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الملخص

تعد اإلمامة أو اخلالفة من أىم األسباب اليت أدت إىل اختالف ادلسلمُت ،وتفرقهم إىل
مجاعات ،فمنذ اخلالفة الراشدة – وحىت اآلن – والصراع بُت ادلذاىب اإلسالمية قائم
حول من لو األحقية يف توىل اإلمامة أو اخلالفة أو الرئاسة ،فالشيعة تقول 5إن إمامة
علي من بعد وفاة النيب صلى اهلل عليو وسلم .ويرون أن
ادلسلمُت حق منصوص لإلمام ّ

اإلمامة ليست قضية مصلحية تناط باختيار العامة؛ إمنا ىي ركن من أركان الدين .ودور
ىذا البحث ىو الكشف عن النزاع السياسي بُت الفرق الشيعية ،والذي دفعٍت إىل اختيار
ىذا ادلوضوع ادلقارن بُت الفرق الشيعية يف قضية السياسية .وىذا البحث يعتمد
على ادلقارنة حيث يربز أوجو الشبو واالختالف فيما بُت النظريات السياسية للفرق
الشيعية ،ويتم التحليل من خالل ذلك على رلموعة من الكتب الشيعية من أجل
الوصول إىل احلقيقة العلمية ادلتعلقة .ويتبُت من البحث أن الشيعة على مر تاريخ اإلسالم
صلـدىم على سلتلف فرقها يف موقف ادلعارضة دائما.
مفتاح الكلمات 5النزاع ،السياسة ،الفرق الشيعية.
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Abstract
The Imamate or Caliphate is one of the most important reasons that led to
the difference of Muslims, and their division into groups, since the
Caliphate until now. The conflict between Islamic doctrines is based on
who has the right to assume the Imamate or Caliphate or presidency. The
Shi‘ites argue that the imamate of Muslims is a right reserved for Imām
Ali after the death of the Prophet (PBUH). They see that the imamate is
not a matter of interest that is entrusted to the choice of the public; it is
one of the pillars of religion. The role of this research is to discover the
political conflict between the Shi“ite sects, which prompted me to choose
this comparative subject between the Shiite factions in the political issue.
This research is based on Comparative Study, highlighting the
similarities and differences between the political theories of the Shi‘ite
sects. The analysis is based on a collection of Shi‘ite books in order to
reach the scientific truth. It is clear from the research that the Shi‘ites
throughout the history of Islām are found in different divisions, always in
the position of the opposition.
Key words: conflict, politics, Shi‘ite factions.

النزاع السياسي بين الفرق الشيعية

 غَت أن،إن اإلمامة ىي النقطة األساسية اليت انقسم فيها ادلسلمون إىل سنة وشيعة

اإلمامة عند الزيدية إمجاال مل تكن مثل اإلمامية اإلثٌت عشرية واإلمساعيلية الباطنية الذين
 إال أن، ذلك لقياسهم األئمة على األنبياء،رفعوا اإلمامة إىل مرتبة النبوة أو مرتبة تقارهبا
، بل اعترب الزيدية أن اإلمام بشر كسائر الناس.األئمة يف رأيهم ال ينـزل عليهم الوحي
لذلك ينتقد الزيدية آراء الشيعة اإلمامية والشيعة اإلمساعيلية ٕتاه تلك ادلساواة بُت األئمة
 ألن اهلل تعاىل قد اختص، حيث يردىم بأنو ال جيوز قياس اإلمامة على النبوة،واألنبياء
. فأكرمهم هبا دون سواىم من اخللق،أنبياءه بادلعجزة
 فمن ادلستحسن،وقبل احلديث عن النزاعات السياسية بُت الفرق الشيعية ادلختلفة
.التعريف بالشيعة واإلشارة إىل فرقها
التعريف بالشيعة وفرقها
:معنى الشيعة لغة

 وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم، "ىم القوم الذين جيتمعون على األمر5الشيعة يف الغة

 وأصل، شايعو كما يقال وااله من الويل5 ويقال، والشيعة ىم أتباع الرجل وأنصاره.شيعة
 ومعٌت، وادلذكر وادلؤنث بلفظ واحد، ويقع على الواحد واالثنُت،الشيعة الفرقة من الناس
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واحد ،وأصل ذلك من ادلشايعة ،وىي ادلتابعة وادلطاوعة
 .)2377ويف نفس التعريف يقول الزبيدي" 5كل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة ،وكل
من عاون إنسانا ،وٖتزب لو فهو شيعة لو ،وأصلو من ادلشايعة وىي ادلطاوعة وادلتابعة"
( Ibnu Mandur, 1998:

(.)Al-Zabidi, 1996:4/405
وهبذا أطلقت كلمة الشيعة مرادا هبا األتباع واألنصار واألعوان ،إذن فيكون معٌت التشيع
ىو اجتماع على أمر مع اتباع ووالء ومناصرة.
معنى الشيعة اصطالحا:

يكاد يتفق العلماء يف تعريف الشيعة اصطالحا بأهنم" 5أتباع اإلمام علي وبنيو" .قال

الشهرستاين" 5الشيعة ىم الذين شايعوا عليو عليو السالم على اخلصوص ،وقالوا بإمامتو
وخالفتو نصا ووصاية ،إما جليا وإما خفيا ،واعتقدوا أن اإلمامة ال ٗترج من أوالده ،وإن
خرجت فبظلم يكون من غَته أو بتقيو من عنده" (.)Al-Shahratani, 2008: 1/146
واجلدير بالذكر ىنا تعريف دقيق للشعية يذكره ابن حزم ،حيث قال" 5ومن وافق الشيعة
يف أن عليا-رضي اهلل عنو -أفضل الناس بعد رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وأحقهم
باإلمامة وولده من بعده فهو شيعي ،وإن خالفهم فيما عدا ذلك شلا اختلف فيو
ادلسلمون ،فإن خالفهم فيما ذكرنا فليس شيعيا"(.)Ibnu Hazam, 1992: 2/107
فهذا التعريف واضح وواسع يشمل مجيع الشيعة معتدلُت وغالة ،حيث أدخل فيها من
رأى ٔتجرد أفضلية اإلمام علي ومل يتعد إىل غَته من أقوال الشيعة وآرائهم كالرجعة
والبداء .وكذلك أدخل فيها من وافقهم على األفضلية مث زاد عليها برفعو إىل درجة النبوة
بل إىل درجة األلوىية -ىم الغالة .-وىو مامل يقبلو الشيعة ادلعتدلون وٓتاصة الشيعة
الزيدية كما يتضح يف فيما بعد إن شاء اهلل.
فرق الشيعة

كتب مؤرخو ادلقاالت والفرق عن انقسام الشيعة إىل فرق وطوائف ومذاىب ،والالفت
للنظر ىو كثرة ىذه الفرق ،وتعددىا بدرجة كبَتة حىت تكاد تنفرد الشيعة هبذه السمة،
فعلى مدار التاريخ انبثق من الشيعة أفكار وطوائف ومذاىب وفرق منها من خرج على
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ما يؤمن بو مجهور الشيعة وىم من يوصفون بالغالة ومنهم من ظل ٖتت اسم التشيع
العام .ومنها أيضا طوائف مل تلبث يف تاريخ الدىر طويال انقرضت وىي ما يعرب عنها
بالطوائف ادلنقرضة ،ونذكر بعضا منها 5السبئية ،الكيسانية ،ادلختارية ،احملمدية،
السميطية ،الفطحية ،الواقفية .وىذه ىي الفرق وادلذاىب األوائل للشيعة ،وقد انقرضوا
ٔترور الزمن وعرب التاريخ .وأما اليوم فتنقسم الشيعة إىل ثالثة أجنحة وتيارات كبَتة رئيسية
وىي 5الشيعةالزيدية ،والشيعة اإلثٌت عشرية ،والشيعة اإلمساعيليةNurdin ( .
.)Kamaluddin, 2011
فرقة الشيعة الزيدية

عرف اإلمام حيِت بن محزة الزيدية بقولو" 5إن لكل فريق إماما يعزون إليو ،ويستندون يف
َّ
مذاىبهم إليو  ،ومن قبل زيد بن علي ماكان ىناك زيدية  ،فما نشأ ىذا اللقب ،وال
عرف إال من بعده عليو السالم " ) .)Yahya, 2001: 168فواضح من ىذا النص أن
الزيدية منسوبة إىل زيد بن علي بن احلسُت بن علي بن أيب طالب .وىي إحدى أكرب
فرق الشيعة اليت مازالت باقية حىت اليوم ،إذ تضم الشيعة ثالث فرق رئيسية ،وينص على
ذلك اإلمام أمحد بن حيِت ادلرتضى بقولو" 5والشيعة ثالث فرق 5زيدية ،وإمامية ،وباطنية"
).)Yahya al-Murtaza, 2001: 1/34
وأشارت ادلصادر التارخيية وكتب الفرق إىل أن الزيدية ظهرت مع قيام اإلمام زيد بن علي
على ثورتو ضد األمويُت ،وبايعو على اإلمامة مخسة عشر ألف رجل من أىل الكوفة
الذين سبق ذلم أن خذلوا ج ّده احلسُت بن علي ،وٗتلوا عنو يف معركة كربالء اليت
أصر على استمرار القتال حىت هناية ادلطاف ،
استشهد فيها يف سنة 16ىـ ،إال أن زيدا ّ
وخرج ّتيشو من الكوفيُت إىل وايل العراق يوسف بن عمر الثقفي عامل ىشام بن عبد
ادللك بن مروان -توىل اخلالفة من  601إىل 621ىـ ،-والتقي اجلمعان .فقال أىل
الكوفة لإلمام زيد" 5إننا ننصرك على أعدائك بعد أن ٗتربنا برأيك يف أيب بكر وعمر
اللذين ظلما ج ّدك علي بن أيب طالب" ،فقال زيد" 5إين ال أقول فيهما إال خَتا ،وما

مسعت أيب يقول فيهما إال خَتا ،وإمنا خرجت على بٍت أمية الذين قتلوا ج ّدي احلسُت،
وأغاروا على ادلدينة يوم احلرة -حيث وقعت معركة على باب طيبة يف ادلدينة ،واستحل
فيها جيش يزيد بن معاوية ادلتوىف سنة 16ىـ احملرمات ،-وقتل فيها كثَت من الصحابة،
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مث رموا بيت اهلل ْتجر ادلنجنيق والنار" ،ففارقو الكوفيون عند ذلك فقال ذلم" 5رفضتموين
رفضتموين" ،ومن يومئذ مسوا رافضة" (.)Ibnu Emad: 2008: 1/158
فمن ىنا ،جاء استخدام لفظ (الرافضة) ألول مرة للداللة على قوم رفضوا ثورة اإلمام زيد
ودعوتو للخروج على وايل العراق يف عصره وىو يوسف بن عمر الثقفي .ويؤكد ذلك
نشوان احلمَتي بقولو" 5ومسيت الرافضة من الشيعة رافضة ،لرفضهم زيد بن علي بن
احلسُت بن علي بن أيب طالب  ،وتركهم اخلروج معو ،حُت سألوه الرباءة من أيب بكر
وعمر ،فلم جيبهم إىل ذلك" (.)Al-Humyari, 1998: 184
ولعل ىذا الذي جعل اجلاحـظ من ادلعتزلة يقسم الشيعة إىل فرقتُت ،إذ يقول" 5اعلم
رمحك اهلل أن الشيعة رجالن 5زيدي ورافضي ،وبقيتهم بدد ال نظام ذلم"
).)2000: 207

Al-Jahidz,

ويبدو أنو كان يقصد بالرافضة ىنا فرقتُت من الشيعة 5اإلمامية اإلثٌت عشرية واإلمساعيلية
الباطنية.
فعلى ىذا األساس ،أخطأ من ذىب إىل إطالق لفظ (الرافضة) على مجيع فرق الشيعة
من غَت استثناء  ،فقالوا بأن كل من عرف بتشيعو فهو رافضي  ،كما ذىب إليو عبد
القاىر البغدادي  ،حيث يقول" 5وأما الروافض ،فإن السبئبية منهم أظهروا بدعتهم يف
علي قوما منهم ونفى
لعلي 5أنت األمة فأحرق ّ
علي رضي اهلل عنو ،فقال بعضهم ّ
زمان ّ
ابن سبأ إىل ساباط ادلدائن ،وىذه الفرقة ليست من فرق أمة اإلسالم لتسميتهم عليّا إذلا،
علي رضي اهلل عنو أربعة أصناف 5زيدية ،وإمامية ،وكيسانية،
مث افًتقت الرافضة بعد زمان ّ
وغالة") .)Al-Baghadi, 1977: 15وتابعو يف ذلك أبو ادلظفر اإلسفرايٍت ،حيث قال5
"إن الروافض جيمعهم ثالث فرق 5الزيدية ،واإلمامية ،والكيسانية" ( Asfarayani, 1999:

.)24
وقد أشار إىل ىذا اخلطأ اإلمام أمحد بن موسى الطربي ،فقال" 5وأما قول احلشوية
للشيعة 5إهنم روافض ،فهم غَت مصيبُت يف ىذا القول ،إمنا الروافض ىم اإلمامية ،رفضوا
زيد بن علي عليو السالم بعد البيعة لو  ...واإلمامية فَِر ٌق كثَتةٌ ،منهم 5القرامطة" ...
185
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Al-Tabari, 1421:

).)32/277-278
وقد أكد اإلمام صاحل ادلقبلي على أن الزيدية ليست من الرافضة وال من غالة الشيعة،
فقال " 5إن الزيدية ليسوا من الرافضة ،بل وال من غالة الشيعة يف عرف ادلتأخرين ،وال يف
عرف السلف ،فإهنم اآلن مستقر مذىبهم الًتضي على عثمان ،وطلحة ،والزبَت وعائشة
رضي اهلل عنها فضال عن الشيخُت" (.)Al-Muqbali, 1996:399
واختلف مؤرخو ادللل والنحل يف عدد فرق الزيدية ،غَت أن البارزين منها ثالث فرق فقط،
وىم )6( 5اجلارودية )2( ،والبًتية أو الصاحلية )6( ،والسليمانية أو اجلريرية.
وقد ٕتدر اإلشارة ىنا إىل ٘تيز ادلذىب الزيدي باعتدالو ،وانفتاحو على ادلذاىب األخرى،
حيث جعلوا االجتهاد ضرورة دائمة ،ألن ادلقلد كما يقول اإلمام الشوكاين يف كتابو القول
ادلفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد" 5ال يسأل عن كتاب اهلل ،وال عن سنة رسولو صلى اهلل
عليو وسلم بل يسأل عن مذىب إمامو فقط ،فإذا جاوز ذلك إىل السؤال من الكتاب
والسنة فليس ٔتقلد"(.)Syaukani 1997: 30
فحرموا التقليد على من بلغ رتبة االجتهاد ،وأوجبوا عليو أن
وبناء على ضرورة االجتهادّ ،

جيتهد رأى نفسو .ويف ذلك يرى الشيخ أبو زىرة أن الزيديُت فتحوا باب االختيار من
ادلذاىب اإلسالمية ،فيختارون ما يقتنعون بدليلو ،ما دام يتفق دليلو مع ادلنهاج الزيدي
ادلرسوم ،فهم يف ىذا ينفذون قول األئمة" 5ال يصح ألحد أن يأخذ برأينا ،إال إذا عرف
من أين أخذناه".)Abu Zuhrah) 1990: 484-485
وىو ما أدى إىل إثراء ادلذىب الزيدي بالفكر ،وباإلضافة إىل ذلك ،فإن الزيدية يف كثَت
من ادلواقف دائما تقف موقف ادلعارضة العلنية من السلطة.
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فرقة الشيعة اإلمامية اإلثني عشرية

عرف صاحب كتاب الشيعة واإلمامة بأن اإلمامية ىم" 5الذين قال وا بإمامة
َّ
اإلثٍت عشر من أيب احلسن إىل ابن احلسن" ). ) Al-Muzaffar, 2003: 7
وىذا النص يوضح لنا أن اإلمامية تتميز لقوذلا بإمامة األئمة االثٌت عشر.
علي بعد النيب
ويعرفهم الشهرستاين قائال" 5اإلمامية ىم القائلون بإمامة ّ
صلى اهلل عليو وسلم نصا ظاى را وتعيينا صادقا ،من غَت تعريض بالوصف،
بل إشارة إليو بالعُت" . ) Al-Shahrastani) 2008: 1/89
وقد افًتقت اإلمامية إىل فرقتُت كبَتتُت مها 5اإلثٌت عشرية ،واإلمساعيلية
الباطنية ،وىذا االفًتاق بعد وفاة اإلمام جعفر الصادق ،حيث اختلف الناس
فيمن توىل اإلمامة بعد وفاتو5
فقالت طائفة 5إن موسى الكاظم ىو الذي نص عليو الصادق وإليو تنتقل
اإلمامة حىت ولو كان أصغر من أخيو إمساعيل ،وذلك لسببُت5
 أوال 5أن إمساعيل قد مات يف حياة أبيو. ثانيا 5أن أباه قد رقع عنو الوصاية قبل موتو بدعوى شربة اخلمر األمرالذي يؤدي إىل نفي تق واه ،وعدم أحقيتو يف اإلمامة  ،ومن مث فموسى
الكاظم (تـ  636ىـ) ىو اإلمام السابع بعد أبيو يف نظر أصحاب ىذه
الطائفة اليت أطلق عليها فيما بعد بـ (اإلثٌت عشرية) أل هنا تسلسل اإلمامة
بعد الكاظم إىل ابنو علي بن موسى (الرضا) (تـ  206ى ـ)  ،مث إىل ابنو زلمد
بن علي (اجل واد) (تـ  220ى ـ) ،مث إىل ابنو علي بن زلمد (اذلادي) (تـ
 212ى ـ) ،مث إىل ابنو احلسن بن علي (العسكر) (تـ  210ى ـ) ،مث إىل ابنو زلمد
بن احلسن (ادلهدي) (تـ  623ى ـ).
وبذ لك يكون مقدار ىذه السلسلة اثنا عشر إماما  ،ال يزيد وال ينقص .ومن
ىنا ٘ ،تيزت اإلمامية اإلثٌت عشرية بأهنا وضعت لنفسها يف بادىء األمر
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عددا ثابتا من األئمة  .فتوقف وا عند إمامهم الثاين عشر ا لغائب وىو زلمد
بن احلسن العسكري .

). ) Nurdin, Kamaluddin, 2011

وىم الذين يسمون باجلعفرية ،العتماد آ رائهم الفقهية على أق وال اإلمام
جعفر الصادق ،كما يسمون أيضا ب ـ (ال رافضة) ،لرفضهم ثورة اإلمام زيد
ودعوتو للخروج على وايل الع راق يف عصره وىو يوسف بن عمر الثقفي كما
عليو ابن تيمية .أو لرفضهم إمامة أيب بكر وعمر كما عليو األشعري ،وقد
فضل صاحب كتاب (ْتار األن وار) تسمية فرقتو بال رافضة ،ووأورد يف كتابو
أربعة أحاديث يف مدح التسمية بال رافضة .وعلى أية حال ،إذا أطلق لفظ
(الشيعة) فال ينصرف يف الذىن إال إيل ىذه الطائفة اإلمامية اإلثٌت عشرية.
). ) Nurdin, Kamaluddin, 2011
وقالت طائفة 5إن إمساعيل ىو الذي تنتقل إليو اإلمامة بعد أبيو ،ألنو ىو
اإلبن األكرب ،وىذه الطائفة يطلق عليها فيم ا بعد بـ (اإلمساعيلية الباطنية) .
إذن ،فكان دلوت اإلمام جعفر الصادق أثره البالغ يف انقسام الشيعة إىل
فرقتُت رئيستُت 5اإلمامية اإلثٌت عشرية من جهة – وىم أتباع موسى الكاظم –
واإلمساعيلية الباطنية – وىم أتباع إمساعيل – من جهة أخرى ،ولكل فرقة منها
ت ّد عي أن إلمامها الزعامة دون األخرى.
فرق اإلمامية اإلثنى عشرية

ومذاىب كثَتة ،منها 5أصولية،
وقد انبثق من اإلمامية اإلثٌت عشرية فِ َر ٌق
ٌ
وأخبارية ،وشيخية ،وكشفية ،وكنية ،ورك رديخان ية ،وق زلباشية ،وكلها داخلة يف
اجملموعة اإلثٍت عشرية وأصوذلا مبثوثة يف كتب اإلثٌت عشرية ،وىناك الغلو
ادلنشق عن الشيعة االثٌت عشرية ويتمثل يف 5النصَتية ،والبابية ،البهائية.
واإلثنا عشرية اليوم منقسمون إىل ثالث مدارس فكرية رئيسية وىي5
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 -األول :األخبارية.

ى م الذين دينعون االجتهاد ،ويعملون باألخبار ويرون أن ما يف كتب األخبار
األربعة ادلعروفة للشيعة (الكايف ،والتهذيب ،واالستبصار ،ومن ال حيضره
الفقيو) قطعي السند أو موثوق بصدوره ،فال حيتاج إىل البحث عن سنده ،
وال يرون تقسيم األخبار إىل أقسام احلديث ادلعروفة من الصحيح واحلسن
وادلوثق والضعيف وغَتىا ،بل كلها صحيحة ،ويوجبون االحتياط عند الشك
يف التحرمي ولو مع عدم سبق العلم اإلمجايل ،ويسقطون من األدلة األربعة
ادلذكورة يف أصول الفقو 5دليل العقل ،واإلمجاع ،ويقتصرون على الكتاب
واخلرب ،ولذلك عرفوا باإلخبارية نسبة إىل األ خبار وال يرون حاجة إىل تعلم
أصول الفقو وال يرون صحتو .ومن علماء اإلخباريُت 5ابن بابويو صاحب
كتاب "من ال حيضره الفقيو" ،احلر العاملي صاحب كتاب "وسائل الشيعة"،
والكاشاين صاحب كتاب "ال وايف" ،والنوري الطربسي صاحب كتاب
"مستدرك الوسائل" .وديكن تسميتها ب ـ "مدرسة احلديث" .ومسيت كذلك بـ
"احلركة السلفية".

). ) Nurdin, Kamaluddin, 2011

وكانت بداية ظهور األخبارية يف مطلع القرن احلادي عشر للهجرة على يد
الشيخ زلمد أمُت األسًتابادي صاحب كتاب (الف وائد ادلدنية) إال أهنا
ٕتددت بشدة يف أ واخر القرن الثاين عشر.
 الثاني :األصولية.ىم القائلون باالجتهاد من الشيعة اإلمامية اإلثٍت عشرية ،وديكن أن نسمي
ىذه ادلدرسة بـ "مدرسة ال رأي أو مدرسة التأويل" .ومن علماء ىذه ادلدرسة5
الطوسي صاحب كتاب "االستبصار والتهذيب" ،وادلرتضى ادلنسوب لو (أو
ألخيو) هنج البالغة ،والشيخ ادلقيد صاحب كتاب "أ وائل ادلقاالت" وغَتىم ،
ومعقل ىذه ادلدرسة (النجف).

). ) Bahrul Ulum, 1978
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 الثالث :الشيخية.ىم طائفة من الشيعة اإلمامية االثٍت عشرية أسسها أمحد بن زين الدين األحسائي يف
مطلع القرن الثالث عشر اذلجري ،وأتباعها يتواجدون اليوم يف العراق ،والكويت،
واالحساء ،والبصرة ،وكرمان ،وتربيز يف ايران .وينقسمون إىل فرقتُت" 5الركنية" و
اخلاصة.
لكل فرقة آراؤىا ّ
"الكشفية" ،و ّ
فرقة الشيعة اإلسماعلية الباطنية
الباطن لغةً 5ضد الظاىر أو أن الظاىر خالف الباطن ،والباطن اسم من أمساء اهلل تعاىل،
ومعناه 5العامل بالسرائر واخلفيات ،واحملتجب عن أبصار اخلالئق وأوىامهم ،والباطنية فرقة
من الشيعة تعتقد أن للشريعة ظاىرا وباطنًا ،و٘تعن يف التأويل .)Al-Razi, 1995: 23) .
ً
يعرف لنا اإلمام أمحد بن سليمان الباطنية بقولو" 5وانتسب الباطنية إىل
ويف االصطالح ّ

اإلمساعيلية ،وىم فرقة أبطنوا الكفر وأظهروا اإلسالم ،وقالوا 5لكل ظاىر باطن"

).)Ahmad: 2003: 500

يقول اإلمام الزيدي القاسم بن زلمد" 5وأما الباطنية 5فإهنم يظهرون اإلسالم ويبطنون
الكفر ،وال يتقلدون بشيء من الشرائع " ) .)Al-Qasim, 2003: 1/72ويقول ابن
اجلوزي" 5الباطنية قوم تسًتوا باإلسالم ومالوا إىل الرفض وعقائدىم وأعماذلم تباين
اإلسالم بادلرة ،لكنهم يقولون لذلك سر غَت ظاىر  ...مث يذكر أهنا من الشيعة
اإلمساعيلية ادلنسوبة إىل زعيم ذلم يقال لو زلمد بن إمساعيل بن جعفر" Ibnu Jauzi,
).)1985: 123-125

ويتبُت من ىذا التعريف أن الباطنية لقب خاص استخدم للداللة على إحدى فرق الشيعة
ادلنسوبة إىل (اإلمساعيلية) ،و تقول بالظاىر والباطن ،وبوجوب تأويل الشريعة ،ألن ادلراد
منها الباطن دون الظاىر .فرفضوا األخذ بظاىر القرآن.
وقد الحظ أستاذي الدكتور زلمد اجلليند أن اإلمام ابن تيمية ال يستخدم لقب "باطنية"
،
عادة ٔتعٌت زل ّدد لطائفة معيّنة ،بل أطلقها لتشمل فرقا ومذاىب منها 5الصوفية
واإلمساعيلية ،والفالسفة ،واجلهمية .وغَتىم الذين يقولون بالظاىر والباطن ،ذلك ألن
ادلعيار األساسي عند إطالق لقب الباطنية لدى ابن تيمية ىو القول بالتفسَت الباطٍت
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استقر عند الدكتور عبد الرمحن بدوي يف
للقرآن ) .)Al-Jalayand, 1995: 239ويف ىذا ّ
تعريفو للباطنية بأهنا" 5لقب عام مشًتك تندرج ٖتتو مذاىب وطوائف عديدة ،والصفة
ادلشًتكة بينها تأويل النّص الظاىر بادلعٌت الباطن تأويال يذىب مذاىب شىت  ،وقد يصل
التباين بينها ح ّد التّناقض اخلالص ،فهو يعٍت أن النصوص الدينية ادلق ّدسة رموز و
إشارات إىل حقائق خفيّة وأسرار مكتوبة" ).)Badawi, 1996: 2/751

وعلى ىذا األساس ،فكان استعمال لفظ (الباطنية) توسيعا لتشمل مجيع ِ
الفَرِق وادلذاىب
الذين ي ّدعون بأن للقرآن ظاىرا وباطنا  ،سواء كانوا من الفالسفة أم الشيعة أم التصوف
وغَتىم .وىذا إن دل على شىء فإمنا يدل على سعة تأثَت الباطنية على الفرق
اإلسالمية ،وأما عند تقييدىا وٗتصيصها لفرقة معينة فتعٍت هبا الشيعة اإلمساعيلية اليت
ردت عليها معظم الفرق اإلسالمية كاألشعرية ،وادلعتزلة ،و الشيعة الزيدية ،وادلذىب
ّ
األخَت ىو موضوع ْتثنا.
وقد أخطأ بعض الباحثُت يف عزو الزيدية إىل أهنا من الفرق الباطنية ،كما نشهد بذلك يف
كتاب احلكومة الباطنية للشرقاوي حيث يقول" 5ومن الفرق الباطنية الزيدية اليت ٘تيزت
بادلذىب العقلي" .فهذه النسبة غَت صحيحة ،ألنو من ادلعروف أن ادلذىب الباطٍت
مذىب تعليمي ،يعتمد على ما قالو اإلمام ،بينما الزيدية مذىب عقلي ،إذن فهما
متناقضان بعضهم بعضا ،ولعل ادلؤلف ذلذا الكتاب يقصد ىنا باجلارودية من الزيدية،
ألهنم الذين تطرفوا وغلوا يف أمر األئمة ،ولكن بعد البحث أيضا مل صلد يف آراء اجلارودية
أية إشارة تدل على قوذلم بالظاىر والباطن.)Al-Syarqawi, 1992: 194 .
ألقاب الشيعة اإلسماعيلية الباطنية

ادلتحزبُت يف مجيع
اىتم ادلذىب اإلمساعيلي الباطٍت فوق كل شيء بامتالك عدد كبَت من ّ

األمكنة ،وبُت مجيع الطبقات االجتماعية ،ولذلك كان عليو أن يالئم نفسو مع طباع
وأمزجة وميول أعداد ضخمة ،ولذلك مل يكن مدىشا أن اإلمساعيليُت أو الباطنيُت كانوا
منقسمُت إىل فرق عديدة ذات عقائد اختلفت بدرجات متباينة عن تلك اليت لإلسالم.
وبناء على ذلك ،فتعرض ادلذىب اإلمساعيلي لعوامل التطور والتغَت ،كما ىو احلال يف
األول ،وبُت الدروز الذين أ ََّذلوا احلاكم
كل مذىب ،فهناك مثال فارق بُت اإلمساعيلية ّ
بأمر اهلل ،وقد حاول بعض اإلمساعيلية إبطال ىذه الدعوى ،كذلك اختلفت فرق
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اإلمساعيلية باختالف األقاليم  ،فقد كان كل داع يتصرف ْتسب الظروف اخلاصة بكل
إقليم .)Al-Abd, Latif, 1976: 21) .ففي زمن واحد نستطيع أن نتبُت عقائد سلتلفة
متضاربة تنسب كلها إىل اإلمساعيلية ،وىذا االختالف نتيجة دلا كان يذيعو الدعاة
ادلختلفون يف البلدان ادلختلفة  ،فمهما أخذ ىؤالء الدعاة عن مصدر واحد  ،فال شك
أهنم سلتلفون فيما بينهم اختالفا كبَتا ْتسب شخصية كل واحد ،وحسب مقدار فهمو
للعقائد أو تأويلو الباطٍت لألمور الدينية كانوا سلتلفُت يف ثقافتهم ،وسلتلفُت يف عقلياهتم،
ويضاف إىل ذلك اختالف اجملتمعات اليت يعيشون فيها ،فمنهم من كانوا ي ّدعون بُت
الدمهاء السذج ،ومنهم من كانوا يدعون بُت مجهور مثقف متحضر ،فكان ال بد أن صلد
اختالفا بُت ىؤالء الدعاة فيما كانوا يذيعونو على الناس.

Muhamad Kamil, 1959:

).)148-149

وانطالقا من ىذا التطور والتغَت ،فنجد الباطنية تسمت بألقاب متعددة حسب اختالف
البالد اليت ينتشر فيها دعاهتم  ،واختالف األزمنة واألمكنة ،فيشمل فرقا كثَتة يف عددىا،
ولكنها واحدة يف إتاىها ،وىو الكيد لإلسالم باحليلة .وقد ذكر اإلمام الغزايل يف أن
الباطنية تل ّقبوا بعشرة ألقاب ،منها 5الباطنية ،والقرامطة ،والقرمطية ،واخلَُّرمية ،واخلَُّرْمدينية،
احملمرة ،والتعليمية ) .)Al-Ghazali, 1973: 11وتابعو
واإلمساعيلية ،والسبعية ،والبابكية ،و ِّ

يف ذلك بعض علماء الزيدية ،وأضافوا إليها ألقابا أخرى كادلباركية ،اإلباحية ،ادلالحدة،
اخلرمدنتية ،الزنادقة ،ادلزديكية ،الشروينية ،ادليمونية ) .)Al-Dailami, 1982: 14-15ويرى
عبد القاىر البغدادي أن اخلُّرمدنية ىم اخلرمية ،وأن الشروينية ىم البابكية ،وينسبون إىل

أمَت كان يف اجلاىلية امسو شروين أبوه من الزنج ،وأمو من بنات ملوك الفرس
) .)Baghdadi, 1977: 251-252وأما الشهرستاين فأورد ألقاب اإلمساعيلية بأهنا بالعراق
يسمون الباطنية ،والقرامطة ،وادلزدكية .وٓتراسان يسمون التعليمية ،وادللحدة .مث بُت أهنم
يعتزون باسم (اإلمساعيلية) لتميزىا عن الشيعة األخرى ،واقتداء إلمامة إمساعيل بن جعفر
Al-

وىو ابنو األكرب ادلنصوص عليو يف بدء األمر

).)Al-Shahrastani, 2008: 1/191-192

وعلى أية حال ،فإن الباطنية منسوبة إىل الشيعة اإلمساعيلية .وأهنا تلقبت باأللقاب
ادلختلفة تبعا الختالف البالد ،فكانوا يعرفون يف العراق باسم القرامطة  ،وباسم ادلزدكية
نسبة إىل مزدك يف عهد قياذ الساساين ،ويف خراسان باسم التعلمية ،ويف مصر باسم
العبيديُت نسبة إىل عبيد اهلل ادلهدي ادلعروف مؤسس دولتهم ،ويعرفون يف الشام باسم
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النصَتية والدروز ،ويف فلسطُت بالبهائيـة ،ويف اذلند بالبهرة واإلمساعيلية ،ويف اليمن
علي ىو اهلل ،ويف بالد األتراك
باليامية ،ويف بالد األكراد بالعلوية حيث يقولون ّ
بالبكداشية ،ويف بالد العجم بالبابية .ويقول أستاذي الدكتور مصطفى حلمي" 5وحركات
الباطنية تكاد تكون حلقات سلسلة ال تنقطع بدأت بالسبئية ،وظهرت يف شكلها
ادلعاصر يف مذىىب البابية و البهائية .وباإلضافة إىل ذلك ،ىناك طوائف تندرج ٖتت فرق
الباطنية ،وال يزال ذلم أتباع حىت اليوم ،وىي النصَتية ،نسبة إىل زلمد بن نصَت النمَتي
مؤسس الفرقة .والدروزية ،نسبة إىل زلمد بن إمساعيل الدرزي ،والبابية والبهائية

Mustafa

).)Hilmi, 1984: 170

وبعد أن ذكرنا ألقاب الباطنية ،فالسؤال الذي يطرح نفسو ،ىل كانت ىذه األلقاب
ادلتع ّددة اليت ذكرىا العلماء مقبولة عند الباطنيُت أنفسهم؟.
يبُت الداعي علي بن الوليد الباطٍت موقف الباطنية من ىذه األلقاب ،وذلك من خالل
مناقشتو لكتاب (فضائح الباطنية) لإلمام الغزايل ،إذ يقول" 5إن ىذه الفرق اليت حكاىا
ومسها بو من
وومسها ٔتا ّ
ىذا ادلارق  -قصد بو اإلمام الغزايل  -رمحو اهلل  -وع ّددىاّ ،
األسامي واأللقاب اليت سردىا ،إمنا يلزمنا منها اسم فرقة واحدة ،وىي اإلمساعيلية ،وىم
ادلعزون إىل موالنا إمساعيل بن جعفر الصادق  ،...فهذه التسمية الزمة لنا ،وهبا على
سائر فرق اإلسالم شرفنا ).)Ibnu al-Walid, 1982: 1/63
وواضح يف ىذا النص أن الباطنية حريصة كل احلرص على أن تلقب باإلمساعيلية ،فهم
معتزون هبذا اللقب ،وىذا إن دل على شيء فإمنا يدل على رغبتهم الشديدة باإلنتماء
إىل الشيعة ،وظلت التسمية هبا قائمة ومعًتفا هبا حىت بدء قيام الدولة الفاطمية على يد
عبد اهلل ادلهدي يف ادلغرب ،يف ىذا الوقت حلت التسمية اجلديدة "الفاطمية" زلل االسم
القدمي "اإلمساعيلية".
ويذكر إيفانوف أن ىذه العقائد تطورت إىل ثالث مراحل5
 األوىل 5ادلرحلة ادلبكرة ،تبدأ منذ تأسيس الدعوة حىت قيام الفاطميُت بادلغرب سنة242ىـ.
 والثانية 5ادلرحلة الفاطمية ،وتبدأ منذ سنة 242ىـ حىت بداية القرن السادس.193
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 والثالثة 5فًتة أدلوت (عاصمة دولة اإلمساعيلية يف إيران) ،وتبدأ منذ بداية القرن السادسحىت هناية القرن التاسع.
ويالحظ الدكتور زلمد السعيد مجال الدين أن ادلرحلة األوىل تعترب مرحلة غلو وتطرف يف
ىذه العقائد ،بقدر ما تعتربه ادلرحلة الثانية مرحلة اعتدال وتوسط ،إال أن ادلرحلة األخَتة
يف أدلوت ٘تثل يف غالب األحيان ارتدادا إىل الغلو والتطرف يف العقائد اإلمساعيلية ،فرغم
أن عقائد األولُت منهم قد حظيت على يد الفاطميُت بشيء من التغيَت والتبديل بغية
وضعها موضع االعتدال ،إال أن ىذه العقائد ادلتطرفة تعيش إىل ما بعد انتهاء العصر
الفاطمي ،وتؤثر تأثَتا كبَتا يف إمساعيلية إيران .وديكننا إرجاع ىذا التغيَت –أقصد تغيَت
االسم– ألسباب عدة أمهها 5ربط اسم الدولة اجلديدة باسم مرغوب فيو ،وزلبب
لقلوب الناس يف ادلغرب ،أال وىو اسم "فاطمة الزىراء" ابنة النيب زلمد صلى اهلل عليو
وسلم من جهة ،ومن جهة أخرى للتمييز بينهم وبُت "العلويُت" اآلخرين الذين ينحدرون
من علي بن أيب طالب من أم غَت فاطمة الزىراء ،ومن اجلدير بالذكر أن اسم
"اإلمساعيلية" عاد بعد اهنيار الدولة الفاطمية يف مصر إىل احللول زلل "الفاطمية" .واشتهر
اإلمساعيليون أ و الباطنيون يف تواريخ الصليبيُت باسم "احلشاشُت" ،وكان ىذا اإلسم يلفظ
ويكتب بأشكال متباينة ،إما بسبب غلط النساخ كما يقول فالكونيت أو بسبب جهل
ادلؤلفُت أنفسهم ،ومن بُت تلك التحويرات ،تلك اليت أصبحت أكثرىا وثوقا ،وىي5
Assassini Assessini , Assissini Heissessin

النزاع السياسي للنظرية السياسية عند الفرق الشيعية
إن اإلمامية اإلثٌت عشرية واإلمساعيلية الباطنية يرون اإلمامة أمسى وأجل أركان الدين ،وأهنا
كالنبوة ،واستمرار ذلا ،ولذلك ال بد من وجود اإلمام يف كل زمان ومكان .فقد خالف
الشيعة الزيدية ىذه األقوال ،ألهنم مل يرفعوا األئمة إىل مرتبة النبوة أو مرتبة تقارهبا ،بل
الشيعة الزيدية يعتربوهنم بشرا كسائر الناس ،فهذا واضح من الشروط اخللقية أى الطبيعية
اليت وضعوىا لإلمام ،وىي 5العلم ،والورع ،والفضل ،والشجاعة ،السخاء ،القوة على
توضح لنا أن
تدبَت األمر .فهذه الصفات اليت جيب توافرىا على اإلمام ،يف نفس الوقت ّ
ادلذىب الزيدي يرفض أن خيرج اإلمام عن صفات البشرية ويتصف بصفات النيب
والرسول .وأما الصفات اليت ال جيب كونو عليها ،فهي كأن يكون أعلم الناس ،أو أن
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يكون معصوما كالنيب صلى اهلل عليو وسلم -كما ذىب إليو اإلمامية اإلثٌت عشرية
واإلمساعيلية الباطنية .-يقول الصاحب بن عباّد الزيدي ادلعتزيل " 5إنو ال جيب أن يكون
أعلم الناس جلميع ادلعلومات ،على ما ذىب إليو اإلمامية ونفر منو الزيدية ،وال جيب أن
يكون مأمون الباطن كالرسول صلى اهلل عليو وآلو" .مث استدل على عدم كون اإلمام
أعلم الناس ،ألن اإلمام إمنا حيتاج إليو لتنفيذ أحكام سلصوصة من مجلة الشرعيات وما
يتصل بذلك .)Ibn Ibad, 1986: 181-183
وأجاز الشيعة الزيدية خلو بعض األزمنة من وجود أئمة لقهر الظلمة من يعُت صاحب
احلق الشرعي يف اإلمامة أواخلذالن العامة ،وعدم قيام اإلمام يف ىذه األحوال يشبو حالة
من جيرب على ترك الصالة ،وكاحلج ال جيب على أحد حىت يتمكن من شروط وجوب
احلج ،وذلك يف حال انعدام اخلروج ) .)Al-Qasim, 2003: 160وقد قرر بذلك اإلمام
خلو الزمان عن اإلمام عقال وشرعا" Al-
أمحد بن حيِت ادلرتضى ،حيث قال" 5جيوز ّ

).)Murtaza, 2001: 2/579

ولذلك يرى السيد زلمود شكري األلوسي أن معٌت اإلمامة عند الزيدية اخلروج بالسيف،
وأهنم يعتقدون اإلظهار من عمدة شرائط اإلمامة ) .)Al-Alusi, 1373H: 189ونظرا ألن
اخلروج بالسيف شرط لإلمامة عندىم ،وأن السكوت والتقية منافيان ذلا ،فال يقولون
بإمامة علي بن احلسُت ادللقب بـ (زين العابدين) .ومن ىنا كان خروج زيد جوىر القضية
السياسية يف الفكر الزيدي ،ويالحظ الدكتور عبد العزيز ادلقاحل باختفاء ىذا الفكر بعد
أن ٖتول إىل مذىب سلطوي يلغى حق اخلروج محاية للحكام الظادلُت ،ويذكر أن اإلمام
يف األدبيات القددية للفكر الزيدي إذا ٘تيز عن احملكومُت بأثواب فخمة ،وجب اخلروج
عليو ،وأصبحت الثورة إلبعاده عن حكم الناس واجبة حىت ال يتمادى يف أطماعو ،ويقود
الناس إىل اذلالك ).)Al-Maqalih, 1982: 22-23
ويبدو أن الزيدية قد وجهوا انتقاداهتم لإلثٌت عشرية واإلمساعيلية الباطنية يف ىذه ادلسألة
إىل وجهُت5
األول  5ادلساواة بُت األنبياء واألئمة .
والثاين  5القول بضرورة وجود اإلمام يف كل زمان .
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فلننظر إذن ،كيف أمكن للزيدية نقد مقالة اإلثٌت عشرية واإلمساعيلية الباطنية يف قوذلم
بأن اإلمام كالنيب ،وأنو ال ٗتلو األرض من وجود إمام.
النقد األول :نقد الزيدية لقولهم بالمساواة بين النبوة واألئمة
انتقد الزيدية قول اإلثٌت عشرية واإلمساعيلية الباطنية بأن األئمة كالنبوة ،فهي تساوي النيب
يف العصمة واالطالع على حقيقة كل شيء ،إال أنو ال ينزل عليو الوحى ،بل يتلقى ذلك
من النيب صلى اهلل عليو وسلم ،ألنو خليفتو ،وأن لو معجزة .وقد نقل لنا اإلمام حيِت بن
محزة قوذلم يف كتابو ) .)Ibnu Yahya, 1971: 60فقال إن اإلمساعيلية الباطنية" 5اتفقوا
على أنو –أى اإلمام– يساوي النيب يف العصمة واالطالع على كنو حقائق األمور كلها،
إال أنو ال ينزل عليو الوحي" .وكما نقل قبلو اإلمام زلمد بن احلسن الديلمي يف كتابو
"قواعد آل زلمد ،ص  ،"23فقال إهنم" 5يعتقدون أن اإلمام يعلم الغيب ،وأن العلم
يتصل بو من مبدع عامل الكون" .وقد أصاب الشيعة الزيدية يف نسبة ىذا القول إىل
اإلمامية اإلثٌت عشرية واإلمساعيلية الباطنية -أى قياس األئمة على األنبياء-حيث أشار
إىل ذلك الداعي أمحد النيسابوري الباطٍت بأن يف إثبات اإلمامة إثبات الرسالة ،وادلقر
باإلمام مقر بالرسالة .والرسول قبل قيامو بوضع الشريعة يكون من مجلة األئمة .ذلك ألنو
ِ ِ ِ ِ ِ
يل إِنَّوُ َكا َن
قد مسى اهلل تعاىل اإلمام رسوال يف قولو تعاىلَ  5واذْ ُك ْر يف الْكتَاب إ ْمسَاع َ
ص ِاد َق الْ َو ْع ِد َوَكا َن َر ُس ًوال نَبِيِّا- مرمي .-12 5ومسى الرسول إماما يف قولو تعاىل 5إِ ِّين
َ
ِ
ِ
ك لل ن ِ
َّاس إَِم ًاما- البقرة .-622 5وىذا كان بعد ٘تام الرسالة حيث قالَ  5وإِ ْذ
َجاعلُ َ
ابـتـلَى إِبـر ِاىيم ربُّو بِ َكلِم ٍ
ال إِ ِّين ج ِ
ك لِلن ِ
َّاس إَِم ًاما- البقرة.-622 5
ات فَأََ٘تَُّه َّن قَ َ
اعلُ َ
َ
َْ ْ َ َ َ ُ َ
فاإلمام يقوم مقام الرسول يف وقتو وزمانو ،ويقرر الباطنية بأن اإلمام ىو النيب يف وقتو،
والوصي يف عصره ،واإلمام يف زمانو ) .)Ibnu al-Walid, 1982: 1/189-287ويف نفس
السياق يؤكد الشيخ زلمد رضا ادلظفر اإلمامي ادلعاصر بأن اإلمامة كالنبوة لطف من اهلل
تعاىل ،فال بد أن يكون يف كل عصر إمام ىاد خيلف النيب يف وظائفو من ىداية البشر
وإرشادىم إىل ما فيو الصالح والسعادة يف النشأتُت ،ولو ما للنيب من الوالية العامة على
الناس لتدبَت شؤوهنم ومصاحلهم وإقامة العدل بينهم ورفع الظلم والعدوان من بينهم،
وعلى ىذا ،فاإلمامة استمرار

للنبوة ).)Al-Muzaffar, 1989: 65-66

فقد رد عليهم الشيعة الزيدية بأنو ال جيوز قياس اإلمامة على النبوة ،ألن اهلل عز وجل قد
اختص أنبياءه باخلصائص الشريفة كادلعجزة ،فأكرمهم هبا دون سواىم من اخللق ،يقول
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اإلمام أمحد بن سليمان الزيدي" 5إن الرسول ال يص ّدق إال بربىان ّبُت ،وحجة واضحة.
فأظهر اهلل على يدي الرسول من الدالئل ،واآليات ،والرباىُت ،وادلعجزات ما يعجز عنو
قص اهلل قصص األنبياء
غَته من الناس ليصح ما ىو عليو من البناء واألساس .وقد ّ

عليهم السالم ،وذكر معجزاهتم ،وما كان من اجتهادىم وإظهار براىينهم
ودالالهتم" ) .)Ahmad Sulayman, 2003: 418ولذلك ،جاء النيب صلى اهلل عليو
وحوى وأوالدمها،
وسلم باألخبار الكثَتة عن الغيوب ادلاضية ،ضلو 5إخباره بقصة آدم ّ

ونوح وقومو ،وأخبار سائر األنبياء ادلفصلة يف القرآن ،وأصحاب الكهف ،وذي القرنُت.
وىذا ىو اإلخبار عن الغيوب ادلاضية .وأما إخباره صلى اهلل عليو وسلم عن الغيوب
ادلستقبل ،فنحو 5إخباره بأسرار ادلنافقُت ،وما قد عزموا على فعلو يف ادلستقبل ،وإخباره
ِ
ِ
َّم ْ
ت أَيْدي ِه ْم َواللَّوُ
بأن اليهود ال يتمنّون ادلوت يف قولو تعاىل َ  5ولَ ْن يـَتَ َمنـ َّْوهُ أَبَ ًدا ٔتَا قَد َ
ِ
ِِ
ُت- البقرة .41 5وكان األمر يف ذلك على ما أخرب .وضلو 5إخباره هبزدية
يم بِالظَّالم َ
َعل ٌ
اجلَ ْم ُع َويـُ َولُّو َن ُّ
الدبـَُر- القمر .-21 5فكان األمر
بدر قبل وقتها يف قولو تعاىلَ  5سيُـ ْهَزُم ْ
ِ
وم.
ت ُّ
على ما أخرب .وضلو 5إخباره بقصة ملك الروم وفارس يف قولو تعاىل 5اَملَ .غُلبَ ْ
الر ُ
ِيف أ َْد ََن ْاأل َْر ِ
ض َوُى ْم ِم ْن بَـ ْع ِد َغلَبِ ِه ْم َسيَـ ْغلِبُو َن- الروم .-6-6 5فهذا شلا ال ديكن البشر
اإلعالم بو ،إال بإعالم اهلل تعاىل ) .)Badruddin, 2001: 277-278ومن ىنا ،يسأل
اإلمام القاسم الرسي الزيدي اإلمامية اإلثٌت عشرية واإلمساعيلية الباطنية على قياسهم
اإلمامة بالنبوة ،وذلك بعد عرضو لصفات رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،وعلمو،
وفعلو ،وبعثتو .فيقول " 5فأين صفة أئمتهم وأحواذلم من صفة النيب صلى اهلل عليو وآلو،
وأحوالو ،وأين ما يرى من أفعال أئمتهم –قدديا وحديثا– فيما وصفنا كلو من أفعالو ؟ ال
أين ،إن كابروا أو أقروا ٓتالف ذلك؟"

).)Al-Qasim 2000: 101

ومن ىنا ،يؤكد القاضي جعفر بن عبد السالم الزيدي على عدم استطاعة أحد أن يبلغ
علي بن أيب طالب وغَته من األئمة .ألهنا درجة اختصها اهلل
درجة النبوة ،حىت اإلمام ّ
للنبوة بأنواع ادلعجزة ،منها5
 قولو تعاىل 5ولََق ْد أَرس ْلنا نُ ِ ِِ
ِ
اب- 
يم َو َج َع ْلنَا ِيف ذُِّريَّت ِه َما النُّبُـ َّوَة َوالْكتَ َ
َ ََْ ً
وحا َوإبْـَراى َ
احلديد.21 5

-

ال أ َِّوِيب معو والطَّيـر وأَلَنَّا لَو ْ ِ
وقولو تعاىل 5ولََق ْد آتَـيـنا داوود ِمنَّا فَض ًال ي ِ
يد
اجبَ ُ
احلَد َ
َْ َ ُ َ
َ َُ َ َْ َ ُ
ْ َ
َ

 -سبأ.60 5
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فالرسالة -يف رأيهم -دلن اصطفاه اهلل تعاىل هبذا ادلنصب الرفيع األعلى .وأن أمَت ادلؤمنُت
عليو السالم ومن بعده من األئمة السابقُت ومن معهم من العلماء العاملُت مل يصلوا إىل
ىذه الدرجة ،مع أهنم قد استفرغوا الوسع يف العبادة ،وبلغوا يف العلم والعمل منتهى
االستطاعة.
ويناقش الصاحب بن عبّاد الزيدي اإلمامية اإلثٌت عشرية واإلمساعيلية الباطنية على فساد
قوذلم ّتواز ظهور ادلعجز على غَت األنبياء من األمم ،فقال" 5ال وجو يقتضي احلاجة إىل
ظهور ادلعجز على اإلمام ،كما ال وجو يقتضي احلاجة إىل ظهور ادلعجز على األمراء
واحلكام ،وىذا بُت ال لبس فيو ،ألن ادلعجز لو جاز ظهوره على غَت األنبياء ،خلرج من
أن يكون د اللة على نبوهتم ،ألن ذلك مىت جاز أن يفعلو اهلل تعاىل من دون أن يقصد بو
تصديق األنبياء ،لكان سبيلو سبيل سائر األفعال اليت حيدثها اهلل سبحانو ْتسب
ادلصاحل ،ولو كان ىذا سبيلو مل ديتنع أن يظهره اهلل تعاىل على كثَت من الناس يف خلواهتم
لتعلق مصاحلهم بذلك من دون أن يقف عليها غَتىم ،إذ ال تعلق لغَتىم ٔتعرفتو " Ibnu
).)Ibad, 1986: 199-202
يرد اإلمام احلسُت بن القاسم العياين الزيدي دعاوى اإلمامية اإلثٌت
ومن جانب آخر ّ
عشرية واإلمساعيلية الباطنية بأن اإلمام أعلم الناس مجيعا ،وذلك قياسا على النيب والرسل.
إذ يرى أن اإلمام الذي زعموا بو ال خيلو من أحد ثالثة أوجو5
الوجو األول  5إما أن يكون يعلم الغيب .
وحى إليو .
والوجو الثاين  5وإما أن يكون يُ َ
والوجو الثالث  5وإما أن يكون كاىنا ساحرا .
وإن قالوا 5إنو يعلم الغيب ،فخرجوا من ملة اإلسالم  ،وقد أمر اهلل تعاىل نبيو صلى اهلل
عليو وسلم باالحتجاج على ادلشركُت ،فقال تعاىل  5قُل َال أَملِ ُ ِ ِ
ضِّرا
ك لنَـ ْفسي نـَ ْف ًعا َوَال َ
ْ ْ
السوءُ إِ ْن أَنَا إَِّال
ت ِم ْن ْ
اخلََِْت َوَما َم َّس ٍِت ُّ
ب َال ْستَ ْكثَـ ْر ُ
إَِّال َما َشاءَ اللَّوُ َولَ ْو ُك ُ
نت أ َْعلَ ُم الْغَْي َ
ِ
ِ ِ ٍ ِ
ت بِ ْد ًعا ِم ْن
نَذ ٌير َوبَشَتٌ ل َق ْوم يـُ ْؤمنُو َن- األعراف .-633 5وقال تعاىل 5قُ ْل َما ُكْن ُ
ِ
ِ
ِ
س
ُّ
الر ُس ِل َوَما أ َْدري َما يـُ ْف َع ُل ِيب َوَال ب ُك ْم- األحقاق .-4 5وقال تعاىلَ  5وَما تَ ْدري نـَ ْف ٌ
ِ
ِ
َي أ َْر ٍ
وت- لقمان .-62 5وإن قالوا 5إنو
س بِأ ِّ
ض ٘تَُ ُ
َماذَا تَكْس ُ
ب َغ ًدا َوَما تَ ْدري نـَ ْف ٌ
وحى إليو فخرجوا إىل ما ىو أعظم شلا نفوه ،حيث جعلوا إمامهم نبيا ،وجحدوا قول اهلل
يُ َ
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تعاىل 5ما َكا َن ُزل َّم ٌد أَبا أَح ٍد ِمن ِرجالِ ُكم ولَ ِكن رس َ ِ
ُت - األحزاب5
ول اللَّو َو َخ َاَتَ النَّبِيِّ َ
َ
َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َُ

 .20وإن قالوا 5إنو كاىن ساحر ،فهذا القول أعيبو وأفضحو على من ينتحل التشيع يف
آل الرسول ،ألن من نسب إليهم السحر والكذب فقد عاهبم بأعظم العيب ،ومن كان
ساحرا كذابا ،فهو ظامل.
وقد أكد بذلك اإلمام أمحد بن سليمان الزيدي ،فقال" 5وأما قوذلم -اإلمامية اإلثٌت
عشرية واإلمساعيلية الباطنية– بإن إمامهم يعلم الغيب ،فهذا كذب منهم وتكذيب
السماو ِ
ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ب إَِّال اللَّوُ َوَما
بكتاب اهلل ،قال اهلل تعاىل 5قُ ْل َال يـَ ْعلَ ُم َم ْن يف َّ َ َ
ض الْغَْي َ
اع ِة َويـُنَـِّزُل
يَ ْشعُ ُرو َن أَيَّا َن يـُْبـ َعثُو َن- النمل .11 5وقال اهلل تعاىل 5إِ َّن اللَّوَ ِعْن َدهُ ِع ْل ُم َّ
الس َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي أ َْر ٍ
ض
س بِأ ِّ
الْغَْي َ
س َما َذا تَكْس ُ
ب َغ ًدا َوَما تَ ْدري نـَ ْف ٌ
ث َويـَ ْعلَ ُم َما يف ْاأل َْر َحام َوَما تَ ْدري نـَ ْف ٌ
وت إِ َّن اللَّ َو َعلِ ِ
َت - لقمان  .62 5فبطل قوذلم" Ahmad Sulayman, 2003:
٘تَُ ُ
يم َخب ٌ
ٌ

).)503l-Ghazali, 1962: 11

وأما اإلمام زلمد بن احلسن الديلمي الزيدي فقد أبطل ادعاء اإلمامية اإلثٌت عشرية
واإلمساعيلية الباطنية ٔتعرفة أئمتهم بالغيبيات بأن ما يقولو الباطنية بأن اإلمام يعلم ما
حيدث يف األرض ال دليل عليو عقال ومسعا ،كيف وقد علمنا أن النبوة تزيد على اإلمامة،

ت
ب َال ْستَ ْكثَـ ْر ُ
وقد قال تعاىل إخبارا عن نبيو صلى اهلل عليو وسلمَ  5ولَ ْو ُك ُ
نت أ َْعلَ ُم الْغَْي َ
السوءُ- األعراف .-633 5فقد اعًتف النيب صلى اهلل عليو وسلم
ِم ْن ْ
اخلََِْت َوَما َم َّس ٍِت ُّ
هبذه اآلية على قصوره عن معرفة الغيب ،فما بال اإلمام وىو أقل من النبوة درجة Al-
).)Daylami, 1987: 49

ومن ىنا ،يرى الزيدية أن االشًتاط بأن يكون اإلمام أعلم الناس فاسدة وخطَتة للغاية،
ألنو سيؤدي إىل س ّد باب اإلمامة ،من حيث إنو ال طريق ألحد إىل معرفة ذلك ،إال
بأحد وجهُت 5إما بوحي من اهلل تعاىل  5فهذا باطل ألنو خاص باألنبياء صلوات اهلل
عليهم ،أو بأن حييط اإلنسان بأقطار األرض ،ويعرف علماءىا ومقادير علمهم ،وكل
ذلك متعذر ال ديكن احلصول عليو ).)Al-Rasas, 2002: 227

لعلو
ىكذا أكد الشيعة الزيدية على أن األئمة ال تقاس باألنبياء صلوات اهلل عليهم ّ
درجتهم عند اهلل تعاىل ،فمهما فعل األئمة من عناية واجتهادمل يصلوا إليها ،ال من قريب
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وال من بعيد ،ألن اهلل تعاىل قد أكرم أنبياءه باآليات ،والرباىُت ،وادلعجزات .وىذا حال
علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو وىو أفضل الصحابة ،كما أمجع عليو فرق
اإلمام ّ
الشيعة ،مل يصل إىل ىذه الدرجة أى درجة النبوة ،فما بال باقي األئمة .وبناء على
ذلك ،أشار اإلمام أمحد بن موسى الطربي الزيدي بعد عرضو العتقاد ادلذىب اإلمامية
اإلثٌت عشرية واإلمساعيلية الباطنية يف األئمة إىل أن مذىب الزيدية ىو أصح ادلذاىب
الشيعية لبعده عن الغلو يف أمر األئمة  ،لذلك رأى أنو مذىب معتدل بُت ادلذاىب
الشيعية األ خرى ،قولو يف ذلك" 5والنمط األوسط فهم الزيدية الذين قالوا 5إن زلمدا
علي بطاعتو حملمد ،وإن زلمدا خاَت النبيُت ،وإن
رسول اهلل  ،وعليّا وصيّو ،وقالوا 5فُ ّ
ضل ّ
عليّا أوىل ٔتقام النيب من الناس كلهم يف أمتو ،لقول اهلل فيو وقول رسولو ،مع إمجاع األمة
وعلي ،ولذلك أخذ
علي عليو السالم أعلم بسَتة ج ّديو زلمد ّ
على إمامتو  ...وزيد بن ّ
ادلسلمون بقولو ،ورفضوا قول من خالفو من اإلمامية واحلشوية" Al-Tabari, 1421H:
).)192-193

النقد الثاني :نقد الزيدية لقولهم بضرورة وجود اإلمام في كل زمان
أورد الشيعة الزيدية قول اإلمامية اإلثٌت عشرية واإلمساعيلية الباطنية بأن األرض ال ٗتلو
من إمام أو وصي ،أو بعبارة أخرى أنو مل خيل قرن من القرون إال وفيو وصي أو نيب ،أو
وصي من وصي ،يقيمو تعاىل تعاىل حجة على عباده ،لو علم خاص وحال خاصة ،ومن
ضل ،وطاعتو مفروضة ،ومعرفتو مفروضة على مجيع أىل زمانو .ويذكر اإلمام زلمد
جهلو ّ
بن احلسن الديلمي الزيدي أن ىذا إمجاع منهم ،إذ يقول إن اإلمامية اإلثٌت عشرية
واإلمساعيلية الباطنية " 5اتفقو على أنو ال بد يف كل عصر من إمام معصوم يرجع إليو يف
مجيع العلوم ،وال يلتفت إىل ادلعقول أصال ،ويؤكد بذلك اإلمام حيِت بن محزة الزيدي،
حيث يقول إهنم" 5اتفقوا على أنو ال بد يف كل عصر من إمام معصوم ،قائم باحلق،
يرجع إليو يف تأويالت الظواىر ،وحل اإلشكاالت يف القرآن واألخبار ،ويكشف كل
ملبس يف ادلعقوالت" ) .)Yahya, 1971: 60ومن ىنا ،مسيت الشيعة اإلثٌت عشرية و
االمساعيلية "إمامية" لقوذلم بأن األرض ال ٗتلو من إمام طرفة عُت ،إما مشهور وإما
مستور.
وقد رد الشيعة الزيدية ىذه الدعاوى بأهنا افًتاء وكذب ،ألنو قد مضت فًتة من الفًتات
اليت خلت من الرسل ومل يكن ىناك إمام أو وصي .ويف ذلك يقول اإلمام القاسم الرسي
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الزيدي" 5فيسألون وال قوة إال باهلل ،عن فًتات الرسل يف األيام ادلاضية ،وما مل يزل فيها
ال ينكره منكر وال جيهلو من األمم اخلالية ،ىل خلت منها فًتة ،وأمة منهم مستقلة أو
مستكثرة من أن يكون فيها إمام ىاد ،حجة هلل على من معو من العباد ،يعلم من حالل
اهلل وحرامو ،ومجيع ما حكم اهلل يف العباد من أحكامو ،ما يعلم شلن تقدمو ،وكان قبلو من
ونزلو" ).)Al-Qasim, 2000: 89
كل ما حكم اهلل بو ّ
والغريب كما يرى الشيعة الزيدية أن الشيعة اإلمساعيلية -على وجو خاص -ي ّدعون بأن
سلسلة اإلمامة عندىم تبدأ من آدم عليو السالم ،وليست من إمساعيل بن جعفر
الصادق ،وزعموا أن آدم كان سوسو شيث ،ويسمى متما والحقا ،فهذا القول ال ديت
إىل اإلسالم بشيء ،ألنو رلرد ىذيان وخرافة.)Yahya, 1971: 60-61) .
وقد أرجع اإلمام القاسم الرسي الزيدي ىذه الفكرة -أى فكرة الوصية -إىل قول الربمهية،
وىي ديا نة ظهرت بعد الفيدية  ،تقول بإلو رلرد أعلى خلق العوامل كلها  ،وٕتعل الناس
طبقات منفصلة على رأسها الكهنة  ،وتدعو إىل تقدمي القرابُت  ،وتأخذ بالتناسخ
ليتخلص ادلرء من القيود اليت تربطو بالدنيا  ،وقال مؤرخـو الفرق اإلسالمية إهنا تنكر
النبوات والبعث وذلا فلسفتها اخلاصة .ويدل على ذلك قولو" 5وما قالت بو الرافضة من
األوصياء من ىذه ادلقالة ،فهو قول فرقة كافرة من أىل اذلند يقال ذلم الربمهية ،تزعم أهنا
بإمامة آدم ،من كل رسول وىدى مكتفية ،وأن من ادعى بعده نبوة أو رسالة ،فقد ادعى
دعوى كاذبة ضالة ،وأنو أوصى بنبوتـو إىل شيث ،وأن شيئا أوصى من ولده ،مث يقودون
وصيتو باألوصياء إليو من ولده" .مث انتقدىا بأن نيب اهلل إبراىيم عليو السالم وزلمد صلى
اهلل عليو وسلم مل يكن قبل نبوهتما وبعثتهما وصي ،ولو كان معهما صلى اهلل عليهما،
الوصي وإديانو ،قبل إسالم وإديان إبراىيم وزلمد
يومئذ وصي ادلرسلُت ،لكان إسالم
ّ
الوصي باهلل وعلمو قبل علمهما باهلل وإيقاهنما  ،ودلا جاز أن
عليهما السالم ،ويقُت
ّ
ِِ
ُت- األنعام  .-616 5فيما
يقول زلمد صلى اهلل عليو وسلم َ  5وأَنَا أ ََّو ُل الْ ُم ْسلم َ
سبقو غَته شلن معو إليو.

).)Al-Qasim, 2000: 94

وكما سبق أن ذكرنا أن اإلمامية اإلثٌت عشرية واإلمساعيلية الباطنية استدلوا على ما ذىبوا
إليو من ضرورة وجود اإلمام يف كل زمان ومكان ْتديث النيب صلى اهلل عليو وسلم» 5من
مات ومل يعرف إمام زمانو ،مات ميتة جاىلية«.
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والسؤال هنا ،هو ما موقف الشيعة الزيدية من هذا الحديث؟.
والواقع أن الشيعة الزيدية قد استدلوا أيضا بذلك احلديث يف مسألة اإلمامة ،ولكنهم ال
يقولون مثل تأويل اإلمامية اإلثٌت عشرية واإلمساعيلية الباطنية من أن الزمان ال خيلو من
إمام ،فالتأويل الصحيح عندىم أن احلديث جاء إلثبات وجوب اإلمام ،وعقدىا ،ومعرفة
الرصاص
أوصافو ) .)Al-Qasim, 2000: 94ومن مث يناقش اإلمام أمحد بن احلسن ّ
الزيدي تأويل اإلمامية اإلثٌت عشرية واإلمساعيلية الباطنية للحديث السابق بقولو" 5وادلراد
بذلك أن يعرف األوصاف اليت خيتص هبا اإلمام ألنو مىت عرف ذلك ،كان متمكنا من
متابعة اإلمام عند قيامو بأن خيتربه ،فإن وجد ىذه الشروط متكاملة فيو ،وجبت عليو
متابعتو ،وإن وجدىا غَت متكاملة فيو ،مل يلزمو متابعتو  ...وال يصح أن حيمل ىذا اخلـرب
على أن الزمان ال خيلو من إمام" ).)Rasas, 2002: 228
وقد أكد ذلك اإلمام القاسم بن زلمد الزيدي" 5إن ادلراد بذلك –أى احلديث– وجوب
معرفة اإلمام الذي يقتدى بو ،ويهتدي هبديو بالشهرة أو باخلربة ،فإن مل يكن ظاىرا
وجبت معرفة من يستحق يف اجلملة واالنتظار لظهوره ،واالستعداد لطاعتو ،ونصرتو،
ونصيحتو .فإن كان ادلكلف يتمكن من معرفة ذلك بالنظر يف األدلة ،وإال سأل أىل
الصالح من عًتة رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وشيعتهم رضي اهلل عنهم ،فإن مل يفعل
ذلك مات ميتة جاىلية كما يف اخلرب" ).)Al-Qasim Muhammad, 2003: 668
ومن اجلدير بالذكر ىنا ،أن اإلمام اذلادي حيِت بن احلسُت الزيدي يذىب كما يذىب
إليو اإلمامية اإلثٌت عشرية واإلمساعيلية الباطنية يف ىذه ادلسألة ،حيث قرر بأنو ال خيلو
زمان من إمام .ويتبُت ذلك عند شرحو للحديث السابق ،إذ يقول" 5إنو ال يعدم يف كل
عصر حجة هلل يظهر منهم إمام يأمر بادلعروف وينهى عن ادلنكر ،فإذا علم مث مات فقد
صلا من ادليتة اجلاىلية ،ومات على ادليتة ادللية .ومن جهل ذلك ،ومل يقل بو ،ومل يعتقده ،
فقد خرج من ادليتة ادللية ،ومات على ادليتة اجلاىلية ىذا تفسَت احلديث ومعناه" Yahya
).)Husein, 1424H: 2/467

وال حيتاج ىذا النص إىل تفسَت ،حيث يفيد على أن األرض ال ٗتلو من إمام مفروض
الطاعة ،وال غرو يف ذلك ،ألن اإلمام اذلادي يف ح ّد ذاتو كان يتجو ٕتاه اجلارودية ،
واجلارودية ٘تثل من الزيدية االٕتاه األكثر ميال للشيعة اإلمامية .وتابع ىذا الرأي من
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الزيدية اإلمام احلسُت بن القاسم العياين ،حيث قال" 5إن األرض ال ٗتلو من احلجة"
).)Al-Husein al-Iyani, 1998: 242

النزاع السياسي في نصب األئمة عند الفرق الشيعية.
أمجعت الشيعة على اختالف فرقها ومذاىبها على وجوب اإلمامة بالنص والتعيُت)
علي بن أيب طالب وابنيو احلسن واحلسُت منصوصة .إال
واتفقوا على أن األئمة الثالثةّ 5
علي عند الزيدية -باستثناء اإلمام محيدان بن حيِت  -ثبت بالنص
أن النص لإلمام ّ
اخلفي ،وأما احلسن واحلسُت فثبت بالنص اجللي .وأما األئمة بعد ىؤالء الثالثة فليس
إماما بالدعوة .فاإلمام ال يصَت إماما ٔتجرد اجتماع
ٔتنصوص عليها ،إذ يكون اإلمام ً
األوصاف ادلشروطة يف ادلذىب ،بل ال بد من ثبوتو بالدعوة أي أن خيرج ىذا اإلمام

داعيا لنفسو ،ليباين الظادلُت .واجلدير بالذكر ،أن الصاحلية من الزيدية يقًتبون من أىل
السنة يف ىذا الصدد ،حيث يرون أن طريق اإلمامة بعد ىؤالء األئمة الثالثة بالعقد
واالختيار.)Ibnu Ibad, 1986: 192) .
بينما يرى الشيعة اإلمامية اإلثٌت عشرية أن األئمة ادلكونة من اثٌت عشر نفرا كلهم
ص عليهم ويف عصور غيبة اإلمام  ،فاجملتهد اجلامع
منصوصة نصا جليّا ،إال أن َم ْن نُ ّ
نائب لإلمام يف حال غيبتو ،وىو احلاكم والرئيس ادلطلق وأما الشيعة
للشروط ىو ٌ
علي بن أيب طالب إىل ظهور القائم وىو
اإلمساعيلية الباطنية ،فنصوا أئمتهم بدءا من ّ
زلمد بن امساعيل .ويُضاف إىل ذلك فَِإ َّن اإلمامية واإلمساعيلية متفقون على تكريس
اإلمامة يف ذرية احلسُت دون احلسن ،بينما ٕتعلها الزيدية يف ذرية احلسن واحلسُت بال
فَـ ْرٍق.)Al-Hilli, 2001: 31) .
وقد انتقد الشيعة الزيدية آراء الشيعة اإلمامية والشيعة اإلمساعيلية يف قوذلم بأن النص
علي جلي وصريح ،حيث قرروا أن األدلة اليت تفيد إمامتو
على األئمة وخاصة اإلمام ّ

ليست ظاىرة ،ألن داللتو خفية ،حيث مل يرد فيها ذكر اإلمامة  .فالنص على اإلمام
علي باإلشارة والوصف دون التسمية والتعيُت .ذلك أنو لو كان النص صرحيا لوجب
ّ
اشتهاره ،ألنو شلا تعم بو البلوى .مث انتقدوا قول اإلمامية واإلمساعيلية باختصاص اإلمامة
ألبناء احلسُت دون احلسن ،إذ يقررون أن ما دل على جواز اإلمامة يف أوالد احلسُت
يقتضي جوازىا يف أوالد احلسن بال فَـ ْرٍق .بدليل أهنم من ذرية النيب صىل اهلل عليو وسلم،
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ولذلك ،لو أن صحة اإلمامة متوقفة على القرابـة من النيب صلى اهلل عليو وسلم ،فأوالد
احلسن منهم  ،فهم أىل البيت كأوالد احلسُت.
والواقع أن الذي دفع اإلمامية واإلمساعيلية إىل ٗتصيص أبناء احلسُت دلنصب اإلمامـة دون
تنحى اإلمام احلسن عن اخلالفة وتنازلو عنها دلعاوية بن أيب سفيان  .ومن
احلسن ،ىو ّ
ىنا  ،ابتدع اإلمساعيلية نظرية اإلمام ادلستقر واإلمام ادلستودع .
علي بن أيب
وإذا كان الشيعة يقولون بأن اإلمام بعد النيب صلى اهلل عليو وسلم ىو ّ
طالب ،فما كان موقفهم من اخللفاء الثالثة رضوان اهلل عليهم – أبو بكر  ،وعمر ،
وعثمان – وغَتىم ٕ .تتمع آراء اإلمامية اإلثٌت عشرية واإلمساعيلية الباطنية يف أهنم
سلطئون سلالفون لوصية النيب صلى اهلل عليو وسلم  ،وقالوا إهنم كذابون وخائنون وكافرون.
).)Mansur, Ja'far, 1984: 67

يقول اإلمساعيليون الباطنيون أن أبا بكر الصديق رضي اهلل عنو ،مل يكن منصوصا عليو
من اهلل ،وال من رسول صلى اهلل عليو وسلم ،مل يكن طاىرا وال مطهرا ،عبد األوثان
ورلدىا من دون اهلل ،مل يكن عفيفا ،ألنو يشرب اخلمر يف اجلاىلية .ويف ادلقابل يقولون5
إن عليا كان عادال رحيما عادلا بالقضاء والتأويل ،واحلالل واحلرام ،كان من السابقُت ،مل
يعبد األوثان ،وال شرب اخلمر ،كان زلبوبا من اهلل ورسولو ،منصوصا عليو من اهلل ورسولو
).)Ibnu al-Walid, 1982: 110-112

وجاء يف كتاب "زىر ادلعاين" للداعي إدريس عماد الدين الباطٍت" 5ودلا كان زلمد صلى
اهلل عليو وسلم جامعا دلن تقدمو عن األنبياء  ،اجتمع يف دوره األضداد الكرباء العظماء،
ِ
ِ
ِ
ِ
ُت- الفرقان .-66 5وكان
كما قال تعاىلَ  5وَك َذل َ
ك َج َع ْلنَا ل ُك ِّل نَِ ٍّ
يب َع ُد ِّوا م ْن الْ ُم ْج ِرم َ
من أضداده أبو ذلب الذي كان من دعوة أيب طالب ،وعبد ادلطلب تكرب دلا رأى الفضل
يف زلمد قد ظهر ،وعصى كعصيان احلرث بن مرة ،وأصر واستكرب ،وكان أعوانو على
ذلك أبو جهل بن ىشام ،وابن أيب قحافة (أبو بكر) ،وابن اخلطاب ،فكان كيد

الشيطان أيب جهل ضعيفا ،وكان كيد عتيق وعمر عظيما فمكروا ،وغدروا ،وأصروا،
واستكربوا ،وغَتوا الشريعة ،وأفسدوىا" ).)Imaduddin, 1991: 155
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واضح من ىذه النصوص ،أهنم يعتربون أبا بكر وعمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو من
الكافرين والطغيان وادلاكرين ،ويعتربوهنم يف درجة واحدة مع أيب ذلب ،وغَتىم.
وأما عن موقف اإلمساعيلية الباطنية من بقية الصحابة رضي اهلل عنهم ،فيتضح ذلك يف
تأويل الداعي إدريس عماد الدين الباطٍت لقولو تعاىل َ  5وَكا َن ِيف الْ َم ِدينَ ِة تِ ْس َعةُ َرْى ٍط
يـُ ْف ِس ُدو َن ِيف ْاأل َْر ِ
صلِ ُحو َن- النمل .-23 5إذ يرى أن ادلراد بالتسعة ىم 5عتيق،
ض َوَال يُ ْ
وابن الضحاك ،وابن عفان ،وطلحة ،والزبَت ،وسعد ،وعبد الرمحن بن عوف ،وأبوعبيدة
بن اجلراح ،فهم الذين أفسدوا أرض الشريعة ،وما أصلحوا ،وىم باينوا أمَت ادلؤمنُت
بالعداوة فخسروا الدنيا وما رْتوا ).)Imaduddin, 1991: 155
ىكذا يرون أن رلتمع النيب صلى اهلل عليو وسلم رلتمعا متآمرا ،مل ينج من االضلراف
علي -عم العباس،
وادلروق عن الدين ،باستثناء اثنا عشر صحابيا ىم -باإلضافة إىل ّ
والفضل ،وسهل بن حنيف ،وسلمان الفارسي ،وأبو ذر الغفاري ،وادلقداد بن عمرو،
وعمار بن ياسر ،وجابر بن عبد اهلل ،والرباء بن عازب ،وأيب بن كعب ،وخالد بن سعيد،
وأبو أيوب األنصاري ،وأما بقية أصحاب زلمد صلى اهلل عليو وسلم ،فهم رلرد عصابة،
بقيت تظهر من الوالء للرسول ،خالف ما تضمره من ادلكيدة ،تعلن الطاعة ،وىي تتوق
لليوم الذي تشهد فيو موت الرسول لتخطف منو عرش ادللك ،وتستأثر بالسلطة دون
أبنائو ،أو باألصح أبناء بنتو فاطمة الزىراء رضي اهلل عنهم .وانطالقا من ىذا ادلعتقد ،فإن
لعن صحابة الرسول وسبهم ،أصبح يف الفكر الباطٍت رلاال تعبديا ،يتقربون إىل اهلل تعاىل،
ألن الصحابة اغتصبوا عرش اخلالفة –يف تصورىم–.
وىذا بعينو مذىب اإلمامية اإلثٌت عشرية فكتبهم مليئة بألفاظ التكفَت واللعن والسب
والطعن على أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم .وقد روى الكليٍت عن عبد اهلل
عليو السالم قال 5مسعتو يقول 5ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة ،وال يزكيهم وذلم عذاب
أليم 5من ّادعى إمامة من اهلل ليست لو ،ومن جحد إماما من اهلل ،ومن زعم أن ذلما يف
اإلسالم نصيبا .ويعنون هبما 5أبو بكر وعمر رضي عنهما .ويف موضع آخر روى ىذا
ِ َّ ِ
ين َك َف ُروا بـَ ْع َد إِديَاهنِِ ْم
احملدث اإلمامي" 5عن عبد اهلل يف قول اهلل تعاىل عز وجل (إ َّن الذ َ
ُمثَّ ْازَد ُادوا ُك ْفًرا لَ ْن تـُ ْقبَ َل تَـ ْوبـَتُـ ُه ْم) قال5نزلت يف فالن  ،وفالن  ،وفالن (يقصدون هبم أبا
بكر ،وعمر وعثمان ،آمنوا بالنيب صلى اهلل عليو وآلو يف أول األمر ،وكفروا حيث عرضت
205

Vol. 11 (Oct.), 2017

رللة العبقري

Journal al-‘Abqari

عليهم الوالية ،حُت قال النيب صلى اهلل عليو وآلو 5من كنت مواله فهذا علي مواله ،مث
آمنوا بالبيعة ألمَت ادلؤمنُت عليو السالم  ،مث كفروا حيث مضى رسول اهلل صلى اهلل عليو
وآلو ،فلم يقروا بالبيعة  ...مث ازدادوا كفرا بأخذىم من بايعوا بالبيعة ذلم  ،فهؤالء مل يبق
فيهم من اإلديان شيء" ).)Al-Kulayni, 1418H: 1/420
مجيعا  .وأما
وأما الزيدية فمنقسمون إىل ثالثة آراء  5فاجلارودية من الزيدية يرون تكفَتىم ً
الصاحلية أو البًتية – وىم أقرب الفرق الزيدية إىل أىل السنة – فال يرون بالتكفَت ،إال
أهنم توقفوا يف أمر عثمان .وأما السليمانية أو اجلريرية فلم يكفروا إال عثمان  ،وكفروا
كذلك كل َم ْن حارب عليّا كعائشة وطلحة والزبَت .ولكن احلقيقة أن موقف مجهور
الزيدية من الصحابة رضوان اهلل عليهم موقف الًتضي  ،ولذلك انتقدوا اإلمامية اإلثٌت
عشرية واإلمساعيلية الباطنية لسبهم أصحاب الرسول صلى اهلل عليو وسلم ،وقرروا أن
بيعتهم ليست خطأ طادلا أن عليّا قد ترك حقو راضيا  .ومن ىنا فال جيوز ألحد
تفسيقهم فضال على التكفَت ).)Nurdin, Kamaluddin, 2009
وقد انتقد أىل السنة ىذا ادلوضوع أي التعيُت والتنصيب بالنص ،فقالوا إن األخبار اليت
علي بن أيب طالب قد عارضها إمجاع ادلسلمُت يف الصـدر
يدعيها الشيعة يف النص على ّ
األول على إبطاذلا وتركها ،ألن األمة كلها انقادت أليب بكر وعمر رضي اهلل عنهما،
ودانت بوجوب طاعتهما ،والسكون ٖتت رايتهما ،وفيهم علي والعباس وعمار بن ياسر
وادلقداد وأبو ذر والزبَت بن العوام ،وكل َم ْن ادعى لو النص ،وروي لو.
ويرى أىل السنة أن قوذلم بأن عليّا تصدق ٓتا٘تو يف حال ركوعو ،قول سلالف للواقع،
علي مل يكن ِشل َّْن ٕتب عليو الزكاة على عهد الرسول صلى اهلل عليو وسلم
ذلك أن اإلمام ّ
وعلي مل يكن ِم ْن
فإنو كان ً
فقَتا ،وزكاة الفضة إمنا ٕتب على من ملك النصاب حوالًّ ،
ىؤالء .كذلك فإن إعطاء اخلاَت يف الزكاة ال ُجيزي عند كثَت من الفقهاء ،إال إذا قيل
ـلي ،وقيل 5إنو خيرج من جنس احللي ،و من َج َّوَز ذلك بالقيمة،
بوجوب الزكاة يف احل ّ
فالتقومي يف الصالة متعذر ،و القيم ٗتتلف باختالف األحوال.

فعلي مواله « .
وأما احلديث الذي استدل بو الشيعة َ » 5م ْن ُ
كنت مواله ّ ،
) .)Ibnu Majah, no: 118فإنو يف رأي أىل السنة ال يدل على والية السلطة اليت ىي
Hadis
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اإلمامة أو اخلالفة ،ومل يُستعمل ىذا اللفـظ يف القرآن هبذا ادلعٌت ،بل ادلراد بالوالية فيو5
ادلودة ،اليت قال اهلل تعاىل فيها يف كل من ادلؤمنُت والكافرين ،فعن مواالة
والية النصرة و ّ
ِ
ِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَـ ْع ٍ
ض يَأْ ُم ُرو َن
ات بـَ ْع ُ
ادلؤمنُت بعضهم لبعض قولو تعاىلَ  5والْ ُم ْؤمنُو َن َوالْ ُم ْؤمنَ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص َال َة َويـُ ْؤتُو َن َّ
يمو َن َّ
الزَكا َة َويُطيعُو َن اللَّوَ َوَر ُسولَوُ
بالْ َم ْع ُروف َويـَْنـ َه ْو َن َع ْن الْ ُمن َك ِر َويُق ُ
ِ
ِ
يم  - سورة التوبة  . – 26 5وأما عن مواالة
أ ُْولَئِ َ
ك َسيَـ ْر َمحُ ُه ْم اللَّوُ إ َّن اللَّوَ َع ِز ٌيز َحك ٌ
َّ ِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بـَ ْع ٍ
ين َك َف ُروا بـَ ْع ُ
ض إَِّال تَـ ْف َعلُوهُ
الكافرين بعضهم لبعض فقولو تعاىل َ  5والذ َ
تَ ُك ْن فِْتـنَةٌ ِيف ْاأل َْر ِ
اد َكبَِتٌ  - سورة األنفال  . – 26 5إذن  ،فمعٌت الوالة 5من
ض َوفَ َس ٌ
فعلي لو ناصر وموايل ،أو من واالين ونصرين فليوال عليّا
كنت ً
ناصرا لو ومواليًا لوّ ،
وينصره ،وحاصل معناه 5أنو يقفو أثر النيب صلى اهلل عليو وسلم ،فينصر َم ْن ينصر النيب،
وعلى من ينصر النيب أن ينصره  ،وىذه مزية عظيمة ،وقد نصر كرم اهلل وجهو ،أبا بكر،
وعمرا ،وعثمان ،وواالىم .فاحلديث ليس حجة على من واالىم مثلو من أىل السنة
واجلماعة ،بل حجة لو على َم ْن يبغضهم ويتربأ منهم ،أى حجة للسنة ضد الشيعة،
ومأموما ،ولو دل
إماما
ً
وليس العكس  ...فهو ال يدل على اإلمامة ،بل يدل على نصره ً
على اإلمامة عند اخلطاب ،لكان إماما مع وجود النيب ،ومل يقل أحد بذلك .

الخاتمة:

ت إىل أن فرق الشيعة -الزيدية ،اإلمامية اإلثٌت عشرية ،اإلمساعيلية
ويف النهاية تَـ َو َّ
ص ْل ُ
الباطنية -اختلفوا بعضهم يعضا يف األمور السياسية ،إىل حد التضليل والتكفَت بعضهم
على بعض ،والسبب بطبيعتو ىو اقًتان الفكر السياسي عند الشيعة بنظرية "اإلمامة"،
وىي قضية من القضايا الشائكة يف التاريخ اإلسالمي ،ال سيما أهنا أول قضية حدث
فيها خالف بُت ادلسلمُت ،وأىم مواطن اخلالف يف ىذه القضية ىي سؤاالن 5ىل أن
اإلمامة مصلحة دنيوية يوكل أمرىا إىل األمة ،فتختار من يصلح ذلا ،أو أهنا مصلحة دينية
ال جيوز إغفاذلا وال تفويضها لألمة ٔ-تعٌت أهنا ليست بطريق االنتخاب ،وإمنا ىي بالتعيُت
والوصية-؟ .ىل أن خالفة أيب بكر وعمر وعثمان وعلي صحيحة أو أنو ىناك نزاعا يف
البعض منهم-؟ .وقد أدى ىذا اخلالف إىل تفرق األمة اإلسالمية إىل مجاعات ،وفرق،
ومذاىب ،وٓتاصة الشيعة .فمنذ اخلالفة الراشدة وحىت اآلن والصراع بُت ادلذاىب
اإلسالمية قائم حول َم ْن لو األحقية يف تويل اإلمامة أو اخلالفة من ادلسلمُت .ولعل ىذا
الرصاص إىل اعتبارىا مسألة صعبة
الصراع ىو الذي دعى اإلمام الزيدي أمحد بن احلسن ّ
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ادلتعبة" Rassas,

).)2002: 224

وتبُت فيما سبق اتفاق الشيعة –ٔتختلف فرقو ومذاىبو واختالف آرائو– على أن األئمة
علي بن أيب طالب وابنيو احلسن واحلسُت ،منصوصة .واستدلوا على ذلك بأدلة
الثالثةّ 5
َِّ ِ
َّ ِ
َّ
ين َآمنُوا
من القرآن والسنة ،وأمهها من القرآن قولو تعاىل 5إمنَا َوليُّ ُك ْم اللوُ َوَر ُسولُوُ َوالذ َ
الَّ ِذ ِ
الص َال َة َويـُ ْؤتُو َن َّ
الزَكا َة َوُى ْم َراكِعُو َن- ادلائدة .-11 5وقولو تعاىل 5يَاأَيـُّ َها
يمو َن َّ
ين يُق ُ
َ
ول بـلِّ ْغ ما أُن ِزَل إِلَي َ ِ
ك وإِ ْن َمل تَـ ْفعل فَما بـلَّ ْغت ِرسالَتَو واللَّو يـع ِ
ك ِم ْن
َّ
ص ُم َ
ك م ْن َربِّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ
ْ
الر ُس ُ َ َ
الن ِ
َّاس- ادلائدة.-12 5
وأما من السنة فقولو صلى اهلل عليو وسلم يوم الغدير» 5أيها الناس! ألست أوىل منكم
بأنفسكم؟ قالوا 5بلى ،قال» 5من كنت مواله ،فعلي مواله ،اللهم وآل من وااله ،وعاد
من عاداه ،وانصر من نصره ،واخذل من خذلو«.)Hadis Ibnu Majah, no: 118) .
مٍت ٔتنزلة ىارون من موسى ،إال
وقولو صلى اهلل عليو وسلم لعلي رضي اهلل عنو» 5أنت ّ
أنو ال نيب بعدي« ) .)Hadis Tirmizi, no: 3663وقولو صلى اهلل عليو وسلم» 5احلسن
واحلسُت إمامان ،قاما أو قعدا« ،وقولو صلى اهلل عليو وسلم» 5احلسن واحلسُت سيدا
شباب أىل اجلنة«.)Hadis Muslim, no: 10999) .

علي بن أيب طالب واحلسن
فكل ىذه األدلة -يف رأي الشيعة -تدل على إمامة ّ
واحلسُت .وعلى الرغم من اتفاقهم يف االستدالل بوالية األئمة الثالثة بتلك األدلة ،إال
أهنم اختلفوا على رأيُت فيما إذا كانت ىذه النصوص صرحية أو خفية .واهلل أعلم
بالصواب
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