه إلى مشاهدتهمجماعة أسندوا ما أ ذلك آل خب وآ

    .342عن جائز قام الدليل على صدق نقلته

 

 :عند الباقالنيه آذبلة التواتر وإستحاخبر  -ج      

 

التواطؤ           ادة ب تحيل الع ذب بالع  ءيس ى الك واتر عل م الت ت به ذى يثب ك. دد ال م  ،وذل ادة ل ر أن الع تج

ل الكذب عن مشاهدة    وثم تواطؤ ،إجتماع قوم يبلغ حد التواتر ه من         ،ا بنق المون ب م ع ا ه ان م وال عن آتم

ك؛    بأنهم آت ا خلواإذ ،ينهم واإلقرارغير ظهور الحديث به ب ى ذل ة دعتهم إل ه اليجوز    موا وتشاعروا لعل ألن
                                                 

 . 161-160ص  ،المصدر السابق - 340
 . 161-160ص ،المصدر السابق - 341
 . 161-160ص ،المصدر السابق - 342
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د حت   أو ،طويال أن يستمر بهم ترك ذلك والخوض فيه والحديث به زمانا م في  األب الهم  ى ال يعل د   أ ،ح م ق نه

  .343ثنين منهملوا وإن جاز ذلك على الواحد واإلإفتع

 
  :صفات أهل التواتر عند الباقالنى -د     

 
 : أربع صفاتها حيث إعتبر ،صفات أهل التواتر بكر الباقالني ذآر اإلمام أبى     

نفس من    أو مخترع في  ،و سماعقعا عن مشاهدة أوا ،أن يكونوا عالمين بما ينقلونه علم ضرورة .1 ال

 .لم يقع العلم بخبرهم وإال ،تداللسغير نظر وال ا

 .ربعةواأل الواحد واإلثنين والثالثةأن يكونوا عددا يزيدون على  .2

 . قع العلم بخبرهم ضرورةحيث ي ،آل طبقة العدد الناقل في الخبر متساويا بالكثرة في ن يكونأ .3

لفهم سَ  لو ،عن سلف   ءفاإذا آان النقل خل  .4 د   ،ٌفَلس آخره   الب رهم آ ه   وو ،أن يكون أول خب سط ناقلي

 .344لوا عن مشاعدةإذا نق ،لم بصدقهمويقع الع ،لتواترا بهم يثبت آطرفيه فى أنهم قوم

 
 

 :]م1085/ه478:ت[عند الجوينىمفهوم الخبر . 2-2-2-1      
 

 :عند اإلمام الجوينىتعريف الخبر  -أ         
 

اقالن     ،]م1085/ه478:ت[عند الجوينيتعريف الخبر إن          ام الب عرف  حيث   ،يهو نفس تعريف اإلم

 .345أو الكذب ما يوصف بالصدق :الخبر بأنه

 

  :أقسام الخبر عند اإلمام الجويني  -ب            

 

ة    الخبر سمفقد ق العامأما  .خاصالعام والعتبار اإل: على إعتبارين بناء الجويني الخبر قسم          ى ثالث إل

 : أقسام

                                                 
 .162ص ،المصدر السابق - 343
 .154-163ص،المصدر السابق - 344
 ،م 1985/ ه1/1405ط ،بيروت لبنان،’تحقيق أسعد تميم مؤسسة الكتب الثقافية،إلى قواطع األدلة فى أصول اإلعتقاداإلرشاد  آتاب ،الجوينى  - 345
 .347ص
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ا     هو  ه صابطو ،ما يعلم صدقه قطعا .1 وم قطع ره المعل ا طابق مخب ا   ،م دليل ق   أوضرورة  بإم  ،اطعب

م ضرورة   والخبر عن آل    ،مثل الخبر عن المحسوسات ا يعل وع   . م ذه الن ر  ،ويتصل به ا   الخب عم

 .إذا وافق مخبره المعلوم ،يعلم نظرا

ا  و ،ما يعلم آذبه قطعا  .2 ا هو م وم ضرورة ونظرا    يخ ره المعل ار عن الم   ،لف مخب حسوسات  آاألخب

 .وآاألخبار عن قدم العالم مع قيام األدلة القاطعة على حدوثه ،على خالف تعلق الحواس بها

دق     .3 ذب والص ه الك وز في ا يج وو ،م تحيل في    : ه ائز ال يس ق بج ا يتعل ي م دير النف دير  ه تق وال تق

 .346اإلثبات

 

د قسم   ،صأما اإلعتبار الخا           هِ    الجويني  فق ر بحسب َتَرُتِب م  الخب ى قسمين     ،للعل سم  ق :حيث قسمه إل

ه    المخبر عن م ب ه العل ب علي ه    ،يترت م بالمخبرعن ه العل ب علي م ال يترت واتر  : األول .وقس ر المت و الخب  ،ه

 .خبر اآلحادالهو  :والثاني

ا   و :الخبر المتواتر  .1 ى     ْليعقب عِ هو م ه عل المخبر عن ا ب وافرت شرائطه وتكا  إذا  ،الضرورة م لت  مت

وجاحد العلم بذلك جاحد للضرورة ومتشكك في  ... .على الضرورة العلَم المخبر عنه صفاته إستعقب

ه     ،ثم هذا الخبر المتواتر .العلوم على البديهة ه لعين المخبر عن م ب د الجويني   ،ال يوجب العل ا   ،عن وإنم

ول لجواز ا  ،إستمرار العادات ،علم بالمخبر عنهيفيد إلى ال ادة  : لعق م     ،أن يخرق اهللا الع ق العل فال يخل

 .347بار عنهبالمخبر عنه وإن توافرت األخ

واتر  و :الخبر اآلحاد  .2 غ الت ا ب    ،هو آل خبر لم يبلغ مبل د علم ا يوجب      ،نفسه فال يفي ه م رن ب إال أن يقت

ديقه ا  ،تص يال عقلي ق دل ل أن يواف زةو تأ ،مث ده معج د اال   ،ؤي القول عن ى ب ر المتلق ذلك الخب ةوآ  ،م

و المسمى   وآل خبر لم يتصف بتلك الصفات . وأجمعوا على صدقه إصطالح   الخبر الواحد في  ب  فه

 .348المتكلمين وإن نقله جمع

 
 :المتواتر عند الجوينىبرشروط الخ -ج       

 

وس       .1 ن محس روا ع ل أن يخب ى الضرور؛ مث ه عل روا عن ا أخب م بم ى عل رون عل ون المخب أن يك

ة بجه   وم بديه رىأومعل واس  ،ة أخ وى درك الح ك . س ى ذل و  ،وعل را   ل وه نظ ا علم روا عم أخب

ا     ،وإستدالال ارهم علم م توجب أخب واتر         ،ل دون عن عدد الت الم زائ رين عن حدوث الع  ،ألن المخب

 .خذ العلم بالمخبرعنه هو إستمرار العادةفإن مأ ،وعلى هذا. وليس يوجب خبرهم علما
                                                 

 .347ص ،مصدر السابقال - 346
 .348-347ص،المصدر السابق - 347
 .350ص،السابقالمصدر  - 348
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ه  يد عددهم على مبلغ العن أقوام يزن يصدر الخبرأ  .2 ى  الكذب في   التواظؤ  يتوقع من العرف   ء عل

 .349على طول الدهر  مثال لظهر تواطؤهم ولو تواطؤوا ،المستمر

 

 :ناقلي خبر المتواتر عند الجوينى عدد - د
 
م  « ،شترط أن يكونوا فوق شهادة الشهود بل إ ،ا معينا للناقلين بخبر المتواترعدد لم يجزم الجويني          ث

و إستظهروا بشهادة    مجلس  ود فيفإن الشه ،صل العلم بأخبار خمسة أيضاالذى أرتضيه أنه اليح القاضى ل

م الضروري  خامس أ ا أخ  و سادس لم يحصل العل دا في      بم نا نحد ح ه ولس روا عن ل  ب ا   ،إذ الشرع   ،األق آم

 .350»فكذلك ورد باإلستكثار من زيادة الشهود  ،ورد بتحديد الشهود

 

 
 :عدالة أهل التواتر -ه      
 

ويني          ترط الج م يش واتر  ل ر المت ل الخب ة العداأه انل ى  ،واإليم ذاوعل واتر  ،ه ر المت ل الخب عن يقب

م يشترط   . بلدهم مثل اإلخبار عن قتل ملكهم الكفار في ائي   أن يكون ال  وأيضا ل رون عن تن ديار  مخب ل   ،ال ب

ى أهل     الجوينيترط لم يش آذلكو .يقبل خبر أهل الدار الواحد  إذا آانوا جما غفيرا رون عل أن يشمل المخب

ة  ،بل يكفي خبر أهل ملة واحدة ،لالمل روا   آخبرأهل الذم ة جرت  ع إذا أخب نهم  ن واقع م   بي  ،فيصدق آالمه

 .351واحدةالملة الب همسكتممع 

 

 :عند اإلمامية مفهوم الخبر. 2-2-2         
 

 ]:م1044/ه436:ت[السيد المرتضى مفهوم الخبر عند . 2-2-2-1       

 
 :الشروط التاليةما توافر  :رتضى أن مفهوم الخبر الذي يفيد العلم هومى السيد شريف الير  

ا        أن ي.  1    ر الواحد منه ى المخب ه أن يتفق الكذب عل رة    .نتهي في  الكثرة إلي حد ال يصح مع ذه الكث وه

 .تشمل جمبع الطبقات

 .م مقامهوما يقو ءجامع من تواطؤ نه لم يجمعها على الكذبأن يعلم أ.  2   
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 .352عنه َرِبْخُأن يكون اللبس والشبهة زائلين عما أ. 3   

 

 .]م1022/ه413:ت[عند الشيخ المفيد مفهوم الخبر. 2-2-2-2        

اد، وال يجوز          : مفهوم الخبرفي   المفيد قال الشيخ        ار اآلح م وال العمل بشئ من أخب ه ال يجب العل إن

دين    ان          ،ألحد أن يقطع بخبر الواحد في ال ى البي ه عل ى صدق راوي دل عل ا ي ه م رن ب ذا  . إال أن يقت هو  وه

ا     ،وطائفة من المرجئة ،والمحكمة ،وآثير من المعتزلة ،مذهب جمهور الشيعة ة   وهو خالف لم ه متفقه علي

 .353العامة وأصحاب الرأي

 

 
 :ة واألشاعرةعند اإلمامّيلتكليف وا ب اإلمامة بين اللطفينصوجوبّية ت: ثالثالفصل ال 

 

 .الجاحظ »فى تدبير الخاصة وطاعة العامة ،صالح الدنيا وتمام النعمة«

 

 :ةشاعرة واإلمامّياإلمامة عند األ وجوب. 3-1   
 

ة   وجوب  ية فال خالف بين األشاعرة واإلمامّي            ة واإلمام اد   .الخالف ل يك اع عن    األمر  ب د شبه إجم

 .من المعتزلة ياألصم وهشام الفوطأبوبكر و ،لنجداتاآ عن بعض الخوارج إال ما نقل .الفرق اإلسالمية

 

ع أهل السنة    «:الخالفة واإلمامة وجوب بيان في قال اإلمام ابن حزم           ة   ،إتفق جمي ع المعتزل  ،وجمي

ا    ،على وجوب اإلمامة ،وجميع الخوارج ،وجميع الشيعة اد   ،وأن األمة فرض واجب عليه ام عادل   إلنقي إم

ا    ي ويسوسهم بأحكام الشريعة الت اهللايقيم فيهم أحكام  لم    رسول الأتى به ه وس ا النجدات    ،صلى اهللا علي حاش

 .354»اإلمامة وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم فرُض زم الناَسلال ي :من الخوارج فإنهم قالوا

 

                                                 
السيد فاضل   ،راجعهبمو ،الحسيني الخطيب ،السيد عبد الزهراء ،تحقيق، الشافي في اإلمامة  ،الموسوي علي بن الحسين ،الشريف المرتضى - 352

 .2/68ج ،م 1986/ه2/1407ط ،الميالني
 ،الخوئيني ،الزنجاني ،األنصاري ،إبراهيم ،تحقيق ،أوائل المقالت في المذاهب والمختارات ، ،اإلمام محمد بن محمد النعمان بن المعلم ،لمفيدا - 353
 http://www.aqaed.com/shialib/books/11/mmfd4/mmfd4-06.html#fd131  :أنظر ،مرآز األبحاث العقائدية إعداد

  .3ص /3ج،م1999/ ه1420/ 2ط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،والنحل ءلملل واألهواالفصل فى ا ،ابن حزم  - 354
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ام  مبنية على  ،األصم بكرأبي إن فكرة             تن    واجب  أن نصب اإلم د ظهور الف د     ،عن ا عن األمن  أم

ر واجب   ن نصب اإلمامفهو يرى أهشام الفوطي أما  .والعدل فال تن    غي د ظهور الف ا    ،عن ه ربم يصير   ألن

 .355عند ظهور العدل فهو واجب اأم ،فتزداد الفتن ،نفسه سببا لتمرد بعضهم عن الطاعة

  

ا ن الناس لو آفوا عن التظالم الستغنوا عأب ،األصم فكرة أبي بكروتدورعلة              دور  . من اإلم ا ت  بينم

ذ  حتاجت إل جتمعت على الحقإذا ا ،مةأن األعلى  يهشام الفوط ةفكر علة ى   حينئ ام إل ا إذا عصت   أ .اإلم م

 .356ماماإلإقامة هل الحق جب حينئذ على ألم ت ،وقتلت اإلمام وفجرت

 

أ ن إ             ينمنش اعرة  الخالف ب دور  ،ةمامّيإلوإاألش قحول ي ة طري ة نصب وجوب معرف  ،اإلمام

ل    بتوج هل اإلمامة وذلك  ام على من يجب نص   أيضا و .؟أم عن طريق الشرع    ؟عن طريق العق ؟ ب اإلم

 يجب على اهللا أم على األمة؟أ

 
 
 

 :اإلمامة وجوب رؤية األشاعرة حول طريق معرفة .3-1-1   
 

ة   شاعرة واإلمامّياأل تإختلف          ة نصب  وجوب  ة حول طريق معرف ك . اإلمام  متت هل   :طار إ في  وذل

ة    نصب ّيةوجوبمعرفة  ة واإلمام ل   الخالف ى   هبت األشاعرة ذف . طريق الشرع؟   عن  أم ؟عن طريق العق إل

ى    أن القول ب  ة  الطريق إل ل     صب ن وجوب معرف ة هو الشرع ال العق ة     .اإلمام ا ذهبت اإلمامي ى أن  بينم إل

 .هو العقلالطريق 

 

ام         عر  اإلم ن االش ى الحس ة  أن  دّآأ ] م635/ه324:ت[يأب ى معرف ق إل وب الطري ة وج و اإلمام  ه

ين   حيث جمع   ،من الغموض  نوع فيه كتنفيالوجوب  لهذا هوجه تقريرإال أن . الشرع ل  ب  في  السمع والعق

ة ق معرف وب طري أن ،الوج ك ب تعمل وذل ة   إس ن جه وب م معالوج وازو ،الس ة الج ن جه ل م ذاو .العق  ه

ة   ي ،عند األشعري  اإلشكال ذي  السمع  ظهر من جه ة  أوجب  ال ه   َدصَ ْقُي حيث  ،اإلمام ل ب ا من    و. النق هو إم

 .السنةوأالقرآن 

                                                 
      .256ص ،م1/1986ط ،مصر ،القاهرة ،مكتبة الكليات األزهرية ،األربعين فى أصول الدين،الرازى   - 355
 .272-271ص ،م2/1981ط ،بيروت لبنان ،دارالكتب العلمية ،أصول الدينآتاب   ،البغدادي  - 356
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م يكن    هذا السمع َدْيِفُتْسمن أين ُأ يشّكُل ،يه حول مفهوم السمعلع فاإلشكال الذي يردوعلى هذا           إذا ل

 .؟اإلمامة وجوب الدال على ،الرسولمن من اهللا أو  هناك نص

ة  طريق في  ما عول عليه غاية يجد أن  ية األشعرّينظر الباحث فين إال أ           ة   جوب و معرف اإلمام

د تحقيق     وهو أمر   ،بكر رضي اهللا عنه خالفة أبيار على واألنص إجماع المهاجرين :هو  يظهر ضعفه عن

 .357 سند هذا اإلجماع

ى     أسند ي اإلمام الجويآذلك           ذي دل عل ذا السمع ال د األ   وجوب  ه ة عن اع شاعرة إل  اإلمام  .ى اإلجم

ة   القول بأن طريق   الجويني ورد هذا .مستفاد من الشرعه أنن وبّي ة وجوب اإلمام تفاد من   ي معرف ل س  ،العق

 :على أمرينرده  الجويني بنىقد و .358 ةاإلمامّي آما تقول به

 .ُفاج ال ينَزرف وتيار مّوغالعقول بحر فياض الي ألّن ؛األحكام من أساليب العقول ية تلقإستحال .1

رد ا .2 ة ل ة القائم ة اإلمامي ى نظري ادعل ي بإستصالح العب تلزم الت امب ووج تس ى اهللا  نصب اإلم عل

ك تعرّ     .عالىسبحانه وت ى ذل اب      ألنه يترتب عل اب والعق أثر بالمث ه الوجوب للت اء   .ض من علي وبن

ه   ،على ذلك ر  فإعتقاد الوجوب علي ال  تعتب ة           ،زل ه شيئ من جه أمره فال يجب علي و الموجب ب فه

 .359غيره

 

 

 :اإلمامة ة حول طريق معرفة وجوبرؤية اإلمامّي .3-1-2
 

ل  ةرفة وجوبّيمع إن طريق           د . اإلمامة عند اإلمامّية هو العق ذاهب        وق د م ن أبى الحدي ام اب ين اإلم ب

ة ول طرق معرف رق ح ذا الف ذآر. الوجوب ه اعر  ف ون األش ة يوافق ن المعتزل ث  ةأن البصريين م ن حي م

ة   الوجوب  ا  .الشرع من جه داديون من ال   بينم ة البغ ان الجاحظ     ،معتزل و عثم و  وأب من   ،الحسين  والشيخ أب

 .360اإلمامة من جهة العقل ّيةوجوب من حيث اإلمامّية يوافقون ،البصرة زلةمعت

 

 :عند األشاعرة واإلمامية ةتنصيب اإلمام طريق. 3-2          
 

                                                 
 .2/464م ج1988/ه1408/ 1ط ،صنعاء ،مؤسسة الرسالة ،المنار فى المختار من جوهر الزخار ،العالمة المجتهد صالح ،المقبلى - 357
 .24ص ه2/1401ط ،رجامعة قط ،آلية الشريعة  ،عبد العظيم الديب/د ،تحقيق ،الفياثى غياث األمم فى التياث الظلم ،جوينى ال - 358
 . 25- 24ص ،مصدر السابقال - 359
ى  - 360 د المعتزل ى الحدي ن أب ة  ،اب ج البالغ رح نه ق ،ش د ،تحقي و الفضأمحم راهيمب ة  ،ل إب ب العلمي اء الكت رآاه ،دار إحي ي وش ابي الحلب ى الب   ،عيس
   .308 ص/1ج ،م 1965  /ه2/1385ط
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ى وجوبيّ   أبعد  –ة شاعرة  وبين اإلمامّياألحاد  بين ل جددار           ا عل ة ن إتفق ى من يجب     -ة اإلمام عل

ى اهللا من   ي؟ أب اإلمامة عليه  نص ة جب عل ة من    اللطف؟ أم   جه ى األم ة عل الرأى األول  التكليف  جه  ،؟ ف

ةذهبت  ى اهللا منحيث أو ،اإلمامي ة عل وا نصب اإلمام ة جب ا  .اللطف جه ارت بينم اعرة اخت انياألش  ،الث

ة  إن نصب اإلمامة واج :قالت حيث ى األم م إ  .ب عل ذا األمر   ين إختالفهم ف  ث ى إختالفهم ف     ،ه  ييرجع إل

 .ظيفة اإلمامو ماهّية تحديدفي  آذلكو ،وحقيقتها من حيث الشكل والمضمونة الخالفة ماهّي

 

 :عند األشاعرةتكليف الكفائي على األمة من جهة ال امةاإلم بوجوب نص .3-2-1     

 

ام  ،آطلب العلم والجهاد أن اإلمامة فرض آفاية ن اإلمام الماوردّيبّي              الفرض  سقط بعض ال  إذا ق

 .361عن الباقين

 

ائي  الفقهاء  ف عّروقد               ه  الفرض الكف ى         :بأن ذات إل ر نظر بال المتحتم المقصود حصوله من غي

ة  ،الجنازةاألمور الدينية آصالة ب ئيالكفا فرُضالويتناول  .فاعله ا  ئلصنا آا ،واألمور الدنيوي اج إليه  ع المحت

 .362لى فاعلهألنه منظور بالذات إ ؛فرض العينآما يخرج أيضا  ،ألنه غير متحتم ؛وخرج المسنون

 

يم   به يؤدى لما مفهوم فرض الكفاية؛في  إستشكلوا بعض الفقهاء إال أن            ى التعم ر . إل ه ينبني  وتقري

ك ؟ وتعيين القائم به آيف يجب فرض الكفاية على جملة المكلفين دونأنه على  بهم اليُ   أل ؛ذل ه أمر م  ُفَرعْ ن

ى سقوطه   يتعميمه قد يؤدأن  بحيث من يقوم به ذا   .إل ى ه ة     ف  ،وعل األولى أن يخصص بفعل فرض الكفاي

ى آل واحد      بحيث . ومغربا أو بعضهمسواء آانوا آل المسلمين شرقا  ،به َنْيِمِلْاعلى المسلمين الَع يجب عل

  363 .]م1554/ه962:ت[ الحنفي القهستانى الدين شمسبه العالمة  قال آما ،البدلبه بطريق  العالمين من

 

ول   ]م1836/ه1252:ت[الحنفي  عابدين ابنرجح وقد             ذا الق ه    ،ه ذلك بأن ى     «معال ب و وجب عل ل

ى أحد،      وأ ،وذا غير مقبول ،البعض لكان اآلثم بعضا مبهما وبحيث يجب   أأنه قد يصير بحيث ال يجب عل

ل،         فإن ظّن. ى بعض دون بعضعل وا سقط الواجب عن الك د فعل رهم ق ين أن غي وإن  آل طائفة من المكلف

ل، وإن ظنّ      وإن ظّن. لزم منه أن ال يقوم به أحد ى الك وا وجب عل بعض أن   آل طائفة أن غيرهم لم يفعل ال

                                                 
اوردى - 361 ة  ،الم ات الديني لطانية والوالي ام الس ق ، ،األحك بع العل خال ،تحقي ف الّس د اللطي ان  د عب روت لبن ي بي اب العرب ّي  دار الكت / 1ط ،م

 .30ص  م1990/ه1410
وير األبصار   في شرح   الدر المختار ، خ عالء الدين محمد بن علىالشي ،الحصكفي - 362 ه حلبي     ،تحقيق  ، تن د طمع د المجي روت    ،عب ة بي دار المعرف
 .315ص/2ج ،م2000/ه1420 ،لبنان

بيروت ،دار الفكر للطباعة والنشر )تار على الدر المختارحرد الم (ابن عابدين حاشية  ،لعزيزن بن عمر بن عبد امحمد أمي  ،ابن عابدين- 363
 .123ص/4ج) بدون رقم الطبعة والتاريخ(،لبنان
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ا   ك الولين، وذلوجب على اآلخرين دون األ ،ا أتى بهوظن آخرون أن غيرهم م ،غيرهم أتى به الوجوب ه

ه      أل؛ هنا منوط بظن المكلف التكليف ب ز التعسر، ف ن تحصيل العلم بفعل الغير وعدمه في أمثال ذلك في حي

ه  الجاهل على يجب لم أنه وإلى. يؤدي إلى الحرج ا  .ب ازاني  للفاضل  الكشاف  حواشي  في  وم ه من أ  التفت  ن

 .364»العقول جمناه في وتمامه ،للمتداوالت فمخالف أيضا )الجاهل(عليه يجب

 

د    ،مةية أو إطالقها على األتعميم الوجوبإن           ة من     ال ت  ،أو على أهل الحل والعق م حقيق ى فه ؤدى إل

َمة  أن نعرّ  يينبغ  ،هذاوعلى . مامة أو الخالفة عند األشاعرةاإلتجب عليه  ذين ف ِس ة    تجب  ال يهم اإلمام عل

 .األشاعرة عند

 

ار           ي  أش احظ المعتزل لبية  ]م868/ه255[الج يّ س يم فرض ةتعم د ،ة اإلمام الق  فقي ةإط «  األم

ةب ال ،»الخاص ث ق اس«:حي ولكم الن ة ،إن ق ة والعام ل الخاص إ. يحتم دف تم قص ان آن ة(تم إليهم  ،العام

ا  صِ ولم تْف ،)والخاصة ين حاليهم ة ال ت  ن فإن ،لوا ب زعم أن العام ة     ا ن ل الخالف ة وتأوي وال  ،عرف معنى اإلمام

ا   ،لتى أمر أّمت وألوألى شيء إرتّد ،وجودها ونقص عدمهال بين فضل ِصتْف . وآيف مأتاها والسبيل إليه

المحقِّين  منها عيناها بالمبطلين أقّرولعل ،تنجم بل آل ريح تهب وناشئة ة أداة للحاصة   . ب ا العام ذلها  ت ،وإنم بت

ا األمور  وتزجّ  ،للِمهِن دوّ   وتطُ  ،ى به ى الع ا عل ذا الثغور    ،ول به ام . وتسد به ة من الخاص    ومق ام  العام ة مق

إن اإلنسان إذا فكر أبصر. اإلنسان من اإلنسان جوارح  ،وإذا عزم تحرك أو سكن ،صر عزموإذا أب ،ف

 .365» بالجوارح دون القلب وهدأ

 

ذه الخاصةف         ة   ه احظ باإلمام ي خص الج ىصدق تالت ُل عل ِل أه اعرة الح د األش د عن إال أنَّ . والعق

د   «ة لصعوبة تحديد هويّ  وذلك ،اإلشكال ال يزال قائما ة   أو ،»أهل الحل والعق التي أشار    "الخاصة "معرف

احظلإ ا الج و .يه ر وه ّده أم بحاني ع يخ الس ام  الش ل اإلم ن تأوي كال م رازي مش ي  ،ال ى ف ي "معن أول

ر ائ[﴾"األم د ب  ،]59:النس ل والعق ل الح ر . أه ث إعتب بحاني ب  حي يخ الس و أن الش ير ه ذا التفس امض«ه  غ

نهم ... .مضغباأل اء والمحد   اآر والضباط العس : فهل المراد م ام والسياسيون   ثونأو العلم  ،و الكل أ أو الحك

 .366»ولم يخالفهم لفيف من المسلمين شيء على وهل إتفق إجماعهم

 

د    أهلرنا إذا فّس ،شاعرةعند األ لة هذه اإلشكالايمكن إزأنه غير           ى  «الحل والعق من   »الخاصة عل

ع ل مجتم ذ .آ د وه ّيه الخاصة ق وق العلم ن التف وع م ا اهللا بن ر ،ميزه ك لب ي أوساط ووذل زهم ف زهم وتمّي
                                                 

 .123ص/4ج ،المصدر السابق - 364
 .308-307ص ،م1/1987ط لبنان،بيروت ،دار ومكتبة الهالل ،على أبو ملحم/ بقلم د ،الرسائل السياسية،رسائل الجاحظ  ، الجاحظ - 365
 .293ص/6ج، ه3/1417ط ،إيران ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمى ،بحوث فى الملل والنحل ،السبحانى - 366
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ع ي المجتم ار الطبيع ق. باإلختي د أطل اء   وق الم والفقه ل الك ية أه ذه الخاص ى «ه د عل ل والعق ل الح . »أه

 .؟دمن هم أهل الحل والعقالمطروح هو فالسؤال 

 

 :من المجتهدين إلجماعاهل أهم  أهل الحل والعقد .3-2-1
 
 .الرازي »العلماء في الحقيقة أمراء األمراء  فكان حمل أولي األمر عليهم أولي« 

 

ه  من تجب   ة د ماهيّ يحدإن ت          ة علي د األشاعرة   اإلمام م   عن ى  « يمكن إطالقه اع أهل  عل من   »اإلجم

د األصوليين   نأل ؛العلماء د عن ى  نا وجدنا أن تفسير أهل الحل والعق د بال ٌيْعَن اء من ال  ينمجته تثنينا   ،علم إذا إس

ى أمر        ««هو اإلجماع ،على قول لإلمام الغزالي يقول فيه لم خاصة عل ه وس د صلى اهللا علي إتفاق أمة محم

 .367»من األمر الدينية

 

******* 

 

 

 :طف عند اإلمامّيةالّل من جهة على اهللا اإلمامة بنص وجوب .3-2-3       

 

 :تعريف اللطف.  3-2-3-1         
 

ه     : لطف « :لسان العرب   يف  ]م1311/ه711ت[ال ابن منظورق           ،اللَِّطيف صفة من صفات الّل

 ]19:الشورى [.﴾ لقوي العزيزه يرزق من يشاء وهو االّله لطيف بعباد ﴿ :وفي التنزيل .وإسم من َأسمائه

الى   اللطيف الذي يوصل إليك َأربك في ِرْفق واللُّطُف م : قال َأبو عمرو. الرفيق بعباده: ومعناه ه تع ن الّل

جتمع له الرِّفق  إهو الذي « :في تفسيره اللَِّطيف ]م1263/ه662:ت[ ثيروقال ابن اَأل. التوفيق والِعصمة

                                                 
 .137ص/ ه1413 /1ط ،لبنان  ،بيروت ،العلمية الكتب الشافي دار عبد السالم عبد محمد ،تحقيق ،األصول علم في لمستصفىا، الغزالى  - 367

أبى  ،السمعانى .358ص /4-1ج ،)بدون رقم الطبعة والتاريخ(،لبنان ،دار الكتب العلمية بيروت’ فى أصول اإلحكام اإلحكام،ابن حزم :أنظر      
/ ه1/1418ط’لبنان دار الكتب العلمية ببيروت ،محمد  حسن محمد إسماعيل الشافعى ،تحقيق ’قواطع األدلة فى أصول الدين  ،رالمظفر منصو

. 399ص،،م1998/ه3/1419فكر المعاصر بيروت لبنان طدار ال دار ،يتونمحمد حسن ه/ تحقيق د ،ولالمحص ،الغزالى. 461ص /2ج،م1997
 137ص/ ه1413 /1ط ،لبنان  ،بيروت ،العلمية الكتب الشافي دار عبد السالم عبد محمد ،تحقيق ،األصول علم في لمستصفىا، الغزالى
رازى ه  ،ال م أصول الفق ى عل ةدا رالكتب ال ،المحصول ف ان ،علمي روت لبن بكيال .4-3ص/2م ج1/1988ط ،بي ى شرح  س اج ف ى اإلبه اج عل  المنه
د إسماعيل   ،تحقيق ،الوصول إلى علم األصول منهاج ة   ،عبان محم ة المكّي ن حزم   و ،المكتب ع    دار اب  ،م2004/ه1/1425ط، ،للطباعة والنشر والتوزي

ن موسى   أبى زآر ،الرهوانى. 1305ص /2ج ة المسؤول فى     ،يا يحيى ب ق  ،ولشرح مختصر منتهى السُّ    تحف ن الحسن شبيلى    / تحقي ادى ب دار  ،اله
 آليات البيناتا ،أحمد قاسم العبادى الشافعى ،العبادي .213ص/2ج ،م2006/ه1/1422ط،اإلمارات ،سات اإلسالمية وإحيار التراث دبىالبحوث للدرا

 .3/389جم 1996/ ه1/1417ط.لبنان ،دا رالكتب العلمية بيروت،على شرح جمع الجوامع
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ه            ه من خلق ّدرها ل ى من ق دقائق المصالح وإيصالها إل ُم ب ال و .في الفعل والعل الفتح      :يق ه ب ه ول َلطف ب

ه   َق ب ًا إذا َرَف ف ُلْطف م َيلْ  .َيْلُط ف بالض ا َلُط ففَأم اه ،ُط ي .  ُغر ودقََّص :فمعن ن اَألعراب ال اب  وق

َف] م845/ه231:ت[ الن َيْلُطف َلَط ا ،ف ق ُلْطف ب   ً.إذا َرَف ا ُتِح ك م ل إلي ك َأي َأْوَص ه ل ال َلَطف الّل ويق

الم    :َأي »وال َأَرى منه اللطف الذي آنت َأعرفه« :وفي حديث اإلفك .بِرْفق تح ال روى بف الرِّفق والبر وي

ه        والطاء لغة  ه َأتَحْفت ه وَألطفت ة وَألَطف ًا وَلطاف ه ُلْطف فيه واللُّْطف واللََّطف البر والتَّْكرمة والتَحفِّي َلطف ب

 .368» .وَألطفه بكذا َأي َبرَّه به

 

وهو الثقيل، يقال  ،إذا وصف به الجسم فضد الجثلاللطف  :]م1108/ه502: ت[يقال األصفهانو           

اطى األ     واللطف ،لطافةشعر جثل أي آثير، ويعبر بال ة وعن تع ة الخفيف ة،  عن الحرآ ر    مور الدقيق د يعب وق

ذا  .الحاسة باللطائف عما ال تدرآه ه    .الوجه  ويصح أن يكون وصف اهللا تعالى به على ه وأن يكون لمعرفت

 .369بدقائق األمور، وأن يكون لرفقه بالعباد في هدايتهم

 

ه األبصار   :قوله تعالى في ،ير معنى اللطيفتفس في ]م1853/ه1270:ت[يوقال األلوس           ﴿ ال تدرآ

ام [وهويدرك االبصار وهو اللطيف الخبير﴾ درك  «:] 103:األنع ا  سبحانه  في ه  ال م ة  .األبصار  يدرآ  فالجمل

ه  تعليل يتضمن بما تعالى لوصفه سيقت ر   ﴿: سبحانه  قول ام [﴾ وهواللطيف الخبي ر  وجوز   .]103 :األنع  غي

ه  يناسب اللطيف فان .فالل باب من ذآر ما يكون أن واحد ر  آون الفتح  ْكَرْدمُ  غي ر   ،ب ه  يناسب  والخبي  آون

ه  ال لما ،الكثيف مقابل من مستعار واللطيف .بالكسر مدرآا تعالى م  .الخفي  الشيء  من  بالحاسة  يدرآ  ويفه

ائي الحنفي   الدين يمح محمد آالم ظاهر من ا  - ]م1544/ه951:ت([البه ال  آم ه  -الشهاب  ق  ارةاستع  ال أن

اده  يعامل الذي اللطيف:  الحسنى تعالى اهللا أسماء شرح في البهائي قال حيث ،ذلك في اللطف  عب ه  ب  والطاف

أنه جل ا ياهتتن ال ،ش ا ظواهره ي وبواطنه ى ف الى واألخرى األول ال تع ا ق دوا وإن ﴿:آم ة تع  ال اهللا نعم

وها يم تحص ور رح ل[﴾ إن اهللا لغف ل ].18:النح ف:  وقي يم اللطي ال العل دقائق غوامضب ن وال اني م  المع

ة  من  يكون  أن ويحتمل  .لطيف  :صنعته  في  للحاذق يقال ولذا ،والحقائق ة  اللطاف ة  المقابل  وإن وهو  ،للكثاف

ان ي آ اهر ف تعمالاإل ظ ن س م أوصاف م ن ،الجس ة لك ة اللطاف د ال المطلق ي توج م ف مّي ألن ،الجس  ةالجس

ة فاللطا .ضافةباإل لطافتها وإنما ،الكثافة يلزمها ة  ف د  ال المطلق ا  يوصف  أن يبع ور  به ق  الن ذي  المطل  يجل  ال

                                                 
 .82ص/8م ج2003/، ه1423مصر ،دار الحديث القاهرة  ،»مادة لطف« ،لسان العرب،ابن منظور  - 368

 الطبعة ،شرآة مطبعة مصطفى البابي واوالده بمصر ، محمد سيد آيالني ،تحقيق ،»مادة لطف« ،المفردات فى القرآن الكريم ،األصفهانى - 369
 .450ص م 1961/ه1381، ،األخيرة
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ن ائر دراكإ ع ن فضال ،البص ار ع زعن ،األبص عور ويع رار ش ن فضال األس اراأل ع الى ،فك ن ويتع  ع

 .370»واألشكال األلوان حلول عن وينزه مثالواأل الصور مشابهة

 
 : ة اللطف عند األشاعرة واإلمامّيةإشكالّي. 3-2-3-2 

 

ة ّيول اإلمامتق          ى اهللا  » اللطف «فعل  ة والمعتزل دأ   عل اده هو  و .شاعرة بخالف األ  ،من حيث المب  مف

الى   ب اإلوجوب نص ،المعنى يترتب على هذاو .فعل األصلح على اهللا نحو عباده ى اهللا سبحانه وتع . مام عل

المعنى المتب    « ،اللطف ن جهةاهللا سبحانه وتعالى عصادر عن  وهذا الوجوب أوساط   ادر في ال الوجوب ب

ن حاآميّ   اس م ى اهللا الن اد عل ذَ   ،ة العب تلزما لل ه مس ون ترآ ابووالّل ِموآ ك و ،م أو العق ى ذل الحكم ،عل  ف

 .371»ه الجميلِةِفْاَصأْو مالحظِةشف العقل بإعتبارمستك

 

ي           ى اهللا   ينبغ دأ وجوب اللطف عل ة مب درك أن جدلّي ة أن ن ا  ،عنداإلمامي وإنم ة   ه ن جدلّي رع ع ف

ة   .اإلثبات والنفيمن حيث األشاعرة واإلمامية  بين المختلفو ،بيح العقليينتحسين والتقال ذه الجدلّي  وتعنى ه

أمر بالحسن  ثم إن . الوحىإطارخارج والتقبيح على أفعال الناس التحسين  في دورا لعقلعلى أن ل  الشارع ي

لُ  الذي يح    إستحسنه العق ذي  وينهى عن القب لُ   ال تقبحه العق اء   إس ك  وبن ى ذل انُ  ف «عل يس عرف ا   اإلنسان  ل له

 .372 »القبيحيد إدراك العقل بالحسن والنهى عن الشرع هو تأآوإنما دور  ،موقوفا على تعلق حكم الشرع

 

ة عناألشاعرة تخالف و             ة يجاب اإل اإلمامي لامن جه تاني .لعق ام الشهرس ال اإلم ات«:ق  الواجب

 وبالسمع  ،تحصل بالعقل تعالى اهللا فمعرفة .تقبيحا وال تحسينا تضيواليق شيئا اليوجب والعقل .سمعية آلها

ال .تجب الى اهللا ق ا﴿: تع ا وم ذبين آن ى مع ث حت وال نبع راء[﴾رس ذلك ]15:اإلس كر وآ نعم ش هإو ،الم  ثاب

ل  دون بالسمع  يجب العاصي وعقاب ،المطيع ى  يجب  وال .العق الى  اهللا عل ا  شيء  تع ل  م  الصالح  ال ،بالعق

لحاأل وال ل. اللطف وال ص ا وآ يه م ل يقتض ن العق ة م ة جه ة الحكم ه فيقتضي ،الموجب ن نقيض ه م  وج

   .373»آخر

  
 :مامّيةأقسام اللطف عند اإل. 3-2-3-3 

 
                                                 

لبنان   ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،سى األلو - 370
  .248ص/7ج،م1985/ه4/1405ط،

 .370ص/3ج’ ه4/1417ط ،قم إيران ،سالمىمؤسسة النشر اإل’ بحوث فى الملل والنحل ،السبحانى - 371
 .290ص/2ج ،المصدر السابق - 372
 .102ص/1ج )بدون رقم الطبعة والتاريخ( ،لبنان ،بيروت ،دار المعرفة ،محمد سيد آيالني ،والنحلالملل  ،الشهرستاني - 373
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ى   : اللطف إلى قسمين  مامّيةاإل تقسم           ق إل ة أى أصل   لطف يتعل ة اإلنسان   الخلق ه   ُفَرعْ وُي ،خلق ب

ذا ا و »المحصل«اللطف  ى    لله ق إل ك  تكليف اإلنسان  دأ مب طف يتعل ه     وذل اب نواهي ره وإحتن ال أوام  .بإمتث

  .الطاعة و يبعده عن المعصيةإلى  العبَد ُبِرَقحيث ُي ،مقربالطف للاواألخر هو 

 

 :المحصل اللطفتعريق   -أ

 

دمات الت   يرة عن القيام بالمبادعبا«:وهو قِةْلإن اللطف المحصل هو لطف يتعلق بالِخ: قلنا            يوالمق

دمات من    يبحيث لوال القيام بهذه المباد ،يتوقف عليه تحقق غرض الخلقة وصونها عن العبث واللغو والمق

ى تستلزم التحرز عن العبث       ُهُللصار فْع ،وتعالى جانبه سبحانه ه الت ك   .فارغ عن الغاية وناقص حكمت وذل

 .374»آبيان تكاليف اإلنسان وإعطائه القدرة على إمتثاله

طريق السعادة  إلى  لناساوذلك لهداية  ،عثة األنبياء والرسله في بب إنما يقصد ،ف المحصلاللطف           

ة     ن اإلنسانأل .وتيسير سلوآها ال المعارف الحق د أو ،أقصر من أن ين اة       ييهت ى طريق السعادة فى الحي إل

يم السماوى   تغناء عنوباإلس ،باإلعتماد على عقله إن    و. التعل ذا ف ى ه ذا   عل ى  وجوب اللطف به يس   ،المعن ل

ل      يه سبحانه وتنزيهه عن الفعل العبثموضع مناقشة لدى القائلين بحكمت ل والنق ه العق ذى إتفق علي ا   .ال وإنم

 .375طف المقربلال يالكالم ف

 

 :المقرب اللطفتعريف   -ب
 

ة              اريف متقارب د عرّ  . عرف المتكلمون اللطف المقرب بتع د الجب   ضي ف القافق ى عب  «:ار المعتزل

يح   لطف هو آل ما يختار ال ار الواجب        أو ،عنده المرء الواجب ويتجنب القب ى اختي ده أقرب إل ا يكون عن م

 .376»ترك القبيحو

 ،عبارة عن القيام بما يكون محصال لغرض التكليف    «:بأنهيخ السبحاني اللطف الش عرفآذلك             

د     ،ب والترهيبوالترغي ،وذلك آالوعد والوعيد ،بحيث لواله لما حصل الغرض منه ة العب تتبع رغب التى تس

 .377»عده عن المعصيةبٌْتإلى العمل و

 

                                                 
  371ص 3ج ، ه4/1417ط ،إيران،قم  ،مؤسسة النشر اإلسالمى،بحوث فى الملل والنحل ،السبحانى - 374
 371ص3ج ،المصدر السابق - 375
ن أبي هاشم     اإلما ،تحقيق ،شرح األصول الخمسة ،القاضى عبد الجبار - 376 ن الحسين ب ة   ،م أحمد ب ة وهب اهرة  ،مكتب  1988/ ه2/1408ط ،مصر  الق
 .519ص،م

 .371ص3ه ج4/1417ط ،إيران ،قم  ،مؤسسة النشر اإلسالمى  ،بحوث فى الملل ولنحل ،السبحانى - 377
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راد : يض ترمالشريف الفسر و             ة اللط  م ه   ،ف عنداإلمامي الى من حال       بأن م اهللا تع ذى عل األمر ال

ا إذا ل   ،أقرب  يبول الطاعات واإلحتراز عن المعاص آان حاله إلى ق ،المكلف أنه متى وجد ذلك األمر م مم

 .378إلى حد اإللجاء ي بهبشرط أن الينته يوجد ذلك األمُر

 

 :للطف المقربا التعريف الكامل في  -ج      
 

ه  أن يعريف  يقتضي  الطلف المقرب  التعريف الكامل في              دة      «:بأن ى الطاعة ومبع ة إل ة مقرب هيئ

  .379»غ حد اإللجاءوال يبل ،التمكين وحصول القدرة يمن دون أن يكون له حظ ف ،عن المعصية

   

دخالة فى تمكين المكلف من   حيث أن له :اللطف المحصل) لم يكن له حظ( فيخرج من القيد األول          

ان يو. بحيث لواله ألنتفت القدرة ،الفعل غ حد اإللجاء   (يخرج بالقيد الث ى الطاعة     ) ال يبل ام عل راه واإللغ اإلآ

 380.المكلف يف الذى يتطلب الحرية واإلختيار فالتكل يإلجتناب عن المعصية فإن ذلك ينافوا

 

ن خالل            فيالحظ م ن  تعري بق م ا س رب م ه ،اللطف المق ن   بأن د م ين العب ى تمك يال ف يس دخ ل

اك وعد أم ال         بل هو قادر ،الطاعة ان هن ة سواء أآ رك المخالف ى الطاعة وت ال      .عل ى اإلمتث درة عل إن الق ف

اء ن التعرف على التكليف عن طرق ا هر ة      ،ألنبي ات المادي ى إعطاء الطاق والمفروض حصول    ،مضافا إل

ى التكليف     .هذه المبادى والمقدمات م    ،غير أن آثيرا من الناس ال يقومون بواجبهم بمجرد الوقوف عل ا ل م

 .فهذا النوع من اللطف قد وقع موقع النقاش بين المتكلمين ،وترغيب وترهيب ،يكن هناك وعد ووعيد

 

ان غرض التكليف      :قولإلمامية تفا              ة  -بوجوب اللطف إذا آ د     -ال غرض الخلق ه عن ا علي موقوف

اليفهم بمجرد سماعه       ،مثال  لو فرضنا ف. األآثرية الساحقة من المكلفين ين ال يقومون بتك ما أن غالب المكلف

ادرين ع -من الرسل انوا ق اوإن آ د -ليه د الوعي ة بالوع بوالترغيب والت ،إال إذا آانت مقرون وجب  ،رهي

ة   ِفِلَكعلى الُم ا المُ   ،القيام بذلك صونا للتكليف عن اللغوي و أهمله ه بطالنُ   ل فلِ َكول غرضه من    ترتب علي

 .381وبالتالى بطالن غرضه من الخلقة ،التكليف

 
                                                 

 . 259-258ص  ،م1/1986ط ،مصر  ،مطبعة دار التضامن للقاهرة ،األربعين فى أصول الدين ،الرازى - 378
 .   373ص /3ج ،المصدر السابق -379
ق   ،في شرح تجريد اإلعتقاد شف المرادآ ،العالمة الحلّي ،الحلي - 380 ي   ،تحقي ة اهللا حسن زاده اآلمل ة     ،آي لة الكتب العقائدي إعداد مرآز   )  175(سلس

ه     ،رةعش  نيةالمسألة الثا’ في إثبات الصانع تعالى وصفاته وآثاره: مقصد الثالثال:  ،األبحاث العقائدية ه وأحكام ع ال ، 445ص ،في اللطف وماهيت  :موق
27htm#ksh195-kashf_m2\02\books\sgialib\http://www.aqaed.com  ، ل والنحل   :وأنظر مؤسسة النشر    ،السبحانى بحوث فى المل

 372ص3/ج ، ه1417 /4ط ،ران إي ،قم  ،اإلسالمى
 .372ص/3ج 1417 /4ط ،إيران ،قم  ،مؤسسة النشر اإلسالمى بحوث فى الملل والنحلالسبحانى   - 381
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أن اهللا    ،للطف على اهللا القول بوجوبالسبحاني  برهن الشيٌخقد و هذا           ق  ب ق الخل يهم    ،خل وجعل ف

هوة راء   ،الش زم اإلغ ل اللطف ل م يفع و ل يحفل ك قب ل القب(،وذل ة ). يحواهللا اليفع و نصب األدل اللطف ه  ،ف

 . 382وبعد إنقطاعهم إبقاء اإلمام لئال ينقطع خيط غرضه ،وإرسال الرسل فى زمانهم ،وإآمال العقل

 

ه  اللطفنموذحا يكشف مراد  العالمة الحلير ذآ           ى اهللا  ووجوب ين   ،عل إذا   )اهللا(فلِ َكٌمن الأ حيث ب

ام  ،فلو آلفه من دونه آان ناقصا لغرضه ،ال يطيع إال بالطف فَلًكعلم أن الُم وهو   ،آمن دعا غيره إلى طع

أدب     ا من الت ه نوع إن   ،يعلم أنه ال يجيبه إال أن يستعمل مع داع   ف م يفعل ال وع من الت     يل ك الن ان   ،دبأذل آ

 .383رضه فوجوب اللطف يستلزم تحصيل الغرضغناقضا ل

 

م أن المٌ  ،إنا بينا أنه تعالى مريد للطاعة وآاره للمعصية «:وقال الفاضل المقداد       ار   َفلَ َكفإذا عل ال يخت

ه رب إلى ذلك إالأو ال يكون أق ،الطاعة أو ال يترك المعصية ه مشقة       ،عند فعل يفعله ب يس في ك الفعل ل وذل

م يفعل    ،فإنه يجب فى حكمته أن يفعله ،وال غضاضة و ل ك  إذ ل ذلك الفعل     إ ه لكشف ذل ه ل اعن عدم إرادت  ،م

ه      ...وهو باطل  دا ل ان مري دا ل     ل .أو عن نقص غرضه إذا آ ه مري  .رضه غفيكون ناقصا ل   ،هكن ثبت آون

ة    ن أراد حضور شخص إلوليم رى م اهد مج ى الش ك ف رى ذل ك  وعرف أو  ،ويج ه أن ذل ى ظن ب عل غل

و     ك من األفع     الشخص ال يحضر إال مع فعل يفعله من إرسال رسول أو ن ر ذل  ،لاع أدب أو بشاشة أو غي

ك   وال ّد ناقصا لغرض       ،غضاضة عليه فى فعل ذل م يفعل ع ه   ،قص الغرض باطل   نو ،هفمتى ل  ،قص نألن

 .384»الحكمة ييناف ن العقالء يعدونه سفها وهووأل ؛لاقص عليه تعالى محنوال

 

ورد    -آاإلمامّية-توظفلم  اأنه غير ،ة القول باللطفاإلمامي توافق من جانبها المعتزلةف         اللطف في م

وب ى اهللا وج ام عل د  .نصب اإلم تدل القاضوق ارع يإس د الجب ول ب ّي الق ذي اللطفب المعتزل المنطق ال  ب

واب     ذلكوآان غرضه ب   ،ه تعالى آلف المكلفإن«:قالإستدلت به اإلمامية ف ى درجة الث م   ،تعريضه إل وعل

اد   ،الفعل فالبد من أن يفعل به ذلك ،لواجب واجتنب القبيحعنده امقدوره ما لو فعل به ألختار يف أّن وإال ع

د   ،بالنقض على غرضه وصار الحال فيه آالحال فى أحدنا إذ أراد من بعض أصدقائه أن يجيبه إلى طعام ق

                                                 
 . 271-270ص /6ج ،مصدر السابقال - 382
اد    المرادآشف  العالمة الحلّي ،الحلي  - 383 د اإلعتق ي     ،في شرح تجري ة اهللا حسن زاده اآلمل ق آي لة الكتب الع    ،تحقي ة سلس إعداد مرآز   )  175(قائدي
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ه      ،إتخذه ه اليجيب ه أن م من حال ه بعضَ    ،وعل ره     إال إذا أبعث إلي د أو غي ه من ول ه أن     ،أعزت ه يجب علي فإن

 .385»ناهقض على غرضه وآذلك هعاد بالّنإذا لم يفعل  يبعث حتى

 

ى اهللا يقتضي إذا    ينبغي أن ندرك أن وجوبو         اس في        اللطف عل ة من الن ؤثر األآثري ان اللطف ي آ

نهم .الطاعة ل م ان القلي ا إذا آ ى ظروف خاصة ،أم ل إال ف رزق يآاليسار ف ،ال يتمث اه ،ال رة الرف  ،أو آث

ة  المقرب إذا آان مؤثرا فى رغبة األوبذلك يعلم أن اللطف . الجود والتفضل باب الظاهرأنه يجب منف آثري

ؤثرا ف    .يجب من باب الحكمة ،بالطاعة وترك المعصية ان م ه من       يوأما إذا آ ام ب دودين فالقي آحادهم المع

 .386باب الفضل والكرم

 

 :)المحصل والمقرب(أدلة اللطف من آال النوعين. 3-2-3-4 
 

ى   أستدل          ة عل رآن   اللطف  وجوب  ت اإلمامّي ة من الق وال  بعض  و ،بأدل ام  أق ن أبي طالب     اإلم ى ب عل

ه  ي اهللا عن ف       . رض وب اللط ى وج تدلوا عل د إس ه فق الىقول م    ﴿:تع يئات  لعله نات والس اهم بالحس وبلون

ون راف[ ﴾يرجع الى  ،]178:األع ه تع اء         ﴿: :وقول ا بالبأس ذنا أهله ى إال أخ ن نب ة م ى قري لنا ف ا أرس  وم

 .]84:األعراف[﴾والضراء لعلهم يضرعون

 

ى ووجه داللة اآل             ى      في   ية األول ائم عل ة ق د اإلمامي راد من الحسنات والسيئات     أناللطف عن  الم

  .هم إلى الحق والطاعةعهو رجو إنما إبتالئهم بهما هدفن أ إذ ،هاآئنعماء الدنيا وضريقصد 

 

أن اهللا تعالى أرسل رسله إلبالغ تكاليفه إلى العباد وإرشادهم   هوفاللطف  ية الثانية فيأما داللة اآل          

ال  ق الكم ى طري ة  ) اللطف المحصل( إل نعم المادي ى ال ل ف اء والتوغ اه والرخ ر أن الّرف بب  ،غي ا يس ربم

ة اإلنس ان وغفل وة األالطغي ة دع ة وإجاب اءان عن هدف الخلق اء  .نبي ذهم بالبأس الى أخ ه تع فأقتضت حكمت

الى   والض ى اهللا تع ون إل ك نشهد أن األ    .راء لعلهم يضرعون ويبتهل ة الحجة      وألجل ذل وا بإقام م يكلف اء ل نبي

اجز   ان بالمع ان واإلتي ط والبره انوا    ،فق ل آ ك   –ب ى ذل افا إل ب     -مض ان الترغي ذرين وآ رين ومن مبش

 .387 ]165:النساء[﴾رسال مبشرين ومنذرين﴿: ؤون رسالتهم قال تعالىشوالترهيب من 

 

                                                 
ن أبي هاشم        ،تحقيق  ،شرح أصول الخمسة ،ى عبد الجبارالقاض - 385 ن الحسين ب د ب ام أحم ة   ،اإلم ة وهب اهرة  ،مكتب ص  ،م1988/ ه1408 /2ط ،الق

521. 
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ه   بن أبي طالب  آالم اإلمام عليبعض  أيضا  إستدلت اإلمامّيةوقد              ه  وهو  .رضي اهللا عن « :قول

م    ،أيها الناس إن اهللا تبارك وتعالى لما خلق خلقه أراد أن يكونوا على  أداب رفيعة وأخالق شريفة  م أنه فعل

ى اللطف    ( كون إال باألمر والنهىوالتعريف ال ي .فهم ما لهم وما عليهملم يكونوا آذلك إال بأن يعرِّ إشارة إل

د اليكون    ،والوعد ال يكون إال بالترغيب ،واالمر والنهى ال يجتمعان إال بالوعد والوعيد). المحصل والوعي

بلإال با ون  ،ترهي ّذه إوالترغيب ال يك تهيه أنفسهم وتل ا تش نهمال بم ك والترهيب ال يكون إال بضّد ،أعي  ذل

«388. 

ى ال يجتمعان إال بالوعد  واألمر والنه«:قوله هو رضي اهللا عنه من آالمه في اللطف اللةووجه الد         

د ارة ،والوعي ى أن  إش ر والنه إل ال األم اب    يإمتث واب والعق ى الث ف عل اس يتوق س الن ى نف ا ف  ،ونفوذهم

ة نحو      ،فلوالهما ة  إيجابي اك حرآ ان هن ارفين    ،التكليف  لما آ دون اهللا ت  إال من الع ذين يعب ة  ال الى ال رغب  ع

 .389»بل لكونه مستحقا للعبادة ،والرهبة

 
 :صب اإلمام على اهللا عند اإلماميةن وجوب هو الذي يقتضي اللطف المقرب . 3-2-3-5      

 

ى   إستدلت اإلمامية           ى اهللا سبحانه    وج عل ام عل اره اهللا      : وب نصب اإلم ذى إخت ام ال أن وجود االم ب

ة النبى    :هو والمراد من الطف المقرب     .ات ومبعد عن المعاصىسبحانه وتعالى مقرب من الطاع أن رحل

دة والشريعة   ات هائلة بين األمة فى مجالغفرا تترك ،صلى اهللا عليه وسلم رك جداال ونزا    ،العقي ا تت ا ع آم

ذا  . عنيفا بين األمة فى تعيين اإلمام ى ه اب اللطف        ،وعل الى من ب ى اهللا سبحانه وتع هو سد    ،فالواجب عل

و الفر ن ه ات بنصب م نو النب اغ لم ف  يص ه وس ريعة  يصلى اهللا علي دة والش ه بالعقي ة  يوف ،علم العدال

لم    مشتعل برحلة الرسول وحسم مادة النزاع ال ،والحنكةوالتدبير  ،والعصمة ه وس مّ  ،صلى اهللا علي شعث   ول

 .390األمة وجمعهم على خط واحد

ذى  : على اهللا سبحامه وتعالىوقد إستدلت اإلمامية على وجوب نصب اإلمام «هذا        بأن وجود اإلمام ال

الى إخ بحانه وتع اره اهللا س ات  ،ت ن الطاع رب م ن المعاصى وم ،مق د ع ة ه... عب رة إلهّي يألن اإلمام ة إم

 .391»ّيسوى تحمل الوحى اإلله ،نبوة آلهاوإستمرار لوظائف ال

ال       ة  ق ىالعالم ذى «:األمين اال ه أنه ة( نرتئي رة إل ،)أي اإلمام النبوة وإم ة آ ول خص  إنهي ان الرس آ

ى  با وحى اإلله ريع وال أو. لتش ةش غ و :ن الخليف اناالتبلي ق     ،لبي ل وتطبي ير المعض ل وتفس يل المجم وتفص

                                                 
 .316ص 5م ج1983ص/2ط ،دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،محمد باقر ،المجلسي - 388
  374- 373ص3ج ، ه1417 / 4ط،قم إيران مؤسسة النشر اإلسالمى   ،بحوث فى الملل ولنحل ،السبحانى - 389
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م يتسنّ   -التنزيلب ي صلى اهللا عليه وسلمالنب قاتلآما - 392ويلأالتب والقتال ،كلمات بمصاديقهاال  وإظهار ما ل

ه أ  ،اإلشادة به للنبّى ك      إما لتأخر ظرف ر ذل ه أو لغي ؤ النفوس ل دم تهّي ل   و لع ا داخل فى      .من العل فكل منهم

ه  ب علي ى الواج ية    ،اللطف اإلله ن المعص دهم ع ة وتبعي ى الطاع اد إل ب العب ى تقري م   ،بمعن ذلك خلقه ول

ت وا  بعواس م يعلم ا ل م م ر آال  ،دهم وعلمه دع البش م ي م األ  فل وا ويله أآلوا ويتمتع ائم لي لبه م كول. م ن خلقه

زال الكتب   ،ببعث الرسل ،ل لهم الطريق إلى ذلكوسّه ،وليمكنهم من الحصول على مرضاته ،ليعرفوه  ،وإن

 .393»الفينة بعد الفينة يف يوتواصل الوح

 

ام   إلى الوجه الذي قررت به اإلمامة في  فإذا نظرنا            ة اللطف     وجوب نصب اإلم ى اهللا من جه عل

د اإلمامّي د أنعن يٌّة نج تدالل منطق دل منطقّي. ولمقب ه إس ة   ةوي د اإلمامي ة اللطف عن الم نظري ة آ العالم

ياأل ال مين ا «:حيث ق م ُيأوبم ى ل دَِّنن أى نب دنيا وال ق ره بمنصرم ال رائع ط عم د وللش ع األب اء م ه البق ر ل

دتين وف   فإذا مات الرسول ولشريعته   ،آما أن للشريعة الخاتمة أمدا ال منتهى له ،ظروف مديدة  يإحدى الم

د و لم تكمل نفوس  آل منهما م تبلّ   أبع ام ل م ت   أو ،غ وإن آانت مشرعة  حك ا أخرى ل در    ،ت ظروفه د ق وموالي

والناس آلهم فى شمول ذلك اللطف   ،ن تترك األمة سدى والحالة هذهأ ،خير تكوينها ليس من المعقول بعدأت

واء بحانه شرع س ه س ه جّل .الواجب علي هفيجب علي ّي ،ت عظمت ريعأن يق ل الش ن يكم م م هض له  ،ة ببيان

ه  ويزيح شبه ه     ،الملحدين ببرهان م الجهل بعرفان وا ظل درأ   ،ويجل ة   وي دين عادي نانه     عن ال يفه وس ه بس أعدائ

 .394»والعوج بيده ولسانه تمويقيم األ

 

 :الحكمةمن باب  قتضيي وجوب اللطف على اهللا. 3-2-3-6  
 

ه ليس على  على اهللا عند اإلمامّية بوجوب اللطفالقول ف              ا      ب  ،إطالق ين م ل الحق هو التفصيل ب

ا       ى تحقيق التكليف بفثرا ؤيكون م ين فيجب من ب ين المكلف ام ب ة  بشكل ع ى وجوده     ،الحكم وإال فيرجع إل

 .395وتفضله من دون إيجاب عليه

رم القول باللطف إنما وجب  أنب ]م1022/ه413: ت[الشيخ المفيد قد قرروهذا           ،من باب الجود والك

 .396نه لو لم يفعله لكان ظالماوأ ،أن العدل أو جبه ال من حيث

                                                 
نا يارسول أ :أبوبكر لقا» إن فيكم من يقاتل على تأويله آما قاتلت على تنزيله«: وبهذا عّرف النبى صلى اهللا عليه وسلم على بن ابى طالب بقوله - 392
جه جمع من الحفاظ وصححه أخر. عطى عليا نعله يخصفهاأان وآ» ولكن خاصف النعل ،»ال«:قال ! أنا هو يا رسول اهللا؟: قال عمر. »ال«:قال! اهللا؟

مصطفى عبد القادر  ،تحقيق ،المستدرك على الصحيحين ،)ه405/ه321(محمد بن عبداهللا أبو عبداهللا ،الحاآم النيسابوري :أنظر. الحاآم والذهبى
 . 3/132ج ،م1990/ه1/1411ط  ،بيروت ،دار الكتب العلمية  ،عطا
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الى     منه ليس المراد ،وهذا الوجوب اللطفّي على اهللا          ى اهللا سبحانه وتع اد عل  ،إصدار الحكم من العب

ى صفاته سبحانه      أن العقل حسب منه هو  بل المراد ]40:يوسف[﴾ إن الحكم إال هللا ﴿:حتى يقال التعرف عل

زوم نصب     ،آونه حكيما غير عابثوتعالى من  ة هو ل ام  يكشف عن آون مقتضى الحكم اد   ،اإلم وإال فالعب

ى اهللا سبحانه    أأقصر من  وا حاآمين عل ذا   .397ن يكون ى ه ى اهللا   ن إيجاب إف  وعل ة   اللطف عل د اإلمامّي  ،عن

رميكون  اب الجود والك ان  ،من ب ين اراجعإذا آ اد المكلف ى أح ا. إل ان راجع ا إذا آ ى  أم أثيإل ة  رت األآثري

ادر   ،اهللا سبحانه وتعالى لىالمراد من وجوب اللطف عثم إن «فيكون واجبا الساحقة من المكلفين ليس ما يتب

راد إآتشاف     ،إلى أذهان السطحيين من الناس من حاآمية العباد على العباد مع أن له الحكم والفصل  ل الم ب

ه     أ -يعقلى قطع-علمنا بدليل فإذا . الوجوب من أوصافه تعالى م بأن تلزم العل ك واس نه تعالى حكيم إستتبع ذل

 .398»لطف بعباده حيثما يبطل غرض الخلقة أو غرض التكليف لوال اللطف

 

 :عند الشيخ السبحاني ن اللطف المقرباللطف المحصل أولى م. 3-2-3-7  

 

وجوب في قّرب فهو يرى أن اللطف المحصل أولى من اللطف الم ،يرؤية الشيخ السبحان إذا أخذنا         

ة اهللا     إال أنه أ ،تعلق بالخلقةألن اللطف المحصل ي؛ اللطف على اهللا ين هو من شؤون حكم  ،آد أن آال اللطف

ك   ى ذل ذه              «وبناء عل اد به ه عن اإلعتق و والعبث ال مناص ل زه عن اللغ ة والتن فمن وصفه سبحانه بالحكم

 .399»ل به فى المقربالمحصل أوضح من القو يل بوجوب اللطف فغير أن القو ،القاعدة

 

 

 

 

 

 

 :ةعند األشاعرة واإلمامّي اإلمامصفات  : لفصل الرابعا 

 

 
                                                                                                                                                          

ة   ) 188(تب العقائديةسلسلة الك ،الخويئني  ،الزنجاني ،إبراهيم األنصاري ،تحقيق ،في اللطف واألصلح القول    .59ص ، إعداد مرآز األبحاث العقائدي
 377ص 3ج السبحانى بحوث فى الملل والنحل :أنظر  http://www.aqaed.com\shialib\books\02\mmfd4-03html#fd029 :الموقع

 . 284-283ص 6ج، ه1417/ 3ط،إيران مؤسسة النشر اإلسالمى  قم  ،لملل والنحلبحوث فى ا  ،السبحانى- 397
 377ص /3ج ، ه3/1417ط،إيران مؤسسة النشر اإلسالمى  قم ، بحوث فى الملل والنحل ،السبحانى - 398
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 :إجماال عند األشاعرة صفات اإلمام:  أوال
 

ام صفات لإل         ؤهالتم د أن يت ،وم االب ام صف به اعرة اإلم د األش ذه الصفات .عن ؤهالت  وه والم

اك صفات   .والجواز  ،الوجوبوم واللز من حيث أيضا آما تختلف،ةالكمّيتختلف من حيث  ا  متفق عليه   فهن

ا   ،البحث في هذه الصفات و .مختلف فيهاوأخرى  ا  تناوليمكنن ا ه م   ،الإجم نتكلم بإسهاب  الحديث حول    س  ث

 .األخرى وغيرها من الصفات القرشيةو ،والعصمة ،والعلم ،العدالة :مثل ،المختلف فيها

 

ر        اقالني يعتب انى ال ]:م1012/ه403 :ت[الب عر ل مؤسس الث ذهب األش ن   ،يلم ى الحس ام أب د اإلم  بع

ة  في  تي يجب على اإلمام أن يتصف بهااإلمام ال اتصف لباقالنياوقد إعتبر  .األشعري د الحال تلخيصها   عق

ة     و -)2( ،أن يكون قرشيا من الصميم -)1(:صفات أربع في م بمنزل ح أن يكون  من يصل  أن يكون من العل

دبير الجيوش والسرايا    ،الحرب ا بصيرة بأمرأن يكون ذو -)3(قاضيا  ة البيضة   ،غور ثوسد ال  ،وت  ،وحماي

ا     ،وحفظ األمة ا واألخذ لمظلومه ق من مصالحها     ،واإلنتقام من ظالمه ا يتعل ه    و ،وم أن يكون ممن ال تلحق

ة وادة ف وال ،رق دود يه ة الح ار ،إقام اب واألبش ن َأو -)4.(وال جزع لضرب الرق ون م  يلهم  فَثْمأن يك

اك    ال أن ،اوسائر هذه األبواب التى يمكن التفاضل فيه    ،العلم ع   عارض  يكون هن ة األ  يمن  ،فضل من أقام

ول   ب المفض وغ نص فاته   ،فيس ن ص يس م وماأن يك ول ب  ،ون معص ا بالغي ة  وال أ ،وال عالم رس األم ف

 .400دون غيرهم من قبائل قريش هاشم يوال أن يكون من بن ،شجعهمأو

 

داد       ام البغ ر   ]:م1037/ه429:ت[يفاإلم ا ذآ ى م فتين   هأضاف عل ام ص فات اإلم ن ص اقالني م : الب

دبير     و  ،تحمًال وأداًء ة الشاهدقبول شهادقدر وأقلها  العدالة ، :وهما ى أوجه السياسة وحسن الت  ،اإلهتداء ِإل

ي  فقد  ،]م1058/ه450ت[اإلمام الماورديأما  .401غير أنه لم يذآر صفة األفضلية والشجاعة ا  أضاف عل م

در    من جهة العلم أن يكون أيضاآما إشترط  ،سالمة الحواس واألعضاء اإلمامسبق ذآره من صفات  ى ق عل

 .402يؤدي إلى اإلجتهاد

 

زم      ن ح ام اب ذهب ]م1063/ه456:ت[ اإلم ة أشعري الم اب اإلمام ي ب ر ف ر  ،يعتب ث إعتب  صفات حي

 .403كمالالصفات ة من ربعأو ،بدونها مامةاإل دالتنعق ةالزمتعتبر ثمانية منها ،عشر صفة إثنىاإلمام  

 

                                                 
 .  186ص /7ج ،م1995/ ه1416/ 1ط،نقم إيرا ،مرآزالغدير للدراسات اإلسالمية ،الغدير فى الكتاب والسنة واألداب ،ىنمياأل - 400
 .277ص ،م1981/ ه3/1408ط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،أصول الدينآتاب   ،البغدادى - 401
 .31ص ،م1990/ه1/1410ط ،لبنان ،بيروت  ،العربي ب االكتدار  ،األحكام السلطانية والواليات الدينية،الماوردى - 402
 .  94-92ص/ 3ج ،م2/1999ط ،لبنان ،بيروت ،تحقيق أحمد شمس الدين دار الكتب العلمية ،فى الملل واألهواء والنحل لفصلا ،ابن حزم - 403
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ره  يكون منّفذا أن ،اإلسالم الذآورية ،البلوغ ،القرشية :هيف صفات الالزمةأما          ا  أن يكون   ،ألم عالم

 .لفساد في األرضلغير معلن أن يكون و ،بالجملة متقيًا هللا تعالىأن يكون  ،بما يلزمه من فرائض الدين

ادات والسياسة      :فهي األربعة ماليةصفات الكالأما         دين من العب أن يكون عالمًا بما يخصه من أمور ال

ام ون و  ،واألحك ا  أن يك يء منه ل بش ا ال يخ رائض آله ًا للف ون و ،مؤدي رًا  أن يك ائر س ع الكب ًا لجمي مجتنب

ع صفات   « :قال ابن حزم .مستترًا بالصغائر إن آانت منهن يكون أو وجهرا ذه أرب ره أن ي  ،فه ة   يك ي األم ل

م يطع     ِهِعْنوَم ،وطاعته فيما أطاع اهللا فيه واجبة ،ونكرهها  فإن ولي فواليته صحيحة ،من لم ينتظمها ا ل مم

ر   ،أن يكون رفيقًا بالناس في غير ضعف والغاية المأمولة فيه .اهللا فيه واجب شديدًا في إنكار المنكر من غي

ه       شجاع  ،مستيقظًا غير غافل ،وال تجاوز للواجب ،عنف ال في حق انع للم ر م نفس غي ه في     ،ال ذر ل وال مب

رآن      ،ويجمع هذا آله ،غير حقه ام الق ًا بأحك ام قائم لم      ،أن يكون اإلم ه وس  ،وسنن رسول اهللا صلى اهللا علي

 .404»فهذا يجمع آل فضيلة

 

ى    :]م1065/ه458:ت[:ينبلأبى يعلى الح مام اإل رد عل إعتبر صفات اإلمام أربع صفات إال أنه تف

ا سبق   ام إشتراطه ا    م ه من الصفات لإلم ة بيان دين    و ،لحري م وال ر  و ،أن يكون من أفضلهم في العل م يعتب ل

اقالني ام الب ر اإلم ا إعتب ول آم ة المفض ام .405إمام ا اإلم ي أم ن  :]م1111/ه505:ت[الغزال د زاد م فق

ام   .406الكفاية والورع:ذلك ا اإلم اء    أم د إشترط    :]م1348/ه749:ت[أبى الثن ام من جه    فق م  لإلم أن ة العل

ون ى  يك دا ف روعالو صولاألمجته ام . 407 ف دوناإلم ن خل ارف :]م1405/ه808:ت[اب ترط   أش ا إش د م بع

ا   .410واإلمام الجويني ،409وممن لم يشترط به اإلمام الباقالني. 408النسب القرشي أنه مختلف فيه ة أم   العالم

 .411متواضعا ،زاهدا ،أمينا: اإلمام ن يكونأضاف من الصفات أفقد  البيري

 

 

 :شاعرةاألعند  اإلمام صفات أهّم مناقشة: ثانيا    
 

 :عند األشاعرة لإلمام العدالة صفة .4-1    

                                                 
 .  94-93ص/3ج ،المصدر السابق  - 404
 .24ص.م1994/ ه1414/ط ،لبنان ،صحيح محمود حسن دار الفكر بيروتت ،طانيةاألحكام السل ،الحنبلى الفراء  أبو يعلى - 405
دار الكنب   ،حياء من األخبار للحافظ العراقياإل  بتذييل المغني عن حمل األسفار في األسفار في تخريج ما في ،،الدين علوم حياءإ،الغزالي   - 406

 .137ص/1ج ،م1986/ه1/1406ط ،بيروت لبنان ،العلمية
يّ ،ىنمياأل - 407 ين النجف د الحس نة واألداب  ،عب اب والس ى الكت دير ف ق ،الغ المية  ،تحقي ات اإلس دير للدراس د ،مرآزالغ  ،م 1995/ ه1416/ 1ط ،مق
 191ص/7ج

 .193ص،)بدون التاريخ/(4ط ،بيروت لبنان ،إحياء التراث العربي ،مقدمة ابن خلدون،ن ابن خلدو - 408
 .194ص المصدر السابق - 409
 .394-393ص/9 ج، ،1419 ،إيران ،قم ،مؤسسة آل البيت إلحياء التراث ،الفقهاء ةتذآر ،عالمة الحسن بن يوسف بن المطهرال ،الحلّى  - 410
بدون رقم الطبعة (بيروت ،دار الفكر للطباعة والنشر ،حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة،ابن عابدين  - 411

  .460ص/6ج ،)والتاريخ
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 :لغة العدالة تعريف .4-1-1    

 

دال  ،العدالة مأخوذة من اإلستقامة       دل عدال إلستواء      ،والعدل مأخوذ من اإلعت ه أفوسمى الع حتى   ،عال

 .413قامةتاإلسمن جهة اللغة بأنها  العدالة الجرجاني فوعّر .412صوابال يكون فيها ميل عن ال

 
  :عند األشاعرة شرعا العدالة تعريف . 4-1-2 
 

 .مألشاعرة وفقهائهكبارمتكلمي ال اتتعريفال بعض نختاروف س ،البحث في تعريف العدالة       

 

 :]م1058/ه450:ت[الماوردىالعدالة عند اإلمام   تعريف -)أ(
 

 ،عفيفا عن المحارم   ،األمانةظاهر  ،أن يكون صادق اللهجة«:مام الماوردي هيعند اإل العدالة صفة       

ة   ،مأمونا فى الرضا والغضب ،بعيدا من الريب ،متوقيا المآثم روءة الالزم اه    متصفا للم ه ودني إذا   .فى دين ف

ه ف ت في يتكامل ه  ه ا واليت هادته وتصح معه ا ش وز به ى تج ة الت ا وْص .العدال رم منه ن  َعِنُم ٌفوإن إنخ م

 .414»ذ له حكمفلم يسمع له ولم ينّف ،الشهادة والوالية

 

 :]م1854-1269/ه671-668:ت[ القرطبى  االمامالعدالة عند  تعريف -)ب(
 

ي           ة ه ي األ اإل :العدال دال ف ى        عت ا عل ائر محافظ ا للكب ون مجتنب أن يك تم ب ك ي ة، وذل وال الديني ح

تقامة الس  إو ،صفاء السريرة : وقيل .مانة غير مغفلوعلى ترك الصغائر، ظاهر األ ،مروءته  يرة في ظنّ  س

 .415»ْلدَِّعالُم

 

 :]م1413/ه816:ت[تعريف العدالة عند الجرجانى -)ج(
 

                                                 
  :الموقع: أنظر 1/274الشهود وما يتعلق بهم  ج  ،معالم القربة فى طلب الحسبة ،محمد بن محمد بن أحمد  ،ابن األخوة  - 412

http://www.al-islam.com                                                                                                                                    
 .191ص ، ه1/1405لبنان ط ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،إبراهيم األبياري ،تحقيق ،لتعريفاتا ،الجرجانى - 413
اوردى - 414 لطانية  ،الم ام الس ة  األحك ات الديني ق  ،والوالي ان     خال ،تحقي روت لبن ي بي اب العرب ّي  دار الكت بع العلم ف الّس د اللطي / 1ط ،د عب

 .131ص ، م1990/ه1410
د األنصاري      أبو ع ،القرطبى - 415 ن أحم د ب د اهللا محم رآن    ،ب ام الق يش     ،تحقيق  ،الجامع ألحك راهيم أطف و إسحاق إب اهرة  ،دارالشعب  ، أب  ،مصر  ،الق

 .3/396ج م1957/ه1376،
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تقامة ع عبارة عن اإل :بأنها العدالة عرف الجرجاني        ى طريق الحق   س ا هو م    ،ل اب عم  ظور حباإلجتن

 .416دينا

 :دبن راشمحمد  العدالة عند  تعريف -)د(
 

نفس  أةهي :هيالعدالة          ائر       ،راسخة فى ال اب الكب وى بإجتن ة التق ى مالزم وقّ  ،تحث عل ئر الصغا  يوت

 .417والتحاشى عن الرذائل المباحة 

 

 :]ه1219/ه616:ت[ المالكّي شاس بنعند  العدالةتعريف   -)ه(  
 

وذلك أن يكون ظاهر  .ألحوال الدينيةا يال واإلستواء فاإلعتد: ابن شاس تعريف العدالة بأنها دحد          

ا ف   ،متوقيا للمآثم بعيدا من الريب   ،عفيفا عن المحارم ،األمانة ل عن بعض    . الرضا والغضب   يمأمون ونق

ة ولهم ،المالكّي ةأن  :ق ل  ليست العدال ية   أن يمحض الرج وبها معص ى ال تش ة حت ذرلالطاع  يإال ف ،هاتع

اء اهللا ت  .والصديقين ،أولي ن آان ن م ةولك ه الطاع ر حال ه يوه ،أآث ن أحوال ب م ائرال ،الغال ب للكب  متجن

 .418ائر فهو العدلمحافظ على ترك الصغال

 
 :]م1327/ه728:ت[تعريف العدالة عند ابن تيمية -)و(

 

دين والمرو   «العدالة بأنها بن تيميةإ فّرع        ه،    الصالح في ال ه ويزين ا يجمل ا  ءة ؛ باستعمال م وتجنب م

 .419 »يدنسه ويشينه

 

 

 

 

 

 

 :ألشاعرة أقسام العدالة عند .4-1-3
                                                 

 .191ص ، ه1/1405لبنان ط بيروت ،دار الكتاب العربي ،إبراهيم األبياري ،تحقيق ،لتعريفاتا ،الجرجانى 416 -
ال الشيخ جم   ،تحقيثق ،تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام  ،شمس الدين أبي عبد اهللا محمد برهان الدين إبراهيم ابن ،ابن فرحون - 417
 .1/185ج ،)بدون رقم الطبعة والتاريخ(،بيروت لبنان، دارالكتب العلمية ،عشلي رم

  .1/185ج،المصدر السابق - 418
 .117 ص ،)والتاريخ ن رقم الطبعةبدو(،بيروت لبنان المعرفة دار ،والرعية الراعي اصالح في شرعيةال السياسة ،ابن تيمية -419
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ة صغرى    :انالعدالة قسم             رى وعدال ا . عدالة آب د       أم ال والمعتق رى فهي تجنب فسق األعم  .الكب

ا الصغرى  فهو ال يأم ة . 420 تجنب فسق األعم ل درجة العدال ة من وأق د البغ حيث الرتب  هي ،يدادعن

 .421ل واألداءممن حيث التح ،عدالة الشاهد

 

 :عند األشاعرة ومناقشتها العدالة صفةة إشكالّي .4-1-4
 

ذا اإلشكال   . مشكًال ُدَعالبحث فى حقيقة إشتراطية صفة العدالة فى اإلمام عند األشاعرة ُي           وحقيقة ه

ى صفة العصمت ة ْاَمِل ،ةرجع إل ا عالق ة والعصمة بينهم ة أن العدال ة قوي ا آانت  .وثيق صفة العصمة ولم

وي   ها أّثرت  صفة العدالةأنيظهر ،أصال عند األشاعرة بها مام غير معتبرةلإل ي حد   بشكل ق  همبعض  أن إل

  .صفة أساسية لإلمام هالم يعتبر

 

 شاعرةاأل متكلمي بعض أراءنقارن س ،مناقشة إشكالية صفة العدالة عند األشاعرةإن          

ل وفقهائهم   اقالن  :مث دادي و ]م1012/ه403:ت[يالب اوردي و ]م1037/ه429:ت[البغ  ،]م1058/ ه450[الم

 .]م1405/ه808:ت[ابن خلدونو ،]م1085/ه478:ت[ الجوينىو

ام     اقالنىاإلم ة :]م1012/ه403:ت[الب ر صفة العدال م يعتب ام سيةصفة أساآ ل ة لإلم د  ،الزم عن

ة  إشتراطفي عدم  مسلكه،]م1085/ه478:ت[اإلمام الجويني وقد سلك  .422شروط اإلمامفي  بحثه  ّية العدال

 423لإلمام
 
ا ف            فة  إذا نظرن ى ص ام إل ة لإلم د أن  العدال اوردي نج ام الم ا أعتبر ]:م1058/ه450اإلم فة ه ص

ام أساسية ا . 424لإلم رآم دون أضا إعتب ن خل ة ،]م1405/ه808:ت[ اب ا أّن اإلمام ك لم ي منصب«وذل  دين

ه  هاباشتراط أولى فكان ،فيها شرط هي التي المناصب سائر في ينظر اء إ في  خالف  وال .في ة  نتف ه  العدال  في

ا  المحظورات  رتكاب إ من الجوارح بفسق ا إ وفي  ،وأمثاله دع  نتفائه ة اإل بالب ام    .425»خالف  عتقادي ا اإلم أم

                                                 
وك في    مل يعيجب أن  تحفة الترك  فيما ، نجم الدين إبراهيم بن علي  ،الطرطوسى  -420 ق   ،المل داني   ،تحقي ريم  /د ،الحم د الك ع    عب د مطي  /2ط،محم
  http://www.alwarraq.com                                                                                                                  :أنظرالموقع،  18ص
 .277م ص1981/ 3ط ،بيروت بيروت ،دار الكتب العلمية ،الدين أصول آتاب  ،البغدادى - 421
دار   ،و محمد عبد الهادى ، الخضيرى محمود،تحقيق ،فى الرد على الملحدة  المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة التمهيد،الباقالنى  - 422

 .183-181ص )بدون تاريخ(الفكر
 .88-76ص ،م1981/ ه2/1401ط ،جامعة قطر ،آلية الشريعة ،عبد العظيم الديب ،تحقيق ،ياثى غياث األمم فى التياث الظلمالف ،الجوينى - 423
/ 1ط ،د عبد اللطيف الّسبع العلمّي  دار الكتاب العربي بيروت لبنانخال ،تحقيق ،،واليات الدينيةواألحكام السلطانية وال ،الماوردى - 424

 .31ص م1990/ه1410
 .193ص)بدون التاريخ/(4ط ،إحياء التراث العربي بيروت لبنان دار ،مقدمة ابن خلدون،بن خلدونا - 425
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دادي  د إعتبر]: م1037/ه429:ت[ البغ افق ة الشاهدعلى ه در عدال ي يمكن ،ق ة الت ل مراتب العدال  وهي أق

 .426 ةالقضّي من خاللها للقاضي أن يحكم 
اد أو   حالة إمامة الفاسق فيتظهر  ،عند األشاعرةالعدالة لإلمام  صفة إن إشكالية إشتراط           ا إذاإلنعق

 :إلى قسمين ة اإلمامعدالفي  َحْرالَجقّسم  ،الماوردي اإلمامف .الفسق  طرأ عليه

ا  .1 امنه ال تعلقيم ى هوإقدامات لمحظوراب هتكابإرآ ،الجوارح بأفع رات عل اتحكي المنك اداإو م  نقي

اد إ من  يمنع فسق فهذا ،للهوى ة  نعق ا   .استدامتها  ومن  اإلمام دت أ من  ىعل  طرأ  إذاأم ه  نعق  إمامت

ة  إلى يعد لم العدالة إلى عادفإن  ،منها خرج د  إال اإلمام د  بعق ين  بعض  إال أّن.جدي وا زجو  المتكلم

ى   اد إل ه إذا ع ة إلي ةاإلمام ن العدال ر م ه َفَنتْأْسُي أن غي د ل ة وال عق وم ،بيع ه لعم وق واليت  ولح

 .بيعته ستئنافإ في المشقة

د و .بغير وجهه الحقل يتأوحيث  ،عليه عترضت ،إعتقادية ةبهبش ما يتعلقومنها  .2 اء  ختلف إ ق  العلم

ا ذهب. فيه ق ف ن فري اء  م ىالفقه ا إل ع أنه ن تمن ادإ م ة نعق ن اإلمام تدامتهاإ وم ا ويخرج ،س  منه

م  ستوى إا لم ألنه ؛ بحدوثه ر  حك ل  الكف ذلك  وجب  ،بتأوي ل  الفسق  حال  يستوي  أن آ ر  بتأوي  وغي

ا  منها يخرج وال اإلمامة نعقادإ من يمنع ال إنه :البصرة علماء من آثير وقال .تأويل ع  آم  من  يمن

 .427الشهادة وجواز القضاء والية

 

 :عند األشاعرة ماملإل  صفة العلم. 4-2 
 

م شاعرة أن يكون من أه من شروط اإلمام عند األ         نهم . ل العل وا ف   لك م  درجة  يإختلف ك  .العل  هل  وذل

اد  إو إلى  ؟المطلق اإلجتهاد درجة إلى  العلم اإلمام في أن يبلغبها  تعنى ى  أو ؟فى المذهب  اإلجته  درجة  إل

 ؟الحالل والحرام فِرْعأن ي هنمّكت حد إلى ؟ أويالمفت

 

 .لإلمامالالزم درجة العلم  حول تحديد ،همشاعرة ومتكلميآبار فقهاء األتباينت أقوال      

 

ام   حدد صفة العلم ، ]م1012/ه403:ت[ياإلمام الباقالنف      ى درجة  لإلم ة     أ «:إل م بمنزل ن يكون من العل

 .428»من يصلح أن يكون قاضيا
 

                                                 
 .277م ص1981/  ه3/1401ط ،لبنان ،بيروت، ،دار الكتب العلمية  ،أصول الدين آتاب  ،البغدادى - 426
/ ه1410/ 1ط ،لبنان ،بيروت،دارالكتاب العربي  ،د عبد اللطيف الّسبع العلمّيخال ،تحقيق ،واليات الدينيةووال كام السلطانيةحاأل ،الماوردي - 427

 .54-53 ،م0 199
 ،دار الفك و محمد عبد الهادي، الخضيرى محمود،تحقيق ،لرد على الملحدة  المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلةفى ا  التمهيد  ،الباقالنى - 428

 .181ص   )بدون رقم الطبعة  والتاريخ(،بيروت لبنان العربى
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ا        داداأم ام البغ د إ ،]م1037/ه429:ت[يإلم اعتبرفق ى ه ة إل اد درج ه أن يب ،اإلجته غ وأقل غ  مبل ل

 .429سائر األحكام يالحالل والحرام وففة معر يالمجتهدين ف

ام   يرط العلم إلى حد اإلجتهاد فتشاف ،]م1058/ه450:ت[اإلمام الماوردىأما       وازل واألحك ك    ،الن وذل

 :تشتمل على أربعة أصول يوه. الشريعة التى ال يمكن اإلستغناء بمعرفتها يأصول األحكام ف لمعرفة

ل   .1 ز وج اب اهللا ع ه بكت ه  ،علم ى الوج خا       عل ام ناس ن األحك منه م ا تض ة م ه معرف ذى تصح ب ال

 .مجمال ومفسرا ،عموما وخصوصا ،محكما ومتشابها ،ومنسوخا

لم   .2 ه وس ه وط      ،علمه بسنة رسول اهللا صلى اهللا علي ه وأفعال ة من أقوال ا ف  جرق مالثابت واتر   ييئه الت

 .وما آان عن سبب أو إطالق ،والصحة والفساد ،حادواآل

 .ى األختالففليتبع اإلجماع ويجتهد برأيه  ،يما إجتمعوا عليه واختلفوا فيهفبتأويل السلف علمه  .3

ا  .4 ع عليه ا والمجم ى األصول المنطوق به ا إل روع المسكوت عنه رد الف اس الموجب ل ه بالقي  ،علم

ذه األصول   فإذا  .وتمييز الحق من الباطل ،حكام النوازلأحتى يجد طريقا إلى العلم ب أحاط علمه به

ه  وجاز   يويقض  يوجاز أن يفت   ،الدين يهل اإلجتهاد فأ صار من ،حكام الشرعيةاأل ياألربعة ف ل

م يجز     ،هل اإلجتهادأيكون من  بها أو بشيء منها خرج من أن ن أخلَّإو .يويستقض ييستفت أن فل

 .430يوال أن يقض يأن يفت

م   إعتبر فقد ،]م1085/ه478:ت[يلحرمين الجوينمام ااإل             ي د  صفة العل ام    نأ«رجة إل يكون اإلم

 .431»خالفتراط ذلك شر فى إَثولم يْو ،المفتين تجمعا صفاتمس ،المجتهدينمجتهدا بالغا مبلغ 

 

دا   أن يكون  لإلمام البد هأن فقد صرح ،]م1355/ه756:ت[اإلمام اإليجىأما              ا مجته حيث  ب ،مطلق

ك في  هووافق ،432لقول إلى الجمهوروقد نسب هذا ا ،ر الدينليقوم بأم ،والفروع األصول ُفِرْعَي الفضل   ،ذل

د مستحق حيث إعتبر أن ،بن روزبهان اد الكامل   تصف أن يو ي اإلمامة ال ب روع   يف  باإلجته  ،األصول والف

 .433ليقوم بأمر الدين

 

                                                 
 . 277م  ص 1981/ ه1401 /3ط ،لبنان ،دار الكتب العلمية بيروت ،أصول الدينآتاب  ،البغدادى - 429
او - 430 لطانية  ،رىالم ام الس ة  األحك ات الديني ق ، ،والوالي ان     خال ،تحقي روت لبن ي بي اب العرب ّي  دار الكت بع العلم ف الّس د اللطي / 1ط ،د عب

 .132ص ،م 1990/ه1410
 . 84ص ،م1981/ه1401/ 2ط ،عة قطرمآلية الشريعة جا ،عبد العظيم الديبتحقيق   الفياثى غياث األمم فى التياث الظلم ،الجوينى - 431
 .398ص) بدون رقم الطبعة والتاريخ(،بيروت لبنان ،عالم الكتب ،المواقف  فى علم الكالم  ،اإليجى - 432
 .12ص/ 2ج،ه 1/1411ط ،إيران،قم  ،مرآز مديرية حوزه العلمية ،ف فى شرح عقائد اإلمامّيةربداية المعا ،الخزازي - 433
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د   ،]م1405/ه808:ت[بن خلدونأما ا            ر فق اد    صفة   إعتب ى درجة اإلجته م إل ه   ،العل ين   إال أن م يب  ل

ة    يستطيع  بقدر ،اإلجتهاد المقيدب ُدُصْقنه َيأب؛ صفة العلمإشتراطية في  يفهم من خالل تعليلهلكن . حده معرف

 .434»التقليد نقص واألمامة تستدعي الكمال في األوصاف واألحوال ألن«األحكام

 

 :عند األشاعرة العيوباإلمام من  ةسالم. 4-3
 

ك   في   فالبحث .العمل والرأيغير المؤثرة في ثرة والمؤ العيوبء األشاعرة فقهاناقش              مناقشة تل

ة   سوف نختار ،العيوب المؤثرة وغير المؤثرة اوردي  رؤي ام الم ام الجويني   ،]م1058/ه450:ت[اإلم  واإلم

 .]م1085/ه478:ت[

 

 :ؤية اإلمام الماوردي حول سالمة اإلمام من العيوبر. 4-3-1 

 

ة   ةحال في  م اإلماب ةالمؤثر البدنية اقش العيوبن ،]م1058/ه450:ت[اإلمام الماوردى         اد الخالف  .إنعق

 .التصرففي نقص الو )3(.األعضاءفي نقص الو )2( .الحواسفي نقص ال )1: (قسمها إلى ثالثة أقسامو

 

 :الحواسفي نقص ال .4-3-1-1    

 

اوردي            ام الم ى   افي  نقص ال قسم اإلم ام  لحواس إل ة أقس ع من اإل    :ثالث ة قسم يمن ع    ،مام وقسم ال يمن

 .وقسم مختلف فيه ،منها

 .وذهاب البصر ،زوال العقل :نوعان هو ،من عقد اإلمامة يمنع الذي  قسم فال .1

 

اء       ):أحدهما(  :فضربان  ،أما زوال العقل  - زوال آاإلغم ّو ال ان عارضا مرج ا آ ذا   ،م ع  فه اليمن

ة اد اإلمام اني( .من إنعق ه: )الث ا ال يرجى زوال ان الزم ا آ ل ،م الجنون والخب و  ،آ  :قسمان يضاأ وه

ة   أن يك ):أحدهما( ل إفاق ا ال يتخل تدامتها       ،ون مطبقا دائم ة وإس د اإلمام ع من عق ذا يمن اني ( .فه أن : )الث

ود   ة  يع ه إفاق ى السالمة   يتخلل ا إل ه   ،به ة      .فينظر في ان اإلفاق ر من زم ل أآث ان الخب ان زم إن آ و  ،ف فه

ت   ،آالمستديم ة وإس ا    ،دامتهايمنع من عقد اإلمام ه منه ا   ،ويخرج بحدوث ان زم ر من     نوإن آ ة أآث اإلفاق

 .435منع من عقد اإلمامةفي ،زمان الخبل

                                                 
 .193ص)بدون التاريخ/ (4ط ،بيوت لبنان ،بيدار إحياء التراث العر ،مقدمة ابن خلدون ،ابن خلدون  - 434
 .55ص ،م1990/ه1410/ 1ط ،د عبد اللطيف الّسبع العلمّي  دار الكتاب العربي بيروت لبنانخال ،تحقيق ،حكام السلطانيةاأل ،الماوردى - 435
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ى    ،بطلت به اإلمامة عليه فيمنع من عقد اإلمامة واستدامتها فإذا طرأ ،ذهاب البصر أما - ا عل قياس

ذا  . شهادة األعمى و ،القاضي ى ه األولي أ  ،وعل ة    ف ع من صحة اإلمام ا   .ن يمن  -ينالعين  عشاء وأم

ل    وهو د دخول الي د وال إستدامة         -أن ال يبصر عن ة فى عق ع من اإلمام ه مر   ؛فال يمن  يض ف ألن

ا       ،وأما ضعف البصر  . مان الدعة يرجى زوالهز ه األشخاص إذا رآه ان يعرف ب إن آ ع    ،ف م يمن ل

 .436دا وإستدامةع من اإلمامة عْقِنوإن آان يدرك األشخاص وال يعرفها ٌم ،من اإلمامة

 

درك   الخشم في األنف ): حدهماأ(:هو ضربان في عقد اإلمامة الذي اليؤثر فقده قسم ما الأ   .2 ذي ي ال

وم     ): الثاني. (به شم الروائح ين الطع ه ب رق ب ذي يف ؤثر   ف  ،فقد الذوق ال ذا ال ي ة   ه د اإلمام  ؛في عق

 .437يؤثران في الرأي والعمل ألنهما يؤثران في اللذة وال

 

 :عند اإلمام الماوردي قسمان هوف ،مختلف فيهالقسم أما ال  .3

ا  « فيمنعان من إبتداء عقد اإلمامة .الصمم والخرس :)األول(        ألن آمال األوصاف بوجودهم

 :مذاهب للعلماء ةفهناك ثالث ،إذا طرأ الخرص والصمم على اإلمام ماأ .438»مفقود

ال   من. 1       ة إذا طرأ    : ق ه قياس   يخرج عن اإلمام ى   اعلي أثير   ذهاب البصر  عل في   بجامع الت

  .آليهما التدبير والعمل

 .مقامهما ،لقيام األشارةبهما من اإلمامة  ال يخرج: من قال  .2      

ن ال يحسنها خرج من   وإن آا .لم يخرج بهما من اإلمامة ،إن آان يحسن الكتابة: قال من  .3      

ه  مامة خروجه عن اإل :وهو ،مذهب األولالرجح  ،الماوردي إال أن .اإلمامة الخرس  إذا  طرأ علي

 .439والصمم

 

اني(      دوث  :)الث ة فح ان يالتمتم ن إدراك الصوت ،اللس مع م ل الس ا إنف .وثق ان عالي ال  ،آ ف

ة : أما حالة إبتداء العقد فمن العلماء من قال. اإلمامةيخرج بهما من  ا نقص    ؛يمنع عقد اإلمام ألنهم

ال     ا عن حال الكم نهم من    ،يخرج بهم دة        ينب  ألن«جوز  وم ه عق م تمنع ه السالم ل اهللا موسى علي

 .440»ولى أن ال يمنع من اإلمامةاألف .نه عن النبوةالس

 

 
                                                 

 .56-55ص ،المصدر السابق - 436
 .56المصدر السابق ص - 437
 56ص ،مصدر السابقال - 438
 56ص  ،صدر السابقالم - 439
 56ص  ،المصدر السابق - 440
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 :األعضاء في النقص . 4-3-1-2
 

 :إلى أربعة أقسام ة نقص األعضاءإشكالّي قسم الماوردى   

 

مل وال نهوض عرأى وال  يف ُهُدفهو ما اليؤثر فْق. عقد وال إستدامة يمن صحة اإلمامة فما اليمنع  .1

ؤثر فى التناسل   ؛ مثل  قطع الذآر واألنثيين ،وذلك ،وال يشين فى المنظر رأى   ،ألن فقدهما ي دون ال

ة ة ،والحنك رى العن رى مج ال ،فيج ف اهللا تع د وص ه وق ى علي ذلك وأثن ا ب ن زآري ى ب  ،ى يحي

 .441 ]39:آل عمران[﴾وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين﴿:هلوقب

 

ع هو ما يو ،امة ومن إستدامتهان عقد اإلمما يمنع  م  .2 ذهاب ا  ،من العمل   من دين أومن النهوض    آ لي

ة فى   عقد وال إستدامة لعج يمعه اإلمامة فقال تصح  ،آذهاب الرجلين زه عما يلزمه من حقوق األم

 .442ضوأونه لمع

 

تدامتها  ينه إختلف ف  أال إ ،قسم يمنع من عقد اإلمامة   .3 رجلين       ،إس دين وال ذهاب إحدى الي ك آ  ،وذل

ه  ف اإلمامة إستدامة أما .حالة العقد يفال تصح اإلمامة ف نقص  إذا طرأ علي ه   يف  ال اء خالفت د    ،إثن فق

 :قولين نقل اإلمام الماوردى

 . من إستدامتها أيضا منعيألنه عجز يمنع من إبتدائها ف ؛أنه يخرج به من اإلمامة: )ألولأ(      

ر ف  ؛ من عقدهاوإن منع  ،اليخرج به من اإلمامةأنه  :)الثاني(  ال السالمة    يألن المعتب دها آم  ،عق

 .443الخروج منها آمال النقص يوف

 

دها  إه من  منع  يستدامة اإلمامة بل الخالف فإ مااليمنع من  .4 داء عق بح     ،بت ا شان وق ل م ذي   ،مث  الال

ين      ،عمل وال فى نهضة  ييؤثر ف د        .آجدع األنف وسمل إحدى العين ة بع ه من اإلمام فال يخرج ب

 :فللفقهاء مذهبان ،حالة إبتداء العقد يأما المنع ف .تأثيره فى شيء من حقوقهام لعد ،عقدها

  .حقوقها يم تأثيره فدوليس ذلك من الشروط المعتبرة فيها لع ،نه ال يمنع من عقدهاأ): ألولأ(            

ه ش     ،أنه يمنع من عقد اإلمامة): الثاني(     را ف  روتكون السالمة من دها  يطا معتب  ُوْالِة َمِلسْ َيِل ،عق

ى    ،قلتها نفور عن الطاعة   يوف ،ونقص يزدرى فتقل به الهيبة ،يعاب ما شين من لملةا ا أدى إل وم

 .444حقوق األمة يهذا فهو نقص ف
                                                 

 .57-56ص ،مصدر السابقال - 441
 .58ص ،المصدر السابق - 442
 .58ص ،المصدر السابق - 443
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 :التصرف في النقص .4-3-1-3 
          

 :ضربانالتصرف عند الماوردي في نقص ال      

تبد   ن يستولي عليه من أ وهو أ :الحجر .1 ه من يس ر تظاهر بمعصية       عوان ذ األمور من غي وال  ،بتنفي

د  ،مجاهرة بمشاقة ه    حفال يمنع ذلك من إمامته واليق ه  . في صحة واليت ال من      ُرظَ ْنُيإال أن في إفع

دل  ىانت جارية على أحكام الدين ومقتضفإن آ ،مورهإستولي على أ ذا      ،الع ا تنفي راره عليه جاز إق

ة      ولئال يقف من األم    ،لها وإمضاء ألحكامها ى األم اد عل ود بفس ا يع ة م ه  آانت  وإن. ر الديني  أفعال

راره  يجز لم العدل ومقتضى الدين حكم عن خارجة ا  إق ه  ،عليه ده  يقبض  من  يستنصر  أن ويلزم  ي

 .445تغلبه ويزيل

 

اهر  وهو أن يصير مأسورا ف :القهر .2 ا      ،ي يد عدو ق لما باغي ان مشرآا أو مس ذّ حيث   ،سواء آ  ريتع

ك  ُعنَ فيْم ،الخالص منه ة    ذل د اإلمام ك لعجزه عن النظر في أمور المسلمين        .عن عق ذ   .وذل فحينئ

 .قدرةذا واحدا ن تختار على األمة أ

ر ف           ام   إذا ُأِس د أن تم   اإلم ه ت بع د  ل ة  عق تنقاذه     ،اإلمام ة إس ة االم ى آاف داء    فعل ال أو ف ا بقت ا   ،إم لم

ّو الخ  اوهو على إمامته ما آ  ،أوجبته اإلمامة من نصرته ه      .الصن مرج أس من ع الي ذر ووق إن تع ينظر   ،ف

انوا مشرآين  إف  ،حال من أسره أس من خالصه       ،ن آ ة للي تأ  ،خرج من اإلمام ة    ِلنف أهْ وأس ار بيع اإلختي

 .غيره على اإلمامة

اطال   فإن آانت؛ باإلمامة في أثناء أسره نظر في عهده هفإن عهد        ده ب ؛ بعد اليأس من خالصه آان عه

 .فلم يصح منه عهد ،خروجه من اإلمامةبعد  َدِهألنه َع

ه  ُدعهْ  في وقت هو مرجّو الخالص صحّ  قبل اإلياس من خالصه  َدِهأما إذا َع         اء إمامت وتستقر   ،ه لبق

إلى  ْدُعفإن آانت بعد اإلياس منه لم َي ،نظر في خالصه ،فلو خلص من األسر بعد عهده. ي العهدول مامةاإل

ا ا باإلي ه منه ه لخروج تقرتإمامت ة  س وأس دي وللاإلمام ه إو. العه ى إمامت و عل اس فه ل اإلي  ،ن خلص قب

  .لوالية عهده وال يصير إماما ويكون ولي العهد ثابتا

م يُ   ،فهو على إمامته منهم رجّو الخالصمفإن آان  ،مع بغاة المسلمين ًارأما إذا آان مأسو           َجْروإن ل

  .إماما أو لم ينصبوا ،إما أن يكونوا نصبوا ألنفسهم إماما: نحال البغاة من أحد أمري ُلخالصه لم يْخ

                                                                                                                                                          
 .58ص  ،المصدر السابق - 444
 .59-58ص ،المصدر السابق  - 445
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اس من      فاإلمام المأسوار ،فإن نصبوا إماما ألنفسهم وأنقادوا لطاعته       ة لإلي في أيديهم خارج من اإلمام

د وعلى أه .الخالص منهم ا     ل اإلختيار في دار العدل أن يعق ة لمن إرتضوا له إن خلص المأسو    ،اإلمام  رف

 .446لم يعد إلى اإلمامة لخروجه منهامنهم 

 

ه   ،ألنفسهم وآانوا فوضي اصبوا إمامنأما إذا لم ي           ى إمامت   هت ن بيعأل ؛فاإلمام المأسور في أيدهم عل

م آمصيره مع أ     ،ه عليهم واجبةوطاعت ،مةزاللهم  دل إذا صارت تحت الحجر    هل  فصار معه ى   .الع وعل

ه  إن لم يقدر المأسور بإقامة من ي  ا يخلفهن يستنيبوا عنه ناظرأهل اإلختيار أ وب عن در   ،ن إن ق ا فهو    ف عليه

م يصر المستناب     أو ،سور نفسه فإن خلع المأ .حق بإختيار من يستنيبه منهمأ ا  مات ل ة عن     ؛إمام ا نياب ألنه

 .447فزالت بفقده ،موجود

 

 :حول سالمة اإلمام من العيوب رؤية اإلمام الجويني. 4-3-2
 

م        ام قس وينياإلم ى ق  ،]م1085/ه478:ت[الج وب إل مينالعي الحواس   :س ق ب م يتعل م ي ،قس ق توقس عل

 .باألعضاء

 .حاسة الشم والذوقو  ،والسمع ،لبصرمثل فقد ا هوعلقة بالحواس تفالعيوب الم    .1

ؤد رأى والعمل وال يما اليؤثرعدمه ف: هو قسمانف ،األعضاء بنقصأما ما يرتبط     .2 ى   ي ي إل

  .448في الرأي والعمل وما يؤثر عدمه ،المنظر يشين  ظاهر ف

3.  

 :النقص في الحواس .4-3-2-1   
 

  .وما ال يؤثر فيها ،ما يؤثر في اإلمامة  :إلى قسمين نقص الحواس قسم الجويني           

 

ؤ        ا الي ا م ة  رثأم ي اإلمام وف ل  فه ِد مث مفْق ذوق الش ا مو. وال ؤثر اأم ة ي و اإلمام ل فه ِد مث مع  فْق الس

ه ،صروالب اء  وفي ين العلم ه إال أن .خالف ب داأ الجويني من جانب تراطاإل آ ا ش ل ن. بهم لب ا ق  من عاإلجم

د   ،فى الملمات والحقوق ما يمنع النهوضهاألن فقدفي اإلعتبار بهما؛  العلماء ويجر ذلك إلى المعضالت عن

 .449إستقالل بما يحصل من األشغالما ليس له واألصم  األعمىألن ؛ مسيس الحاجات

                                                 
 .60-59ص ،المصدر السابق - 446
 69.المصدر السابق - 447
 .77-76ص ، م1981/ه2/1401ط ،جامعة قطر ،آلية الشريعة ،عبد العظيم الديب/ قيق دتح،الفياثى غياث األمم فى التياث الظلم ،الجوينى - 448
 .77ص ،المصدرالسابق - 449
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 :األعضاء في النقص .4-3-2-2
 

ه ف    ،قسمان عند الجويني هو ،األعضاء نقصان         ؤثر عدم ة      رأى يما ال ي ال األمان وال عمل من أعم

 .اإلنتهاض إلى المآرب واألغراض يمايؤثر عدمه فو. وال يؤدى إلى شين ظاهر فى المنظر

 

 يذلك فق َحْلُيبل  ،يضر فقدهفهذا ال يالمجبوب والخصمثل هو أي والعمل فالذي ال يؤثر في الر  .1

ر  ،والعورُ  الجدعُ  َرلو أثّ « ألنه ،آالعور وجدع األنف :ما يسيء المنظر ُلُآ  ييننظر الجو  تألث

ة وه الَخ ،الدمام دال ف    ُقْلوتش ال واإلعت ترط الجم ق يوألش اق     ،الخل روط بإتف ر مش ذه غي وه

 .450»الفرق

د فأما الذي يؤثر في الرأي والعمل هو مثل   .2 ذا القسم  . نيقد الرجلين والي د   ،فه ل الجوين  ق من   ينق

 .عاهات منزلة العمى والصمم والخرسنّزلوا هذه األفات وال حيث ذلك ياإلعتبار ف معظم العلماء

 

ك سَ تْموهو قادر على أن يْس ،لالرأى والعقفي يؤثر الذي ال  لم يعتبر النقص البدني ،جوينيالاإلمام         

ى المراآب   ،يلنقص الذى به مع صحة العقل والرأاثر يؤفال  ،باألعمال والمهام إذا «إال،بحيث يستمسك عل

ولي الشافعي   ووافق في ذلك .451»ى الزمانة والصمامةلم ينته إل حيث جزم     ]م1085/ه478:ت[اإلمام المت

 .452األعضاء آاليد والرجل واألذن سالمةلإلمام  طايشتربأنه ال 

 

ام        اورد إال أن اإلم ا يالم ر خالفهم ث إعتب ة وسرعة النهوض  حي تيفاء الحرآ ع إس ذي يمن نقص ال  ال

ديناآنقص  رجلين والي ة  ،ل د اإلمام ع من عق ا يمن تدامتهام د و .453ومن إس ام أي ووياإلم ه  الن ا ذهب إلي م

 .454العلماء أقوالاألصح من  إعتبر بل ،الماوردي

ه الجوينى هو    أن ما ذهب ا لي يظهرو         ى باإلعت األلي ا ول ن حزم   وهو مذهب   ،رب ال   اب وال «:حيث ق

ذي ال يَ   ،واألحدب ،واألجذم ،واألجدع ،واألصم ،آاألعمى ،يضر اإلمام أن يكون في خلقه عيب ه   ِنْاَدوال ل

ام   ،من بلغ الهرم ما دام يعقلأيضا و .وال رجالن ة ع ه الصرع     ،ولو أنه ابن مائ م يفيق   ،ومن يعرض ل  ،ث

                                                 
 79ص  ،السابقالمصدر - 450
 .78المصدر السابق ص  - 451
 ،بيروت ،العلميةدار الكتب  ،والشيخ على  محمد معوض ،الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،تحقيق ، ن وعمدة المتقينروضة الطالبي ،النووي - 452
 .263-262ص/7ج ،م2006/ه3/1427ط ،لبنان

 /ه1410/ 1ط ،د عبد اللطيف الّسبع العلمّي  دار الكتاب العربي بيروت لبنانخال ،تحقيق ،والواليات الدينية ،األحكام السلطانية ،الماوردى  - 453
   .58-57ص،م1990 

 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،والشيخ على  محمد معوض ،خ عادل أحمد عبد الموجودالشي ،تحقيق  ،ن وعمدة المتقينروضة الطالبي ،النووي - 454
 .263-262ص/7ج ،م2006/ه3/1427ط ،لبنان
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إذ لم يمنع منها نص   ،فكل هؤالء إمامتهم جائزة .توف لشروط اإلمامةْسوهو م ،ومن بويع أثر بلوغه الحلم

اع  ،وال سنة  ،قرآن ل  ،رظ وال ن ،وال إجم الى    ،وال دلي ال تع ل ق وا   ﴿:ب وامين بالقسط   آون . ]135:النساء [﴾ق

ا         .فقد أدى ما أمر به ،فمن قام بالقسط وارث فيه ه ال يجوز الت  ،وال خالف بين أحد من أهل اإلسالم في أن

ين أحد     فإنهم أجازوا آال األمرين وال ،)اإلمامّية(وال في أنها ال تجوز لمن لم يبلغ حاشا الروافض خالف ب

 .455»مرأةفي أنها ال تجوز أل

 

 :عند األشاعرة ةقرشّيصفة ال. 4-4
 

  ]13:الحجرات[ ﴾ آرمكم عند اهللا أتقاآمأإن  ﴿:قال تعالى
 

د األشاعر   القرشية صفةإن إشتراطية         اك   أصبحت  ،ةعن ك إلختالفهم في    . موضع إرتب ار اإلوذل  عتب

األئمة من  «:الحديث المشهورمفهوم  فيوظت في هذا الخالف يرجع إلي واألصل. لإلمام ةأساسي صفةآ اهب

 .»قريش

 

ديثإال أن         ذا الح ةأصبح مح ،ه كال  ط ديإش ول ينالدارس ل كالية ح ّية صفة إش ال القرش دم إلم  عن

 .األشاعرة

 

اقالنف        ام الب ر ]م1012/ه403:ت[ ياإلم ب ذآ ّي أن النس رط القرش و ش ّي   ه امأساس ث  لإلم حي

 .456»ا من الصميمّيشأن يكون قرو«:قال

 

ه    «وذلك  ،اإلعتبارإلى  ريحيث يش  ،بن خلدونإ عنه ما نقلل مخالف هذا الرأىلكن            ا أدرك علي لم

ان   أد ملوك العجم من الخلفاء فاستبداو ،ضمحالللتالشي واإلعصبية قريش من ا سقط شرط القرشية وإن آ

 .457»لما رأى عليه حال الخلفاء لعهده موافقا لرأي الخوارج

ي  يظهر و        اقالن  ل اده األول  غّي يأن الب ار  ر إجته ى ذهاب   ،القرشيّ  نسب الفي إعتب اء عل عصبية ال بن

ي   إضمحالل في عصر عاشه ألنية؛ قريشال ة العباس ا وعصبيتها  تشوآ  وذهاب  ،ةالخالف  وخاصة  ،ها وقوته

  .الحكم زمام سالجقة األتراك لىعند تو

                                                 
 .94ص/3م  ج1999/ه1420 2ط ،لبنان  بيروت ،الكتب العلميةدار ،أحمد شمس الدين ،تحقيق ،الفصل فى الملل واالهواء والنحل ،ابن حزم - 455
 . 181ص  )بدون رقم الطبعة والتاريخ(،لبنان ،بيروت دار الفكر العربى ،لتمهيدا ،الباقالنى - 456
 .194)بدون التاريخ/(4ط،دار إحياء التراث العربي ييروت لبنان ،مقدمة ابن خلدون ،خلدونابن  - 457
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وهو  «ا ضمن الشروط الالزمة على اإلمام هحيث إعتبر ،ةالقرشّيصفة ال دأّآف ،اإلمام الماوردي أما        

اع  نعقادإو ،فيه النص لورود ،قريش من يكون أن ه  اإلجم ار إ وال ،علي ا زفجو ،شذ  حين  بضرار  عتب  في  ه

   .458»الناس جميع

 

ه الحديث من جهة  فضّع ]م1085/ه478:ت[ياإلمام الجوين        ر إحيث   .القطعب  داللته وإفادت من   هعتب

اد الظن األح ة ب الف المحفوف ذى «:ق ك ييوضح الحق فوال ن أ ،ذل د م ا ال نج ين أن ج الصدر واليق نا ثل نفس

ا   ،وسلمفى رسول اهللا صلى اهللا عليه  هذا من َفْلٍق رَدالمبتوت بَص ك   آم ار اآلحاد    يف ال نجد ذل  ،سائر أخب

  .459»بإشتراط النسب فى اإلمامة ال يقتضى هذا الحديث العلَم افإًذ

 

اب محقق   ،بد العظيم الديبالدآتور ع بّين       اثى فال«آت م      ي اث الّظل م فى الّتي اث األم رأي  ،للجويني  »غي

ام اإل يحرمين تجاه إستراط النسب ف مام القف إوهكذا ي«:فقالهذا الشرط  اإلمام الجويني حول رى    ،م فال ي

ى     . وال من العقل ،له مستندا من النقل ك إل ود فيحاول أن يرجع ذل اق     ولكنه يع ع واإلتف ه الواق اجرى علي . م

 .460آتابع اإلرشاد يتردده صراحة ف بل قد أعلن. آيد هذا الشرطأنه رضى اهللا عنه متردد فى تأوآ

  

اب اإل    وعبارته         اد هي  في آت د أصحابنا     « :رش ة عن افعية   -ومن شرائط اإلمام ى الش أن يكون   -يعن

لم   اإلمام قرشيا إذ قا ه وس ريش   "ل رسول اهللا صلى اهللا علي ة من ق ال "اإلئم ّدموها  ق ":وق ا وال تق " دموا قريش

 .461ولإلحتمال فيه عندى مجال. وهذا مما يختلف فيه بعض الناس

 

ام ل القرشيّ  النسب  أشار وجود خالف بين العلماء حول ف  ]م1355/ه756:ت[اإلمام اإليجى أما         ،إلم

ريش «حديث ب مستدال ،به عتباراإلإلى نه مال أإال  ا إستدل   .»اإلئمة من ق حيث  ب ،الصحابة  أيضا عمل   آم

 .462وأجمعوا عليه فصار قاطعا همضمونفي عملوا 

 

دى         ى  ]م1233/ه631:ت[األم ب إل ب   ذه تراط بالنس ّياإلش تدلوأ ،القرش ن  « يثدحب س ة م األئم

د بل ،»قريش ة أ أآ القبول  هتلقت «ن األم ى إشتراط القرشية    أحيث   ب وا عل ر؛     ،جمع ه نكي م يوجد ل فصار   ول

                                                 
/ 1ط ،لبنان ،ب العربي بيروتد عبد اللطيف الّسبع العلمّي  دار الكتاخال ،تحقيق والواليات الدينية ،األحكام السلطانية ،الماوردى - 458

 .32ص،  م1990/ه1410
 .  80ص ،م1981/ه 1401/ 2ط ،جامعة قطر ،عبد العظيم  الديب آلية الشريعة/ تحقيق د ،األمم فى التياث الظلمالغياثى  غياث  ،الجوينى - 459
 . 82ص  ،مصدر السابقال  - 460
 ،م1985/ه1/1405ط،لبنان ،بيروتمؤسسة الكتب الثقافية  ،أسعد تميم ،تحقيق،نإلى قواطع األدلة في أصول الدي ،آتاب اإلرشاد ،الجويني - 461
 .359ص
 . 289ص )بدون رقم الطبعة والتاريخ(،بيروت لبنان ،عالم الكتب ،المواقف  فى علم الكالم ،اإليجى - 462

 

 

 

 



184 
 

ه  ك      ،إجماعا مقطوعا ب ى ذل اع عل اد اإلجم وال إنعق ذا الشرط ف     ،ول ان ه ى أن   محل اإلجته   يلك  هاد نظرا إل

 .463»مع إمكان تأويلها حاد ال تفيد اليقينآأخبار ...

 

 :عند األشاعرة لإلمام ّيةقريشالصفة  تحقيق  .4-4-1
 

ذا الشرط   ضعف  يجد ،لإلمام حول إشتراط النسب القرشّي األشاعرةأئمة  راءالدارس آل          ويظهر  ،ه

ذا  اظرالضعف له ى  لن الم إل اعرة آ الم  وخاصة  ،متكلمي األش اقالنآ وين ،يالب د ،يوالج  حيث ،يواألم

  .ظنية التى ال تفيد اليقينلمن األخبار اأنه  إعتبروا

 

اريخي السياسي  شرط أماله الواقع اوآأنه ،يةقريشالصفة الة إشتراطّيأن  يبدو هذاعلى و       ر   ،الت من  أآث

ين «:مد عليه هو أخبار آحادية ظنية آما قال األمدىأآثر ما إعٌت بل .ةقاطع أدلة يقينية إلىإستناده   التفيد اليق

 . 464»مكان تأويلهاإمع 

 

ق             د حق دآتور وق داوي      ال ع الحم د مطي ريم محم د الك اب   ٌقمحقّ  -عب ا يجب أن    «آت رك فيم ة الت تحف

ي  ل »يعمل في الملك ن عل إشتراط   إشكالية  - ،]م1365/ه758:ت[ الحنفي  الطرطوسي  نجم الدين إبراهيم ب

 :من عدة أوجه هعللو ،»األئمة من قريش«حديثالدرس حيث  ،لإلمام  ّيقريشال النسب

 
 

 :ومعارضته بالقرآن القرشّية حديثية ظّن. 4-4-1-1
 

ة  ةظنّي إال أن ،من جهة السند صحيحًاهذا الحديث  رغم آون          ه  تحيط  آحادي  وهي . من آل جانب    ب

اس  في مخالفته للقرآن الكريم اس    األفضلية  مقي ين الن رآن   بب داهللا  أن األفضل  حيث أشار الق  ،األتقي  هو  عن

 .]13:الحجرات[ن أآرمكم عند اهللا أتقاآم ﴾إ ﴿:في قوله تعالى آما

 

اء  التؤآد  ،أحاديث آحاد مثلهعلى أيضاآما يخالف          ا ودم ا   ،465مساواة المسلمين ذمم ل م و   روي مث أب

د  َأَباُآْم َوِإنَّ ، َواِحد َرّبُكْم ِإنَّ النَّاس َأّيَها َيا «:نه قالأ رة عن النبي صلى اهللا عليه وسلمنض  َفْضل ال الَأ ،َواِح

  .466»َأْتَقاُآْم اللَّه ِعْند ،َخْيرُآْمِبالتَّْقَوى ِإال َأْحَمر َعَلى ْسَودأل الَو َعَجِمّي َعَلى ِلَعَرِبيٍّ
                                                 

دين     ،مدىاأل - 463 ار فى أصول ال د المهدي   . د.تحقيق أ  ،إبكار األفك د محم ا   ،أحم ة  دار الكتب والوث اهرة بئق القومي -5/192ج،م2002 ، ه1423 ،الق
193.  
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 :يوم سقيفة تاج أبي بكر الحديثعدم إح . 4-4-1-2
 
دلو           ام أيضا ي ية لإلم تراطية صفة القرش ه ،ضعف إش ر أي إست أن ي بك ن أب رد م م ي هادل ذ ش ا له

ا بكر إستشهد      ،السقيفة منه يوم الحديث أن أب ول ب ر صحيح     والق قيفة غي وم الس ده  ثحي  ،ي ات   ال تؤي الرواي

رة    ،منه الثابتة ا خل  أبل لم يقع ذآر الحديث في أي م ة راشد  نتخب فيه ا هو الصحيح     ةيف ا . ، آم دعي  أ وم

ر        ى اشتراط القرشية غي اع الصحابة عل ادة الصحابي    صحيح ، ينقضه رفض سعد      آذلك من إجم ن عب ب

اء     وإصراره على ذلك إلى أن توفي ، وليس في عنقه ب  ،وعمر ،بكرمبايعة أبى  الجليل ة ألحد من الخلف يع

 .467الراشدين

ام   النسب القرشيّ  ي القول باشتراط  صالح بن مهدى المقبلالعالمة المجتهد  وقد رّد       ال   لإلم « :حيث ق

هأو ا يدعون ا م ى إ م اع الصحابة عل ن إجم ر صحيحم ار المنصب فغي ة  ،عتب ا رائح ـألة فيه ا مس ر أنه غي

ذآر أحد     ،تولية قرشيّ  لصحاية والذي وقع من ا ،ال يقبل الرؤساء فيها إال ما وافق أهويتهم ،الرئاسة م ي ول

ة     ،منهم أن ذلك شرط اع العام ام إجتم ى تم يس بإشتراط    ،والذي في آالم أبي بكر أن ذلك أقرب إل ذا ل  ،وه

 .468»ة اإلشتراطذا العّلوال يلزم من ه

 

 :ةقرشّي ةسياسّي شبهة توظيف. 4-4-1-3
 

ى    غضب معاوية في حديث الزهريهو  هذا الحديثإن مما يدل ضعف          الذي أخرجه البخاري وعل

ِريِّ  ،أخرجه البخاري حديثوهذا ال. ةأموي ةقرشي ةسياسي ا لشبهةتوظيف عتبر هذا الحديثيهذا  ْن الزُّْه ه   َع  أن

ةَ       :َقاَل َغ ُمَعاِوَي ُه َبَل دُِّث َأنَّ ٍم ُيَح ِن ُمْطِع َن           َآاَن ُمَحمَُّد ْبُن ُجَبْيِر ْب ِه ْب َد اللَّ َرْيٍش َأنَّ َعْب ْن ُق ٍد ِم ي َوْف َدُه ِف َو ِعْن َوُه

ا هُ         ِه ِبَم ى اللَّ َأْثَنى َعَل اَم َف َب َفَق اَن َفَغِض الَ   َعْمٍرو ُيَحدُِّث َأنَُّه َسَيُكوُن َمِلٌك ِمْن َقْحَط مَّ َق ُه ُث ُه     :َو َأْهُل ُد َفِإنَّ ا َبْع َأمَّ

لَّمَ  ،َبَلَغِني َأنَّ ِرَجاًلا ِمْنُكْم ُيَحدُِّثوَن َأَحاِديَث َلْيَسْت ِفي ِآَتاِب اللَِّه  ،َوَال ُتوَثُر َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَس

وُل   ،ِنيَّ الَِّتي ُتِضلُّ َأْهَلَهاَفِإيَّاُآْم َواْلَأَما ،َوُأوَلِئَك ُجهَّاُلُكْم ِإنَّ «:َفِإنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيُق

دِّينَ      اُموا ال ا َأَق ِه َم ى َوْجِه ُه نُ  »َهَذا اْلَأْمَر ِفي ُقَرْيٍش َال ُيَعاِديِهْم َأَحٌد ِإالَّ َآبَُّه اللَُّه ِفي النَّاِر َعَل ِن    َتاَبَع ْن اْب ْيٌم َع َع

 .469 اْلُمَباَرِك َعْن َمْعَمٍر َعْن الزُّْهِريِّ َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُجَبْيٍر

                                                                                                                                                          
بدون (2/ط ،محمد مطيع الحمداويعبد الكريم  ،تحقيق ،تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك. الطرطوسى  نجم الدين إبراهيم بن علي - 465

 18ص  ) التاريخ
ول اهللا تعالى﴿يا   ، البخاري  مع صحيحبشرح جا فتج الباري ،العسقالني ابن حجر - 466 اب ق اآم من ذآر و      ب ا خلقن اس إن ا الن اآم شعوبا    أايه نثى وجعلن

   290ص/10ج م1988/ه4/1408ط ،لبنان ،دارإحياء التراث العربي بيروت] 13:[الحجرات( ،اهللا أتقاآم﴾ دعن موقبائل لتعارفوا إن أآرمك
 18ص) بدون التاريخ( 2/ط  ،د مطيع الحمداويعبد الكريم محم،تحقيق  ،الملك تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في ،ى طوسالطر - 467
 .464ص/2ج ،المصدر السابق - 468
روت     ،باب األمراء من قريش ،ب األحكاماآت ، فتح الباري بشرح جامع صحيح البخاري ،ابن حجر العسقالني -469  راث العربي بي اء الت  ،دارإحي
 .155ص /10ج  م1988/ه4/1408ط ،لبنان
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ة     ،خبر محض عن الواقعأنه  "شة من قرياألئم" حديثفغاية ما يفيد  وعلى هذا       ه العالم ا أشار إلي  آم

 470المجتهد صالح بن مهدى المقبلى

 

ع        « آرواية هالمتفق عليا ،ىاألخر ويؤيد ذلك الروايات         ذا الشأن مسلمهم تب ريش فى ه ع لق الناس تب

لم رواية و .»لمسلمهم وآافرهم تبع لكافرهم ريش ف    «مس ع لق اس تب ر والشر   يالن ول أحد   الف «.»الخي ن إ:يق

  .471»معنى األمرالوارد هو هذا الخبر

 

 :المدلول جهة الحديث من عفض. 4-4-1-4 
 

ة  هو إن آانت  و،  مدلولالر من حيث آخ مطعن له لحديثل            ي هاشم    اإلمام إن بن ريش ، ف ي    لق أول

هو  و ،صحيح  آخر ى حديثعتمادًا علإ ،هاشممن بنى أولي من بطون  وفي آل البيت ،بها من بطون قرشي

ة ،   « ،صلى اهللا عليه وسلم ل الرسولقو إن اهللا اصطفى آنانة من ولد إسماعيل ، واصطفى قريشًا من آنان

ول الشيعة في إطار اإل    . »من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشمواصطفى  ي   وهذا ق طراد العقل

ة في      المنطقي ة القطعي ه باألدل الذي تؤيده النصوص اآلحادية الصحيحة ، وفضل آل البيت المنصوص علي

 .472القرآن الكريم

 
  :ألحاديث آخر رضة الحديثمعا . 4-1-5 -4 

 

ه في حجة     ةرى صحيحنصوصًا نبوية أخ يعارض» ِمْن ُقَرْيشاَألِئَمُة «:ن حديثإ       وردت متَأخرة علي

لم       وهو ما روي .473 الوداع ، مثل حديث األمر بالسمع والطاعة ولو لحبشي ه وس عن النبي صلى اهللا علي

 .474أوصيكم بتقوى اهللا ، والسمع والطاعة ، وإن تأمر عليكم عبد حبشي«:نه قالأ

ا   ماآ       ى م ة  و يخالف عل لم      رد في خطب ه وس و  في   النبي صلى اهللا علي ين  مساواة  الداع عن  حجة ال ب

     . ِإلمامة منسوخًا على أقل تقديرفي ا القرشيعلى النسب  شتراطاإل يكون  ،وبناء على ذلك ؛المسلمين

 
                                                 

 /1ط ،اليمن ،صنعاء ،ومكتبة الجيل الجديد ،لبنان  ،مؤسسة الرسالة بيروت ،ار فى المختار من جواهر الزخارالمّن ،صالح بن مهدى ،المقبلى - 470
 .464ص  2ج  1998 ه1408

 .464ص  2ج ،المصدر السابق - 471
 18ص )  بدون رقم الطبعة والتاريخ/(2ط ،مطيع الحمداويد عبد الكريم محم،تحقيق ،تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك،طوسى الطر - 472
 18ص ،السابق رالمصد - 473
ى  ،المبارآفوري - 474 رحيم        ،أبي يعل د ال ن عب رحمن ب د ال ن عب د ب ذ      ،محم ة األحوذي بشرح جامع الترمي اب  ،الصحيح  ،تحف ا جاء األخذ بالسنة      ب م

 .439ص/7ج ،)بدون رقم الطبعة والتاريخ(طباعة والنشر والتوزيعدار الفكر لل ،عبدالرحمن محمد عثمان تصحيح  ،واجتناب البدع 

 

 

 

 



187 
 

ة و        ،هذه الظنية المحيطة بالحديثو             أخري الحنفي ة ، جعلت مت ه من آل جه ى  واآلخذة بتالبيب عل

ين    ال ،ي سياسة الحكم والتصدر لقيادتهنجم الدين الطرسوسي ، يعتبرون األصل ف ،رأسهم ة ب اواة المطلق مس

 .  475إن لم يصرحوا بضعفه أو بنسخهالمسلمين ، و

 

 :تناقضه مع الواقع . 4-4-1-6 
 

د  منسوخ، صحيحًا وغير   في الواقع »اَألِئَمُة ِمْن ُقَرْيٍش«عتبار حديثإن إ          اد الفقهي   أربك اإل  ق جته

  . سقوط الخالفة إلى اآلنومنذ  ،ياسيفي الموضوع طيلة التاريخ الس

  

ول  مثال اإلمام النوويف         ه  في  يق ذه اإلشكالية    روضة الطالبين   آتاب م يوجد قرشي     : « حول ه إن ل ف

إ اني ، ف روط فكن تجمع الش ماعيل مس د إس ن ول ل م د فرج م يوج يه ،ن ل ن ف م يك إن ل تف رائط  جمعم مس الش

ي ذيب«فف م »الته ن العج ل م ولى رج ه ي ي ،أن ة «وف ي  »التتم ولى جرهم ه ي رهم ،أن ل  وج م أص ه

 .476»العرب

 

ين متناقضين    فتجد من المعاصرين من    ،في العصر الحديثأما          ل  يجمع ب الحديث وعدم   صحة   مث

اء   ألمصار ،أما وقد توزعت قريش في ا «:قال حيث ،الشيخ محمود شاآرآ ،وجوب العمل به وآثر األدعي

يتفاضلون   لمينوآل أهمل ما عليه ، وتراخى في دينه ، وتهاون في مقتضى أوامره ، فاألمر عام بين المس 

 .477»بالتقوى

ر   بحيث  ،رمطيع آالم الشيخ محمود شاآ عبد الكريم محمدعّقب الدآتورهذا و       اد إعتب ه إجته ر   ه بأن غي

ه  سوى  ،عتبرم ّيلى أي دليل فقهي أو أصولمبني ع ل   أن ا األحاديث       لدلي رد به لمصلحة المرسلة التي ال ت

ة  . الصحيحة و من أوهن األدل دون  وأضعفها،وه ى رأي الخوارج ب ذلك يتبن ه ب ا أن لآم و نفس  .دلي وه

رك  «مؤلف  موقف نجم الدين الطرسوسي من قبله ة الت م يشترط القرشية    حيث  ،»تحف ين   ،ل م يب أن عدم   ول

تراطها للضرورة اذاو ،اش ين لم م يب ل من مقتضيات الحديث ل ُة« أجاز التحل َرْيٍش اَألِئَم ْن ُق إنتهي .478»ِم

  .بتصرف

 

                                                 
 19ص) التاريخو رقم الطبعة بدون/(2ط  عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك ،الطرطوسى - 475
 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،على  محمد معوض والشيخ ،الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،تحقيق ،ينقروضة الطالبين وعمدة المت، النووي -476
 263ص/7ج،م2006/ه3/1427ط ،لبنان

ع   عبد الكريم م ،تحقيق ، تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك. طوسى الطر :نقال عن.  140ص  الخالفة واإلمارة ،محمود ،شاآر - 477 د مطي حم
 .18ص  ،)بدون التاريخ/(2ط الحمداوي

 .18ص) بدون رقم الطبعة  والتاريخ/(2ط،محمد مطيع الحمداوي عبد الكريم ،نحقيق ،الترك فيما يجب أن يعمل في الملكتحفة . ،الطرطوسى - 478
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 :لإلمام عند األشاعرة الرأىصفة  .4-5 
 

دادى  يحسب تعر به عنىيو. عند األشاعرة لإلمامالصفات الالزمة  الرأى من إن     ام البغ داء  ا«ف اإلم إلهت

دبير     ا     أب  ،إلى وجوه السياسة وحسن الت يحفظهم عليه اس ف ال     ،ن يعرف مراتب الن ى األعم وال يستعين عل

 . 479»ويكون عارفا بتدبير الحروب ،لصغارال امَّالكبار بالُع

 

  .480األمة مصالح ة وتدبيرضي إلى سياسة الرعّيفما ي أما عند الماوردي فيقصد به   

 

وينى إ         ام الج ر اإلم ام   عتب ة لإلم فات الالزم ن الص رأى م يةال مث ،ال ة ،لقرش ة ،والذآوري  ،والحري

 ،ى متوقد فى عظام األمور   أفال بد أن يكون اإلمام ذا ر وعلى هذا. والشهامة ،والشجاعة ،والبلوغ ،والعقل

د الجوين    .481ات العواقبوعند النظر فى مغّب ل أآ ر  يب ى الشجاعة والشهامة    أأن ال دم عل رأى   ؛ى مق ألن ال

 : المتنبىول مستدال بق  ،الجنان إلى ثباتمنه  أحوج

 .482المحل الثانى يعان        هو أول وهالرأى قبل شجاعة الشج

ك        ى ذل د أضاف    ،عالوة عل ورا  الجوينى  فق رأى   تمن مقتضيا   أم ال ال ا  ،أعم ام   أن  «:منه يكون اإلم

ر النظ  يا رأى حصيف ف وذ ،نجدة فى تجهيز الجيوش وسد الثغور ذا ،مر وضبطهامتصديا إلى مصالح األ

ا    ،الحدود  والتنكيل بمستوجب ،وخور طبيعة عن ضرب الرقاب ،تنزعه هوادة نفسال  ،نللمسلمي ويجمع م

 .483»وهي مشروطة إجماعا ،ذآرناه الكفاية

 

ر      تانى إعتب ية الشهرس رأي صفة أساس ى  حيث يجب  ،صفة ال امعل ون اإلم بصيرا بسياسة  «:أن يك

 .485»الملكم بأمورايقوذلك لل«. 484»الرعية ذا نجدة وآفاية

                                                 
 .277ص ،م1981/ ه3/1401ط ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ،أصول الدين ،البغدادى - 479
/ 1ط ،للطيف الّسبع العلمّي  دار الكتاب العربي بيروت لبناند عبد اخال ،تحقيق ،والواليات الدينية ،األحكام السلطانية ،الماوردى - 480

 .32ص ،م1990/ه1410
ه           ،محمد عبد الرزاق السيد إبراهيم ،طبائىاالطب - 481 ام الحرمين من خالل آتاب د إم م     غ:قواعد فى السياسة الشرعية عن اث الظل م فى الثي اث االم  ي

رة من     ،)478-419(لذآرى األلفية لإلمام الحرمين الجوينىاندوة في   ،جامعة قطر ، آلية الشريعة والقانون والدراسات اإلسالمية :إعداد -19فى الفت
 .730ص  ،م1999أبريل  8-6 -ه1419من ذى الحجة  21
 .84-82ص ،م1981/ه2/1401ط ،آلية الشريعة جامعة قطر  عبد العظيم الديب/ تحقيق د ،التياث  الظلمفي  ياثى غياث األمم فال ،الجوينى - 482
 ،م1885/ ه1405 /1ط،مؤسسة الكتب الثقافية بيروت لبنان، أسعد تميم ،تحقيق ،اإلعتقاد آتاب اإلرشاد إلى قواطع األدلة فى أصول ،الجوينى - 483

 .359ص 
 .496ص  )بدون رقم الطبعة والتاريخ(’مكتبة الثقافة الدينية  ،الفردجيوم ،تحقيق ، نهاية اإلقدام فى علم الكالم ،لشهرستانىا - 484
 .398ص ،)بدون رقم الطبعة والتاريخ(،لبنان ،بيروت ،عالم الكتب،المواقف فى علم الكالم ،اإليجى - 485
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ى السيا ،الخالصةو رأى تعن يأن صفة ال نة ف ة الحس ق  س ا يتعل ة فيم ؤون األم دبير ش ة  المصالحب ت الديني

  .العاجلة واآلجلة ،والدنيوية

 :عند األشاعرة لإلمام الشجاعةصفة  .4-6      
 

ين الجبن والته    سطهيأة تتو وهى .الشجاعة صفة حميدة عند الناس          د حاول بعض ال   و. ورب اء  ق علم

ث  فيتعر ن حي جاعة م دادها الش ا  إمت ث حقيقته ن حي نمأ .وم ث ا م داد حي ي هاإمت ب «:فه رارة القل  ،ح

رادف   ،والقوة والرحمة فيه  ،فالكبد مدد للقلب .فإذا آان آذلك أعانه الكبد بقوته  ،وقيامه  ،وانتصابه وهو م

 .486»للقلب والروح

 

دبر الم   قلب عند القوة ال«:فهي ،ما من حيث دورها وحقيقتهاأ         رد بنفسه وي ك بأس لينف  ،والجيوش   ،ال

  .487»ويفتح الحصون  ،ويقهر األعداء

 

وة  حاصلة  يأةهويقال أيضا إنها        ين  الغضبية  للق ا  ،والجبن  التهور  ب دم  به ى  يق دم  أن ينبغي  أمور  عل  يق

 .488المسلمين ضعف على يزيدوا لم ما الكفار مع آالقتال عليها

 

ه للمر     « :أنهاب ،]م1344/ه745ت [:األندلسّي أبو حيان رعّبوقد          وة فى القلب يمكن ضبط األمر    ءق

 .489»وحفظ بيضة اإلسالم 

 

ام يكون ا  أنفوظيفة الشجاعة    ،وعلى هذا       أمر    ذا«إلم دبير الجيوش والسرا     ،ربح البصيرة ب   ،ياوت

ة     ظ األم ة وحف ة البيض ور وحماي د الثغ ا واأل   ،وس ن ظالمه ام م ا واإلنتق ذ لمظلومه ايتعلق ،خ ن   وم ه م ب

الح وادة      .اهمص ة واله ه رق ن ال تلحق ون مم ا أن يك رب ا    يف ومنه زع لض دود وال ج ة الح اب إقام لرق

  .490»واألبشار

 

                                                 
م 1998/ه  1/1419ط ،النهاد للنشر ،مجمد بن أبراهيم الجيوشى،تحقيق ،الفروق ومنع الترادف،محمد بن على الحكيم الترمذى  ،الترمذى -486
محمد عبد الرزاق السيد . د.أ غياث األمم فى التياث الظلم: عند إمام الحرمين الجوينى من خالل آتابه قواعد فى السياسة الشرعية: نقالعن. 256ص

من ذى الحجة  21 -19فى ندوة الذآرى األلفية لإلما م الحرمين فى الفترة من   ،جامعة قطر آلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  ،إبراهيم الطبطبائى
 .729ص.م  1999أبريل  8-6/ه 1419

البين   هامش ،النووى -487 يقن   روضة الط دة المتق د الموجود      ،تحقيق  ،وعم د عب د معوض     ،الشيخ عادل أحم ى محم ة    ،والشيخ عل دار الطتب العلمي
 .263-262ص /7م ج3/2006ط ،لبنان ،بيروت

 .165ص م1985/ه1405 ،لبنان ،يروتب ،دار الكتاب العربي  ،إبراهيم األنباري ،تحقيق ،التعريفات ،علي بن محمد بن علي ،الجرجاني - 488
د   /و د و الشيخ علي محمد معوض، ،لموجودالشيخ عادل أحمد عبد ا ،تحقيق ،تفسير البحر المحيطمحمد بن يوسف األندلسي  ،أبو حيان -489 ا عب زآري

 . 550ص/ 1ج ،م2001/ه1422/ 1ط ،لبنان  ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،أحمد النجولي الجمل/المجيد النوقي و د
 .182-181 ،)بدون رقم الطبعة والتاريخ( ،لبنان ،بيروت دارالفكر العربى  ،لتمهيدا ،الباقالنى -490
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  :عند األشاعرة لإلمام الورعصفة  .4-7 
 

» وأسرع جوازا على الصراط ،آان أخف ظهرا يوم القيامة ،آلما آان العبد أشد تشديدا على نفسه«
 .اإلمام الغزالي

 

ورع أ  اتبن أول مرإ :اإلحياء في ذآر الغزالىاإلمام            ع ال وى     ن يمتن ه الفت ا حرمت رأ عم وهو   ،الم

ة وهو ورع الصديقين     .ورع أهل العدول ه غاي اليس هللا      ،ول اع من آل م ا أخذ بشهوة    ،وهو اإلمتن أو  ،مم

ا آ  .... أو أتصل بسببه مكروه ،توصل إليه بمكروه ى نفسه     فكلم ديدا عل د أشد تش ان أخف   ،ان العب را   آ ظه

ازل   . وأبعد أن تترجح آفة سيئاته على آفة حسناته ،وأسرع جوازا على الصراط ،يوم القيامة اوت المن وتتف

 .491الورع بحسب تفاوت هذه الدرجات في ،خرةاآل في

 

ذا         د ه دإعتبوق ام البغ فة  ادير اإلم ورع ص فة ال ية ص ام أساس ي قري لإلم ةوه ة ن اقلأو ،العدال ن أ ه

 .492العدالة صفة آقدر ،داءأتحمال و ،ة الشاهدقبول شهادفيه  جوزقدر ما تبها على  اإلمام فيتص

 

ي تكسب لإل  و ،الفضائل المكتسبة من  ،صفة أساسية غير أنه عدها الورعالجويني  إعتبر وقد         ام  الت م

 .493والذآورية  ،ةوالحري  ،والعلم  ،الكفاية :مثل  عن الغير اإلستغناء

 

 

 

******* 

 

 

                                                 
دار الكتب  ،تذييل المغني عن حمل األسفار في األسفار في تخريج ما في  اإلحياء من األخبار للحافظ العراقيب ،إحياء علوم الدين ،الغزالى - 491

 .111ص/2ج ،م1986/ه1/1406ط ،العلمية بيروت لبنان
 .277ص ،م  1981/ ه3/1401ط ،لبنان ،دار الكتب العلمية بيروت ،أصول الدين آتاب ،البغدادى - 492
 .84ص،م1981/ه 2/1401ط ،آلية الشريعة جامعة قطر ،عبد العظيم الديب/ تحقيق د ،الفياثى غياث األمم فى التياث الظلم ،الجوينى - 493

 

 

 

 



191 
 

 

 

 

 

 

 

 :العصمة عند األشاعرةإشكالية   .4-8 
 

ا يجد أن  ،األشاعرة يآالسيكالعصمة  من خالل رؤية  جدلّيةفي  ارسالّد          تطورت   حل رامب مرت  ه

ام  حول عصمة اإل ةاألشاعربين اإلمامّية والخالف ف هذا علىو .أهل الحل والعقد بعصمة لقولا إلى ًاأخير م

 .العصمة؟ب تصفمن يعلى لخالف  يدوربل ا. من جهة األشاعرة بالعصمة ّيلكالنفى ابليس  ،

 

ة   ترى أن العصمة  ،ة من جانبهافاإلمامّي         ة األثن  ئأللالزم م آل  . يةعشر ى م ام   ث اني   جاء   إم د الث بع

د    عصمة يتمتّ صفة ال أن شاعرةبينما ترى األ .عشر ا أهل الحل والعق ا  هل أمن   ،ع به نفي   واعلل و. عاإلجم

ة  صعوبة ل ماماإل عصمة ه اإلماميّ       معرف ول ب ذى تق ام المعصوم ال اولوا ال  ول .ةاإلم ذا أح ى   عصمة ه أهل  إل

  .494الحل والعقد من أهل اإلجماع

 

د ف    أن  إأل ،لم يتطرق إشكالية العصمة ]324/935:ت[ياإلمام األشعر         ا أآ ه  يغاية م ة «:آتاب  األبان

 .495على الترتيب رضى اهللا عنهم يعلو ،عثمانو ،عمرو ،بكر يثبوت خالفة أب هو »انةأصول الدي عن

 
 :مناقشة رؤية الباقالني في عصمة اإلمام. 4-8-1  

 

ه  يف ف ]م1012/ه403:ت[ يأما اإلمام الباقالن        د «آتاب د   »التمهي اقش إشكالية العصمة   فق د أآ  حيث  ،ن

 .496وال بجميع الدين بالغيب معال وأنه غير ،عدم عصمة اإلمام

    

 :ة العصمة من ناحيتينأن يدرس إشكالّي الباقالني  حاول       
                                                 

 116ص/10ج ،م2000/ه1/1421ط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،اتيح الغيبالتفسير الكبير أو مف ،الرازي -494
مصر  ،القاهرة ،دار األنصار ،فوقية حسين محمود.د ،تحقيق ،اإلبانة عن أصول الديانة ،علي بن إسماعيل بن أبي بشر ،أبى الحسن ،األشعرى - 495
 . 257ص ،ه 1/1397ط

ص  )ريخاتلبدون رقم الطبعة وا(،بيروت لبنان ،دار الفكر العربى ،ومحمد عبد الهادي ،مد الخضيرّي محمود مح ،تحقيق ،التمهيد ،الباقالنى - 496
182. 
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ام      .1 ة اإلم ة وظيف ن ناحي ر  .م د ذآ امأن وظيف فق ن     ،ة اإلم رع اهللا م ة ش ى إقام ل ف ااألتمث  ،ٍمحك

لم     ،حدودالو ه وس ة     . وما شرعه الرسول صلى اهللا علي ل ونائب عن األم ا    يف   ،وهو وآي ع م جمي

 .497مهده وتقّوتسّد يالت ياألمة هفإنحراف  طرأ عليهفإذا  ،ه من األموريتوال

 

ة و           ذه الناحي اقالني من ه ى الب رد عل د ي ا  :)األول(  :نإشكاالق وم ة ال ه وم األم ّيت ذيمفه  نع

ام  رف؟قّوتواإلم ه إذا إنح د و أه.م ل والعق ل الح وم أه ي عرف مفه ل  ف وأم ؟ األصول أه و ه ع مجم

 .األمة؟

ى الباقالني يرى  بحيث ،ر اإلمام إذا إنحرفيإشكالية تغي: )الثاني(       ه وتقو دهتسد   أن األمة هي الت  م

ره   اله  بدلتهإستبدوثم إذا إقترف ما يوجب خلعه . وتأخذ الحق منه ،وتنبههوتذآره  ى غي ذا   ،عل ى ه  «وعل

اب    آما الي ،أن يكون معصوما منه فليس يحتاج ره وقاضيه وج اج أمي وأصحاب   ،ه وصدقاته خراج  يحت

ائله وَح ومين ،ِهِسَرمس وا معص و؛ أن يكون ه خ ييلال  وه ا يلي ر مم يئا أآث ه ش ذا لبنفس ن ه اؤه م ف

 .498»رواألم

 

هو إطالق    فاألقرب ،مجموعها وعلى هذافيبعد إطالق األمة على  ،إشكال األولإلى  فإذا نظرنا        

د  أهل ا األمة في مفهوم ول بالعصمة  ينالمتصف  لحل والعق ة     :؛ ألن الق ام نائب عن األم أن اإلم مجموع  (ب

ة بشكل    جوا  بعض المعاصرين خّرأن  رغم. الواقع يفليس له أثر مقبول  )األمة مفهوم النيابة عن األم

 .499ف واإلبهامالتكّل ال يخلوا من

  

ال     من قبل األمة إذا ا تغير اإلمام إشكالإلى  إذا نظرناأما           ك  ،نحرف فهو أيضا  صعب المن  وذل

 .ّياريخ اإلسالمتال يف الحكم تجربةطبقا ل

 

ذنا          اذج من    مثال فإذا أخ اء الراشدين   نم ة الخلف ت    أن نجد   ،تجري ا بكر وعمر إس  ،األمر  اقر لهم أب

ك ا ُع وذل دل و اف منهمِرلم تقامةالع ة القسط واإلس ر األم ي أم ا .ف لمون  أم م المس ا نق د م ي عن ر ف أم

ى حد     بل ،ّير الوضع بطريق سلمغيتن أع األمة ستطتفلم  ،عثمان اقم إل ل   أن وصل  نجد أن األمر تف قت

  .الفتنة الكبرى مصراعى باب حتمما ف ،اإلمام

 
                                                 

 184ص  ،مصدر السابقال - 497
 .184ص  ،التمهيد ،المصدر السابق ،الباقالنى - 498
 180-169ص   ،)بدون رقم الطبعة والتاريخ( وزيعدار البشير للت ،بالدلة القانونية اإلسالمى مقارنا يالنظام السياس منيرحميد /د ،البياتى  - 499
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اء و          ىبن ك  عل وم  ف ،ذل يس بمعص ام ل أن االم ة ه أن و ،القول ب ي  ياألم وتصححه  هتراقبالت

ه إذا وتْخ تقال ،إنحرفلع اعرة مييس ة األش ي نظري انإال   ،ف ام إذا آ ة نصبي اإلم ل األم ن قب  يهو ،م

  .السلطة ةصاحب

ام  :القولأما             ة    هو  بأن اإلم م   ،نائب عن األم ار ث ام  يخت د   من قب   اإلم و   ،ل أهل الحل والعق ول

ة   يأمر ف  نه ال شك أ ،التى تسدده وتقومه يوأن األمة ه ،العصمة له وال يشترط ،منهم رجل واحدب غاي

 .خير شاهد على ذلكاإلسالمي  تاريخلوا ،قالتطبي من حيث الصعوبة

وم   هو  حقيق مفهوم العصمة عند األشاعرة  تفي فاألقرب  ،لذا            صمة أهل الحل    عتوظيف مفه

د  ة  في  ،والعق ام   حال ار اإلم ام  ارتَ ْخُيبحيث  . إختي ل    اإلم د   من قب  .المتصفين بالعصمة   ،أهل الحل والعق

 :لسببين وذلك ماإلما ،عصمةفال مناص للقول ب  ،وعلى هذا

ين  لما أهل اإلجماع  ةأن اإلمام جزء من مرجعّي :)األول(         ة  مثل ة الحقيقي عن اهللا  في حفظ     بالنياب

 .الشريعة  وتمثيل العدالة  في المجتمع 

تقيم من هذا المنظور    و ،األمة عن اآونه نائب م إنما ينصب لحفظ الشريعة الأن اإلما :)ثانيا(          يس

 .الرسول في حفظ الدين وسياسة الدنيا من حيث النيابة عناإلمامة تعريف 

 

ام ال إستدل   .2 ة      اإلم ام من جه اقالني عدم عصمة اإلم زام  ب ا إستدل أ   ،اإلل ة    يضا آم راف من جه  إعت

 . معصومينغير آانوا  بأنهم شدين اخلفاء الرال

زام            ة اإلل ا حال ري  ،أم وم  في ر معص ام غي ى   ،أن اإلم ا عل راءألأقياس اة م ملين اوالع ،والقض

 .500»بنفسه شيئا أآثر مما يليه خلفاؤه من هذا األمر اإلمام يلي ال«إذ ،والحراس ،والصدقات ،بالخراج

راف   أما حالة            أ  ء الراشدين الف خإعت انوا   نهمب ر آ اقالني  بعض      ،معصومين  غي د إستدل الب فق

ارات ا اءعب ار لمث لخلف رعب ي بك ا أط«ة أب وني م ي    أطيع ة ل ال طاع إن عصيت اهللا ف يكم ف ت اهللا ف ع

ي  «وعبارة عمر .»عليكم وال عل ك   ل ان  . »عمر لهل ارة عثم ة    «وعب ا آي ٌة وحَرمْتٌهم ْا آي رة اوعب . »أحّلْتُهم

 .501»وقد رأيت بيعهن ،ن أال يبعّنأعمر على  ىأجمع رأيي ورأ« علّي

 

 :مناقشة رؤية الجويني في عصمة اإلمام . 4-8-2 

 

                                                 
 .184ص ،المصدر السابق - 500
 .185ص ،المصدر السابق - 501
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بق     ،موضوع العصمة  يف ،]م1085/ه478:ت[يناقش الجوين     ر عمن س  ه من األشاعرة   بتفصيل أآث

ام ال تجب عصمته ف    أن اإل«ه من األشاعرة علىمذهب من سبقتبعا ل فأآد .يوالبغداد يقالناآالب ل   يم الزل

 .502»أطوالخ

 

 :حججالثة ثباإلمام   نفى عصمة الجوينىعلل و 

 

ار  في  طالع اإلة صعوبل .1 ه ال  ؛ ضمير المخت ى العيوب إال اهللا   ألن ع عل ذا   .مطل ى ه إذا آانت  ف  ،وعل

خص   مير الش رف ض ة ال تع ارهاألم ذى تخت من  ،ال ف تض ن   فكي تقبال ع ى اإلس مته ف عص

 .503بالذنو

ه الحسن وا   ،اهللا عنه يأن عليا رض  المعلوم   .2 م صلوات ا  والأو ،حسين لولبني انوا    ه ا آ يهم م هللا عل

ذنوب في    العصمة يدعون ا       .أنفسهم والتنقي من ال ا سرا وعلن ون به انوا يعترف ل آ ويتضرعون   ،ب

ة    ،وإن تكن األخرى   ،فإن صدقوا فهم المبتغى  ،إلى اهللا مستغفرين خاضعين خانعين فالكذب خطيئ

ا ي  ن الخطاي ا  م ة منه تغفار والتوب ب اإلس ن . ج دىأفم د      ب د جاح ذنوب  فق رافهم بال ى إعت راء ف م

ات ف     ،قصدا  ِفْللُخصمتهم فقد نسب إلى اومن إعتقد ع .ضرورات العقول ه إثب  مساق  يوالشك أن

ذنوب م  يتبرالاء عإد ول  و  .ن ال اء مع   أب : ال وجه للق انوا يستغفرون    ن األنبي ؛ وجوب عصمتهم آ

مة األ    «ألن ب عص ه ال يج ه أن دين ب ذى ن ذهبنا ال ذنوب  م غائر ال ن ص اء ع رآن ف  ،نبي  يوآى الق

ى هن     ين مشحونه بالتنصيص عل نهم إستو  أقاصيص النبي ارهم ف ات آانت م اإلستغفار  يعبوا أعم

 .504»منها

ر            ذا غي رأي  أن ه ذال وين يال اعرةإل ينسب الج ى  ى األش اء ال تجب عل  تهم عنعصمأن األنبي

غائر ي ،الص القل ى اإلط ل . س عل ذهب إن ب د بإم ون مجاه د أب ائي اهللا عب  الط

عري اقالنى ،]م980/ه370:ت[األش يخ الب و او ،]م1012/ه403:ت[ش ن ف  كرب

د ة معصالوقوع  انال يجوزحيث  ،ذلكفي  انيخالف  ،]م1015/ه406:ت[بهانياألص ال  ،أصال  من نبّي بعم

ول  ،وهو مذهب ابن حزم  .صغيرة وال آبيرة ذ   «:إذ يق ا ال ذا قولن دين  يوه دين      ن ه وال يحل ألحد أن ي اهللا ب

ه وجه اهللا       ءغير قصد ويقع منهم أيضا قصد الشي  إنه يقع من األنبياء السهو عن : بسواه ونقول دون ب يري

                                                 
 . 92ص ، م1981/ه2/1401ط ،جامعة قطر ،آلية الشريعة ،عبد العظيم الديب/ د ،تحقيق ،الفياثى  غياث األمم فى التياث الظلم ،الجوينى - 502
 .93-92 ،ص،المصدر السابق - 503
 .    94-93مصدر السابق ص ال   - 504
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وجهين       رُّقإال أنه تعالى ال ُي ،فيوافق خالف مراد اهللا تعالى ،والتقرب به منه ،تعالى ذين ال ى شيء من ه عل

 .505»ذلك لعباده عز وجل ويظهر ،وال بد إثر وقوعه منهمك ههم على ذلبل ينّب ،أصال

 

ي إ  .3 ويني نف تدل الج ام س ةإشبعصمة اإلم د اإلمامي ة عن ك  ،كالية التقي اوذل ر ت لم الشكوك حول ثي

دون وإ   نويبدو ،يوجبون على األئمة بالكذب الصراح«حيثب ،عندهم األئمة ا يعتق انوا  خالف م ذا آ

ا يضمرون        ،أقوالهم يفكيف يعتمدون ف... آذلك م يظهرون خالف م ايتهم فى    .مع تجويز أنه وغ

ذرون  إشتراط العصمة إتباع ا أتون وي إ  ،إلئمة فيما ي ة ب   ف العصمة  أقوالهم آيف تجب   ذا سقطت الثق

 .506»العمل لمثل ذلك يف فليجز الزلل ،القول تقية يم؟ ولئن جاز الكذب فأقواله يف

 

 

 

 

 :بعض أحكام التقية
 

ألتان         د اإلماميّ    ينبغي أن ندرك أن التقية والعصمة هما مس ة   توال  ،ةمنفصلتان عن ستلزم التقي

افرين أ   ﴿:ما قال تعالىآ ،نص القرأن الكريم ب جائزة التقيةف. الكذب ون الك اء من   ال يتخذ المؤمن ولي

 .]28:آل عمران[ومن يفعل ذلك فليس من اهللا في شيء إال أن تتقوا منهم تقاة﴾  ،دون المؤمنين

 
د     ر فق ام ذآ رازى  اإلم ةبعض ال ام التقي الى  أحك ه تع ي قول د شرحه ف ون :عن ذ المؤمن ﴿ ال يتخ

اة﴾         ،الكافرين أولياء من دون المؤمنين نهم تق وا م يس من اهللا في شيء إال أن تتق ومن يفعل ذلك فل

 :منهاو ].28:آل عمران[

ةأن   .1 ا التقي ون إنم ان إذا ،تك ل آ ي الرج وم ف ار ق اف ،آف نهم ويخ ى م ه عل ه نفس داريهم ،ومال  في

ان ك  باللس أن وذل ر ال ب داوة يظه ان الع ل ، باللس وز ب ًا يج ر أن أيض الم يظه وهم الك ة الم  للمحب

ه  يضمر  أن بشرط  ولكن   ،االةوالمو ا  آل  في  يعرض  وأن ،خالف ول  م إن  ،يق ة  ف ا  التقي  في  تأثيره

 .  القلوب أحوال في ال الظاهر

ذلك الرازي  وأستشهد. أفضل ذلك آان التقية له يجوز حيث والحق باإليمان أفصح لو أنه  .2 قصة   ،ب

ه  اهللا صلى  اهللا رسول  أصحاب من رجلينمع  مسيلمة الكذاب لم  علي ال إ ،وس  أتشهد :  ألحدهما  ذ ق
                                                 

م 1999/ ه2/1420ط ، ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،تصحيح أحمد شس الدين ،الفصلل فى الملل واألهواء والنحل ،ابن حزم - 505
 .  285ص/2ج
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دًا أن ول محم ال ؟ اهللا رس م:  ق م نع م نع ال ، نع هدأ:  فق ي تش ول أن ال  ؟ اهللا رس م:  ق ان ، نع  وآ

د  ، حنيفة بني رسول أنه يزعم مسيلمة ريش  رسول  ومحم ه  ، ق ا  .فترآ ال  اآلخر  ودع  أن أتشهد  فق

ا  أصم  إني :  لفقا ؟ اهللا رسول أني تشهدأ:  قال ، نعم:  قال ؟ اهللا رسول محمدًا ه  ، ثالث ه  فقدم  وقتل

ى  فمضى المقتول هذا أما: فقال ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ذلك فبلغ ه  عل اً  وصدقه  يقين  فهنيئ

 .عليه تبعة فال اهللا رخصة فقبل اآلخر وأما،له

ا  أيضًا تجوز وقد ، والمعاداة المواالة بإظهار يتعلق فيما تجوز إنما التقية .3 ق  فيم ار  يتعل دين  بإظه  .ال

ا ا فأم ع م رره يرج ى ض ر إل ل الغي ا ،آالقت وال وغصب ،والزن هادة ،األم الزور والش ذف ،ب  وق

 .ألبتة جائز غير فذلك ، المسلمين عورات على الكفار واطالع ،المحصنات

ا  التقية أن ظاهر األية يدل .4 ار  مع  تحل  إنم البين  الكف ذهب  أن إال ،الغ ه  اهللا رضي  الشافعي  م  أن عن

 .النفس على محاماة التقية حلت والمشرآين المسلمين بين الحالة شاآلت إذا مسلمينال بين الحالة

ال  لصون  جائزة هي وهل ، النفس لصون جائزة التقية .5 م  أن يحتمل  ؟الم ا  يحك الجواز  فيه ه  ، ب  لقول

ة  المسلم مال حرمة«: وسلم عليه اهللا صلى ه  آحرم ه  »دم ه  اهللا صلى  ولقول لم  علي ل  من  «: وس  قت

 ، الوضوء  فرض سقط بالغبن بيع إذا والماء ،شديدة المال إلى الحاجة وألن ،»شهيد هوف ماله دون

 .ههنا يجوز ال فكيف ، المال نقصان من القدر لذلك دفعًا التيمم على قتصاراإل وجاز

وة  بعد فأما  ،المؤمنين ضعف ألجل اإلسالم أول في ةثابت تآان التقية .6 ة  ق ا   ،فال  اإلسالم  دول ذا م وه

ه البصري   الحسن  عن  ُفْوَع ْىَووَر. دقاله مجاه ال  أن ة  :ق ائزة  التقي ؤمنين  ج ى  للم وم  إل ة  ي  .القيام

 . 507اإلمكان بقدر واجب النفس عن الضرر دفع أن: بذلك علالبه رجح الرازي مو

 
 :عند األشاعرة إشكالية العصمة حولان حقيقت .4-8-3

 
ا  ومن أهم . على عدة عوامل  نبنيها  تنجد أن في نفى العصمة األشاعرة  وجه إستداللإلى إذا نظرنا       ه

 .هل اإلجماعألتكون  أن العصمةإضافة إلى ذلك  ،ءأن العصمة لألنبيا

 

 :العصمة مختصة باألنبياء عند األشاعرة  . 4-8-3-1
 

ا          ى  إذا نظرن تدالإل ه إس اعرة  لوج ي  األش ىف ام عصمة نف د أن ، اإلم ى نج ذلك عل وا ب م علل أن ه

 .ي اإلمام العدالة الظاهرةبل يكفى ف ،ت من شروط اإلمامةوليس ،والرسالة للنبوة قطف العصمة مشترطة
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ى الصواب     العدالة آان على األم  عناإلمام فإذا زاغ             أ إل ه   أو ال ،ة أن تصوبه من الخط دول عن ع

ه      فكما يعامل   ،إلى غيره ه وقضاته ونواب ة مع عمال يّ    الخليف ادة  أن يق ر إذا زاغوا عن الج ذ  ،م أو يغي لك فك

 .508 عنه أو تبدلأن تصحح اإلمام  األمةعلى 

 

د                      مة عن كالية العص ي إش اقالني ف ة الب ة رؤي ي مناقش رأي ف ذا ال اعفات ه بق مض د س وق

 .509األشاعرة

 

 :عند األشاعرةاإلجماع  ألهل العصمة . 4-8-3-2 
 
زوم                رازى ل ك   عصمة قد أبدى ال ام وذل تال  ،اإلم ه ب زم ل ر   .ةعصم إطاعت ه غي ا  أن ى   نفاه اء عل  بن

 .من أهل اإلجماع هل الحل والعقدأل العصمة  تكون هذاول .واإلستفادة منه ة اإلمامصعوبة معرف

 

وا الرسول      :قوله تعالىتقرير العصمة من  الرازي أستنبط            وا اهللا وأطيع وا أطيع ذين أمن ﴿ يا أيها ال

 .]59:النساء[وأولوا األمر منكم﴾

 

ر العصمة   ]م1209/ه604:ت[يقول اإلمام الرازى           ى      «في تقري ى األمر عل إن اهللا أمر بطاعة أول

ى سبيل الجزم والقطع    ومن أمر اهللا بطاعت . الجزم فى هذه األية سبيل د وأ  ،ه عل عن   ن يكون معصوما  الب

ان  الخطأ  إذ لولم يكن معصوما عن. الخطأ أ   لك ى الخط ه عل أمورا  إقدام ه بمت م را بفعل      .ابعت ك أم فيكون ذل

أ ك الخط ي  ،ذل أ منه ه خط أ لكون ه والخط ي   .عن ى ف ر والنه اع األم ى إجتم ذا يفضي إل د فه ل الواح  ،الفع

ا   .األمر على سبيل الجزم ن اهللا تعالى أمر بطاعة أوليفثبت أ .وأنه محال’ عتبار الواحدباإل وثبت أن آل م

ر  زم وجب أ أم بيل الج ى س ه عل ة معصومان يكواهللا بطاعت أع ن ن الخط ا .ع ت قطع ي ،فثب ر األ أن أول م

ة   ذه األي و   ،المذآور فى ه د وأن يك م  .ن معصوما ال ب ول  ث ك :  نق ا  المعصوم  ذل ة  مجموع  إم  بعض  أو األم

ذه  يف األمر يأول طاعة أوجب تعالى اهللا أن بينا انألن ،األمة بعض يكون أن جائز ال ،األمة ة  ه اً  اآلي  ، قطع

ا  مشروط  قطعًا طاعتهم وإيجاب م  عارفين  بكونن ادرين  به ى  ق يهم  الوصول  عل تفادة  ال نهم  واالس  ونحن  ، م

م  ا بالضرورة نعل ا في أن ذا زمانن ة عاجزون  ه ام المعصومعن معرف هعاج ،اإلم  ،زون عن الوصول إلي

                                                 
 .278-277ص ،م1981/ ه3/1401ط ،لبنان’ دار الكنب العلمية بيروت آتاب أصول الدين  ،البغدادى - 508
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ه إستفادعاجزون عن  ان األ   ،ه الدين والعلم من إذا آ ذلك  ف ة       ،مر آ يس بعضا من أبعاض األم المراد ل ل   ،ف ب

 .510»لعقد من األمة اواد هو أهل الحل المر

 

د  العصمة ة إشكاليّ في   من خالل تقرير الرازيالحظ ن          ام   أن نفي    ،األشاعرة  عن   العصمة عن اإلم

ى أهل     الرازي أحال ،وبناء على ذلك .واإلستفادة منه معرفته صعوبةبل ل ،من حيث المبدأليس  العصمة إل

 .الحل والعقد

 

ام   في  وجه تعليل الرازيإلى ظرنا نإلى إذا  لكن          ة المعصوم    وهو   -نفي عصمة اإلم صعوبة معرف

 .عصمة اإلمامأنه غير آاف في الرد على  يظهر  -والعجز عن الوصول إليه ،من األمة

ام  عصمة سبحانى إستنتاج الرازي في نفي   الشيخ الإستدرك قد و         ال ف  اإلم ه بأ   «:ق ه إ يالحظ علي ذا ن

ا التعرّ  على عصمة أولى األ دلت األية يهم مر فيجب علين ة    وإدع  ،ف عل  فهل   ،اء العجز هروب من الحقيق

ةلعجز يختص بزما زول اآلي ان ن ان يشمل زم ه أو آ رازيال أظن أن   ،ان ول ال اني يق ه أ إذن ،بالث ن فعلي

ة      ف على المعصوم في زمان النبييتعّر زول اآلي لم وعصر ن ه وس التعرّ  .صلى اهللا علي ي فب هم يعرف  ف عل

ه رى  ،معصوم زمان ة أخ د حلق ة بع ل أ .حلق يوال يعق وحي اإلله أمر ال ة المعصوم ن ي وم  ،بإطاع م اليق ث

زول بتعريفه حين ا  رازي    ،لن و آمن ال ة اآل  فل ي    بدالل ى عصمة أول ة عل ؤمن    ،األمر  ي ه أن ي ان علي ام   لك بقي

لم اهللا عصلى  بلسان النبي ،على تعريفهم الوحي اإللهي أ  إذ ال مع ،ليه وس  ،المعصوم مر اهللا بطاعة  نى أن ي

 .511»وال يقوم بتعريفه

 

 :ةاإلمامّيعند  تهومؤهالصفات اإلمام  .4-2 
 

 :االصفات اإلمام عند اإلمامّية إجم : أوال
 

في   من حيث العدد وهذه الشروط تختلف. زمة لإلماماللة الشروط ااإلمامّيبعض أئمة متكلمي  ذآر         

ة رط  أن إال. ةاإلمامّي نظري م ش وهريأه اعرةياإلمام هتفارق ج ن األش ام   ة ع ي صفات اإلم و صفةف  ه

  .العصمة
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ي         درك ينبغ ي        أن ن فات النب ين ص ي ع ة ه د اإلمامّي ام عن فات اإلم لم    أن ص ه وس لى اهللا علي  ص

 .صفة الوحيغير

 

 ،نة للتشريع اإلسالمي  تأتي بالدرجة األولى حفظا وصيا ،أهمية صفة عصمة اإلمام عند اإلمامّيةإن         

هإذ  رون أن ن  ي اً لال يمك ه إمام ن نفس ة اإلسالمية ويعل رق صفوف األم ه ،لشخص أن يخت وفر في م تت ا ل  م

ة     .المواصفات التي يستحيل تواجدها في شخصية عادية غير مدعمة من الغيب وفر الحصانة التام وبذلك تت

لمي ى مصالح اإلسالم والمس ة عل ادة اإلسالمية األمين ّد ،نللقي وءمن أن ي ر آف ي منصبها  ،عيها غي أو يعتل

وع         ،شخص منتفع اإللهّي ادة اإلسالمية من الوق ذه الحصانة تحفظ القي ى أن ه أثيرات    ،باإلضافة إل تحت ت

اس في ظل اإلسالم        ،الدنيا والشهوات ى مصالح الن  ،وبالتالي تكون قيادة أمينة على الشريعة وحريصة عل

 .نحرافويستحيل عليها اإل

   

ل شرائط   ال توجدآل شرائط القيادات في العالم  أنف وعلى هذا            تظهر  بحيث  . همعلى اإلطالق مث

دهم  على عكس قيادة اإلمام ،في العالم اإلسالمي نحراف والتغيير من قائد آلخرأسباب األ ر من    . عن ل أآث ب

ا محصنة   ةغيب الذلك أن القيادة اإلسالمية النائبة عن اإلمام المعصوم في زمن     ة يصعب     فإنه بشرائط دقيق

زحزحتها عن مواقفها المبدئية وأنها لمفخرة خالدة لإلسالم أن يسن هذا المشروع القيادي عبر الزمان وهو  

ك الشرائط   ف وعلى هذا . نحراف أو الخروج عن المبدئيةختراق أو اإلمحصن تحصينًا حديديًا من اإل أهم تل

 .512المعجز والكرامات ،السالمة من العيوب ،األفضلية ،العصمة ،التعيين اإللهي:هي

   

 

 
 :صفات اإلمام عند الشيخ محمد رضا المظفر -أ 
 

د رضا المظ            ر في  يقول الشيخ محم د ا     ف ام عن ان  صفات اإلم ة بي ام   «:إلمامّي د أن اإلم النبي ونعتق  آ

اس في    ال من شجاعة     يجب أن يكون أفضل الن رم  ،صفات الكم ة  ،وآ دبير ومن ت   ،وعدل  ،وصدق  ،وعف

ام  هو نفس الدليل في والدليل في النبي. عقل وحكمة وخلقو ام        ،اإلم ه فهو يتلقى المعارف واألحك ا علم أم

 513.»مام قبلهاإلأو  وجميع المعلومات من طريق النبي اإللهّية
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 :]م1327/م1325/ه726/728:ت[ العالمة الحلىِّ -ب
 

 :شرطاخمسة عشر  حيث إعتبر ،صفات اإلمام وشروطه ّيلقد بسط  العالمة الحل     

 

 .أمر األمة فال يمكن أن يلي ،خاصة نفسه في هوليٌّ ألن غير المكلف موّلى عليه ،أن يكون مكلفا .1

ه  لمسامصلحة  ليراعي ،أن يكون مسلما  .2  ،لمين واإلسالم وليحصل الوثوق بقوله ويصح الرآون إلي

 ].113:هود[لموا﴾﴿ وال ترآنوا إلى الذين ظ:اهللا تعالى وقد قال .فإن غير المسلم ظالم

ه   .3 ه   في  ،أن يكون عدال؛ ألن الفاسق ظالم وال يجوز الرآون إليه والمصير إلى قوله؛ للنهي عن قول

ه    ،والن الفاسق ظالم] 113:هود[﴾ا﴿ وال ترآنوا إلى الذين ظلمو:تعالى ة؛ لقول فال ينال مرتبة اإلمام

 ]124:البقرة.[﴾عهدي الظالمينل ال ينا ﴿:تعالى

را .4 ون ح واله  ،أن يك ة م غول بخدم د مش إن العب ي مصالح ال و ،ف ر ف رغ للنظ لمينال يتف وألن  ،مس

 .وهي من المناصب الجليلة فال تليق به ،اإلمامة رئاسة عامة والعبد مرؤوس

 .؛ فإن المرأة ناقصة العقليكون ذآرا ليهاب وليتمكن من مخالطة الرجال ويتفرغ للنظر أن  .5

 .مر عليه باإلستفتاء والمراجعةفال يفوت األ ،ليعرف األحكام ويعلم الناس ،أن يكون عالما  .6

 .ويحمي بيضة اإلسالم ،ويقوي على فتح البالد ،لينفر بنفسه ويعالج الجيوش ،أن يكون شجاعا  .7

 .ون ذا رأى وآفاية؛ إلفتقار قيام نظام النوع إليهأن يك  .8

 .ليتمكن من فصل األمور  ،والنطق ،والبصر ،أن يكون صحيح السمع  .9

د والرجل واألذن  . 10 ة . أن يكون صحيح األعضاء آالي إشتراط سالمة األعضاء من نقص       :وبالجمل

 514.ى الشافعيةوهو أولى قول. ن إستيفاء الحرآة وسرعة النهوضاألعضاء من نقص يمنع م

افعية  ،»األئمة من قريش« ،أن يكون من قريش لقوله صلى اهللا عليه وسلم.  11  ،وهو أظهر قولى الش

 .515يوخالف فيه الجوين

وما .  12 ام معص ون اإلم ام  ؛ أن يك ة ونصب اإلم وب اإلمام ى   ،ألن المقتضى لوج أ عل واز الخط ج

 .نة التنازع والتغالبن اإلجماع مظفإن الضرورة قاضية بأ ،المستلزم إلختالل النظام ،األمة

لم    أو من النبي   ،أن يكون منصوصا عليه من اهللا تعالى. 13 ه وس ه     ،صلى اهللا علي أو ممن تثبت إمامت

ه   فلو لم يكن منص ،ال يمكن اإلطالع عليها ألن العصمة من األمور الخفية التي ؛بالنص فيهما وصا علي

 . ا ال يطاقتكليف ملزم 
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ره    ،أهل زمانهأن يكون أفضل  . 14 ز عن غي د اإلماميّ      . لتحقيق التميي ك ال يجوز عن ى ذل اء عل  ،ةوبن

ل   ،تقديم المفضول على الفاضل ل والنق العلم   . خالفا لكثير من العامة للعق د  ،واألفضلية تتحقق ب  ،والزه

  .دةميوغير ذلك من األخالق الح ،والشجاعة ،والكرم ،وشرف النسب ،والورع

ا عن ا  . 15 ائح أن يكون منزه ه    ،لقب ة العصمة علي ه      وأل؛ لدالل ار علي ة واإلنك ه يكون مستحقا لإلهان  ،ن

دة نصبه    فيسقط محله  ة فتبطل فائ ل      وأن ،من قلوب العام دناءة والرذائ ا من ال وأن يكون   ،يكون منزه

 .516منزها عن دناءة اآلباء وعهر األمهات

 

 :]ه950/ه338:ت[رابياصفات اإلمام عند الف -ج
 

ق ي في حين   ،بالمعلم الثاني عليه يطلقحيث  ،المسلمين فالسفةبر من لفرابي يعتاإلمام ا           أرسطو  طل

 . لمعلم األولبا

ى الباحث  يرد  قدهذا و           اده   عل ؟  فعال  ةوخاصة الشيعة اإلماميّ    هل الفرابي من الشيعة     :إشكال مف

ات  ؛سماعليةتأثر بالشيعة اإلإال أنه ليس من المستبعد أنه  ،نحن ال نجزم بذلك ين  لوجود مطابق الشيعة   آرا ب

ر عميق في ف   ة من أما لآلراء اإلسماعلّي بقة تجعلنا نلتمسالمطاهذه و«يفسلسفته بالمفهوم العقل وبين لسفة  ث

 .517»الفرابي وفي نظريته عن النبوة

 

ال     آوربان في تاريخ الفلسفة اإلسالميّ  هنزي آدأبل         ه من الشيعة حيث ق رائن  وتشير آ   «:ة بأن ل الق

  .518»يعةمن أن هذا الفيلسوف الكبير آان من الّش ،مؤآدة الرأى الرائج في بالد فارس

 

رئيس   الفرابيإعتبر الفيلسوف لقد         ى ال وفر تنبغي أن  ي يالت و ،الصفات الالزمة عل ه  ت إثنى عشر    علي

 :صفة

 

ا  ونكا أن تعمال التي شأنهقواها متؤاتية أعضاءها على األ ،عضاءألون تمام اأن يك .1 ّم    ،به ومتى ه

 .أتى عليه بسهولة عضائه عمالأبعضو ما من 

                                                 
 .394-393ص/9ج ، ،1419 ،إيران ،قم ،مؤسسة آل البيت إلحياء التراث ،تذآرة الفقهاء ،العالمة الحسن بن يوسف بن المطهر ،الحلّى  - 516
ام  للمزيد من   :أنظر     د  صفات اإلم ة اهللا العظمي المنتظري   آعن ابى  الشيخ  ):معاصر (ي واقعى  السياسيّّ  سس األ ،الرآ م مكتب اإلعال   ،ة والمذهب ال

 .259ص ،ه 1/1412ط ،إيران ،ماإلسالمى ق
 بمراجعة ،حسن قبيسي ،نصير حسين ،ترجمة ،بالتعاون مع السيد حسين نصر وعثمان يحيي   ،تاريخ الفلسفة اإلسالمية ،هنري آوربان - 517

 .247ص ،م3/1983ط ،لبنان ،بيروت ،منشورات عويدات ،ّنامر ،األميرعارف ،اإلمام موسي الصدر ،وتقديم
 .242ص ،المصدر السابق - 518
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ه  ون بالطبع جيد الفهم والتصور لكيكن أ  .2 ال ل ى م     ،ل ما يق ه عل اه بفهم ل  فيلق ى   ،ا يقصده القائ وعل

 .مر فى نفسهحسب األ

 .كاد ينساهي ال الجملة  وفي. يدرآه و ،سمعهيو ،يراهو ،مهيكون جيد الحفظ لما يفهن أ  .3

 .يللدلة التي دل عليها اله على الجه ٌنِطَف ،ى الشيء بأدنى دليلآيا إذا رأذ يكون جيد الفطنة أن  .4

 .إبانة تامة هبانة آل ما يضمرعلى إيؤاتيه لسانه  ،يكون حسن العبارةن أ  .5

ا لل حم كونن يأ  .6 ت  تب يم واإلس ه   ،فادةعل ادا ل ول   ،منق ه تعب التعل   ال ،سهل القب د   واليؤذ ،مي يؤلم ه الك ي

 .همن الين الذي

ر َشأن يك  .7 أ ٍهَرون غي ى الم وحعل روب والمنك ا ،آول والمش ا ب بمتجنب ذات  ،لطبع اللع مبغضا لل

 .ن هذهمالكائنة 

 .كذب وأهلهمبغضا لل ،أهلهوأن يكون محبا للصدق   .8

نفس  ن أ  .9 ر ال ة  مح ،يكون آبي ا للكرام الطب  ب تك ،ب ا يشين من األ    ع عن  ر نفسه ب وتسموا   ،مور آل م

 .األرفع منها بع إلىنفسه بالط

 .ة عندهنّيعراض الدنيا هوسائر أ ،ون الدرهم والدينارأن يك .10

ومن   ههل من أ  َفصَ يعطى النَ  ،همامبغضا للجور والظلم وأهل ،ون بالطبع محبا للعدل وأهلهيكأن   .10

 .مؤاتيا لكل ما يره حسنا وجميال به الجوُر ويؤتى من حّل ،حث عليهوي ،غيره

اد إذا     يلإذا دعى إ ،وال جموحا وال لجوجا ،لقيادن يكون عدال غير صعب اأ  .11 ل صعب القي العدل ب

  .حيدعي إلى الجور وإلى القب

و أ  .12 ه ينبغي أ       ن يكون ق رى أن ذي ي ى الشييء ال ة عل ه   ،ن يفعل ّي العزيم ر   مًاادقْ ِم ،جسورا علي غي

 .519خائف وال ضعيف النفس

 

 العصمة صفة هيعند اإلمامية  هاأن أهّم نجد،لإلمام الزمةالالصفات إلى تلك إذا نظرنا ف

 

 :ةعند اإلمامّيإلمام ل عصمةالة صفمناقشة .4-2-1 
 

 :تعرف العصمة لغة -أ  
 

                                                 
التفكير الفلسفي  ،عبد الحليم محمود :وأنظر . 107-105ص،)الطبعة والتاريخ مبدون رق( ،إنتشاررات آلستانه ، الفرابي   ،مصطفي/د ،غالب  - 519

  دار العلم ،ن خلدونتاريخ الفكر العربي إلي أيام اب ،عمر فروخ:وأنظر .260-259 ص ،م3/1989ط ،القاهرة مصر دار المعارف ،في اإلسالم 
 .368ص.م4/1983ط ،بيروت لبنان
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ارس          ن ف ال اب م أْص «]: م1004/ ه395:ت[ق حيح  ٌلعص د ص ع     ،واح اك ومن ى إمس دل عل ي

ع ف    : »العصمة«من ذلك ،ذلك آله واحد يوالمعنى ف،ومالزمة ده من سوء يق ه أن يعصم اهللا عب واعتصم   .ي

ول العرب   ،ألجأ :واستعصم. إذا تمّنع :العبد باهللا تعالى ا  ُتْمصَ أْع :وتق ا       ،فالن يئا يعتصم بم ه ش أت ل أى هي

 .520»يلتجئ ويتمسك به ،نالته يده

 

رب يفو         ان الع مة«: لس ه   :الِعْص ا ُيوِبُق َمه مم َده أن َيْعِص مُة اهللا َعْب ُع وِعْص رب الَمْن الم الع ي آ  ،ف

مَ    ﴿ :وفي التنزيل .َيْعِصُمه َعْصمًا مَنَعه وَوَقاه َعَصمه ْن َرِح ِر اِهللا إال َم ْن َأْم أي  ]43:هود [﴾ال عاِصَم اليوَم ِم

ومُ  وَم إال الَمْرح ون           .ال َمْعص ا يك وًال آم ون مفع مِة يك مٍة وذو الِعْص ب أي ذا ِعْص ى الَنس و عل ل ه وقي

اعال ال   ...ً.ف ُط يق مة الِحْف ْمُته ف :والَعْص َمَعَص ية     ،اْنَعَص ن الَمْعِص ه م َت بُلْطِف اهللا إذا امتنْع ْمُت ب  ،واْعَتَص

ه من الجوع     اُم مَنع ع من الجوع       ،وَعَصمه الطع ُم أي يمن اٌم َيْعِص ذا طع َع      ،وه َم امتن ه واْسَتْعَص َم ب واْعَتَص

ه   .وأَبى مَ  ﴿قال اهللا عز وجل حكايًة عن امرَأة العزيز حين راوَدْته عن نْفِس َأبَّى   ]32:يوسف  [﴾فاْسَتْعَص أي َت

 .521»عليها ولم ُيِجبها إلى ما طلَبْت

 

 :عند اإلمامية إصطالحا العصمة تعريف  -ب

 

 : تعريفينف الشيخ السبحاني العصمة بعّرو           

ك داع     «:العصمة هيأن ): األول(          ه مع ذل رك    ،لطف يفعله اهللا فى المكلف بحيث ال يكون ل ى ت إل

ك  ،ى فعل المعصيةوال إل ،الطاعة اني ( .522»مع قدرته على ذل ع صاحبها    « :العصمة هي  أن ): الث وة تمن ق

رك والفعل   ب  المعصية والخطأ يمن الوقوع ف ى الت وإال  ،حيث اليترك واجبا وال يفعل محرما مع قدرته عل

ا  ه ال        : وإن شئت قلت   ،لم يستحق مدحا وال ثواب دا ال تتغلب علي وى ح غ من التق د بل شهوات  إن المعصوم ق

 .523»اواألهواء وبلغ من العلم فى الشريعة وأحكامها مرتبة ال يخطأ معها أبد

 

 :تعريف العصمة عند األشاعرة  -ج
 

                                                 
ل  ،عبد السالم محمد هارون  ،تحقيق ،معجم مقاييس اللغة ،أبي الحسين أحمد بن فارس بن زآريا ،ابن فارس - 520 روت  ،دار الجي ه 1420ص/2ط،بي
 .331ص/4ج ،م1999/  ،

اتدة التخص    ،لسان العرب ،ابن منظور - 521 ادة واألس ة من الس اهرة    ،الحديث  دار ،صين مراجعة  نخب -288ص/6م ج2003/ ، ه1423 ،مصر  ،الق
289 

 .158ص /3ج ه3/1417ط  ،إيران ،قم ،ىممؤسسة النشراإلسال ،بحوث فى الملل والنحل ،السبحانى - 522
  .288ص/6ج ،المصدر السابق  - 523
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ازانى        ّرف التفت د   ]: م1389/م1388/ه792/792: ت[ع ى العب الى ف ق اهللا تع دم خل ا ع العصمة بأنه

ه    هيو ،الذنب مع بقاء قدرته واختياره الى يحمل ر    لطف من اهللا تع ى فعل الخي  معصية ويزجره عن ال   ،عل

 .524مع بقاء اإلختيار تحقيقا لإلبتالء

 

يهم  اهللا يخلق ال أن عندنا«:وقال اإليجي العصة      ا  ف ال   .525»ذنب ام وق ان  اإلم  ]م1413/ه816ت[يالجرج

 .526»املكة إجتناب المعاصي مع التمكن منه«:هي لعصمةا

 
 :ةمامّيشاعرة واإلاألعند العصمة مفهوم في  الفرق  -د
 

ة واألشاعرة             ى    ،إن الفرق الجوهري حول العصمة عند اإلمامي ة فعل    هم في الفتخ إيرجع إل حقيق

 ؟هو اهللاأم  للفعل الفاعل الحقيقي نسان هواإلهل  وذلك ،وإيجاده اإلنسان

ى   -صولهم حسب أ-يرون وذلك لما ،سبتكواإلنسان م. ي هو اهللافاعل الحقيقاألشاعرة تقول الف            عل

ين األشياء     ة ب ببية والعلّي ذا الوجه     .527إنكار الس ق اهللا في      ت األشاعرة  رفسّ ومن ه ا عدم خل العصمة بأنه

ى    ،اإلنسان  هو  للفعل  الفاعل الحقيقي  :تقول إنهاف ةبخالف اإلمامّي .528العبد الذنب اء عل ذنب   بن أن فاعل ال

  .529وموجده هو العبد مباشرة

 

انية شعورية  أنه إال ،وإن آانت لطفا من اهللا -ةعنداإلمامّي -عصمةفال ،وعلى هذا        يمكن أن   ،ا ملكة نفس

ة  ،الشجاعةمثل  ،ن يكتسب الصفات الحميدةأ نآما يمك ،عن طريق المعرفةالعبد كتسب ي  ،والصدق  ،والعف

 .530 وغيرها ممن الصفات الحميدة

 

 

 

 

 

 :ةمامّيعند اإل من جهة األدلة العقليةعصمة اإلمام  إثبات . 4-2-2
                                                 

 .238 ،ص،)عة والتاريخ بدون رقم الطب(’ محمد عدنان ورويش  ،بتحقيق ،شرح العقائد النسفية ،تفتازانىال - 524
 .448ص/3ج ،م1997/ه1/1417ط ،بيروت ،لبنان  ،دار الجيل ،عبد الرحمن عميرة،تحقيق  ،اقف في علم الكالم المو شرح ،جرجانيال  - 525
  .195ص1405، /1ط ،بيروت،دار الكتاب العربي ،إبراهيم األبياري ،تحقيق ،لتعريفاتا ،الجرجانى - 526
 .158ص/3ه ج4/1417ط’ قم ،مؤسسة اإلمام الصادق ،العاملىحسن محمد   ،بقلم ،والعقلوالسنة  هدى الكتاب ىلاإللهيات ع ،حانىلسبا - 527
 .3/449ج ،م1997/ه1/1417ط ،بيروت ،لبنان  ،دار الجيل ،عبد الرحمن عميرة،تحقيق  ،اقف في علم الكالم المو شرح ،الجرجانى - 528
  .158ص/3ه ج4/1417ط’ قم ،مؤسسة اإلمام الصادق ،العاملىحسن محمد   ،بقلم ،والعقلنة والس هدى الكتاب ىاإللهيات عل ،لسبحانىا - 529
 . 78ص/5ج ،م1983 /ه5/1408ط  ،لمطبوعات بيروت لبنانل ،األعلمى مؤسسة ،الميزان فى تفسير القرآن ،السيد محمد حسين ،الطباطبائى- 530

 

 

 

 



205 
 

 

  :ما األدلة العقلية فمنهاأ .ةة ونقلّيبأدلة عقلّي العصمة إثبات ت اإلمامّية  على لإستد       

 :واإلمام وحدة الوظيفة بين النبى . 4-2-2-1
 

اد  با معصمة اإلماعلى  ةإستدلت اإلمامّي       ة  الوتح ين  ظيف ام  ب ه     آل ع  نإذ أ .النبى واإلم وم ب ان يق مل آ

وحي  من وظيفة اإلمام فهو ، عليه وسلمصلى اهللالنبى  ك  ،إال صفة ال وحي   عانقط إل وذل ه صلى اهللا   ال بموت

ام تستلزم عصمة    آذلك ،تهعصم صلى اهللا عليه وسلم تستلزم يوظيفة النبأن فكما . عليه وسلم ك  ،اإلم  وذل

 .531الكلمةوآذلك جمع  ،من التحريف والتبديل والتغيير صيانة الكتاب :وهو ،تحاد المقصد والهدفإل

 

ة وشوؤنها        و        ة اإلمام وظيفتين في حقيق ين ال ة ب ذه الوحدّي ة وشوؤنها   ف. تظهر ه ة اإلمام ة   حقيق آحقيق

ام   كونأن ييقتضى  بهذاو. النبى صلى اهللا عليه وسلمبص تخنها تإل؛ تلقى الوحى سوىالنبوة وشوؤنها  اإلم

ه من  «ويعمل  ،مقام النبى  اقائملكونه  ،معصوما ة  بوظائف ى مصالح الواقعيّ     هداي اس إل اس   و ،ةالن ة الن تزآي

ذ  ...وحفظ الشرع عن التحريف والزيادة والنقصان ،وتربيتهم على الكمال الالئق بهم ى    يفالدليل ال دل عل ي

ه ويكون وجوده        ؛يدل على لزوم عصمته يلزوم وجود اإلمام هو الذ تمكن من العمل بوظائف إذ بدونها الي

 .532»آالعدم

 

ة يتضح    متعلق العصمة  إنف ،األمر نآاوآيف           د اإلمامّي ة  عن ة  عالق النبوة  اإلمام ة  من  ب دة وح  جه

ه     ،عن النبي   فكل ما آان معصوما  .الدليل ام معصوما عن ا  ،يكون اإلم ذنوب مة عن  عص لآ  سواء آانت   ال

ا    ،صغيرة آانت أو آبيرة ة وقبله أ   ووعن السه   ،حال اإلمام ذمائم األ   ،والنسيان والخط ل   ،ةخالقيّ وعن ال ب

 .533اء وعهر األمهات بأو نسبية آدنائة األ ،المنقصات المنفرة ولو آانت خلقية

 

ى الرفيق       غ يسد فرا و ،صلى اهللا عليه وسلم يم مقام النبلزم آل من يقويو        ه إل د رحلت ه بع ذى خلف ه ال

ا   يمتمتعا بما يتمتع به النب «أن يكون ذاك الشخص ،األعلى  ،ءات والمؤهالت صلى اهللا عليه وسلم من الكف

ا       ،فيكون عارفا بالكتاب والسنة على وفق الواقع ا واقعي م الموضوعات المستجدة عرفان ا بحك ا   ،وعالم وذاّب

أ  آو يالمعلوم أن هذه الوظيفة تستدعومن . عن الدين شبهات المشككين ا دل   .ن اإلمام مصونا عن الخط فم

ام إب   يعلى أن يكون مصونا ف الة مق ائم فى الم   ،الغ الرس ام نفسه  ق نفس ت    ألن؛ ق وم ب ام يق ة  اإلم ك الوظيف  ،ل

                                                 
ه 4/1417ط ،إيران ،قم ،مؤسسة اإلمام الصادق ،لعاملىحسن محمد ا ،قلمب ،هدى الكتاب والسنة والعقل ىاإللهيات عل ،لسبحانىا - 531
 .117/ 116ص/4ج،

 .2/45ج  ه1/1411قم ط ،مرآز مديريت حوزة علمية  ،ةبداية المعارف فى شرح عقائد اإلمامّي ،الخزازي - 532
  .47 ص/2ج،المصدر السابق - 533
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وح ا لل م يكن رسوال والطرف ه ،يوإن ل ون ولكن ه يك ًة لعلم ه ،عيب ّو ،وحامال لشرعه وأحكام م نج إذا ل ز ف

ذلك    ،غمقام اإلبال يف يالخطأ على النب يكن األمر آ ة     يف  ،فل ك الوظيف ام بتل ام القي الة     ،مق بال منصب الرس

 .534»والنبوة

ى  بناء عصمة اإلمام أظهر لتزم حيث ،لزوم عصمة اإلمام بعد النبي الشيخ السبحاني برهن وقد           عل

ة النب  ع الفراغات الحاصلة جّريجم اإلمامليسد  ،بعد وفاته وظيفة النبوة والرسالةستمرارية إ صلى   ياء رحل

  .ماهللا عليه وسل

 

نصب اهللا   تنافى مع  الغاية التى فيه ت ةيعصمن تجويز الأل ؛ هتعصملقول بمن افال مناص  وعلى هذا       

ال  ا ى سبحانه وتع ة إذ . ألجله ام    إن الغاي ى الطريق الم     يه  من نصب اإلم ة ال ة األم تقيم  هداي وال يحصل  س

ك ان  ،ذل ه واإلطمئن الوثوق بقول هإال ب إذا  .بصحة آالم ام الخطف ى اإلم از عل يان ،أج  ،والمعصية ،والنس

ه  لم يحصل الوثوق بأفعا ،والخالف ه وأقوال ه     ،ل اس ب ة الن ة من نصبه    يفتنتف  ،وضعفت ثق ذا . الغاي  هو  وه

اء    إستدل ب  ينفس الدليل الذ ى عصمة االنبي ا     ن إحيث   ،ه المتكلمون عل م يكن رسوال وال نبي ام وإن ل  ،اإلم

 .كنه قائم بوظيفتهمال

 

لم  يفس   يفقد آان النب        ريم  ويشرح مقاصده و    صلى اهللا عليه وس رأن الك ه و أر الق  ،ن أسراره ّيب يهداف

ى الشبهات والتشكيكات الت     آانو ،مجال الموضوعات المستحدثة ياألسئلة فآما آان يجيب على   ييرد عل

الم داء اإلس ا أع ان يلقيه ر  ،آ اوالت التحريف والتغيي ن مح دين م ان يصون ال ان يرب ،وآ لمين  يوآ المس

دفعهم نحوالتكامل  ويهّذ ة ا  فالفراغات الحا  .بهم وي لم    يلنب صلة برحل ه وس ال تسد إال بوجود    ،صلى اهللا علي

 .إنتهى بتصرف .535ع آونه معصوما عن الخطأ والعصيانوهو فر ،إنسان ميثالى يقوم بتلك الواجبات

 

ا      «العصمة عند اإلمامّية اإلمام مل مفهوم عصمةشتيو        ا وم ا ظهر منه واحش م من جميع الرذائل والف

ن دا     ،بط وت عم ى الم ة إل ن الطفول ن س هو م ن ال    ،اأو س وما م ون معص ب أن يك ا يج أ سآم هو والخط

يان ة حفظة الشرع؛ والنس ه ،ألن األئم ون علي الهم فو ،والقوام ك حال النب يح لم يذل ه وس . صلى هللا علي

 .536»فرق أن نعتقد بعصمة األئمة بال نبياء هو نفسه يقتضيأن نعتقد بعصمة األ ىإقتض يالذ والدليل

 
 
 

                                                 
 .117-4/116ج/ 4ط،إيران ،مؤسسة اإلمام الصادق قم،حسن محمد مكى  العاملى، بقلم ،العقلاإللهيات على الكتاب والسنة و ،السبحانى - 534
 . 290ص/6ج ، ه3/1417ط ،إيران ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمى ،بحوث فى الملل والنحل ،السبحانى  - 535
 . 45ص 1/1411ط ،إيران ،مرآز مديريت حوزة العلمية قم ’بداية المعارف فى شرح عقائد اإلمامية ،الخزازى   - 536
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 :إلحتياجه إلى مصحح أخر الدور والتسلسل إلمام تستلزمعدم عصمة ا. 4-2-2-2

 

ام ل  جوبيّ وة على إستدلت اإلمامّي        أ في   جواز ة عصمة اإلم ق  الخط ه  ؛ الخل ا  ألن و ج أ ز ل في   الخط

ام   الفتقر اإلمام زم  ،خر آإلى إم ك   فيل دور والتسلسل   من ذل ك    ،ال ى ذل ا عل ه   ب أيج  ،وبن ن ال يتحقق في

 .537الخطأ

 

ى  الحاجة أن : وهي .بشكل أآثر وضوحا شبهةالهذه  اإلمام الجرجاني ردقد أوو        ام  إل ا  ،اإلم أن  إم

ذ  ،اإلسماعيلية إليه تذهب آما اإللهية المعارف الناس لتعليمتكون  و  وحينئ ه  جاز  ل  ،عصمته  وعدم  جهل

 .علم فيما خطأال حينئذ يجوز إذ ،اليقين تعليمه يفد ولم ،لذلك صلح لما

 

أ  جوازل وإما          ى  الخط ره  عل ام  في  غي ا   ،األحك ه  ذهب  آم ذ  ،ةاإلماميّ  إلي و  وحينئ أ  جاز  فل  الخط

 .538فيلزم من ذلك الدور والتسلسل ،آخر إمام إلى حتاجإ بل ،منه الغرض يحصل لم أيضا عليه

 

 :مناقشة اإليجي في هذا اإلشكال  
 

ام  : حيث قال ،هذا اإلشكالعن  أجاب اإلمام اإليجي      ا وجب   أن نصب اإلم ع    إنم الضرر  ألجل  دف

د اس والمفاس ين الن ك ،الحاصلة ب ارع مقصود أن «وذل ا الش ن شرع فيم امالت م  ،والمناآحات ،المع

اد  في  الشرع  شعار وإظهار ،صوالقصا ،والحدود ،والجهاد ا  ،والجمعات  األعي دة  مصالح  هو  إنم  عائ

ه  يرجعون  الشارع قبل من يكون بإمام إال يتم ال المقصود وذلك. ومعادا معاشا الخلق إلى ا  إلي  يعن  فيم

م إنهم له ع ف تالفإ م واء خ تت األه ا ،اآلراء وتش نهم وم ن بي حناء م ا ،الش اد قلم بعض بعضهم ينق  ،ل

ا  ،والتواثب  التنازع إلى ذلك فيفضي ى  أدى وربم م  إل ا  هالآه ه  ويشهد  ،جميع ة  ل تن  التجرب ة  والف  القائم

ايش  لعطلتَصْب اإلمام لم ُيْن لو بحيث ،آخر نصب إلى الوالة موت عند  مشغوال  أحد  آل  وصار  ،المع

ك الشك أن  و ،سيفه ا تحتقائم  ،ونفسه ماله بحفظ ؤدي  ذل ى  ي ع  إل دين  رف ع  وهالك  ،ال . المسلمين  جمي

                                                 
 . 264-263ص ،م ،1986القاهرة مصر  ،مكتبة الكليات األزهرية ،األربعين في أصول الدين ،الرازي - 537
 .589ص/3ج ،م1997/ه1/1417ط ،لبنان ،بيروت ،دار الجيل ،عبد الرحمن عميرة ،تحقيق  ،في علم الكالم شرح المواقف ،الجرجاني - 538
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ا  أعظم  يتصور  ال مضرة دفع اإلمام نصب ففي ل  منه ول  ب ام  نصب  نق م  من  اإلم  المسلمين  مصالح  أت

 .539»الدين مقاصد وأعظم

 

 

 

 

 :ظ الشريعة تستلزم عصمة اإلمامحف .4-2-2-3 
 
ت          ىاإلمامّيإحتج ام  ة عل مة اإلم ا ب ،عص ن  م التواتر ع ت ب ولالثب ه  رس لى اهللا علي لم ص أن  ،وس

ة    إنما  ،الشريعة التى جاء بها وم القام ى ي ين  إل ذلك    .أوجبها على جميع المكلف ان آ ا آ  اب وصوله ج و ،ولم

 .اعن التغير ومن ناقل ينقلها إلين من حافظ يحفظهافالبد لها  ،على ذلكو ،إلى جميع المكلفين

 

م يكن   ،ن يكون واجب العصمةأوالناقل ال بد  هذاو         م     معصوما   إذ لو ل دا للعل ه مفي م يكن نقل ذا  . ل وه

ذى تجب عصمته ل ال ا أن ،الناق ة إم ون مجموعة األم اع جحة -يك ول اإلجم ى من يق اد أ -عل و بعض آح

م أ آثرتهم مع  ا نرى النصارىنألن ،وجوب عصمة آل األمة غير ثابت بالعقل ألن ،ول باطلاألو. األمة  نه

ل نقل   . إال بالدالئل السمعية ُفَرْععصمة مجموع األمة ال ُي وجوبفإذن  ،على األباطيل عونمجم  ّيوآل دلي

 . تطرق التخصيص أو النسخ فإنه ال يبعد

 

ا  ،يتم آونه دليالفكل دليل يدل أن اإلجماع حجة ال  ،وعلى هذا          ه ناسخ     : إال إذا عرفن م يوجد ل ه ل  أن

ذا الناسخ      لو ،)الناسخ والمخصص (وإنما يحصل لنا العلم بهذا العدم ،وال مخصص و حصل ه ه ل ا أن  ،عرفن

ان لوصل       .لوجب أن يصل إلينا ،أو هذا المخصص و آ ه ل ا يلإوإنما نعرف أن ا  لو ،ن ه ال أعلمن على يجوز  ن

دور    ومت. الشريعةاألمة أن يخلوا بنقل بعض  زم ال اع ل دور باطل   ،ى إستفدناه من اإلجم ذا    .وال وإذا بطل ه

ديل     القسم ثبت أن الم ر والتب ا عن التغيي ون موصوفون بوجوب    أشخاص معيّ  ،كلف بنقل الشريعة وحفظه ن

 .540العصمة وهذا هو المطلوب

 

 :مناقشة الرازي في هذا اإلشكال  
 

                                                 
 396ص)  لتاريخابدون رقم الطبعة و(،بيروت لبنان ،م الكتبعال ، المواقف في علم الكالم ،اإليجي  - 539
  .265 ص ،م 1986 ،القاهرة مصر ،مكتبة الكليات األزهرية ،األربعين في أصول الدين ،الرازي - 540
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ل المعصوم   إنما  ،إن الشريعةب: ةإشكالية اإلماميعن أجاب الرازي         ل الناق ان    ،تبقى محفوظة بنق و آ ل

ه    هليإيرى ويمكن الوصول  ثذلك الناقل المعصوم بحي ى قول م يكن   أف. والرجوع إل ا إذا ل م   م ذلك ل تصر   آ

 .541الشريعة محفوظة بنقله

 

 :وخطؤه قدح إلمامته  به اإلمام يؤتم .4-2-2-4 
 

ذنْ وِّفلو جُ  ،فإذا آان آذلك. يؤتم بأقواله وأفعاله الذى عن الشخص اإلمام هو عبارة          ه  ُبز ال فال   علي

زم أن    فإن أقتدى به ،أوال يقتدى به ،إما أن يقتدى بهنب على الذه محال إقدا ،يخلوا ذنب   فيل د أمر بال  ،اهللا ق

ا  -ء بهوهوعدم اإلقتدا - يوإن آان الثان  .هذا محال وأنه غير جائزو موم إذا أألن الم ؛ خرج عن آونه إمام

ذ ال  ،ه لم يفعلَحْبى ما علم ُقأوإذا ر ،لَعه َفَنْسرأى ماعلم  ُح ه   وحينئ ا ل ه   يكون متبع ديا ب ل يكون   ،وال مقت  ب

 .542 فثبت أن الخطأ على اإلمام غير جائز ،اآونه إمام يوذلك يقدح ف ،متبعا للدليل

 

 :مناقشة الرازي في هذا اإلشكال
 
ه يجب    نه ال أب اإلشكال هذاعن  أجاب الرازي         زاع أن ى آل واحد من آ    ن ة  عل اد الرعي دي   ،ح أن يقت

يهم  ،ليسوا معصومين تفاقنهم باإلأمع  ،بنواب اإلمام من القضاة  والعلماء والشهود  فهو  ،وآل ما يقولونه ف

 .543عظمالجواب عن اإلمام األ

 

 :صى والمنكرامعبال تحالة تصحيح اإلمام عند إقدامهإس . 4-2-2-5 
 

ى  ال ،ز الذنب على اإلماماجوب :قيل إذاوذلك  ؛أن يكون اإلمام معصومايجب  :قالت اإلمامية         حتاج إل

 :إحتماالت ثالثمن  ألنه اليخلوا تصحيحه؛ مستحليل متعسر أو وهو ،مصحح أخر

 :لسببين وذلك متعسر ،ةكر على مجموع األمنإنه يجب إنكار الم: أن يقال .1

ذ   ،ممتنع الشرق والغرب على الفعل الواحد يلموجودين فإن إطباق جميع الرعايا ا - أ وحينئ

 .ال يحصل منع اإلمام عن تلك األفعال المنكرة

يح   أإذا  ،لك العظيم مثالمأن ال قد وجدأنه   - ب ى فعل قب اد الرعيّ      ،قدم عل  ةفكل واحد من آح

ه  ره     ؛ يخاف من أظهار اإلنكار علي ه يخاف أن يوافق غي ك العظيم ف    ألن ذك المل  عدم  يل
                                                 

 .267ص ،المصدر السابق - 541
  .266-265 ص ،المصدر السابق - 542
 .267ص   ،مصدر السابقال - 543
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ه     ،اإلنكار ار ويقتلون ذى أظهر اإلنك ذا الخوف    . وحينئذ يأخذون هذا الواحد ال ان ه وإذا آ

 .إمتنع إجتماعهم على منع ذلك الملك عن فعل القبيح ،لرعيةحاصال لكل واحد من آحاد ا

ك العظيم      .2 ى المل ار عل ى يجب   ،أن إظهار اإلنك رده       عل ة لمف اد الرعي ذا أيضا   . آل أحد من أح فه

 :نممتنع لوجهي

اد الرع  -أ     ر صغير      أن آل واحد من آح ة أمي ى مقاوم وى عل ة ال يق ك      ،ي اداة مل ى مع فكيف عل

 .الدنيا

اد  آفلو آل واحد من  . من آحاد الرعيةن يؤدب آل واحد أ ،مقصود من نصب اإلمامأن ال -ب     ح

دور زم ال ام ل ؤدب اإلم ة أن ي ك أل؛ الرعي ذا المل زم أن ينزجر ه ه يل رد عن معصيته بسببن ذا الف  ،ه

 .ومعلوم أن الدور باطل ،الفرد أن ينزجر بسبب هذا الملك ومعصية

 ،نه البتة فهو أيضا باطل ال يجوز منعه ع ،والفواحش يإن عند إقدام اإلمام على المعاص: أن يقال  .3

ة   ية على وجوب األمر بالمعروف والنهن الدالئل الدالأل ره    ،عن المنكر عام ام وغي اول اإلم   .فتتن

ى ه ق يصير فعل واحش ذا الطري ر الف ببا لتكثي ام س ذا يفض ،نصب اإلم اقض يوه ى التن ألن  ؛إل

ام باطل   :فيلزم من هذا القول ،الفواحش ريعة تقليلشال مقصود ام واجب      ،بأن اإلم فثبت آون اإلم

  .544العصمة

 :مناقشة الرازي في هذا اإلشكال     
 

ارة  ن اإلموذلك أ ،بنواب اإلماممستدال   هذا اإلشكالعن أجاب الرازي  ام المعصوم إذا فوض األم

انع       ،ر معصوم مفوض اليه غيفذلك ال ،زارة إلى بعض الناسوالو ه فالم ذنب عن دير صدور ال وبتق

 :وهما ممتنعان لوجهين ،أو مع غيره ،آبر وحدهاألا اإلمام له إم

ان إ: أن يقال -)أ( ه  ن الم ام األ  ع ل ده  هو اإلم ر وح ذا باطل   ،آب ام األ  ،فه در    ألن اإلم ر وحده ال يق آب

ة عن        »عليا«أن :بدليل ،ة ساآره الكثيردفع ذلك األمير مع ععلى  ع معاوي ى دف در عل م يق ه ل رضي اهللا عن

 .ن يقدر عليه وحدهفضال على أ ،من العساآر الكثيرة معه مع ما آان ،األمر

ال -)ب( ذلك األ إ :أن يق دافع ل ر ن ال اآره   م ع عس ر م ام األآب و اإلم ا بأ ذا فه  ،ه ل؛ يض ألن اط

ى     أ: فثبت  .فربما اليتمثلون أمر اإلمام المعصوم ،عساآره ليسوا معصومين وزارة إل ارة وال ويض اإلم ن تف

 .545في اإلمام جائزأيضا جاز على النواب فما  وآل .غير المعصوم سبب الزدياد الشر والفتنة

 

 

                                                 
 .267-265 ،مصدر السابقال - 544
 .268ص ،مصدر السابقال - 545
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 :ةمن جهة النقل عند اإلمامّي اإلمام عصمةإثبات  . 4-2-3 

 

 :األمر ْيِلوْْأية ٌأ . 4-2-3-1 
 
تدلت اإلمامّي         ى  ةإس ل امعصمة اإلمعل ة النق ن جه الىب  م ه تع وا اهللا و﴿:قول وا الأطيع ول أطيع رس

 :على دعامتينيقوم  بهذه األية في عصمة اإلمام  اإلستداللجه وو. ]59:النساء[﴾ر منكمماأل يوأول

ة واأل   يف مرعلى وجه اإلطالقاأل أولى إتباع ب إن اهللا سبحانه وتعالى أمر -)أ( ع األزمن ة جمي  ،مكن

ع الح ى جمي ره ،الت والخصوصياتاوف ال أوام د وجوب إمتث م يقي و ول ا ه واهيهم بشيئ آم م ون

 .يةمقتضى األ

ر والعصيان    ىأنه سبحانه ال يرض   يإن من البديه -)ب(            اده الكف الى    لعب ال تع ا ق واليرضى  ﴿:آم

أو  ،اهه ل أمر آمر أو نهى ن   دون تدّخفرق بين أن يقوم به العباد إبتداء من غير من  ،]7:زمر[﴾لعباده الكفر

ر ي د صدور أم ه بع ون ب ر يولمن أ يونهأقوم ذا .األم ى ه ين ،وعل ع ب رين فمقتضى الجم  وجوب(،األم

ة طاعتهم إذا أم     يإطاعة أول ى األمر   )روا بالعصيان األمر على وجه اإلطالق وحرم ذين   أن يتصف أول ال

ة إلهيّ   ،ةإطاعتهم على وجه اإلطالق بخصوصية ذاتيّ    وجبت بالمعصية   تصدهم عن األمر    ةانيّ ة رّبوعناي

  .عن الطاعة يوالنه

 

ة  ،وإال ،عن آونهم معصومينوليس هذا إال عبارة           ا صحّ   فلو آانوا غير واقعين تحت تلك العناي  لم

 ،فتكتشف  من إطالق األمربالطاعة      ،يد وشرطمر بال قولما صح األ ،األمر بإطاعتهم على وجه اإلطالق

  .546 بغير الطاعة ة تصده عن األمرإشتمال المتعلق على خصوصّي

 

 :نفي إتصال اإلمامة بالظالم .4-2-3-2
                                                 

 .292-291ص/6ج، ه3/1417ط ،إيران قم ،مؤسسة النشر اإلسالمّي  ،بحوث فى الملل والنحل ، السبحانى - 546
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ال       ﴿:قوله تعالىبة على عصمة اإلمام مّيإستدلت اإلما        ى ق ال ومن ذريت ا ق قال إنى جاعلك للناس إمام

ة ستدالل في ووجه اإل. ]124:البقرة[﴾ ال ينال عهدى الظالمين ام   األي ى    ،بعصمة اإلم ائم عل ة أن ق ال  اإلمام

ه ظالم أيضا   وآذلك المذنب فإ ،من آان ظالما صلت الى    ،ن ه تع دليل قول نهم ظالم لنفسه   ﴿ :ب اطر [﴾فم  ،]32:ف

ا  اة نص فى أن آل من أذنب سواء آان ذنبه ظاهر يوعلى هذا فاآل ا    ،أوباطن ه ال يكون إمام ى    ،أن اء عل وبن

 .547معصوما اإلمام أن يكونالبد ف ،ذلك

 :أية التطهير .4-2-3-3
 

ومرجع أهل البيت هؤالء إلى «                                                                                

 ،؛ ألن الحسن والحسين من فاطمةخديجة

بن أبي  وعلي ،وفاطمة بنتها                                                                                    
 جثم تزّو ،وهو صغير نشأ في بيت خديجة طالب

 .الحافظ ابن حجر» فظهر رجوع أهل البيت النبوي إلى خديجة دون غيرها ،بنتها   
 

 

 :ينالكالسيكّي عند مفسريألية فى أ مفهوم أهل البيت .4-2-3-3-1
 

ة احصل د ق         ين أئم يرفلمخالف ب ولين س راد ح ت الم ل البي ةاآل يف بأه ه  .ي ددإال أن ن أن نح  يمك

 :على ثالثة أقوال تأويالت المفسرين

م أزواج النب   اآل يالمراد بأهل البيت ف: نهم من قالم  -)أ(   ة ه لم  صلى اهللا  يي ه وس ا    . علي وى م وأق

 .548مأزواج النبى صلى اهللا عليه وسل الحديث عن سياقفي  ية وردتاآلبه أن أحتجوا 

 

ال   .اهللا عنهم يوعكرمة مولى ابن عباس وعروة  رض ،وهذا المذهب منسوب إلى ابن عباس         وبه م

ة األلوسى الحيث : ]م1853/ه1270:ت[العالم ه بيت الطين والخشب ال بيت « :ق راد ب والظاهر أن الم

ه      فالمراد؛ وحينئٍذ ،وهو بيت السكنى ال المسجد النبوي آما قيل ،القرابة والنسب اؤه صلى اهللا علي ه نس بأهل

                                                 
 .267ص ’م1/1986ط ،مصر القاهرة مكتبة الكليات األزهرية ’ربعين فى أصول الديناأل ،الرازى - 547
 .أزواج  النبى صلى اهللا عليه وسلمالحديث عن  يدورآلها  ،في  سورة االحزاب ) 34( إلى) 27( األيات   - 548
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ه الصالة والسالم     ،والالحقة للقرائن الدالة على ذلك من اآليات السابقة ،وسلم المطهرات ه علي يس   ،مع أن ل

 .549»له بيت يسكنه سوى سكناهن

ة اآل معنى  في  ابن سعد عن عروة    هأخرجبما أيضا  إستدلواآما       ه   ،ي أزواج النبي صلى اهللا    يقصد  أن

ه       ؛توحيد البيتذلك لو ،عليه وسلم ى النبي صلى اهللا علي ألن بيوت األزواج المطهرات باعتبار اإلضافة إل

ددات     ،ولحق وجمعه فيما سبق .بيت واحد ،وسلم  ،باعتبار اإلضافة إلى األزواج المطهرات الالتي آن متع

وذن ل     ،سبحانهوجمعه في قوله  وت النبى إال أن ي دخلوا بي م﴾ ﴿يا أيها الذين آمنوا ال ت ا  ،]53:األحزاب [ك  دفع

 .550فيه وقع أمر النزول سبب أن حيث من أفرد لو زينب بيت إرادة لتوهم

 

 

 

 

 :هذا الرأى فضع   
 

راد  فإ« :قالو ،مرجوحا أعتبره رأياحيث  هذا الرأى ]م1372/ه774:ت[ضّعف ابن آثير         ن آان الم

ه     وإن أريد أنهن الم ّن سبب النزول دون غيرهن فصحيح،أنهن ُآ ذا نظر؛ فإن راد فقط دون غيرهن، ففي ه

 .551»قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك

 

وة  اآل يالمراد أهل البيت ف -)ب( ى  ية يشمل بيت النب لم    ينب أزواج ال إضافة إل ه وس  .صلى اهللا علي

 .اهللاهم رحم ،والزمحشرى ،زىاوالر ،ابن آثر هرجحو ،ضحاكالوبه ذهب 

 

ا؛ ألنهن     « :رقال ابن آثي        وهذا نص في دخول أزواج النبي صلى اهللا عليه وسلم في أهل البيت هاهن

دا    وال واح ه ق ل في زول داخ بب الن ة، وس ذه اآلي زول ه بب ن ى     ،س ره عل ع غي ول أو م ى ق ده عل ا وح إم

 .552»الصحيح

 

ى أّن نساء النبي صلى اهللا      :  ]م1143/ه538:ت[يالزمخشرقال         ّين عل لم  وفي هذا دليل ب ه وس  ،علي

 .553من أهل بيته
                                                 

انى   ،العالمة  شهاب الدين السيد محمود ،األلوسى - 549 ود شكرى األلوسى      ،روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المث  ،تصحيح السيد محم
 .13ص/22ج ،م1985/ ه1405/ 4ط ،لبنان اث العربى بيروتردار إحياء الت

 . 13ص/22ج،بقالمصدر السا - 550
 .411ص/6ج ،م1999/ه2/1420ط ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،سامي بن محمد سالمة ،تحقيق ،تفسير القرآن العظيم،ن آثيراب - 551
 .410ص/6ج ،السابق المصدر - 552
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راز        ال ال ال «:]م1209/ه606:ت[يق ى أن يق م أوالده وأزواج :واألول نهم  ،هه ين م ن والحس  .والحس

 554.»ت النبي عليه السالم ومالزمته للنبي يألنه آان من أهل بيته بسبب معاشرته بب ؛وعلي منهم

 

ت -)ج( ل البي ي اآل يقصد أه ةف وةبب ي ت النب مل ،ي نعل وتش ي ّي ب ب أب ة ،طال  ،والحسن ،وفاطم

أن أهل البيت  ]م763/ه146:ت[ وروي عن الكلبي .وقتادة ،جاهدمو ييد الخدرأبو سع وبه ذهب .والحسن

 .555خاصة،والحسين  ،والحسن ،علىُّ وفاطمة:ية هماآل ذآورين فيمال

 

ع   و            ة  معنى اآل هناك من وّس ى حد  ي ه  ُمُرحْ من تَ  إل اة  علي ول   .الزآ ذا الق ى    وه ن   منسوب إل د ب زي

م رضي ر إذ ،هاهللا عن األرق ل من تحرم  فّس راد بأهل البيت آ يهم الصدرقةالم م ،عل ى: وه وآل   ،آل عل

 .556وآل العباس ،وآل جعفر ،عقيل

ن حرب   : هذا القولب ستدل من قالوا         ر ب د    ،ما رواه مسلم من حديث زهي ن مخل ن    ،وشجاع ب عن اب

راهيم  حدثنا  إسماع :قال زهير ،علّية ن إب ان   حدثني  ،يل ب و حي ان     ،أب ن حب د ب ال  ،حدثنى يزي ا   : ق إنطلقت أن

ه حصين    ،اهللا عنه ة إلى زيد بن أرقم رضيوحصين بن سبرة وعمر بن مسلم د لقيت   : فلما جلسنا قال ل لق

ه  ،رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،يا زيد خيرا آثيرا ه   ،وسمعت حديث ه   ،وغزوت مع  ،وصليت خلف

لم   نا يا زيُدْثِدَح .ت يا زيد خيرا آثيرالقد لقي ه وس ال . ما سمعت من رسول اهللا صلى اهللا علي ن أخي   : ق ا اب  ي

ر  دم عهدي    واهللا لقد آب ذى آنت أع   ونسيت بعض    سني وق لم  من رسول اهللا صلى ا    يال ه وس ا   .هللا علي فم

ال   ،فال تكلفوا فيه ،الوما ،حدثتكم فاقبلوا ام فين  : ثم ق ه صلى اهللا   ق لم يو  ا رسول ال ه وس ا    علي ا بم ا خطيب  ءم

ة  ال         ،يدعى خمّا بين مكة والمدين م ق ه ووعظ وذآر ث الى وأثنى علي د اهللا تع ا ال    «:فحم د أال أيه ا بع اس  أم ن

ين     ،رسول ربى فأجيب    فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني يكم الثقل ارك ف ا ت ا   :وأن ا آت الى  بأولهم ه    ،اهللا تع في

ه على آتاب اهللا عز وجل وزغّ   فحّث .ستمسكوا بهفخذوا بكتاب اهللا وأ ،الهدى والنور ال   .ب في م ق وأهل  : ث

ا ز    :فقال له حصين .»ثالث ،أهل بيني اهللا فيأذآرآم  ،أهل بيتي أذآرآم اهللا في ،يبيت ه ي د؟  ومن أهل بيت ي

ده   ،نساؤه من أهل بيته:أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال ال ف. ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بع م؟   : ق ومن ه

م آل عل: الق ل ،يه ر ،وآل عقي اس ،وآل جعف نهم رضي ،وآل العب ال ،اهللا ع والء حرم الصدقة : ق ل ه آ

 .557نعم :البعده؟ ق

 

                                                                                                                                                          
 ،لبنان بيروت الفكر للطباعة والنشر والتوزيع’الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل فى وجوه التأويل ،يالزمخشر - 553
 .260ص/3ج ،م1977/ه1/1397ط

 .181ص/25ج ، 2000/ ه1/1421ط ،لبنان ،بيروت  ،إحياء التراث العربىدار  ،التفسير الكبير،الرازى - 554
 .279-278ص/4ج ،م1983/ه1403 ،لبنان ،دار الفكر بيروت ،فتح القدير بين فنى الدراية والرواية من علم  التفسير ،الشوآانى - 555
  .4/280ج ،لسابقالمصدر ا - 556
 .415ص/6ج ،م1999/ه2/1420ط ،للنشر والتوزيع ،دار طيبة ،سامي بن محمد سالمة ،تحقيق’تفسير القرآن العظيم ،ابن آثير - 557
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   :بالسنة األيةعموم  صيتخص .4-2-3-3-2 
 

ي  يظهرو         وال المتقد    ل ة   ةم من خالل أق وم أهل    ،في األي ة     أن مفه ّى وفاطم ى عل  ،البيت يصدق عل

ك وذ. والحسين   ،نوالحس ه   ،ل ا نزلت آ  أن ة التطه لّم ر ي لم     صص خ ،ي ه وس وم  النبي صلى اهللا علي أهل   مفه

ال وى عليهم آساء واحد  وغّط ،والحسين ،والحسن ،وفاطمة ،اعلّيحيث جمع  ،هفعلب البيت ّم هوالء    «:ق الله

َل   ُجِرالنبي يخْ  ُلوفْع.»أهل بيتي ة يحتمل وروده فى اآل   من آ ه و    أزواجمن   ،ي لم الرسول صلى اهللا علي  س

 .عند علماء األصولتقرر بالسنة آما ،يةإطالق اآل ُصَصَخوعلى هذا ُي ،وغيرهّن

 

 :روايات التخصيص

 

الى   في   التخصيص  روايات ]م922/ه310:ت[يرد الطبرأو         ه تع ذهب    :تفسير قول د اهللا لي ا يري ﴿ إنم

  .]33:األحزاب[أهل البيت ويطهرآم تطهيرا﴾الرجس  عنكم 

 

ال ال           اتوق ذه الرواي ي صحة ه م«:رازي ف ذه أن واعل ة ه المتفق الرواي ى آ ين صحتها عل ل ب  أه

 .558»والحديث التفسير

   
 :حديث عائشة. 1 

 

د           ةعن ُرِوَي فق ت يرض عائش ا قال ا  أنه داة  يخرج النب :اهللا عنه لم ذات غ ه وس  ،صلى اهللا علي

ه      ،وعليه مرط مرجل من شعر أسود    ه مع م   ،فجاء الحسن فأدخل ه     ث دخل مع م جاءت     ،جاء الحسين ف ث

م   ،اء علّى فأدخلهفاطمة فأدخلها ثم ج الى   ث ه تع ي قول ذهب عنك اهل البيت ويطهرآم        ﴿ :تل د أهللا لي ا يري إنم

 .559﴾تطهيرا

 

 :عمار شداد بن أبى حديث. 2   

 

ال عمارأبي شداد بن  وروي          ن األسقع     اجالس آنت   إنى : أنه ق ة ب د واثل ا رض  ذآروا علف  عن اهللا  يي

ذى شتموا؛ إن     أإجلس حتى  : فلما قاموا قال ،فشتموه   ،عنه رك عن ال د رسول اهللا   آنت  يخب  صلى اهللا  عن
                                                 

 .71ص/ 8ج.م2000/ه1/1421ط ،لبنان ،بيروت  ،دار الكتب العلمية ،التفسير الكبير ،الرازي - 558
ة م   ،تحقيق  ،مسلم شرح صحيح   ،النووى  - 559 اء بإشراف الناشر   لجن ة  ،ن العلم ل الميس   ،وبمراجع ان    ،الشيخ خلي روت لبن م بي  ،دار القل

  .204ص /15-15ج/ 3ط  )بدون رقم الطبعة والتاريخ(
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ة  يإذ جاءه عل  ،علسه وسلم ه    . وحسين  ،وحسن  ،وفاطم يهم آساء ل ألقى عل ال   ،ف م ق م هوالء أهل    « :ث الله

ا رسول اهللا   :قلت» اللهم  أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ،يبيت ال   ي ا؟ ق ال . وأنت : وأن ا   : ق واهللا إنه ف

 .560يعند يألوثق عمل

  :أبي سلمةحديث  . 3  

 

ه  عن عمر بن أبي سلمة،   عطاءعن  َيِوُر        ال أن الى   نزلت  : ق ه تع ذهب عنكم    « :قول د اهللا لي ا يري  إنم

رجس را ال رآم تطهي ي صلى اهللا عل ،»أهل البيت ويطه ى النب هعل لم ي و ،وس لمة يف وه د ،بيت أم س عا ف

نا يناو ،حس ة ،حس ه ،وفاطم ين يدي هم ب ا علّي ،فأجلس هودع ه خلف و ،ا فاجلس ل ه اء ،فتجل م بالكس  ،وه

را    هوالء أهل بيتى فأذهب  «:قالف رهم تطهي رجس وطه م  و :فقالت أم سلمة   ،»عنهم ال ا معه ا نبي اهللا   أن   ،ي

 .561 خيٌر إلى وأنِت ،مكانكعلى  إنِت :قال

 :   حديث أبي حمراء .4

     

د النب    المدينة سبعة أشهر رابطت : اهللا عنه أنه قال يالحمراء رض يعن أب َىِوُر          ى عه صلى   يعل

لم  ه وس ت النب ف ،اهللا علي لم  يرأي ه وس لى اهللا علي اب عل    ،ص ى ب اء إل ر ج ع الفج ة يإذا طل  ،وفاطم

ذهب عنكم    ﴿:الصالة الصالة  :قولوي د اهللا لي ا يري رجس  إنم را     ال رآم تطهي  ]33:باألحزا [﴾أهل البيت ويطه
562. 

 

 :حديث أبي الديلم  .5

 

ام      : قال أنهالسدي عن َأبي الديلم،روي عن         ن الحسين لرجل من أهل الش رأت  : قال علي ب ا ق  أم

الى  ه تع ي  قول ورة ف زابس نكم  إ« :األح ذهب ع د اهللا لي ا يري رجس نم رآم   ال ت ويطه ل البي أه

 .563نعم: وألنتم هم؟ قال: قال ]33:األحزاب[»تطهيرا

 

 : ميلةحديث أبي ج .6

                                                 
ل           ،ييل تذب  ،مسندال ،بن حنبل احمد ،ابن حنبل   - 560 د بن حنب ام أحم ذّب عن مسند اإلم ول المسدد في ال ن حجر العسقالني    ،الق ند   ،الب مس

د   ،تحقيق  ،)16985(حيث رقم ،واثلة بن األسقعمسند  ،الشاميين داء الناق و الف دار الفكر للطباعة    ، عبد اهللا محمد الدرويش أب
 .45ص/6ج ،م1991/ه   1411/ 1ط ،والنشر والتوزيع

ي صلى اهللا  باب مناقب أهل بيت النب ،تحفة األحوذي بشرح جامع الترميذي ،محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم ،المبارآفوري - 561
ان    ،تحقيق ،)3875:حديث رقم( ،عليه وسلم د عثم رحمن محم ان      ،عبد ال روت لبن : وانظر  289ص/10ج ،دار الفكر للطباعة والنشر بي

 .25ص/9ج،م1404/1983/ 2ط، الموصل ،مكتبة الزهراء ،حمدي بن عبدالمجيد السلفي ،تحقيق ،المعجم الكبير،رانيبالط
 .264ص/20ج ،م2000/ه1/1420ط ،بيروت لبنان ،الرسالة مؤسسة  ،شاآر محمد أحمد ،تحقيق  ،يل آى القرآنجامع البيان عن تأو ،يالطبر - 562
 .266ص/20المصدر السابق ج - 563
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رحمن عن   روي عن        د ال ن عب ة عن حصين ب ى عوان ال يأبأب ة ق ن عل: جميل ي إن الحسن ب

ين ُق َفِلْخُتْسُأ ه يرض يعل َلِتح ال .اهللا عن لف: ق ه رج و يصلى إذ وثب علي ا ه ه بخنجر ،بين  .فطعن

ال  ،ساجد رجل من بني أسد، وحسٌن هو وزعم حصين أنه بلغه أن الذي طعنه ة  فيزعمون أ : ق ن الطعن

د عل   ال  وقعت في ورآه، فمرض منها أشهرا، ثم َبَرأ فقع ر، فق راق،    : ى المنب ا أهل الع ا،   إي وا اهللا فين تق

راؤآم َوفإّن ال اهللا  ْمُكاُنَفْيَضا أم ذي ق ت ال ل البي ن أه ت   « :، ونح ل البي نكم أه ذهب ع د اهللا لي ا يري إنم

بقي أحد من أهل المسجد إال وهو يحن   فما زال يقولها حتى ما: قال ]33:األحزاب[»ويطهرآم تطهيرا

 .564بكاء

 

لم    يالنب عن   يسعيد الجدر   يمن طريق أب يقد رو :يحديث أبى سعيد الخدر .7 ه وس  صلى اهللا علي

ال  ه ق ذه اآل «:أن ت ه ةنزل نك  ﴿ي ذهب ع د أهللا لي رجس مإنما يري را   أ ال رآم تطهي ت ويطه ل البي  ه

ة ،]33:األحزاب[﴾ ي خمس هي رض يعل يوف ،ّيف ،ف ه يوحسن رض ،اهللا عن  والحسين ،اهللا عن

 .565»ااهللا عنه يوفاطمة رض

 

ة ستة    ،صلى اهللا عليه وسلم ياهللا عنه أن النب يفقد روى أنس رض :حديث أنس .8 آان يمر بيت فطم

ول خرج إلى الصالة  لماآ ،أشهر ذهب عنك    ﴿ ،لبيت الصال أهل ا  :يق د أهللا لي ا يري رجس  مإنم هل  أ ال

 .566]33:زاباأل[﴾طهيرات ويطهرآم تالبي

 

  :حديث أم سلمة .9

 

لمة عن  َيِوُر - أ ا  يرضأم س تأاهللا عنه ا قال لم يان النبآ: نه ه وس  يوعل ،صلى اهللا علي

دي  ،نيوالحس ،نسوالح ،وفاطمة رة   لتُ َعَجَف .عن م خزي أآلوا و   ،له اموا ف يهم  وغطّ  ،ن ى عل

ة اءة أو قطيف ال ،عب م ق ل بيت« :ث والء أه م ه رهم  ،يالله رجس وطه نهم ال ب ع أذه

 .567»طهيرات

 

                                                 
 .416ص/6ج ، م1999/ه2/1420ط ،للنشر والتوزيع ،دار طيبة ،سامي بن محمد سالمة ،تحقيق تفسير القرآن العظيم ،ابن آثير - 564
 .263ص/20ج ،م2000/ه1/1420ط ،لبنان ،بيروت ،الرسالة مؤسسة  ،شاآر محمد أحمد ،تحقيق  ،ان عن تأويلجامع البي ،الطبري  - 565
 .263ص/20ج ،مصدر السابق ال  - 566
  .263ص/20المصدر السابق ج - 567
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ذهب  ﴿:لما نزلت هذه األية :عن أم سلمة قالت يسعيد الخدر يأبعن روي   - ب إنما يريد اهللا لي

را  لم عليّ       ،﴾عنكم أهل اليت ويطهرآم تطهي ه وس ا رسول اهللا صلى اهللا علي ة  ،ادع  ،وفاطم

ينا  ،وحسنا يهم آساء خيبريّ     .وحس ل عل ال  ،افجل م هوال  «:فق م أذهب    ،يء أهل بيت  الله الله

 .568»إلى خيٍر أنِت« :ألست منهم؟ قال: م سلمةأفقالت   »م تطهيرارجس وطهرهلعنهم ا

 

لمة      روي عن  -ج رة، عن أم س ي هري ا   يرض  ،محمد بن سيرين، عن َأب ا أنه  :قالت  اهللا عنه

ى   جاءت فاطمة إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ببرمة لها قد صنعت فيها عصيدة تحله عل

ال  يف: فقالت» بن عمك؟إ ينأ « :فقال  ،فوضعته بين يديه  ،طبق م «:البيت فق فجاءت  » أدعه

ى ت يعل إل ْب: فقال لم يالنب أج ه وس َت ،صلى اهللا علي اكأو أن لمة ،بن ت أم س ا: قال م  فلم رآه

ّدمق ين م ان بل اء آ ى آس ده إل ة ي ى المنام ّد ،عل أطراف  فم ذ ب م أخ ه، ث هم علي ه وبسطه وأجلس

أ ب  ،الكساء األربعة بشماله ال     فضمه فوق رءوسهم وأوم ه، فق ى رب ده اليمنى إل أهل   هوالء «:ي

 .569»ثالث مرات البيت فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا

 

لمة عروي   -د عيد، عن أم س ي س ة، عن أب ت يج النبزو ن عطي لم قال ه وس  :صلى اهللا علي

ت   ذه اآلنزل ةه د اهللا ل « ي ا يري نكم ذهبإنم ت و  ع ل البي رجس أه رال  آميطه

 نم  يا رسول اهللا  ألستُ  :فقلت ،على باب البيتنا جالسة أو يبيت يف ،]33:األحزاب[»تطهيرا

ت؟   ال فأهل البي رٍ   إنكِ «:ق ى خي لم    يأزواج النب  من  أنتِ  ،إل ه وس وفي   :قالت  ،»صلى اهللا عل

ي   لَّم وعل ة  ،البيت رسول اهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَس  رضي اهللا عنهم   ،والحسين  ،والحسن  ،وفاطم

570. 

 

نروي عن   -ه د اهللا ب ال عب ة، ق ن زمع ي ُأتأخبر: وهب ب لَّى اهللا  ُمن لمة أن رسول اهللا َص س

ال  ثوبه،أدخلهم تحت ف ،وحسنًا وحسينًا َوَسلَّم جمع عليا َعَلْيِه قالت   ،»هوالء أهل بيتى    «:ثم ق

  .571»إنك من أهلي « :قال ،يا رسول اهللا أدخلني معهم: أم سلمة

لمة رض  روي  -و ا  يعن أم س ا  اهللا عنه ى بيتي       ج : قالت  أنه لَّم إل ِه َوَس لَّى اهللا َعَلْي اء النبي َص

ا عن أب     ،»التأذنى ألحد« :فقال ا يفجاءت فاطمة فلم أستطع عن أحجبه م جاء الح   ،ه م   ث سن فل

حول فاجتمعوا  .وجاء الحسين فلم أستطع أن أحجبه ،لى جده وأمهعأستطع أن أمنعه أن يدخل 
                                                 

 .265ص/20المصدر السابق ج - 568
دار  ،عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني و ،اهللا بن محمد طارق بن عوض ،تحقيق ،المعجم األوسط ،سليمان بن أحمد أبو القاسم  ،لطبرانىا - 569

 .319ص/7ج،)بدون تاريخ(،القاهرة ،الحرمين
 .265ص/20ج ،م2000/ه1/1420ط ،بيروت لبنان ،الرسالة مؤسسة  ،شاآر محمد أحمد ،تحقيق ،القرآن تأويل في البيان جامع ،الطبرى  - 570
 .308ص/23ج م1983/ ه1404/ 2/ط،الموصل ،مكتبة الزهراء ،بدالمجيد السلفيحمدي بن ع ،تحقيق ،المعجم الكبير،رانيبالط  - 571
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م صلى اله علي يالنب ا  ه وسلم على بساط، فجلله ه،  بكس ان علي ال   ء آ م ق  ،يهوالء أهل بيت   « :ث

ى البساط     فنزلت هذه اآل» جس وطهرهم تطهيرا فأذهب عنهم الر وا عل ة حين إجتمع : قالت  .ي

 .572»إنك على خير« :قالف ؟فقلت يارسول اهللا  وأنا؟ فواهللا ما أنعم

 

 :حديث عمر بن سعد . 10

 

ال سعد  : العامر بن سعد، ق سمعت: بكير بن مسمار، قالروي عن           صلى اهللا  رسول اهللا إن :ق

ال   ،وأدخلهم تحت ثوبه ،وفاطمة ،أخذ عليا وابنيه ،يم حين نزل عليه الوحلعليه وس م ق رب هوالء  «:ث

 .573»يوأهل بيت يأهل

 

  :حديث حكيم بن سعد  .11

 

د أم       : عن األعمش، عن حكيم بن سعد، قالروي      ه عن ن أبي طالب رضي اهللا عن ذآرنا علي ب

لمة م  ،س تث ت: قال ه نزل ذه « :في د اهللا لي ا يري نكمإنم رجس ب ع را  ال رآم تطهي ت ويطه ل البي  » أه

 .574]33:األحزاب[

 

الى   ،التحصيص  هذا يؤآذومما .  12 ه تع ل           :قول م فق ا جاءك من العل د م ه من بع ﴿ فمن حاجك في

 .]61:آل عمرن[بين﴾ة اهللا على الكاذنبناءآم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعأبناءنا وأندع  تعالوا 

لم صلى اهللا عل النبي عن فقد ثبت         ا أراد أن يباهل    ،يه وس ه لم د  أن السنة   في  نصارى نجران   وف

يّ ه وسلم صلى اهللا علي أنها رأو ثم لّم ،ا وفاطمة والحسن والحسينعلّين عّي ،ةالهجرمن  ةالتاسع م  نع  له

 .575الجزية قبلوا تراجعوا عن المباهلة و ،بيت النبوة

 

 ،فضل خديجة   ابن حجر في  فقد ذآر الحافظ .يةاآلفي عموم ال صيخصت يؤآد وهناك وجه أخر    .13

ن     ،ابن خالد لإسماعي: حديثفي  د اهللا ب ا ا ى ر ضي أوف قال قلت لعب رَ ب «:هللا عنهم يُّ  شَّ لَّى  النَِّب  َص

 .»َنَصَب َوَال ِفيِه َصَخَب َال َقَصٍب  ِمْن ِبَبْيٍت َنَعْم :َقاَل ؟َخِديَجَة َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه

                                                 
 267ص/20ج ،م2000/ه1/1420ط ،بيروت لبنان ،مؤسسة الرسالة  ،أحمد محمد شاآر ،تحقيق ،جامع البيان في تأويل القرآن’الطبرى - 572
 .266ص/20المصدر السابق ج - 573
 .267ص/20المصدر السابق ج - 574
 .52-49ص/2ج ، م1999/ه2/1420ط ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،سامي بن محمد سالمة ،عظيمسير القرآن التف ،رابن آثي - 575
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ال           هيلّيق تل :الس ديث ذآر البي ي الح ى لطيف ف ت رّبا آألنه ؛معن ل المبعث ةان ت قب م  ،بي ث

وم بعث النبي صلى اهللا     ن على وجه األرض في أ فلم يك ،صارت ربة بيت فى اإلسالم منفردة به ول ي

ا شارآها     .عليه وسلم بيت إسالم إال بيتها ا    وهي فضيلة م ا أيضا غيره ال  .فيه ذآر    : ق وجزاء الفعل ي

 .هأ...آان أشرف منه غالبا بلفظه وإن

ا  نذآر البيت معنى آخر؛ ألن مرجع أهل بيت ال يوف: قال الحافظ          لم إليه  ،بي صلى اهللا عليه وس

قالت أم   ،]33:االحزاب[﴾اْلَبْيت َأْهل الرِّْجس َعْنُكْم ِلُيْذِهب اللَّه ُيِريد ِإنََّما ﴿:عالىتتفسير قوله  يلما ثبت ف

ا الن   « سلمة ا نزلت دع ة     لم لم فاطم ه وس ا  ،بي صلى اهللا علي م بكساء    ،والحسين  ،والحسن  ،وعلي فجلله

ال ي: فق ل بيت ؤالء اه م ه الإل ....»الله افظ ى أن ق ة : الح ى خديج ؤالء إل ت ه ل البي ع أه ن أل؛ ومرج

أ   طالب أبي بن وعلي ،وفاطمة بنتها ،والحسين من فاطمة الحسن م   ،في بيت خديجة وهو صغير     نش ث

 .576فظهر رجوع أهل البيت النبوي إلى خديجة دون غيرها ،ج بنتهاتزّو

 

 ة عامة؟ّية خاصة أم تشريعتكوينّي  فى األيةاإلرادة هل . 4-2-3-3-3 

 

 :ةرادة التشريعّيالفرق بين اإلرادة التكوينية واإل -)أ(  

 

 ة اهللاإراد ُقعلُُ َت كونيةتالاإلرادة ب ويقصد .ة وإرادة تشريعيةكونّيتإرادة : ينإلى قسمتنقسم إرادة اهللا           

ه في  سبحانه  ذه اإلرادة  .صحيفة الوجود   وتعالى على إيجاد شيء وتكويني راده سبحانه      فه ال تتخلف عن م

 . ]82:يسن[﴿ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له آن فيكون﴾:وتعالى آما قال سبحانه ،وتعالى

ا إ     ق   إلأم ي تعل ريعية فه م الرادة التش ى حك رعيّ عل انون ش ه    ق ف ب ل المكل رض عم ث  لف قتتحي  عل

 .577التشريعب

 

 :ةاإلمامّياإلرادة في األية ومناقشة  ةتكوينّي -)ب(
 

ة ال   التطهير يةآن المراد باإلرادة في أإلى  اإلمامّيةذهبت            ك   ،تشريعة هي إرادة تكويني رائن  وذل لق

ة إرادة  ة هي لمقصود من اإلرادة في اآلي  ن اعلى أ تدل ك   ،تكويني الي   ة اهللاأن إرادوذل تعلقت   ،سبحانه وتع

                                                 
دار إ حياء ،باب تزويج النبي صلى اهللا عليه وسلم خد يجة وفضلها رضى اهللا عنها ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري  ،ابن حجر العسقالني - 576

 .109-108ص/7م ج1988/ه4/1408ط ،التراث العربي بيرةت لبنان
 .126ص/4ج’ ه4/1417ط ،إيران ،قم ،مؤسسة اإلمام الصادق ،لهيات على الكتاب والسنة والعقلاإل ،بحانىسال - 577
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إرادته سبحانه   تعلق على غرار ،نهرهم من آل شيء يتنفر مطّه حيث ،ب الرجس عن أهل البيتاعلى إذه

 .578صفحة الوجود بإيجاد األشياء في

 

 :مورأوقد برهنوا على ما ذهبوا إليه ب        

 

ل هي   ،طائفة التشريعية ال تختص بطائفة دون ةإن اإلراد.  1     ة    ب ين عام م المكلف ر     ،تع ا أخب ل م  اهللا مث

الى أمره بابعد  د ليطهرآم و   ﴿:لوضوء والتيمم عند فقدان الماء بقوله سبحانه وتع يك   ولكن يري ه عل تم نعمت م لي

 .]6:المائدة [لعلكم تشكرون﴾

 

اف          ى  إذا نظرن ى معإل د أآن ر نج ة التطهي الىي بحانه وتع ه س ع خاص ّخ ،ن ه بجم حيث صص إرادت

ت﴾ ﴿:وخصهم بالخطاب وقال ،»أهل البيت«جمعهم بكلمة ط  أ بمعنى   ]33:األحزاب [عنكم أهل البي تم فق ال  ن

 .579ةفتخصيص اإلرادة بجمع خاص على الوجه المذآور يمنع من تفسيرها بالتشريعّي ،وعلى هذا ،غيرآم

 

ة ال التشريعية         ،يةتدل اآل ة البارزة التيإن العناي. 2 ى أن المقصود هو اإلرادة التكويني ل عل وى دلي أق

 :ويؤيد ذلك

ظ  أن -)أ( تعمل لف الى إس بحانه وتع ا«اهللا س ى الحصر »إنم ة عل ى  ،الدال للحصر إذا وال معن

 .عمومها لكل مكلفآانت اإلرادة تشريعية على 

يّ ع ن اهللا سبحانه وتنجد أ -)ب( ال     ن الى ع ه بصورة اإلختصاص فق ق إرادت الى  متعل ﴿ أهل  :تع

 .على اإلختصاص أى أخصكم أهل البيتوهو منصوب ]  33:األحزاب[البيت﴾

د -)ج( ين ق د  اهللا ب ه بالتأآي ق إرادت ه وق ،متعل د قول نكم  :ال بع ذهب ع ﴿ لي

 .]33:األحزاب[رآم﴾يطّه﴿ و،]33:األحزاب[الرجس﴾

د     قد  -)د( ان بمصدره بع ده باإلتي ال  ،لالفع أآ را﴾  :وق رآم تطهي ليكون   ،]33:األحزاب [﴿ ويطه

 .التوآيد أوفى في

رة إ -)ه( ى بالمصدر نك د أت الى ق بحانه وتع ار واإلعجاب ،ن س ى اإلآب دل عل را  ،لي أى تطهي

 .اَبعظيما معَج

 .580لما ناسب الثناء ،انت اإلرادة تشريعيةآفلو  ،الثناءمقام المدح و ية فيأن اآل -)و(

 
                                                 

 .126ص/4ج ،المصدر السبق - 578
 .126ص/4ج ،مصدر السابقال - 579
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ة    رادة فيية تدل بوضوح على أن اإلاآل زة فين العناية البارإ والخالصة          اير اإلرادة العام المقام تغ

 :اآليات التالية نظير قوله تعالى في ذه اإلرادة هين هوأ ،المتعلقة بكل إنسان حاضر وباد

الى           ال تع ي   ﴿ ونر: ق عفوا  ف ذين استض ى ال ن عل د أن نم م   ي ة ونجعله م أئم األرض ونجعله

  .]5:القصص[وارثين﴾ال

افرين﴾   ﴿ويريد اهللا أن يحق الحق بكلماته ويقطع:وقال تعالى         ر الك ال [داب الى   .]7:األنف ال تع ﴿ومن  :وق

 581]41:المائدة[ ﴾رد اهللا أن يطهر قلوبهملذين لم يأؤليك ا ،لك له من اهللا شيئايرد اهللا فتنة فلن تم

 

 

 

******** 

 

 

 

 :يةاآل فى الرجسالمراد ب .4-2-3-3-4 
 

 :غةللا في الرجس  -)أ(
 

اح               ال الزج ي «:ق رجس ف ة ال لٍ  : اللغ ن َعَم َتْقَذَر م ا اْس ل م ي  ،آ الغ اهللا ف ماها   فب ياء وس ذم أش

 .  582»ِرْجًسا

 

ق و            ِريطل ى  ُسْجال ذرعل يء الق ال ،الش ٌل :يق ْاسرْج رج ْال أْرَج الى .س ِورَج ال تع ر  ﴿:ق الخم

﴿رجس من عمل  :وقال ابن الكلبي. 583 ]90:المائدة[رجس من عمل الشيطان﴾اب واألزالم والميسر واألنص

 .584مأثمأي   ]90:المائدة[الشيطان﴾

 

                                                 
 .128ص/4ج ،المصدر السابق - 581
اهرة  ،بمراجعة نخبة من السادة األساتذة المتخصصين ،سان العربل لسان  ،ابن منظور - 582 ة   ( ،دار الحديث الق م الطبع دون رق  ،م2003/ه1423 ،)ب
 .76ص/4ج

رآن  ،األصفهانى - 583 ابي واوالده بمصر   شرآة  ،محمد سيد آيالني،تحقيق  ،معجم مفردات ألفاظ الق ةاألخيرة  ،مطبعة مصطفى الب  ، الطبع
 .188ص م1961/ه1381،

اتذة المتخصصين      ،لسان العرب لسان  ،ن منظوراب584 ادة األس ة من الس اهرة   ،بمراجعة نخب ة   ( ،دار الحديث الق م الطبع دون رق  ،م2003/ه1423 ،)ب
 .76ص/4ج
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ل أو ،الطبع من جهةفقد يرد  :على أربعة أوجه الرجس يأتيو           ة   أ ،والشرع أ ،العق ة الثالث  ،ومن جه

 .طبعا وعقال وشرعا بها فإن الميتة تعاف؛ تةآالمي

 

ل إن . والميسر خمر  مثل الفهو من جهة الشرع  أما الرجس          ا  وقي ة العق    هم ى    ،لرجس من جه وعل

ا﴾    :ذلك نّبه بقوله تعالى ر من نفعهم رة [﴿ وإثمهما أآب وفي    ؛ ]219:البق ا ي ه   ألن آل م ى نفع ه عل ل   ،إثُم فالعق

ل  . نبهيقتضى تج افرون عِ ُجومن هذا القبي ا من حيث     ل الك ل   إرجس بح األشياء  ن الشرك بالعق ا   ،أق ال  آم ق

ز   في الذين ﴿ وأما:تعالى ى رجسهم ﴾   قلوبهم مرض ف ا إل ة [ادهم رجس الى  آو. ]125:التوب ه تع ويجعل  ﴿ :قول

ون  ذين ال يعقل ى ال رجس عل ونس[ ﴾ال لو .]100:ي تن :قي رجس الن ل ،ال ذاب :وقي ه ،الع ك آقول ا :وذل ﴿ إنم

ر  :آقوله تعالىو ]28:التوبة[﴾ لمشرآون نجسا ه رجس ﴾   ﴿ أو لحم خنزي ام [فإن ك من حيث     ]145:األنع وذل

 .585الشرع

       

ر و          ن األثي ر اب ا  فّس ان منه رجس بمع ًذر: ال رامو ،الًق يح ،الح ل القب ذاب ،والفع ه ،والع  ،واللعن

 .586والكفر

 

 

 :يةفي اآلمعنى الرجس  في ينتأويل بعض المفسر -)ب( 
 
 :الطبري.  1 

رجس في ا    الطبريفسر           ة آلمعني ال أن    ،والفحشاء  السوء  :ي ك ب الى   طهر وذل  أهل اهللا سبحانه وتع

رهم أن اهللا : أن المعنى   وقد نقل عن قتادة. والمعاصي الدنس من محمد، بيت  وخصهم  السوء،  من  اهللا طه

 .587الشرك الرجس من ذلك وسوى الشيطان،: هاهنا الرجس: زيد ابن وقال .منه برحمة

      

 :البغوي.  2     

ه،  النساء  اهللا نهى الذي اإلثم: لرجسا          ه  عن ل  قال ال . مقات ن  وق اس  اب ي : عب ا  الشيطان  عمل : يعن  وم

 .588الشك الرجس: مجاهد وقال. السوء: يعني: قتادة وقال رضى، فيه هللا ليس

                                                 
رآن  ،األصفهانى - 585 ابي واوالده بمصر   شرآة  ،محمد سيد آيالني،تحقيق  ،معجم مفردات ألفاظ الق ةاألخيرة  ،مطبعة مصطفى الب  ، الطبع

 .188ص م1961/ه1381،
ر   - 586 ن األث ر     ،اب ديث واألث ب الح ى غري ة ف ق   ،النهاي احي    ،تحقي د الطن ود محم زاوي     ،محم د ال اهر أحم روت   ،و ط ر بي ان  دار الفك  /2ط’ لبن

 .200ص /2ج’ م 1979/ه1399
 . 263-262ص/20م ج2000/ه1/1420ط ،بيروت لبنان ،مؤسسة الرسالة  ،أحمد محمد شاآر ،تحقيق ،جامع البيان في تأويل القرآن،الطبري  -587
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 :األلوسي  .3

ا  به وأريد القذر الشيء األصل في الرجس         د  هن ر  عن ذنب  آثي ال  ، مجازاً  ال م :  السدي  وق .  اإلث

ل  ، الشك:  وقيل ، الشرك:  الحسن وقال ، الشيطان:  زيد ابن وقال الفسق:  الزجاج وقال  البخل :  وقي

ى  النجاسة  وعلى العذاب وعلى اإلثم على يقع الرجس إن:  وقيل ، والبدع األهواء:  وقيل والطمع  وعل

ا  عليك  يخفى  وال ، ذلك آل يعم ما هنا به والمراد ، النقائص ذه  بعض  في  م وال ا ه  ، الضعف  من  ألق

ل  ،بالتطهير والمراد ، لالستغراق أو للجنس فيه وأل ة  :قي التقوى  التحلي ى  والمعنى  ، ب ا  عل ل  م ا  :قي  إنم

ة  تحلية بالتقوى ويحليكم ،نهاآم فيما والمعاصي الذنوب عنكم ليذهب اهللا يريد ا  بليغ  وجوز  ، أمرآم  فيم

ذه  سبحانه  يريد إنما والمعنى ، الصون به يراد أن رجس  عنكم  بلي  صوناً  المعاصي  من  ويصونكم  ال

 .589 شأنه جل ونهى أمر فيما بليغًا

    

  :الشوآاني  .4

 

ا  وفعل ،به اهللا أمر ما ترك بسبب ،الحاصالن لألعراض المدنسان والذنب اإلثم: بالرجس المراد        م

 .590رضا هللا فيه ليس ما آل ،ذلك تحت فيدخل ، عنه نهى

 

 :عند اإلمامية مة اإلمامإفادة األية عص -)ج(   
 
ى   يةاآل اإلمامّية أستدلت          وة   عل ة ب ،عصمة بيت النب رجس عنهم    دالل ى ال ا سبق    ؛ ألن نف رجس آم ال

ا النفوس      بيانه ر منه ى تنف ذارة الت ة المفسرين        . إنما هو إسم موضع للق ة وأئم ع فى آلمات أهل اللغ والمتتب

ة     ،ى تنفر منها النفوسس أنها موضوعة للقذارة التيجد أن لفظ الرج ة سواء أآانت مادي آل  ن إذ إ.أم معنوي

 .591عمل قذر تنفر به الطباع السليمة:فهوعمل يوصف بالرجس 

 

را﴾  :قوله تعالى التطهير الوارد فيو          رآم تطهي ذى    : هو  ،]33:األحزاب [﴿ ويطه وى ال ر المعن التطهي

ك  ى والمآثم من أظهر مصاديقه  تعد المعاص ا ح   ،وذل ر م ريم بنت عمر     كى اهللا في  نظي شأن   في  انحق م

                                                                                                                                                          
و سليمان  ،و عثمان جمعة ضميرية ،محمد عبد اهللا النمر ،تحقيق معالم التنزيل،محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي  ،البغوي  - 588

 .6/350ج ،م1997/ه1417/ 4ط ،دار طيبة للنشر والتوزيع  ،مسلم الحرش
حياء التراث العربى بيروت دار إ’ تصحيح السيد محمود شكرى األلوسى’ ،آن العظيم والسبع المثانيروح المعاني في تفسير القر ،األلوسي - 589
 .12ص/22ج ،م 1985/ ه1405/ 4ط ،لبنان

 .  278ص/ 4ج ،م1983/ه ،1403،لبنان ،تدار الفكر بيرو ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ،يالشوآان  - 590
 .129 -128ص/4ج’ه4/1417ط  ،إيران ،قم ،سة اإلمام الصادقمؤس ،لهيات على الكتاب والسنة والعقلاإل جعفر ،انىالسح - 591
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ه    ة بقول الى الطهارة المعنوي الم      :تع ى نساء الع ]  33:األحزاب [ين﴾﴿ إن اهللا إصطفاك وطهرك وأصطفاك عل

ا أو شرعا      ،وقذارٍة رجٍس آِل تعلق اإلرادة التكوينية على إذهاِب وهذه الطهارة هي ر عرف  ،وآل عمل منف

 .592عاٍر ووصمِة وشيٍن عيٍب انا ميثاليا نزيها عن آٍلإنس ،يجعل من تعلقت به اإلرادة حيث

 

ليمة : ية هواآل فالمراد من الرجس في ،وبناء على ذلك     ا أو شرعا  ،آل عمل قبيح التقبله الطباع الس  عرف
593. 

 
 
 

************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ):الكتاب والعترة( حديث التمسك بالثقلين   .4-2-3-4
 
ين   ةإستدلت اإلماميّ          ام    حديث الثقل ى عصمة اإلم ه       وهو حديث  . عل واتر عن النبى صلى هللا علي مت

لم ظ وس ين «:بلف يكم الثقل ارك ف ى ت اب اهللا وعترت ،إن دا   ،يآت لوا أب ن تض ا ل كتم بهم ا إن تمس ه  ،»م ووج

لم النبي صلى اهللا علي   اإلستدالل في الحديث  يأتي من إقتران  ك    ،ه وس اب وذل رة  بالكت عن  لصيانتهما   العت

 .594الخطأ

 

 :عصمة عند اإلمامّيةالتحّقق    . 4-2-3-5 
                                                 

 .129 -128ص/4ج،المصدر السابق  - 592
 .129 -128ص/4ج،المصدر السابق  - 593
 .46ص/2ه ج1/1411ط ،إيران ،مرآز مديرت حوزه علمية قم ،بداية المعارف فى شرح عقائد اإلمامية ،الخزازى - 594
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إال أن هذا التفضل يجعل   . 595العصمة موهبة ربانية يتفضل اهللا بها سبحانه على من يشاء من عباده        

 .596اهللا على من علم أنه يتمسك بعصمته

 

ه  ولوال فضل اهللا ﴿:تعالى ق العصمة بقولهتحقُّ ستدل الشيخ الطباطبائىوا         ة    عليك ورحمت لهمت طائف

ة  ،باوأنزل اهللا عليك الكت   ،رونك من شيءضيضلوك وما يضلون إال أنهم وما ي نأمنهم  وعلمك   ،والحكم

 ].113:النساء[﴾وآان فضل اهللا عليك عظيما لمما لم تكن تع

ع صاحبه    ،ية أن األمر الذى تتحقق به العصمة نوع من العلموطاهر اآل«  :قال رحمه اهللا تعالى         يمن

انع عن الضالل      ،التلبس بالمعصية والخطأ عن م م ائر األخالق    ،وبعبارة أخرى عل ا أن س آالشجاعة   :آم

ا        ،والسخاء ،والعفة ة لتحقق أثاره ة راسخة موجب ا صورة علمي بس بأضدادها من       ،آل منه ة عن التل مانع

ا   ،البالغة والعلم النافع والحكمة. والتبذير ،والبخل ،والشره ،والخمود ،والتهور ،أثار الجبن وجبين  وإن آان ي

وع ف زه صاحبهما عن الوق ذار المعاص يتن وث بأق ل والتل ك الرذائ اهده ف ،يمهال ا نش م يآم ال العل  ،رج

البى آسائر األسباب        ،من أهل لتقوى والدين والفضالء ،والحكمة ك سبب غ ذا   يالموجودة ف  غير أن ذل ه

ا صونا      ،صئاه من النق  لَ ْاَميحجزه آَ فال تكاد تجد متلبسا بكمال  .العلم المادى الطيبيعى ويصونه عن الخط

  .جميع األسباب التى نراها ونشاهدها ية جارية فّنُس  ،فدائميا من غير تخل

 

بعض     يأن القوى الشعورية المختلفة ف ،ذلك يوالوجه ف           م ال اإلنسان يوجب بعضها ذهولة عن حك

ا أن صاحب ملك   إأو ضعف  ،اآلخر اع         لتفاته إليه آم ى إتب ل إل واه ال يمي ا دام شاعرا بفضيلة تق وى م ة التق

ذا             يويجر  ،ةالشهوة غير المرضيّ  ى ه ار الشهوة وإنجذاب نفسه إل ر أن إشتعال ن واه غي ى مقتضى تق عل

فال يلبث دون أن يرتكب    ،لتقوىاأو ضعف شعور  ،النحو من الشعور ربما حجبه عن تذآر فضيلة التقوى

وى  ار سفاسف الشره   ويخ ،ما ال يرتضيه التق ذا   ،ت ى ه ائر األسباب الشعورية ف      وعل   ،اإلنسان  يالسبيل س

ى ساق       ا عل ا دام السبب قائم ع من      ،وإال فاإلنسان ال يحيد عن حكم سبب من هذا االسباب م انع يمن وال م

 .وتغلب بعضها على بعض ،سبابات تستند إلى مغالبة التقوى واألففجميع هذه التخل ،تأثيره

 

ة    يعلم  يسبب شعور   هي  ن هنا يظهر أن القوة المسماة بقوة العصمة وم          وب البت ر مغل و    ،غي ول

ذا     يدراد لتسرب إليها التخلف وخبطت ف   تعارفه من أقسام الشعور واإلنآانت من قبيل ما  ا فه ا أحيان أثاره

 .597»تقبل اإلآتساب والتعلم يالعلوم واإلدراآات المتعارفة التالعلم من غير سنخ سائر 
                                                 

 ه4/1417ط ،إيران ،قم  ،مؤسسة اإلمام الصادق ،حسن محمد مكى العاملى ،بقلم  ’ة والعقلعلى الكتاب والسّن اإللهيات ،السبحانى - 595
 .174ص/3ج،

 .177ص ،المصدر السابق - 596
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ة غ   :يه ،إذن فالعصمة         وى     قوة شعورية علمي اندها التق ة تس ة البت ر مغلوب ا  ،ي  خالل  من  تعرف  آم

ة أوجه يمكن     وقد ذآر الش   .تحليل الشيخ الطباطبائى د من خالل       يخ السبحانى ثالث تحقق العصمة في العب

 : وهي ،تلك األوجهفي  الممارسة

 

 :العصمة ثمرة التقوى -)أ(
 

اس     الت إن         اديين من الن اة الع ؤثر حي ا تعصم صاحبها    ،قوى ت ائح والمعاصى     لكونه راف القب . من إقت

اته     فهي ة بحي اة المجرمين المليئ ال    تفرق بين حي ائح من األعم الجرائم والقب وا      ،م ب ذين نزه ين ال ين المتق وب

 .حياتهم من دنس القبائح من األعمال

 

ز           وى تمي ت التق إذا آان اة ف اديينحي اس الع ن الن ي  ،م ت ف ك إذا ترق ا ظن دارجها فم ي ،م ت ف  وعل

ا احبها   و .مراتبه وى توصل ص ك التق ك أن تل ى ال ش ة  إل مة الكامل ة العص ن   ،درج ق ع اع المطل واإلمتن

ر في    ،إرتكاب قبائح األعمال ذا   .خالٍف أو معصيةٍ   بل تمنع حتى التفكي ى ه انية     «وعل ة نفس فالعصمة ملك

فإن اإلنسان  . والسخاء ،والعفة ،الشجاعة: مثل ،ة آسائر الملكات النفسانيةلها آثار خاص ،النفس راسخة في

جاعا ان ش اذال  ،وصبورا ،إذا آ خيا ب ا ،وس ا نزيه الي ،وعفيف ه مع ي حيات ب ف راه يتطل ور ويتجنب  ت األم

ائح والمساوي   ،فيطرد عن نفسه الخوف والجبن والبخل واإلمساك   ،سفاسفها را في     ،والقب ا أث رى له  وال ت

 .598»اتهحي

 

وى  حصيلة هي العصمةأن  والحاصل          ه    ،ثمرة التقوى؛ إلن اإلنسان إذا بلغ درجة من التق ال شك أن

ى أوامر اهللا    التي ال يرى معها في ،الطهارة النفسانيةيصل بها إلى  حياته أثٌر من آثار المعصية والتمرد عل

 .599سبحانه وتعالى

 
 :اقب المعاصيالعصمة ثمرة للعلم اليقينّي بعو -)ب(
 

                                                                                                                                                          
 . 78ص/5ج ’م1983 /ه5/1403ط ،لبنان ،لمطبوعات بيروتاألعلمى ل مؤسسة ،الميزان فى تفسير القرآن ،الطباطبائى- 597
بحانى - 598 ات ،الس ّن اإللهي اب والس ى الكت لعل م  ’ة والعق املى  ،بقل ى الع د مك ن محم ادق،حس ام الص ة اإلم م ،مؤسس ران ،ق  ه4/1417ط ،إي
 .159/ 158ص/3ج،

 .159ص/3ج ،المصدر السابق - 599

 

 

 

 



228 
 

ا يصده     نفس اإل يوّلد في ،ال شك أن العلم اليقيني القطعي بعواقب األمور الخطيرة          ا قوي نسان وازع

اس أن    ،حياة اإلنسان على سبيل الميثال نجد فيألننا عن إرتكاب المعاصي واآلثام؛  أنه لو علم أحدا من الن

ّس         ،عارية من دون عائق  طاقة فّعالة تقتل من يمسها ،األسالك الكهربائة اء نفسه عن م ه يحجم من تلق فإن

ار الجرائم   . تلك األسالك ه إذا إغتس     ،وآذلك الطبيب العارف بعواقب األمراض وأث م  أن ه إذا عل اء  فإن ل بم

ه      ،أو إذا شرب بإناء مصاب به بالّسّل ،مصاب به بالجذام أو البرص ى اإلغتسال في فال شك أنه ال يْقِدُم عل

اء من       وذلك لع ،إشتدت الحاجة إليه ،مهما ِبْرالُشأو ذلك الم ه اإلغتسال والشرب ب لمه بما يجر ويسبب علي

 .600مرضال

 

ديدة في   ،بالعواقب الدنيوية لبعض األفعال إذا آان العلم اليفيني القطعيف           نفس   يولد تلك الوقاية الش

دخل  ال شك أن صاحب  ف . والرذائل معاصيالعواقب األخروية إلرتكاب الب فكيف بالعلم القطعّي ،العالم ه ال ي

ك المعاصي  ويلمس لمس الحّس تبع    ،حيث يرى رأى العين ،فيه ريب وال يعتريه شك ا في   ات تل  ولوازمه

أة اآل رةالنش ذي  .خ م ال ك العل ر اهللا ذل ي أخب الى ف بحانه وتع رون      س ين لت م اليق ون عل و تعلم ال ل ه﴿ آ قول

 ]. 6-5:التكاثر[الجحيم﴾

ال يخالف قول ربه وال يتعدى الحدود  التى     ،لم يخلق من صاحبه إنسانا ميثالياال شك أن هذا العو          

ن تنتفي   ،حياته حانه وتعالى فيمه اهللا سبرس ه فحسب     ول ل إن مجرد ال   ،المعصية من حيات ن يجد    ب تفكر ل

 . إليه سبيال

ذا          ى ه ي ،وعل ي القطع العلم الحقيق م مرح ف ى أن للعل د عل ى  يفي ان عل ب اإلنس خة تغل ة راس ة قوي ل

 .601الشهوات وتصده عن فعل المعاصى واألثام

    

دين ا  أآد          ال ال يوري     الشيخ جم د اهللا الٌس ن عب داد ب يّ  لفاضل مق ا   ،تحقق العصمة   الحل ة   «لكونه ملك

ه       ه علي ا من الفجور مع قدرت ى العل     . نفسانية تمنع المتصف به ة عل ذه الملك  لمعاصي م بمثالب ا وتتوقف ه

ا في      جوهر النفس ألن العفة متى حصلت فيومناقب الطاعات؛ ام بم م الت ا العل من  المعصية   وانضاف إليه

 .602»النفس فتصير ملكة صار ذلك العلم موجبا لرسوخها في ،الطاعة من السعادة الشقاء وفي

 

 :آماله وجمالهاإلستشعار بعظمة الرب و -)ج(
 

                                                 
 .159ص/ 3ج،مصدر السابقال  - 600
 160ص /3ج ،المصدر السابق  - 601
ل     ’ السبحانى :نقال عن. 170ص’اللوامع اإللهية ،الفاضل مقداد بن عبد اهللا ،السنوري الحلّي  - 602 اب والسنة والعق ى الكت ات عل م   حسن     ،اإللهي بقل

 .161ص/3ه ج4/1417ط ،إيران ،مؤسسة اإلمام الصادق قم  ،العاملىمحمد مكى  
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هِ  معرفتِه ق والتفاني فيإستشعار عظمة الخال الشك أن         ق  وحب ا يخالف       ِهوعش راف م صادٌّ عن اإلقت

ر أحد عوامل  حصول         . اهللا سبحانه وتعالى رضي ة  وذلك أن تلك الدرجة من الحب والعشق  تعتب المرتب

املين في  ال تحصل  وهي. من التقوى ة؛    إال للك ة اإللهي ه    المعرف ة   ألن اإلنسان إذا عرف خالق ال المعرف آم

ى نحو      نفس  فيوجد  ،وجالله ،وجماله ،شهود آماله استغرق فيالحقيقية و ه عل ا خاصا ب ذابا وتعلق ال  ه إنج

تبدل برضاه ش ي  .يئايس ى أن اليبتغ ة إل ه شوق المحب واه ويدفع ل م ،س ره ورضاه ويصبح آ الف أم ا يخ

بح  ،منفورا لديه ك هي   .مقبوحا فى مظهره أشد الق ة  درجة العصمة   وتل ا إال أ  ،الكامل من   ألوحديّ وال يناله

 .603الناس

 

 :أقسام العصمة* 
 

ى قسمين        ة  ال: فالعصمة بنسبة إلى الناس  تنقسم إل بّية العصمة  الو  ،عصمة مطلق ة    .نس فالعصمة المطلق

اس يتورعون عن        . تعم آثيرا من الناس :أما النسبية فهي. بطبقة من الناس تختص را من الن فأنت تجد آثي

ة حتى وإن عرضت عل ،السرقة والقتل ك    ،يهم المكفآت المادي ع من ذل اوز في     ،وال يمن ك الحف اء تل  إال إلنتف

ذه العصمة النسبية يقرب تصور      . غيرها من العوامل وذلك بسبب نتيجة للتقوى أو من  ،قرارة نفوسهم وه

ع      ،مرتبة شديدة من التقوى نسان فيالعصمة المطلقة التى بسببها يكون اإل راف بجمي ه عن اإلقت بحيث تمنع

 .604القبائح أنواع

 

 

 

******** 

 

 

 :شاعرةألاعند  ة اإلختيارطرق  إثبات اإلمامة وإشكالّي :فصل الخامسلا 
 
 :لعقداهل الحل وأ بيعة ختيارإ. 5-1    

 :عة لغة وإصطالحايبتعريف ال .5-1-1    
 

                                                 
بحانى - 603 ات ،الس ّن اإللهي اب والس ى الكت لعل م  ’ة والعق ى  ،بقل د مك ن محم ادق’املىالعحس ام الص ة اإلم م  ،مؤسس ران ،ق  ه4/1417ط ،إي
 .162ص/3ج،

 .159ص/3ج’ المصدر السابق - 604
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 :تعريف البيعة لغة -)أ(                 
 

ي          ن منظور ف ال اب رب ق ان الع ة«:لس ة  :البيع ة والطاع ى المبايع ع وعل اب البي ى إيج . الصفقة عل

ارة عن    أال تبايعني :أنه عليه السالم قال ،الحديث وفي....المبايعة والطاعة: والبيعة على اإلسالم؟ وهي عب

 .605»أعطاه خاصة نفسه وطاعتهآأن آل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه و ،المعاقدة والمعاهدة

 

 :ة إصطالحاتعريف البيع -)ب(      
 

د حقي «:فقال ،اإلصطالحمفهوم البيعة من حيث  ر السنهوريبحث األستاذ الدآتو         ي إنه عق مستوف   ق

ي  ،للشرائط ى الرضامبن ل ،عل تمد س ذى تس ه أن يكون هو المصدر ال ة من ين  ،طتهوأن الغاي د ب وهو تعاق

 .606»يكون اإلمام فيه نائبا عن األمة حيث ،اإلمام وبين األمة

 

 .607»فاق والمعاهدة والمعاقدةاإلت«:أحمد حسين البيعة بأنها يعّرف المحامو        

 

 لدين؟نصرة وتأييد ل هي ماعي أمهل البيعة عقد إجت. 5-1-2
 

اك          كال يطرح هن ه إش اده ،نفس د: مف ة عق ل البيع اعي حاصل ه ه  إجتم ة بمفهوم ام واألم ين اإلم  ب

ين     حاصل  قدع أم هو ؟الغرب من جهةالمتطور الحالي ة وب ين األم و  آ ،اهللاب ه النب ّي ب  ّيمفهوم نصرة  المعن

 ؟آما آان النبي وسطا بينهما في المعارف ،بين اهللا وبين األمة وسطا اإلمام فحينئذ يكون .لدين؟ا

 

اع وهو أن  -ولاأل عنىبالم القول أن ظهري ،اإلشكال حاولنا اإلجابة عن هذاإذا              ياليبعة عقد إجتم

 .يحتمل تفسيرين -اإلمام واألمةبين 

اهيري  الشعبي المفهومتفسيراألمة ب: )ألولا(       ذ   ،الجم ام معصوما    فحينئ زم أن يكون اإلم   وأيضا  ،ال يل

وم  في شاعرة  سب ما طوره متأخروا األوهذا التفسير يصدق ح. من فروع الدينتكون  اإلمامة  ة  عفر مفه ّي

 .اإلمامة

                                                 
 . 570ص/1ج ،م2003/ه1423 ،مصر  ،دار الحديث القاهرة  ،»مادة بيع« لسان العرب ،ابن منظور - 605
 .130ص’ م1985 ،قطر ،دار قطر الفجائية  الدوحة ،نظام الحكم فى اإلسالم  ،عبد الحميد إسماعيل ،األنصارى- 606
 .69ص ، ه2/1412ط ،إيران، قم ،مؤسسة أنصاريان ،سياسى فى اإلسالمالنظام ال ،أحمد حسين يعقوب  ،المحامى - 607
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اني(        اصر األميتفس: )الث المفهوم الخ ل ،ة ب ل بأه اع الممث ذ ف  اإلجم زمحينئ ام  يل ون اإلم أن يك

ال  .اإلمامة من أصول الدينو ،معصوما ة  يوافق   وهذا اإلحتم ة وعصمة      مذهب اإلمامي في أصولية اإلمام

   .اإلمام

 

ا إذا أخ         ى الذنا أم انإل وم الث و أن -يمفه ة هي  وه دالبيع ة حاصل عق ين اهللا واألم ام وسط واإل ،ب م

ا ذ ف -بينهم زميحينئ ام معصوما ل ون اإلم دين ،أن يك ة من أصول ال ول ،واإلمام ذى تق المعنى ال و ب ه  وه ب

 . مفهوم اإلمامة ية فاإلمامّي

 

ة  فإذا نظرنا إشكاليّ من ناحية أخرى            اد اإلمام ة  ب ة إنعق د األشاعرة  البيع ا و ،عن ار ئلين الق أهل   بإختي

قيمالحل وا د ال يتس اعّي ،لعق د اإلجتم ا  ،بالعق وم العصمإال إذا قبلن ةبتفسير الن أل؛ةمفه ى  البيع ه عل دأن  عق

 .عند اهللا ةباألجر والمثوب مقابلال ،لدينل ييدأتالنصرة والسجم مع مفهومها األصلى القائم بال ين ،يإجتماع

  

 

ل            ة  لألن حقيقة البيعة مأخوذة ومستفادة من مفهومها األصلّي المتمث  هالتي في صبغت   وا ،اإلسالم بيع

رام   حابته الك ي وص ين النب ل إذ ،حصلت ب رف  يمث ن ط ي م ر   ،النب رف آخ ن ط ث والصحابة م ن أ«بحي

 .608»مضمون العقد منسجم مع الشرع وفي خدمته

 

 .في حقيقة البيعة حكى القرآن الكريموفي هذا المضمار  

 

ايعون  ﴿:قال تعالى            د  ،اهللا إن الذين يبايعونك إنما يب ديهم   ي وق أي ى        اهللا ف ا ينكث عل فمن نكث فإنم

 .]10:الفتح[﴾ فسيؤتيه أجرا عظيما اهللاعليه وفى بما عاهد أنفسه ومن 

 

الى           ه تع ى أن  : ﴿:وقول ك عل ات يبايعن اءك المؤمن وا إذا ج ذين أمن ا ال يئا وال   يأيه اهللا ش رآن ب اليش

تلن   زنين وال يق رقن وال ي ن وال ي أيس ينك ف    تين أوالده ن وال يعص ديهن وأرجله ين أي ه ب ان يفترين  يببهت

 .]12:الممتحنة[﴾  حيمر غفورإن اهللا  لهن اهللا معروف فبايعهن واستغفر

 

ه          الى وقول د رض  ﴿:تع ؤمنين   يلق ن الم ا ف   إاهللا ع م م جرة فعل ت الش ك تح وب يذ يبايعون هم  قل

 ].18:الفتح[﴾
                                                 

 .69ص ، ه2/1412ط ، إيران ،قم  ،مؤسسة أنصاريان ،سياسى فى اإلسالمالنظام ال ،أحمد حسين يعقوب ،المحامي   - 608
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الى         ه تع ترى م﴿: وقول والهم ب إن اهللا إش هم وأم ؤمنين أنفس اتون ف أن الم ة يق م الجن بيل اهللا  ين له س

ده من اهللا فاست       يون ويقتلون وعدا عليه حقا فلفيقت رآن ومن أوفى بعه ل والق يعكم   بالتوراة واإلنجي شروا بب

 ].111:التوبة[﴾الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم

 

ه     يفالذ  ،وعلى هذا         د  ،الطاعة تجب ل ا  ءسوا  ،ن يكون معصوما  أو ال ب هل  ألتكون  مة عص ال :قلن

د ل والعق ن  الح ل م اعاإلأه رر - جم ا ق راز هحسب م ا -يال ون العصمة: أم قلن امل تك ول ،إلم ا تق ه آم  ب

  .ةاإلمامّي

 

ار  أهل ناإذا حدد ،ةيبين األشاعرة واإلمام ،ليس هناك فرق بعيدأرى أنه  ،ى ذلكوبناء عل             ،اإلختي

 .تجب له طاعتهم ،من َثمَّ و ،من بينهم اإلماُم ُرْاَتْخُي حيث؛ عإلجمابأهل ا

 

 :شاعرةأهل الحل والعقد عند األمفهوم وإشكالّية  اإلمامة إنعقاد .5-1-3 
 

ا           ؤهالتى إل إذا نظرن ام م اعرة اإلم د األش ا يالتو ،عن بق بيانه ر   ،س وم أنيظه ل  مفه ل الح أه

د     أّنب  أشرنا  سبق أن وقد . من العلماء جماعأهل اإليطلق على  والعقد وم أهل الحل والعق ى    مفه يصدق عل

 .609 أهل األصول حسب  إصطالح ،اإلجماع أهل

 

د  مفهوم عدد  تحديد  وهو ،صددهذا ال يف يرد هناك إشكاالإال أّن             ذين   ،أهل الحل والعق د  و ال تنعق

 .هادتحديفي  قد إختلفت ،شاعرةاألي ملمتك عبارات فنجد أن ،عند األشاعرة بهم اإلمامة

 

لّ            وم واضح مس د األشاعرة   ٌموالحقيقية أنه ليس هناك مفه د عدد   في  ،عن ين  تحدي د   همن  تصح  مع عق

ى    ،همعند ولعل هذا اإلشكال ،ةاإلمام ة  بخذ  األيرجع إل ام اإلمام اء  الخلعصر   ارسات مم خالل  من  ،أحك ف

 .لهحسب الظروف المهيأة  ،ة تختلف عن غيرهقيبطر منهم لكل واحد حيث تمت ،نالراشدي

 

ى  قاعدة  ظرية اإلختيار عند األشاعرة  نتقوم و           ل    : عل ه وس رك األمر   أن الرسول صلى اهللا علي م ت

ة لي   حيث ،بدون إستخالف ى األم ار فوض األمر إل نهم   خت دا م ام وا واح ده   ب للقي ة بع ة الخالف م حددو   ،مهم ا ث

                                                 
 .127ص ،أهل اإلجماع من المجتهدين مبحث أهل الحل والعقد هم: أنظر - 609
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وم  ة  مفه دأهل الحل وا ب«األم الوا   ،»لعق ار :حيث ق د   يكون  اإلختي ذي يطرح   .ألهل الحل والعق فالسؤال ال

 من هم أهل الحل والعقد؟  ،نفسه

 

 :]م1012/ه403:ت[مفهوم أهل الحل والعقد عند الباقالني*            

 

ى  ناإذا درس        ل  إل ل الح وم أه كالية مفه داوإش ام  و ،لعق د اإلم ة عن م اإلمام د به ذين تنعق  ال

ا ر  ]م1012/ه403:ت[قالنىالب ه يعتب د أن ة أّن نج د اإلمام م  والة عق ة ه ي  ةتنظريإال أن  ،فضالء األم ف

ة    تتضاءل وتضمحل ،مفهوم أهل الحل والعقد وم   ب ،في مجال الممارسة العملي أهل الحل    حيث يصدق مفه

 .610ة عقد اإلمامةوال األمة هم فضالء بأن ارهإعتبرغم اإلنعقاد  في حالة رجل واحٍدب ولو عنده  والعقد

ذاو           ى ه ة تنعق ،عل اقالني -دفاإلمام ة الب و -حسب رؤي د من أهل الحل ب«ول د إذا اورجل واح لعق

ة       ه االئم ا يجب علي ى صفة م ذا   .611»عقدها لرجل عل د  وه اقالن  رّد ق هل الحل   ن أأب ر ب المعت رأيال  يالب

رأى   دل أّآب. نلمسلميمن أعصار اآل عصر  يفضالء األمة ف آُلهم والعقد  ذا ال اء  ،بطالن ه ى عدة   بن  عل

 :منها ،أمور

 

 .على بطالن هذا الرأىرتياخإجماع أهل اإل -)أ(

 .تمت له العقد إذاة إطاعة اإلمام فرضّي  -)ب(

على عباده  فعل   ال يكلف وأن اهللا ،سائر أمصار المسلمين يهل الحل والعقد فتعذر إجتماع أ -)ج(

  .المحال الممتنع

ع   يلع ،وعثمان ،وعمر ،بكر يأبإمامة عقد  يف لم يراعوا فالسل أن -)د( أهل الحل   حضور جمي

  .المدينة في  صار المسلمين وال حتىمأ في والعقد

  .رغم وجود من يصلح للعقد فى غيرهم ،أن عمر بن الخطاب رد األمر إلى ستة نفر فقط  -)ه(

 .612 ه لهأن أبا بكر عقدها لعمر فتمت إمامته وسلم عهده بعقد -)و(  

 

 :مناقشة رؤية الباقالني  

 

                                                 
اقالنى  - 610 دا ،الب د الخضيرى ،لتمهي دود محم ق محم د ،تحقي ادى و محم د اله ى ،عب ر العرب ان ،دار الفك روت لبن م (،بي دون رق اريخاب ة والت  )لطبع
  178ص
 178ص  ،المصدر السابق - 611
    . 179-178 ص ،لمصدر السابقا -612
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وم د تحدي حول من تأمل رؤية الباقالنى           د    مفه ار وعدم   ،أهل الحل والعق ع  إعتب ة   جمي   فضالء أألم

ار    تحديد فييظهر من خالل رؤيته  وذلك ،الشوآة والغلبة والقوةبنظرية أنه متأثر يجد  وم أهل اإلختي  ،مفه

 :إلعتبارات التاليةما قلنا با ويؤيد ،إعتباراحقيقّيّي إ مفهوم الشورى لم يعط حيث

د ف     مالباقالني في  أن أصل نظرية -)أ(          وم أهل الحل والعق ة    يفه ة مبني اد اإلمام ى  إنعق  عل

ى  ،له العقد تمت إذا على األمةفرض أنها إطاعة اإلمام إعتبر حيث ،مراعاة المصلحة ذا يعن أن  ،وه

  .قدله الع حصلت جب آيفماتإطاعته 

ى   ،اإنعقاد اإلمامة يرجع أصله في  مفهوم أهل الحل والعقد الباقالني في ةأن نظري -)ب(          إل

اء الراشدين  و .يوعل ،وعثمان ،وعمر ،آيفية إختيار أبى بكر ا   ،المتتبع لكيفية إختيار الخلف  يجد أنه

ى شكل وُ  ن بيعة أبى بكر تمت أ مثال نجدف  .ةل مختلفاشكأب تمت  ا آانت    ب َفصِ عل ا أنه ة «ه  »فلت

م ب  )ةأفج أى( ث ل ذ  حي اجرين واألتأخ ين المه ل ب ورى الكام دين ،نصارالش ي  المتواج ة ف المدين

ن الخطاب   عمر ويؤيد ذلك مقولُة،فضال عن خارجها ا فى أخر عم     يالت و -ب ة  «: -هرقاله إن خالف

 .613»رهاشأبى بكر آانت فلتة وقى اهللا 

 

 يأب   تعين عن طريق له تمت ،هنعمر بن الخطاب رضى اهللا عن بيعة أف إضافة إلى ذلك         

ان تمت  أن و ،بكر ه  عثم ى طالب      ،تعين عمر الستة    طريق  عن  ل ن أب ى ب ى عل ن    ،أعن ان ب وعثم

ن أبى وقاص    و ،وعبد الرحمن بن عوف ،عفان د اهللا     ،سعد ب ن عبي ن عوان     ،وطلحة ب ر ب والزبي

 .614ةتعن بيع من إمتنع رغم وجود ،ةأهل المدينة بمبايع بيعةال له تتموأن عليا . رضى اهللا عنهم

 

ى  هإحتجاجإن  -)ج(          اع  عل عوبة إجتم ائر  ص الءس ه   فض ة في ر؛األم د   ألن نظ ذا القي ه

ك . لإلمام عند األشاعرة  والعقدأهل الحل  أعنى إختيار ،نظرية اإلختيار يضعف دأ    ،وذل ان مب إذا آ

لّ  د ع مًاإختيار أهل الحل والعقد لإلمام مس ذر   ف ،همن ر  .محاال ا وكيف يكون متع ه غي ي  يظهر  أن أن  ل

 .مفهوم الشوآة والعصبية والقوة والغلبةب متأثر ،الباقالني

 

 :]م1058/ه450:ت[عند الماوردي أهل الحل والعقد مفهوم * 
 

ام             اورداإلم ام  سلك ،]م1058/ه450:ت[ يالم ى الحسن األشعرنهج اإلم  ]م935ه324:ت[يأب

ة     مفهوم في تحديد  ،]م1012/ه403:ت[ينالباقالو ه اإلمام د ب ذى تنعق دد ال   المشترط  مذهب ال حيث ردّ  ،الع
                                                 

قالني  - 613 ر العس ن حج ار  ،اب تح الب اري ف حيح البخ رح ص ا إذا أحصنت     ،ي بش ن الزن ى م م الحبل اب رج ي  ،ب راث العرب اء الت روت ،دارإحي  ،بي
 .125-124ص/12ج ،م1998/ه4/1408ط،لبنان

 .82-81ص/3ج،م1987/ه1/1407ط،لبنان ،دار الكتب العلمية بيروت ،عبد اهللا القاضيأب الفداء   ،تحقيق ،الكامل في التاريخ ،ابن األثير - 614
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نهم   يف لماءتلف العخإ«:فقال .نسائر بالد المسلمي منجمهور أهل الحل والعقد ب عدد من تنعقد به اإلمامة م

 :على مذاهب شتى

ة  . 1  ت طائف د إال  :فقال ن   ال تنعق د م ل والعق ل الح ور أه ل بل لجمه ام   ،دآ ه ع ا ب ون الرض  ،ليك

م يُ  ،بكر على الخالفة بإختيار من حضرها   يوهذا مذهب مدفوع ببيعة أب .والتسليم إلمامته إجماعا  ْرظَ َتْنول

  .ببيعة قدوم غائب عنها

ة خمسة يجتمعو    أقل : وقالت طائفة أخرى. 2  ه اإلمام دها  من تنعقد ب ى عق دها أحدهم    ،ن عل أو يعق

 :أمرينعلى  واإستدلوبرضا األربعة 

دت بخمسة إجت    يأن بيعة أب  )أحدهما(         ا  بكر إنعق وا عليه ا     ،مع اس فيه ابعهم الن م ت م  ،ث ن   : وه عمر ب

اب راح   ،الخط ن الج امر ب دة ع وا عبي ير  ،وأب ن حض يد ب عد  ،وأس ن س ير ب ى اوس ،وبش ولى أب لم م

ة ح ان (.ديف د   ،ستة  يأن عمر جعل الشورى ف    :)يالث ا    ،أحدهم برضا الخمسة  ليعق ر الفقه ول أآث ذا ق  ءوهك

  .والمتكلمين من أهل البصرة

ال و . 3  ةق اء الكوف ن علم ة: أخرون م د لثالث ين ،تنعق دهم برضا اإلثن ا أح ا  ،تواله وا حاآم ليكون

 .عقد النكاح بولى وشاهدين آما يصّح ،وشاهدين

اس ق   ؛تنعقد بواحد: وقالت طائفة أخرى. 4 ا ضي  ر يل لعل األن العب دك أبايعك   ْدُدمْ ُأ: اهللا عنهم  ،ي

لم   عم رسول :فيقول الناس ه وس ايع   ،اهللا صلى اهللا علي ه  إب ن عم ان     ،ب ه  ؛ فال يختلف عليك إثن وألن

 .615»حكم واحد نافذ

 

 :]م1085/ه478:ت[عند الجويني أهل الحل والعقد مفهوم*  
 
ول عن    وهذا المذهب .على رجل واحدولو العقد يصدق أهل الحل و مهوفمفي  يالجوينمذهب           منق

ة رجل واحد من   عاإلمامة تثبت بمباي«ومفاده أن .الباقالنياإلمام  رتصاهإ بهو ،اإلمام أبي الحسن األشعري

ين من      اإلعتبارات -تبعا للباقالني -الجوينى ّدرو هذا وقد .616»أهل الحل والعقد دد مع ة بع هل الحل   أالقائل

د القول ،والعق إث: آ ن ب د  أنين م ل والعق ل الح ول ،ه ةأب :والق ا  ربع خاص قياس دد   أش ل ع ى أآم  عل

ول و ،الشرع يف )الشهادات(البيانات ة   ب  :الق ل عدد الجمع د الجويني أنّ   . أربعين مث ل أّآ ك  «ب ذاهب ال  تل الم

 .617»خذ اإلمامةأأصل لها من م

 

                                                 
اوردىا - 615 ة   اإل ،لم ات الديني لطانية والوالي ام الس ق’حك ان       خال ،تحقي روت لبن ي بي اب العرب ّي  دار الكت بع العلم ف الّس د اللطي / 1ط ،د عب

 .34-33ص ،م1990/ه1410
 69ص   ،م1981/ه1401/ 2ط ،جامعة قطر ،آلية الشريعة ،عبد العظيم الديب/ تحقيق د، الفياثى  غياث األمم فى التياث الظلم، الجوينى - 616
 .68ص  ،المصدر السابق - 617
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ى         د بن ود وق ى العق ا عل ه قياس ويني مذهب ة الج ود ف«المدني د يوالعق د واح ا عاق وإذا  ،الشرع مواله

دد     يرد الجوينالغريب آيف و .618»الواحد فليس أولى من عدد يالمتعد تعدى د بع إشتراط أهل الحل والعق

رى   وآيف  ؟هل الحل والعقدأن ى برجل واحد مآتفآيف إ و ؟معين ة الكب د اإلمام ى ال  قاس عق ود  عل ل  عق مث

 ؟ عقود المدنيةالالبيع والنكاح وغيرهما من 

 

 اإلمام الباقالنير به متأثأن ،يجدلحل والعقد أهل ا فهوممل وينينظرية الجإلى  أن الناظرغير         

  .619يحصل النصرة واإلتباع لألمامقدر ما ب ،في إنعقاد اإلمامة ،الشوآة والقوة عتبارإ في 

 

 ]م1111/ه505:ت[عند الغزالي أهل الحل والعقد مفهوم * 
 

د طوّ   ويبدو .األمة مهورج أهل الحل والعقد مفهوم ]1111/ه505:ت[الغزاليإعتبر           رأن الغزالى ق

د   ل والعق ل الح وم أه ن   مفه ار م اعرة تقدمبإعتب ن األش عريآا ،ه م اقالني ،ألش ويني ،والب ذين  ،والج وال

 .رجل واحد من أهل الحل والعقدب يصدق ولو بأنه ،هوم أهل الحل والعقدمف إعتبروا

 

ام  ،نعقاداإل ابتداء شرط نإ «:حيث قال ،آثريةاألحصل بيرى أن الشوآة ت يالفالغز ،وعلى هذا            قي

ى  القلوب وانصراف الشوآة ايعة  ال ة  ،المش واطن  ومطابق ى  والظواهر  الب ة  عل ذي  المقصود  نإف  .المبايع  ال

 والشهوات  ضة قالمتنا راداتاإل تتفق  وال ،هواءاأل تعارض مصطدم في راءاأل شتات ُعجْم ،ماماإل له طلبنا

ه  وعظمت  ،شوآته  ظهرت ذاإ الإ ،واحد ىأر متابعة لىع ،المتنافرة المتباينة  النفوس  في  ختوترسّ  ،نجدت

ه  رهبته دار  ،ومهابت ع  وم ك  جمي ى  ذل وم  وال ،الشوآة  عل ة  اال الشوآة  تق رين األ بموافق  آل  معتبري  من  آث

  .620» زمان

  
 :]م1277/ه676:ت[عند النووي أهل الحل والعقد مفهوم* 

     
ا يشمل    من حيث النظرية مفهوم أهل الحل والعقد ]م1277/ه676:ت[نووياإلمام العتبر ي            مفهوم

ل والعشائر   ،العلماءوشرائحه من  المجتمعجميع وحدات  ذين يتيسر      وسائر  ،ورؤساء القبائ اس ال وجوه الن

اق   إال  .حضورهم ر اإلتف م  يعتب ة    اشرط  أنه ل اد اإلمام ل تصح اإلمام    ،لصحة إنعق و  ة ب ة ر  ول جل  من بيع

                                                 
 .69ص  ،المصدر السابق - 618
 70ص  ،المصدر السابق - 619

 .177ص ،الكويت ،الثقافية الكتب دار مؤسسة ،بدوي الرحمن عبد ،تحقييق ، فضائح الباطنية ،الغزالى - 620
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م يشترط         ،مطاع من أهل الحل والعقد واحد ه ل ا أن ة آم ة والمتابع اقين الموافق ذين  يكون  أنوتلزم على الب  ال

 . 621»الشهود بصفة يبايعون

 

 

 ]م1405/ه808[مفهوم أهل الحل والعقد عند ابن خلدون*      

 

ة             اعرة إن رؤي ى األش ي  متكلم د ف ل والعق ل الح وم أه د مفه تختمق ى ض را إل  أخي

ا   يالت و ،»ةالعصبيّ «ظريةن دون  إطوره ن خل ا أن  .]م1405/ه808:ت[ب د    أهل  ومفاده حسب  -الحل والعق

دونّينظر ن خل ر  -ة اب ة ب الشوآةتعتب انالعصبية المبني ان ومك ل زم  لأص يه العصبيةحيث إن  .من آ

ا  ينشأ افيم ،العوائد ومجاري العصبية أمر فاعتبر .آان آما للعادة الحكم صار«؛ ألنهالملك والحكم  من  عنه

ة  الملك وأصبح .والمفاسد المصالح د  والخالف ا  والعه دة  المهمات  من  امً ِهُم بهم ا  ،األآي وا  آم م  زعم  يكن  ول

ل  من ذلك انظر  .قب ة  آانت  آيف  ف د  الخالف ه  اهللا صلى  النبي  لعه لم  علي ر  وس ة  غي م  ،مهم ا  ْدهِ ْعَي فل م  ،فيه  ث

ه  الضرورة  دعت بما ،الشيء بعض الخالفة زمان ةاألهمّي تدرجت ة  في  ،إلي اد  الحماي ردة  وشأن  ،والجه  ال

اه  آما ،والترك الفعل في بالخيار فكانوا ،والفتوحات ه  اهللا رضي  عمر  عن  ذآرن م  ،عن وم  صارت  ث  من  الي

وازع  سر هي التي ،العصبية فيها فاعتبرت .بالمصالح والقيام الحماية على لإللفة األمور أهم ة  عن  ال  الفرق

 .622 »وأحكامها الشريعة بمقاصد الكفيل والتوافق ،اعجتماإل ومنشأ والتخاذل

 
 .أهل الحل والعقد مفهوم  تحقيق  .5-1-4     
 

ه    وي. ذهب إليه الغزاليالمعتبر فى إنعقاد اإلمام آما جمهور أهل الحل والعقد هو              ا نقل ك م ؤيد ذل

أهل الحل  إجتماع  يةإشتراطعلى  راهيمبن إبرواية إسحاق  يف ،عن اإلمام أحمد بن حنبل يأبو يعلى الحنبل

ق  ي ،وعلى هذا. اإلمامة إنعقادوالعقد في  ام الحق  طل ه  ،اإلم ذ  «بأن ام ال د    ق يجتمع   ياإلم ول أهل الحل والعق

 .623»عليه آلهم

 

ومعنى  ن آلمة الحل والعقد دالة لفظا أ«فذآر. الحل والعقدفهوم أهل م اإلمامّي حقق الشيخ الرآابى         

ة في   على جملة ذ ة معين م إرادة خاصة   ،المجتمع  ات هيئ ين    ،له دبيرى مع ل ت ة    ،وعق ا تثق األم لحسن   ،به

                                                 
 .10/43ج ،السابق المصدر    - 621
 .213ص) بدون التاريخ/(4ط ،لبنان ،بيروت ،ث العربيدار إحياء الترا ،مقد مة ابن خلدون ،ابن خلدون - 622
 ،)بعةطبدون رقم ال( ،لبنان  ،بيروت ،دار الفكر للطباعة والنشروالتوزيع ،محمود حسن ،تحقيق ،األحكام السلطانية ،الحنبلى أبي يعلى الفراء  - 623

  .28ص،م1994/ه1414
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ي ة تصرفهم ف رع. االم تهم خاصة بف ون هيئ ل أن تك ين ،وال يعق ه ،أو شأن مع تهم علي ع آلم واء  ،تجتم س

ية ة سياس انوا هيئ ابه ،إقتصاديةأو ،أآ ا ش ار .أو م ى إعتب ن عل انون ولك ق بالق م إرادة تتعل ذنوبالت أن له  ،في

ة   ُلفيحتمل حْم اني     الكلم ا تجتمع من مع ى م م والق     ،ة خاصة إضافيَّ  عل أنية الحك ا ش ذ رار له تجتمع   ،والتفي

ة     أهل إن  ...لة ما وتنفذ هذه الكلمةآلمتهم على مسأ د من حيث النظري ا     ،زمال الحل والعق يس متعلق ه ل ولكن

ى     ،أو ثالث  ،بخمسة  اج إل ا يحت ى المسلمين أمرٌ     ؛ملسع ومشارآة أش   مدى أو وإنم ة عل رتبط  ألن الوالي ي

ام . بجميع المسلمين الى     ،فيجب أن يكون نصب اإلم ل اهللا تع ا من قب ة   ،إم ع المسلمين   أو من ناحي وال  ،جمي

د أهل الحل أ  أو من ناحية  ،ثرهمقل من ناحية أآأ ر     ،ولعق ع أو األآث ه رضا الجمي ين     .إذ تعقب وذ تعي ا نف وأم

م   حق ال في ،آخمسة مثال ،عدد قليل ليم له ابعت  ،جميع ووجوب التس ه  الف ،همأو مت ل وال    ،مالك ل ال في العق

 .624»الشرع في

 

 :اإلمامة ببيعة أهل الحل والعقدإثبات   .5-1-4
 

ائل    وهي  إذ  ،شاعرةد لمن يصلح لإلمامة عند األتنعقد اإلمامة ببيعة أهل الحل والعق            يلة من وس س

اور نها آما بي إنعقاد اإلمامة عندهم ا     ،]م1058/ه450:ت[ياإلمام الم د من أنه ا  :تنعق ار أهل الحل     إم بإختي

 .625»اإلمام السابقمن بعهد  أو والعقد

 

 :نماذج لطريقة إختياراإلمام عند الماوردي. 5-1-5 
 

 :ثالثة درجات شملت أهل الحل والعقد اإلمام من قبل إختياري الماورد بلور بهاالطريقة التى           

 . مكان واحد يعقد فإجتماع أهل الحل وال -)أ(

 مواصفات اإلمام من حيث الشروط سبرو ،البحث لمن يصلح  اإلمامة في بذل اإلجتهاد -)ب(

 .626 »لى طاعتهإأآثرهم فضال وأآملهم شروطا ومن يسرع الناس  «:مثل لعقد البيعةلالالزمة 

ا   أفإن  ،الجماعةإذا تميز من بين  ،عرض اإلمامة على المرشح -)ج(           ايعوه عليه ا ب ن وإ ،جاب إليه

د مرض   ؛ لم يجبر عليها ،ليهاإمتنع من اإلمامة ولم يجب ا ا عق ار األنه ار   ال ة وإختي راه وال إجب ه إآ م   ،يدخل ث

 .627 عدلوا عنه إلى شخص آخر من مستحقيقها

 

                                                 
 .263-262ص  ،ه1/1412ط، ،إيران ،قم ،الم اإلسالمىاإلعمرآز  ، األسس السياسية والمذهب الواقعى ،الرآابى - 624
 .35ص ،م1990/ه1410/ 1ط ،دار الكتاب العربي بيروت لبنان ،د عبد اللطيف الّسبع العلمّي خال ،تحقيق ،حكام السلطانية األ ،الماوردى - 625
 .35ص،صدر السابقالم - 626
 .35ص  ،المصدر السابق  - 627
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********* 

 
 
 
 
 
 

 :والية العهد عند األشاعرةاإلمامة ب إثبات .5-2 

 

 :ة والية العهدوعّيشرم .5-2-1 
 
ا   آما قرر طرق إنعقاد اإلمامةإحدى  والية العهد عتبرت          اوردى به د      ،الم ة تنعق حيث ذآر أن اإلمام

 .628السابق اإلماممن عهد تال: والثانى. تيار أهل الحل والعقدإخ :أحدهما ،من وجهين

 

د   و          ة العه ى جوازوالي ل . ال خالف بين العلماء عل ل ال  ب اورد نق ى   يم اع عل ك  اإلجم  ندس أ حيث  ،ذل

 :أمرين إلى جوازها

 .ن أثبتوا إمامته بعدهيالمسلمأن و ،عهد بعدهال يوليتبكر عمر بن الخطاب ل يتعيين أب): األول(     

ا      ،وعهده إلى أهل الشورى الستة    تعيين عمر): الثاني(      ان    ،حيث قبلت الجماعة دخولهم فيه م أعي وه

ا    ،هاوخرج باقى الصحابة من ،العهد بها لصحةالعصر إعتقادا  اس رضوان اهللا عليهم حين   ،وقال علّي للعب

ا من     " ،الشورى  يول فعاتبه على الدخ را عظيم ان أم م أ  ،مر اإلسالم  أآ ه   يلنفس  رل فصار   "الخروج من

 .629إنعقاد اإلمامة يالعهد بها إجماعا ف

 

قيفة   اهللا عنه ف يرضفأما أبوبكر « :وأآد الجويني على جوازها فقال           وم الس ه ي  ،قد تواترت البيعة ل

 .630 عهده ّيوآان عمر رضى اهللا عنه ول

 

                                                 
 .33ص ،المصد رالسابق - 628
 .43ص  ،ر السابقالمصد - 629
 . 5ص ،م 1981/ه2/1401ط ،رجامعة قط ،آلية الشريعة  ،عبد العظيم ديب/ د ،تحقيق  ،ث الظلماغياث األمم فى التي الفياثى ،الجوينى - 630
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ة   ىمن جهة آخر يّوقوت ،ختياراإلنظرية األشاعرة المبنية ب ُفِعْضد ُتفكرة والية العهن أإال            نظري

ك  .على النص  ةة المبنّياإلمامّي ا دام  ،وذل لم   صلى  يالنب  م ه وس رك  ،اهللا علي ة   ت م يوجد نص     األمر لألم ول

 .؟!عهد من بعدهتفمن أين جاء اإلستخالف وال ،منه

 

ردد  يد فلم يتردو ،بو بكر أهمية اإلستخالفأ َرُعفإذا َش          ا    ذلك آما ت تند إستخالفه     عمر فيه ا مس فم

  لعمر؟

ة عمر   آانت  إذا ،أيضا و           دم اإلستخالف  عزيم اءي فمن أ  ،ع ة القا ال تن ج رك أمر  ال ت: ةئل نظري ت

 .جرينن أخيرا ستة من المهاعّيف المسلمين بغير راع؟

ة   مر أترك  ،اهللا عنه يرض يعل وإذا آان        دون  األم ين  ب ار   ،تعي م إخت ن فمن أي   ،حسن الالمسلمون   ث

 .جاء إستخالف معاوية إلبنه يزيد؟

 

ائلين  األة آبيرة عند إشكالّي تشكل ،هذه األسئلة         ار شاعرة الق وعدم النص من الرسول صلى       باإلختي

  .العصبية والشوآة والقوةاإلمام في  إختيار حصرواثم  ،في الحكم الشورى لواأهم حيث ،اهللا عليه وسلم

 

وم إن         ة اومفه دالي ه الصحيح يف -لعه ا -مفهوم نص ر يال يغ ذال ة يال ه اإلمامي ول ب ه و ،تق يقصد ب

ا  .ام الذى قبلهمن اإلم إما من الرسول أو ،التعيين وا   نحد  ومن هن ة  أن األشاعرة وافق ول  اإلمامّي لنص اب  الق

 . األستخالفأو  والية العهد أى

 

ة   نأ ]م1355/ه756:ت[ي اإليجي األشعري   العضد ماإلما ذآرو        النص من الرسول    اإلمام  ،تثبت ب

 .631للشيعةخالفا  ببيعة أهل والعقد والحل آما تثبت ،مام السابق باإلجماعاإل أو من 

 

ا للعا « :اإلمامّي الحلّى قال اإلمامو          ة  تعقد اإلمامة بالنص عندنا على ما سبق والتنعقد بالبيعة خالف م

ة أب وا إمام إنهم أثبت ر يبأسرهم ف النص  بك اد ب ى صحة اإلنعق وا عل ة ووافق نهم بالبيع ا وجوز لك ا إنعقاده

ى عمر           إستخالف اإل ):الثانى(... البيعة ):أحدها(: بأمور و بكر إل د أب ا عه ه آم ده إلي ه وعه ذى قبل ام ال .. م

 .632»الثالث القهر والغلبة واإلستيالء

 

                                                 
  .399ص ،)بدون رقم الطبعة والتاريخ(،لبنان ،بيروت ،عالم الكتب ،المواقف في علم الكالم ،اإليجي  - 631
 .402-398ص/9ج ه1429 ،إيران ،قم  ،المطبعة ستارة ،اثإلحياء التر ،مؤسسة آل البيت ،تحقيق ونشر ،الفقهاءتذآرة  ،الحلّي   - 632
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د يقصد ون إ           ة العه ا الي ينبه ذا ،التعي ى ه ريعتبر ،وعل ى بك تخالف أب ر إس ان  لعم ى ألمآ  رأول

ة   لم يكننه حيث إ ،ّيالسداسفي الشورى المسلمين من تعيين عمر  ة ع  في الحقيق د والي وبكر    ه ا فعل أب  ،آم

 .633بين المسلمين الشورى المطلق لم يكنأيضا و

 

ا    ،فضل والية العهد ،ق إثبات اإلمامةأن اإلمام ابن حزم بعد ما ذآر طر ،يؤيد ذلكو           طبأض لكونه

ة  دفوج « :قائال ،و تشتت األراء ،بر المسلمين من الفوضى واإلضطرامأل د اإلمام  :يصح من وجوه    نا عق

ك ف   يفعل ف وسواء ،بعد موته ايختاره إمام ،أن يعهد اإلمام الميت إلى إنسان ،وأفضلها وأصحها لهاأّو  يذل

ا فعل ر   ،إجماع على المنع من أحد هذه الوجوه إذ ال نص وال ،عند موتهوأمرضه  يأو ف ،صحته سول  آم

د       ا فعل سليمان بنموآ ،وآما فعل أبوبكر بعمر ،بكر ياهللا صلى اهللا عليه وسلم بأب ن عب ك بعمر ب د المل عب

ا ف   ،و الوجه الذى نختاره ونكرهه غيرهوهذا ه ،العزيز ة      يلم ذا الوجه من إتصال اإلمام مر  أظام  نتوإ ،ه

ة فوضى      يف مما يتوقع  ،اإلختالف والشغب ورفع مايتخوف من ،اإلسالم وأهله اء األم ره من بق ومن   ،غي

 .634»ث األطماعودنتثار األمر وإرتفاع النفوس وحإ

 

 :عند األشاعرة بوالية العهد اإلمامة ة إنعقادإشكالّي .5-2-2 
 

ا   ب ولم يطوروا ،اإلختيارعلى ة تهم المبنّيبنظرّي األشاعرة لم يتقيدوا          ا وتطبيقي ا نظري ا طورت    ،ه آم

د والتّع صالّنعلى ة تهم المبنّينظرّية اإلمامّي ام    من ال  ه ذا نجد أنّ  . رسول أو من اإلم ة اإلختي   ول م  نظري ار ل

 .لإلمامة بعده تعيين عمررضي اهللا عنه  أبوبكر حتى بادر ،السقيفة تجد أرضية مقبولة بعد

 

بعض   ِلبَ ِق من اشديد اإلحاحواجه  ،اهللا عنه ترك األمر لألمة يوعندما أراد عمر بن الخطاب رض         

ة  يترك أمر األ أن ال ب ،الصحابة ين  م دمته  يوف  .من دون تعي ن ا ممق وعائشة رضى اهللا    ،صة وحف ،عمر  ب

نهم يف .ع لم ف ر رض أن ا :مس ن عم ال  يب ه ق ت  : اهللا عن ة فقال ى حفص ت عل ر   َتأعلْم: دخل اك غي أن أب

ال . إنه فاعل : قالت. قلت ما آان ليفعل: قال .لٍفْخَتْسُم ك    يفحلفت أن  : ق ه فى ذل ى غدوت    فسكتُ  .أآلم حت

ه ف  ،تع جبال حتى رج  يت آأنما أحمل بيمينفكن: قال. ولم أآلمه ألن  ،دخلت علي اس    يفس ا  أو ،عن حال الن ن

ا ل      سمعت الناس يإن :ثم قلت له: قال ،أخبره ة فآليت أن أقوله ون مقال وا   .كيقول ر مستخلف   أزعم  ،نك غي

د ضيع      ،غنم يأو راع ،إبل يإنه لو آان لك راعو ا رأيت أن ق ال    ف ؟ثم جاءك وترآه اس أشد ق ة الن : رعاي

ه   فو يفوافقه قول م رفع ال  ّيإل  ضع رأسه ساعة ث ه  إ: فق  ن رسول اهللا أل؛ وإنى ال أستخلف   ن اهللا يحفظ دين

                                                 
 .192-6/190ج ،ه3/1417ط ،إيران ، قم ،مؤسسة النشر اإلسالمي ،بحوث في الملل والنحل ،السبحاني  - 633
 97ص /3م ج2/1999ط  ،لبنان ،بيروت ،دارالكتب العلمية ،س الدينأحمد شم ،تحقيق ،الملل الفصل فى الملل واألهواء والنحل ،ابن حزم - 634
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 ن ذآر رسول اهللاأفواهللا ما هو إال  ،ستخلف فإن أبا بكر قد إستخلفأن وإ ،صلى اهللا عليه وسلم لم يستخلف

ه     ،صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر دل برسول اهللا صلى اهللا علي دا   فعلمت أنه لم يكن ليع لم أح ر    ،وس ه غي وأن

 .635ستخلفم

 

ه عمر    لم يستخلف ،ول صلى اهللا عليه وسلمإذا آان الرس ،هنا أتيت يةشكالفاإل          رضى   آما صرح ب

 . ؟أبى بكر رضى اهللا عنه تبع فعَلو ،صلى اله عليه وسلم يالنب فعَل عمُر تركفلم  ،نفسه عنه  اهللا

 

لم    به عزم ذيال مالعز هو آان  اإلستخالف أّن ،لي يظهر لكن والذي           ه وس  ،الرسول صلى اهللا علي

  .عمر نهعّي ماحين اهللا عنه يأبو بكر رض فعله و الذيوه

 

ال  د من طريق عبد اهللا بن عبيد اهللابن سع هخرجأيؤيد ذلك ما و          اس لعمر   : أنه ق ال أن د : ق  ؟أال تعه

ر  : قال ذلك آخذ أى الفعل والترك؟ ّيأ:قال ن مني ه  ،وهو مشكل  : اب رك   نأب ب اأج  إال أن ل الت من  يؤخذ   دلي

لم    يؤخذ من عزمهودليل الفعل  ،فعله صلى اهللا عليه وسلم واضح ه وس ذ و ،صلى اهللا علي ه  يال عائشة   روت

ول ال  ،وابنهبكر  يأردت أن أرسل إلى أب مت أولقد هم «بلفظ اهللا عنها يرض لون أو يتمنى   ئاق فأعهد أن يق

 .636»نون أو يدفع اهللا ويأبى المؤمنونيأبى اهللا ويدفع المؤم ،المتمنون ثم قلت

 

ومن هنا يحمل إستخالف عمر    ،إال على جائزال يعزم  والنبي صلى اهللا عليه وسلم :قال ابن منير          

ه  َمِهَف ،وأيضا. اإلستخالفالنبي صلى اهللا  عزم بناء على لم     أبو بكر من عزم ه وس  ،الجواز  صلى اهللا علي

 .بولهاتفق الناس على قوفأستعمله 

     

لم      ينه الذأل؛تركح عنه اليظهر أن عمر رّج يوالذ :قال ابن حجر              ه وس ه صلى اهللا علي وقع من

 .637وفعله اإلفراد فرجح اإلفراد ،لحجا يالتمتع فاهللا عليه وسلم على  بخالف العزم وهو يشبه عزمه صلى

 

ة هذا األمر مسلكا م يإن عمر سلك ف«:ل ابن بطالاق          رأى اإلستخالف أضبط     ،توسطا خشية الفتن ف

النبى صلى اهللا عل    ،ألمر المسلمين داء ب لم   فجعل األمر معقودا على الستة لئال يترك اإلقت ه وس ى بكر  وي   ،أب

                                                 
اء بإشراف الناشر     ،تحقيق ،باب اإلستخالف وترآه  إلمارة آتاب ا ، صحيح مسلم شرح ،النووى - 635 ة   ،لجنة من العلم ل    ،وبمراجع الشيخ خلي

 448-447ص/12-11ج )بدون رقم الطبعة والتاريخ( ،لبنان ،بيروت ، دار القلم  ،الميس
راث العربي    ،باب اإلستخالف ،مألحكااآتاب  ،ي بشرح صحيح البخاري فتح البار ،ابن حجر - 636 روت  ،دارإحياء الت ان  ،بي  ، ه4/1408ط لبن

 . 13/175ج ،م1988
 .175ص/13ج،السابق المصدر - 637

 

 

 

 



243 
 

ين   وهو  ،اف طر فأخذ من فعل النبى صلى اهللا عليه وسلم رك التعي ا     نوم  .ت د    ،فعل أبى بكر طرف وهو العق

    .638»ألحد الستة وإن لم ينص عليه

لم آان   عأن عزيمة الرسول صلى اهللاتقريره  يالحظ مما سبق          د واإلستخالف   تليه وس ذه  . التعه وه

ا   ،هي التي جرى عليها رسم الحكم بعد أبي بكر  العزيمة ة  إن أصل   :سواء قلن ك العزيم ه   تل  حديثُ دل علي

ه  ،أشرنا إليه يائشة الذع لم    أو إرادت ه وس ة  ا صلى اهللا علي د     وصيّ لللكتاب ة التى أراد أن يكتب للصحابة عن

 .الم يتم بهحيث  وفاته صلى اهللا عليه وسلم

      

ول من ا لشروط هواألوفقل شخص مستكمٍلإلى التعهد ف ،لى أي حالوع           ار  لق رك األمر   و باإلختي ت

 .فوضى  بين المسلمين

 

 

 :عند األشاعرةصفات والية العهد . 5-2-3 
 

ام عهِّالية العهد أن ُيو ياألصل ف         اس   يٍّامرض  اواحد  اشخص  د اإلم دى الن ذا  . أمر المسلمين  في   ل وه

 .639الحكم يمعاوية فها أحدثهي نظرية  نظرية التوارثفإن . حكمالتوارث فى النظام يخالف  التعاهد

 

م  يلتوارث ف عدم جواز ا زم علىاإلمام ابن حأآد و        ر       «الحك ك أيضا نص ق م يوجب ذل ه ل وال  نآألن

 .640]135:النساء[ن بالقسط﴾﴿ آونوا قوامي:بل قال تعالى ،سنة وال إجماع وال دليل

 

ى حد من    أن األمر مْش ،جدنوآيف ناقشوها  ،إشكالية والية العهد عند األشاعرة إلى إذا نظرناف        كل إل

ل  ،عرف ال يفاألصل ف . رةيْ الغموض والحِ  د   ،والشرع ،والعق ام  أن يتعه ى شخص  لمين أمر المس   اإلم إل

 .641»مة من وقت العهداعا لشرائط اإلممستجم«ةآفاي واحد ذا

 

                                                 
 .13/176ج،المصدر السابق - 638
 .255ص  ،م 1984/ ه1404/ ط ،لبنان ،بيروت ،دار القرآن الكريم ،النظام السياسى فى اإلسالم ،محمد عبد القادر/ أبو فارس د - 639
زم - 640 ن ح ل  ،اب واء والنح ل واأله ى المل ل ف ل الفص ق، المل دين ،تحقي مس ال د ش ة ،أحم ب العلمي روت ،دارالكت ان ط ،بي / 2لبن

 .94ص/3ج،م1999/ه1420
 1985/ 2ط ،الكويت ،مطبعة حكومة الكويت ،عبد الستار أحمد فراج ،يقتحق ،مآثر اإلنافة في معالم الخالفة ،أحمد بن عبد اهللا ،القلقشندي - 641
 .50-49ص /1ج
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ه  أو ،الغائبأو ،إلى حد التعهد إلي القرابةعندهم  وزقد تجا  إال أن األمر        ود إلي ذا أمر   . تعدد المعه وه

ناقشوا   اعرة جد أن فقهاء األشنو هذا. الدين والدنياأمور في  حفظها من الب تبحد ذاته يتناقض مع ما أوجب

 .صفات والية العهد وصوره

 

 :شروط والية العهد
 

  :الشروط التالية يجب أن تتوفر على المعهود إليه باإلمامة        

الم .1 ة ،اإلس وغ ،والحري ل ،والبل ة ،والعق ةوال ،والذآوري اءة ،عدال ا ،والكف روط  وغيره ن الش م

 .المعتبرة

م   ،يقبل المعهود اليه العهد ويرضاه أن  .2 إن ل د     ف ه العه ود الي ل المعه ر      ،يقب ده وال يجب د عه فال ينعق

ين طرفين    ؛على ذلك د ب د من م  فال ،ألن العهد آما هو معلوم عق ه ورضاهما     وب ة الطرفين علي افق

 .به

ه حاضرا  .3 ود الي ون المعه م الحاضر يف وأ ،أن يك ة  ،حك وم اإلقام ون معل ث يك ان   .بحي ا إذا آ أم

 .يجوز العهد إليه وإستخالفه فال ،المعهود إليه مفقودا أو مجهوال

ى أصوله   .4 ه  ،أو فروعه  ،أال يعهد المستخلف إل داده  ،آأبائ اده  ،وأوالده ،وأج ك  ،وأحف د   ؛ذل ألن العه

م ل شهادة الرجل ،آالشهادة والحك ة بح والتقي فاإلنسان يحب  .هقألصوله ولفروعه لوجود التهم

 .642هم جزء منهأو همألنه جزء من؛ ويحب أصوله وفروعه ،لنفسه ويؤثرها على غيرها

 

 :عند األشاعرة صور والية العهد . 5-2-4 
 

اعرة د األش ة صور عن د ثالث ة العه د ال -)أ( ،لوالي ةلتعه ة   -)ب( ،لقراب د حال ة غيتعهُّ هب ود الي  ،المعه

 . هود إليهعتعدد الم  -)ج(

 

 ):األصول والفروع(لقرابةلد هُّتَعال   -)أ(

 

                                                 
-246ص،م1984/ه1404) بدون رقم الطبعة( ،لبنان ،بيروت ،دارالقرآن الكريم ،النظام السياسى فى اإلسالم ،محمد عبد القادر/ أبو فارس د -642

247. 
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اعرة نم      اء األش ة ينذجوأورد فقه د القراب ا  ،لتعه ك إم ودوذل ون المعه ه أن يك د إلي د أو اول أو أن . اوال

ود  . اأجنبي أو ،أو ابن العم ،خابن األ  أو ،خمثل األ ،الدو يكون المعهوم إليه من غير ولد أو فإن آان  المعه

 :فللعلماء فيه ثالثة مذاهب ،إليه ولدا أو والدا

ى صالحية المعهو   ب. ليس للخليفة أن ينفرد بذلك لواحد منهما .1 د ل البد  بموافقة أهل الحل والعقد عل

م     . مجرى الشهادة يإليه وذلك بمثابة التزآية ليجر ة مجرى الحك ى األم ده عل وهو ال يجوز    ،وتقلي

 .أن يحكم لوالد وال ولد

م     ،ألنه أمير األمة نافذ األمر لهم وعليهم؛ له اإلنفراد بذلك لكل منهما .2 ى حك فغلب حكم المنصب عل

 .ولم يجعل للتهمة عليه فى ذلك طريقا. بالنس

ه    . ألن الطبع إلى الولد أميل منه إلى الوالد. أن له اإلفراد بذلك للوالد دون الولد .3 ا يقتني ان م وبذلك آ

 .643 دون والده لولدهفى األغلب مذخورا 

 
أن يكون    ،أما إن آان المعهود إليه ال من الفروع وال من األصول          ن اخ  أآ ا أو اب ن عمّ  أ خ و أ ،و اب

ا د         ،أجنبي ل والعق ل الح ن أه د م ارة أح ر إستش ن غي ه م د إلي اعرة التعه د األش نهم  ،فيجوزعن واإلك  ختلف

  .644رضى األمة عدم إشتراط القلقشندي اإلمام جحور. ر رضى األمةإشتراطّية لزوم  ظهو

 

 

 :تهاجواز تعهد القرابة عند أبي يعلى الحنبلّي وابن خلدون المالكّي ومناقش. 1
 

ي  بمن اإلمام أ أآد آٌل           ى الحنبل دون   ،ي يعل ن خل الكيّ  واب ى جواز تع   ،الم ة ه عل ى    ،د القراب اء عل بن

 . ومراعاة للمصلحة عن اإلمام نفي التهمة

 

ى  ن يعهد إلى من ينتسب إليه بأبوة أو بنّوأيجوز  :الحنبلّي قال أبو يعلى الفراء          ة إذا آان المعهود عل

ةصفات ا ا ت  ؛ألئم د وإنم نفس العق ه ب ود إلي د للمعه ة ال تنعق ة تنتف ألن اإلمام لمين والتهم د المس د بعه  ينعق

 .645عنه

 

ه  يوال يتهم اإلمام ف« :ن رحمه اهللاوقال ابن خلدو          أمون    ؛هذا األمر وإن عهد إلى أبيه أو ابن ه م ألن

ه  أولى   ،النظر لهم فى حيات د مما    ف ة بع ا تبع ه أن ال يحتمل فيه ال ف     ،ت ا لمن ق د   يخالف د والوال أو لمن   ،الول
                                                 

 .52ص،/ 1ج م2/1985ط ،الكويت ،الكويت حكومة مطبعة ،عبد الستار أحمد فراج ،تحقيق ،مآثر اإلنافة في معالم الخالفة ،القلقشندي -643
 .52ص /1ج ،المصدر السابق -644
 . 31ص ،م1994/ط ،لبنان ،دار الفكر بيروت  ،تصحيح محمود حسن  ،األحكام السلطانية ،الخنبلىلى أبو يعالفراء   - 645
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ه  ي فإنه بعيد عن الظنة ف ،خصص التهمة بالولد دون الوالد ك آل دعوا       ،ذل ة  ت اك داعي ال سيما إذا آانت هن

د   ،إيثارمصلحة او توقع مفسدةإليه من  ع  ف    ،فتنتفى الظنة عند ذلك رأسا الوال ا وق ة إل   يآم د معاوي ه  عه بن

اس   يإنما هو مراعة المصلحة ف    ،بالعهد دون سواه يزيد ابنه إليثار معاويةوالذي دعا   ...يزيد اع الن  إجتم

د  الحل  أهل باتفاق أهوائهم واتفاق ه  والعق ذ  علي ة  بني  من  حينئ و  إذ ،أمي ة  بن ذ  أمي  .سواهم  يرضون  ال يومئ

ذلك  فآثره .منهم الغلب وأهل ،أجمع الملة وأهل ،قريش عصابة وهم ره  دون ب ه  يظن  ممن  غي ى  أن ا  أول  ،به

 .646»الشارع عند أهم شأنه الذي هواءاأل واجتماع تفاقاإل على حرصا ،المفضول إلى الفاضل عن َلَدوَع

 

 ):األصول و الفروع(د القرابةتحقيق تعّه.   2

 

روع   ،بةاتعهد القر إن         افى مع روح   ت سواء من األصول والف م  اإلسال تن ك  ،م في الحك لوجود  «  وذل

ه      ،لمسلم مأمور باإلبتعاد عن الشبهات ومواطن التهموا ،التهمة بحقه تبرأ لدين د إس فإنه من إتقى الشبهات فق

 .647»وعرضه

 

ا بكر رضى اهللا      ،طرق إثبات والية العهد عند الخلفاء الراشدين إلى إذا نظرناويؤيد ذلك          نجد أن أب

يم  يبن سرة  أ من واحدإلى وال  حتى ،هبراقأوالده وأ من أحدإلى يعهد  مل ،عنه ا     ت ان ينتمي إليه ل . التي آ  ب

 .يمن بنى عد ووه ،عمر بن الخطاب رضى اهللا عنهإلى  عهد

نهم    من الصحابةأنفار  لى ستةإاهللا عنه قد عهد  يالخطاب رض نجد أن عمر بن ،آذلك        يكون واحد م

  .648ربهواحدا من أوال ده  أو أقا حينأن يجعل  المرش اهللا عنه يلم يقبل رضو ،الخليفة

 

ه    ا سأل الناسعند م هد إلى ولده الحسنعبى التأطالب   يبن أب ايأن عل عالوة على ذلك نجد        الوا ل وق

  .649»ال آمرآم وال أنهاآم أنتم أبصر«:قال ؟سنإبنك الح عأنباي :

 

« الشرع هة ال من جمن جهة العقل ومبرر ال  ّية التعهد إلى القريب ليس لها أنظرّيإن وعلى هذا ف         

اع  ،زوغرائ  ،لألن اإلنسان مهما بلغ من التقوى والورع والصالح يبقى إنسانا فيه ميو وازع نحو    ،وطب ون

ذنب ويستغفر    .ونوازع نحو الشر ،الخير يس بمعصوم  و ،فهو يخطىء ويصيب وي ذا  . ل ا دام ه اإلنسان   وم

اءه وأبنائ  ر عليها آح ِطبعوامل جبلية ُف أثرويت معصوما ملكاليس  ا  ب آب اتهم غالب إن نف    ،ه ومحاب ة   يف التهم

                                                 
 .210ص )بدون التاريخ/(4ط،لبنان ،بيروت ،لعربيإحياء التراث ا دار ،مقد مة ابن خلدون ،ابن خلدون - 646
 .247ص ،م1984/ه1404) بدون رقم الطبعة( ،لبنان ،بيروت ،دار القرآن الكريم ،النظام السياسى فى اإلسالم ،محمد عبد القادر/ أبو فارس د -647
 .248-247ص  ،المصدر السابق - 648
 . 250ص   ،ر السابقدالمص - 649
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د    راه بعي ة    . اعنه بشأنهم  أمر ن م قريب ة بحقه ل التهم نا مع أب     ،ب راء    يولس ى الف دون ف   يعل ن خل  ينف  يواب

ه ة عن تدرك  إن و ،التهم ه واس د آالم د قي ا ق ان األول منهم ر  آ أرجع األم ه ف ى ال آل اسإل د ،ن إذ  ،ال للعه

 .650» أبيه أو إبنه بعهد اإلمامة عنده تنعقد ببيعة الناس ال

 

 :المعهود اليهبة غي حالةد تعهُّ -)ب(
 
 :عند األشاعرة له حالتان غائبإلى شخص  إن تعهد أمر اإلمامة  

 .إليهعهد تيصح الفحينئذ ال ،مجهول الحياةأن يكون الشخص المعهود إليه . 1    

ون الشخص. 2     اة أن يك وم الحي ذ ،معل هصّح ي فحينئ د إلي هو ،التعه ى قدوم ا عل ان موقوف ات ف .آ إن م

د    فهذه ،هد على غيبتْهالَع ُيلَوالعاهد َو أخر المسلمون       ،الحالة إستقدمه أهل الحل والعق ه وت إن طالت غيبت ف

ة   والعقد عنه نائبا إستناب أهل الحل ،أمورهم يخير النظر فبتْأ ة دون الخالف ه أمرُ  يويمض  ،يبايعونه بالنياب

ان حاضرا    الخلي فيه أمرُ  يفيما يمض و آ ة أن ل ة الغائب     ،ف دم الخليف إذا ق ان نظره   ستخلَ نعزل الم إ ،ف  ف وآ

 .651بعد قومه مردوداو قدوم الخليفة ماضيا قبل

 

 

 : المعهود إليهد تعّد  -)ج( 
 

 :عند األشاعرة تانصور إليه دوهعمتعدد ولي الل

ة أم. 1    ل الخليف ين أن يجع ين أشخاص معّين د شورى ب ي ،ر التعه م يع ث ل ى األخر نحي دا عل ا أح  ،فيه

د      د موت العاه د بع دا من الم   ،فحينئذ يختار أهل الحل والعق يهم  واح ود إل ع أنفسهم من      ،عه أو يخرج الجمي

 .العهد ويبقى واحد منهم

أآثر  أعنى  إذا -هذه الحالة يوف    نهم ف    ألهل الحل والعق   ال يجوز   -عهد إلثنين ف دا م اروا واح  يد أن يخت

ه إال بإذ  ءأثنا ه حيات ه   ؛ن ة  أحق ألن ه صحيحا   ... باإلمام ا دام رأي د        .م م يجز ألهل الحل والعق ن أولومات ل

ر من نصّ    أعلى  بل لو نّص ،يختاروا واحدا غيرهم ه  هل اإلختيار لم يصح اإلختيار من غي ك   ؛علي ألن ذل

  .من حقوق خالفته

 

                                                 
 .249ص ،المصدر السابق - 650

 /1ج، م2/1985ط ،الكويت ،طبعة حكومة الكويت ،عبد الستار أحمد فراج ،تحقيق ،مآثر اإلنافة في معالم الخالفة ،أحمد بن عبد اهللا ،القلقشندي -651
د عبد اللطيف الّسبع العلمّي  دار الكتاب العربي بيروت خال ،تحقيق ،األحكام السلطانية والواليات الدينية ،الماوردى: وأنظر. 53ص
 .45ص ،م1990/ه1410/ 1ط ،بنانل
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 .بها إلى غيره َدِهْعأن َي اإلمام جاز له ،أحد المعهود إليهم يتعينت الخالفة باإلختيار ف إذاأما        

ا طعن   :قال أنه ،عن عمرو بن ميمون األودى يرواه البخار ذلك ما يصل فواأل         ؤمنين    لم ر الم أمي

دا  ما أر: فقال ،واستخلف ،أوص يا أمير المومنين: اهللا عنه قيل له يعمر بن الخطاب رض ذا   أى أح حق به

ان  ،افعّد عليّ . عنهم راض ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهورسو يالذين توف ،الرهط ءاألمر من هوال  ،وعثم

روال ة ،زبي عدا ،وطلح رحمن  ،وس د ال والء ا    أو. وعب ع ه ه إجتم ن دفن رغ م بض وف ا ق ه لم ال . رهطلن فق

ال طلحة   .يإلى عل  يعلت أمرقد ج: الزبير: فقال. إلى ثالثة منكم آمإجعلوا أمر: عبدالرحمن بن عوف : وق

ن عوف      : وقال سعد بن أبى وقاص. عثمان إلى يقد جعلت أمر رحمن ب د ال ى عب ال  . قد جعلت أمرى إل فق

رّ يا أيكم: عبد الرحمن بن عوف ه     تب ه إلي ذا األمر فنجعل ه وا  واُهللا ،أ من ه لينظرن أفضلهم فى     ،إلسالم علي

ه إل  : ن عوف فقال عبد الرحمن ب  .)على ،عثمان(سكت الشيخاننفسه ف و عن   أن ال آ ّيعل  واُهللا يأفتجعلون ل

ه وس     )علي(لك: فأخذ بيد أحدهما وقال ،نعم: أفضلكم؟ قاال دم فى   من قرابة رسول اهللا صلى اهللا علي لم والق

م  ،ولئن أمرت عثمان لتسمعن وتطيعن   ،عليك لئن أمرتك لتعدلن واُهللا ،ما قد علمت ،األسالم اآلخر    ث خال ب

ه عل   ،ك يا عثمانرفع يدإ: عبد الرحمن قال ،خذ الميثاقفقال له مثل ذلك فلما أ ج أهل    ،ّيفبايعه وبايع ل وول

 .652الدار فبايعوه

 

يهم    نهأإال  ،رن يعهد إلى إثنين فأآثأ.  2 ة ف ذ  ف .رتب الخالف ده   حينئ ة بع ل الخالف ب الترتيب  حس  ،تنتق

اهللا  يمن رواية ابن عمر رض  يما ثبت فى صحيح البخارعلى  :هاجوازمن قال ب تجحوا. رتبه يالذ

ا ول ا ،عنهم لمهللاهللا صلى اأن رس ه وس ر  ، علي ال  أم ة وق ن حارث د ب ه زي ى جيش مؤت ل «:عل إن قت

ل  وفى رواية . »فجعفر بن أبى طالب فإن قتل فعبد اهللا بن رواحة إن قت  ،فليرتض المسلمون رجال    :ف

ن رواحة     ،وتقدم فقتل ،رخذ الراية جعفأف ،تقدم زيد فقتلف د اهللا ب ة عب ل   ،فأخذ الراي دم فقت ار   ،وتق فاخت

 .653مون خالد بن الوليدالمسل

 

 :مناقشة تعدد والية العهد عند األشاعرة. 1

 
  :ثالثة أوجه من ية العهدوالتعدد بالقول عن جابة اإل ويمكن    

 
                                                 

/ 4ط ،دار التراث العربى بيروت لبنان  ،باب قصة البيعة واإلتفاق على عثمان  رضى اهللا عنه ،فتح البارى شرح صحيح الخاري ،ابن حجر 652-
علمّي  دار الكتاب د عبد اللطيف الّسبع الخال ،تحقيق ،األحكام السلطانية والواليات الدينية ،الماوردى:وأنظر .56-55ص/7ج ،م1988

 .47-46ص ،م1990/ه1410/ 1ط ،العربي بيروت لبنان
-412ص/7ج ،م1988/ 4ط ،دار التراث العربى بيروت لبنان  ،باب غزوة مؤته  ،آتاب المغازي ،البخاري فتح البارى شرح صحيح،ابن حجر - 653

413. 
 ،الكويت ،مطبعة حكومة الكويت ،عبد الستار أحمد فراج ،تحقيق ،ةمآثر اإلنافة في معالم الخالف  ،أحمد بن عبد اهللا ،القلقشندي:أنظر و 

 .56-55 ،م1985 /2ط                
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ه   -)أ( ى الأن ى عل بلال يخف ا تتضمن بي ى م ا عل د وإضطراب ف فيه ن مفاس راأل يم ألن ؛ م

ة     يمهمة التعهد ه  تقرار حال ود فتع . األمن  إنتظام األمر وإس ه  دد المعه ا ي أصال  إلي ك  قن ض ذل

 .والتاريخ خير شاهد على ذلك  ،على السلطة حادًا وتنافسا اصراع حيث يخلق

حدد  ميكن تعهدا للوالية بل آان شورى   اهللا عنه لم يأن ما فعله عمر بن الخطاب رض  -)ب(

 .اإلمامة بعده ختار من بينهم من يتولىليستة أشخاص  يف

ه ن إستدالل حالة إ - )ج( ه  غزوة مؤت ان ا     نظر  في ة آ ة حقيق ك لوجود مرجعي لرسول اهللا  ؛ وذل

لم ه وس ا صلى اهللا وعي ل به ة  ،يمث ة جزئي ا حال ر به ال ،وأيضا تعتب رىس اقي ف ة الكب  اإلمام

 .عليها

 

 :لقهر والغلبة عند األشاعرةاب اإلمامة إثبات .5-3
 

 السابق ماممن اإل وال تعهٍد ،هل الحل أو العقدمن أ ن إختياٍربدو السيطرة بالقوةعنى تالغلبة والقهر        

 .الغلبة والقهر؟بحكم ال :قولت هل األشاعرة: وهي ،أن نطرح يؤال ينبغسوهنا  

 

اد  حول  ،األشاعرة  يأراء متقدمإلى ظر انال             ة  إنعق ائل     يجد أن القهروال  ،اإلمام يس من وس ة ل غلب

ة ات اإلمام ارهم بغض النظر إثب ة يآة والعصبية فالشو عن إعتب اد اإلمام ا .إنعق إذا نظرن ى ف كالية  إل إش

ه ال   ،ألشاعرة من خالل رؤية المتكلمينالقهر والغلبة عند ا ر  نجد أن ا    يعتب ة والقهر حكم ه  ؛ ايشرع  الغلب ألن

ة   حكم خال عن    ك   .رضا األم ى ذل م    ،وعل اد    فكل من تكل ة عن إنعق د  أن السبيل  يثبت  ،اإلمام  اإليه  الوحي

  .أو والية العهد من اإلمام السابق ،من أهل اإلجماع أهل الحل والعقد تيارإخ إما يكون

ة     إنوعلى هذا ف             ات اإلمام ائل إثب ا    ،إعتبار الغلبة والقهر من إحدى وس سياسة ترجع   يظهر بأنه

  .ولعل القائلين بها من متأخري األشاعرة تأثروا بهم ،الحنبلّي  مذهب إلى

 

د     يى الحنبلبو يعلر أقد ذآف            ام أحم ى أ   عن اإلم دل عل ا ي ة والقهر    م ة تثبت بالغلب ا  أو ،ن اإلمام نه

ة       ت عن طريق وقد ورد. التفتقر إلى عقد ك العطار رواي ن مال دوس ب ه عب ول  ،عن يهم    « :يق ومن غلب عل

راه  أن يبي  ،فال يحل ألحد يؤمن باهللا واليوم األخر ،وسمى أمير المؤمنين ،بالسيف حتى صار خليفة ت وال ي

  .»برا آان أو فاجرا ،إماما
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ام   -رواية أبى الحرث  يد بن حنبل فوقال أيضا اإلمام أحم          ك      في اإلم ه من يطلب المل  ،يخرج علي

وم   ذا ق ال  ،فيكون مع هذا قوم ومع ه ع من غلب    تك « :ق ة م أن   » ون الجمع ن عمر   واحتج ب صلى بأهل   اب

  .654»مع من غلب نحن« :قالو ،ةزمن الحرَّ يالمدينة ف

 

ل         ن ا ب اظ تقتض روى ع ه اهللا ألف د رحم ام أحم ة يإلم ار العدال قاط إعتب ماو ،إس ال ،لضوالف ،لعل  ق

د  ام أحم ان   يفاإلم ك القط ن مال دوس ب ة عب ر    : رواي مى أمي ة وس ار خليف ى ص يف حت بهم بالس ن غل وم

ه إمان يبيت وال يراه أ المؤمنين ال يحل ألحد يؤمن باهللا واليوم األخر را  ،ما علي ان  ب اجرا أ ،آ ر    و ف فهو أمي

 .655المؤمنين

 

اوردى ويؤيد ذلك أن           دان فى     ووه  ،]م1058/ه450:ت[اإلمام الم ه السياس  صاحب المي د الفق  ي عن

م يع  ،األشاعرة ة  ل ر الغلب ة    ىأحد من  لقهر  وا تب اد اإلمام ر    ،وسائل إنعق ل إعتب د    ب ار أهل الحل والعق  ،إختي

ذا . فقطالسابق  إلمامالتعهد من اوالية و ة   ،وعلى ه ر  فغاي ا أعتب ة هو   أمر  يف  هم ارة   الغلب  من  اإلستيالء إم

عوز من شروط  ا ما ،الضرورة ُطِقتْسبحيث  ،رةالضرو حالة ،تلك الحالة واعتبر .الخليفة أمراءقبل بعض 

   .656صةتخفف شروطه عن شروط المصالح الخا ،الح العامةأن ماخيف إنتشاره من المص أيضاو .الممكنة

 

 

 

 

 

 :إمارة اإلستيالء  عند الماوردي.  5-3-1        
 

 

ة        «:هي  ،يرة اإلستيالء عند اإلمام الماوردإماإن            ده الخليف الد يقل ى ب القوة عل ر ب أن يستولى األمي

دبير      . إمارتها ويفوض إليه تدبيرها وسياستها تبدا بالسياسة والت ر بإستيالئه مس ة . فيكون األمي ه   والخليف بإذن

ى الصحة   ى اإلباحة      ،منفذا ألحكام الدين  ليخرج من الفساد إل ذا وإن خرج عن عرف      .ومن الحظر إل ه

ا ال يجوز    ،ففيه من حفظ القوانين الشرعية وحراسة األحكام الدينية  ،هشروطه وأحكام يالتقليد المطلق ف م
                                                 

ى  - 654 ى  الحنبل ي يعل راء أب لطانية ،الف ام الس ن،األحك د حس ق محم ع  ،تحقي ر والتوزي ة والنش ر للطباع روت ،دار الفك ان  ،بي م (،لبن دون رق ب
 .29-28ص ،م 1994/ ه1414)الطبعة

  24ص ،السابق المصدر -655
اوردى - 656 ة    ،الم ات الديني لطانية والوالي ام الس ق ،األحك ان      خال ،تحقي روت لبن ي بي اب العرب ّي  دار الكت بع العلم ف الّس د اللطي / 1ط ،د عب

 .78ص ،م1990/ه1410
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وال     دا معل ذوال وال فاس تال مخ رك مخ ع ا   ،أن يت ه م از في الء فج ع ف   إلستس ا امتن طرار م د  يواإلض تقلي

 .657»اإلستكفاء واإلختيار لوقوع الفرق بين شروط الممكنة والعجز

 

اورد           ام الم رعية ،ياإلم وانين الش ى ذآرالق وٌِّز الت د المس ُتَج ث ،يتولتقلي ظ ت حي وانين حف ذه الق ه

تول    ،حقوق اإلمامة وأحكام األمة د المس إن آملت  يفألجلها وجب تقلي ه  ؛ ف وانين    في ك الق ان   ،المستولي تل آ

ه  صحيحا يستدعي تقليده  ذ التصرف ف    وصار ب   ،لطاعت ه ناف ة     ياإلذن ل ام األم ة وأحك وق المل وجرى   ،حق

توزره ن أس ى م ن ،عل ام م تنابه ألحك تنابه واس ة واس توزره الخليف ويض  .اس ر تف توزر وزي از أن يس  ،وج

 .ووزير تنفيذ

  

ار شرو  يتولس الم يفإن لم يكمل ف            ه وحسما         ،ط اإلختي ده إستدعاء لطاعت ار تقلي ة إظه جاز للخليف

لمن   ،على أن يستنيب له الخليفة فيها ،حكام والحقوق موقوفااأل يأو آان نفوذ تصرفه ف ،لمخالفته ومعاندته

ى نيا   ،قد تكاملت فيه شروطها را بت ليكون آمال الشروط فيمن أضيف إل ا أعوز من شروطها ف      ،ه جب  يلم

 .658والتنفيذ من المستناب ،ير التقليد للمستولفيصي ،نفسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 عند الماوردي إمارة اإلستيالء قوانين           

 

ة ف   .1 ة      يحفظ منصب اإلمام دبير أمور المل وة وت ة النب ا     ،خالف ه الشرع من    أليكون م وجب

 .وما نفرع من الحقوق محروسا ،محفوظا إقامتها

 .بها إثم المباينة يوينتف ،م العناد فيهيزول معها حك يظهور الطاعة الدينية الت .2

 .ليكون للمسلمين يد على من سواهم ،األلفة والتناصرإجتماع الكلمة على   .3

                                                 
 .77ص ،مصدر السابقال - 657
 .78المصدر السابق ص  - 658
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ات ال    .4 ود الوالي ائزة  دأن تكون عق ة ج ذة     ،يني ا ناف ام واألقضية فيه اد     ،واألحك ل تبطل بفس ب

 .وال تسقط بخلل عهودها ،عقودها

 .ويستجيبه آخذها ،تبرأ به ذمة مؤديها ،ن تكون إستيفاء األموال الشرعية بحقأ  .5

توفاة بحق .6 دود مس ون الح ؤمن حمى ،أن تك إن جنب الم ى مستحق؛ ف ة عل ن  ،وقائم إال م

 .حقوق اهللا وحدوده

ا عن محارم اهللا      يأن يكون األمير ف  .7 دين ورع ه   ،حفظ ال أمر بحق ع  ي ى    ،إن أطي دعو إل وي

 .659يطاعته إن عص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اإلمامّية عند ب اإللهّىيالتنص إشكاليةو اإلمامةإثبات  :لفصل السادسا 
 

ة   يوه  ،من أصول الدين لأن األمامة أصقائم على ال ةاإلمامّي رأى أشرنا سبق أن         رة إلهي ة   ،إم قرين

ا  ال تفارق ،لنبوةاب وح صفة ا إال  به ام  أن و. يل يّ ياإلم لم     جمن   بالنص  نع ه وس ة الرسول صلى اهللا علي  ،ه

 .660من الصغائر والكبائر امعصوم كوني يجب أن وأنه ،حانه وتعالىسببأمر من اهللا 

                                                 
 .77ص ،مصدر السابقال - 659
 60:ص ،ار لإلمامة عند اإلماميةمبحث المعنى المخت: راجع - 660
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يّ  يالتفويض اإلله  هذافيذا لنوت .ا إلهياتفويض لكونها ،ّيتثبت بالنص اإلله اإلمامة عند اإلماميةو           نع

ي ا رضصلى اهللا ع النب لم علّي ه وس ه يلي ة ،اهللا عن ة األم ده لزعام النص ،إذن ةفاإلمام .بع ا ؛ ألتثبت ب نه

ل هي قضية أصولية، وهي رآن            قضية« ليست ام بنصبهم؛ ب ة وينتصب اإلم مصلحة تناط باختيار العام

اله ة وإرس ى العام ه، وال تفويضه إل ه وإهمال يهم السالم إغفال دين؛ ال يجوز للرسل عل ول  .ال م الق ويجمعه

التولي  بوجوب التعيين والتنصيص، وثبوت عصمة األنبياء واألئمة وجوبًا عن الكبائر  ول ب  والصغائر، والق

 .661»إال في حال التقية ،قوًال، وفعًال، وعقدًا: والتبري

ة اإلمامّي هب تقول ذيال اإللهّي ال شك أن هناك إشكاال يتوجه إلى مفهوم النصو     ال من   ،ة من حيث الدالل

الم  راد بالمهل : وذلك ،فلك داللة هذا النص وتعريفة يفدور ياإلشكال  اوهذ .حيث الثبوت  فهومالنص هو ب

المعنى   النص على يصدق  ذيالمطلق ال وح ب ن  ّيبشطريه القرآن    ياإلله  يال راد ّيوالس وم هو ب  ؟ أم الم  مفه

 .؟ياألصول

ن  ّيبشطريه القرآن اإللهّي ّيالوح بالمعنى القول بالنصف            د   ال إشكال ، ّيوالس  شاعرة متكلمى األ عن

ن أب   يحق عل   يت فورد ،نصوص آثيرة دة على وجواإلمامّيو ه    يب ا     طالب رضى اهللا عن ك م ويكفي ذل

  .لم يرد في الفضائل مثل ما ورد في علي بن أبي طالب: قاله اإلمام أحمد بن حنبل 

 

ك النصوص التي     ،وذلك .تلك األدلة من ناحية الداللة يف ُنٌماإلشكال يْك أن إال             في  تورد هل تل

ي حق   ن   عل ي طالب هي  ب ة نصوص ق  :أب ة؟   :أم هى  ؟ةل الدالطعي ة الدالل ذ   ،نصوص ظني ى ه اء عل ه وبن

ة  ر متكالجدلي وار   اوملأعتب وص ال ك النص ع تل اعرة جمي ق عل ية فداألش ن أب يح ب  يب ن طال م

ى  .اهللا عنهم  يرضصحابة غيره من ال يف تورد تىلآا ،»المناقب والفضيلة«:باب ذا  وعل النص الت   ،ه  يف

ه األصول  يناقش من خال ،اإلمامّيةبه  تقول وارد ف       يل مفهوم ام ال اه الع اب وال  يال من حيث معن  ،سنة الكت

 .علماء األصولعند قررت آما ،إستدالله بطل أآثر من معنى ألن النص إذا إحتمل 

 

 :اة ومناقشتهالعقلية إلثبات النص عند اإلمامّي درالموا  .6-1 
 

ر           ة الحذآ ذآرة يف ّيلالعالم ة ا ت اء أن اإلمام النص  نعقت لفقه ة ب ة د اإلمام د  عنداإلمامي وال تنعق

ة       ألهل السنة   بالبيعة خالفا ة أبى بكر بالبيع وا إمام إنهم أثبت الوا  و ،بأسرهم ف النص     ق اد ب ى صحة اإلنعق  عل

                                                 
 1/146ج )بدون رقم الطبعة والتاريخ(لبنان ،بيروت ،دار المعرفة ،محمد سيد آيالني  ،تحقيق ،الملل والنحل ،ىالشهرستان -661
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ة م  ،آاإلمامي ا  بإال أنه ّوزوا إنعقاده ا رومأج ة :منه ان البيع ن ستخالف اإل :يالث امم ابق  اإلم دالس ا عه  آم

 .662»القهر واإلستيالء :لثالثا أبوبكر إلى عمر

  

ال  حيث  »التعيينب «» النص «رفالشيخ الرآابى فّس           ين   « :ق النص التعي ة   ،ونقصد ب  ،لمرآز الوالي

ل ا   يس هو من قبي ة أو  ول ادية المحضة األمر العام ات    ،إلرش د جاءت الرواي ه وق ذا ثابت ال خالف في وه

 .663»بالتواتر من الفريقين

 

ابىفتفسير الش           التعيين؛  »النص«يخ الرآ ْى  يستشكل ب ه  هل ٌيْعَن د األصوليينب   ،تعريف النص عن

ى أمر خارجى   «الدال  راد  .664 ؟»بنفسه وصيغته على المعنى دون توقف عل ه   أم الم المعنى   ب ام هو ب ( الع

 .665؟ سابقا هيلإ ناحملآما أ )الوحي بشقيه

 

ن أبى طال    امّيإستدلت اإلم          ى ب ر من جه    بب ة على والية عل ة آثي ول أدل ا أن رحل   ،ة المعق ة ومفاده

راغ من دون أن        ،فراغا هائال لألمة كلتش ،النبي صلى اهللا عليه وسلم ذا الف رك ه ول أن يت وليس من المعق

  .ن خلفا يسد تلك الثغرةيعّي

 

ة   بها لإلستدالل اإلمامّية هاتأورود تعتبر إشكاليات األدلة العقليةف           ل  من جه ة     .العق وهي تشكل أدل

 .قوية من جهة اإلستدالل المنطقّي

 

 .رؤية األشاعرة نناقش حسب ثم ،على شكل الموارد بها نعرضفالبحث فيها سوف             

 

 

 

 :بايعين فى القدرة والتصرفإستواء المت .6-1-1 
 

                                                 
 402-398ص/9ج ،قم إيران ،،مطبعة ستارة ،راثإلحياء الت ،مؤسسة آل البيت ،تحقيق ونشر ،تذآرة الفقهاء الحلّي   - 662
 . 248ص  ، ه1/1370ط  ،اإلسالمي مكتب اإلعالم ،األسسس السياسية والمذهب الواقعي ،رآابياللشيخ ا  - 663
 .269ص  م 2004/ 1ط  ،مؤسسة الرسالة ناشرون الوجيز فى أصول الدين ،عبد الكريم زيدان ،زيدان  - 664
 .237ص،مبحث إثبات اإلمامة وإشكالية التنصيب اإللهي عند اإلمامية: أنظر - 665
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درة والتصرف   من ح  ي العقد مستويان المتبايعين فّية إشكالية مفادها بأن اإلمام طرحت           إذ  ،يث الق

ل األشخاص    ى أق ى      فكيف  .القدرة لهم البته على التصرف فى أقل األمور وعل درة عل ه ق ل أن تكون ل  يعق

 .666؟فى جميع أهل الشرق والغرب الغير تصّرف

 

رون أن   . التصرف على الغير أي ،هذا اإلشكال الذي أوردته اإلمامّية يتضمن إشكالية الواليةف         م ي فه

خارجة  من نطاق   على هذا فاإلمامةو. س ال يصرف بعضهم بعضا إال بالوالية المنصوصة من قبل اهللالنا

  .المتبايعين

 

ة    ،ينطلق عند اإلمامية عةنفى إثبات اإلمامة بالبّي جهإن و           ة اإلمام دون    .إشكالية ملكي ة يعتق فاإلمامي

ر﴾  :آما قال انه وتعالىسبح هللا ملك يبل ه ،ليست من ملك األمةأن اإلمامة ب  :األعراف [﴿ أال له الخق واألم

ل   .لكون اإلمامة ليست من إختصاص األمة ،فاإلمامة ال تثبت بالبيعة ،ذلك علىبناء  و،]54 ذ  ب  ياهللا هو ال

 .يختار اإلمام آما يختار األنبياء عليهم السالم

 

اظرف          ى  الن ذإل ة اه اعرة واإلمامي د األش د أ  ،الخالف عن هيج تالفهم  حول   راجع ن ى إخ ة إل ماهي

ه    آونها نيابة  يمحصورة ف« اإلمامة عند األشاعرةن إْذ إ .وظيفة اإلمامو اإلمامة لرسول اهللا صلى اهللا علي

وة   يوال ه ،إقامة الدينإ وليست إستئنافا للنبوة يوسلم ف ك   . 667»من جنس النب ى ذل اء عل ام    ،وبن ة اإلم فمهم

 .668»يعة اإلسالمية التى أنزل اهللا تعالى على رسوله الكريم تطبيق الشر«:عند األشاعرة هى

 

ة ا   في حين           ة ووظيف ا ف      نجد أن ماهية اإلمام ة تعكس تمام د اإلمامي ام عن د  ة اإلمام ماهيّ  يإلم ة عن

د اإلماميّ  ماهّين إذ إ. األشاعرة  ة عن ة في « ة تتجسدة اإلمام ة الكلي تهم    الخالف ا والي ى من آثاره ة الت اإللهي

ال  ،ّياإلنسان الكامل اإلله « :هو عندهم اإلمامأن و. 669»ة تى منها اإلمارة والخالفة الظاهرالتشريعة ال م الع

ان ف   ه اإلنس اج إلي ا يحت ع م ين مصلحهم ومضارهم  يبجمي راره  ،تعي الى وأس ام اهللا تع ى أحك ين عل  ،األم

ا  ذنوب والخطاي ن ال وم م ى  ،المعص دأ األعل رتبط بالمب ت ،الم راط المس اده  ،قيمالص ى عب ة عل   ،الحج

دين اهللا   ،الالئق القتداء العام به والتبعية عنه  ،المفترض طاعة المرجع العلمى لحل المعضالت      ،الحافظ ل

م من    يالهاد ،يواإلجتماع يالزعيم السياس ،واإلختالفات وتفسير المجمالت للنفوس إلى درحاتها الالئقة به

                                                 
 .269ص ،م1/1986ط،مصر ،مكتبة الكليات األزهرية القاهرة ،األربعين في اصول الدين ،الرازي - 666
 .132ص  ،م1/2004ط ،أردن ،عمان ،يدار الراز ،بحوث فى علم الكالم  ،سعيد عبد اللطيف ،فودة - 667
 . 132ص  ،المصدر السابق - 668
 .133ص  ،المصدر السابق - 669
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ة االت المعنوي يط ف ،الكم ي يالوس ل الف ق ني ى الخل ى إل دأ األعل ن المب ؤون  ،ض م ن ش ك م ر ذل وغي

 .670»اإلمامة

 

 :مناقشة األشاعرة حول هذا اإلشكال
 
اعرة ناقشت         ر ،األش ى الغي كالية التصرف عل ةو ،إش ا اإلمامّي ى أوردته ا  ،الت مناقشة  سنوردإال أنن

 :حيث أجاب عنها ، اإلمام الجرجاني

 

ذا    أن نصب اإلمام وبيعته مأمور من ق ب .1 ى ه ل اهللا ورسوله وعل ا ف «ب ان  لم م  آ تهم  فعله ارة  وبيع  إم

ة من منصوبة وله اهللا جه ة ورس ى دال ا عل ة حكمهم قط ،عبوي من بإمام ذا يس الم ه  تصير إذ الك

 .671»تباعهاإ عليهم يجب المسلمين على حجة حينئذ بيعتهم

ة    أيضا   .2 ة بالبيع د اإلمام ا  جواز عق م القاضي بشهادة الشاهد      قياس ى حك  الشارع  جعل «ثحي  ،عل

ه  المشهود  في لهما تصرف ال آانا وإن اتباعه يجب الذي هللا حكم على دليال قولهما وم  علي  والمحك

ك  ومع  عليه بالمدعى يتصرف أن له ليس الشاهد أن بمعني ،عليه ه  متصرفا  القاضي  يجعل  ذل  في

 .672»لذلك حقامست المدعي يجعل ذلك ومع  منه االستيفاء حق له ليس القاضي وآذا  عليه بالحكم

 

ا إذا        ا إال أنن ى نظرن انيإل ة الجرج ن  إجاب كالية التصرفع ى  هقياسوخاصة   ،إش م عل حك

هادة   القاضي ر يظ بالش اسه ه قي ة اإلحتجاج أن ى درج يس والمث أن يح ،ال يتصدي إل يس المق ق

ي   يالقاض  حكمأن  ذلكو. انبقينطهذا الصورة ال يعليه ف ى الش ا  يءعل . لشرع ا بموجب  يكون  إنم

م    يفالشرع هو الذي  ات الحك م  القاضي     ،حدد طرق إثب م بطرق     ،جرد الشهادة  مبفال يحك ل يحك ب

  .منها أهل العدل شهادةتكون  ،مبسوطة في الفقه ةشرعّي

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .133ص ،السابقالمصدر - 670
 .592ص/3ج ،م1997/ هـ 1417 /1ط ،بيروت ،لبنان  ،دار الجيل، عبد الرحمن عميرة ،تحقيق ،شرح المواقف فى علم الكالم ،الجرجاني  - 671
 .592ص /3ج ،سابقالمصدرال  - 672
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 :ؤدى إلى الفتنة والهرجياإلختيار بالبيعة . 6-1-2 
 
ار            ا  ،طرحت اإلمامية إشكالية من إشكاليات اإلختي ة  وإنعق ة بالبيع ك  .د اإلمام ا  وذل ا  ترتب ي لم  عليه

ة والفوضى   من ام     أمر ي وهو  . الفتن ا نصب اإلم اقض مع م ه  تن ان      ألجل در اإلمك ة بق ة الفتن ذا  و .من إزال ه

ذا يصعب   ى وعل ،غيرهوتمييزه عن  معرفة الفاضلصعوبة  اإلشكال يرجع إلى رجيح ه ين المرشحين    الت ب

ول    أهل  ألن؛ إثارة الفتنة والتنافس على السلطة إلى الهرج والمرج و ييؤدو .في اإلمامة د يق ام   :آل بل اإلم

ا أرجح؟ وال د الصادر من ى والعق ا أول ى بعض فيفضمن بعض عل رجيح ال رج  ي يمكن ت رج والم ى اله إل

 .673وإثارة الفتنة

 

ى  فكل يميل إلى عقد اإلمامة لمن هو ع   ،غراضالمذاهب واأل ين الناس مختلفون فأ ،وبيان ذلك           ل

در   ألن ،674سبب اإلختالف ال محالةيمذهبه وموافقة غرضه وذلك  ة بق المقصود من نصب اإلمام إزالة الفتن

  . 675إلى التناقض فكان باطال يفنصب اإلمام بطريقة البيعة يفض ،اإلمكان

 

   :هذا اإلشكالمناقشة األشاعرة في 

 

ة السنقتصر          ي مناقش كالف ذا اإلش ر طرح ه ام ال ة اإلم ث. ازي واإليجيرؤي ذه طرح حي ل ه ا لح

 .همالترجيح بين عصرو ،بين المرشحين حصل التعارضإذا  خياراتاإلشكالية عدة 

 

ا أن يكون ب        فيرى الرازي أن الترجيح بينهم يتم          ك إم ارات وذل م  من خالل ثالث خي ادة العل أو  ،زي

رجيح   اإلستواء فى الكلفإن حصل  ،إليه أو آثرة ميل الخلق ،أو النسب ،أو السن ،الزهد ذر الت ذ  ف ،وتع حينئ

  .676عقد آخرب يبدأ ثم انقطايس

 

 ،قدم األعلمحيث  ،التعارض بين المرشحين طرق الترجيج عند حصول رتب أما اإلمام اإليجي فقد         

 .677فاألسن إن تساوياف  ،فاألروع ،فإن تساويا

 

                                                 
 .  269ص م1/1986ط،مصر ،القاهرة ،مكتبة الكليات األزهرية ،األربعين في اصول الدين ،الرازي - 673
 ،)بدون رقم الطبعة(،مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ،أحمد محمد المهدى/ د  ،تحقيق ،ألفكار فى أصول الدينإبكار ا ،اآلمدى - 674

 . 137ص /5ج،م 2002 /  ه1423
 .269م1/1986ط،مصر ،القاهرة ،مكتبة الكليات األزهرية ،صول الدينأاألربعين في  ،الرازي - 675
 ،270السابقالمصدر - 676
 .398ص)بدون رقم الطبعة والتاريخ(،لبنان ،بيروت ،المواقف فى علم الكالم عالم الكتب ،اإليجي - 677
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 ايبدو وآأنه  ،اإلشكاليةتلك  حّلل واإليجي ها الرازيالتي طرحق طرهذه الإلى  إذا أمعنا النظرلكن          

ك الطرق    ،مثالف ،أخرى إشكالية ابحد ذاته ْخُلقت م   إذا أخذنا من تل د والعل ق     نجد   ،الزه د أمر يتعل أن الزه

ال  في  ال    ةالباطن األعم ق باألعم ا يتعل ذا   ،الظاهرة آم ى ه ده  بعيصوعل ا   ،تحدي د يتحد أيضا  يصعبآم

م ا . العل ال تع ا ق أن لىآم ي ش ل ف م أه يم  ﴿:العل م عل ل ذى عل وق آ ا و. ]76:يوسف[﴾ وف بحانه  آم ال س ق

 .]11:المجادلة[﴾ والذين أوتوا العلم درجات ﴿:وتعالى

 

ا  ف ،السن والنسب  طرق   أما من جانب           ق        نجد أنهم ين الخل ا من طرق التفضيل ي ل التفاض  ليس ل ب

 . ]13:الحجرات[﴾رمكم عند اهللا أتقاآم إن اهللا عليم خبيرإن أآ﴿:بالتقوى آما قال تعالىيحصل  إنما همبين

 

ىو         ذا عل ل     ه رجيح والتفاض رق الت ن ط ب م إن إعتبارالنس اد   ،ف ع مب افى م الما ييتن ة إلس  المبني

 .»عربى على عجمى إال بالتقوىلإذ ال فضل «المساواة بين الناسب

 

ولأ         ا الق ق :م رجيح يكون عن طري أن الت رة م" ب ل الخآث هي ق إلي الكثرة "ل اس ب الحق ال يق « ؛ ألنف

رة األصوات  ائق التصح أو تبطل بكث ك . 678»الحق ى ذل رق  ،إضافة إل ك الط إن تل ل ي ؤدت ف ى التسلس إل

ذرالترجيج يآل مرة يستدعي عقد جديد إلستواء الكل وإذ  .نهاية له الذى الرووالد ا  تع ك من     بينهم م ذل ويفه

 .679»ويبتدءا بعقد آخر الترجيح فيتدافعا وتعذر ،ستواء فى الكلفإن حصل اإل« :قول اإلمام الرازي

   

رجيح  طرق بعد أن ذآر   -إلمام التفتازاني األشعرّي أضطّربأن ا ،ويؤيد على ما قررنا           ،علمالآ  ،الت

بعض  صحة  «ويبرر أن يبرهن -والسن ،والورع ة ال أنّ  حيث أشار  »بيع اد أمر   ب ة  إنعق ة   الخالف ع الفتن  ودف

 . 680»الفتنة يدفع واحدا ولو البعض بيعة بمجرد ،المخالفة طريق انسدادب «كونت

 

ي  ،بأن فتنة التنازع في اإلمامة آالشيء المعدوم ،ْمِصْاَخالُم َعِنْقبأن ُي التفتازاني أضطّرهكذ و          س إذا ق

 .681إمام بالفتنة الحاصلة بين الناس بدون

أن مناقشتهم  يظهر   ،كالية البيعة وما يترتب من الفتنة والهرجفإن مناقشة األشاعرة حول إش ،عموما       

م في  صدر اإلسالم     أحداث ويشهد ذلك. إشكالية اإلمامّيةيكشف  ال تؤدي إلى مقصود متكامل حيث   ،الحك

                                                 
 . 122ص ،م1996/ه2/1417ط ،سوريا ،دمشق ،دار القلم   ،ة الثقافية بين المسلميندور الوحدست ،الغزالي محمد ،الغزالي  - 678
 ،270م 1/1986ط ،مصر ،قاهرةال ،مكتبة الكليات األزهرية ،اصول الدين األربعين في ،الرازي - 679

 .271ص2ج ،م1981/ه1/1401ط ،باآستان، النعمانية المعارف دار ،الكالم علم في المقاصد شرح ،التفتازاني - 680
 .271ص/2ج،المصدر السابق - 681
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اجرين قد ظلل التوتر بين األ رضي اهللا أن في بيعة أبي بكر ،نجد د       ،نصار والمه ة محم ر أم انوا خي م آ وه

 .يه وسلمصلى اهللا عل

 

ال  تلك اللجاجة خطورة فقد وصف إمام الحرمين الجوينى          ا إجتمع   «:فق رسول اهللا صلى    أصاب لم

ة يوتع ،اهللا عليه وسلم لتقديم زعيم ةُ   وآشّ  ،ءاوتشتت األهو   ،وتفرقت اآلراء  ،ين خليف ا الداهي  رت عن أنيابه

دهياء لمين  تيوغش ،ال اٌء المعضلُةالمس ى   ،الّزّب دت إل قاِقوامت اُق الش اق واشرأّب عنوتخازرت اآل األعن

عِ  روجحظت نحو ا ،النفاق اب تقّط ا البيضُ       ،نساب األحداق  األ  تق تن فى أغماقه ار الف اقُ  وتقلقلت لمث  ،الرق

اوش األوس والخزرج دخل والمخرج ،وتن لُك ،وأعضل الم درُك واعتاص المس نهج والم ى ُذ ،والم ر حت آ

ه من   وال دّرت  ،عنه بيضة مضر  وما آانت تفقأْت ،بنصبه من أراده وباح ،بن عبادة مر اإلمرة سعُدَأل علي

 .682»ولم يكن نصبه قضية مرضية ،فنفرت النفوس األبية  ،محض قريش ِدَرر

 

اه التعيين  أن النص ب نرى على ذلك  بناءو            ة    -ّيمعن ى تحقيق غرض       -الخالى من الوراث أقرب إل

النص لِ  أثبت إمامة أبى ب حيث ،حزم اإلمام ابنوهو ما رجحه  .اإلمامة ة   أرأى  ْامَ كر ب د البيع تند  تالن عق س

ال  .أهل السنة بها صلح لألمة من الوجوه األخرى التى أجازت وأثبت أن التعهد هو األ. ليل شرعىإلى د  فق

ا وأفضلها  أّو: عقد اإلمامة يصح من وجوهفوجدنا «:ابن حزم ار       ،له ى إنسان يخت ام الميت إل د اإلم ه أن يعه

ه   د موت ك ف     ،إماما بع ه إذ ال نص    ،مرضه  يأو ف  ،صحته  يوسواء فعل ذل د موت ى    ،أو عن اع عل وال إجم

ا فعل   ،آما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،المنع من أحد هذه الوجوه و بكر بعمر   أ وآم ا فعل    ،ب وآم

ا   ،رهالوجه الذى نختاره ونكره غي  وهذا .زن عبد الملك بعمر بن عبد العزيسليمان اب الوجه من    ذاه  يف لم

ع ف   ،ورفع ما يتخوف من اإلختالف والشغب ،وأهله وإنتظام أمر اإلسالم ،إتصال اإلمامة ره   يمما يتوق غي

ة فوضى    اء األم ار األمر    ،من بق اع الن  ،ومن إنتث اع  وف وإرتف ا أنكر من أنكر من      وإ. س وحدوث األطم نم

ر مرضيين    ؛وسليمان ،معاوية اهللا عنهم ومن التابعين ببيعة يزيد بن يالصحابة رض انوا غي ال ألن ،ألنهم آ

 .683»فى حياته  ليهمإاإلمام عهد 

 

 إال ،ةة ظنيّ ثبات خالفة أبى بكر وإن آانت أحاديّ إحول ابن حزم  هلوجه الذى قرراإلى ذا نظرنا فا          

 . عند األشاعرة إجماع الصحابةته بفي إثبات إمام أنها أقوى من القول

 

                                                 
  . 35-34ص  ، ه1417 /2ط ،جامعة قطر،آلية الشريعة  ،عبد العظيم الديب/ تحقيق د ،ياثى غياث األمم فى التياث الظلمفال ،الجوينى - 682
 .  98-97ص 3ج ،م2/1999ط ، لبنان ،الكتب العلمية بيروتدار ،أحمد شمس الدين  ،تحقيق  ،الفصل فى الملل واالهواء والنحل ،ابن حزم - 683
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ان أو  يإجتهاد أبى بكر لتعن أ نجد جانبال هذا منو          ل  ين عمر آ ين عمر الستة     مين فق  للمس من تعي

ى السطلة    حادا اصراعو افسانت خلقأ الستة ن الشورىإحيث  ،للشورى ين عل ا  إذ«الصحابة  ب  سيف  سلّ  م

  .684 »زمان آل يف اإلمامة على سّل ما مثل دينية قاعدة على ،اإلسالم فى

 

 :منه أرفع درجة نهاكول أولى به اإلمامةف القضاء يتم بالتعيينمنصب  .6-1-3  
 
ا            كالية مفاده ة إش ت اإلمامي ب الق ؛طرح اءأن منص بالو ض ة -ة حس ب اإلمام و دون منص وه

اق  ة نصبهما    -باإلتف إذا آانت ال تستطيع ن   .ال تستطيع األم ام؟    ،صبهما ف ة باإلم ووجه  .فكيف تنصب األم

 .685 عظمى؟فكيف اإلمامة ال ،وال ينعقد بالبيعة ّيهو أمر جزئ أن منصب القضاءعلى : ينبني ستداللهمإ

 

 :مناقشة األشاعرة في هذا اإلشكال
 

ا   . بشيء من اإليجاز  هذا اإلشكال ناقش الرازي واإلمام اإليجي       إذا نظرن ى  ف ثال   إل رازي م  ،مناقشة ال

 :من ناحيتين عنه أنه أجابنجد 

 

الى األمر إل رد الرازي   .1 أذن ف   ال يس « حيث ب ،ى اهللا سبحانه وتع ة   يتبعد من اهللا أن ي ة  تولي اإلمام

 .686 تولية القضاء يلألمة وال يأذن األمة  ف

ار  يضا أ  .2 اءأن المن أش ين الفقه ا خالف ب ألة فيه اد القضاء  ،مس اء إنعق از  بعض الفقه حيث أج

 .687بالبيعة

 

ا خالف   لةأمس المن أن   أشارنجد أنه فمناقشة اإليجي أما            اء   فيه ين الفقه ا ل  ب رازي تبع أن عدم  و .ل

ه   . أمور القضاء   يف  إلمكان الرجوع إليه وذلك ،عند وجود اإلمام يكونإنما  ،جوازها د عدم ا عن د فال ،أم  ب

 .688ودرءا للمفاسد المتوقعة دونه ،تحصيال للمصالح المنوطة به ،بالبيعة منصب القضاء القول بإنعقادمن 

 

 

 
                                                 

 .24ص/1ج )بدون رقم الطبعة والتاريخ( ،لبنان ،بيروت ،دارالمعرفة ،محمد سيد آيالني  ،تحقيق ،ملل والنحلالستاني الشهر -684
 .269ص ،م1986 ،مصر ،القاهرة   ،مكتبة الكليات األزهرية األربعين فى أصول الدين ،الرازى - 685
 270 ص ،مصدرالسابقال - 686
 270ص ،المصدرالسابق - 687
 399ص،)بدون رقم الطبعة والتاربخ(،لبنان ،بيروت ،عالم الكتبالمواقف فى علم الكالم  ،اإليجي - 688
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 .ولذا  فهو معّين نصا ام نائب عن اهللا ورسولهاإلم .6-1-4 
 

ر  ونيابة الغ. اإلمام نائب عن اهللا ورسوله        ك الغي ام    ،ير ال تحصل إال بإذن  ذل  ،فوجب أن اليثبت اإلم

 .689أن اإلمامة ال تثبت إال بالنص :فثبت .اهللا ورسولهمن إال بنص 

 

  :مناقشة األشاعرة في هذا اإلشكال

 

كال ناقشت           ذا اإلش اعرة ه ه ال ،األش هذي ناقشت إال أن الوج وايخال  ب ه ل ن ب ام و م وضإبه . غم

رازي   وهذا ما صرح به  .اهللاعن  انائب ،إلمام المختار من قبل األمةلكون ا ،وذلك ام ال ال   اإلم م  « :حيث ق ل

الى عن  ايكشف عن آونه نائب ،ال يجوز أن يكون إختيار األمة شخصا معينا ا  . 690»اهللا تع ام اإليجي   أم اإلم

ا نصب   أبحيث   ،المختار بالبيعة إنما هو نائب عن اهللا ورسوله   فقد ذآر بأن اإلمام ام إنم ارا    ن اإلم ه إظه ب

 .691األحكام سائر آعالمات ،لحكم اهللا ورسوله

         

ة ل األرغم أنه أختير من قب  ،معا ذآر بأن اإلمام  نائب عن اهللا وعن األمة لتفتازانيإلمام ااآذلك           ،م

ا  بأنه ،)اإلمامية(ورّد«:فقال رحمه اهللا ام  لم دليل  ق ل  من  ال اع  وهو - الشارع  قب ى  -اإلجم اره أ من  أن عل  خت

وى  القاضي  وقضاء  الشاهد  بشهادة  الوجوب أن ترى أال... خليفة آان ورسوله هللا خليفة األمة  ،المفتي  وفت

 .692»أيضا لألمة ائبن فهو هللا نائبا آان وإن اإلمام أن على حكمهم ال اهللا حكم

 

 :رؤية اإلمام الجرجاني في إنعقاد اإلمامة بالبيعة

 

ة  ،لإليجي »المواقف في علم الكالم«وفي هذا الصدد ذآراإلمام الجرجاني شارح آتاب       بأن اإلمام

ة  عندنا ليست البيعة نإ«:حيث قالال تثبت بالبيعة بل هي مظهرة لإلمامة  ة  مثبت ى  لإلمام تم  حت ا  ي رتم  م  ذآ

 .693»الشرعية األحكام على الدالة واإلجماعات آاألقيسة  لها مظهرة عالمة هي بل

 

 

 
                                                 

 .269ص ،م1/1986ط مصر، مكتبة الكليات األزهرية القاهرة ،ول الديناألربعين فى أص ،الرازي  - 689
 .270ص،المصدر السابق - 690
 .399ص ،)بدون رقم الطبعة والتاريخ(انلبن ،بيروت ،عالم الكتب المواقف في علم الكالم ،اإليجي  - 691
 .282ص/2م،ج1981/ه1/1401باآستان ط،دار المعارف النعمانية ،شرح المقاصد في علم الكالم ،التفتازاني - 692
 .592ص/3ج ،م1997/ه1417 ،لبنان ،بيروت ،دار الجيل ،عبد الرحمن عميرة ،تحقيق ،شرح المواقف في علم الكال لإليجي ،الجرجاني - 693
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 :ن منهّيفيتعاإلاهللا صفات باطنية ال يدرآها  ةعلمّيألأية وفضلألوأ العصمة .6-1-5 

 

ب اإلمام يج  أن وذلك ،واألعلمية ،واألفضلية ،منه بالعصمة بداإلمام هو وسط بين األمة وبين اهللا فال       

ا   مًاَلسَ وأن يكون مُ . وأن يكون أعلم األمة آلهم ،ن يكون أفضل الخلق آلهمأو ،أن يكون واجب العصمة فيم

ذه الصفات       . بينه وبين اهللا ى ه ق عل ا    . وال اطالع ألحد من الخل الم به الى هو الع ذلك   . واهللا تع ان آ وإذا آ

 .694وجب أن اليصح نصب اإلمام إال بالنص

 :اإلشكال مناقشة األشاعرة في هذا  

 
ام  ليست شرطا        نأب اعتبرم ،هذه اإلشكالية بخصوص أجاب الرازي        ك الصفات في اإلم  حصول تل

بل الشروط   ،لم القطعي بحصول تلك الصفات شرطنا ال نسلم أن العنإ«:بل الحصول فيه ظنّي فقال ،اقطعّي

 .695»عندنا حصول الظن

 
 :عن اإلمام وهو ممتنعبعض األزمنة اإلختيار يستلزم خلو  .6-1-6    

 

ول          ارب الق ى ي اإلختي ع     فضي إل ام وهو ممتن ة عن اإلم و بعض األزمن ك  .خل ان ذل ه إذا مات ،وبي  أن

دم أحدهما    ،إثنان آل طائفة لواحد عفبوي ،اإلمام م تق ا   ،ولم يعل ا مع ول بالص     ،وال وقوعهم ع الق ه يمتن حة فإن

ة دم األحدهما لعأويمتنع تعيين  ،جواز تقدم أحدهمال بالبطالن لوقويمتنع ال ،ا معاملجواز وقوعه ومع   ،ولوي

 .696هذه الحالة يمام فك مما يفضى إلى خلو الزمان عن اإلوذل ،خرآمام إذلك فيمتنع نصب 

 

 :مناقشة األشاعرة في هذا اإلشكال
 
ا يحصل   أن نصب إمامين بأشار  حيث ،بشيء من اإليجازعن هذا اإلشكال أجاب التفتازاني               إنم

   .697الترجيح  جهاتفيمكن الرجوع  إلى  ،إمامين عقُد فإذا حصل. بعدم العلم بوجود إمام

 

                                                 
 .270-269م ص 1/1986ط ،مصر مكتبة الكليات األزهرية القاهرة ،األربعين فى أصول الدين،الرازي    - 694
 .270ص ،المصدر السابق  - 695
 )دون رقم الطبعةب( ،مصر ،القاهرةبعة دار الكتب والوثائق القومية مط ،أحمد محمد المهدى/ د ،تحقيق ،إبكار األفكار فى أصول الدين ،اآلمدى - 696

 .138ص/5ج ،م2002/ ه1423
 .282ص/2م،ج1981/ه1/1401ط ،باآستان،دار المعارف النعمانية ،شرح المقاصد في علم الكالم ،التفتازاني - 697
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ل   إال أن             اوردي فّص ام الم كاإلم ات تل ل الجه ي أجم ا الت د اأن  ذآرف ،ازانيالتفت به ألصل عن

أختل  ،إذا حصلأما و .واحد عقد إمامين في وقت نه ال يجوزاألشاعرة أ ا لفف اف ة       ءقه ه اإلمام د ل يمن تنعق ف

 :قوالللمسألة فيها أربعة أ أن الماوردي ذآرف.  منهما؟

 

ه        اجد وتيكون للم  العقد الصحيح .1 ه من تقدم ذي مات في د ال دهم   ،في البل ا   خ أألن عق ام به ص وبالقي

ة في األمصار   وعلى آافة األ ،أحق يهم    ،م دها إل ايعوه  ويسلم  ،أن يفوضوا عق ئال ينشر    ،وا لمن ب ل

 .هواءاء وتباين األرتالف األإخمر باأل

ة  .2 ا     ذهب بعض الطائف ى آل واحد منهم ة عن نفسه     ،أن عل دفع اإلمام ى    ،أن ي صاحبه  أويسلمها إل

 .ليختار أهل الحل والعقد أحدهما أو غيرهما ،وحسما للفتنة ،طلبا للسالمة

رع خرج فأيهما  ،عا للتخاصمطنازع وقدفعا للت ،أن يقرع بينهما البعض يرى  .3 ه  الق ة    ،ل ان باإلمام آ

 .أحق

ة .4 د أن اإلمام د تنعق ة وعق بقهما بيع الولّي  ،األس ا آ ان  ينقياس ا إثن رأة إذا زّوجه اح الم ي نك ان  ،ف آ

 .وبه رجح الماوردي. سبقهما عقداالنكاح ال

 

ه   مرسبوق تسليم األمالوعلى . له اإلمامةإستقرت هما نن السابق مّيبن تفإ          .إليه والدخول في بيعت

دان       ،لهما في حال واحد ةن عقدت اإلمامفإ ا أحدهما فسد العق م يسبق به ت  ل د ألحدهما أو   واس ؤنف العق

 . لغيرهما

إن   ،ا على الكشف ف أمرهمشكل المتقدم منهما وقوأ ،حدهماتقدمت بيعة أإن و              ىع دوا ،انازع تف

ه  ؛ اه يحلف علي مول ،سبق لم تسمع دعواهأنه األ ،آل واحد منهما ا   ألن الحق فيه ا هو حق    وإ ،ال يختص ب نم

ازعُ ف .فال حكم ليمينه فيه وال لنكوله عنه ،المسلمين جميعا لَّ   لو قطع التن ا وس ى اآل  همْاأحدُ  مهْافيه م   ،خر إل ل

ا المُ خ ،بالتقدم ولو أقر له . تستقر إمامته إال ببينة تشهد بتقدمه م تستقر لآلخر    ُرقِ رج منه ر ف   أل؛ ول ه مق   ين

د     شهادته إن  ْتَعِمُس ،فيها مع شاهد آخرقدمه ر بتفإن شهد له المق. المسلمين حق ه عن تباه األمر علي ذآر إش

 .لما في القولين من التكاذب ،لم يذآر اإلشتباه نإمنه  عولم يسم التنازع

 

 :لم يقرع بينهما ألمرين ،بينهما بعد الكشف ولم تقم بينة ألحدهما بالتقدم هاشتبدام اإلوإذا       

 

 .أن اإلمامة عقد والقرعة ال مدخل لها في العقود - )أ(         

ا -)ب(   تراك فيه ة ال يجوز اإلش ا في  ،أن اإلمام دخل له ة ال م ه والقرع تراك في ا ال يصح اإلش م

ك ه اإل . آالمناح ا يصح في دخل فيم االموالوت تراك آ ون د ،ش دي  ويك بطال لعق تباه م ذا اإلش وام ه

 

 

 

 



264 
 

ا    ،دهماحختيار عقدها ألإلنف أهل اأويست .مامة فيهمااإل ى غيرهم ا إل  ،فلوا أرادوا العدول بها عنهم

ل د قي ا  :فق ا عنه وازه لخروجهم ل ،بج وز؛  :وقي ة ألال يج ن   ن البيع ة عم د صرفت اإلمام ا ق لهم

 .698شتباه ال يمنع ثبوتها في أحدهمااإل وألن  ،عداهما

 

 :ستدعي التعيينلمدينة يزواته في ابى صلى اهللا عليه وسلم  أثناء غإستخالف الن. 6-1-7 

 

لم  صلى اهللا  يمن حال النب  أنه قد علم  ،ا مفادهة إستدالال عقلّيأوردت اإلمامّي           ه وس ان   أ ، علي ه ماآ ن

ه   ،قوم بأحوالهميإال ويستخلف فيها على الرعية من  ،يخرج من المدينه ذا    .وينص علي ى ه و ف وعل يكن   لمل

ة النبي  لتعذر سياس ،وإنما آان آذلك. زمافكان ال  ،ل به ولو مرة واحدةلوقع اإلخال ذلك من قبيل ما منه بدٌّ

 .699لى باإلستخالفأو هموتفبعد  ،في وقت غيبته عن المدينة  مله ،صلى اهللا عليه وسلم

 

 :مناقشة األشاعرة في هذا اإلشكال

 

روع  افرع من ناحية إعتبار اإلمامة عن هذا اإلشكالأجاب التفتازاني          ى أهل     وهي  من الف مفوضة إل

اب وأربا ،الحل والعقد يهم    وتفويض  ،ب أولي األلب ة إل وع إستخالف   اإلمام ان  هو ن ر من      ،وبي ا في آثي آم

 .700فروع اإليمان

 

 

 

******** 

 

 

 

 

 

 
                                                 

/ 1ط ،لبنان ،د عبد اللطيف الّسبع العلمّي  دار الكتاب العربي بيروتخال ،تحقيق األحكام السلطانية والواليات الدينية ،الماوردي - 698
 .39-38ص ،م1990/ه1410
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 :ة ومناقشتهاالنقلية إلثبات اإلمامة عند اإلمامّي دارالمو. 6-2 

 

 :أدلة الوالية  .6-2-1 

 

د اإلماميّ  الوالي إن تفسير          ى  ةة عن د األشاعرة    .ة والتصرف ولويّ ة واألاألحقيّ  تعن ة عنى المحبّ  توعن

ه    يوالية عل نصّيةعلى  وأستدلت اإلمامية .صرةوالّن رم اهللا وجه رة من   بأد ،بن أبى طالب آ ة آثي رآن   ل الق

ي وأظهر ما أستدلوا على . والسنة ه   والية عل دار   ْفَرعْ ُي رضي اهللا عن ة  وآ ،ّمخ   وحيث غدير   ،بحديث ال ي

 .الوالية

 

  .701»افأسمعوا له وأطيعو ،إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم«قد ورد بلفظ يث الداردوح      

 

ة ة أوالرابعة من  ثفي السنة الثال ،النبي صلى اهللا عليه وسلم قد صدر عنوهذا           ى إختالف    ،البعث عل

 ]. 214:الشعراء[ »يناألقربعشيرتك نذر﴿ وأ:ما نزل قوله تعالى عند،بين أهل السير

 

رة             ن الهج ة م نة الثامن ي الس ان ف ّم فك دير خ ديث غ ا ح ة   ،أم ين مك ّم ب دير خ مي غ ان يس ي مك ف

الوا   «:بلفظ وقد ورد .ةمن ميقات الجحف اقريب ،والمدينة ا رسول     :ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ق ى ي بل

اداه  من آنت مواله فعلى مواله اللهم و: اهللا قال ذهبى    .702»ال من واله وعاد من ع ام ال ال اإلم  وصدر  «:ق

 .703»سناداإل قوية فزيادة ،وااله من وال اللهم وأما .قاله اهللا رسول أن أتيقن متواتر الحديث

 

ا حديث الدار نصا   إعتبر ،]م1044/ه436:ت[اإلمام شريف المرتضي           غدير   بخالف حديث   ،جلي

ل   -ارآحديث الد-فالنص الجلي  .خّم ان بعض أهل الحديث من أهل        ،تنفرد به الشيعة من حيث النق وإن آ

ه   ي   ،السنة ينقلون ة عل رون نصا لوالي م ال ي ي  .704إال أنه ا الخف مّ وهو   -أم نقلهم الشيعة   -حديث غدير خ في

 . 705في تأويله وتفسيره إختلفوا نهمإال أ ،وأهل السنة على حد سواء

                                                 
 .543ص/1ج ،م1991/ه2/1411ط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،تاريخ الطبري تاريخ األمم والملوك ،الطبري - 701
 حمد مسند أ ،أحمد ،حنبل - 702
 .214 ،ص/5ج ،م3/1979ط ،لبنان ،بيروت ،مكتبة المعارف ،البداية والنهاية ،رثيابن آ - 703
 ،السيد فاضل  ،وبمراجعة  ،السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب ،تحقيق  ،الشافي في اإلمامة  ،علي بن الحسين الموسوي ،الشريف المرتضى - 704

 .68-67ص/2ج. م1986/ه2/1407ط  ،إيران ،طهران ،مؤسسة الصادق للطباعة والنشر   ،الميالني
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ذين ا﴿ إنما وليكم اهللا ورسوله و:ىالوالية فهي قوله تعال يةأما آ        ذين   ل وا ال ون     آمن يقيمون الصالة ويؤت

دة [الزآاة وهم راآعون ﴾ د المفسرين   لمشهور وا]. 55:المائ ا نزلت في    عن ي  أنه ن أبى طال    عل ا   ب د م ب عن

  .706الصالة على مسكين وهو راآع فيبخاتمه  تصدق

           

ر خمّ      ين األشاعرة  ب  نه ليس الخالف أ الجدير بالذآرو             وت حديث غي ة حول ثب وال أن  ،واإلمامي

ة وهو راآع فى الصالة          ،بن أبى طالب يعلفي  ية الوالية نزلتآ ى المسكين بخاتم ا تصدق عل ل   .حينم ب

ه    ة والية علّينصّيعلى   يةاآل ةدالل مدي إفادة الخالف هو ول ب ا تق ة الشيعة اإل  آم ة  يث إن بح.707مامي  دالل

ام   بين  ةاألية متردد ى الخاص أو الع ة     ،حملها عل ا أن دالل ولي في الحديث    آم ردد  لفظ م ين األولويّ   مت ة ب

  .ة والنصرةوبين المحّب ،ة والتصرفواألحقّي

ك            ى تل اء عل ة وبن ي اآل  فّس الجدلي ة ف ى الوالي ة معن ديث رت اإلمامي ة والح ة ة واألحقّياألولوّي ،ي

رة   .ة والنصرةالمحّبب يةاآل األشاعرة فّسرت بينما ،والتصرف ذا  وثم أويلين   الخالف ه ه إذا   يظهر  في الت أن

 .أن علّيا أولي بإمرة المسلمين بعد النبي صلى اهللا عليه سلمفمعناه  ،»األولى«بمعنى ن لفظ مولىح أترّج

  

 :عند اإلمامية واألشاعرة» مولي«تحقيق داللة لفظ 
 

م ونحوه     ،والصاحب  ،ُقَتوالمْع ،ُقِتْعوالم ،والعبد ،المالكعلى  المولى ق لفظ يطل        ابن الع  ،والقريب آ

نعم   ،والناصر   ،والرب ،والولى ،وابن األخت  ،والنزيل والشريك ،والعم ،واإلبن ،والحليف ،والجار  ،والم

 .708والصهر ،والتابع ،والمنعم عليه والمحب

   

ولى اللفظ  أن  ،هر فيهأظف ،»مولىال«داللة حول  ،بحثا دقيقا الشيخ السبحانى بحث          حتمل إال  يال  ،م

  ،أمورا »لىالمو«فى تفسيرأنهم يذآرون  يجد ،آتب اللغة يف باحثال نأ أشارف .»ىولاأل«معنى واحد وهو

ولى إال معنى واحد    «إذ اإال أنها تؤدي معنى واحد ،أنها معان مختلفة يبدو يس للم ى  : وهو  االحق أنه ل األول

ة    ،ءبالشي ذه األولوي وارده     يف  اإلستعمال  بحسب  ،وتختلف ه ورد من م و تواإلش  ،آل م وهو   ،يٌّراك معن

ن  ى م تراك اللفظاألول تدع ياإلش رةأل يالمس اظ آثي ت  لف نص ثاب ة ب ر معلوم ل  ،غي ة باألص والمنفي

  .709»المحّكم

                                                 
 .22ص/12ج ،م2000/ه1/1421ط  ،بيروت لبنان ،دار الكتب العلمية ،التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ،الرازي - 706
707 - Cooper, john, 1988, ‘All-āma al-Ңillī the imamte and Ijtihād  Authoraty and Political culture in Shī‘īsm   edited Said 

Amir Arjomand.  State University of New York, Albany Press.p.242.                                                                                  , 
 .583ص/4ج ،م1991/ه1/1412ط ،لبنان ،بيروت  إحياء التالاث العربيدار  ،»الَوْلُي«  ، لقاموس المحيطا،محمد بن يعقوب  الفيروزآبادي -708
بحانى - 709 ل ا،الس نة والعق اب والس دى الكت ى ه ات عل امل  ،إللهي ى الع د مك ن محم م حس ام الصادق ،يبقل ة اإلم م ،مؤسس ران ، ق  ، ه4/1417ط ،إي
 . 94-92ص/4ج
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حيث   ،]م4/1203/ه600:ت[ّيالبطريق الحل  ،الشيخ السبحاني إليه وقد أبدع هذا التحقيق الذي أشار        

اني األخرى    ألنه  الشيءب »األولى«وهو ،على معنى واحد فقط ُقُدْصآرأن لفظ مولي َيذ ع المع  ،يجمع جمي

ى ش   لم  بحيث ،آل منها بنوع من العناية يأخوذ فوأيضا م ولى عل ا يطلق لفظ الم ذا    ،يء منه إال بمناسبة له

 .710المعنى

 

ة لفظ  أن ب  ]م1388/1389/ه792/ه791:ت[التفتازانى األشعرى أآّد العالمةهذا و         ولى ال دالل  م

ي   ديث  ف ى الح رف األ :ه ى بالتص ظ   . ول ذآر أن لف ولى «ف راد  »الم ق وي ق   يطل ق والمعَت ه المعِت  ،ب

ولى بمعنى  إ إلن  ....ولى بالتصرفوالـ ،والناصر ،وابن العم ،والجار ،والحليف ولى  :ستعمال الم  ،المت

ه   ،منقول عن آثير من أئمة اللغة ،ربشائع فى آالم الع ،واألولى بالتصرف ،والمالك لألمر والمراد أن

ى    ،)واألولى بالتصرف  ،المالك لألمر ،يالمتول (إسم لهذا المعنى ة األول ه  ليعت  ،ال صفة بمنزل رض بأن

ه فى الحديث      ين هذاول .نه ال يستعمل إستعمالهأو ،ليس من صيغة إسم التفضيل راد ب  ،بغى أن يكون الم

و ى  ه ذا المعن ر ( ه ى بالتص ديث   ،)فاألول در الح ابق ص ة األول  ؛ ليط ه للخمس ه الوج ق(ألن  ،المعِت

َق ف ،المعت ار ،الحلي م ،الج ن الع اهرإذ  ،)،اب ادس ،هوظ ا  )أي الناصر (وال للس وأيض دم  رهلظه وع

اس ألجل   إحتيا ع الن ان وجم ى البي ه إل ال ... هج ى أن ق اس   :إل ة بالن ى أن الوالي اء ف ول ،وال خف  ،يوالت

 .إنتهى بتصرف .711وهو بمعنى اإلمامة ،يبمنزلة النب ،والتصرف فيهم ،مة لتدبير أمرهوالمالكّي

 

د   مع العالمة تهي مناقشف ،]م1916/ه 1335ت[ ّيالمالك الشيخ سليم البشرىوافق في ذلك و              عب

دين الموسوى ين شرف ال ات ،]م1957/ه1377ت[الحس اب المراحع ي آت ه اهللاف .ف ال رحم الىق د  « تع وق

ة   ،يا اليقينفأنكشف قناع الشك عن مح ،بما أشرت إليه من القرائنص الحق حصح ا وقف ن أ يف  ،ولم تبق لن

                                                 
 . 94-92ص/4ج ،المصدر السابق  - 710

ى من    ) بالكسر(والمعِتَق. والعبد أولى باإلنقياد لمواله من غيره. والتصرف فيهم ،وأمرهم ،مماليكه المالك أولى بكالءة: فمثال. 710 أولى بالتفضيل عل
ره        والصاحب . ويشكره ،أولى بأن يْعِرف جميل من إعتقه عليه) بالفتح(والمعَتُق. إعتقه من غيره وق الصحبة من غي ؤدى حق أن ي ى ب والقريب هو   .أول

َدْاءِ         . والسعى وراء صالحهم  ،والدفاع عنهم ،ن منهأولى بأمر القريبي ا من الُبَع وق الجوار آله ام بحفظ حق ى بالقي النهوض    والحليف .والجار أول ى ب أول
ه   ،والعم أولى بكالءة ابن أخيه. أولى الناس بالطاعة ألبيه والخضوع له واإلبن. ودفع عادية الجور عنه ،بحفظ َمْن حالفه ان علي ائم    ،والحن ام  وهو الق مق

ده ل.وال احتهم   والنزي ى س أ إل يهم ولج ن آوى إل دير م ى بتق وارهم  ،أول ى ج ن ف َن م ريك. وأِم رآة  والش وق الش ة حق ى برعاي ن  ،أول ظ صاحبه ع وحف
زم   أولى بالدفا والناصر. أولى بأن يراعى مصالح الَوّلى عليه والَوِلُى. أولى الناس بالخضوع لخاله الذى هو شقيق ُأمه وابن األخت.اإلضرار ع عمن إلت
ه    ) بالكسر(،والمنعم. من أى قاهر عليهم ،والرب أولى بخلقه .بنصرته م علي ى من أنع نة بالحسنة    ،أولى بالفضل عل َع الحس ه  . وان ُيْتَب نَعُم علي ى   والم أول

وق من صاهره      صهروال .ممن ال يتبعه ،أولى بمناصرة متبوعه ،أولى بالدفاع عمن أحّبه والتابع والُمحُب. بشكر ُمْنِعِمِه من غيره أن يرعى حق  ،أولى ب
املي     ،إللهيات على هدى الكتاب والسنة والعقلا،السبحانى:أنظر .وقوى أمره ،فشّد بهم أزره د مكى الع ام الصادق    ،بقلم حسن محم م   ،مؤسسة اإلم  ،ق

 .94-92ص/4ج ،ه 4/1417ط ،إيران
 .290ص  /2ج م1981/ هـ 1401/ 1ط،باآستان ،يةدار المعارف النعمان ،شرح المقاصد في علم الكالم ،التفتازاني - 711
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ك  ،ولو آان المراد الناصر ،إنما هو األولى ،حديث الغدير يوالمولى ف يمن الولالمراد  ماسأل   ،أو نحو ذل

 .712»المولى ثابت مسلم يفرأيكم ف ،سائل بعذاب واقع

 

ذين فسروا     لتحقيق يكون   إن هذا اويظهر لي             ى ال ولى ال«لفظ  حجة عل بمعنى    ،الحديث  يف  »م

ر ة الناص الراز ،والمحب ره يآ ن األ وغي اعرةم ل أنإذ  ،ش لم    ال يعق ه وس لى اهللا علي ول ص ع الرس   يجم

 .فيه أخر معنى لتمسيأن من غير  ،فقط  ةتمحبو اهللا عنه رضي ة علينصرب همالصحابة لمجرد إخبار

 

ه   النبي ةلتزآي وذلك ،يد من هذا الحديث هو معنى العصمةإن أقل ما نستف: قولنوقد            صلى اهللا علي

أن من  « ،الحديث  فسير ت الباقالني في وهذا ما أشار إليه  .الطهارةب باطنهو ي بن أبي طالبوسلم ظاهر عل

ه  ،باطن علّى وظاهره فى نصرة الدين والمؤمنين سواء ك     .والقطع على سريرته وعلو رتبت د ذل يس يعتق ول

اء الرّ   النفاِق َبَلآل ناصر للمؤمنين بظاهره؛ ألنه قد ينصر الناصر بظاهره َط يف دِ والسمعة وابتغ ع ات وم ف

ؤمنين ف    أن  ،صلى اهللا عليه وسلم يفإذا أخبر النب ؛الدنيا دي  ينصرة بعض الم ن والمسلمين آنصرته هو    ال

ذ    ،صلى اهللا ه وه المة باطن ريرته وس ارة س ى طه ع عل ة قط يلة عظيم ا ... ه فض ل أيص إن والءه  ،ويحتم

ه واجب  اهره وباطن ن ظ ه م بيل واجب آم ،ومجبت ذا الس ى ه ي عل ي ومحبت ون  ،ا أن والئ د أوجب فيك ق

ذا السبيل         ى ه ان عل ه اإليم والي في      ،مواالته على ظاهره وباطنه؛ ولسنا نوالي آل من ظهر من ا ن ل إنم ب

 .713»الظاهر دون الباطن

 

ين الشيعة واألشاعرة   مولي التحقيق جدلية لفظ إن ف ،لقولوخالصة ا           من   هن يظهر أ  ،فى الحديث ب

 ؛الحديث  صدر  يرة ف والمذآ »األولى«وهذا المبين هو لفظ  ،ال تظهر معناها إال ِبُمَبِيْن ألفاظ المجملة التى

ه   ى ف  ألن ظ أول ر صدر الحديث لف ظ ب ّيحق عل  يف َلِموأستعْ  ،ه وسلمصلى هللا علي  يحق النب  يإذا ُذِآ لف

ى ه حملأن ف ،وأيضا. ليتطابق المعنيان ،معني أوليبه  ُلَمْحفُي ،مولى  ،الحديث  سياق مناسبة  في   أليق   ،أول

ة   يف وده لور وذلك ن أب   يعل بيان منزل ر ي حاشد  جمع   يطالب ف   يب و  غفي ة ألف صحابى   رب  هجمع  ،مأئ

 .714في مكان النبى صلى اهللا عليه

 

 

 

 
                                                 

 .281-280م ص2/1982ط ،حسين الراضى ،تحقيق ،المراجعات ،عبد الحسين شرف الدين ،الموسوى - 712
 .173-172ص ، ،لبنان ،بيروت دارالفكر العربى ، هيدرو محمد الهادى أبو  ،حمد الخضيرىمحمدو م ،تحقيق ،التمهيدالباقالنى  - 713
  .267ص ،م1982/ه2/1402ط،،لبنان ،حسين الرضي الجمعية اإلسالمية بيروت ،تحقيق  ، المراجعاتشرف الدين  نعبد الحسي ، الموسوي  - 714
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 :لةحديث المنز. 6-2-2 

 
د ورد بلفظ  . حديث المنزلة ورد في غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة           ا ترضى أن   « وق أم

 .715»ى بعدىببمنزلة هارون من موسى إال أنه النون منى كت

 

ا   خّلف  وكبغزوة تإلى  ما خرجل ،صلى اهللا عليه وسلم أن النبي ،آان مناسبة ورود الحديث و           علي

لم     نساء والصبيان؟  ال  يأتخلفنى ف  : شتكى وقالثم إ ،ينةالمد يف ه وس ال صلى اهللا علي ا ترضى أن    «:فق أم

 .»يبعد يببمنزلة هارون من موسى إال أنه الن  يون منكت

 

ا  وجه إستدالل اإلمامية في الحديث  و          ى  إنم وم عل ا        أن «يق زل علي لم أن ه وس الرسول صلى اهللا علي

وة ولم يستثن من جميع المنازل إال . أنزلها موسى لهارون المنزلة التىمنه بنفس  تثنا  ،النب ل    ءوإس وة دلي النب

لم      ،بحكم هذا النص  ي بن أبي طالبفعل..... .على العموم ه وس ة للرسول اهللا صلى اهللا علي وشريكه   ،خليف

ا   ،عليه وسلموأفضل أمته وأوالدهم برسوله صلى اهللا . ال على سبيل النبوة ،سبيل الخالفة أمره على يف حي

ا ة. وميت يهم فرض الطاع ه عل اة الرسول عب ،ول لمد وف ه وس ذ ،صلى اهللا علي ل ال ا يمث ة رله ى أم ون عل

اب موسى    اء غي لم     موسى أثن ه وس ه صلى اهللا علي ه ": وقول نص   »خليفتى  ال ينبغى أن أذهب إال وأنت    أن

ه أن يفعل   يل ما ال ينبغولم يخلفه آان قد فع ل نص جلى فى أنه لو ذهبب ،آونه خليفة يصريح ف ذا  . ل وه

زل    ﴿:تفسر قوله تعالى ياهللا عز وجل بإستخالفه آما ثبت فليس إال أنه مأمور من  ا أن يا أيها الرسول بلغ م

 .716»﴾] 67:المائدة[ ك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واهللا يعصمك من الناسإلي

 

 :مناقشة األشاعرة في حديث المنزلة  
 
ة ن          ي  ب ،اقشت األشاعرة وجه إستدالل اإلمامي ة عل ن أبي طالب    والي  مثال  خذنا أإذا ف  .في الحديث   ب

ة  ذلك يف وليس«:نه يقولنجد أ ،الحديث في مناقشة اآلمدي ى  دالل د  استخالفه  عل ه  بع إن  موت ك  ف ا  ذل  ال مم

ة  يف  ستخالفإلفا... موسى بعد به المشبه لهارون يثبت اة  حال ا  ،الحي ن  ال مم ي  هضي ى  الدل  ستخالف اإل عل
                                                 

اب فضائل الصحابة     ،شرح  صحيح مسلمالنووي    - 715 ن أبى طالب      آت ى ب اب فضائل عل ق  ،)2408(حديث  .ب اء بإشراف      تحقي ة من العلم لجن
 .183ص/16-15ج ،لبنان ،ميس دار القلم بيروتالشيخ خليل ال ،بمراجعة ،الناشر

 .53ص ، ه2/1412ط ،إيران ،قم ،صدر ،النظام السياسى فى اإلسالم ،أحمد حسين يعقوب ،المحاآمي  - 716
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ة  يف  المسلمين أمر من شيئا تولى من وآل ،والقضاة الوالة حق يف دليال ذلك آان وإال ،هموت بعد اة  حال  حي

ه  ،قلناه ما يؤآد يالذ ثم .السالم عليه قوله يف منقدح بعينه فهو ،ههنا ينقدح عذر وآل ،السالم عليه يالنب  أن

م  المسلمين  من  واحد  إلى الوقت خليفة عن العبارة هذا صدرت لو ك  يكن  ل دا  ذل ه  عه ة  ل د  بالخالف  هموت  بع

 .717»رتبته وعلو فضله على يدل مما ذلك آان وإن ،إجماعا

 

 :)الكتاب والعترة( التمسك بالثقلينحديث . 6-2-3 
 

ي   إمامةإستدلت اإلمامية على            ين  بعل د  هو حديث   و. حديث الثقل ريقين  ثابت عن ة   الف اظ مختلف   .بألف

ال  ،الحافظ ابن حجر الهيتمى منهم ،جماعة من أهل السنة آثرة طرقه به وقد شهدتهذا  م ا  «:حيث ق م  ث عل

الحضرمي   الشيخ آما شهد أيضا   . 718»وردت عن نيف وعشرين صحابيا ،أن لحديث التمسك طرقا آثيرة

يعة ن الش رون صحابيا   ،م ه روى بضعة وعش ذآر أن د . ف ة وق ن طرق صحيحة مقبول ن  .ورد م و م وه

 .719التي أجمع الحفاظ على القول بصحته ،حاديث المتواترةاأل

 

ذا          ة مواضعوه ي أربع لم  ف ه س ي صلى اهللا علي د ورد عن النب و طالب   ،ق ق الشيخ أب حسب تحقي

د رجوعه    في -)3( ،في مسجد الخيف -)2(،يوم عرفة على ناقته القصوى -)1:  (الّتجليل خطبة الغدير عن

 .720وم قبض  صلوات اهللا عليه وسلم في خطبته على المنبري -)3.(ة الوداعجحمن 

ّي الشافعي                   ن حجر الهيتم ذا التحقيق قريب من التحقيق للحافظ اب ه ورد عن   ،حيث أشار  وه بأن

 ،مرضه وقد إمتألت الحجرة بأصحابه   وفي المدينة في ،جحة الوداع بعرفةفي  ،النبي صلى اهللا عليه وسلم

ال أ ىأخر وفي ،في غدير خّم و د آرر              نه ق ين وق د إنصرافه من الطائف في غزوة حن ا بع ام خطيب ا ق لم

 . 721بشأن الكتاب والعترة الطاهرة إهتماما ،عليهم ذلك  في تلك المواطن وغيرها

 

م  عن  مسلم وقد أخرجه       دعى         أطريق زيد بن أرق اء ي ا بم ام خطيب لم ق ه وس ن رسول اهللا صلى اهللا علي

أتى رسول        «:ثم قال صلى اهللا عليه وسلم... ينةخّما بين مكة والمد ا بشر يوشك أن ي ا أن اس فإنم أال أيها الن

                                                 
 .378-377ص ،مصر ،القاهرة ،المجلس األعلى للشئون اإلسالمية ،حسن محمود عبد اللطيف ،تحقيق ،غاية المرام في علم الكالم،اآلمدي - 717

 .2/440ج ،لمصدر السابقا - 718
ة   ،أبو طالب التجليل: نقالعن   ، 49/ ،1القول الفصل  ،الحضرمى الحداد  - 719 ة لإلمامي  ،مهر  ’براهين أصول المعرفة اإللهية والعقائد الحقة اإللهي
 .334ص ، ه1/1418ط ،إيران ،قم

 .334ص ، ه1/1418ط،إيران ،قم  ،مهر ، اإللهية لإلماميةبراهين أصول المعرفة اإللهية والعقائد الحقة   ،أبو طالب التجليل - 720
و آامل محمد  ،عبد الرحمن بن عبد اهللا الترآي،تحقيق  ،الصواعق المحرقة في الرد على اهل البدع والزندقة ،أحمد ،ابن حجرالهيتمي - 721
 .2/440ج ،م1997/ه1/1417ط ،لبنان  ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،اطالخر
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ور   ،وإنى تارك فيكم ثقلين ،ربى فأجيب اب اهللا واستمسكوابه     ،أولها آتاب اهللا فيه الهدى والن ... فخذوا بكت

  .722»وأهل بيتى

ة ال   ه صلى اهللا عليه وسلم وهذسول اهللامكانة أهل بيت رفيه داللة واضحة على والحديث              المكان

ه األشاعرة  مالفضائل والتقتصر على  ك نجد أن الرسول صلى اهللا        ،ناقب في حقهم آما تفسر ب وق ذل ل ف ب

رن   لم ق م    عليه وس اب من حيث التمسك  بهم     به ك للعصمة من الضالل    الكت ن    ة ناقش م و .ا وذل ام اب اإلم

لم  نأن تتجلي ذلك  حيث بّي حديث الفي داللة   ]م1565/ه973[ حجر الهيتمي  ،الرسول صلى اهللا عليه وس

ر   ،جدا ثقيل حقوقهما من اهللا أوجب بما العمل ألن أو ،لقدرهما إعظاما ى بهما الثقلينسّم ه نظي الى  قول  ﴿:تع

  .723 تكليفال وِثْقٌل من جهة وقدر وزن له أي .]5:زملمال[﴾ثقيال قوال عليك سنلقي إنا

 

ين  آما        ه  أن أيضا  ب ه  اهللا صلى  قول لم  علي دموهما  ال"وس وا  تتق ا  تقصروا  وال فتهلك وا  عنهم  وال فتهلك

ة  والوظائف  ،العلية للمراتب منهم هلأت من نأ على دليل :"منكم أعلم فإنهم تعلموهم ان  الديني دما  آ ى  مق  عل

م  الذين النبوي البيت فأهل ،قريش لجملة هذا ثبت وإذا قريش آل في بذلك التصريح له ويدل ،غيره  ُةَرغُ  ه

 .724وأولى وأحق أحرى بذلك غيرهم على تميزهم في والسبب ،فخرهم ومحتد ،هْمِلفْض

 

را   " :وقوله» أنظروا آيف تخلفوني فيهما:" قوله صلى اهللا عليه وسلمو       ه و" أوصيكم بعترتي خي :" قول

ة  وإآرامهم واحترامهم همإلي اإلحسان ومزيد ،مودتهم على األآيد الحثفيه  "أذآرآم اهللا في أهل بيتي  وتأدي

 سيما  وال ،ونسبا ،وحسبا ،فخرا ،األرض وجه على وجد بيت أشرف وهم آيف ،والمندوبة الواجبة حقوقهم

انوا إذا ين آ نة متبع ة للس ا ،النبوي ان آم ه آ لفهم علي اس ،س ه آالعب ي ،وبني ه وأهل وعل ل ،بيت ه وعقي  ،وبني

 .725 وبنيه جعفرو

             

                                                 
م   .باب فضائل على بن أبى طالب  آتاب فضائل الصحابة  ، ،تحقيق الشيخ خليل الميس  يح مسلمصح شرحالنووي   - 722 م  ،)2408(حديث رق دار القل

 .188ص/16-15ج ،بيروت لبنان
ذي   ،المبارآفوري أنظر الترميذي بشرح -   وة      ،تحفة األحوذي بشرح جامع الترمي اب مناقب أهل بيت النب م    .ب ق  ) 3876، 3874(حديث رق  ،تحقي

 .290-287ص/10عثمان جعبد الرحمن محمد 
ن أبي طالب         ،آتاب معرفة الصحابة ،المستدرك على الصحيحين ،الحاآم -   ى ب ؤمنين عل ر ال م     ،باب من مناقب أمي / تحقيق د )   4634(حديث رق

 .ولم يخرجاه ،خينهذا حديث صحيح على شرط الشي:وقال .1379ص/3م ج2002/ه1422 ،لبنان ،بيروت ،دار الفكر ،محمود مطرجي
عبد اهللا محمد الدرويش أبو ،تحقيق ،البن حجر العسقالني ،القول المسدد في الذّب عن مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،تذييل  ،المسند  ،ابن حنبل   -

  .30ص/4ج ،م1991/ه    1411/ 1ط ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،)11104(حديث رقم،مسند أبي سعيد الخدري  ،الفداء الناقد
رآن   ،آتاب فضائل القرأن  ، سنن الدارمي ،الدارمي - رأ الق ان     ،باب فضل من ق د دهم د أحم ة محم ة    ،بعناي نة النبوي اء الس ة    (،دار إحي م الطبع دون رق ب

 .432-431ص/2ج )والتاريخ
ي وي ،باب ما يقضي به القاضي ،آتاب أداب القاضي ،لسنن الكبرى مع الجوهر النقيا  ،البيهقي  - دا من        ،...فتي به المفت د أح ه ان يقل ر جائزل ه غي فإن

 10/114ج ،ه1/1356ط ،الرياض السعودية  ،مكتبة المعارف ،أهل دهره وال أن بحكم أو يفتي باإلستحسان
 ،حمد الخراطو آامل م ،عبد الرحمن بن عبد اهللا الترآي،تحقيق  ،الصواعق المحرقة في الرد على اهل البدع والزندقة ،ابن حجرالهيتمي - 723

 .653ص/2ج ،م1997/ه1/1417ط ،،بيروت لبنان ،مؤسسة الرسالة
 .654ص/2ج ،المصدر السابق - 724
 .653ص/2ج ،المصدر السابق - 725
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اب  التمسك  على حثي الحديث  العمومعلى ف  اء  ،وبالسنة  ،بالكت ا  وبالعلم تفاد حيث   ،البيت  أهل  من  بهم  يس

 .726الساعة قيام إلى الثالثة األمور بقاء ذلك مجموع من

 
 
 

 :فى األمم السابقة ة عند األنبياءة الوصّيعمومّي .6-3 
 
ابقة   نبياءاأل وصيةة عمومّيعلى القياس ل في والية علي ةّيإستدلت اإلمام         م الس - تعنى  يوه . في األم

اد   في   ليسدّ  أتباعه ّةإلى واحد من خاص الدين بأمرالتعهد  -عند األنبياء ه اإلرشادى والقي ة  يف  يمقام . األم

رأن د حكى الق اء وصية وق ن اإل األنبي د إبشيء م ن عه اب م راهيمطن ى عيسي  ب يهإل  إال أن. السالم معل

 .في آتب التاريخ والسير وردتقد  ،بشكل عام ه السالممن أدم إلى عيسى عليهم صّيوتفصيل 

 

د   يإستمرار ب حميع الرسل بحيث تتصلعلى ة تنطبق وصّيإن مفهوم ال          دين وخاصة التوحي د  . ة ال وق

ا إليك   ى به نوحاين ما وّصدشرع لكم من ال ﴿:تعالى أخبر اهللا جانبا من ذلك بقوله ا وصينا    والذي أوحين وم

 ].13:الشورى[﴾وعيسى أن أقيموا الدين وال تتفرقوا ،وسىوم ،به إبراهيم

 

الى  هللا سبحانه ا حكمة فكما أن            اءه ل  وصي  يإقتضت أن   وتع ى أنبي دين والشريعة   إل  أيضا  ،حفظ ال

دين  في  وظيفة األنبياء إلستمرارية ،ًاضروري ًاأمرإلى واحد من خاصة أتباعه  ة األنبياءتعتبر وصّي إقامة ال

 .تفرقوعدم ال

 

را  أن الوصية آانت    من ]م1045/ه437:ت[ يذآر المسعودما  األنبياءويؤيد عمومّية وصية             أم

ى    ،عاما لألنبياء عليهم السالم ه السالم إل لم     من بدء أدم علي ه وس د صلى اهللا علي ذآر . محم آدم  ّيوص  أّن ف

ان إسماعي     ّيووص. بة اهللا وهو سيث بالعبرانيةآان ه راهيم آ ان يوسف     ،لإب  ّيووص  ،ووصى يعقوب آ

ن         رائم ب ن أف ون ب ن ن ان شمعون   ّيووص  ،يوسف موسى هو يوشع ب اء    ّيوأن وص . عيسى آ اتم األنبي خ

 .727أحد عشر من ولدهثم . طالب يبن أب يوسلم آان علمحمد صلى اهللا عليه 

                                                 
 .439ص/2ج،المصدر السابق - 726
ة   ،إثبات الوصية  ،المسعودي ،علي بن الحسين ،أبو الحسن ،المسعودي - 727 ة الحيدري العسكرى  السيد   :ننقال ع  . 70-5ص ،الجف األشرف   ،المطب

 .269ص ،م1989/ه3/1409ط ،طهران إيران ،مؤسسة البعثة المطبعة اإلتحاد ،قسم الدراسات اإلسالمية  ،لم المدرستتينامعالمرتضى  
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د ظهر   أنه ،آمفهوم قيادي سياسي ،اإلمامة ةوصّي أّن لي يظهرو          د  ذمن  ق ه السالم    عه راهيم علي  ،أب

ا     ﴿:آما قال تعالى ،راشدة ةيدين إلى قيادةالبشرية  حيث إحتاجتب حياةالوذلك لتطور  اس إمام ك للن إني جاعل

 .124:البقرة[ال ينال عهدي الظالمين﴾: ومن ذريتي قال: قال

 

 

 

 

 

 :شيثإلى ة أدم وصّي. 6-3-1  
 

اليم    ،السالم وصي إلى شيث وهو من أوالده    ذآرت المصادر التاريخية أن آدم عليه              ليستمر تع

ي اهللا آدم ذآر . نب وبف ر وصية آدم  ]م904/ه292:ت[ياليعق ى خب يثإل ّي ش ث ب ا حضرتن أن آدم حي  لم

ره  ،ى عليهم ودعا لهم بالبرآة، وجعل وصيته إلى شيث وولد ولده، فصّل ،وولده ،الوفاة جاءه شيث ابنه  وأم

ارة  في مات إذا ويجعله ،جسده يحفظ أن ز  مغ ه  يوصي  نأو ،الكن ي  ،بني ه  وبن  بعضا  بعضهم  ويوصي  ،بني

 .728وفاتهم عند

 

ة اهللا  العبرانيةى في عنأن لفظ شيث ت فذآر ]م922/ه310:ت[يالطبرأما اإلمام          ه وصي آدم    ،هب وأن

م   ،أبيه آدم عليه السالم  وفاة بعد من إليه اسةئالر صارت حيث  زل ث ه  اهللا أن ا  علي  اهللا رسول  عن  يرو فيم

ا . 729ةصحيف خمسين أن الوصية آانت آم ك ب ي ذل هأضاف ف ل موت د قب ا عشر أح م ...يوم ع ث اب دف  آت

ه  حسدا هابيل قتل آان قد قابيل ألن ؛وولده قابيل من يخفيه أن وأمره ،شيث إلى وصيته  آدم خصه  حين  من

 .730به ينتفعون علم وولده قابيل عند يكن ولم ،العلم من عندهم بما وولده شيث فاستخفى ،بالعلم

 

ى شيث     )شيث(آان معه«:أنه قال ابن عباس وقد روي عن            د ال توأم، ولما حضرت آدم الوفاة عه

ا     ان، وصارت الر    ،وعّلمه ساعات الليل والنهار وعبادة الخلوة في آل ساعة منه ه بالطوف د   سة ئاوأعلم بع

 . 731»ساب بني آدم آّلهم اليوم، وأنزل اهللا عليه خمسين صحيفة، وإليه أنإليه آدم

                                                 
 . 9-8ص/1ج ،م1999/ه1/1419ط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،خليل المنصور ،تعليق ،تاريخ اليعقوبي ،عقوبىالي - 728
 ،م1991/ه2/1411ط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،تاريخ األمم والملوك تاريخ الطبري ،أبي جعفر محمد بن جرير ،الطبرى  - 729
 .96ص/1ج

 .1/100ج ،المصدر السابق - 730
 .43ص /1هـ ج1415/ 2ط ،لبنان ،دارالكتب العلمية بيروت ،عبد اهللا القاضي ،تحقيق ،الكامل في التاريخ، علي بن أبي الكرم ،رابن االثي - 731
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ْون  لست  الجمعة يوم] م957/ه346ت[يالمسعودوآانت وفاة آدم عليه السالم حسب ما ذآر           من  َخَل

 .732سنة، وثالثين سنة تسعمائة السالم عليه عمره وآان ،ْلُقُهخ فيها آان التي الساعة في نيسان،

 

 :ويعقوب  وصية إبرهيم .6-3-2

 

الى ف   قد حكى اهللا ،م عليه السالموصية إبراهين إ          رأن الك   يسبحانه وتع ا ف ،ريمالق ا   ﴿:لق ووصى به

م ا     ابنى إن اهللا إصطفى لك تم مسلمون     إبراهيم بنيه ويعقوب ي وتن إال وأن دين فال تم رة [﴾ل ال    .]132:البق وق

الى ابن    وو﴿: تع وب ي ه ويعق راهيم بني ا إب ى به ت     يص وتن إال وأن ال تم دين ف م ال طفى لك م إن اهللا إص

 ]. 132:البقرة[﴾مسلمون

ة  تفسيرذآر الرازي في و       راهيم   أن هذه األي ه إب ه وصى   السالم  علي ا  ،بني دل  مم ى  ي ام اإل شدة  عل  هتم

ة أ      أنهغير  ،بهم ذه األي ه السالم   أشار في تفسير ه راهيم علي ك  َمعمَّ ، ن إب ى   الوصية  تل ع عل ه  جمي م  بني  ول

داً  يخص نهم  أح ر   .733م ة العسكري    أنغي راهيم  ذآر أن وصيّ  العالم ه السالم   إب ه     علي ان إسماعيل علي آ

 .734يعقوب عليه السالم آان يوسف عليه السالم وصّي وأن ،السالم

 

  :عليهما السالم يوشع بن نونل  موسى وصية. 6-3-3 
 

 .المسلمين وأهل الكتابهي أمر متفق لدي  بن نون بن إفرائيم موسى ليوشع ةوصيإن             

 

أن يوشع بن نون آان مع  « :الكتاب المقدس نقال عن التوراةقاموس  منمادة يوشع  يرد فوفقد             

 . 735 »تلوث بعبادة العجل على عهد هارونموسى فى جبل سينا ولم ي

 

ه السالم     تعيين  خبر ،فر العددسبع والعشرين من افى األصحاح السو              ل اهللا لموسى علي  ،ه من قب

ع البشر رَ   إلُه الرُب َلِآَولٌي: ى الرّب قائالفكلم موس«:ونصه ى الجماعة   ًالجُ أرواح جمي  ْمٌهَمْامَ يخرج أَ  ِ،عل

ا    لتكون جماعة الرب آا ويدخلهم لكيال  ْمُهُجِرويْخ ْمُهَمأمْا ويدخُل ربُ  . غنم التى الراعى له ال ال لموسى   فق

ه روحٌ  وَعُشَي ْذُخ ون رجال في ن ن ه ْعوَض ب دك علي ه ُق ،ي اهِن َرَازْاَعِلَأ اَمّدوأوقف ة لُِّآ اَمّدوُق الك  ،الجماع

                                                 
 33ص/1ج، 1/1984ط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،قميحة مفيد محمد/د ،تقديم ،الذهب ومعادن الجوهرمروج  ،المسعودى - 732

 .66ص/4ج،م2000/ه1/1421ط ،دار الكتب العلمية بيروت لبنان، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ،الرازي - 733
كرى  - 734 يد م  ،العس ة الس ىالعالم تين  ،رتض الم المدرس المية   ،مع ات اإلس م الدراس اد   -قس ة اإلتح ة المطبع ة البعث ران مؤسس ران ،طه  ،إي
 270ص/ 1ج،م1989/ه3/1409ط

نة      ،التوراة من الكتاب المقدس  735 - ة س ة األمريكي روت المطبع الم المدرستين  ، السيد مرتضى   ،العسكرى  :م نقال عن  1907بي قسم الدراسات    ،مع
 .271ص/1ج ،م1989/ه3/1409ط ،إيران ،طهران ،البعثة المطبعة اإلتحادمؤسسة  -اإلسالمية
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رب      ....ْمِهِنيُ أْع أماَم ِهِصْوَأَو ره ال ا أم ه قُ  أع ووش أخذ ي  ،ففعل موسى آم از ّدوقف اْ  َرَاام أِلَع دّ  ِنِهالك  آلِ  اَموق

 .736»كلم الرب عن يد موسىوأوصاه آما ت ،عليه ِهْيَدووضع َي الجماعِة

 

ن يعقوب    آان  يوشع بن نون  أن ياليعقوب ذآرو            ه السالم   من شعب يوسف ب ا حضرت  لف ،علي  م

ون    أمر اهللا ،تهوفا ن ن دخل يوشع ب ان     عز وجل أن ي ة الزم ى قب دّ   ،إل ه فيق ى جسده      ،س علي ده عل ويضع ي

ام  موسى  مات  فلما  ،ذلك موسى ففعل ،بنى إسرائيل يويوصيه أن يقوم بعده ف ،لتتحول فيه برآته  يوشع  ق

م   ،إسرائيل  بني  في  بعده ه  من  خرج  ث د  التي اة  بع وم  موسى  وف ال  ،بي اب  أهل  بعض  وق ين  الكت ا  ثالث  ،يوم

 .737» الجبابرة وفيها ،ماالش إلى وصار

 

اد           د أف ةوق يد مرتضى العسكري العالم و .اليسع هو معرب يوشع أن ،الس ه المشار وه ه بقول  إلي

المين  فضلن  ولوطا وآال سوإسماعيل واليسع ويون﴿:تعالى ى الع ام [﴾ا عل الى  و  ،] 86:األنع ه تع وأذآر  ﴿: قول

ل   ار   وإسماعيل واليسع وذا الكف ل   .738]48ص[﴾آل من األخي د   األلوسي ونق وال يؤي ك  ق  هو أن اليسع  ب  ،ذل

 .739َعَسَو مضارُع يسع من منقول عربي أو أنه ،يوشعمعرب 

 

الى فقد ذآر في تفسير قول   . إال أن الرازي أشار ما يخالف ذلك           دْ  ﴿: ه تع ا  َوَلَق ابَ  ُموَسى  َءاَتْيَن  اْلِكَت

نَ  ِعيَسى  َوَءاَتْيَنا ِبالرُُّسِل َبْعِدِه ِمن َوَقفَّْيَنا ْرَيمَ  اْب اتِ  َم ْدَناهُ  اْلَبيَِّن ُروحِ  َوَأيَّ ُدسِ  ِب ا  اْلُق آَءُآمْ  َأَفُكلََّم ولٌ  َج ا  َرُس  َال ِبَم

ُكم  َتْهَوى َتْكَبْرُتمْ  َأنُفُس ا  اْس ذَّْبُتمْ  َفَفِريًق ا  َآ ونَ  َوَفِريًق رة [﴾َتْقُتُل د موسي      لأن الرس   ،]87:البق  التي جاءت من بع

ليمان  ،وداود  ،وشمعون   ،وشمويل  ،يوشع:  آانوا اء   ،وشعياء  ،وس ل  ،روعزي   ،وأرمي اس  ،وحزقي  ،وإلي

عة موسى  شري بل آانوا متبعين  ،ا بشريعة جديدةوأنهم لم يأتو ،وغيرهم ،ويحيى ،وزآريا ،ويونس ،واليسع

 .740عليه السالم بخالف عيسى فإنه أتى بشريعة نسخت أآثر شريعة موسي

ه   ،إليه في القرآن إو غيره المشارالسيع  هو سواء آان يوشعو            ر  فإن وصية موسي ل موضع   تعتب

اق ارى    إتف ود والنص لمين واليه دي المس معو   . ل ى لش ية عيس الف وص ث ،)Simon/Peter(نبخ إن  حي

الشيعة وأهل   لحاصل بين أشبه بالخالف ا وهو. )Simon/Peter(شمعونلة عيسى وصيتلفوا إخ مسيحينال

  .لى بن أبي طالبعل الرسول وصيةإشكالية  حول السنة

                                                 
 .271ص/1ج،المصدر السابق 736 -

 /1ط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،خليل المنصور ،تعليق ،باب أنبياء بني إسرائيل وملوآهم بعد موسى ،تاريخ اليعقوبي  ،اليعقوبى - 737
 .42ص/1ج ،م1999/ه1419

كرى - 738 ى ال ،العس يد مرتض ة الس تين  ،عالم الم المدرس المية  ،مع ات اإلس م الدراس اد  -قس ة اإلتح ة المطبع ة البعث ران ،مؤسس ران ،طه  ،إي
 .272ص/1ج  ،م1989/ه3/1409ط

 ،بيروت لبنان ،دار التراث العربي  ،إدارة الطباعة المنيرة،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،األلوسي  - 739
 .214ص/7ج ،م1985/ه4/11405ط

 .161ص/3ج ،م2000/ه1/1421ط ،لبنان ،بيروت ،العلمية الكتب دار ،الغيب مفاتيح أو الكبير التفسير ،الرازي - 740
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ون    ووصية موسى   ،إال أن هناك وجه شبه بين وصية النبي لعلي بن أبي طالب           ن ن ا   ،ليوشع ب آم

ينا    ينون آان مع موسى ف وذلك أن يوشع بن  ،ذآر العالمة العسكري ل س د العجل   حيث  جب م يعب وأمر  . ل

راء    يمع النبى ف    آان اإلمام على بن أبى طالبآما أن .. اهللا نبيه موسى أن يعينه وصيا من بعده  غار حي

ده      يلم يعبد صنما وأمر اهللا نبيه فحيث  ة من بع دا لألم  ،رجوعه من حجة الوداع أن يعينه أمام الحجيج قائ

 .741ا للعهد من بعدهنه ولّييه وسلم وعّيلذلك رسول اهللا صلى اهللا ع يوقد  صدع  ف. مته همالوال يترك أ

 

 

 

 

  :)بطرس(وصية عيسى بن مريم لشمعون. -6-3-4  
 :الدراسات اإلسالميةشمعون فى مصادر عيسى ل وصية. 6-3-4-1  

 
يّ  ديمسعو إال أن ال.742معان الصفا ش سماه  شمعون حيث   خبر يذآر اليعقوب         العرب تسسميه   أن ن ب

معان ان ،س ون    واليون انيين يطلق معون والروم ميه ش ه تس رس علي ك      ،بط ام مل ي أي ة ف ل برومي ه قت  وأن

 .743قلُوديس

 

معان           رب بس مية الع د تس ا ورد  ،ويؤي ي بم دانف م البل وّي معج ن : ]م1228/ه626[للحم ر أن م دي

ه هو  وسمعان. دمشق نواحىهي :سمعان ذا  الذى ينسب إلي دي  ه ان  و ،رال ابر النصارى   آ ون  ،أحد أآ  ويطلق

 .744 شمعون الصفا عليه

 

ال نجد  إننا ف »مروج الذهب«ى لشمعون عند المسعودي في آتابه ة وصية عيسإذا تناولنا إشكالّيف              

 . على سبيل القطعتلك الوصية  ما يثبت

 

                                                 
 .272ص/1ج ،المصدر السابق - 741
ص  1ج ،م1999/ه1/1419ط ،بيروت لبنان ،دار الكتب العلمية ،خليل المنصور ،تعليق ،باب  المسيح بن مريم ،تاريخ اليعقوبي  ،اليعقوبى - 742
69. 
 .1/323ج،) بدون تاريخ/(1ط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،مفيد محمد قميحة/د ،تقديم ،مروج الذهب ومعادن الجوهر ،المسعودى - 743
 ،م1997/ه1/1417ط ،ت لبنانوبير ،إحياء التراث العربيدار ،معجم البلدان،  ،الرومّي البغدادّي ،ياقوت بن عبد اهللا أبو عبد اهللا ،الحموي  - 744
 . 348ص/4ج
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ان  ،النجار حبيبخبر  المسعودي فقد ذآر             واحي  يسكن  حيث آ ة  ن ام  أرض من  أنطاآي ان  .الش  وآ

ا ك به ر مل د متجب ل يعب َور التماثي ه فسار ،والصُّ ان إلي ذة من إثن دعو المسيح، تالم ى هف ه إل  وجل، عز الّل

اس  من  آثير فذهب ،إختلف الناس المعزز الثالث وقد .بثالث الّله فعززهما وضربهما، فحبسهما ى  الن ه  إل  أن

ة سميه  حيث ت .)Simon/Peter(بطرس ق    ،بطرس  الرومي ة  فيطل ا بالعربي ه  أم  وبالسريانية  سمعان، ب علي

 .الصفاء شمعونب عليه يطلق

 

ر            ر وذآ اس من آثي ه الن ائر ذهب وإلي رق س ث أن النصرانية ف زََّز الثال ه المع و ب ولس، ه  وأن ب

ل  عظيم  خطب  لملكا ذلك مع لهم فكان .وبطرس توما هما الحبس أودعا اللذين المتَقدمين ثنيناأل ا  طوي  فيم

راهين  واألعاجيب  اإلعجاز  من ،أظهروا راء  من : والب ة  إب اء  واألبرص،  األآم ت،  وإحي ة  المي ولس  وحيل  ب

 .الحبس من صاحبيه واستنفاذ له، وتلطفه إياه بمداخلته عليه

    

ه  في  بذلك لعزوج الّله أخبر وقد عزوجل، اهللا آيات من رأى لما فصدقهم، النجار حبيب فجاء            آتاب

ا بثالث   إنا لسلون إذ أرسرجاءها الم ذإواضرب لهم مثال أصحاب القرية  ﴿:بقوله ليهم إثنين فكذبوهما فعززن

ة  أقصى  من  وجاء﴿ :تعالى قوله إلى ]14 -13يسن[﴾ليكم مرسلونإنا إ وافقال َعى  رجل  المدين  ]20:يسن [﴾َيْس

ولس َلِتوُق ة وبطرس ب ة، بمدين ِلبا رومي ين وُص ان ،منكس ا وآ ا لهم ل فيه ع خبرطوي ك، م ع المل يما وم  س

  .745الساحر

 

ه    ،إما إذا تناولنا إشكالية وصّية عيسى لشمعون عند اإلمام ابن حزم            ة ة وصيّ أشار عموميّّ  فنجد أن

ره من   دونشمعون إلى   خاصةالصية يذآر الو حيث لم،جميعا  عيسى إلى الحواريين  ومن «الحواريين  غي

ك  دأ  الموضع  ذل ال  بالوصية  يسوع ابت وا  :وق د توب دانى  فق ى  يمشي  هو  اموبين ،السماء  ملكوت  ت  ريف عل

دعى  أحدهما  أخوين بصر إذ جلجال بحر البحر اطرة  المسمى  شمعون  ي درياس  واآلخر  ب ا  أن دخالن  وهم  ي

ال  صيادين  وآانا البحر في شباآهما ا  فق اني  لهم ا  اتبع ين  صيادي  أجعلكم ذا  ...األدمي  يف  متى  آالم  نص  ه

ا  الجماعات وبينما :لوقا إنجيل أما نص  ......حرفا حرفا انجيله زدحم  يوم ه  ت ة  ،علي  آالم  إستماع  في  رغب

ا  الوقت  ذلك في وآان ،اهللا ى  واقف رة  ريف  عل رآبين  بصر  إذ ،بشيرات  بحي رة  في  م د  البحي زل  ق ا  ن  عنهم

ذي  أحدهما  يسوع  فدخل ،شباآهم لغسل أصحابهما ان  ال أله  ،لشمعون  آ ه  حى يتن أن وس يال  الريف  عن  ب  قل

ه  الجماعات  يوصي وجعل ،المرآب في فقعد ا  .من ال  ،الوصية  عن  أمسك  فلم نح  :لشمعون  ق  العمق  عن  ت

واجر اتكم والق ال ،للصيد أف ه فق معون ل ا :ش م ي د معل ا ق ل طول عنين م ،اللي يئا نصب ول ا ،ش نلق ولكن  يس

                                                 
 .1/323ج ،)بدون تاريخ/(1ط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،مفيد محمد قميحة/د ،تقديم ،مروج الذهب ومعادن الجوهر  ،المسعودى - 745
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ة أمرك الجراف ك ب ا .وقول ا فلم ى قبضت ،ألقاه ان عل رة حيت ةجل آثي ادت ،يل ة تقطع فك ن الجراف ا م  آثرته

 .746»الثاني المرآب بأصحاب فاستعانوا

 

ا             ى  أما إذا نظرن ه يثبت وصية عيسى لشمعون             إل ر فنجد أن ن األثي د اب  إشكالية وصية عيسى عن

ه  . ليكون رأس الحواريين   ،حيث عّينه المسيح عليه السالم ه السالم     المسيح عي فبعث ريم علي ن م ى    سى ب إل

 .َبِرب وُضذُِّآ ماملك أنطيخس بعد هماحيث حبس  ،قهما إلى أنطاآيهمن اإلثنين الذين سب  من سبقه نصرة

ذبوهما  اثنين إليهم أرسلنا إذ ﴿:وهو المعنّي بقوله تعالى    ث﴾   فك ا بثال دخل  ].14:يسن [فعززن د  ف را  البل  متنك

ه  وأنس  عشرته  ورضي فأحضره الملك إلى خبره فرفعوا ،الملك حاشية وعاشر ه  ب ال  ،وأآرم ه  فق ا  ل  :يوم

ى  دعواك  حين وضربتهما السجن في رجلين حبست أنك بلغني الملك أيها ا  إل ا  فهل  ،دينهم  وسمعت  آلمتهم

ه  فآمن دينه إلى الملك شمعون دعا فحينئذ ...قولهما ان  قوم ك  وآ يمن  المل ر  ،آمن  ف ل  .آخرون  وآف ل  :وقي  ب

ل  على وقومه هو وأجمع ،الملك آفر غ .. .الرسل  قت ك  فبل ى  وهو  ،النجار   حبيب  ذل اب  عل ة  ب  فجاء  ،المدين

ذآرهم  إليهم يسعى دعوهم  في ى  وي ذلك  المرسلين  وطاعة  اهللا طاعة  إل ه  ف الى  قول لنا  إذ﴿: تع يهم  أرس ين  إل  اثن

ذبوهما ا فك ث فعززن و ،]14:يسن[﴾بثال معون وه الى اهللا فأضاف ش ال تع ى اإلرس ه إل ا ،نفس لهم وإنم  أرس

 747 .تعالى اهللا بإذن أرسلهم ألنه ؛المسيح

 

ا             تاني أم ام الشهرس د اإلم ر فق معونذآ ى ش ى  ضمن ،وصية عيسى إل زول عيسى إل كالية ن إش

رون نزو حيث إ ،عند النصارى األرض لمي       ن بعضا من النصارى ي اد المس ل إعتق ة مث وم القيام ل ي ه قب . نل

ه    رى بعضهم أن ل    ،بينما ي زل قب وم الحساب فهو   ال ين د «ي ل  نأ بع زل  وصلب  قت  شمعون  شخصه  ىأور ن

دنيا  فارق ثم .اليه وصىأو ،وآلمه الصفا ى  وصعد  ال ان  .السماء  ال  فضل أ وهو  .الصفا  شمعون  وصية  فك

ه  شريكا  نفسه  وصير مرهأ شوش فولوس نأ غير .وأدبا ،وزهدا ،علما الحواريين ر  ل ه  وضاع أ وغي  ،آالم

 .748»خاطره ووساوس الفالسفة بكالم وخلطه

 

 :المصادر المسيحية شمعون فى ل عيسى وصية . 6-3-4-2
 
ع           د وق ه ق ن أتباع د م كالية وصية عيسى ألح ا الفالخ إن إش يحيين فيه ين المس ين آالحاصل  ،ب ب

ة  الك رومان نيسةت آعتبرإحيث ، وصّية الرسول لعلّي في اإلماميةاألشاعرة و ) بطرس (أن شمعون اثوليكّي
                                                 

-267ص/1ج،م199/ه2/1420ط ،نلبنا ،بيروت،دار الكتب العلمية ،أحمد شمس الدين ،تحقيق ،الفصل في الملل واألهواء والنحل ،ابن حزم- 746
268. 

-282ص/1ج ،م1987/ه1/1407ط،لبنان ،بيروت ،العلمية الكتب دار ،القاضي اهللا عبد ،أبي الفداء ،تحقيق ،التاريخ في الكامل ،ابن األثير - 747
283. 

 .211ص/1ج ،لبنان ،بيروت ،دار المعرفة ،محمد سيد آيالني الناشر ،تحيقق ،لملل والنحلا ، الشهرستاني - 748
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ه    ،انيةستتبروبينما إعتبرت الكنيسة ال. هو وصي عيسى دا بعين ل  ،أن عيسى لم يوصي أح شملت وصيته    ب

عبارات الموجودة في   ال في تأويلاليرجع إلى إشكالية  وهذا الخالف. شر تعاليمهعلى جميع الحواريين في ن

  .العهد الجديد

 

ا  «:مانصه  إنجيل متى األصحاح العاشر   يف وصية عيسى روقد ورد خب            م دع  –يعنى عيسى    -ث

. وآل ضعيف   ويشفوا آل مرض  ،طانا على أرواح نجسة حتى يخرجوهاميذه اإلثنى عشر وأعطاهم سلتال

ماوأ اآلتي ؤهمس معان: آ ه بطرس  )Simon(س ال ل ذى يق درياش ،ال وه أن ن  ،Andrew)(وأخ وب ب ويعق

وه يوح ،)James( يذايش اوأخ بسو ،)John(ن ا )Philip( فيل ا ،)Bartholomew( وبرثلوم  وطوم

)Thomas(، ى ابي ومت وب ،) Mathew) tax collectorالج وذاو) James( ويعق   Judas/(يه

Thaddaeus(  الكنعاني وشمعون)Simon Patriot( األسخربوطي ويهوذا)Judas Iscariot(749. 

 

ه تعتقد ببحيث  ،الرواية المتقدمة ،انيةوتستعتمدت آنيسة البرإ        ل ألقى    ،أن عيسى لم يوص أحدا بعين ب

فوا المرضي    ،وأيضا  ،هداية الّضاّليين من بني إسرائيل  ل وذلك ،لى عاتق جميع الحواريينالمسؤولية ع ليش

     . 750األآمه واويحيوا الموتي ويبرؤ

 

ة   الرواية إنتقد  تلك  مابن حز إال أن            ا  أنبحّج ه السالم    أن عيسى تشير  ه نحهم علي م   م  سلطانا آله

ى ة األرواح عل وا أنأيضا و ،النجس ن يبرئ ل م ث  ،مرض آ ّمحي ماءهم ىس ع أس م م يهم آله ا ف وذا م  يه

خربوطيا ذى  ألس يحال ود المس ّلمه ،دّل اليه ى ،وس ذا وعل ف«ه وز فكي رب أن يج الى اهللا يق ي ،تع  ويعط

 .751»ذلك بعد ويكفر عليه يدل الذي هو أنه يدري من ،مرض آل من واإلبراء ،الجن على السلطان

 

د    ،بفاتكان ةالمعروف يكيةكاثولأما آنيسة رومان ال          د و ،)بطرس ( شمعون وصية عيسى ل  فهي تؤآ  ق

ه    )بطرس(شمعونأوصي  إلى  أن عسى من ،ما ورد في إنجيل يوحنا على اعتمدوإ ال ل  »إرع غنمى «وق

 .752 آررها ثالثة  مراتحيث  ،آناية عن رعاية من أمن به

 

 .753»لهداية الكنيسة ،عينه المسيح «أنه دسقاموس الكتاب المق يف جاء ما على أيضا إستدلوا آما         

                                                 
749  - THE HOLY GOSPEL, THE NEW TESTAMEN, 2001,The gospel Mathew(9-10),  the tweleve Apostle( mark 3.13-19; Luke 
6.12-16, United Bible Societies Asia Pacfic Region Brisbane, Austrlia, p.32 
750 Ibid,p.33. 

 .275ص /1ج،م 1999 ،/ه2/1420ط ،بيروت لبنان،دار الكتب العلمية ،مد شمس الدينأح ،تحقيق ،الفصل في الملل واألهواء والنحل ،ابن حزم- 751
752-THE HOLY GOSPEL, THE NEW TESTAMEN, 2001,The gospel Mathew (9-10), the tweleve Apostle (mark 3.13-19; Luke 
6.12-16, United Bible Societies Asia Pacfic Region Brisbane, Austrlia, p.394. 
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ا             دالخالصة أنن د ال نج ا يؤآ معونو م بيل القطع صية عيسى لش ى س ن خالل المصادر  ،عل م

ون        ،اإلسالمية والمسيحية ن ن ل وصية موسي ليوشع ب ه     ، مث نشر  في   الافعّ  رجال بغض النظر عن آون

 .754عليه السالم وبعد رفعه ،قت المسيحفي و ،لمجتمعاأوساط في  من بين الحواريينتعاليم المسيح 

 

إ  ،من جانب آخر              اس    ف ادات والقي إطراد الع ا ب اء      ذا قلن د األنبي ك   ،في أمر الوصّية عن  يقتضي ذل

ذا اإلطراد   إن بحيث  ،صلى اهللا عليه وسلم لعلى بن أبي طالبالنبي ة وصّي د  التي  نفس الحجة   وه  ه  إعتم

ا وينيُّ عليه ي  الج ات ف اإثب ة باإلختي اع راإلمام ق اإلجم ث،عن طري ت  حي الم ف«نأإثب دار الك ات  يم إثب

اده       ،اإلجماع على العرف وإطراده ه ومعت دا عن مألوف ه حائ دول     ،وبيان إستحالة جريان ق بال ا يتعل   ،فكل م

ى إ    تمر عل العرف مس ل ف ان والمل تات اآلرا   واألدي ع ش ع يجم وف ومطم اع  ش راق   ،ءتب ف إفت ويؤل

 .755»األهواء

 :فى صدر اإلسالم ةالوصّيشهرة  .4 -6       

 

ة ق أن أشرنابس          اد اإلمام ي مبحث إنعق ة ف د اإلمامي نص عن عن ة يقصدأن ال يعة اإلمامي ا د الش  به

اهيم  و .والتعهد والتعيين يرادف الوصية واإلستخالف .756»التعيين« ذه المف ؤدى  ه ى   ت ى واحد وهو    إل معن

  .مكانهفي يخلف حد هد ألمر األمة إلى أتعال

 

 يعل ل النبي صلى اهللا عليه وسلم وصيةفي عملها اإلمامية تتس اخاص امصطلحتعتبر  وصيةالإال أن          

نصوص  بغض النظر عن ال    -وهذه الوصية   .إلمامة بعد الرسول صلى اهللا عليه وسلمفي ا طالب  يبن أب

د   ة التى تعتم ائعا ف     -اإلمامي ا ش ان ب     أوساط ا  يأصبحت مفهوم د عثم اء    لمسلمين من عه ان ثالث خلف ن عف

 .آان أمرا مشكال أن مفهوم الوصية نجد ،سياق األحداث التاريخىإلى  إذا نظرناف .الراشدين

 

اري  ب ويدل إشكالية الوصية في صدر اإلسالم                اذر الغف ول بالوصّية في      ،أن أب ان ممن يق د   آ عه

فيحدث الوصية بما آان فيه الطعن   فيجتمع إليه الناس  المسجدآان يجلس في  حيث ،عثمان رضى اهللا عنه

د  عرفني من الناس أيها«:فكان يقول على أمر عثمان ي  فق م  ومن  عرفن ا  يعرفني  ل و  فأن اري  ذر أب ا  .الغف  أن

                                                                                                                                                          
دد ،21األصحاح - 753 يد  مرتضى ،العسكرى: عن  نقال ،18-15:الع الم المدرستين ،الس ة  ،قسم الدراسات اإلسالمية ، ،مع ة المطبع مؤسسة البعث

 .273ص/1ج ،م1989/ه3/1409ط ،إيران ،طهران اإلتحاد
754  - THE HOLY GOSPEL, THE NEW TESTAMEN, the gospel of john 21, Jesus and Peter, United Bible Societies 
Asia Pacfic Region Brisbane, Austrlia, 2001, p.394. 

 . 50ص ،ه 1401ط  ،جامعة قطر ،آلية الشريعة ،عبد العظيم الديب/د  ،حقيقت. الفياثى  غياث األمم فى التياث الظلم،الجوينى - 755
 .231:ص ،اإلمامّية ومناقشتهالموادر العقلية إلثبات النص عند ا: راجع مبحث - 756
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ذي  جنادة بن جندب ا  آدم اصطفى  اهللا إن .الرب راهيم  وآل ونوح ى  عمران  وآل إب المين  عل ة  الع  بعضها  ذري

وح  من  الصفوة محمد. عليم سميع واهللا بعض من األول  ،ن راهيم  من  ف رة  ،اسماعيل  من  والساللة  ،إب  والعت

ة ن الهادي د م ه .محم ريفهم شرف إن تحقوا ش ي الفضل واس وم ف م ق ا ه ماء فين ة آالس ة ،المرفوع  وآالكعب

ة  آالنجوم أو ،الساري آالقمر أو ،الضاحية آالشمس أو ،المنصوبة آالقبلة أو ،المستورة  آالشجر  أو ،الهادي

ون  به فضل وما ،آدم علم وارث ومحمد ،زبدها وبورك زيتها أضاء ،الزيتونية ي  ،النبي ن  وعل  طالب  أبي  ب

دم  من  قدمتم لو أما ،نبيها بعد المتحيرة األمة أيتها ،علمه ووارث محمد وصي  ،اهللا أخر  من  وأخرتم  ،اهللا ق

ا  ،أقدامكم تحت ومن ،رؤوسكم قفو من ألآلتم ،نبيكم بيت أهل في والوراثة الوالية وأقررتم ي  عال  ولم  ول

ك  علم وجدتم إال اهللا حكم في ثنانإ اختلف وال ،اهللا فرائض من سهم طاش وال ،اهللا دهم  ذل اب  من  عن  اهللا آت

 .757»ينقلبون منقلب أّي ظلموا الذين وسيعلم ،أمرآم وبال فذوقوا ،فعلتم ما فعلتم إذ فأما .نبيه وسنة

 

ي ت وال مالك بن أشترخطبة  يف ياليعقوبذآر ة الوصية في صدر اإلسالم ما إشكالّي ومما يدعمهذا           

اء إدالء  ا أثن ى قاله ه إل ن أبيعت ي ب ببعل ل   ،ي طال ن أه ة ع ةالنياب ه كوف ذا وصي   «:قول اس، ه ا الن أيه

ان        ااء، ووارث علم األنبياء، العظيم األوصي اب اهللا باإليم ه آت ذي شهد ل اء، ال بالء، الحسن الغن ، ورسوله  ل

 .758» األوائل الو من آملت فيه الفضائل، ولم يشك في سابقته وعلمه وفضله األواخر. ة الرضوانبجّن

 

اب  لدى بعض  موضع تساؤل ،وصيةقضية ال أصبحتفقد  ،عالوة على ذلك           ار الت ذي عآب وا  ين ال ن لق

ى  فهذا التساؤل إن دل    ،الصحابة رضوان اهللا عليهم دل   ،يءش عل ا ي ى أن أمر الوصية    فإنم د أخذ   عل  تق

 . بعد ما انتشر الخالف في عهد عثمان وخاصة  ،في صدر اإلسالم نأهمية بمكاذا  ،بعدا سياسيا

 

وفي  قصة طلحة بن مصرفي في البخار هأخرج فقد             ابعى  اليمامي الك ن أوفى     759الت د اهللا ب وعب

حاب ة    يالص لح الحديبي هد ص ذى ش ل ال ن ش  و .760الجلي ل اب وفىهزي كالية   761رحبيل األودى الك ول إش ح

 . عليه وسلمالرسول صلى اهللاخالفة من باللتعهد او ،الوصية

 

ال  عبد يوقد سأل طلحة بن مصرف اليامهذا             ل هل أوصى رسو   « :اهللا بن أوفى أمر الوصية فق

ال لم ؟ ق ه وس ت: اهللا صلى اهللا علي ال : ال، قل لمين بالوصية ؟ ق ر المس ف أم اب اهللاأوص :فكي ال  ،ى بكت ق
                                                 

 .171ص/2ج ،م 1999/ه1/1419ط ،انلبن ،بيرةت ،دار الكتب العلمية ،خليل منصور ،تعليق ووضع حواشيه ،تاريخ اليعقوبى،اليعقوبى - 757
 .124ص/2ج ،م1999/ه1/1419ط ،انبيرةت لبن ،دار الكتب العلمية ،خليل منصور ،تعليق ووضع حواشيه ،تاريخ اليعقوبى ،اليعقوبى - 758
تانى  : تحقيق تقريب التهذيب  :أنظر ،ئ فاضل مات  إثنتى عشرة أو بعدهاثقة  قار :لحافظ ابن حجرقال ا - 759  ،أبو األشيال صغير أحمد شاغف الباآس
 .465 ،ص ،ه  1/1423ط’الرياض  ،دار العاصمة ،بكر أبو زيد: تقديم

لم م    عليهر بعد النبى صلى اهللالحديبية وعّمصحابى شهد  :قال الحافظ ابن حجر - 760 ا   اوس ة      ،نينت سنة سبع وثم  :ظر أن ،وهو أخر من مات بالكوف
 .492ص ،المصدر السابق

 .1020ص ،ظر المصدر السابقأن. ثقة مخضرم من الثالثة :قال الحافظ ابن حجر - 761
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دا من              :هزيل ه وجد عه و بكر أن ود أب لم ؟ ل ه وس ى وصي رسول اهللا صلى اهللا علي أبو بكر آان يتأمر عل

 .762 »بخزامرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخزم  أنفه 

 

د اهللا  ب يينف التي و ،فى الحديث ستشكل بها طلحُةا التيالوصية  إشكالية إلى فإذا نظرنا             ا عب ن  ه  ب

 ن اهللا أمر إ يأتي حيث  ،وجه اإلشكال من طلحة بن مصرف .الوصية بالخالفة ال مطلق الوصية: أوفى هى

م يوص النب     ،الكتاب عند وفاتهم يالوصية فبمين المسل د        يفكيف ل ه؟ ويؤي د وفات لم عن ه وس صلى اهللا علي

ه وس      : ذلك قول هزيل ى وصي رسول اهللا صلى اهللا علي ه وجد      أبو بكر آان يتأمر عل و بكر أن وّد أب لم ؟ ل

 . 763عهدا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخزم  أنفه بخزام

 

ن حجر             ار اب ى أش ر الوصيةإل ي أم ة ف كالية طلح ديث أن إش ي الح ة تآان ف ي الخالف ك  ،ف وذل

ق الوصية  طال م ذلك وصية بالخالفة ونحولقرينة تشعر بتخصيص السؤال با«لوجود ار  اه إال أن  .764 »ل خت

ن   هأخرج ما وهو . اإلشكال اهذ لََّّح في وجها أخر ان  إب ة اب     حب ن عيين ن مغول   من طريق اب ك ب ه  ن مال  أن

ه  : القف عليه وسلم؟ هل أوصى رسول اهللا صلى اهللا: وفىأ يسئل ابن أب :قال ل . ما ترك شيئا يوصى في : قي

 .765»ب اهللااأوصى بكت :فكيف أمر الناس ولم يوص؟ قال

 

ا               رى أن  يبالقرطأم ة واضح  في تبعاد طلح ق؛ إس ه أطل ه   ،ألن ه لخصه ب يئا بعين و أراد ش  ،فل

لمين الوصّي ُهَضَرَتفاْع ى المس أن اهللا آتب عل ه النبب م يفعل ا فكيف ل روا به لم؟  ية وأم ه وس صلى اهللا علي

د   يفما يدل على أنه أطلق  عن فأجابه ذه   ،موضع التقيي ن أب    توه أن اب ن مصرف    أوفى وطل  يشعر ب حة ب

 .766آانا يشعران أن الوصية واجبة

 

اة في عمومّيطلحة وارد  وإشكال          لم    عدم وصيّ  و ،ة الوصية عند الوف ه وس  ،ة الرسول صلى اهللا علي

 .767 آما أشار ابن حجر ال مطلق الوصية ،هر أنه يقصد بالخالفةيظ هوو. عند وفاته

 

                                                 
اب ا      فتح البارى  ،أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد  العسقالني ،ابن حجر- 762 اب الوصايا    ،لوصايا شرح جامع صحيح البخاري آت ب

ده        ة عن لم وصية الرجل مكتوب ه وس ى          . وقول النبي صلى اهللا علي دين إل را الوصية للوال رك خي يكم إذا حضر أحدآم الموت إن ت اء    ،آتب عل دار إحي
  392ص  11ج ،م1988/ه4/1408ط ،لبنان  ،بيروت ،التراث العربي

 .277ص/5ج ،المصدر السابق  - 763
 .277ص/5ج ،لمصدر السابقا - 764
 .277ص/5ج ،لمصدر السابقا - 765
 .277ص/5ج،المصدر السابق - 766
 .277ص/5ج،لمصدر السابقا - 767
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لِّ  في نةأهل الستخريج  وجه إلى  إذا نظرنا لكن          ذه اإلشكالية   َح ر وافي    ن ،ه ا غي ك  .ةجد أنه أن  وذل

 .عند وفاته يكتب الوصة للصحابة النبى صلى اهللا عليه وسلم أراد أن

 

ار             رج البخ د أخ اس أن النب  يفق ن عب ن اب ره ع ال  يوغي لم ق ه وس ا ح« :صلى اهللا علي ضر لم

ال النب   ،جال فيهم عمر بن الخطاب البيت ر يالوفاة وف ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ه    يق صلى اهللا علي

دهه: وسلم ا ال تضلوا بع م آتاب م اآتب لك ال   ،ل رفق ه الوجع: عم د غلب علي ى ق رآن   ،إن النب دآم الق وعن

اب اهللا  اختلف أهل البيت فأختصموا     ،حسبنا آت ول     ،ف نهم من يق وا يكت  : م م النب  قرب ا ال تضلوا    يب لك آتاب

م رسول اهللا صلى اهللا      يأآثروا اللغو واإلختالف عن النب ما لف  ،عمر ما قال: ومنهم من يقول ،بعده ال له ق

ه  ول اهللا صلى اهللا ما حال بين رس  ،إن الرزية آل الرزية: فكان ابن عباس يقولي قوما عن: عليه وسلم  علي

 . 768»فهم ولغطهمالن يكتب لهم ذلك الكتاب من إختأوبين  ،وسلم

 

لم أراد أن يوص     أن الرسول إلى تشير الروايةفهذه            ه وس ه علي ه وآانت  -يصلى ال ه  -عزيمت  إال أن

ب  ،الوصيةتلك  حيل بينه وبين ين الصحابة     بس ذى حدث ب ول ع   ،ب اإلختالف ال ن الخطاب   وخاصة ق  مر ب

وإذا آانت حالة الوصية من الرسول  .وعندآم القرأن حسبنا آتاب اهللا ،قد غلب عليه الوجع :رضي اهللا عنه

لمصل ه وس كلب إنتهت ،ى اهللا علي ذا الش ى   ،ه ن أوف د اهللا ب واب عب اءت ج ف ج كالّي يف  ،فكي ة آشف إش

 .بأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أوصى بكتاب اهللا؟ :ة من الخالفةالوصّي

 

لم ب ،رضي اهللا عنه عبد اهللا بن أوفىجواب يظهر لي أن  و           أوصى   أن الرسول صلى اهللا عليه وس

اء  إما أنه أخذ داللة الحديث : )األول(: أمرين تحتمل ،ببالكتا ن الخطاب رضى اهللا        بن اد عمر ب ى إجته عل

ل النص   يف  اجتهادإ جوابه فحينئذ يعتبر ،»عندآم القرآن حسبنا آتاب اهللا« القائم عنه  ؛وهو ال يجوز   ،مقاب

 .لمتثاآان من حقه اإل ،أمر وجوب :هوإئتونى بكتاب : ألن قوله صلى اهللا عليه وسلم

ذا  أنب المراجعات   يف  المالكي الشيخ بشر بن سليم العالمة أآد وقد             ى   ردًا -للوجوب  األمر  ه عل

ة    ،ومشورة إختبار أمر همن فسر ة ورأف ة  أو أمر عطف ال ف -لألم ه السالم     ل« :ق ه علي  :كن اإلنصاف أن قول

دواة والبياض   أنك :معناهو ،جواب ثانى لألمرإلنه   "يأبى ذلك التضلوا بعده" تم بال ك     م إن أتي م ذل ُت لك وآتب

ا هو من الكذب الواضح      وال يخفى أن اإلخبار بمثل هذا الخبر لمجرد ا  . تضلوا بعدهالكتاب ال ار إنم  إلختب

ى من          يوال سيما ف    ،لذى يجب تنزيه آالم األنبياء عنها دواة والبياض أول رك إحضاره ال موضع يكون ت

ا يوجب   فألن السعى  ،يفيد أن األمر أمر عزيمة وإيجاب ،ال تضلوا: ملسالألن قوله عليه ا... حضارهماإ يم

ه بال    األمن من  درة علي اب االضالل واجب مع الق نهم   ،رتي تياؤه م م   ،وإس ه له وا  :وقول وا     قوم م يتمثل حين ل
                                                 

 103ص/10ج،المصدر السابق - 768
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ال  ... يجاب ال للمشورة مر إنما آان لإلعلى أن األ ،ل أخرأمره دلي ى أن ق ه     :  إل جزم  ومن أمعن النظر في

ه السالم    ؛عن الصواب  ببعده ه علي د ي ال تضلوا  :ألن قول ا   ر أم  في ا ذآرن نهم    ،إيجاب آم تياؤه م ل   ،وإس دلي

يهم        را من الواجب عل وا أم م ترآ ى أنه ذا   .عل ى ه ال فى ال     ،وعل األولى أن يق ذه قضية ف   : وابج ف  يأن ه

بقتو ة س يرتهم آفرط الف س نهم خ ت م ة آان درت ،اقع ة ن ه ال رفنع وال ،وفلت ى صوج ا عل حة فيه

 .769»التفصيل

 

لم  ة من الرسول صلى اهللا   في أمر الوصّي نه إآتفيإ :أن يقال أو :)الثاني(        ه وس اب   ، علي  ،العمل بالكت

ا    أوصى ا  ،ن الرسول صلى اهللا عليه وسلمألناقص؛ ،أيضا الجواب اهذف رة مع اب والعت  حيث  ،لتمسك بالكت

ين     مة من الضالل  العص ان مجموعهما يفيدعلى  كتمسال أنب نيدال ا ورد في حديث الثقل ك   ،آم تالزم  وذل ل

 770الكتاب والعترة

 

 :شاعرة واإلمامّيةاأل عند اإلمام ائفووظ حكومةال نوع : لفصل السابعا 
 

     :)رابياوالف ،أرسطو(الفالسفة معرفة نوع الحكومات عندإلى دخل مال               

 

ي            ين  ف نحاول أن نب ل س ذا الفص ة ةّيوعن ه د األ   ،الحكوم ام عن ائف اإلم ة ووظ اعرة واإلمامي  ش

ة      ةموالحك ةّيبيان نوعفي  قبل أن نبدأإال أننا  .بإيجاز د اإلشاعرة واإلمامي ام عن ى  نشير س ،ووظائف اإلم  إل

 .الغربيين واإلسالميين سفةالف بعض ع الحكومات حسب رؤيةانوأبعض 

 

 :حول أنواع الحكومات رؤية أرسطو: أوال 

 

 :أنواع بعةلحكومات إلى سسم أرسطو اق  

 

ة يسعى   حوهي   ،ةالحكومة الملكيّ  -1 ة فردي ة       كوم ك لتحقيق المصلحة العام ا المل ا فعّرو .إليه دن     ه ن خل اب

 771»والشهوة الغرض مقتضى على الكافة حمل «بأنها

                                                 
  . 360-358ص ،م1982/ه2/1402ط حسين الراضى ،تحقيق وتعليق ،المراجعات ،الموسوى شرف الدين - 769
-105ص4ج/4ط ،إيران ،قم ،مؤسسة اإلمام الصادق ،الشيخ حسن محمد العاملي ،لمبق ، اإللهيات على هدي الكتاب والسن والعقل ،السبحاني - 770

106. 
 191ص،)تاريخالبدون /(4ط،لبنان ،بيروت، دارإحياء التراث العربي ،مقدمة ابن خلدون ،ابن خلدون  - 771
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رد    ،)Autocracy()داديةاإلستب(حكومة الطغيان -2 ا ف ة يحكمه  الحمص لاتسعى لتحقيق   حيث   ،وهي حكوم

 .خاصةال

ة   و ،)(Aristocracy ،الحكومة األستقراطية -3 رة تهدف لمصلحة        هي  حكوم ة خي د أقلي تكون السلطة بي

 .عامة

ارآّي -4 ة األوليغ ة  ،)Oligarchy(الحكوم د  تكون السلطة وهي حكوم ةبي تم بمصالحها الخاصة  ،أقلي ته

 .وتكون المنفعة لالغنياء

ا  حوهي  ،)Democracy()اطيةالديموقر(الحكومة الجمهورية  -5 ة  تحكمه ة  كوم ا تح األآثري للمصلحة   قيق

  العامة

ة  وهي حكومة  (demagogy) يةاغواجالحكومة الديم -6 راء  ،تكون السلطة العام ة (للفق ويسعون  ) األآثري

  .لتحقيق مصالحهم

تجعل   لتي ا بمجموعة من الصفات  عن غيرها ا تتميزنهأل أرسطو عند فضلهي أو.الحكومة الدستورية -7

 :ومنها فضل من غيرهاأ

 .خالقيأنها حكمة قامت لهدف أ -ب .أنها حكومة تستهدف المصالح العام -أ

 .نها تعتمد على القواعد القانونية العامة التى تناسب مع العاداتأ -ج

 .نها تقوم على مبدأ اإلآتفاء الذاتي وتعاون جميع األفرادأ -د

 .772بها وموافقتهم عليهاأنها تقوم على إقتناع األفراد  -ه  

    

د أرسطو   حول حمد وهبان الدآتور أ تقسيم آخر أوردههناك و          ر وضوحا    ،أنواع الحكومات عن أآث

 اتالحكوم إذ . آيفيّ  واألخر ،آمّي :أحدهما :نمعياري هذا التقسيم على أرسطوقد بنى و. من التقسيم السابق

ايير   . ةيآثروأ  ،ةيقلوأ  ،فردية :كوماتح لى ثالثإحسب المعيار الكمّي تنقسم عنده  ة مع في   ثم وضع ثالث

ام  مواستهداف ال  ،وتحقيق العدالة ،اإللتزام بالقوانين من حيث لحكماآيفية  ايير   ، صالح الع ذه المع ا له  ،وطبق

 :على التقسيمات التالية صنف أرسطو الحكوامات

  

ة  -1 ة الفردي إذا التزمت. الحكوم القوانين و ف ت العدالب تهدفت الة واحقق اممس الح الع ون   ،ص تك

ا واستهدفت مصالح        .وتعرف بالملكّيةومة صالحة حك م في ظل حكمه أما إذا لم تلتزم بالقوانين وشاع الظل

 .)Autocracy(ستبداداإلو ،الطغيانحكومة تكون حكومة فاسدة وتعرف بفحينئذ  شخصية 

                                                 
 أنظر الموقع  ،المفكر اليوناني أرسطو  ،الزريقي عبد الرحمن صالح  - 772

                                                                                : http:// faculty.ksu.edu.sa/ELADLYY/ Doclib1/%D8%%A3 
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ة واستهدفت    إذا التزمت بالقوانيف ،)(Aristocracyةيقلالحكومة األ  -2 صالح  مالبن وحققت العدال

و م تاالع ة صالحة  حن ك القوانين    . كوم زم ب م تلت ا إذا ل ا    اوش  ،أم م في ظل حكمه  مصالح  واستهدفت  ،ع الظل

 .)Oligarchy(تكون حكومة فاسدة ويعرف بحكومة األوليجارشية ،شخصية

القواني    ،)Democracy)(الديموقراطية(ةيآثراألالحكومة  -3 ة  فهي إذا التزمت ب  ،ن وحققت العدال

تهدفت ال ام تكمواس ة صالحةصالح الع القوانين و . ون حوم زم ب م تلت ا إذا ل ا  أم ل حكمه ي ظ م ف اع الظل ش

 .(demagogy) تكون حكومة فاسدة وتعرف بحكومة الديماجوجيةفحينئذ   ،واستهدفت مصالح شخصية

 .773الحكومة الدستورية وهى القائمة على سيادة القانون  -4

 

 :حول أنواع المدينة رابياة الفرؤي: ثانيا

 

ا          ب أخر إذا نظرن ن جان ى  م ة الف إل ةارؤي وم الحكوم ول مفه ه  رابى ح د أن م نج ا بإس ق عليه  يطل

ى    قسم ثم إنه  .الحكومة لدب ِةَنْيِدالَم مصطلح ة إل ةٍ : قسمين  المدين ة  فاضلةٍ  مدين ة  ومدين ف عرّ  حيث  ،جاهل

ة الفاضلة بأب االمدين ة « نه اونالتالمدين ا التع اع فيه ى  ي يقصد باإلجتم ياءاألعل عادة  ش ا الس ال به ى تن الت

 .رف أهلها السعادة وال خطرت ببالهمالمدينة الجاهلة فهي التي لم يع أما .774»الحقيية

 :رابيااإلنسان عند الف إجتماع*     
 
اع  رابياالف  وقسم هذا            ى قسمين   اإلنسان  إجتم ر     :ال اع آامل وغي ى   فالكامل  .مل آاإجتم  ينقسم إل

ورة     إجتماع هوفالعظمى  .ووسطى وصغري ،عظمى :قسامأثالثة  ا في المعم  هو  والوسطى  .الجماعة آله

 .مةهل مدينة في جزء من مسكن أإجتماع أ هووالصغري  .ةمة في جزء من المعمورأإجتماع 

   

اع في سّكة     ،هل المحلةأماع جتإو ،ريةقهل الإجتماع أ: أربعة أنواع فهو أما غير الكامل           م إجتم  ،ث

ة      . وهى أصغرها   ثم إجتماع في منزل ا ألهل المدين ا جميع ة هم ة والقري ك  ،والمحل ة تخدم     وذل لكون القري

ة جزء    ،السكة من والمنزل جزء  ،المحلةمن والسكة جزء . المحلة جزء من المدينةولكون  ،للمدينة والمدين

 .775مورةجملة أهل المعمن مة جزء من أمة واأل

 

 :رابياعند الف ةالمدن الجاهلّي أنواع * 

                                                 
أنظر الموقع   ،]م. ق.384:322أرسطو[ السياسي اليونانيتاريخ الفكر  ،أحمد وهبان/ د ،وهبان - 773

http//faculty.ksu.edu.sa/wahban/101%D9%85%D                                                                                                  
 .91ص ،)بدون رقم الطبعة والتاريخ(إنتشارات آلستانه ،الفرابي ،مصطفي غالب/ د ،غالب - 774
 .94-93ص ،المصدر السابق - 775
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دن      لة  ةالجاهلّي الم ة الفاض ادة للمدين د الف المض ىرابي اعن قةاالفو ،ةيالجاهل ةنيالمد: ه ةو ،س  ،المتبدل

 .ضالةالو

 

 :الجاهلية لمدينةا: أوال 
 

 :ُمُدْن ستة إلى تعايشهمو من حيث إجتماع الناس الجاهلية رابي المدينةاالف قسمهذا و    
ه قِ   ،أهلها اإلقتصار على الضروريالتي قصد  وهي :دينة الضروريةمال .1 دان  األ ُمْاَومما ب ب

 .والمنكوح والتعاون على إستفادتهان لمأآول والمشروب والملبوس والمسكمن ا

وا   ،ن يتعاونوا على بلوغ اليسار والثروة أ التى قصد  أهلها وهي :المدينة البدالة  .2 وال ينتفع

 .ة في الحياةلكن على أن اليسار هو الغلب ،ليسار في شيء آخربا

قوط  .3 ة والس ة الخس د  : مدين ي قص ي الت اأوه أ  هله ن الم ذة م ع بالل روب ،آولالتمت  ،والمش

 .واللعب بكل وجه ومن آل نحو ،وإيثار الهزل  ،والمنكوح

ة .4 ة الكرام ى  : مدين ا عل د أهله ي قص ي الت ى أوه اونوا عل رمين أن يتع يروا مك  ن يص

م  ين األم هورين ب ذآورين مش دوحين م ل ،مم القول والفع ين ب دين معظم ة  ،ممج ذي فخام

ذلك      ف بعضهم عند  إما عند غيرهم وإما  ،وبهاء ه ل دار محبت ى مق دار   ،كل إنسان عل أو مق

 .بلوغه منه مكنهأما 

ا أوهي التي قصد   : مدينة التغلب .5 رهم    هله اهرين لغي وا الق ن يقهمرهم  أالممتنعين   ،أن يكون

 .هم اللذة التي تنالهم من الغلبة فقطويكون آّد ،رهمغي

ال  ،يعمل آل واحد منهم ما شاء  حراراأوهي التي قصد أهلها أن يكونوا  :المدينة الجماعية .6

 .ه هواه في شيء أصالعيمن

 

 :المدينة الفاسقة: ثانيا   
 
ا   هيو :المدينة الفاسقة           ة آراء آ  ،التي آراؤه م السعادة   الو ،الفاضلة  المدين  ،واهللا عز وجل   ،تي تعل

دونها     و ،والعقل الفعال ،والثواني ة الفاضلة ويعتق ه أهل المدين ا تكون   أفعالإال أن  ،آل شيء سبيله أن يعمل ه

 .أفعال أهل المدن الجاهليةآ

 

 : بدلةتالمالمدينة : ثالثا
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ديم    و :بدلةتالمدينة الم            ا في الق ا   آهي التي آانت آراؤها وأفعاله ة الفاضلة وأفعاله ر   ،راء المدين غي

 .وأفعالها ،الفاضلةراء المدينة أ إلى غيرها فعالأستحالت حيث إ ،أخرى تبدلت فدخلت فيها آراء نهاأ

 
 :الةالمدينة الّض: رابعا

 
اة السعادة   التي هي و :المدينة الضالة            د في اهللا    ،غيرت حي واني   ،بحيث تعتق ل    ،وفي الث وفي العق

  .776  آراء فاسدة ال يصلح ،لالفعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :شاعرةاألعند  وظائف اإلمام نوع الحكومة .7-1   

 
 :في شكل الحكومة عند األشاعرة  ،والرازي ،والماوردي ،تقيم  رؤية الباقالني. 7-1-1        

 

ذا يمكن أن  وعلى ه . المهديين ينالراشدلفاء خحكم  إلى شاعرةالحكومة عند األيرجع أصل شكل            

ى    حكومة ُيَقيَُّّم نوعّية شكل  اء عل ار  األشاعرة بن إذا  .أهل اإلختي ثال    ف ذنا م اقالني  أخ ة الب ق   أنجد  رؤي ه يطل ن

م غ ر ،»حكومة الفضالء  « عندهالحكومة شكل   على وبناء على هذا يمكن أن نطلق .»فضالء األمة« عليهم

 . 777إلمامةإنعقاد ا حالة في جميع الفضالءمشارآة  نه لم يشترط أ

 

                                                 
 .114-112ص ،المصدر السابق - 776
 ،الطبعة والتريخ مبدون رق( ،بيروت لبنان ،دار الفكر العربي ،ومحمد عبد الهادي ،محمود محمد الخضيري ،قتحقي ،التمهيد ،الباقالني - 777
 .178ص
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ه  ،من جانب أخر            ق    أن ى  يمكن أن نطل ة األشاعرة    عل وع حكوم اء  «ن ة الفقه ا   . »حكوم ك طبق وذل

 :ثالث صفاتب وصفهم حيث ،أهل اإلختيارباإلمام الماوردي للمواصفات التي وصف 

آثم عفيفا عن المحار ،أن يكون صادق اللهجة ظاهر األمانة :وصفتها ،العدالة الكاملة). 1(       ،م متوقيا الم

 .778مستعمال لمروءة مثله في دينه ودنياه ،مأمونا في الرضا والغضب ،بعيدا من الريب

 .العلم المؤدي إلى معرفة من يستحق اإلمامة). 2(     

 779.وبتدبير المصالح أقوم وأعرف ،الرأي والحكمة المؤديان إلى إختيار من هو لإلمامة أصلح). 3(     

رازي   ويؤيد ذ            ل ال ك تأوي ي األمر  «في معنى   ل اع  ب »أول ى من حمل    رّد حيث  أهل اإلجم ا  عل  فيه

 .لعلماءا علىفيها  حملوا والتابعين الصحابة من جماعة نإب مشيرا .»ألمراء والسالطينبا«

 :عدة حججه بتأويلوقد برهن   هذا  

ة نإ. 1 ة األم ى مجمع راء أن عل ا ،والسالطين األم اعتهم يجب إنم ا ،ط مع فيم دليل ل ه بال  حق أن

ك. وصواب دليل وذل يس ال اب إال ل نة الكت ذ ، والس ون ال فحينئ ذا يك ما ه ن منفصال قس ة ع اب طاع  الكت

زوج  الزوجة  طاعة  وجوب أن آما ، فيه داخال يكون بل .رسوله وطاعة اهللا طاعة وعن ،والسنة د  لل  والول

تاذ  والتلميذ ،للوالدين ا  .الرسول  وطاعة  اهللا طاعة  في  داخل  لألس اه  إذا أم ى  حملن اع اإل عل م  جم ذا  يكن  ل  ه

اب  في يكون ال بحيث ،حكم على جماعاإل دل ربما ألنه؛ تحتها داخال القسم ة  والسنة  الكت ه  دالل ذ  ،علي  فحينئ

 .األولين القسمين عن منفصال القسم هذا جعل أمكن

 تجب  إنما مراءاأل طاعة ألن ؛اآلية في الشرط إدخال يقتضي األمراء طاعة على اآلية حمل نإ. 2

  أولى هذا فكان ، اآلية في الشرط يدخل ال جماعاإل على حملناه فاذا  ،الحق مع آانوا إذا طاعتهم

ُردُّوهُ  َشْىء ِفى َتَناَزْعُتْم َفِإن ﴿:تعالى قوله نإ .3 ى  َف هِ  ِإَل د  من  ،]59:النساء [﴾اللَّ  ،ذآر إطاعة اهللا   بع

 . التنازع هذا حكم حكمه يخالف ،مقدم جماعإب ٌرِعمْش ،وأولي األمر ،ورسوله

اع  أهل طاعة أن اوعندن ، قطعًا واجبة رسوله وطاعة اهللا طاعة نإ  .4 ة  االجم ا  واجب ا  ، قطع  وأم

ة  تكون أنها ،األآثر بل ، قطعا واجبة فغير والسالطين األمراء طاعة م  ؛محرم أمرون  ال ألنه الظلم  إال ي  ، ب

ى  اآلية حمل فكان ، الضعيف الظن بحسب واجبة تكون األقل وفي اع  عل ى  االجم ه ؛ أول  الرسول  أدخل  ألن

الى ه قول  وهو  واحد  لفظ في األمر وأولي واْ  ﴿:تع هَ  َأِطيُع واْ  اللَّ ولَ  َوَأِطيُع ى  الرَُّس رِ  َوُأْوِل }  ]59:النساء [﴾اْالْم

 .  الفاسق الفاجر على حمله من ،أولى المعصوم على بالرسول مقرون هو الذي األمر أولي حمل فكان

  ،األمراء أمراء الحقيقة في والعلماء ، العلماء فتاوي على موقوفة والسالطين األمراء أعمال نإ .5

 .780أولى عليهم األمر أولي لفظ حمل فكان

                                                 
/ 1ط ،لبنان ،د عبد اللطيف الّسبع العلمّي  دارالكتاب العربي بيروتخال ،تحقيق ،األحكام السلطانية والواليات الدينيةالماوردي   - 778

 .131ص ،م1990/ه1410
 .31ص ،در السابقالمص - 779
 .117ص/10ج ،المصدر السابق - 780
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 .وظائف اإلمام عند االشاعرة . 7-1-2 
 

 .يوظائف اإلمام عند الباقالن . 7-1-2-1          

 

وردع الظالم   تدبيرالجيوش وسد الثغور   :مثل واجباتبعض  ه تعالىرحمه ال ياإلمام الباقالنذآر           

م فى حجّ        دفع به ين المسلمين وال يء ب ه      واألخذ للمظلوم وإقامة الحدود وقسم الف ذى يلي ذا ال م وغزوهم فه ه

 .781واجبهألداء  مهتقّو مةاألف ما وآل إليه  عن منه أو عدل ءشي يفط لغن إف .ويقام ألجله

 

 :ماورديمام عند الوظائف اإل . 7-1-2-2

 
  :عشرة وظائففي  وظائف اإلمامدد اإلمام الماورى ح    

ة      ،صوله المستقرةحفظ الدين على أ .1 ه سلف األم ا أجمع علي دع    .وم إذا نجم مبت أو زاغ ذو شبهة   ف

ه  وق والحدود        ،عن ه من الحق ا يلزم ذه  بم ه الصواب وأخ ّين ل ه الحجة وب دين   ،أوضح ل ليكون ال

 .ألمة ممنوعة من زللمحروسا من خلل وا

فال يتعدى ظالم   ،حتى تعم النصفة ،وقطع الخصام بين المتنازعين ،تنفيذ األحكام بين المتشاجرين  .2

 .مظلوم ُفَعْضُي وال

ريم  .3 ذب عن الح ة البيضة وال يصليت ،حماي اس ف اش رف الن يوي ،المع روا ف ين  نتش فار آمن األس

 .هممالوأ ،همنفسبأ

 .وتحفظ حقوق عباده من إتالف وإستهالك ،اهللا تعالى عن اإلنتهاكلتصان محارم  ،إقامة الحدود  .4

ا      حتى ال  ،والقوة الدافعة ،تحصين الثغور بالعدة المانعة  .5 ا محرم رة ينتهكون فيه داء بغ ر األع  ،تظف

 .دم مسلم أو معاهد  أو يسفكون فيها

دعو اجهاد من ع  .6 دخل في  ة حتى يسْ  ند اإلسالم بال ة  لم أو ي ام بحق   ،الذم الى في   اهللا ليق اره   تع إظه

 .على الدين آله

 وال عسفالشرع نصا وإجتهادا من غير خوف  على ما أوجبه ،تالصدقافيء وجباية ال  .7

ر    تقدير العطايا وما يستحق في  .8 ر سرف وال تقتي ه في   ،بيت المال من غي ه     ودفع ديم في وقت ال تق

 .تأخيروال 

                                                 
 .186ص ،بدون رقد الطبعة والتريخ( ،بيروت لبنان دار الفكر العربي ،ومحمد عبد الهادي ،محمود محمد الخضيري ،تحقيق ،التمهيد ،الباقالني - 781
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يهم من األ     ،إستكفاء األمناء وتقليد النصحاء .9 ا يفوض إل ال ويَ فيم يهم   ُهلَ ِكعم وال من األ إل لتكون   ،م

 .األعمال بالكفاءة مضبوطة واألموال باألمناء محفوظة

وال يعول   ،ينهض بسياسة األمة وحراسة الملةل ،فسه مشارفة األمور وتصفح األحوالأن يباشر بن  .10

ين ويغش الناصح   ف .ةدعباأو ،غال بلذةعلى التفويض تشا ه تع     ،قد يخون األم ا  :الىمصداقا لقول ﴿ ي

ا  د ى األرض ف ة ف اك خليف ا جعلن بيل    اود إن ن س وى فيضلك ع ع اله الحق والتتب اس ب ين الن حكم ب

 .782] 26:ص[اهللا﴾

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الجويني عند اإلمام وظائف . 7-1-2-3            

 :حفظ  أصول الدين وفروعه.   7-1-2-3-1 
  

 :حفظ أصول الدين: أوال              
 

 »لتى وقعت فى آخر الزمان هى بعينها تلك الشبهات التى وقعت فى أول الزمانأن الشبهات ا«
 الشهرستاني

 

                                                 
اوردى - 782 ة   ،الم ات الديني لطانية والوالي ام الس ق االحك بع   خال ،تحقي ف الّس د اللطي روت  د عب ي بي اب العرب ّي  دار الكت ان ،العلم / 1ط ،لبن

 52-51ص ،م1990/ه1410
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 ):العقيدة(الزائغين عن أصول الديندفع شبهات  -أ
 

مؤثرات شبهات الدين تتقارب في   ؛ ألنيجب على اإلمام أن يرد شبهات الزائغين عن أصول الدين         

ان ه    يعت فن الشبهات التى وقأ« بحيث ،آل زمان ك    يآخر الزم ا تل أول  يوقعت ف   يالشبهات الت  بعينه

ه فى آخر     أ: ودور آل صاحب ملة وشريعة  ،ّيزمان آل نب ين أن نقرر فكمآذلك ي ،الزمان ن شبهات أمت

افقين أو ،زمانه من الكفار والملحدين لزمانه؛ ناشئة من شبهات خصماء أو ا    ،آثرها من المن وإن خفى علين

م يخْ   ،الفة لتمادى الزماناألمم الس يف ذلك ذه األ  يف  ِففل ة أن شبهاتها نش   ه افق    أم ا من شبهات من  يت آله

ا    .يه سلمصلى اهللا عل يزمن النب ه فيم ه       ،أمر وينهى ي إذ لم يرضوا بحكم ا ال مسرح للفكر في وشرعوا فيم

ه  .وال مسرى ؤال عن ه والس ن الخوض في وا م ا منع ألوا عم وزاوج  ،وس ا ال يج دال جال دلوا بالباطل فيم

 .783»فيه

    
دينف              بهات ال ي ش ا الت ام دفعه ى اإلم ويني- يجب عل ة الج م -حسب رؤي ى قسمين تنقس م: إل  قس

ر أو ت    صل صوي ردة والتكفي ى حد ال ديع والتضليل   احبها إل ردة     ووقسم ال ي  .وجب التب ى ال صل صاحبها إل

ه فإن تاب  ،َبْيِتُتْسُأ ،صل إلى حد الردة والتكفيروفإن آانت الشبهة ت .والتضليل إن أبى واستمر     .قبل توبت ف

ه   ّروأص  ك قتل ى  ذل ه  عل ام بضرب عنق اب  . اإلم ه إن ت ر أن ة   ،غي ه تهم ه في ى   اإللكن ع اإلنطواء عل اء م تق

 .784فروع الدين القول فيها إلى الجويني فقد أحال ،نقيض ما أظهره من التوبة

 

ى حد ا              ردة أما إذا آانت الشبهة ال تصل إل ر  ل ل هي    ،والتكفي ديع والتضليل   ب فيتحتم   «توجب التب

ي عل ة ف ام المبالغ ه  ى اإلم ه ودفع ي   ،منع ود ف ه المجه ذل آن ه وب ه ،ردع ه  إل؛ ووزع ى بدعت ه عل ّن تْرآ

د  وإستمراره في ط القواعد   ،دعوته يخبط العقائ ت     ،ويخل ر الف دع في     ،نويجر المحن ويثي م إذا رسخت الب  ث

 .785»عصام اإلسالم  لَِّح ت إلىوترّق ،األمورأفضت إلى عظائم  ،الصدور

 

ؤدي  ا شبهة لوابط اض  لم يذآر لجوينيام اغير أن اإلم            ر   لتي ت ى التكفي ردة و إل  توجب  التي  أو ،ال

ر مطمع ف     «إذ الوصول إليه هو ،الضابط أشار صعوبة هذا بل .التبديع والتضليل د   طمع فى غي ذا بعي إن ه

ات   ،من تيار بحار علوم التوحيد يستمد ،متوعر المسلكرك الم ائق ومن لم يحط بنهاي م ي  ،الحق  تحصل في  ل

                                                 
 .19ص) بدون رقم الطبعة والتاريخ(،لبنان ،دار الفكر بيروت ،سيد آيالني تحقيق محمد ،الملل والنحل ،الشهرستانى - 783
 .185-184ص’ ه2/1401ط ،لشريعة جامعة قطرآلية ا الديبعبد البعظيم / تحقيق د ،ياثى غياث األمم  فى التياث الظلمفال ،الجوينى - 784
 .185ص ،المصدر السابق - 785
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ه أطراف الكالم في    جميع ما يتعل وغلت فيولو أ ،التكفير على وثائق اب   ق ب ذا الكت داتٍ   ،ه غ مجل م ال   لبل ث

 .786»يبلغ منتهى الغايات

 

ة             بهة جماع ل الش ان أه ذا وإن آ اقم األ   ،ه ت وتف واء وذاع اعت األه ذاهب  وش تمرت الم ر وأس م

ة  ة وأشتد المغلزائا إن  ،طالب الباطل ام  إستطاع  ف نعهم  ،اإلم نعهم جُ     ،أن يم أل فى م م ي ك     .اًدهْ ل ل يجعل ذل ب

ة وأليق     ،شوفه األعظم وأهم شغله؛ ألن الدين أحرى بالرعاية وأولى بالكالءة وأخلق بالعناية وأجدر بالوقاي

دعين  على صّدهذا إذا آان اإلمام مقتدرا ... ..بالحماية ا إذا . الممتنعين المبت ات إستدراآه    تف  أم اقم األمر وف

رهم وغلب على الظن أن مسالمتهم وم ،ومصادمة ذوى البدع واألهواء وعسرت مقامُة ى   تارآتهم وتقري عل

ه أن يفعل   مذاهبهم ك . فل ه خشية   وذل ألَّ    «أن و جاهرهم لت اوحين    ،شبوا وتأ اْوُبل ام مك ذوا اإلم افحين   ،وناب مك

دارك األمور عن    لخرج   ،عن الطاعةوا أيديهم وسلُّ ل      ،الطوق واإلستطاعة  ت ى تعطي ُر إل داعى األم د يت  وق

ديار  ر في الثغو ار وإستجْ  ،ال إ   ،راء الكف ذلك  ن ف ان آ ا يخْ     ،آ م يظهر م ا  ُقَرل ة حج اه   ،ب الهيب  ،ويجر منته

 .787»عْسرًا وخيبة

 

ذا الحد    األمَر إال أّن          ى ه ل يشدّ   ،ال يتوقف إل هُ   ب اُم عزائَم دوائر    ،وصرائمه  ،اإلم م ال رّبص به  ،ويت

ى اَء« حت ل رؤس ّث ُآوي ،هميستأس ع بلط ،ْمُهَءْاَرَبجت َدَدُهْمويقط رأي ُع ة   ،ف ال ار المتباين ي األقط دد ف ويب

 .788»ويعمل بمغمضات الفكر فيهم سبل اإليالة ،ْمُهَدعنهم على حسب اإلمكان مَد َمِسويْح  ،عَدَدُهْم

 

 :الحق المبينفرين والجاحدين إلى إلتزام الكا دعوة -ب

 

زام الحق  مام يجب على اإل          البراهين الواضحة   ه بحيث يستعمل   ،دعوة الكافرين والجاحدين إلى إلت ب

 :كينمسل أخذي عند الجوينى إلى دين الحق وةوسبيل الدع ،في الدعوة إلى دين الحق ئحةالوالحجج ال

 .محجةالحجة و إيضاح ال: األول *     

 .والكافرين الجاحدينعلى  مناهل الحتوفر بغرار السيوف وإيراد اإلقتها: الثاني *    

 

و وجدوا مرش    فطوائ تشوُف اإلماَمالجوينى أنه إن بلغ ويرى  هذا            ،دامن الكفار إلى قبول الحق ل

ار له  أن ي يوينبغ  ،ن علماء المسلمينمر مإليهم من يستقل بهذا األن يرسل أ ا  فطم شخصا  خت ا لبيب ا   ،ن بارع

ا دّّ ،أريب ه بيانُ     يامته ى عرفان ق عل ا ينط انُ   ،هأديب اول لس ا يح ه فيم يقةٍ  ،هويطاوع ارة رش عرة  ،ذا عب مش
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ة وألفاظ رائعة مترقِّ ،بالحقيقة اظ لاأل وشوارد  ِقمنحطة عن الَتَعمُ    ،ية عن الرآاآ لمعنى  ا َلصَ مْف  ٍةقَ مطبَّ ،ف

دّ بغى أن يكون م  وين .وال ازدياد من غير قصوٍر درّ  ته ى الت دعو    ،جيا إل ى مسالك ال ا مَ  ،ةإل اً ِلرفيق فيقا  ،ق  ،ش

ة تطرق   لم ينجع فإن  .عطوفا رحيما رءوفا ،اًجْاَجْحِم ً،الجِد ،جًااجا وّالخّر ى  الدعوة وظهر الحجد والنوب إل

 .رإنتهى بتصرف يسي .789الجهادب نجاح بذوى النجدة والسالح وهذا أمر يتصلسالك المإستفتاح 

 

 :فروع الدينحفظ : ثانيا

 

د             ى  يجب على األمام أن ينظر ويتعه ادات عل -ى وه  .شعارا ظاهرا فى اإلسالم     التى تشكل   العب

 :إلى قسمين تنقسم  -حسب روية الجوينى

رت):  األول(    م ي ر قس ع غفي ر وجم دد آبي اع ع الُج: بط بإجتم امع الحواألع ،ِعَمآ اد ومج يجي ذا . ج فه

 .م أمورا محظورةاحزه إذا آثر زحام الناس قد يسبب تلك الألنه اإلمام عنه؛ يهملأن ال  غيينبالقسم 

د الجم   :ال يتعلق باإلجتماع قسم: )الثانى(    األذان وعق ة من الصلوات      ،عات اآ دا الجمع ا ع ذا   ،فيم فه

ول   إن   «:الجوينى القسم  يق ة األذان والجماعات    ف ل أهل ناحي م    ،عّط ام تعرض له ى  وحم  ،اإلم اهم عل

اء من يسو    إقامة الشعار فإ ه بالسيف    ن أبوا ففى العلم م علي م يجوز      ،غ للسلطان أن يحمله نهم من ل وم

 .790»فيها ةألة مجتهدسوالم. ذلك

  

ا إليتطرق ي لإلمام أن فال ينبغي ،شعار ظاهر لم يكن من العبادات البدنية أما إذا          ع  أن ت إال .ه رف

د ف ،إليه واقعة ا  ف  حينئذ يجته م يه ه أ  أن ُي؛ آ الحك َر إلي ر عذر       ن ْخَب دا من غي رك صالة معتم  ،شخصا ت

ه أو حبسه أ   ى الشافعي رضيبناء على رأ أن يقتلفله . وامتنع عن قضائها ى    اهللا عن اء عل ه  بن و تعذيب

 .791رآى األخرين

 

 

 

 

 :الدنياأحكام   حفظ . 7-1-2-3-2 
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وينيع           ام الج ر اإلم ام نحو  ّب ات اإلم ظواجب دنيا  حف ام ال م  «أحك بيل،»خطة اإلسالمبإس و  هوس ه

 .ومنابذة أهل الكفر والعناد ،الجهاد

م يحصل     «:قسمان  أيضا  والكليات. وجزئيات آليات إلىتلك الخطة  قسمثم           ا ل ا    ،طلب م وحفظ م

 :ثالثة أقسامتنحصر في هي أما الجزئيات ف .»حصل

 .وهذا يناط بالقضاة والحكام ،اتشاجرمالوقطع المنازعات فصل الخصومات الثائرة و: )األول(       

ات الزاجرة   اس اعن طريق السي  حفظها  بحيث يتم ،حفظ المراشد على أهل الخطة: )الثانى(       ت والعقوب

 .وأهل البدع ،وهو ما يعرف بدفع أهل البغاة والطغاة .ش والموبقاتحمن إرتكاب الفوا

 :نوعان أيضا وهى .لهم واإلنقاذ بأسباب الصون والحفظعين  ائعلى الض افشرإلا: )الثالث(     

  .آاألطفال والمجانين الذين الولي لهم. عن طريق الوالية ،الرعاية من يستحقحفظ   -أ  

 .وأهل الفاقات ينجتاالمحرعاية  -ب

 

  : آليات أألحكام  حفظ: أوال     

 

 :حفظ ما حصل.  1      
 
ويني           ه  يقصد الج ن  رحم ا حصل م ظ م وم حف الم«اهللا مفه ة اإلس ظ  »خط لمين حف وزة المس  ح

اد ى بالجه ار عل ك الكف ور  «وذل د الثغ ام بس اء اإلم أن يحصِّ ... بإعتن ك ب الع  وذل اس الحصون والق ن أس

اد   ،وضروب الوثائق ،ر الخنادقالمياه  وحفإصالح ولها بذخائر األطعمة ويستذخر   ،وإعداد األسلحة والعت

ه  والدفع  وُيَرتُب في ،وآالت الصيد رة أن يكون بحيث       والم. آل ثغر من الرجال ما يليق ب ر فى آل ثغ عتب

راء اإلسالم  أو من يليه  من أ  ،إلى أن يبلغ خبرهم اإلماَم عنه أتاه جيش الستقل أهله بالدفاع لو وإن رأى . م

دّ  ،اف ديار الكفاررويشنون الغارات على أط ،دا ضخما يستقلون بالدفع لو قصدواناحية جن أن يرتب في م ق

دَِّه  . من ذلك ما يراه األصوب واألصلح واألقرب إلى تحصيل الغرض د ِج ى فضل    ،واألصحُّ  معوًال بع عل

 .792»ربه العلى َجدَّه

 

ا أن             امآم ى اإلم ظأن ي  عل لمين  حف روب الداخل المس ن الح ؤد ةع ي ت ب ي الت ي الغال اطع ف التق

اق   ،والمتصللين ،وقطاع الطرق ،الحرابة أهل قاتلةبم ذلك  ويتم .والتدابر تفض  ت ح  ،والمترصدين للرف ى تن

بالُد بل     ال د الس ة وتتمه ل غائل ن آ بالد ع األمن وال تقرار ب ام  ،واإلس ام األحك ا وين ،بإنتظ ر الن ى تش س إل

ين درجويو ،جوائجهم  دارجهم ف اذف ،م د وتتق ار ال ا يار مع تقاصي أخب ى اإلم زار إل  ِخطُةر تصيو .مالم
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ذاء   فإنه . تسق أمر الدين والدنياآأنها بمرأى منه ومسمع  وت ،سالمإلا أمن     ،ال تصفوا نعمة عن األق م ي ا ل م

اس   ،رِّفاقوانقطعت ال ،إذا إضطربت الطرقأما . ءأهل اإلقامة واألسفار من األخطار واألغرا وانحصر الن

ار    ،يارب الدوخرا ،غالء األسعارترتب عليه  ،الفساد رت دواعيوظه ،البالد في  ،وهواجس الخطوب الكب

ا    ،آلها ،قاعدتا النعم هما من والعافيةاألإذ  ا دونه ذا  .وال يهنأ بشيء منه ام    أن ينبغي  ،ل حفظ   في  يؤآل اإلم

ون  خطٌب َبوإذا حَز ،ونيخّف الذين «إستقرار البالد على ادلون وال  ،ال يتواآل ى الدعة     ،يتج ون إل وال يرآن

 .793»إلى النار بدار الفراشآ ،ألشرارويتسارعون إلى لقاء ا ،كونوالس

 

 :طلب ما لم يحصل.  2     

 
ويني يقصد         م يحصل «الج ا ل ب م اد »طل ة الجه و. إقام ده  وه ن عن اتم ور الكلي ومو ،أم ى  يق عل

 :دعامتين

ى   الدعوة لبينات فيإيضاح او ،قصد منها إزالة الشبهاتوي ،ينالدعوة المقرونة باألدلة والبراه -أ   إل

 .بأوضح الدالالت الحق

دعوة  -ب ارقين     ال ى الم لول عل يف المس دة بالس ة المؤي ار ،القهري دين  ،والكف وا   والمعان ذين أب ال

 794 .أو مسالم حتى اليبقى إال مسلم ،وضع السيف فيهم فيجب  ... وأستكبروا بعد وضوح الحق المبين

 

ب فى السنة  نه يجوأ ،لجهاد فرض آفايةبعض الفقهاء الذين يرون أن اعلى  يالجوينإنتقد هذا وقد           

ى  «بل المقصودب عن التحصيلحيث إعتبر هذا القول ذهوال  ،مرة واحدة يجب إدامة الدعوة القهرية فيهم عل

 .795» فى الزمان مد معلوموال يتخصص ذلك بأ ،كاناإلم حسب

 

ة أخري              اد       ومن جه ة الجه ام الجويني أن حال ري اإلم ل   ي وة وضعف   مينتخضع لظروف المس  .اق

ك  عشر سنين ساغورأى أن يهادن الكفار  ،ام من رجال المسلمين ضعفالو إستشعراإلمف «هذاوعلى    ،له ذل

ان   فالمتبع في ان ال الزم اب     .796»ذلك اإلمك ذا الب اء    َلمَ ْحُييمكن أن  ومن ه اد  أب  ،آالم بعض الفقه ن الجه

 .797ى غالب العرفالوسط ف على األمر ،في آل سنة مرة يجب أنهو ،فرض آفاية

 

   :حكامأل ازئيات ج حفظ: ثانيا   
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 :العقوبات والتعزيراتو الحدود قامةنصب القضاة إل -أ     

       

ة زالحدود والتع تنفيذ يري اإلمام الجويني أن           وابهم  ،يرات مفوضة إلى االئم  إن آانت  ودالحد ف. ون

نفس واأل    حق أدمى خالص  في  تتعلق يس لمستحق    ،افطر آالقصاص في ال ى    يفل ع إل تيفاؤه دون الرف ه إس

 . السلطان

 

الى  هو حقما ومنها . فى بطلبهسقط بإسقاطه ويستودمى ييكون حقا آلمنها ما : زيراتالتعف             هللا تع

الى  إلرتباطه في   فال يسقط عليه م إن رأ . حق اهللا تع ّتم     ث رات ال تتح ه اهللا أن التعزي ّتم  آى الشافعى رحم تح

مفوضة إلى هي ف التعزيرات إقامة  أما. بتت فال خيرة فى دْرئها والتردد فى إقامتهاد فإن الحدود إذا ثالحدو

ا عمل    ،فعل فإن رأى التجاوز والصفح تكرما. مرأى اإلما ه فيم ر   . وال معترض علي ة التعزي وإن رأى إقام

 .798تأديبا وتهذيبا فرأيه المتبع وفى العفو واإلقامة متسع

 

 :اةوالطغلبغي ردع أهل ا -ب
 
اة          ي والطغ ل البغ ى  ،إن ردع أه بالد الت م عن ال يطروا  ودفعه اس ب ،عليه ذ أوال  يتطل ديم الع  رتق

و طلبهم وفي ينبغي أن يبحث اإلمام فإنه   ،على ذلكعالوة . همعلي ذارواإلن ه  اما نقم م  كشف ي حيث  ب من  له

م إن أب ف  ،م عن  التمرد والعصيان رجوعهرجاء إمكان  ،وحيدهم عن الحق والصواب ، شبهاتهم د   وا آذنه بع

 .799 والقتال حربال ذلك

 

ي           ل البغ ويني   -إن أه ة الج ب رؤي دخل -حس لحة    ي اهرين باألس دين والمج رق والراص اع الط . قط

ا   دخل أيض ق وي ام  الح الم لإلم ن اإلستس ع ع ن إمتن ل م ام ،آ ان األحك ان لجري ذا.  واإلذع ى ه  وعل

ام      .على الطاعة وموافقة الجماعة َرِبأْج،ومنعة معهم شوآة وانويك لمإذا   نوفالمتمرد وا صدمهم اإلم إن أب ف

 .800بشوآة َتُفضُّ صدمهم وتفل منعتهم

ذا            د أردف الجويني ه اةوق اة والطغ ع أهل البغ ي دف ول ف دع ،الق إن . صنفا أخر سماهم أهل الب ف

دع فإن أب .الحق قبول إلىدعا اإلمام  ،نوا تجمعاآّو ة  وا زجرهم ونهاهم عن إظهار الب إن   . والخالف  امتنعو اف

دع    منض فإن  .به آل جمع يعتزون وهذا يطرد في. مقاتلة البغاةآهم قاتل ،ل الطاعةقبوعن  ام   أهل الب لإلم
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ار ب دع  عدم إظه م   ،الب ام   ث م اإلم م سيبثون    عل ة ا   ا ّرس تهم دعو أنه ى عام ق إل دّ ت ،لخل يهم  م ق ذار أل إن  . اإلن ف

 .لهميإتبع سب منيعزر آل  ثم  ،يفل شوآتهم ص اإلمام أنيحرحينئذ ف  ،إلى غّيهم اتمادو

 

ى عصّيهم               ادوا عل إن تم زوا عن الجماع     ،ف دوا صفحة الخالف وتمي وا للخروج عن   وأب ة وتجمع

ة  ط الطاع ال   ،رب يهم القت وا نصب عل ة  إذا أمتنع ن الطاع وآت    . ع م ش رتهم وعظ م لكث م أنه هم ال وإن عل

ي ،اقونيط القول ف يهم آ القول ف أُنف .اةغاة والطغالب ف يهم ش تفحل ف اُن همإذا إس ادى زم ب ،مهوتم ظن  وغل

ائه    ،وأشياعه  ُهأتباعَ  م بمن معه الصطلم البغاُةودافعه مأنه لو صادفه ،اإلمام تفذ بلق م يس ه    مول رط عنائ إال ف

 .801ته آليا سقطت طاعتهفإن سقطت قو ، ولى أن يداري ويستعد جهدهفاأل ،وأستئصال أو ليائه

 

   :اإلشراف على الّضائعين -ج   

 

 .قاتاالحاجات والف بوإلى أصحا ،أهل الضياع إلى أصحاب الواليات قسم  الجوينى       

 

 :أهل  الوالية. :أوال
 

ي            ه من األ   فالسلطان ولي من الول انين  ل ال والمج ة     وهي . طف ى والي اح إتنقسم إل ة  و ،نك حفظ  والي

 واألنفس المولأل

 

 :رعاية المحتاجين: ثانيا
 

 الحاجات  الموارد التى يمكن سّد ومن أهم  . اإلماموظائف  حاجات المحتاجين تعتبر من أهم إن سّد

دارُ  بحيث    ،تفاقمت األزمات وآثر القحط والجدب فإن . هي موارد الزآاة  الغ    اة الزآ  اليكفي أق داد مب  في س

ا فرض   ة الحسنة ألظبالموع األمةعلى   ن يحّثاإلمام أنبغي على ي -بسبب غالء األسعار - ،الحاجات داء م

داد حاجة   ن قصر ذلك عن  فإ. اهللا عليهم من الزآاة اجين س ى  المحت ام  فعل م من      «اإلم اء به أن يجعل اإلعتن

ه أ أهّم ذافيرها ال   ،مٍر فى بال دنيا بح د إذ ال راء المسلمين في      تع ر من فق إن إنتهى نظر    . ضرٍ  ل تضرر فقي ف

 .802»هل الموسرأ حوالهم منمن أ ما أسترّممام إليهم رّم اإل
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 :جدةالقوة والنإعداد  . 7-1-2-3-3
 

وة العسكرية           ود والعساآر ألجل     يرى اإلمام الجوينى أن على اإلمام تنظيم الق داد الجن حراسة   «وإع

 . 803»إلى بالد الكفار ْفُوَشالحريم والَت بيضة وحفظال

 

دة  أن يكون الجنود بصفة رسمية معقودةبغي ين هذاوعلى          يسرعون   بحيث ،  وعساآر مجردة   ،مجن

ى   واُبِدلإلنتداب حين ُن ة   إل م المتفّرغ  . عزائم األمور الجامع ة  وه بيضة اإلسالم وال يشغلهم  عن     ون لحماي

ظ خطة  الجنود المتفرغة في حف   وقد سماهم الجويني. غرض من أغراض الدنيا آالتجارة والعمارة ذلك أيُّ

  .804»المرتزقةب«اإلسالم

 

 :)م1332/ه733ت(وظائف اإلمام عند ابن جماعة . 7-1-2-4 
 

 :حدد ابن جماعة وظائف اإلمام على عشرة وظائف            

 

ا  ، عنها والذب اإلسالم بيضة حماية .1 يم  آل  في  إم ان  إن إقل ة  آ ه  المختص  القطر  في  أو خليف  إن ب

ع   مشرآين ال بجهاد فيقوم ، إليه مفوضًا آان اغين  المحاربين  ودف دبير  ، والب د  ، الجيوش  وت  وتجني

اد  ترتيب في وبالنظر ، الدافعة والعدة المانعة بالعدة الثغور  وتحصين ، الجنود  الجهات   في  األجن

 .أحوالهم  وصالح ، وأرزاقهم ، إقطاعهم وتقدير الحاجات حسب على

دع  ورد ، المحررة وقواعده ، المقررة أصوله على الدين حفظ .2 دعين   ، الب  حجج  وإيضاح  ، والمبت

دين وم ونشر ، ال يم ، الشرعية  العل م وتعظ ه العل ع ، وأهل اره ورف ه من اء ومخالطة ، ومحل   العلم

دين  النصحاء  ، األعالم وارد  في  ومشاورتهم  ، اإلسالم  ل ام  م نقض  ومصادر  ، األحك رام  ال  .واإلب

  .﴾األمر في وشاورهم﴿ وسلم عليه اهللا صلى  لنبيه تعالى اهللا قالآما 

ة  ، واألذان  ، والجماعات والجمع ، الصلوات آفروض:  اإلسالم شعائر إقامة .3 ة  ، واإلقام  والخطاب

ه  الحرام البيت وحج ، وأهّلته ، والفطر  الصيام أمر في النظر ومنه ، واإلمامة ، ه .  وعمرت :  ومن

اء اد االعتن ير ، باألعي يج وتيس ن الحج واحي م بالد ن ا ح،وإصال ال ا طرقه ي وأمنه يرهم ف  ، مس

 .أمورهم ينظر من وانتخاب

                                                 
 .240ص ،المصدر الساتبق - 803
 .241ص ،المصدر السابق - 804
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ين  المنازعات لقطع والحكام الوالة بتقليد ، واألحكام القضايا فصل .4  عن  الظالم  وآف  ، الخصوم   ب

وم  ولي  وال ، المظل ك  ي ه يثق   من  إال ذل ه  بديانت اء  من وصيانته  وأمانت اة ، والصلحاء  العلم  والكف

ه  ، الرعية مع الوالة حال ليعلم ، أحوالهم عن والبحث أخبارهم عن السؤال يدع وال ، النصحاء  فإن

  منهم بالجناية مطالب ، عنهم مسؤول

رة  سنة  آل في يجب ما  وأقل ، وبعوثه سراياه أو وبجيوشه ، بنفسه الجهاد فرض إقامة .5 ان  إن م  آ

در  وجب  أآثرمنه إلى الحاجة دعت فإن ، قوة بالمسلمين ي  وال ، الحاجة  بق اد  من  سنة  يخل  إال جه

تنقاذ  ، أسراهم بفكاك واشتغالهم - تعالى باهللا والعياذ - بالمسلمين  آضعف لعذر الد   واس  استولى  ب

 .لدفعه  بقتاله فيبدأ ، األبعُد قصده إذا إال الكفار من يليه من بقتال ويبدأ.  عليها الكفار

ة .6 دود إقام رعية الح ى الش روط عل ة  الش يانة ، المرعي ارم  ص ن اهللا لمح ا ريءحالت ع  ، عليه

وق اد ولحق ن العب ي ع ا التخط ّوي.  إليه ي ويس دود ف ين الح وي ب عيف الق يع ، والض  والوض

 .والشريف

ة .7 وات جباي ة الزآ ن والجزي ا م وال ، أهله يء وأم راج الف د والخ ا  عن ك وصرف ، محله ي ذل  ف

  العمال من الثقات إلى وتفويضه ، ذلك جهات  وضبط ، المرضية وجهاته ، الشرعية مصارفه

ا  وصرفها  ، والقربات البر أوقاف في لنظرا .8 ه  هي  فيم ارة   ، الجهات  من  ل اطر  وعم  وتسهيل  القن

 .الخيرات سبل

 .آما هو مبسوط في آتب الفقه ،مستحقيها إلى أخماسها وصرف وتقسيمها، الغنائم قسم في النظر .9

أنه  جميع في موارده وسلوك ، سلطانه في العدل .10 ى  فيجب  ،ش ه  من  عل الى  اهللا حّكم اده  في  تع   ، عب

اد  مصالح من فيه لما ، ستنادهإ  وقاعدة ، عتمادهإ أصل العدل يجعل أن ، بالده من شيئًا ومّلكه  العب

ارة بالد وعم م وألن ، ال كرها  يجب اهللا نع ون وأن ، ش كر يك ى الش درها عل ة ، ق ى اهللا ونعم  عل

لطان وق الس ل  ف ة آ ون أن فيجب ، نعم كره يك م ش ن أعظ ل م كر آ ا وأفضل.  ش كر م ه يش  ب

 .805فيه حكمه فيما العدل إقامة ؛ تعالى هللا السلطان

 

 

 

 

 

 
                                                 

ن زي    ،تقديم ،اإلسالم أهلتدبير تحرير األحكام في ،محمد بن إبراهين بن سعد اهللا بن جماعة بن علي ،شيخ االسالم ،بن جماعةا - 805 د اهللا ب د الشيخ عب
 . 69ص  ،م1988 ،ه 1408  ،الدوحة،قطر   ،دار الثقافة ،فؤاد عبد المنعم أحمد. د ،آل محمود، تحقيق ودراسة وتعليق
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 :عند اإلمامّية ووظائف اإلمام الحكومة نوع . 7-2

  
 :اإلمامّية عند حكومةالنوع تقييم  .7-2-1  
 

ام  م نوعّينقّي          ار اإلم الى    . ة الحكومة عند اإلمامية بمن يخت ان اهللا سبحانه وتع إذا آ ار     ف ذي يخت هو ال

ة  ال فنوع الحكومة عند اإلماية حينئذ يمكن أن نطلق عليهااإلمام  ة إلهّي ا  إنإال  .حكوم رد   كهن ى   إشكال ي عل

اده   ة مف د اإلمامي ة عن كل الحكوم وم ش ق :مفه ل يطل ى ه ة  عل د اإلمامي ة عن ة الحكوم ة النوعي حكوم

 ؟ربغعند ال السائد في العصور الوسطي بمفهومه) theocracy(ةنّيالدي

 

دين    عا بين مفهوم اإلمامة عند اإلمامين هناك فرقا واسشك أال             ة رجال ال المفهوم   ة وبين حكوم ب

 :مفهومينة الحكومة عند اإلمامية بنوعّيتأخذ  يمكن أن اذه علىو. لعصور الوسطي عند الغربلسائد في اا

ا  .في عصر الرسالة مفهوم المجتمع اإلسالمييأخذ بأن *  ا   نحيث آ ع بإستقالل ذات   مجتمع ؛ ييتمت

ك ألن  ا هنال ة م دينأغاي ان ي ه آ الوالء ن ةمرلل ب ة جعي المإلا الديني ه  .ّيةس ق علي ن أن نطل ة و يمك بلغ

درالي ال المجتمعالعصر في  ه        )  federal(ف دين بدين ة اهللا وي ؤمن بحاآمي ان ي ه آ ر؛ ألن  ،إن صح التعبي

 .ؤونه من خالل توجيهات التعاليم اإلسالميةومن ثم آان يدير ش ،تعاليم اإلسالم لضع  ويخ

ذ بأن  *  وم يأخ دينّيمفه المفهوم الملكي ال ة ب ة اإللهي رب ووه ،الحكوم ى  أق د روح إل ة عن اإلمام

دهم هي   . النبوة عن حيث إن اإلمامة تغائر ،ةالشيعة اإلمامّي ة عن ة  « فاإلمام ة اإللهي ُك  «أو» الحاآمي الُمْل

ل وتفسير ل    ل وظائف  يكمِّ والذي ،»الديني لم      النبي من تأوي ه وس د النبي صلى اهللا علي ذا   .لنص بع وه

م ا واجمع بحيث  ،عليهم السالم ،ويوسف ،انمسليو ،ملك داودآالملك يكون  ك (لحك وة  و )المل ل (النب  تأوي

 .معا )الباطنّي النص

  

 :ةوظائف اإلمام عند اإلمامّي .7-2-2
 

وحى   قيصلى اهللا عليه وسلم غير تل ائف النبيى نفس وظعند الشيعة اإلمامية ه اإلمام ائفظإن           ال

ذا   ،من اهللا سبحانه وتعالى لم ل       فوعلى ه ه وس ام النبى صلى اهللا علي ائم مق ام ق ّد  ياإلم ائ   في س ع الوظ ف جمي

 . بها  قومي صلى اهللا عليه وسلم  آانالتي 
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إ            ذنا نموذا أف ن  اذجخ امصفات  م ه اإلم ة  ووظائف د اإلمامي ا   عن ا وصف به ن آم يد  محس الس

يكن مظهر أسمائه وصفاته      إن اإلمام حيث آان خليفة اهللا فى «:الخزازي نجد أنه يقول ا أ  ،أرضه فل ه  آم ن

لم يتصف بصفا ا      ت النبى صلى اهللا عليه وس إن آ ه ف ة ل ه خليف و أيضا معصوما     ن النبي لكون  ،معصوما فه

ا أ حكام واألداب فهووإن آان النبى عالما بالكتاب واأل ان النبي   ،يضا عالم بهم ه صلى اهللا  وإن آ لم    علي وس

ام النبي  وهكذا فاإلمام ي ،عالما بما آان وما يكون فهو أيضا عالم به ه وس    قوم مق ع   لم في صلى اهللا علي جمي

م اهللا  ،وبالجملة فاألئمة هم والة أمر اهللا. صفاته عدا آونه نبيا ة وحى اهللا   ،وخزنة عل د     ،وعيب داة من بع وه

ي  ،يالنب ة وح ة  ،اهللا وتراجم ج البالغ قوالحج ى الخل ي، عل اء اهللا ف وتى  أ وخلف ى ي واب اهللا الت رضه وأب

 .806»منها

 

ام                ى أن   ،عالوة على ذلك فقد أضاف السيد محسن الخزاي في توضيح وظائف اإلم م   هينال  عل العل

ل تتم مهمة اإلمام ألنليه وسلم؛ ل الرسول صلى هللا عاعمأبلكى يقوم  ،اإللهى ى   ث اة   ة قام إعل الصالة والزآ

دود واأل  يء والصدقات وإمضاء الح وفير الف اد وت ور واألطرافوالصيام والحج والجه ع الثغ ام ومن  .حك

ة     إاإلمام يحل حالل اهللا ويحرم حرام اهللا ويقيم حدود اهللا ويذب عن دين اهللا ويدعوا ف ه بالحكم ى سبيل  رب ل

      .807والموعظة الحسنة والحجة البالغة

 

ا  ،عمال النبى صلى اهللا عليه وسلمأ بحانى جانبا منسهذا وقد ذآر الشيخ ال          ه   :منه ان  أن صلى اهللا  آ

ه  ر علي لم يفس ز  وس اب العزي راره     ،الكت وزه وأس ف رم ه ويكش ده وأهداف رح مقاص ينو  .ويش ام  يب أحك

ه      ن دعوت ى زم دث ف ت تح ى آان وعات الت ه   .الموض ا أن رد آم الت ال ي ى حم كيكيةعل اؤالت  ،تش والتس

ود ونصارى    بيالمر العويصة ان    .ة التى يثيرها أعداء اإلسالم من يه ّدين من التّ   وأيضا آ حريف  يصون ال

 .808 قدامهمفيه أ المسلمون من أصول وفروع حتى ال تزلعنه  ويراقب ما أخذه  ،والّدس

 

الى صلى هللا عليه وسلم آما  النبي والخالصة أن أعمال      ريم     بينها اهللا سبحانه وتع رآن الك آانت   في الق

الى  .وتعليمهم في  معانى الكتاب والحكمة  ة نفوسهموتزآي بالقرآن وته للناستال تمثل ا وابعث   :قال تع ﴿ ربن

زآيهم إنك    عليهم آياتك  فيهم رسوال يتلوا ة وي يم ﴾   ويعلمهم الكتاب والحكم ز الحك رة [أنت العزي ﴿ .]129:البق

نكم عل      وا م يكم رسوال يتل وا          آما أرسلنا ف م تكون ا ل م م ة ويعلمك اب والحكم م الكت زآيكم ويعلمك ا وي يهم آياتن

ون رة[﴾تعلم ه          ]151:البق واعليهم آيات هم يتول ن أنفس وال م يهم رس ث ف ومنين إذ بع ى الم ن اهللا عل د م ﴿ لق

ين﴾   ران [ويزآيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن آانوا من قبل لفي ضالل مب ذى بعث     ]164:آل عم ﴿ هو ال
                                                 

 . 2/16ج ،إيران  ،ه قمعلمي همرآز مديريت حوز ،للشيخ محمد رضا المظفر ،بداية المعارف فى شرح عقائد اإلمامية ،خزازيال  - 806
 . 2/16ج ،مصدر السابقال  - 807
 .27-26ص/  4ج 4/1417بقلم محمد مكى العاملى ط اإللهيات على هدى الكتاب والسنة ،السبحانى - 808
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ين    فيهم رسوال ى ضال ل مب  منهم يتلوا عليهم آياته ويزآيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن آانوا  من قبل لف

 ].2:الجمعة[﴾

 

 

 : الخاتمة ونتائج البحث. 12

 
قارنت فيها بين نظرية آل من األشاعرة     ،اإلمامة ي هذا البحث ثالثة مسائل رئيسية حولناقشت ف         

د     إلى أضفت  فصال ملحقا أشرت فيهثم  .ّيمنظور آالسيكمن اإلمامّية و ام عن نوع الحكومة ووظائف اإلم

 .األشاعرة واإلمامّية

 
 :شاعرة واإلمامّيةعند األ جدلية اإلمامية بين األصول والفروع: المسألة األولي

 

 :ماهّية اإلمامة عند األشاعرة .1
 

 .سياسة الدنياموضوعة  لخالفة النبوة في حراسة الدين و :اإلمامة عند األشاعرة هي .1-1

ى قسمين  قسمت   .1-2 ة إل ة ناقصة : األشاعرة الخالف ة وخالق ة آامل ة . خالف رت الخالف ذا إعتب وله

ة   ،الراشدة خالفة آاملة ا الملكي ة (أم د إعتبرت ) المتغلب ا فق ة ناقصة   ه ذا التقسيم ال   . خالف إال أن ه

ة  : ألن أئمة الفقهاء. يعتمد على دليل ثابت اف   ،آاإلمام أبي حنيف ك والش ين من    ،عيومال والمحقق

اعرةاألمتكلمي  ائهم ش اقالني ،وفقه ويني ،آالب د السالمالو ،والج ن عب ز ب اء(ع لطان العلم   ،)س

تند  والتفتازاني إعتبروا الخالفة الملكية نظاما ى  متغلبا ال يس ة  شرعية    إل دة  ديني د   . قاع د أآ وق

رين       ن المعاص ة م ة المتغلب رعية الخالف دم ش ا ع ا   ،أيض يد رض يخ رش د  و ،الش يخ محم الش

 .والدآتور هيثم مناع العوات ،والمفكر إبراهيم العسعس ،الغزالي

ار هو األ    .1-3 ى ؛ وال شك أن عدم اإلعتب دنيا       ول دين وسياسة ال ة هو حفظ ال ة الخليف وال  ،ألن مهم

 ،هذا عاملت األشاعرة بناء على و. م إال من إستكمل شروط اإلمامةالمقافي هذا  يمكن أن يمثل

 .   أنها خالفة ظاهرة تحفظ المصالح الدنيويةعلى ) المتغلبة(الخالفة الملكّية

د مشكال  .1-4 ة يع ة من حيث النياب اعرة إن تعريف اإلمام د األش ام ن. عن ك هل اإلم ائب عن وذل

ة؟ دهمإإذ . الرسول أم عن األم ة عن ام نائب عن الرسول ،ن تعريف اإلمام أن اإلم وحي ب . ي

ار ي   دأ اإلختي ا مب تبينم ون اإلس ة    لزم أن يك و األم اره وه ن إخت ا عم ام نائب ذا ُأ. م  ّرُطْضوله

 .األشاعرة القول بأن اإلمام نائب عن الرسول واألمة معا
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ار               .1-5 د أهل اإلختي ة عن الرسول في تحدي اين يمكن توظيف إشكالّية النياب ذا التب للخروج من ه

ذا من  و.المتصفين بالعصمة عند األشاعرة  ألهل اإلجماع ّل إشكا    المنظور  ه ة  يمكن ح لّية نياي

 .آما يمكن إعتبار اإلمامة من األصول عند األشاعرة ،اإلمام عن الرسول

 

 :ماهية اإلمامة عند اإلمامية .2

 

ة .2-1 وم اإللهي ي تشمل العل ة الت ة اإللهّي ة الكلي ة هي الخالف د اإلمامّي ة عن هي ف .والتشريعية اإلمام

 .وسلم متممة لوظائف الرسالة بعد النبي صلى اهللا عليهو ،قرينة النبوة

ارة   احيث يقصد النبوة بأنه  ،عند اإلمامّية مفهوم النبوة والرسالةعن مغاير اإلمامة  مفهوم   .2-2 عب

اس      ،عن منصب تحمل الوحي ي الن الة إل الغ الرس ا  . وأن الرسالة هي عبارة عن منصب إب أم

غ  ي يبل ة الت ة اإللهي ة فهي الحكوم ا اإلمام عبه ك ا المجتم و المل ة وه عادة الكامل ى الس دينّي إل ل

راهيم ي آل إب د ف دون  . المتجس ه﴿ أم يحس الى بقول بحانه وتع ر اهللا س ذي أخب و ال ك ه ذا المل وه

ا    اهم ملك ة وآتين اب والحكم راهيم الكت ا آل إب د أتين له فق ن فض اهم اهللا م ا آت ى م اس عل الن

اس إم   ] . 54:النساء[عظيما﴾ ك للن ا  وهي الزعامة الدينية المشار إليها بقوله تعالى﴿ إني جاعل ام

 ]. 124:البقرة[ قال ومن ذريتي قال ال ينال عهدي الظالمين﴾

ة و  .2-3 ايرة اإلمام د مغ وةعن يؤآ اهم أئ ،النب الى ﴿وجعلن ه تع ا﴾قول دون بأمرن ة يه اء[م  ] 73:األنبي

 .اإلمامة لئال يلزم التكرارحيث رجح الرازي المراد باألئمة بأنها 

ا ا آ ،ظاهرة خالفة ،فة الراشدةهذا المنظور إعتبرت الشيعة اإلمامّية الخالمن و  .2-4 ر م بعض   عتب

ة الملكيّ    نة الخالف ل الس ة(ةأه ة )المتغلب ة خالف الح     ،ناقص ظ المص ا يحف ال منهم امع أن آ لج

 .      الدنيوية فقط

 

 :ومناقشتها صفات  اإلمام عند األشاعرة واإلمامّية :المسألة الثانية        

 
 :أهّم صفات اإلمام عند األشاعرة*  

 :صفة العدالة . 1         
 

د  *          كال عن د مش ة يع ي صفة العدال اعرةالبحث ف ى  . األش ع إل كال يرج ذا اإلش ة ه وحقيق

ة       ،إشكالّية صفة العصمة عندهم ة قوي ا عالق ة والعصمة بينهم ا أن العدال شتراك  اإلمن حيث    ،لم

ي  ةف وة الباطني ذاو .الق ى ه رل عل اعرة صفة العصمة أث ا نفت األش ةصفة العت م حيث إن  ،دال
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ل   ،صفة الزمة لإلماموابها بعضهم لم يعتبر اقالني  امث ام الب ام    . والجويني  ،إلم ا اإلم ا إعتبره بينم

ام   عتبرااإلمام البغدادي والماوردي إإال أن . والماوردي وابن خلدون ،البغدادي ة لإلم   صفة العدال

 .بقدر عدالة الشاهد

 
 

 :صفة العلم. 2    
 

ام    ة صفة العلمإعتبرت األشاعر*      ا لإلم وا    ،شرطا الزم م  إختلف م  في  إال أنه ك   ،درجة العل وذل

ى    في الم أو اإلجتهاد. لقاإلجتهاد المط درجةهي إلى هل  ي؟ أو إل ى حد المفت ه   درجة  ذهب؟ أو إل تمكن

 أن يفرِّق بين الحالل والحرام؟

 

ام اإليجي والفضل     ،منهم من إعتبر اإلجتهاد المطلقف            ان  آاإلم ن روزبه نهم من إآتفي    . ب وم

دون   ،آالباقالني والبغدادي والماوردي ،إلى حد اإلجتهاد في الفروع اك   .والجويني وابن خل ر أن هن غي

ر   م تعتب رطا ل اعرة هش دين   . الش ول ال ه بأص و معرفت ذا الش عتبريو. وه ه   رط ه يا تفارق رطا أساس ش

د   عتباراإلك أن عدم وال ش .اإلعتبار به حيثمن  ،شاعرة عن الشيعة اإلماميةاأل ه عن د   ،شاعرة األ ب يع

دين وفروعه    ألن أه؛ أداء وظائف في تؤثر حيثب ،معرفةجهة ال من هنقصا ل  ؛هم وظائفه حفظ أصول ال

ر    ،علم العقائديتطلب من ُيِلُم في  وهذا ى الغي دا عل ذا و. وإال يكون مقل ؤدي   ه رق     ي ى بعض الف ل إل المي

رين   ى األخ ف عل رق علم ،والتعس أن الف ة  ا ب ون مالعقائدي يختلف ائل ال ف ولاألمس ع   ،يةص اس تب والن

 .في اإلعتقاد تلك الفرقصحاب أل

 

 :النسب القرشي. 3           
 

ريش   « حديثالٌأْعُتِمَد في  ،إن إشتراطية النسب القرشي لإلمام*          ة من ق ره   » األئم د من إعتب من   عن

ه  راعتب اإل حيث  منأصبح موضع إرتباك  ةإال أنه  في الحقيق. األشاعرة اقالني   .ب ام الب ه   فاإلم ر ب م   ،إعتب ث

ه أصال     .أن عصبية قريش قد تالشت رأى ْاَمغير إجتهاده ِل ر ب م  يعتب ذي    . أما الجويني فل وحتى اآلمدي ال

 .فيد اليقين مع إمكان تأويلهيال :قال إعتبر الحديث

 

وم  أقوال أهل السنة في تفسير إضطربت وقد*          ى حد   حديث ال مفه ال الشيخ المهلب    أن إل شارح   -ق

راده؛    . بشيء معين ألق أحدا يقطع في هذا الحديثلم  ،البخاري ى تحقيق م  ووجه هذا اإلضطراب يرجع إل
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] م1044/ه435:ت[بن أبي صفرة األزدي وقد فسر المهلب. "إثنى عشر خليفة"ض طرقه جاء بلفظ ألن بع

أ رادب َو  ن الم َر  "ُه ى َعَش اع ِاثََّن ر َوا ِاْجِتَم ي َعْص ة  ِف ب اْلِخَلاَف ْم َيْطُل د ُآّله د رّد . "ِح افظ وق ر الح ن حج  اب

ا َيصِ   ؛ هذا الوجه العسقالني اْفِتَراق ، َفَل َراد  ألن  ِفي َوُجودهْم ِفي َعْصر َواِحد ُيوَجد َعْين اِل وُن اْلُم . ّح َأْن َيُك

ك ي وذل ال ألن ف ول ق ديث أن الرس رق الح ض ط ع َعَل":بع ْم َيْجَتِم ِه النَُّآّله ض . "اسْي ي بع ا ف وأيض

 "َعَشَر َآِعدَِّة ُنَقَباء َبِني ِإْسَراِئيل ىِاْثَن"طرقه

م     "سفينة حديث: )األول(العدد  هذاعلى  سؤالين أورد القاضي عياض*          ون سنة ث الخالفة بعدي ثالث

ذا السؤالين    عن  عياضوقد أجاب القاضي . ولي الخالفة أآثر من هذا العدد قد أنه ):الثاني. ("يكون ملك ه

ةب ة أجوب دة :)األول:(ثالث ة الراش ى الخالف ل عل فينة يحم ديث س ن سمردوح. أن ح ابر ب ى (يث ج ذآر إثن ب

اء       . مطلق )عشر خليفة ْنُهْم اْلُخَلَف ْد َمَضى ِم ْدل ، َوَق ة اْلَع َفَيْحَتِمل َأْن َيُكوُن اْلُمَراد َمْن َيْسَتِحّق اْلِخَلاَفة ِمْن َأِئمَّ

اَعة  اْلَأْر ام السَّ اني .(َبَعة َوَلا ُبدَّ ِمْن َتَمام اْلِعدَّة َقْبل ِقَي ْيِهمْ        ): الث اس َعَل ِرق النَّ د َيْفَت ن َواِح ي َزَم وَن ِف ْم َيُكوُن . ِإنَُّه

ا    ن حجر عليه َراد َأْن َيكُ ): الثالث .(وهي جواب المهلب وقد تقدم تضعيف اب رَ  ":وُن اْلُم اْثَنى َعَش دَّة    "اِل ي ُم ِف

 .رجح ابن حجر به و. اْلِخَلاَفة َوُقوَّة اْلِإْسَلام َواْسِتَقاَمة ُأُموره َواِلاْجِتَماع َعَلى َمْن َيُقوم ِباْلِخَلاَفِة ِعزَّة

 

ى      أإال  ،فيه بحثالالجوزي  أطنب اإلمام ابن  *         م يقف عل ه ل ه  مقصود النه أشار أن  ثالث  ذآرف  .من

 :للحديث تأويالت

لممف): األول(          ه وس ي صلى اهللا علي ده ،اده أن النب ة بع ات الواقع ار الوالي د أصحابه ،أش ألن  ؛وبع

ة  أشار وعلى هذا فكأنه صلى اهللا عليه وسلم . حكم أصحابه مرتبط بحكمه د   أو. عدد خلفاء بني أمّي م يزي وله

ار وعِ    آبن معاوية و روان الحم ة عشر   ْمُهَتَدخرهم م د    . ثالث ة وال عب ان ومعاوي د عثم ر    وال يع ن الزبي اهللا ب

نهم  مرو  أفإذا . لكونم صحابة م  لإلختالف في صحبته     سقطنا  م ن الحك ا    .ان ب ان متغلب د أن إجتمع   أوآ بع

 . الناس على عبد اهللا بن الزبير صحت الِعدَُّة

د المهدي في آخر ا      . المراد في الحديث إثني عشر خليفة): الثاني(         ذا بع ع ه ان ويق  يكون حيث   ،لزم

رهْم    )الحسين(ُثمَّ َخْمَسة ِمْن َوَلِد السَّْبط اْلَأْصَغر ،)الحسن(رِرَجال ِمْن َوَلِد السَّْبط اْلَأْآَب َخْمَسة ؛ ُثمَّ ُيوِصي آِخ

َأْآَبر    ْبط اْل ِد السَّ َذِلَك ِاْثنَ        ،ِباْلِخَلاَفِة ِلَرُجٍل ِمْن َوَل ِتّم ِب ُدُه َفَي ده َوَل ك َبْع مَّ َيْمِل لّ    ىُث ا ُآ َر َمِلًك ام     َعَش ْنُهْم ِإَم د ِم َواِح

 .َمْهِدّي

الحق وإن  ): الثالث(        أن المراد وجود إثنى عشر خليفة في جميع مدة اإلسالم إلى يوم القيامة يعملون ب

 و .ندرج تحت تخريجات القاضي عياض ي ،إبن الجوزي آالممن  ،والثالث ،ألولوالوجه ا. لم تتوال أيامهم

َراد  أنب  المشير  ،الث من آالم القاضي عياض     القول الث الحافظ ابن حجررجح  رَ  «:اْلُم اْثَنى َعَش  يكون   »اِل

 . ِفي ُمدَّة ِعزَّة اْلِخَلاَفة َوُقوَّة اْلِإْسَلام َواْسِتَقاَمة ُأُموره َواِلاْجِتَماع َعَلى َمْن َيُقوم ِباْلِخَلاَفِة
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آلهم يعمل   ،عليه وسلم إثنى عشر خليفةأن الحديث يشير أنه سيلي من رسول اهللا صلى اهللا  غير*          

ن الح   تهم عن إثني عشر           .قبالهدى ودي اء الراشدين  لقل ى الخلف ه عل وك بني     ،فال يمكن حمل ى مل وال عل

الظلم    ،وذلك لزيادتهم على إثنى عشر ،أمية ه       ،وأيضا إلتصافهم ب ر رضي اهللا عن د العزي ن عب  .إال عمر ب

ة من بطون بني       ،الشيعة اإلمامّية تخريجهو  ،ديثالح تأويلتحقيق  إلى وعلى هذا فاألقرب ك أن األئم وذل

د إسماعيل     « بدليل حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم ،هاشم ة من ول واصطفي   ،إن اهللا إصطفي في آنان

  .»واصطفاني من بني هاشم ،واصطفي من قريش بني هاشم ،قريشا من آنانة

 :صفة العصمة. 4   
 

دار      ي  سال ة اف د    جدلّي اعرة يج يكي األش ة آالس الل رؤي ن خ مة م ا  لعص رتأنه ل م  بمراح

اع   إلى القول بعصمة أخيرا  تطورت ذا  . أهل اإلجم ى ه ة حول       ،وعل ين األشاعرة واإلمامّي الخالف ب ف

 صف بالعصمة؟ تبل الخالف يدور على من ي. ليس  بالنفي الكلي من جهة األشاعرة  ،عصمة اإلمام

ا  األشاعرة   بهذمف          ى  ق اع  تكون أل  العصمة  أنئم عل ى أهل     هإال أن وج . هل اإلجم م عل حمله

ام فيه نظر؛  جماع األ م يكن معصوما ع       ،ألن اإلمام الرازي أقّر لزومّية عصمة اإلم و ل أ  إذ ل ن الخط

أ . مورا بمتابعتهلكان إقدامه على الخطأ مأ ه خطأ منهي      ،فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخط أ لكون والخط

 ..وأنه محال ،بإعتبار الواحد ،فضي إلى إجتماع األمر والنهي في الفعل الواحدفهذا ي. عنه

 

ه  ،إستداللهم بأبي بكر ،األشاعرة في نفي عصمة اإلمام نظريَة ُفِعيْض اموم *           ر   بناء على آون غي

 .؟على نفي عصمة اإلمام دليال  غير معصومفهل آونه  .معصوم

 

د     لاص فال من  ،على هذاو *          ام عن ول بعصمة اإلم ام هو جزء من أهل        ،شاعرة األلق حيث إن اإلم

بلهم     ،إضافة إلى  ذلك. همصفين بالعصمة عنداإلجماع المت ار من ق ه يخت ذا  و ،أن ام   به  العصمة يتصف اإلم

 .  ة أهل اإلجماعجزءأ من مرجعّي آما أنه من حيث آونه مجتهدا

 

 :أهم صفة لإلمام عند اإلمامية*  

 

 :صفة العصمة .1        
 

ام   *       إذا  . صفة العصمة هي أهم شرط جوهري  تفارقه اإلمامة عن األشاعرة في إشكالية صفات اإلم ف

دور    عدم القول ب ألن. ّيقة اإلمام عندهم نجد أنه شيء  منطوجه إثبات عصم إلى  نظرنا تلزم ال العصمة يس
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ى مصحح أخر في     ؛ والتسلسل اج إل ه يحت تلزم      . كون دورا ألن تجويز الخطأ علي ه يس رازي أن ال ال ا ق أو آم

اع  األمر والنهي في الفعل الواحد         ،وهو منهي عنه ،إتباعه على الخطأ ى إجتم ك  إل ار   ،فيؤدي ذل باإلعتب

ا ملك    ،العصمة وإن آانت لطفا من اهللا فوعلى هذا  .وأنه محال الواحد انية شعورية   ةإال أنه يمكن أن   ،نفس

ق المعر    ن طري د ع ب العب ةيكتس دة      ،ف فات الحمي رأ الص ب الم ن أن يكس ا يمك جاعةآ ،آم ة ،الش  ،والعف

 .والصدق

 

 

 :واألفضلية األعلمّية. 3-2-2       

 

لهم               اس وأفض م الن ن أعل ام م ون اإلم ى أن يك ة عل ترطت اإلمامّي ة . إش الف نظري ذا يخ ة وه  أئم

ام الفاضل      ة المفضول مع قي اقالني  ف. األشاعرة المبنية على جواز إمام ام الب ار األشاعرة   وهو   اإلم   من آب

اك    أّآد لزومّية تقديم األفضل إذا  م يكن هن انع   ل ة األفضل    م ع من إقام ة  إال أن  .يمن م  اإلمامي ة   جوز تل إمام

 .    األفضل المفضول مع قيام

 
 :طرق إثبات اإلمامة عند األشاعرة  واإلمامّية: المسألة الثالثة 

 :شاعرةألإلختيار عند اإثبات اإلمامة با*          

 

ين النص من الرسول               دور ب ة ي ات اإلمام ار من     الخالف بين األشاعرة واإلمامّية في إثب ين اإلختي وب

ة  ى ث        . األم دال عل لم ال ه وس ده   فاألشاعرة نفت وجود نص من الرسول صلى اهللا علي ة أحد بع وت إمام . ب

ت ة وتثب ا اإلمام ار إم ام الأ باإلختي ن اإلم د م ابقوالتعه أخروا  ،س د أضاف مت ة وق ة الغلب اعرة بطريق األش

  .والقهر

ه  إال. بت اإلمامة عند األشاعرة بإختيار بيعة أهل الحل والعقدث.  1 اد   أن ار    يمكن إنتق طريق اإلختي

ة  من  ة الشرعّية  : )األول(: أوجه أربع تدلوا  من ناحي اع الصحابة  حيث إس ى  إجم ار عل ودون  جواز اإلختي

ا     أن طريق :)الثاني( .حجة خرط القتاد اإلجماع الذي يكون ة يحصل منه ار بالبيع ا   المفاسد  اإلختي افى  م يتن

دهم  تصح  اإلمامة إن إنعقاد: )الثالث(. الدنياو من حفظ الدين اإلمامة ما أوجبت بهامع  و  عن ة  ول رجل   ببيع

د      إن ):الرابع.(واحد من أهل الحل والعقد ار من حيث التطبيق عن م تجد أ   ،شاعرة األنظرية اإلختي رضّية  ل

 .يوم السقيفةفي أبي بكر  مقبولة بعد إختيار

ار   ،الخالي من ربقة الوراثة التعهد من اإلمام السابق.  2 ول باإلختي ا  ،أولي من الق ه   ألم د في ن التعه

ى السلطة       على  لما يترتب ،أيضاو ،تصال باإلمامةاإل ار من المفاسد حول الصراع عل دل . اإلختي ك  وي  ،ذل
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ام اإل ي أن اإلم ر يج ول إعتب ن الرس نص م اع  التع وأ ال ابق باإلجم ام  الس ن اإلم د م ار فه أ ،ه ا اإلختي  وم

 .ن الوراثةعح اإلمام ابن حزم التعهد الخالي جر وقد. خالفا للشيعة بالجواز

اد    ،الغلبة والقهر .3 د األشاعرة    تعتبر من طرق إنعق ة عن ا   ،اإلمام رة ح  هي  ولعله رن    دثتفك في الق

ة العباسية    وخاص  ،الهجري  السابع د تفكك الخالف أخري ن إبحيث   ،ة بع ا من     مت األشاعرة جوزوه

   . من إعتبرها األشاعرة متقدمي عبارات خالل من  عثرلم ننا ألن ،باب الضرورة

  

 

 

 :إثبات اإلمامة بالنص عند اإلمامّية      

 

ا  *         ام الس ا من أصول     ،بقذهبت اإلمامية بأن اإلمامة تثبت بالنص من الرسول أو من اإلم لكونه

دين تدلت . ال د إس ةبوق ة وعقلي ة نقلي ول با. أدل ة أن الق ة العقلي م األدل ة ومن أه ي الفتن ؤدي إل ار ي إلختي

ة  م ئب عن الرسول أنا  اإلمام هل وذلك نيابةالإشكالّية وأيضا  .والهرج أن     ،عن األم ك  ب ى ذل أضافة إل

 .عن اإلمام بعض األزمنة خلواإلختيار يترتب عليه 

 

ا  *          إذا نظرن ى  ف ن   إلف اعرة ع ة األش وص  إجاب كال خص ا   إش د أنه ر ب تح طر األول نج ق ط

ؤدي  ف .عند التعارض آثرة ميل الخلق إليهو ،والسن  ،والزهد ،آالعلم ،حالترجي ال شك أن هذه الطرق ت

ع   ،إلى التسلسل والدور ين المترشحين      ،وذلك لصعوبة  تحققها في الواق رجيح ب ذر الت د   .بحيث يتع ويؤي

أن  ك ب ازاني األشعري أضطرذل ام التفت رج ،اإلم د أن ذآر طرق الت ورع والسبع العلم وال أن  ،نيح آ

بعض ة ال دا   تحصلهي و يبررصحة بيع و واح بعض ول ة ال رد بيع ةلبمج يرا ،دفع الفتن ة  مش أن فتن ب

 .الفتنة الحاصلة بين الناس بغير إمامب إذا قيس التنازع في اإلمامة آالشيء المعدوم

 

كالية  *        ا إش ةالأم ك ،نياب امه وذل ن  ا  ل اإلم ب ع ول نائ ب   م ألرس و نائ د ه ة؟ نج ن األم ن أ ع

ام األ أن اإلم ررت ب اعرة ق ة   ش ن األم وله وع ن اهللا ورس ب ع ي  الو .نائ ا ف ى م ول  يخف ذا الق ن ه  م

 عن اهللا ورسوله واألمة تختاره؟  اآيف يكون اإلمام نائب؛ ألنه غموض وإبهام

 

ة  مشيرا بأن ،بالبيعة اإلختيار أدمب جاني ضعفأظهر اإلمام الجر ولصعوبة هذا اإلشكال *          البيع

 .قيسة واإلجماعات الدالة على األحكام الشرعيةآاأل لها المة مظهرة لإلمامة وليست مثبتةعتكون 
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ا  ،ةة منطقيّ جدلّيطرحوا  فاإلمامية قد ،أما إشكالية خلو بعض األزمنة عن اإلمام*         ه إذا   ،مفاده أن

ة لواحد   دم أحدها     ،مات اإلمام  فبويع إثنان آل طائف م تق م يعل ا  ووال وق ،ول ا مع ع ال   ،عهم ه يمتن ل وق فإن

دم أحدهما   ،ة لجواز وقوعهما معاحصبال ين    ،ويمتنع القول بالبطالن لجواز تق ع تعي دم   أويمتن حدهما لع

ام    لىوع ،ولويةاأل ا    ،خر آذلك فيمتنع نصب إم ك مم ذه         يوذل ام في ه ان عن اإلم و الزم ى خل فضي إل

 .الحالة

 

ى   فإذا نظرنا            ة  إل ذا اإلشكال     إجاب ازاني   نأنجد  األشاعرة عن ه ام التفت ا   إآتفي  اإلم ة عنه  اإلجاب

ا  إال ،أو صلها إلى أربعة طرق إلي حد أن هابسطغير أن اإلمام الماوردي  .إلى طرق الترجيح باإلحالة  أنه

ا  يجوز القرعال  بحيث ،اإلشتباه دوام إلى إنتهت ود ال م   بينهما لم رع   أن العق ا في الق ويكون دوام   ،دخل له

ى من جوّ    أ ،حدهماأل عقدالنف أهل اإلختيار أويست ،هذا اإلشتباه مبطال لعقدى اإلمامة فيهما ا عل  زو لغيرهم

 .ذلك

 

راد ثالث      ستداللهم  إأما  *        ل فسنكتفي إي ة النق ا يعرف ب  : ألولا ،تإستدالال  من جه ة   آم ة الوالي ي

 :حديث المنزلة: الثالث  .غدير خّمالحديث :الثاني

 

 :أية الوالية .1

 
ذين   يكم﴿ إنما ول:وهي قوله تعالى ،ية الواليةآبإمامة علي  علىت اإلمامية إستدل اهللا ورسوله وال

 ]..55المائدة[ ين يقيمون الصالة ويؤتون الزآاة وهم راآعون﴾ذمنوا الآ

 

  : قائم على دعامتين يةاآل في ووجه إستاللهم          

 : أتي من وجهينيو ،من جهة اللغة . 1     

ى ت (والمحب أن الولي يأتي بمعنى الناصر   . 1-1          ل عل ه ا  ،)األشاعرة   أوي أتي ب ى  (لمتصرف وي عل

ة أويل ت ا  .)اإلمامي ان   ولم يِّ       آ م يع ين ول ذين المعني ولي جاء به را  ْنلفظ ال ين   وال ،دهاهللا م ين المعني اة ب  ، مناف

 .آلية متصرفون في األمةاالمؤمنين المذآورين في وأن  وجب حمله عليهما

ة        أن الولّي في اآل. 2-1  ذه اآلي ذآورة في ه ة الم ية المقصود منها المتصرف ال الناصر؛ألن الوالي

ا  { غير عامة في آل المؤمنين ، بدليل أنه تعالى ذآر بكلمة  الى للحصر ، آقول  } ِإنََّم ه   :ه تع ا اهللا إل ﴿ إنم

د اء[واح ة  .﴾]171:النس دير اآلي ار تق وله  : فص و اهللا ورس ون ه ا المؤمن يكم أيه رف ف ا المتص إنم

ة   والمؤم ؤمني    ،نون الموصوفون بالصفة الفالني ذا يقتضي أن الم ذآورة    وه ن الموصوفين بالصفات الم
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ة     ا هذه في ع األم ة متصرفون في جمي ام إال اإلن   ،آلي ذي يكون متصرفًا في آل       وال معنى لإلم سان ال

 .األمة ، فثبت بما ذآرنا داللة هذه اآلية على أن الشخص المذآور فيها يجب أن يكون إمام األمة

ك من   . بي طالب  أعلي بن يجب أن يكون ذلك اإلنسان هو  ،المقدمة السابقةتلك بناء على و .2 وذل

 :ثالثة أوجه

 .بن أبي طالب إن ذلك الشخص هو علي: أثبت بهذه اآلية إمامة شخص قالأن آل من  . 2-1

 يمكن المصير إلى قول من  وال ،هذه اآلية نزلت في حق عليتظاهرت الروايات على أن . 2-2          

ة    ؛ نزلت في أبي بكر رضي اهللا عنه أنها: يقول ه ، وأجمعت األم ألنها لو نزلت في حقه لدلت على إمامت

 .فبطل هذا القولعلى أن هذه اآلية ال تدل على إمامته ، 

دمت ؛ عطفًا على ما تقدم ال يجوز جعله،﴿ وهم راآعون﴾:أن قوله تعالى. 2-3         ،ألن الصالة قد تق

اًال أي     ه ح رارًا ، فوجب جعل وع تك ر الرآ ادة ذآ ت إع وع ، فكان ى الرآ تملة عل ون والصالة مش يؤت

ع لم يكن إال في حق علي ، فكانت  وأجمعوا على أن إيتاء الزآاة حال الرآو،الزآاة حال آونهم راآعين

 .809اآلية مخصوصة به ودالة على إمامته من الوجه الذي قررناه

 

 :في األية مناقشة األشاعرة      
 

ه ال                .1 ه أن ا ثبت في أصول الفق ر جائز ، لم ًا فغي ى المتصرف مع ى الناصر وعل ولي عل حمل لفظ ال

 .يجوز حمل اللفظ المشترك على مفهومية معًا

ة الناصر والمحب     ظ الولي أن حمل لف  .2 ذه اآلي ى معنى المتصرف        في ه ه عل ى من حمل دل   ،أول وي

  :ذلك

 

ى      .2-1 ذا المعن يس إال ه دها ل ا بع ة وبم ذه اآلي ل ه ا قب ا ق . أن الالئق بم ا م ذه  أم ل ه ه اب ة فألن آلي

ال الى ق ا﴿:تع اَرى َأْولِ  َي وَد َوالنََّص ُذوْا اْلَيُه وْا َال َتتَِّخ ِذيَن ءاَمُن ا الَّ اءَأيَُّه دة[﴾َي يس  ،]51:المائ ول

ود والنصارى أ ذوا اليه راد ال تتخ والكمالم م وأم ي أرواحك ة متصرفين ف راد  ،ئم ل الم ال  ب

ًا وأنصاراً  تتخذوا ال الغ في       .تعاضدوهم  وال تخالطوهم وال ، يهود والنصارى أحباب ا ب م لم ث

يكم   : النهي عن ذلك قال  ا ول ون   إنم ة   وال. ونالموصوف اهللا ورسوله والمؤمن ظاهر أن الوالي

 . ههنا هي المنهي عنها فيما قبل المأمور بها
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ِذينَ  َأيَُّها َيا ه﴿وأما ما بعد هذه اآلية فهي قول واْ  الَّ ُذواْ  َال ءاَمُن ِذينَ  َتتَِّخ ُذواْ  الَّ َنُكمْ  اتََّخ ُزواً  ِدي  ُه

ًا َن َوَلِعب ِذيَن ّم وْا الَّ اَب ُأوُت ن اْلِكَت ْبِلُكْم ِم اَر َق اءَأ َواْلُكفَّ وْا ْوِلَي َه َواتَُّق ُتم ِإن اللَّ  ُآن

ود  تخاذإ عن النهي فأعاد ،]57:المائدة[مؤمنين﴾ ار  والنصارى  اليه اء  والكف  أن شك  وال. أولي

ه  في الوالية فكذلك ، النصرة بمعنى الوالية هي عنها المنهي الوالية الى  قول ا  ﴿:تع يُُّكمُ  ِإنََّم  َوِل

  .النصرة بمعنى هي تكون أن يجب ،]55:المائدة[ ﴾اللَُّه

ا .2-2 و أن ا ل ة حملن ى الوالي ة التصرف عل ا ،واإلمام ان لم ون آ ذآورين المؤمن ي الم ة ف  اآلي

ي  ألن؛ ةاآلي  نزول حال بالوالية موصوفين ن  عل ي  ب رم  طالب  أب ا  ،وجهه  اهللا آ ان  م ذ  آ  ناف

ون  هؤالء  آون  تقتضي  واآلية ،الرسول حياة حال التصرف ة  موصوفين  المؤمن  في  بالوالي

 أن فثبت  ،الحال  في  حاصلة  الوالية آانت والنصرة المحبة على الوالية حملنا لو أما ،الالح

 .التصرف على حملها من أولى المحبة على الوالية حمل

ذه  في  الموصوفين المؤمنين ذآر تعالى أنه  .2-3 ة  ه  وهي  مواضع  سبعة  في  الجمع  بصيغة  اآلي

ه ِذيَن﴿:قول وْا َوالَّ ِذيَن ءاَمُن وَن الَّ لواَة ُيِقيُم وَن الصَّ واَة َوُيْؤُت ْم الزََّآ وَن َوُه دة[﴾ َراِآُع  ]55:المائ

ه  التعظم سبيل على الواحد على جاز وإن الجمع ألفاظ وحمل ة  ال مجاز  لكن  واألصل  ، حقيق

 .الحقيقة على الكالم حمل

نُكمْ  َيْرَتدَّ َمن ءاَمُنوْا الَِّذيَن يَأيَُّها﴿:قوله وهي المتقدمة اآلية أن البين بالبرهان بينا قد أنا  .2-4 ن  ِم  َع

ت  فلو ،بكر أبي إمامة صحة على الدالئل أقوى من اآلية آخر إلى ،]54:المائدة[﴾ِديِنِه ذه  دّل  ه

ة  صحة  على اآلية ي  إمام د  عل زم  الرسول  بع اقض  ل ين  التن ين  ب ك  ،اآليت  فوجب  ، باطل  وذل

 .  سولالر بعد اإلمام هو عليًا أن على فيها داللة ال اآلية هذه بأن القطع

و  ، ماميةاإل هؤالء من القرآن بتفسير أعرف آان طالب أبي بن علي أنَّ  .2-5 ذه  آانت  فل ة  ه  اآلي

و  أن للقوم وليس ، المحافل من محفل في بها الحتج إمامته على دالة ه : ايقول ه  إن ة  ترآ  ؛للتقي

م ون إلنه ه ينقل ه عن وم تمسك أن ر الشورى ي دير بخب ر ، الغ ة وخب ع ،المباهل  فضائله وجمي

م ،هومناقب ة يتمسك ول ذه ألبت ة به ي اآلي ات ف ه إثب ك ،امامت ع يوجب وذل قوط القط ول بس  ق

  .اإلمامّية

ا  هب .2-6 ة  أنه ى  دال ة  عل ي  إمام ا  ، عل ا  لكن ى  توافقن ا  عل د  أنه ا  عن ا  نزوله  حصول  على  دلت  م

ه  الرسول  حياة حال األمة في التصرف نافذ آان ما عليًا ألن؛ الحال في اإلمامة  الصالة  علي

ة  تحمل  أن إال يبق  فلم ، سالموال ى  اآلي ا  عل دل  أنه ى  ت اً  أن عل اً  سيصير  علي د  إمام ك  بع  ،ذل

  .وعثمان وعمر بكر أبي بعد إمامته على ونحمله بموجبه نقول فنحن ذلك قالوا ومتى
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ه  المتقدمة اآلية في المؤمنين مدح تعالى أنه .2-7 بُُّهمْ ﴿:بقول هُ  ُيِح ةٍ  َوُيِحبُّوَن ى  َأِذلَّ ؤْ  َعَل زَّةٍ  ِمِنيَناْلُم  َأِع

إذا  ،]54:المائدة[﴾اْلَكاِفِريَن َعَلى ا  ف ه  حملن ا  ﴿:قول يُُّكمُ  ِإنََّم هُ  َوِل وُلهُ  اللَّ دة [﴾َوَرُس ى  ،]55:المائ  عل

ى ة معن رة المحب ان والنص ا ﴿:هقول آ يُُّكُم ِإنََّم ُه َوِل وُلُه اللَّ دة[﴾َوَرُس د ،]55:المائ دة يفي  فائ

ه  ]54:المائدة[﴾اْلَكاِفِريَن َعَلى َأِعزٍَّة اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى َأِذلٍَّة ُهَوُيِحبُّوَن ُيِحبُُّهْم﴿:قوله ُدونَ ﴿:وقول  ُيَجاِه

ى ِبيِل ِف ِه َس دة [﴾اللَّ د ]54:المائ دة يفي ه فائ لواةَ  ُيِقيُموَن﴿قول وَن الصَّ واَة َوُيْؤُت مْ  الزََّآ  َوُه

 فثبت  ،أولى ذلك فكان لمعناها مؤآدة قبلها لما مطابقة اآلية هذه فكانت ،]55المائدة[﴾َراِآُعوَن

ذه وه به ة أن الوج ذآورة الوالي ي الم ذه ف ة ه ون أن يجب اآلي ى تك ى ال النصرة بمعن  بمعن

 .التصرف

 

ذي  الوجه أما . 3 ة  عول  ال ه ت اإلمامي ة  أن وهو  علي ذآورة  الوالي ة  في  الم ر  اآلي ة  غي ة  ،عام  والوالي

 :  وجهين من فجوابه ، عامة النصرة بمعنى

ا {  آلمة أن نسلم وال ،عامة غير اآلية في المذآورة الوالية أن نسلم ال: لرازيقال ا .3-1  ِإنََّم

ر}  دليل ،للحص ه وال ه علي الى قول ا ﴿:تع ُل ِإنََّم واِة َمَث دُّْنَيا اْلَحَي اء ال اُه َآَم َن َأنَزْلَن  ِم

ذا  سوى  أخرى أمثال لها الدنيا الحياة أن شك وال ،]24:يونس[﴾السََّماء ل  ه ال   ،المث  وق

د  واللهو اللعب أن شك وال ،]36:محمد[﴾َوَلْهٌو َلِعٌب الدُّْنَيا اْلَحَيواُة ِإنََّما﴿ :تعالى  يحصل  ق

 .غيرها في

لم الو .3-2 ة أن نس ى الوالي ة النصرة بمعن ي عام ل ف ؤمنين آ ه ، الم ه وبيان الى أن م تع  قس

 :قسمين المؤمنين

 .} اللَُّه َوِليُُّكُم ِإنََّما{  قولهب المخاطبون وهم عليهم موليًا جعلهم الذين: )ألولا( 

إذا  ، راآعون وهم الزآاة ويؤتون الصالة يقيمون الذين المؤمنون وهم :األولياء: )الثاني(    فسرنا  ف

اني  للقسم  أنصاراً  القسمين  أحد جعل تعالى أنه المعنى آان النصرة بمعنى ههنا الوالية  القسم  ونصرة .  الث

اني ر الث لة غي ع حاص و ، ؤمنينالم لجمي ان ول ذلك آ زم آ ي ل م ف ذي القس م ال وا أن المنصورون ه  يكون

ة  قسمي  أحد  نصرة  أن فثبت. محال وذلك ، ألنفسهم ناصرين ر  األم ة  غي ة  لكل  ثابت ل  ، األم  مخصوصة  ب

م اني بالقس ة من الث م ،األم زم فل ون من يل ة آ ذآورة الوالي ي الم ذه ف ة ه ون ال أن ،خاصة  اآلي ى تك  بمعن

 .فيه التأمل من بّد ال دقيق حسن جواب اوهذ ، النصرة

ه  زعموا المفسرين أآثر أن بينا فقد ، ممنوع فهو علي حق في نزلت اآلية بأن ستداللهمإ وأما 4    .      أن

 .المسلمين من إال والناصر الحبيب يتخذ ال أن المسلم أمر تعالى اهللا أن والمراد ، األمة حق في

ك  ، الرآوع في الزآاة أدى بمن مختصة اآلية بأن ماستدالله وأما        5 .      ي  هو  وذل ن  عل ي  ب  طالب  أب

 : وجوه من ضعيف أيضًا هذا: فنقول
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دوب  ال للواجب  سم إ الزآاة أن .1 دليل  للمن ه  ب الى  قول َع       ﴿:تع وْا َم اَة َواْرَآُع وْا الزََّآ َالَة َوآُت وْا الصَّ َوَأِقيُم

و  ،]43:البقرة[﴾الرَّاِآِعيَن ه  فل ة  اةالزآ  أدى أن ه  حال  في  الواجب ان  الرآوع  في  آون د  لك  أداء أخر  ق

د  وذلك ، الوجوب أوقات أول عن الواجب الزآاة ر  عن اء  أآث ه  ، معصية  العلم  إسناده  يجوز  ال وأن

وْا  ﴿: :قوله أن بينا لما األصل خالف النافلة الصدقة على الزآاة وحمل ، السالم عليه علي إلى َوَأِقيُم

اة  آان ما آل أن على يدل ظاهرة ،]43:البقرة[﴾َآاَة َواْرَآُعوْا َمَع الرَّاِآِعيَنالصََّالَة َوآُتوْا الزَّ  فهو  زآ

 .  واجب

ق أن  .2 ي الالئ ه بعل الم علي ون أن الس تغرق يك ب مس ذآر القل ال اهللا ب ا ح ون م ي يك الة ف  ، الص

ذلك  آان من أن والظاهر ه  آ رغ  ال فإن ر  آالم  الستماع  يتف ذا   الغي ال  وله الى  ق ِذينَ ا﴿: تع ذ  لَّ  ُآُروَنَي

قَ  ويتفكرون في   ُجُنوِبِهْم َوَعَلى َوُقُعودًا ِقَيامًا اللََّه مَ   َخَل  ومن  ،]191:آل عمران [﴾َواْالْرَض َواِتالسَّ

 .  الغير آالم الستماع يتفرغ آيف الفكر في مستغرقًا قبله آان

 .ذلك يفعل ال أن سالمال عليه علي بحال والالئق ،عمل آثير للفقير الصالة في الخاتم دفع أن .3

ه  الزآاة تجب مال له يكن ولم فقيرًا آان السالم عليه أنه المشهور أن .4 ذلك  ،في إنهم  ول ون  ف ه : يقول  إن

ة  أعطى  لما راص  ثالث زل  أق ه  ن ى  هل ﴿ سورة  في دهر      َأَت ى اإلنسان حين من ال  ،]1:اإلنسان [﴾  عل

ان  إذا إال يمكن ال وذلك راً  آ ا  ، فقي ان  من  فأم ه  آ ال  ل ه ف تجب  م اة  ي ع  الزآ  المدح  يستحق  أن يمتن

م  وإذا ، أقراص ثالثة إعطاء على السورة تلك في المذآور العظيم ه  يكن  ل ال  ل ه  تجب  م اة  في  الزآ

 . عليه}  َراِآُعوَن َوُهْم الزََّآواَة َوُيْؤُتوَن{  قوله حمل امتنع

م  إذا إال آليةبا االستدالل يتم لم لكنه ،طالب أبي بن علي هو اآلية بهذه المراد أن هب   .5 راد  أن ت  الم

 .810والمحب الناصر ال المتصرف هو بالولي

 

 :حديث غديم خّم. 2
 

تدل         ىالحديث ب ةاإلمامّي تس ّم عل دير خ ي غ ة عل لم إمام ه وس ي صلى اهللا علي د النب د ورد  ،بع وق

ي فمن آنت مواله فع: قالوا بلى قال ،الست أولي بالمؤمنين من أنفسهم« بلغظ واله  ل ين   وال.»م  خالف ب

الشريف   وقد إعتبر. بل اإلشكال يدور من حيث داللته .من حيث اللفظشاعرة واإلمامية على تواتره األ

ين  ته   محيث إن داللخفية  ومعني ذلك أن لفظ مولي هو من األلفاظ المجملة  داللته ،المرتضي تردد  ب

ين   ،الناصر والمحب  ي و  وب ة تفسر بمعنى     .المتصرف األول ا تفسر     فاإلمامّي ي والمتصرف بينم األول

 . األشاعرة بالمحبة والنصرة
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ى  إال أن األقرب          ه  دالل إل ة    ت ك ،  في الحديث هو تفسير اإلمامّي   الحديث في  زج ع طابق يل وذل

اني     قرير اإلمام التفتازاني األشعري ويدل ذلك ت .األولي وهو معنىلا حيث من هصدر د أن  ذآر مع بع

ولى ق وال :الم قالمعِت ار ،والحليف ،معَت م ،والج ن الع ـولى بالتصرف ،والناصر ،واب ى وال د عل أن  أآ

ه الوجه للخمسة األول   ؛ وليطابق صدر الحديث  ،األولى بالتصرف هو المراد به ق (ألن  ،المعتقَ  ،المعِت

ى  أيضا  )أي الناصر (وال للسادس ،ظاهر هوإذ  ،) ،ابن العم ،الجار ،الحليف لظهوره وعدم إحتياجه إل

اس ألجل   ال ع الن ان وجم اس   ... هبي ة بالن ى أن الوالي اء ف ولى ،وال خف رهم والمالكّي ،والت دبير أم  ،ة لت

يهم  ة الن  ،والتصرف ف ة    ،بي بمنزل د    .وهو بمعنى اإلمام ر وق ولي ب    أيضا  أق ة لفظ م ى  معنى دالل  األول

حديث   يلى فوالمو يأن المراد من الولحيث ذآر ب ،]م1916/ه 1335ت[ ّيالمالك يالشيخ سليم البشر

 .إنما هو األولى ،الغدير

 

 

 :حيث المنزلة. 3 
 

ارون مني إال       «إستدلت اإلمامية حيث المنزلة وقد ورد بلفظ        ة ه أال ترضي أن تكون مني بمنزل

لم    بنسبة للعلي  والحديث صريح بأن منزلة .»أنه النبي بعدي ه وس ي صلى اهللا علي ارون    ،نب ة ه آمنزل

ي ن موس ي  إال ،م وةف ه  ،النب ة ل ازل فهي ثابت ن المن ي م ا بق و م. وم ذا ه ث ه ن حي ديث م قتضى الح

وم إلن لة؛ الدال وة  . المنزلة هي إسم جنس تدل على العم ة  بقيت  وإذا أستثني النب اقي  في  عام ازل  ب  المن

دبير  في ومتوليا له خليفة آونه جملتها من التي ة  مصالح  في  ومتصرفا  األمر  ت ا  العام  مفترض  ورئيس

ة  يليق  ال إذ )موسي(بعده )هارون(شعا لو الطاعة وة  بمرتب ذه  زوال النب ة  ه ة  المرتب ة  الرفيع  في  الثابت

 .اإلمامة بطريق إال ذلك يكن لم النبوة بنفي صرح قد وإذ .بوفاته السالم عليه موسى حياة

 

ى  ثم إذا نظرنا            ة الحديث    األشاعرة تخريجات  إل دة عن مرمى الحديث       في دالل ا  بعي  .نجد أنه

 :بأجوبة منها ،فاإلمام التفتازاني أجاب إستدالل اإلمامية

 .آون الحديث آحادا .1

ا ،اإلطالق العلم إلى المضاف المفرد سماإل غاية بل المنازل عموم منع   .2 دع  وربم ه  يي ودا  آون  معه

 .زيد آغالم معينا

دل  فال ،»كنل« بمعنى ،منقطع اإلستثناء بل ،المنزلة أفراد لبعض إخراجا رليسالمذآو ستثناءاإل  .3  ي

 ..العموم على
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ارون  منازل من فليس العموم سلم ولو  .4 ة  ه ة  بطريق  والتصرف  الخالف ى  النياب ا  عل  مقتضى  هو  م

 .النبوة في له شريك ألنه إإلمامة

 .القوم بأمر القيام في وتأآيدا مبالغة بل ستخالفاإ ليس ،خلفنيأ صلى اهللا عليه وسلم قولهو  .5

ى  داللة فال ،سلم ولو  .6 د  ابقائه  عل ارون (الموت  بع يس . )ه ا إ ول  وال عزال  المستخلف  بموت  نتفاؤه

 .تعالى اهللا من والتبليغ بالنبوة ستقاللاإل هي أآمل حالة إلى عودا يكون ربما بل ،نقصا

ه  يكون إنما موسى بعد بقي لو أمره ونفاذ السالم عليه هارون فتصرف ،سلم ولو .7 د  ،لنبوت  نتفت إ وق

 .عنها ويتسبب عليها ييبتن ما فينتفي ،الىتع اهللا رضي علي حق في النبوة

 

 

 

 

 

 :ملحق البحث
 :نوع الحكومة ووظائف اإلمام عند األشاعرة واإلمامّية -1 

 :عند األشاعرةنوع الحكومة  .1-1
   

اقالني . األشاعرة بناء على أهل اإلختيارعند حكومة اليمكن أن نقيم نوعّية             فإذا أخذنا رؤية الب

ق عل   ة  "يهمنجد أنه يطل ذا    ،"فضالء األم ى ه ق يمكن أ وعل ا  ن يطل ده    عليه ة عن ة   "شكل الحكوم حكوم

د في  اهل الحل و  أومفهوم  ،أهل الحل والعقدعلى يطلق أهل اإلختيار   والماودري ."الفضالء نظر   لعق

ق . الماوردي هم الفقهاء ى   أيضا  وعلى هذا يمكن أن نطل ده  شكل  عل ة  عن ة « الحكوم اء  حكوم  .»الفقه

  .من العلماء أهل اإلجماعب ،»أولي األمر«تأويل الرازي في المراد  ويؤيد ذلك

 

 : نماذج من وظائف اإلمام عند األشاعرة . 1-2   
 

 : عشرة وظائفقي حدد اإلمام الماورى وظائف اإلمام     

ى أصوله المستقرة    .  1    دين عل ة      ،حفظ ال ه سلف األم ا أجمع علي دع أو زاغ ذو شبهة     . وم إذا نجم مبت ف

ا من     ،أوضح له الحجة وبّين له الصواب وأخذه  بما يلزمه من الحقوق والحدود ،عنه دين محروس ليكون ال

 .خلل واألمة ممنوعة من زلل
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م النصفة   ،وقطع الخصام بين المتنازعين ،تنفيذ األحكام بين المتشاجرين  .  2   فال يتعدى ظالم     ،حتى تع

 .وال ُيْضَعُف مظلوم

ذب    .3 ة وال ة البيض ريم حماي ن الح ي  ،ع اس ف اش ليتصرف الن ي  ،المع روا ف ين   وينتش فار آمن األس

 .وأمالهم ،بأنفسهم

 .وتحفظ حقوق عباده من إتالف وإستهالك ،لتصان محارم اهللا تعالى عن اإلنتهاك ،إقامة الحدود  .4

ا      ،والقوة الدافعة ،تحصين الثغور بالعدة المانعة  .5 ا محرم رة ينتهكون فيه أو  ،حتى التظفر األعداء بغ

 .دم مسلم أو معاهد  يسفكون فيها

الى في   ،جهاد من عاند اإلسالم بالدعوة حتى يْسلم أو يدخل فى الذمة  .6 ى    ليقام بحق اهللا تع اره عل إظه

 .الدين آله

 .على ما أوجبه الشرع نصا وإجتهادا من غير خوف  وال عسف ،جباية الفيء والصدقات  .7

ه وال    ودفع. يرير سرف وال تقتبيت المال من غ تقدير العطايا وما يستحق في  .8 ديم في  ه فى وقت ال تق

 .تأخير

د النصحاء .9 اء وتقلي تكفاء األمن وال  ،إس ن األم يهم م ُه إل ال وَيِكَل ن األعم يهم م ا يفوض إل ون  ،فيم لتك

 .األعمال بالكفاءة مضبوطة واألموال باألمناء محفوظة

نهض بسياسة    ،أن يباشر بنفسه مشارفة األمور وتصفح األحوال  .10 ة   لي ة وحراسة المل وال يعول   ،األم

ذة  ادة  ،على التفويض تشاغال بل ين ويغش الناصح     . أو عب د يخون األم ال اهللا   ،فق د ق ا   :وق ا داود إن ﴿ ي

ع الهوى فيضلك عن سبيل اهللا﴾          الحق والتتب اس ب ين الن احكم ب ] 26:ص[جعلناك خليفة فى األرض ف
811. 

 :نوع الحكومة عند اإلمامّية.  2 
 

الى هو      . فيمن يختار اإلمام  ،ةة الحكومة عند اإلمامّيم نوعّيّييمكن أن نق       ان اهللا سبحانه وتع إذا آ ف

 :مفهومينبتأخذ هي و .هي حكومة إلهية ،همفنوع الحكومة عند ،الذي يختار اإلمام

ع بإستقالل ذات   آان وهو مجتمع . مفهوم المجتمع في عصر الرسالة. 2-1  ك     ،ييتمت ا هنال ة م فغاي

ديأ ان ي ه آ والء ن ةللن ب ةال مرجعي دراليا .اإلسالمية ديني ا ف ع مجتمع ان المجتم ذا آ إن )  federal(وبه

ه   دين بدين اليم اإلسالم     ،صح التعبير؛ ألنه آان يؤمن بحاآمية اهللا وي دير      ،ويخضع  لتع ان ي م آ ومن ث

 .شؤونه من خالل توجيهات التعاليم اإلسالمية
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الم   أن يأخذ  في    .2-1  ة ب ة اإللهي دينيّ  الحكوم ى   أقرب  وهو  ،فهوم الملكي ال د    روحإل ة عن اإلمام

ة يعة اإلمامي وة  ،الش ائر النب ة تغ ث إن اإلمام دهم .حي ة عن ي فاإلمام ة« ه ة اإللهي ُك«أو» الحاآمي  الُمْل

ل وتفسير ل   والذي ،»الديني لم      يكمل وظائف النبي  من تأوي ه وس د النبي صلى اهللا علي ك  . لنص بع وذل

لم    ،صلى اهللا عليه وسلم مقام النبيعن بالنيابة  ه وس ذا   .في تنفيذ شؤون وظائف النبي صلى اهللا علي وه

ك داود   لي و ،الملك هو آمل يهم السالم   ،ويوسف  ،انمس م ا واجمع حيث   ،عل ك (لحك وة  و )المل ل (النب  تأوي

 .)النص

 :نماذج من وظائف اإلمام عند الشيعة اإلمامّية . 3
 .وأهدافه ويكشف رموزه وأسراره ويشرح مقاصده،الكتاب العزيز أن يفسر.   1  

 .أن يبين أحكام الموضوعات التى آانت تحدث فى زمن دعوته.  2 

ا أعداء اإلسالم من        ،أن يرد على حمالت التشكيكية.  3  ة التى يثيره والتساؤالت العويصة المريب

 .يهود ونصارى

ّدس   .  4    ّدين من الّتحريف وال ذه   ،أن يصون ال ا أخ ل ويراقب م ه المس روع  عن مون من أصول وف

 .812حتى ال تزل فيه أقدامهم

 نتائج البحث المستخلصة  .13   

 

ة    .1 ت فرعّي ولّية وليس ألة أص ة مس ألة اإلمام ُد مس اعرة  ،ُيَع د األش ي   إذ  ،عن ار متكلم ُض آب دَّ بع ع

 .أنها من األصول -آالقاضي البيضاوي -األشاعرة

اعر      .2 ن األش ة م ة اإلمام ائلين بفرعي ة الق ر ضعف نظري ون   ةيظه دور آ اجهم ي ر إحتج ؛ الن أآث

ة     ،اإلمامة مثار تعصب وفتن ة وليست قطعي ة ظني در ال يكفي     .أو أن أدلة اإلمامة هي أدل ذا الق وه

 .إعتبار اإلمامة من الفروع

ة  إن .3 د األشاعرة    مسألة اإلمام ة والتطبيق     عن ه   ،من حيث النظري ون شا في ار    ،عس ب حيث إن إختي

اع يت -من ناحية النظرية -اإلمام ذا األ  ،م عن طريق أهل اإلجم اقض  رم وه ة   تجويز   يتن د اإلمام عق

 .الغلبة والقهر أو حكم ،أو قبول إمامة الفاسق .ولو برجل واحد من أهل الحل والعقد

ي األمر  "ترجيح الرازي في تفسير  بدليل ،دقالعلماء هم أهل الحل والع   .4 ر  حيث "  أول اء م العل إعتب

 .مراءأمراء األأنهم  في الحقيقة 

هو أمر خارج عن اإلطار الشرعي     ،بالغلبة والقهر الواقع التاريخي المبنّيالبحث في اإلمامة عن  .5

م  اإلسالمي الصحيح ين األ ثحي ،في الحك اء ب ّرق العلم ين ماهّيف ة وب ين للخالف ة شخاص الممثل

دين والوحدة    الخالفة  كانتف. الخالفة زا وشعارا لل ين المسلمين   ،رم م  ف ،بخالف األشخاص    ب م  ه ل
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ة         األمة؛ ألنبين  يكونوا موضع إحترام رد الخالف انوا جائرين جاهلين وإن لبسوا ب ام آ أغلب الحك

 .ردبأو الذوا بمن يلبس هذا ال

د  ،اإذ ال مناص للقول به  ،مراجعة مسألة عصمة اإلمام عند األشاعرة .6 د  وق زوم    أآ رازي ل ام ال  اإلم

 .عصمتهحيث تستلزم إطاعته بب ،عصمة اإلمام

وة اإلم  .7 اير للنب وم مغ ة مفه ي تو ،ام ةعن ديني ،الحاآمي ك ال ي   ،أو المل ام ف وة واإلم ع النب د تجتم وق

 .أو ينفرد بالملك فقط دون النبوة آطالوت ،وداود وسليمان ،يوسفنبي اهللا آ ،شخص

ة هي الحاآمّي  .8 يعة اإلمامي ا الش ول به ي تق ة الت دينّيواإلمام ك ال ي حصلت ليوسف  ،ة أو المل  والت

 .ليمانسوداود 

ة      .9 ة هو تفسير اإلمام فاألشاعرة تفسر   . الفرق الجوهري بين األشاعرة واإلمامية في مفهوم اإلمام

ام   الذ ،ة والدنيويةالتي تحفظ المصلح الديني الخالفة الظاهرةعلى اإلمامة   .لم يشترطوا عصمة اإلم

 .أوجبوا عصمة اإلمام هذاول ،الظاهر والباطن أما اإلمامية فالخالفة تشمل

ا   ،في شخص واحد    تأويل النص الباطنّيو السلطةبين جمع ال ظهر فيوصورة هذا الخالف ت . 10 آم

 .ة الرسول صلى اهللا عليه وسلمفي شخصّي) القيادة(نزيل الوحي واإلمامةأتحد ت

ة .11  ة ناقص دة خالف ة الراش ة الخالف يعة اإلمامّي رت الش ور إعتب ذا المنظ ن ه رت آ ،وم ا أعتب م

 .فة الملكية خالفة ناقصةاألشاعرة الخال

ريم    ي. 12  رآن الك ى أن الق امع عل ؤتمر ج ي م ان ف ق الفريق و آ ،تف د اته الم المصون الخال  ،ب اإلس

واع التحريف  أن اهللا حفظه من الزيادة والنقص وآل  أو ،والمصدر األول للتشريع ى اآلن    ،ن ا يتل وأن م

ر     أو ،هو ما آان يتلوه النبي صلى اهللا عليه وسلم على أصحابه ه غي اريخ اإلسالم آل نه ليس هناك في ت

 .هذا المصحف الشريف

ختالف  واإل ،لى يوم القيامةإوالرسول أسوة حسنة ألتباعه  ،آنالسنة هي المصدر الثاني بعد القر. 14  

 .في ثبوت سنة ما أو عدم ثبوتها مسألة فرعية

دينون   الشيعة وأهل السنة   .15   م فيم     مسلمون ي دين اإلسالم فه ا ب ه   ا جاء الرس  حق ول صلى اهللا علي

لم سواء وال إ دأ اإلسالمي الشريف وس بس بالمب د التل ي أصل آساسي يفس نهم  ف زاع  ،ختالف بي وال ن

اب والسنة أو          بينهم إال تنبطونه من الكت ا يس ام إلختالفهم فيم ما يكون  بين المجتهدين في بعض األحك

 .اإلجماع

دماء في بعض األعصار     والتي   ،أهل السنة الخالفات الموروثة بين الشيعة و. 16       ا ال ا   ،مألته دوافعه

ة    هناك أن والشك ،خرء بين الحين واآلاالبهت واإلفترالحقيقية  ة وعاطفي بابا علمي تخفي أو تظهر وراء    أس

 .بيد أن للسياسة ومطالب الحكم أسبابا أضرى وأنمى ،هذا الخالف
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او . 17       درس م رن األول ي ع من خالف في الق ة وق رة التاريخي ي إطار البحث العلمي والعب وال  ،ف

تقبلهم  سمح بامتداده إلى حاضر المسلمين ي ة العلمي     . ومس د من الناحي ل يجم ا   ةب دا تام ابه    ،تجمي رك حس ويت

ون﴾       انوا يعمل ا آ ألون عم بتم وال تس ا آس [ إلى اهللا وفق اآلية الكريمة﴿ تلك أمة قد خلت لها ما آسبت ولكم م

 .]134:البقرة

وّد قضية . 18     د لل يجة ،إن الخالف ال يفس ا  ،وال يقطع وش دوجل م قاق يوج ن ش نة  ،م ل الس ين أه ب

 .ديةاّن الشهوات األدبية أخطر وأعنف من الشهوات المإ بحيث ،يعود إلى أمراض نفسية آامنة يعة والش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ائمة المصادر والمراجعق. 14

 :المصادر والمراجع العربية .  14-1  
 .آن الكريمالقر .1
د  .2 ى الحدي ن أب رح  ،اب ة ش ج البالغ د أب  ،نه ق محم راهيم  وتحقي ب   ،الفضل إب ار الكت دارإحي

 .م1965/ه2/1385ط ،العربية
د  بن محمد الكرم أبي بن علي الحسن أبو ،ابن األثر .3 ن  محم د  ب ريم  عب يباني  الك ة فى    الش النهاي

ر ديث واألث ب الح ق ،غري احي ،تحقي د الطن ود محم اهر أحم ،محم زاويو ط ر  ،د ال دار الفك
  .م1979/ ه1399 /2ط ،لبنان ،بيروت

فى   الكامل ، الشيباني الكريم عبد بن محمد بن محمد الكرم أبي بن علي الحسن أبو ،ابن األثير .4
اريخ ق ،الت داء  تحقي يأب الف د اهللا القاض روت  ،عب ة بي ب العلمي  ،دار الكت

 .82-81ص/3ج،م1987/ه1/1407ط،لبنان
 :الموقع ،سبةمعالم القربة في طلب الح ،بن محمد بن أحمدمحمد  ،ابن األخوة .5

         http://www.al-
islam.com 

6.      
يم   ،ابن تيمية   .7 د الحل دة األصفهانية    ،أحمد بن عب راهيم سعيداي   تحقيق  ،شرح العقي ة   ،إب مكتب

 .ه1/1415ط  ،السعودية ،الرياض ،الرشد
ة  .8 يم     ابن تيمي د الحل ن عب د ب ة  الراعي  صالح إ في  يةالشرع  السياسة   ،أحم  ،السياسة  والرعي

 ).بدون رقم الطبعة والتاريخ( ،لبنان ،دارالمعرفة بيروت
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ي    ،شيخ االسالم ،بن جماعةا .9 ن عل ام    ،محمد بن إبراهين بن سعد اهللا بن جماعة ب ر األحك تحري
دبيرأهل اإلسالم   دّ ت ،في ت ود، تحقيق ودراسة وتعليق         :ميق د آل محم ن زي د اهللا ب  .د ،الشيخ عب

د    نعم أحم د الم ؤاد عب ة ،ف ر     ،دار الثقاف رعية قط اآم الش ة المح ن رئاس ويض م ة،بتف   ،الدوح
 .م1988 ، ه1408

د        ،العسقالني ابن حجر .10 ن محم ي  ب ن عل د ب دين أحم ارى   ،أبو الفضل شهاب ال تح الب بشرح   ف
 .م1988/ه4/1408ط ،دارإحياء التراث العربي بيروت لبنان ،صحيح البخاري

رفض  ا  ،أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ،ميتابن حجر الهي .11 لصواعق المحرقة على أهل ال
مؤسسة    ،آامل محمد الخراط  و ،عبد الرحمن بن عبد اهللا الترآي ،تحقيق ،والضالل والزندقة

 . م1997/ه1/1417لبنان ط،بيروت الرسالة
ل     ،ديمحمد بن علي بن أحمد بن سع  ،ابن حزم أبي محمد ،ابن حزم .12  واألهواء الفصل في المل

 .م2/1420/1999ط .دار الكتب العلمية بيروت لبنان،أحمد شمس الدين  ،تحقيق ،والنحل
ن حزم   .13 ام    ،اب ى أصول اإلحك ام ف روت   ،اإلحك ة بي ان دار الكتب العلمي ة   ( ،لبن م الطبع دون رق ب

 .)والتاريخ
ا  ،تذييل  ،المسند  ،أحمد بن حنبل ،ابن حنبل  .14 ن   القول المسدد في الذّب عن مسند اإلم د ب م أحم

ل قالني ،حنب ر العس ن حج ق ،الب د ،تحقي داء الناق و الف درويش أب د ال د اهللا محم ر  ، عب دار الفك
 .م1991/ه1411/ 1ط ،للطباعة والنشر والتوزيع

ل  .15 ن حنب د    ،اب د اهللا أحم و عب ام أب نة   ،،اإلم ول الس رج  ،أص ار الخ عودية ،دار المن  ،الس
 .ه1/1411ط

دون  .16 د   ،ابن خل رحمن  عب ن  ال د  ب دون  نب  محم ة   ،الحضرمي  خل دون  امقدم اء   ،بن خل دار إحي
 ).بدون التاريخ/ (4ط ،بيروت لبنان ،التراث العربي

 :أنظر الموقع ،فصل المقال فى تقرير ما بين الشريعة واإلتصال من الحكمة ،ابن رشد .17
http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%81 

ار    حرد الم (بدينابن عا حاشية  ،محمد أمين بن عبد العزيز ،بدينابن عا .18 در المخت ى ال ار عل  )ت
 .م 1995للطباعة والنشر بيروت لبنان  الفكر دار ،

وير  تفسير ،اإلمام محمد الطاهر بن عاشور، ابن عاشور .19 دار التونسية للنشر   ،التحرير والتن  ،ال
 .م1984) بدون رقم الطبعة(،تونس

ان للطباعة    ،نامقواعد األحكام في مصالح األ  ،عز الدين السلمي ،ابن عبد السالم .20 مؤسسة الري
 .م1990/ه1410 ،بيروت لبنان  والنشر

ن  فارس بن أحمد الحسين أبي ،ابن فارس .21 ا  ب اييس  معجم ،زآري ة  مق د  ،تحقيق  ،اللغ  السالم  عب
 .م1999/ه2/1420ط ،لبنان ،بيروت ،الجيل دار ،هارون محمد

ام  ابن إبراهيم الدين برهان ،ابن فرحون .22 دين  شمس  اإلم ي  ال د  أب د  اهللا عب ام   ، محم تبصرة الحك
ام    اهج األحك ية ومن ول األقض ي أص ق ،ف يخ،تحقي ال الش لي جم ب دار ،مرعش ة الكت  ،العلمي

 .)بدون رقم الطبعة والتاريخ( ،لبنان بيروت
ة .23 ن قتيب د ،اب ن اهللا عب لم ب ن مس ة اب دينوري قتيب ة، ال ة اإلمام ورات الرضّي ،والسياس  -،منش

 .م1969/ه1388 ،الطبعة األخيرة -منشورات زاهدّي
د سالمة    ،تحقيق ،تفسير القرآن العظيم ،ابن آثير .24 ن محم ع    ،سامي ب ة للنشر والتوزي  ،دار طيب

 .م1999/ه2/1420ط
 .م1974/ه2/1394ط لبنان ،بيروت ،مكتبة المعارف ،البداية والنهاية ،رابن آثي .25
اهرة دار الحديث ا ،لسان العرب ،المصري األفريقي منظور بن مكرم بن محمد ،ابن منظور .26  لق

  .م2003/ه1423 ،مصر 
دقائ    االبحر  ، ،الحنفي زين الدين ،ابن نجيم .27 ز ال ة   لرائق شرح آن روع الحنفي  ، تحقيق  ،ق في ف

 .دار الكتاب ديوبند الهند ،الشيخ زآريا عميرات
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 الشيخ  ،تحقيق ،المحيط البحر تفسير  ، األندلسي حيان بأبي الشهير يوسف بن محمد أبو حيان .28
ادل د ع د أحم ودالم عب يخ و ،وج ي الش د عل وض، محم ا.د ومع د زآري د عب وقي المجي  و ،الن

 .م2001/ه1/1422ط بيروت ،لبنان ،العلمية الكتب دار ،الجمل النجولي أحمد.د
د  اإلمام ،أبو زهرة .29 ذاهب اإلسالمية    ،محم اريخ الم ذاهب       ،ت اريخ الم د وت في السياسة والعقائ

 .)ن رقم الطبعة والتاريخبدو( ،بيروت لبنان دار الفكر العربى  ،الفقهية
رة  .30 و زه افعي ،أب ه  ،الش ه ،عصره ،حيات ا ، أراؤه وفقه ي الق ر العرب  ،مصر  ،هرةدار الفك

 .م1996/ه1416
رة  .31 و زه ة   ،أب ن تيمي ه ،اب ره ،حيات ه  أراؤه ،عص ي  ، وفقه ر العرب اهرة ،دار الفك  ،الق

  .م2000/ه1420
د  .32 و زي ر  ،أب يخ  بك ة  ،الش ال لنظري ين دي  اإلبط ط ب ان  الخل ن األدي ره م الم وغي  ،ن اإلس

 .ه1/1421ط
ة  ،أبو طالب التجليل .33 م  ،مهر  ،براهين أصول المعرفة اإللهية والعقائد الحقة اإللهية لإلمامي  ،ق

  .ه1/1418ط ،إيران
روت  ،النظام السياسى فى اإلسالم ،محمد عبد القادر/د ،سرأبو فا .34 ان ،درا القرآن الكريم بي  ،لبن

 .م1984/ه1404
عرى .35 ي األش ن عل ماعيل ب عري إس و األش ن أب االت ،الحس الميين مق تالف اإلس  واخ

لين دين  ،المص ي ال د مح د  ،محم د الحمي ر     ،عب اهرة مص رية الق ة المص ت النهض  ،مكتب
 .م1969/ه2/1389ط

عري .36 ة  ،األش ول الديان ن أص ة ع ق اإلبان ود . د  ، تحقي ين محم ة حس ار ،فوقي   ،دار األنص
 .ه1/1397ط ،مصر ،القاهرة

د    أب ،األصفهانى .37 ن محم ريم     ،ي القاسم الحسين ب رآن الك ردات فى الق د سيد    ،تحقيق  ،المف محم
  .م1961/ه1381 ، الطبعةاألخيرة ،مطبعة مصطفى البابي واوالده بمصر شرآة  ،آيالني

أصل  ،محمد حسين ،آل آاشف الغطا ،وأصولها أصل الشيعةمحمد حسين  ،آاشف الغطا آل .38
مرآز األبحاث : إعداد) 23(سلسلة الكتب العقائدية ،عالء آل جعفر ،تحقيق ،ولهاوأص الشيعة
                            : الموقع ،باب اإلمامة ،العقائدية

            www.aqaed.com/shialib/books/all/asel/shiea011.html#221http://
                                        

دادي أبي الفضل شهاب الدين محمود ا،لوسىاأل .39 رآن      ،أللوسي البغ اني في تفسير الق روح المع
ا   بع المث يم والس رة  ،نيالعظ ة المني ي ،إدارة الطباع راث العرب روت ،دار الت ان ،بي / 4ط ،لبن

 .م1985/ه1405
دين  اآلمدي سالم بن محمد بن علي أبي بن علي ،مدىاأل .40 / تحقيق د  ،إبكار األفكار فى أصول ال

 .م2002/ه1423القاهرةبائق القومية أحمد محمد المهدى دار الكتب والوث
 للشئون  األعلى المجلس اللطيف عبد محمود حسن ،قيحقت،غاية المرام فى علم الكالم ،اآلمدى .41

 )بدون رقم الطبعة والتاريخ(مصر ،القاهرة ،اإلسالمية
ين  ىنمياأل .42 د الحس ة عب د  العالم نة واألداب   ،أحم اب والس ى الكت دير ف دير  ،الغ مرآزالغ

 . م1995/ه1416 ،إيران ،قم ،سالميةللدراسات اإل
ة  الدوحة    ،نظام الحكم فى اإلسالم  ،عبد الحميد إسماعيل ،األنصارى .43  ،قطر  ،دار قطر الفجائي

  .م1985
دين عضد ،اإليجى .44 د ال رحمن عب ن ال د ب الم ،اإليجي أحم م الك ي عل الم الكتب  ،المواقف ف ع

 ).بدون رقم الطبعة والتاريخ(،بيروت لبنان
اريخ وفى الوقت الحاصر      الندوة العلمية الدولّي،رعلىالدآتو ،أوزك .45 ر الت  ،ة حول التشريع عب

 .م1993عام ،تانبولإس
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ة        التمهيد ،الباقالنى .46 ة والرافضة والخوارج والمعتزل ى الملحدة  المعطل رد عل  ،تحقيق  ،فى ال
 .)بدون رقم الطبعة والتاريخ( ،لبنان ،بيروت،دار الفكر ’ومحمد عبد الهادى ،محمد الحصرى

د رضا     .47 ة واإلماميّ   ،البحرينى آيت اهللا الشيخ محم ة    ،ةاإلمام دير العالمي ران  ،مؤسسة الغ  ،طه
 .ه1/1421ط،إيرن

ن طاهر    ،البغدادى .48 دادي اإلمام أبي منصور عبد القادر ب اب  ،البغ دين   آت دار الكتب   ،أصول ال
  .م1981/ه3/1401ط،لبنان ،العلمية بيروت

راث العربى  ،تحقيق،فرقة الناجية منهمالفرق بين الفرق وبيان ال ،البغدادى .49 فى  ،لجنة إحياء الت
 .م1987ط،لبنان ،دار الجيل بيروت ،دار اآلفاق الجديدة

ل  ،أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي  ،لبغويا .50 الم التنزي د اهللا النمر    ،تحقيق  مع د عب و  ،محم
ميرية   ة ض ان جمع رش  و ،عثم لم الح ليمان مس ع    ،س ر والتوزي ة للنش  /4ط ،دار طيب

 .م1997/ه1417
اوي .51 ول ،البيض اج األص ة  منه ةمكتب د اإلمامي ين  ،العقائ ع اإلثن س الراب ل‘المجل  26 لي

 ه1345/رجب
52.             Akaed/book/4.htm-http://www.14mason.commaktabat/maktaba

                                    
اتي .53 ر  ،ألبي دمني ي  ،حمي ام السياس ي النظ الماإلف ة ،س ة القانوني ا بالدول ير  مقارن دار البش

  .)ريخابدون رقم الطبعة والت( ،والتوزيع
ي .54 ي      ،البيهق ن عل ين ب ن الحس د ب ي بكرأحم ي   ا أب وهر النق ذييل الج رى ت نن الكب ة  ،لس مكتب

 .ه1/1356ط ،الرياض السعودية ،المعارف
مع تخريج أحاديث   ،شرح العقائد النسفية ، اهللا عبد بن عمر بن مسعود الدين سعد ،التفتازانى .55

ة     ،رويشدتحقيق  محمد عدنان   ،العقائد للسيوطي بمراجعة  فضيلة الشيخ أديب الكالس مكتب
 ه1411).رقم الطبعة بدون( ،دار البيروني

ازانىا .56 رح ،لتفت د ش ي المقاص م ف الم عل ارف دار  ،الك ة المع تان ،النعماني  باآس
 م1981/ه1/1401ط

 ،مجمد بن أبراهيم الجيوشى ، تحقيق  ،لفروق ومنع الترادفا محمد بن على الحكيم  ،لترمذىا .57
 .م1998 /ه1/1419ط،النهاد للنشر

ى  / د  ،تحقيق  ،»الرسائل السياسية« ،الجاحظ رسائل ،بحر بن عمرو عثمان أبو ،الجاحظ .58 عل
 .م1/1987ط ،لبنان ،الهالل بيروت دار مكتبة ،أبو ملحم

ات الت ،الجرجاني ،علي بن محمد بن علي ،السيد الشريف ،الجرجاني  .59 راهيم  ،عريف اري  إب  األبي
 .م1985/ه1/1405ط  ،بيروت ،العربي الكتاب دار

اني .60 ف  ،الجرج رح المواق الم  ش م الك ي عل ق ،ف د،تحقي رحمن عب رة دار ال ل عمي ان ،الجي  لبن
 .م1997/ه1/1417ط ،بيروت ،بيروت،

 :الموقع: أنظر ،العقائد اإلمامية ،)ع(،الجمعية الثقافية لشباب أهل البيت .61
imamiya/index.htm-http://ouswa.com/fils/documents/other/akaid 

ن  إسماعيل  نصر أبى ،الجوهري .62 اد  ب ة     ،الجوهري  حم ة وصحاح     الصحاح في اللغ اج اللغ ت
ة ق ،العربي ار  ،تحقي ور عط د الغف د عب ينار الد ،أحم م للمالي ان ،عل روت لبن / 3ط ،بي

   .م1984/ه1404
ة فى أصول       آتاب  ،عبد الملك بن عبد اهللا ،مام الحرميناإل ،الجوينى .63 ى قواطع األدل اإلرشاد إل

 .م1985/ه1405/ 1ط ،نبيروت لبنا ’تحقيق أسعد تميم مؤسسة الكتب الثقافية،اإلعتقاد
ة   ،عبد العظيم الديب/ د ،قيحقت  ،لمالتياث الّظفي  األممالفياثى غيالث  ،الجوينى .64  ،لشريعة اآلي

 . م1981/ه2/1401ط ،جامعة قطر
الم  ،فوقية حسين محمود ،تحقيق ،لمع األدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة ،الجويني .65 ع

 .م1987/ه2/1407ط ،لبنان ،بيروت ،الكتب
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اآم .66 ابوري     الح د اهللا النيس ن عب د ب د اهللا محم ي عب تدرك علا ،أب حيحين مس ى الص ق ،ل  ،تحقي
  . م2002/ه1422محمود مطرجي دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان/د

 ،تحقيق  ، تنوير األبصار في شرح  الدر المختار ، الشيخ عالء الدين محمد بن على ،الحصكفي .67
 .م2000/ه1420 ،دار المعرفة بيروت لبنان ،عبد المجيد طمعه حلبي

ن .68 د اهللا ،الحس ة  ،عب ي اإلمام اظرات ف ق  ،من ن  ،تحقي د اهللا الحس دى  ،عب وار اله  ،أن
 .ه1/1415ط

 .م1988 ،مصر،القاهرةمكتبة مدبولى  ،من العقيدة إلى الثورة ،ىفحسن حن ،حنفي .69
را    ،تحقيق ونشر ،تذآرة الفقهاء ،الحلّي  .70 اء الت تارة   ،ثمؤسسة آل البيت إلحي ة س م  ،المطبع  ،ق

 .ه1419 ،إيران
ي .71 ة ا ،الحل ّيالعالم راد ،لحل اد آشف الم د اإلعتق ي شرح تجري ق  ،ف ة اهللا حسن زاده ،تحقي آي

ة  )  175(سلسلة الكتب العقائدية  ،اآلملي في  : مقصد الثالث  ال:  ،إعداد مرآز األبحاث العقائدي
اره الى وصفاته وآث ات الصانع تع ألة الثا ،إثب ةالمس رة ني ه ،عش ه وأحكام ي اللطف وماهيت  ،ف

 :الموقع
                                                          

27htm#ksh195-kashf_m2\02\books\sgialib\http://www.aqaed.com 
د اهللا   ،الحموي  .72 و عب داديّ   ،ياقوت بن عبد اهللا أب ّي البغ راث   دار ،دانمعجم البل  ،الروم اء الت إحي

  .م1997/ه1/1417ط ،لبنان ،توبير ،العربي
ن ،زازيالخ .73 يد محس ة  ،الس د اإلمامي رح عقائ ى ش ارف ف ة المع ا  بداي د رض يخ محم للش

 .ه1/1411ط ،إيران ،علمية قم ،مرآز مديريت حوزه،المظفر
دارمي   ،أبي محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن بن الفضل   ،الدارمي .74 ة  ، سنن ال د    بعناي د أحم محم

 ).بدون رقم الطبعة والتريخ(دار إحياء السنة النبوية ،دهمان
ذهبي .75 ن عثم ،ال د ب ن أحم د ب بالء ،انمحم ق ، سيرأعالم الن اؤوط ،تحقي د ,شعيب األرن و محم

   .ه9/1413ط،لبنان ،بيروت ،مؤسسة الرسالة،نعيم العرقسوسي
دين  ،األربعين فى أصول   ،عمر بن محمد الدين فخر ،الرازى .76 اهرة  ال   ،مصر  ،دار التضامن للق

   ،م1/1986ط
دين  ،الرازي .77 رؤوف سعد     ،تحقيق   ،معالم أصول ال د ال اب العربي   ،طه عب روت  ،دار الكت  ،بي

 .)دون رقم الطبعة والتاريخب(  ،لبنان
 .م1/1988ط ،بيروت لبنان ،دا رالكتب العلمية ،المحصول فى علم أصول الفقه ،الرازى .78
ة  ،و مفاتيح الغيبأ ،بيركالتفسير ال ،الرازى .79 روت ،دار الكتب العلمي ان  بي ـ  1421/ 1ط ،لبن  /ه

 ،م2000
ا .80 ا  ،رض يد رض د رش ة  ،محم ي  ،الخالف الم العرب راء لالع اهرة ،مصر ،الزه م (،الق دن رق ب

 ).الطبعة ولتاريخ
اب .81 واقعى   ،يالرآ ذهب ال ية والم س السياس المى  ،األس الم اإلس ز اإلع م ،مرآ ران ،ق  ،إي

 .ه1/1412ط
ن موسى     أ ،يالرهوان .82 ا يحيى ب ة المسؤول فى شرح مختصر منتهى السول        ،بى زآري  ،تحف

ق بيلى  / تحقي ن ش ن الحس ادى ب ى     ،اله راث دب ار الت المية وإحي ات اإلس وث للدراس  دار البح
 .م2006/ه1/1422ط ،اإلمامرات

: تاريخ التسجيل ،مقام اإلمام  عند الشيعة اإلمامية  ،فضل بن روزبهانالقاضي ال  ،روزبهان .83
sep2004، الموقع أنظر:                                                                              

1.html-http://forum.maktoob.com/p748623                                               
ة  المجلس الرابع ،العقائد اإلماميةمكتبة  ،روزبهان فضل بن ال ،القاضى،روزبهان .84 ين  ليل  اإلثن

ب 26 ع ه1345/رج  -http://www.14mason.com/ maktabat/maktaba :الموق
Akaed/book/4.htm                   
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و ،الزمخشرى .85 م أب ود القاس ن محم ر ب ون  ،الزمخشري عم ل وعي ائق التنزي الكشاف عن حق
ل  وه التأوي ى وج ل ف ع ،األقاوي ر والتوزي ة والنش ر للطباع ان دار الفك روت لبن  ،بي

 .309ص/1ج ،م1977/ه1/1397ط
دان  .86 دان    ،زي ريم زي د الك دين     ،عب ول ال ى أص وجيز ف رون    ،ال الة ناش ة الرس / 1ط  ،مؤسس

 .م2004
ل والنحل     ،فرجع  ،السبحانى .87 ذاهب اإلسالمية      بحوث فى المل ة للم  ،دراسة موضوعية مقارن

 .ه7/1420ط ،قم إيران ،مؤسسة النشر اإلسالمى
د    ،العاملى بقلم ،ت على  هدى الكتاب والسنة والعقلاإللهيا، السبحانى جعفر .88 الشيخ حسن محم

 . ه4/1417مؤسسة اإلمام الصادق ط،مكى
ات   المدخل إلى الع ،جعفر ،السبحانى .89 م والفلسفة واإللهي ة   ،ل ة المعرف م  ،نظري د    ،بقل حسن محم

 .ه1/1411ط ،مرآز العالمى للدراسات اإلسالميةال ،مكى العاملى
دادي   ،سبط  ابن الجوزي  .90 ي البغ ذآر خصائص        ،يوسف بن فرغل ة ب ذآرة الخواص من األم ت

  . ه1426 /1ط،مطبعة ليلى ،مجمع العالمي ألهل البيت  ،حسين تقي زاده ،تحقيق ،األئمة
بكي .91 افي  ،الس د الك ن عب ي ب م    ا ،عل ى عل اج الوصول إل ى منه اج عل ي شرح المنه اج ف إلبه

ع  ،شعبان محمد إسماعيل/ د ،تحقيق ،األصول ة   ،دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزي والمكتب
 .م2004/ه1/1425المكّية ط

دين      ،السمعانى أبى المظفر منصور  .92 ة فى أصول ال د    م ،تحقيق  ،قواطع األدل د  حسن محم حم
 .م1997/ه1/1418ط ،إسماعيل الشافعى دار الكتب العلمية ببيروت لبنان

الم والفلسفة      ،علي/د ،الشابي .93 م الك ع     دار ،مباحث قي عل  ،بوسالمة للطباعة والنشر والتوزي
 .م2/1984ط ،تونس

ين الموسوي ،الشريف المرتضى .94 ن الحس ي ب ة  ،عل ي اإلمام افي ف ق  ،الش د  ،تحقي يد عب الس
بال يني الخطي راء الحس ة ،زه يد   ،بمراجع يالالس ة  ،فاضل الميالن ة الصادق للطباع  مؤسس

 .م1986/ه1/1407ط  ،إيران ،طهران،والنشر
ة   ،محمد سيد آيالني   ،حقيقت ،الملل والنحل  ،محمد بن عبد الكريم ،الشهرستانى .95  ،دار المعرف

 ). بدون رقم الطبعة والتاريخ(لبنان بيروت
تانى .96 ا  ،الشهرس الم ب آت م الك ى عل دام  ف ة اإلق وم ،نهاي ق الفرجي ة ،تحقي ة الديني ة الثقاف  ،مكتب

 ).بدون رقم الطبعة والتاريخ(القاهرة مصر
ذاهب    ،ىمصطف ،الشكعة .97 ابي الحلبي وأوالده        ،إسالم بال م ة مصطفى الب ة ومطبع شرآة مكتب

 .م5/1976ط ،بمصر
لتوت .98 يخ ،ش لتوتمحم الش ريعة  اإل ،ود ش دة وش الم عقي روق دار  ،س روت ،الش ان ،بي   ،لبن

 .م 8/1975ط
دري  سعيد محمد ،تحقيق ،تحقيق علم األصول إلى إرشاد الفحول ،الشوآانى محمد بن على .99  الب

  .م1992/ه1/1412ط ،بيروت الفكر مصعب دار أبو
وآانى   .100 ير      الش م  التفس ن عل ة م ة والرواي ى الدراي ين فن دير ب تح الق روت  ،ف ر بي  ،دار الفك

  .م1983/ه ،1403،لبنان
د القرن السابع     ،الشوآاني .101 ة  ،البدر الطالع بمحاسن من بع روت  ،دار المعرف ان  ،بي دون  (،لبن ب

 .)رقم الطبعة والتاريخ
في   ،دراسة فلسفية آلراء الفرق اإلسالمية   فى علم الكالم  ،أحمد محمود صبحي /د ،صبحي .102

 م1985/ه5/1405ط،لبنان ،بيروت ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر  ،أصول الدين
ائى .103 ين ،الطباطب د حس يد محم زان  ،الس يالمي رآن ف ير الق ة ،تفس األعلمى للمطبوعات  مؤسس

 .م1983 /ه1403 /5ط ،بيروت لبنان
ائي .104 راهيم. أد ،الطباطب يد إب رزاق الس د ال د عب ام « محم د إم ى السياسة الشرعية عن د ف قواع

ه    »الحرمين الجوينى  اث الظ    «:من خالل آتاب م فى التي اث األم م غي داد  ،»ل ة الشريعة   :إع  آلي
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انون المية  والق ات اإلس ر  ،والدراس ة قط رمين      ،جامع ا م الح ة لإلم ذآرى األلفي دوة ال ى ن  ف
ويني ن  ،)478-419(الج رة م ى الفت ة   )21-19: (ف ن ذى الحج ل  8-6/ه1419(م أبري

   .)م1999
رى .105 د ،الطب ن محم ر ب ن جري د ب ن يزي يالغ ب ل آى ال  ،ب اآلمل ان عن تأوي امع البي رآنج  ،ق

 .م2000/ه1/1420ط ،لبنان ،بيروت ،مؤسسة الرسالة  ،أحمد محمد شاآر ،تحقيق
ري .106 ري ،الطب اريخ الطب وك  ت م والمل اريخ األم ة ،ت ب العلمي روت ،دار الكت  ،بي

 .م1991/ه2/1411ط
ن  حمدي ،تحقيق ،الكبير المعجم  ،الطبراني القاسم أبو أيوب بن أحمد بن سليمان ،الطبراني  .107  ب

 .م1983/ه2/1404ط ،الموصل ،الزهراء مكتبة ، السلفي عبدالمجيد
و القاسم    ،الطبرانى .108 د    أب ن أحم ليمان ب ن      ،تحقيق  ،المعجم األوسط   ،س ن عوض اهللا ب طارق ب

 ،)بدون تاريخ(،مصر القاهرة ،دار الحرمين ،عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني و ،محمد
 انظر  ،يتردد بين الخصمين من األحكاممعين الحكام فيما ،عالء الدين أبو الحسن  ،الطرابلسي .109

                                                                                :الموقع
             

         islam.com-http://www.al             
ى  .110 ي    ،الطرطوس ن عل راهيم ب دين إب م ال الملوك  ، نج ق ب ا يعل رك  فيم ة الت دون /(2ط ،تحف ب

 أنظر الموقع  )التاريخ
          //www.alwarraq.comhttp: 

ادي .111 افعى ،العب ادى الش م العب د قاس ع ا ،أحم ع الجوام ى شرح جم ات عل ات البين ب دا،آلي رالكت
 .م1996/ ه1/1417ط.لبنان ،بيروت ،العلمية

 .م3/1989ط ،القاهرة مصر دار المعارف ،التفكير الفلسفي في اإلسالم  ،عبد الحليم محمود  .112
ة والسلطة  : مقال ،مجلة العصر ،إبرهيم ،عسالعس .113 رة  ) 12(األم ة األخي اريخ ’ الحلق -12-01(بت

     ،)م2006
 

Fhttp://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.pages&type=copyright
sHtm:/htm                   

كرى .114 ى   ،العس يد المرتض ة الس تين  ،العالم الم المدرس ة اإلتح    ،مع ة المطبع ة البعث   ،ادمؤسس
 .م1989/ه3/1409ط ،إيران ،طهران

 .م3/1989ط ،القاهرة مصر دار المعارف ،التفكير الفلسفي في اإلسالم  ،عبد الحليم محمود .115
 .م4/1983ط ،لبنان ،بيروت  دار العلم ،تاريخ الفكر العربي إلي أيام ابن خلدون ،عمر فروخ .116
ارة .117 ارة / د ،عم د عم المي  ،محم ر اإلس ارات الفك روق ،تي ر  دار الش اهرة مص م (،الق دون رق

 .م1991/ه1411)الطبعة
 :أنظر الموقع ،والية العهد وحق اإلنتخاب ،مناع هيثم/ د ،العودات .118

      7htm-/mo3http://www.mokarabat.com  
 .)الطبعة والتاريخ من رقبدو( ،قم إيران ،إنتشاررات آلستانه ،رابي االف  ،مصطفي/د ،غالب .119
دين الحموي   ،تحقيق،اإلقتصاد فى اإلعتقاد ،حامدأبو ،محمد بن محمد ،الغزالى .120  ،الشيخ عالء ال

 .م1999ه1/1419ط ،سوريا ،دار أفنان دمشق
ى .121 الل  ا ،الغزال ن الض ذ م ي    ،لمنق ائل الغزال ة رس من مجموع راف  ،ض وث   ،إش ب البح مكت

 .م2000/ه1421 ،لبنان ،ر والتوزيع بيروتوالدراسات في دار الفكر للطباعة والنش
ي .122 ة  ،الغزال ائح الباطني ق ،فض د  ،تحقي رحمن عب دوي ال ة  ،ب ب دار مؤسس ة  الكت  ،الثقافي

 ).بدون رقم الطبعة والتاريخ(الكويت
ي .123 ول ،الغزال ق د ،المحص و دار ال / تحقي ن هنيت د حس ان  محم روت لبن ر بي ر  المعاص  ،فك

 .م1998/ه3/1419ط
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ى .124 م األصولف تصفىسالم ،الغزال ق ،ي عل افي  ،تحقي د الش الم عب د الس د عب ب  ،محم دار الكت
 .ه1/1413ط .لبنان ،بيروت ،العلمية

ي .125 ول ،الغزال ي المنخ ات ف ول تعليق ق ،األص د. د ،تحقي ن محم و حس ر دار ،هيت ق ،الفك  دمش
 .ه2/1400ط ،سوريا

ذييل المغني عن    ،نإحياء علوم الدي ،الغزالى .126 فار في ت      ت ا في   حمل األسفار في األس   خريج م
 .م1986/ه1406 ،لبنان ،دار الكتب العلمية بيروت ،حياء من األخبار للحافظ العراقياإل

ى .127 د  ،الغزال يخ محم ارج     ،الش د الخ داخل وآي ز ال بن عج دعوة ب اد ال م ،جه ق ،دار القل  ،دمش
 .م1991/ ه1411 ،سوريا

  /ه1/1411ط،سوريا ،م دمشق دار القل ،المحاور الخمسة للقرآن الكريم ،الشيخ محمد ،الغزالى .128
 م1991

د الشيخ    ،الغزالي .129 ين المسلمين      ،محم ة ب م    ،دستور الوحة الثقافي  ،سوريا  ،دمشق  ،دار القل
 .م1996/ه2/1417ط

محمود حسن دار الفكر للطباعة والنشر     ،تحقيق ،األحكام السلطانيةيعلى الحنبلى بي أالفرراء  .130
 .م1994/ه1414 ،بنان ،بيرت ،والتوزيع

 .م4/1983ط ،بيروت لبنان  دار العلم ،ريخ الفكر العربي إلي أيام ابن خلدونتا ،عمر،فروخ  .131
ف  .132 د اللي عيد عب ودة س الم  ،ف م الك ى عل وث ف رازى ،بح ة  ،دار ال ان للطباع  ،عم

 .م1/2004ط،األردن
ادي .133 وب   الفيروزآب ن يعق د ب يطا،محم اموس المح ي  ،» لق راث  العرب اء الت روت   دار إحي بي

  .م1991/ه1/1412ط ،لبنان
ام  ،تعليق  ،شرح األصول الخمسة  ،أحمد عبد الجبار ،يالقاض .134 ن    ،اإلم د ب ي هاشم    أحم ن أب  ،ب

  .م1988/ه1408 ،مكتبة وهبة القاهرة ،عبد الكريم عثمان/د ،تحقيق وتقديم
د   .135 ار أحم ي  القاضي عبد الجب م  ،التكليفب  طالمح ة      ،بقل ن متوي د ب ن أحم عمر   ،تحقيق  ،الحسن ب

واني  / د ،راجعهبم ،السيد عزمي ؤاد األه اء        ،أحمد ف أليف واألنب ة للت المؤسسة المصرية العام
 .)بدون رقم الطبعة  والتاريخ(،الدار المصرية للتأليف والترجمة ،والنشر

ات ،سفوي /د ،القرضاوى .136 ه األولوي ى فق رآن والسنةدة يدراسة جد ف ى ضوء الق ة  ،ف مكتب
 .2004/ 6ط ،مصر ،وهبه القاهره

رآن    ،نصارياأل أحمد بن محمد اهللا عبد بيأ ،يالقرطب .137 ام الق و   ،تحقيق  ،العظيم  الجامع ألحك أب
 .م1957/ه1376، مصر ،القاهرة ،دارالشعب ،إسحاق إبراهيم أطفيش

 .م13/1993ط ،لبنان ،بيروت ،دار الشروق ،اإلجتماعية في اإلسالم العدالة ،سيد ،قطب  .138
ن  أحمد ،القلقشندى .139 د  ب ة   ،اهللا عب الم الخالف  في  مآثراإلناف د     ،ةمع د الستار احم راج  تحقيق عب  ف

 .م1985 ،باألوفست/ 2ط ،الكويت،الكويت حكومة مطبعة
-23-2007 ،منتديات شط العرب  ،لجواداإلمامة لإلمام ا،شرح التجريد ،عالء الدين،القوشجي .140

 :                                                                  الموقع 09
http://www.shattalarab.com/vb/shatt114075html 

 :أنظر الموقع ،ةالعقائد اإلمامّيمكتبة ، شرح التجريد ،عالء الدين لقوشجىا .141
                            Akaed/book/4.htm-maktabat/maktaba

                      /http://www.14mason.com                                             
ب .142 د ،الكات دين خالف   ،أحم دة ال يعة وح نة والش اريخالس ة والت ة ،السياس وم  الدارالعربي للعل

 .م1/2007ط ،ناشرون بيروت
ن يعقوب الكليني     ،الكلينى  .143 د ب افي   ،أبي جعفر محم د      ،تحقيق  ،أصول الك ة الشيخ محم العالم

ه ة ،دواد الفقي حيح فهرس اعي/ د  ،وتص ف البق واء ،يوس روت ،دار األض ان ،بي  ،لبن
  .م1992/ه1/1413ط
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ة  السلط  ألحكاما، الماوردى .144 ات الديني ّي     خال  ،تحقيق  ،انية  والوالي بع العلم د اللطيف الّس  ،د عب
 .م1990/ه1410/ 1ط ،لبنان ،دار الكتاب العربي بيروت

ذي    ،محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم ،المبارآفوري .145  ،تحفة األحوذي بشرح جامع الترمي
ة  (،بناندار الفكر للطباعة والنشر بيروت ل ،عبد الرحمن محمد عثمان ،تحقيق بدون رقم الطبع
 ).والتريخ

د         ،يمبروك عل  .146 م العقائ اريخى فى عل ة والسياسة والخطاب الت اهرة   مر  ،عن اإلمام  ،آز الق
 .م2002لدراسات حقوق اإلنسان 

ار      بحار األنوار ،محمد باقر ،المجلسي  .147 ة األطه ار األئم درر أخب ة ل راث    ،الجامع اء الت دار إحي
  .م1983ص/2ط ،لبنان ،بيروت ،العربي

امى .148 وب  ،المح ين يعق د حس ام ،أحم ى اإلسالم النظ ة الصدر ،السياسى ف م ،مطبع ران ،ق  ،إي
 .ه2/1412ط

دينالمحّل .149 ع شرح  ،ى جالل ال ع  م ع الجوام اتاجم ات البين ادى   ،آلي م العب د قاس ام أحم لإلم
 .م 1/1996ط.دا رالكتب العلمية بيروت لبنان ،الشافعى

ود  .150 ود ،محم يم محم د الحل ر ،عب ي اإلسالم  التفكي ارف ،الفلسفي ف اهرة ،دار المع  ،مصر ،الق
 م3/1989ط

ن الحسين   ،أبي الحسن المسعودى  .151 ي ب ذهب   ، ،عل ادن الجوهر   مروج ال ديم   ،ومع   ،بشرح و تق
 .م1/1985ط ،لبنان ،مفيد محمد قميحة دار الكتب العلمية بيرون/ د

د  .152 ام ،المفي م    اإلم ن المعل ان ب ن النعم د ب ن محم د ب ل ا ،محم االتأوالئ ذاهب  لمق ي الم ف
ارات ق ،والمخت اري  ،تحقي راهيم األنص اني ،إب ويئني  ،الزنج ذهب   ،الخ لة الم سلس

ة  ة    ) 188(العقائدي داد مرآز األبحاث العقائدي ع   ،إع                        :أنظر الموق
http://www.aqaed.com/shialib/books/11/mmfd4/mmfd4-06.html#fd131 

 :الموقع أنظر ،المقدمة ،التاأوائل المق ،المفيد .153
                                                                          -http://www.al  

maqalat/a01.htm-aqaed/avael-shia.org/html/ara/books/lib 
دادي  ،الكعبري ،محمد بن محمد بن النعمان بن المعلم أبي عبد اهللا ،اإلمام  ،المفيد  .154 ل  واأ ،البغ ئ

االت ارات  المق ذاهب والمخت ي الم ـألة ،ف ول: مس لح  الق ي اللطف واألص ق ،ف راهيم  ،تحقي إب
اري  اني ،األنص ويئني  ،الزنج لة  ،الخ ذهب سلس ة الم اث ) 188(العقائدي ز األبح داد مرآ إع
   :الموقع ،العقائدية

03html#fd029-mmfd4\02\books\shialib\http://www.aqaed.com 
الح  .155 د ص ة المجته ى العالم ار   ،المقبل وهر الزخ ن ج ار م ى المخت ار ف الة ،المن ة الرس  ،مؤسس

 .م1988/ه1408/ 1ط،اليمن  ،صنعاءومكتبة الجيل الجديد  ،بيروت لبنان
   .م1982/ه2/1402ط ،راضىحسين ال ،وتعليق تحقيق ،المراجعات ،الموسوى شرف الدين .156
د النسفي    ،النسفي .157 ن  محم ور     / د ،تحقيق  ،بحرالكالم  ،ميمون ب د صالح الفرف دين محم ي ال  ،ول

 .م2000/ ه2/1421ط،سوريا،دمشق،مكتبة دارالفرفور
وو .158 البين ،يالن ين روضة الط دة المتق د الموجود ،وعم د عب ق الشيخ عادل أحم والشيخ ’ تحقث

 .م2006/ه3/1427ط  ،لبنان ’علمية بيروتدار الكتب ال’ على محمد معوض
ووى .159 ا ،الن ي زآري دين أب ق ،شرح  صحيح مسلم  ،محي ال اء بإشراف  ،تحقي ة من العلم لجن

  . )ة والتاريخعبدون رقم الطب( ،دار القلم بيروت لبنان ،الشيخ خليل الميس،وبمراجعة  ،الناشر
ان .160 ري آورب اريخ الفلسفة اإلسالمية ،هن ي ،ت ع الس اون م يبالتع ان يحي  ،د حسين نصر وعثم

ة  ،حسن قبيسي   ،نصير حسين ،ترجمة ديم  بمراجع ام موسي الصدر    ،وتق  ،األميرعارف  ،اإلم
 .م3/1983ط ،بيروت لبنان ،منشورات عويدات ،ّنامر

ل المنصور   ،تعليق  ،تاريخ اليعقوبي ،اليعقوبى أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر .161 دار الكتب   ،خلي
 .م1999/ه1/1419ط ،لبنان ،بيروت ،العلمية
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  :أنظر الموقع ،تاريخ الفكر السياسي اليوناني ،أحمد وهبان/ د ،وهبان .162
                                                  

http//faculty.ksu.edu.sa/wahban/101%D9%85%D                             
                                      

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



330 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :المصادر والمراجع األجنبية . 14-2

 

1. Akhavi.sh.1980. "Religion and Politics in contemporary Iran: Clergy-State 

Relations in the Pahlavī Period", State University of New York, Albany 

Press. 

2. Azīz, T.M. 1996. "Popular Sovereignty in the contemporary Shī‘ī Political 

thought". The Muslim World, the Duncan Black Macdonald Center. 

3. Chowdhry,S.2009"Imām Al-ghazali on the leadership ethics" 

http://bisnislami forum .blogspot.com/2009/06/imam-ghazali-on-leadership-

ethics. htm. 

4. Brown, L. 2000. Religion and State: the Muslim Approach to Politics. New 

York: Columbia University Press. 

5. ESS, 1993. "Sunni and Shī‘ī: The State, Law, and Religion”. Christianity and 

World Religions Path to Dialogue, United States of America. 

6. Gibb, Hamiyon.A.R. STUDIES on the CIVILIZATION 0f 

ISALAM.Prencton, University Press, 41William Street Prenceton, New, 

Jersey. 

7. Ibish, Yusuf 1966. The Political Doctrine of Al-Baqillānī, Beirut Lebanon . 

8.  Ibn Rushd biograpgy by Encyclopedia Britannica…( e-rext): http:// www. 

Muslim philosophy.com/ir/art/ ir-eb. Htm.    

9. Jabbra. J. 1981. "The concept of the Islamic State". The Muslim World, the 

Duncan Black MacDonald Center Hartford Seminary. 

 

 

 

 



331 
 

10. Jasser, A. 2006. "The Concept of the State in Islam. A Survey of 

Contemporary Though": http://www.readingislam.com/servlet/Satellite. 

11.  Cooper, john, 1988, ‘All-āma al-Ңillī the imamte and Ijtihād  Authoraty and 

Political culture in Shī‘īsm Said Amir Arjomand.  State University of New 

York, Albany Press.. 

12. LANE.W. 2003, ARABIC- ENGLISH LEXICON.VOLUME ONE, THE 

ISLAMIC TEXTS SOCEIETY. THE Islamic texts society 22aBooklands 

Avenue Cambridge CB22DQ, UK. 

13. Moussawī, A. K. 1994. The institutionalization of the marj‘i taqlīd in 

nineteenth century shī‘īte community. The Muslim World, July-October 1994, 

Duncan Black Macdonald Center. 

14. Muhammad,Y. and Hamed, H. 2002. "The internationalization of the political 

Islamic threat to the new world order: revise image. American Journal of 

Islamic Social Science, Association of Muslim Social Science, International 

Institute of Islamic thought", Winter  

15. Neuman.W.L. 2003.Social Research Methods Qualitative and Quantitative 

Approaches. filth edition,University of Wisconsin  At whitewater.  

16.  Syeda S. Z. 2000. "Islamic political; sociology in the modern age: theory and 

practice": http://eprints.hec.gov.pk/800/1/516.html.htm. 

17. Sechedina  A.1995 .I māmah. The Oxford Encyclopedia of the Modern 

Islamic World.  

18. Tati .G 2007.Reaseach methodology, revised edition, University of the 

Western Cape Department of statics.  

19. THE HOLY GOSPEL, THE NEW TESTAMEN, the gospel Mathew(9-10),  

the tweleve Apostle( mark 3.13-19; Luke 6.12-16, United Bible Societies 

Asia Pacfic Region Brisbane, Austrlia, Typeset and Printed by The 

Indonesian Bible Society. 

20. Wael Hallaq: 1984, caliphs, jurist and the saljûqs in the political thought of 

juwaynī,The Muslim World, Duncan Black Macdonald Center. 

 

 

 

 



332 
 

21. Wadûd, A. 1995."Wallāyah "The Oxford Encyclopedia of the modern Islamic 

world" Eds. John L. Esposito.New York and Oxford, Oxford University 

Press. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Title page
	Keywords
	Abstract

