أحمد الكاتب

لماذا تفرق المسلمون؟
الحقيقة والوهم في الخالف الطائفي

مقدمة:
الحقيقة والوهم في الخالف الطائفي
مدخل
لماذا تفرق المسلمون؟
النظريات المختلفة في تفسير حدوث الفرقة بين المسلمين :
-1

البعد عن الدين وحب الدنيا

 -2التعصب القومي ،والنزاع "الشعوبي"

1

-3

الظلم والفساد السياسي

-4

الحركات االنفصالية ،والقرارات الخاطئة ،في غياب األمة

-5

االبتعاد عن أهل البيت

-6

اإلبتداع وإتِّباع األهواء

-7

الغلو في أئمة أهل البيت

-8

التكفير

 -9دور اليهود والنصارى والمجوس ،و االستعمار األجنيب
 -10الطائفية
االختالف بين المسلمين قدر محتوم من اهلل
ضرورة بحث جذور الخالف في عهد الصحابة
هل الصحابة فوق النقد؟

الباب األول
جذور التفرقة في التاريخ االسالمي؟
الفصل األول
الوحدة االسالمية في عهد الرسول ،وانهيارها بعد وفاته
الفصل الثاني
قيام الدولة القرشية العربية..ودورها في زرع بذور التفرقة بين المسلمين
مرحلة الوالدة :السقيفة ..إجهاض الحلم المدني
عدم وجود دستور للحكم في عهد الخلفاء األربعة األولين

الفصل الثالث
حروب "الردة"..أو حروب السيطرة على الجزيرة العربية؟
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الفصل الرابع
الفتوحات العربية االسالمية
دافع الدعوة الى االسالم في الفتوحات العربية
دافع المصالح المادية والغنائم
التمييز العنصري العربي ضد الشعوب المفتوحة
الحركة الشعوبية المضادة

الباب الثاني:
والدة المذهب السني
الفصل األول
ماهو المذهب السني؟ ومتى ولد؟
نظرية أصالة المذهب السني
السنَّة) وتاريخ ميالد المذهب
مناقشة تعريف ( ُ

الفصل الثاني
السنَّة"؟
"السنَّة"؟ ومن هم "أهل ُ
ما هو مفهوم ُ
تطور مفهوم "السنة"
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حجم "أهل السنة" في البداية
المفاهيم الثالثة لكلمة "السنة":
-1

السنَّة النبوية
ُ

-3

ُسنَّة الصحابة

-2

ُسنَّة الشيخني واخللفاء الراشدين

الفصل الثالث
ما هي الفوارق بين المذاهب السنية؟
-1

اإلمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ()80-150

-2

اإلمام مالك بن أنس (179 -93هـ)

-3

اإلمام الشافعي محمد بن إدريس (204 – 150هـ)

-4

اإلمام أحمد بن حنبل ( 164ـ  241هـ )

الفصل الرابع
صراع المذاهب المختلفة حول "الهوية السنية"
المبحث األول :التشكيك بسنية األشاعرة (المالكية والشافعية)
املبحث الثاين :التشكيك بسنية الماتريدية (األحناف)
المبحث الثالث :التشكيك بسنيَّة أهل الحديث (البخاري ومسلم)
المبحث الرابع:التشكيك بسنية الحنابلة

الباب الثالث
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عالقة المذهب السني باألنظمة السياسية
الفصل األول
المذهب السني والثقافة السلطانية األموية
-1

جواز االستيالء على السلطة بالقوة.

-2

احتكار قريش للسلطة واخلالفة.

-3

احملافظة على اجلماعة.

-4

منع حماسبة احلكام ومراقبتهم ونقدهم وتغيريهم .

-5

جواز الظلم والفسق واالحنراف للحكام.

-6

حترمي الثورة على الظاملني.

-7

اإلميان بالقدر اجلربي.

-8

التفضيل بني الصحابة.

 -9تفسري النفاق بالكفر الباطين ،فقط .
 -10اخللط بني الصحابة (املهاجرين واألنصار والطلقاء) والغض عن مساوئ املنافقني وجرائم
بعضهم.
 -11نصب العداء ألهل البيت.
 -12صيام عاشوراء ،والفرح مبقتل اإلمام احلسني.

الفصل الثاني
العباسيون واستغالل المذهب السني
األصول الرافضية للعباسيني
املنصور واملعتزلة
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العباسيون و"أهل احلديث"
انقالب املأمون على أهل السنة ،واقرتابه من الشيعة واملعتزلة
السنَّة (احلنابلة)
املتوكل وأهل ُ
السنَّة احلنابلة
تراجع العباسيني عن ُ

الفصل الثالث
القادر باهلل العباسي :توحيد المذاهب السنية في مواجهة الشيعة
البويهيون
الفاطميون
استراتيجية القادر في مواجهة البويهيين والفاطميين:

-1

التصدي الحتفاالت الشيعة يومي (الغدير وعاشوراء)

-2

إزالة اخلالفات الداخلية بني املذاهب السنية

 -3تأليف الكتب يف الرد على الفرق
-4

تعزيز التحالف مع البويهيني يف مواجهة الفاطميني

-5

التشكيك بنسب الفاطميني

-6

(السنَّة)
تعزيز العالقة السياسية مع أمراء األطراف ُ

أ-

خلق القرآن

 -7إعالن "االعتقاد القادري" وتفتيش العقائد:
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ب -املوقف من الصحابة
 - 8إضفاء الشرعية الدينية على اخلالفة العباسية
اهنيار اخلطة القادرية بعد سبعني عاما
العباسيون والتشيع بعد اهنيار الدولة الفاطمية
العثمانيون يتبنون املذهب احلنفي

الباب الرابع
والدة المذهب الشيعي
الفصل األول
من هم الشيعة؟ ..وهل هم حزب سياسي؟ أم طائفة دينية؟
المبحث األول:من هم الشيعة؟
المبحث الثاني :متى ولد التشيع؟
-1
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يف زمن النيب األكرم

-2

بعد السقيفة

-3

بعد مقتل عثمان ،يف الفتنة الكربى

-4

بعد كربالء

الفصل الثاني
التشيع السياسي :جوهر المذهب الشيعي
املبحث األول :ملاذا التشيع لإلمام علي؟ مالمح سياسة اإلمام:
-1
-2

السنَّة واالجتهاد.
إتباع الكتاب و ُ
املوقف من الشورى.

-3

الزهد يف الدنيا ،واخلالفة وسيلة وليست غاية.

-4
-5
-6

رفض توريث اخلالفة ،أو العهد هبا اىل أحد.
إعالن احلرب على الظلم والظاملني.
حق األمة يف املعارضة واإلصالح.

-7

املال العام أمانة بيد اإلمام ،وتوزيعه يتم بالسوية.

-8

األمر باملعروف والنهي عن املنكر

المبحث الثاني :تالمذة اإلمام علي من الشيعة األوائل:
 -1الصحايب أبو ذر ،نصري الفقراء واملساكني
 -2الصحايب عمار بن ياسر
 -3االمام احلسني بن علي
 -4الثورات العديدة ضد األمويني والعباسيني
ثورة ابن األشعث سنة 81
ثورة اإلمام زيد بن علي بن احلسني سنة 122
ثورة حممد بن عبد اهلل "النفس الزكية" سنة 145
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ثورة إبن طباطبا وأيب السرايا سنة 199

الفصل الثالث
التشيع الديني (اإلمامي)
املبحث األول  :حمورية أئمة أهل البيت يف احلركة الشيعية.
املبحث الثاين :مىت ظهر "التشيع الديين"؟
المبحث الثالث :تطور التشيع عبر التاريخ /التطور الكيساين  /التطور اإلمامي
املبحث الرابع:خط اإلنزواء واملهادنة
املبحث اخلامس:تطور الزيدية حنو "اإلمامية"

الفصل الخامس
التشيع الفقهي "الجعفري"
الفصل السادس
التشيع "اإلثنا عشري"
المبحث األول :والدة الفرقة "اإلثني عشرية" في القرن الرابع الهجري.
المبحث الثاني :الفوارق الرئيسية بين "االثني عشرية" و"اإلمامية":
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-1

االنتظار للمهدي الغائب :انعدام احليوية

-2

فتح باب االجتهاد

-3

دور األئمة( :الشفاعة) يف اآلخرة.

-4

التعاطف القليب والروحي.

-5

الغلو باألئمة.

-6

التطرف والعنف ضد اآلخرين.

-7

اإلميان بالرجعة

السنَّة االثنا عشرية
المبحث الثالث ُ :

الباب الخامس
ظاهرة التعصب الطائفي
الفصل األول:
كيف تحول الشيعة من حزب سياسي الى طائفة مغلقة؟
تحول الشيعة من حركة ثورية الى طائفة مغلقة.
محورية أئمة أهل البيت في الحركة الشيعية.
عوامل تشكل الطائفة الشيعية
-1

المقاطعة النفسية والفكرية

 -2المقاطعة السياسية
 - 3المقاطعة االجتماعية
 - 4املقاطعة االقتصادية
 -5االنطواء وتعزيز العالقات الداخلية
 -6التطرف ضد الصحابة
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 -7رد فعل المسلمين ضد الشيعة بسبب الغلو والتطرف

الفصل الثاني
تحول المذاهب السنية الى طوائف
التعصب والصراع بين المذاهب السنية
الفتنة بين الحنابلة والشافعية

الفصل الثالث
مظاهر التعصب الطائفي وأسبابه
المبحث األول:مظاهر التعصب الطائفي
المبحث الثاني:أسباب التعصب:
-1

القرارات السياسية

-2

اجلمود وغلق باب االجتهاد

-3

املصاحل املادية لفئة العلماء والطالب وأئمة اجلمعة واجلماعة والقضاة واملفتني.

الفصل الرابع
البيئة العامة لنشوء الفرق الطائفية
-1
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االستبداد وهتميش األمة االسالمية

-2

تبين احلكام للمذاهب

-3

تديني احلقل السياسي

-4

اإلعتماد على الرؤى واألحالم كمصدر ديين

الباب السادس
الحلول المختلفة للمشكلة الطائفية
الفصل األول
الدعوة للوحدة االسالمية واالتفاق على أصول االسالم
العثمانيون يدعون اىل الوحدة االسالمية يف مواجهة االستعمار الغريب
مراجع الشيعة والوحدة االسالمية
الدعوة للوحدة االسالمية بعد احلرب العاملية األوىل
االزهر واالعرتاف باملذهب الشيعي اجلعفري

الفصل الثاني
التكفير والقتال والهيمنة على اآلخرين
الوهابية :تكفري الشيعة ،ورفض التقارب معهم
ال وحدة اال بالتنازل ألحد املذهبني
ابن باز :ال لقاء وال تقارب مع الشيعة
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السنَّة والشيعة ،وال بد هلم من العودة اىل االسالم
القفاري :ال للوحدة بني ُ

الفصل الثالث
التعايش والتعاون
الفصل الرابع
الحوار بين المذاهب:

-1

املوقف من القرآن الكرمي

-2

نظرية اإلمامة

-3

املوقف من الصحابة واحلديث

-4

احلديث والفكر السياسي

-5

موضوع القدر

-6

املسائل الفقهية ،كزواج املتعة املؤقت

-7

التقية

-8

املهدي املنتظر

-9

عاشوراء وزيارة احلسني

 -10زيارة قبور األئمة واألولياء والصاحلني
من يعلق اجلرس؟

الفصل الخامس
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الالمذهبية :فتح باب االجتهاد
الال مذهبية ..دعوة قدمية
احلركة الوهابية والالمذهبية
الشيعة والالمذهبية
البوطي يرفض الالمذهبية

الفصل السادس
الحل الديمقراطي العادل
الخالصة
لماذا تفرق المسلمون؟
الخاتمة
العدل هدف أسمى من الوحدة
مبدأ الوحدة االسالمية في القرآن الكريم
مبدأ العدل في القرآن الكريم
الصراع الخالد بين المؤمنين والمنافقين في داخل األمة االسالمية
المصادر
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مقدمة
الحقيقة والوهم في الخالف الطائفي
مل يبلغ االنقسام الطائفي بني املسلمني السنة والشيعة ،عرب التاريخ ،مستوى عنيفا وواسعا وشامال ،مثلما
بلغه يف بداية األلفية امليالدية الثالثة ،وال سيما بعد االحتالل األمريكي للعراق عام  2003وتفجر احلرب
السورية عام  2011وسيطرة "داعش" على املوصل وبعض احملافظات العراقية عام  2014وقد بات هذا
االنقسام الذي حتول اىل اقتتال داخلي ،يهدد بتمزيق أكثر من دولة عربية وإسالمية اىل دويالت متناحرة يف
املستقبل ،فضال عن انقسام املسلمني حبدة يف عموم العامل ،وهو ما أدى ويؤدي اىل مزيد من االحندار
وافتقاد املسلمني لعنصر القوة الكامن يف الوحدة ،واهنيارهم أمام الدول والقوى األخرى يف العامل.
وإذا عدنا اىل بداية التاريخ االسالمي ،فسنجد أن الطوائف االسالمية كانت يف البداية حركات سياسة
تطالب بالعدل واملساواة ،أو مدارس فقهية منفتحة ال تتناقض مع املدارس واحلركات األخرى ،وال حتمل يف
طيا هتا عداء ألية شرحية اجتماعية ،ولكنها بعد فرتة من نشوئها حتولت اىل طوائف ميتة ومنغلقة فاقدة
ملشاريعها السياسية وروحها وقيمها العلمية ومبادئها االنسانية ،وأصبحت مادة للتجارة واالستغالل السياسي
يف الصراعات الداخلية والدولية.
إن التشيع األول القدمي كان عبارة عن حركة اجتماعية ثورية تطالب بالعدل واحلرية لعموم األمة االسالمية
وليس لطائفة ضيقة أو خنبة معينة ،وكانت موجهة ضد احلكام الظلمة وليس ضد أية فئة اجتماعية أو طائفة
إسالمية ،كحركة االمام احلسني بن علي يف كربالء سنة  61هـ ،أو حركة االمام زيد بن علي يف الكوفة سنة
 ، 122أو حركة ذي النفس الزكية حممد بن عبداهلل يف احلجاز ،وأخيه إبراهيم يف البصرة سنة  ،145أو حىت
حركة ابن طباطبا يف الكوفة سنة  199أو غريها من احلركات الثورية يف القرون الثالثة األوىل ،ومع أهنا كان
تدور حول إمامة أهل البيت إال أهنا كانت حتمل أهدافا اجتماعية ملصلحة األمة االسالمية ،ويدل على ذلك
االلتفاف الواسع والتأييد اجلماهريي الذي كانت حتظى به .ولكن مفهوم التشيع اختلف فيما بعد ،فتحولت
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بعض احلركات الشيعية كاالمساعيلية (الفاطمية) والزيدية ،اىل أنظمة حاكمة هنا وهناك (يف اليمن ومشال
افريقيا وطربستان) وحتولت حركات أخرى كالشيعة االثين عشرية ،اىل مجاعة دينية تارخيية جامدة ،بعد وفاة
االمام احلسن العسكري سنة  260وفقدان االمام الثاين عشر املفرتض (حممد بن احلسن العسكري) حيث
مل يبق من التشيع وأهل البيت سوى أطالل وذكريات وطقوس وقشور.
وأما التسنن األول القدمي فقد كان يدور أساساً حول نظرية الشورى كأساس للحكم يف مقابل نظرية
النص الشيعية اإلمامية ،وتطور فيما بعد ليلتف حول اخللفاء العباسيني الذين كانوا يتوارثون اخلالفة بال
شورى وال احرتام ألهل احلل والعقد ،مث ذهب العباسيون وهتاوى العمود الفقري ألهل السنة ،وأصبح امللك
بيد املماليك والعثمانيني الذين استولوا على السلطة بالقوة ،كمن سبقهم من امللوك.
وبالتايل مل يعد مثة معىن للخالف القدمي بني الشيعة والسنة وال بني التشيع والتسنن ،حيث ال أئمة من
أهل البيت وال خلفاء عباسني .ومع ذلك فقد ظلت خملفات األحزاب واملدارس القدمية (السنية والشيعية)
اليت حتولت اىل طوائف متحجرة ،تعمل يف الساحة السياسية فتوحد وتفرق ،وتشعل نريان احلروب وتؤسس
لقيام دول وسحق دول أخرى .وأصبحت مادة بيد احلكام الذين قاموا  ،عرب التاريخ ،باستغالل اخلالفات
الطائفية كأداة يف سعيهم لالستيالء على السلطة أو االحتفاط هبا ،يف الداخل واخلارج .وحيدثنا التاريخ عن
استخدام الفاطميني لنظرية النص على االمام علي بن أيب طالب كقاعدة شرعية حلكمهم وجتريد العباسيني
من الشرعية الدينية وحماولة القضاء عليهم ،وقيام العباسيني (يف زمن اخلليفة القادر باهلل )422-381
بتجميع الطوائف السنية املختلفة (احلنفية واحلنبلية واملالكية والشافعية) كقاعدة شعبية للخالفة العباسية يف
مقابل الفاطميني يف اخلارج ،والبويهيني الشيعة يف الداخل .يف الوقت الذي مل يكن هؤالء األطراف الثالثة
(العباسيون والفاطميون والبويهيون) خيتلفون يف طبيعة احلكم االستبدادي الوراثي بعضهم عن بعض ،سوى
يف األمساء والشعارات.
لقد احتدم اخلالف الطائفي بني السنة والشيعة ،يف القرون الوسطى (الرابع واخلامس والسادس) ليهدأ
فيما بعد ،وال سيما بعد سقوط الدولتني البويهية (سنة  )449والفاطمية (سنة  )567مث عاد اخلالف مرة
أخرى يف القرن العاشر اهلجري عند قيام الدولتني الصفوية يف بالد فارس والعثمانية يف تركيا.
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ومن املعروف أن الدولة الصفوية أسسها الشاه إمساعيل بن حيدر الصفوي (930 -892هـ) يف تربيز
(آذرباجيان) سنة  907هـ وكان له من العمر أربع عشرة عاما ،مبعونة شيوخ الطريقة الصوفية الصفوية اليت
أسسها جده اخلامس الشيخ صفي الدين األردبيلي (650هـ) 1 .ومتيزت هذه الدولة اليت تبنت املذهب
الشيعي االمامي اإلثين عشري ،باملنهج (الرافضي) املتطرف جدا ،وسب اخللفاء الثالثة علنا يف الشوارع
واملساجد ،وإجبار أهل السنة على اعتناق املذهب الشيعي اإلثين عشري بالقوة واالرهاب ،وقتل كثري من
العلماء السنة ،وبالطبع مل يكن هذا الشاه الصفوي ميثل تعاليم أئمة أهل البيت ،وال ميت اىل التشيع األول
(العلوي) بأية صلة ،وال يعرب عن حركة شعبية تبحث عن العدل ،وإمنا كان يستخدم إسم التشيع (امليت)
كأداة لبناء هوية وطنية إيرانية ،ودولة مستقلة عن العثمانيني وسلطة ديكتاتورية متوحشة.
وتزامن قيام الدولة الصفوية يف بداية القرن العاشر اهلجري ،مع تطور الدولة العثمانية (اليت نشأت نواهتا قبل
قرنني) اىل "دولة خالفة" بعد تبين السلطان سليم األول ( )926 -918لقب "أمري املؤمنني وخليفة رسول
رب العاملني" والقضاء على اخلالفة العباسية – اململوكية يف مصر ،واحتالله آلسيا الوسطى وسوريا ومشال
أفريقيا واحلجاز ،وامتداد سلطانه اىل آتشية السومطرية.
وبالرغم من أن الشيعة االثين عشرية مل يكونوا يؤمنون جبواز إقامة الدولة يف ذلك الوقت ("عصر غيبة
االمام الثاين عشر") وأهنم مل يكونوا يؤمنون بشرعية أية خالفة خارج إطار "األئمة املعصومني" إال أهنم مالوا
اىل الدولة الصفوية اليت كسرت املقاطعة السياسية التارخيية وأعلنت قيام الدولة الشيعية ،وكان كثري من سكان

1

 -اختلف املؤرخون حول أصول الصفويني العرقية واملذهبية ،فالصفويون أنفسهم كانوا ينسبون أنفسهم اىل الساللة العلوية

العربية ،كعادة الصوفية يف كل زمان ومكان ،ولكنهم نشأوا يف منطقة كردية تركية سنية شافعية ،ويقول املؤرخون إن الشيخ
صفي الدين األردبيلي كان سنيا وتتلمذ على يد الشيخ زاهد اجليالين ،شيخ الطريقة الزاهدية يف مدينة غيالن ،وتزوج
االردبيلي من ابنة اجليالين ،مث خلفه يف مشيخة الطريقة الزاهدية اليت باتت تعرف بالصفوية .واهنا كانت سنية شافعية،
ولكنها حتولت على يد حفيد األردبيلي اخلواجة علي الصفوي اىل املذهب اجلعفري .واستقطبت األتراك العلويني والبكتاشية
يف األناضول ،مث حتولت من طريقة دينية اىل عسكرية حتت قيادة الشيخ جنيد وولده حيدر الذي أعلن اجلهاد ضد جورجيا،
مث أعلن ابنه إمساعيل الدولة الصفوية.
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األناضول وسوريا من العرب والرتك يعتنقون التشيع (حسب مذاهب خمتلفة علوية وبكتاشية وإثين عشرية)
ولذلك وجد "اخلليفة" سليمان األول ضرورة لتصفية الشيعة يف هذه املنطقة ،فقام بقتل أربعني ألفا منهم عام

919هـ1514 /م 2 .يف طريقه للهجوم على الدولة الصفوية (اليت كانت قد احتلت العراق أيضا عام 913هـ/
 )1508واالتصال بالرتك واألفغان شرقي بالد فارس ،وإقامة إمرباطورية "خالفة إسالمية" عاملية واحدة.
وقد استغل العثمانيون التطرف الصفوي الرافضي (وسب اخللفاء الثالثة) إلعالن احلرب على الشيعة
والصفويني ،وإصدار فتاوى بتكفريهم وتعبئة جيوشهم ضدهم .استنادا اىل فتوى صادرة من "شيوخ االسالم"
تعترب الشيعة مرتدين عن االسالم 3.فقام السلطان سليم األول مبهامجة عاصمة الصفويني (تربيز) عام
2

 -الزقاقي ،أمحد ،االساس التشريعي ،ص  17انظر ايضا :حممود شاكر ،التاريخ االسالمي  151/8وعبد العزيز الدوري:

االرث التارخيي ص 54
 -أصدر املفيت العثماين أمحد بن سليمان بن كمال باشا (تويف 940هـ) فتوى ضد الصفويني والشيعة جاء فيها:

3

" ..وباجلملة إن أنواع كفرهم املنقولة الينا بالتواتر مما ال يعد وال حيصى ،فنحن ال نشك يف كفرهم وارتدادهم ،وان ديارهم
ديار حرب ،وان نكاح ذكورهم وإناثهم باطل باالتفاق ...فيحل للمسلمني أمواهلم وأوالدهم ،وأما رجاهلم فيجب قتلهم،
إال إذا أسلموا ...وجيب أن يعلم أيضا أن جهادهم كان فرض عني على مجيع أهل االسالم الذين كانوا قادرين على
قتاهلم ...قد ذكر يف الفتاوى البزازية :أن من أنكر خالفة أيب بكر رضي اهلل عنه فهو كافر يف الصحيح .وكذا خالفة عمر
رضي اهلل عنه وهو أصح األقوال ،وكذا من سب الشيخني كفر ،ولو قال إين برئ من مذهب أيب حنيفة أو الشافعي
يكفر "...رسالة يف إكفار الرافضة ،موقع (صيد الفوائد saaid.net ،سليمان بن صاحل اخلراشي :النصيحة الذهبية
للشيعة يف السعودية وتذكريهم بفتاوى علماء الدولة الرتكية) لوحظ بتاريخ 2016/8/24
كما أصدر املفيت حممد أبو السعود أفندي (تويف 982هـ) فتوى أخرى قال فيها :أمجع علماء األعصار على إباحة قتلهم،
وإن من شك يف كفرهم كان كافرا ،فعند االمام األعظم وسفيان الثوري واألوزاعي أهنم إذا تابوا ورجعوا عن كفرهم اىل
اإلسالم جنوا من القتل ،ويرجى هلم العفو كسائر الكفار إذا تابوا ،وأما عند مالك والشافعي وأمحد بن حنبل وليث بن سعد
وسائر العلماء العظام فال تقبل توبتهم ،وال يعترب إسالمهم ويقتلون حدا .كما ذكر حممد أمني بن عمر ابن عابدين
الدمشقي (1252هـ) يف كتابه "العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية" .ج 1ص 96-94
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920هـ1514 /م وكاد يقضي على الشاه إمساعيل الصفوي .مث قام ابنه السلطان سليمان مبهامجة الدولة
الصفوية (يف عهد طهماسب بن إمساعيل) واحتل مرة أخرى عاصمتها تربيز ووصل اىل مهدان ومنها توجه
اىل بغداد فاحتلها دون مقاومة سنة  1534وأعلن نفسه حاميا للطائفة السنية.

4

ومل تكن املعركة يف احلقيقة بني السنة والشيعة ،بقدر ما كانت بني زعيمني أو ساللتني تركيتني مها الصفوية
والعثمانية ،وامنا اختذت ثوبا طائفيا ،واستخدم كل فريق فيها السالح الطائفي من أجل التوسع وتعزيز
السيطرة على البالد 5.وال شك أن التطرف الصفوي (الرافضي) أعطى العثمانيني سالحا مهما يف املعركة
ضد الصفويني.

4

6

 -وعاد الصفويون على عهد الشاه حسني الحتالل بغداد عام  ،1623ولكن السلطان العثماين مراد الرابع اسرتجع

بغداد عام  1637بعد أن سحق اجليوش الصفوية وقتل  20ألف جندي ،وحوايل  30ألف مواطن شيعي .وعاد نادر شاه
ليهاجم العراق وحياصر بغداد واملوصل عام 1743
5

 -ينقل الدكتور علي الوردي يف كتابه "حملات إجتماعية من تاريخ العراق احلديث" أن السلطان سليم العثماين والشاه

إمساعيل الصفوي كانا كالمها من أتباع الطريقة الصوفية البكتاشية .ويف شباهبما كانا جالسني حبضور "بامل سلطان" الشيخ
البكتاشي املشهور ،فاتفقا فيما بينهما على أهنما حني يصالن اىل احلكم سيسعيان حنو توحيد املسلمني يف عقيدة واحدة
(البكتاشية) .فلما وصال اىل احلكم كتب إمساعيل اىل سليم يذكره بوعده ،فأجابه سليم معتذرا بأن وزراءه سنيون وأنه
مضطر للتباطؤ يف حتقيق وعده .فكان هذا االعتذار سببا لغضب إمساعيل عليه ،حيث وصفه بأنه كذاب وأنه ال يلتزم
بكلمته ،ومن هنا اشتد العداء بينهما.
6

 -كما أعطى األفغان السنة فيما بعد ،فرصة للقضاء على الدولة الصفوية واحتالل عاصمتها اصفهان ،ملدة مثان

سنوات .وكان الدافع الرئيس لتعبئة األفغان للقضاء على (الروافض) هو لعن اخللفاء الثالثة أيام الدولة الصفوية؛ وقد استفىت
األفغان علماء م ّكة يف هذا الصدد ،وحصلوا على فتاوى منهم حتكم بكفر الشيعة وإباحة دمائهم .ولكن األفغان مل
يسلموا السلطة اىل اخلليفة العثماين الذي طالبهم باخلضوع له" ،لعدم جواز قيام خليفتني يف وقت واحد" ،كما قال املفيت
العثماين ،وقاموا باحملافظة على استقالهلم عن اخواهنم العثمانيني السنة األحناف "ألهنم ليسوا من قريش" ،حسبما يشرتط
احلنابلة ،مما أدى اىل هجوم العثمانيني عليهم.
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وبعد أن تسبب التطرف الصفوي الرافضي املعادي للخلفاء الثالثة وأهل السنة ،يف خسارة الدولة
الصفوية للعراق وسقوطها يف إيران حتت االحتالل األفغاين ،سنة 1134هـ1722 /م  ،قاد "نادر قلي شاه
أفشار" املقاومة اإليرانية ،وتوىل السلطة ،سنة 1148هـ  1736واشرتط عند تتوجيه ملكا على ايران ،التخلي
عن السياسة الفكرية واالعالمية الصفوية (الرافضية) وتبين االعتدال املذهيب وتصفية الرتاث الصفوي 7 .فطرح
شعار الوحدة االسالمية ،بني املذهب اجلعفري واملذاهب السنية األربعة األخرى ،وأجرب علماء الشيعة على
االلتزام مبوقف معتدل من اخللفاء الثالثة والرتضي عليهم ،وعقد من أجل ذلك مؤمترا وحدويا شهريا يف
النجف سنة 1743م

8

ودعا يف املقابل احلكومة العثمانية لالعرتاف باملذهب اجلعفري مذهبا إسالميا

خامسا .ولكن العثمانيني مل يستجيبوا هلذا املطلب  ،وإن دعموا الطريقة البكتاشية 9اليت كانت توايل األئمة
7
كل لفظ
 أخذ نادر شاه تعهدا من رؤساء القبائل االيرانية الذين انتخبوه ملكا إليران  ،عام 1148هـ :االبتعاد عن ّيش ّكل إهانة لساحة اخللفاء الراشدين ،بل يلزمهم االقرار هبم والتوقري هلم واإلجالل فيما لو أتوا على ذكرهم .والتزام الطائفة

الشيعية السري على هنج الطائفة السنّية يف هذا األمر ،واالبتعاد عن املعتقدات الفاسدة واألقوال الكاسدة ،اليت شاعت بني
اإليرانيني يف العهد الصفوي.
 - 8قام نادر شاه بعقد مؤمتر جيمع علماء إيران والعراق وسائر املناطق اإلسالمية األُخرى التابعة له ،يف مدينة النجف،
املادة األوىل فيها
بتاريخ  24 - 21رمضان 1156هـ وإعداد وثيقة من شأهنا توحيد املذاهب اإلسالمية ،وقد اشتملت ّ
السب ،وقبلوا املذهب اجلعفري الذي هو
على الفقرة التالية :مبا أ ّن أهل إيران عدلوا عن العقائد السالفة ،ونكلوا عن الرفض و ّ
من املذاهب احل ّقة ،فاملأمول من القضاة والعلماء واألفندية الكرام اإلذعان بذلك وجعله خامس املذاهب .
نقر اخللفاء الراشدين (رضوان اهلل عليه أمجعني) على الرتتيب ،ونتربأ
وقد وقع عليها علماء شيعة من النجف وكربالء قائلنيّ :
ونتبىن عقيدته الراسخة؛ انطالقاً من قبول املذهب اجلعفري
من الرفض والتربّي،
ونتمسك مبنهج اإلمام الصادق (املعتدل)ّ ،
ّ
من قِبَل قدوة العلماء واألعالم :شيخ اإلسالم ،وأفندية الدولة العلية العثمانية العظام.
9

 -البكتاشية هي طريقة صوفية تركية تنسب اىل احلاج بكتاش ويل (738هـ1388 /م) انتشرت يف األناضول ،وهي جتمع

بني اإلميان باألئمة االثين عشرية وتعاليم الطرق الصوفية القلندرية واحليدرية ،ولكنها تصنف نفسها بأهنا من أهل السنة.
وكانت هلا عالقات وثيقة مع اجليش العثماين الذي عرف (باالنكشارية) اىل أن حارهبا السلطان حممود الثاين وقتل كثريا من
شيوخها كما قضى على اجليش االنكشاري عام 1826م .وما تزال البكتاشية موجودة يف تركيا والبلقان ومصر والعراق ،وال
سيما ألبانيا حيث يقيم زعيمها يف تكية تريانا.
20

اإلثين عشر وحترتم اخللفاء الثالثة .بيد أن سياسة نادر شاه املعتدلة املوالية للخلفاء الثالثة والصحابة ،أدت
اىل إضعاف حجج العثمانيني يف معاداة إيران بتهمة الرفض وسب الصحابة .واكتساب قلوب أهل السنة يف
ايران وخارجها ،وهو ما مسح له بتحقيق جناحات عسكرية سريعة و مذهلة متثلت يف القضاء على احلكام
األفغان احملتلني ،مث باحتالل أفغانستان واهلند وأوزبكستان وتركستان وجزء من العراق.
ورغم التوتر الذي كان يطبع عالقة العثمانيني بشيعة العراق ،إال أن عالقتهم حتسنت قليال يف القرن
التاسع عشر ،عندما توىل الوايل العثماين يف بغداد علي رضا باشا  /الذي كان بكتاشيا عام 1831
فاتسمت عالقاته مع شيعة العراق باالجيابية ،وقام بدعم الشعائر احلسينية يف بغداد وأعطى ملدينة كربالء
حرية يف إدارة نفسها بنفسها .ولكنها انتكست بعد ثورة أهايل كربالء عام  1942واقتحام الوايل جنيب باشا
لكربالء بالقوة وقتل الكثري من أبنائها.
العثمانيون والوحدة االسالمية في مواجهة االستعمار الغربي
وعندما شعر العثمانيون يف أواخر القرن التاسع عشر خبطر التهديد األوريب املتزايد للبالد االسالمية ،قام
السلطان عبد احلميد الثاين ( )1909 – 1876برفع راية الوحدة االسالمية والتقارب مع إيران .وبلغت
احلملة العثمانية من أجل الوحدة االسالمية أوجها يف احلرب العاملية األوىل حيث شعر العثمانيون يف العراق
حباجتهم اىل اجملتهدين الشيعة لتعبئة اجلماهري فأغدقوا العطايا السخية على مدن العتبات املقدسة ،وحاولوا
عقد مصاحلة بني العلماء السنة والشيعة.
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مراجع الشيعة والوحدة االسالمية
وكانت العقود األخرية من القرن التاسع ع شر قد شهدت حركة سياسية ثقافية قادها السيد مجال الدين
األفغاين (الشيعي اإليراين األسدآبادي) لتوحيد العامل االسالمي حتت راية القرآن .كما ورد يف جملة (العروة
الوثقى) اليت أسسها األفغاين يف باريس ،وقال فيها":هل آن األوان ليصبح العامل االسالمي من أدرنة اىل
بيشا ور دولة اسالمية متصلة باألرض متحدة العقيدة جيمع أهلها القرآن؟ أليس لكل واحد منهم أن ينظر اىل
10
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نقاش ،اسحاق ،شيعة العراق ( )1994ص  106دار المدى  ،دمشق ،ط 1996 1

أخيه مبا حكم اهلل من قوله " امنا املؤمنون إخوة" (احلجرات  )10فيقفون بالوحدة سدا حيول عنهم هذه
السيول املتدفقة عليهم من مجيع اجلوانب؟ ال ألتمس بقويل هذا أن يكون مالك األمر يف اجلميع شخصا
واحدا .فان هذا رمبا كان عسريا ولكن ارجو أن يكون سلطان مجيعهم القرآن ووجهة وحدهتم الدين...
ولكل ذي ملك يسعى جبهده حلفظ األمر ما استطاع ،فان حياته حبياته وبقاءه ببقائه" 11.وخاطب األمة
االسالمية قائال":يا أيتها األمة املرحومة  ...اعتصموا حببال الرابطة الدينية اليت هي أحكم رابطة اجتمع فيها
العريب والرتكي والفارسي باهلندي واملصري باملغريب ،وقامت هلم مقام الرابطة النسبية".

12

ودعا األفغاين اىل جتاوز اخلالفات الطائفية ،وال سيما بني اإليرانيني واألفغان قائال":الفرس واألفغان..
طائفتان مها فرعان لشجرة واحدة ،وشعبتان ترجعان ألصل واحد هو األصل الفارسي القدمي ،وقد زادمها
ارتباطا اجتماعيا يف الديانة احلقة االسالمية ،وال يوجد بينهما اال نوع من االختالف اجلزئي (يشري اىل
اخلالف الطائفي) ال يدعو اىل شق العصا ،ومتزيق نسيج االحتاد ،وليس بسائغ عند العقول السليمة أن يكون
مثل هذا التغاير اخلفيف سببا يف ختالف عنيف" 13.وخاطب اإليرانيني باخلصوص":أيها الفارسيون ..كونوا
للوحدة الدينية دعامة ،كما كنتم للنشأة االسالمية وقاية ،أنتم مبا سبق أجدر املسلمني بوضع أساس للوحدة
االسالمية ..أظن ال خيفى عليكم أن هذا الوقت أحسن األوقات لندائكم بالوحدة مع األفغانيني والتحالف
معهم على مقاومة العادين ،لتكونوا باالحتاد معهم حصنا حصينا ،وحرزا منيعا تقف دونه أقدام الطامعني،
أظنكم مل تنسوا أن استيالء االجنليز على املمالك اهلندية ،إمنا مت بوقوع اخلالف بينكم وبني األفغانيني".

11

 -األفغاين ،السيد مجال الدين ( ،)1838-1897والشيخ حممد عبده ( ،)1849-1905العروة الوثقى (،)1884

ص  73إعداد وتقدمي سيد هادي خسروشاهي ،مكتبة الشروق الدولية ،القاهرة ،الطبعة األوىل2002 ،م
12

 -املصدر ،ص 139

13

 -املصدر ،ص 193

14

 -املصدر ،ص 195

22

14

ولق يت الدعوة للوحدة االسالمية استجابة كبرية من اجملتهدين الشيعة الذين أصدروا  ،يف كانون األول
 1910فتاوى جاء فيها ... " :قد رأينا اختالف كلمة العلماء يف غري ما يتعلق بأصول الديانة والشقاق بني
سائر طبقات املسلمني هو السبب املوجب الحنطاط دول االسالم واستيالء األجانب على معظم املمالك
االسالمية ..فألجل احملافظة على الكلمة اجلامعة الدينية واملدافعة عن الشريعة الشريفة احملمدية قد اتفقت
الفتاوى من اجملتهدين العظام الذين هم رؤساء الشيعة اجلعفرية ومن علماء أهل السنة الكرام املقيمني بدار
السالم ،على وجوب االعتصام حببل االسالم كما أمرهم اهلل به ...وعلى وجوب إحتاد كافة املسلمني يف
حفظ بيضة االسالم وصون مجيع املمالك االسالمية من العثمانية واإليرانية عن مداخالت األجانب
وتشبثاهتم ...ونذكر عامة املسلمني األخوة اليت عقدها اهلل تعاىل بني املؤمنني ،ونعلن هلم وجوب التحرز
والتجنب عما يوجب الشقاق والنفاق ،وأن يبذلوا جهدهم يف حفظ نواميس األمة والتعاون والتعاضد وحسن
املواظبة على اتفاق الكلمة حىت تصان الراية الشريفة احملمدية وحيفظ مقام الدولتني العليتني العثمانية
وااليرانية" .ووقع على هذه الفتوى املراجع الكبار كالشيخ اآلخوند حممد كاظم اخلراساين ،وعبد اهلل
املازندراين ،وشيخ الشريعة االصفهاين ،وامساعيل بن صدر الدين العاملي ،وحممد حسني املازندراين.

15

-

15

نقاش ،ص  109 – 108عن مجلة (العلم) سنة  1911ص  ،436 – 434اعيد نشر هذه الفتوى مع تغيرات طفيفة في

العرفان عدد  69سنة  1981ص 5 – 4

وقد رحب هبذه الفتوى الشيعية ،يف مصر ،الشيخ حممد رشيد رضا ،الذي نشرها

يف "املنار" ،وعلق عليها قائال" :إن الفتوى أول مؤشر على استعداد املؤسستني الدينيتني الشيعة والسنية العالء وحدة
املسلمني".

نقاش ص 109

وعندماقامت ايطاليا باحتالل طرابلس الغرب وبنغازي يف تشرين األول  ، 1911أصدر مجيع

اجملتهدين الشيعة الكبار فتوى تدعو اىل اجلهاد ضد إيطاليا .وأصدروا بيانات تندد باحتالل ليبيا ،وقاموا جبمع التربعات
للحرب ضد إيطاليا  ،والدعوة حلشد املقاتلني للدفاع عنها .وقارن عامل شيعي عريب يف كلمة له الغزو االيطايل باحلملة
الصليبية ودعا اىل الوحدة بني املسلمني كافة .وكتب القنصل الربيطاين :يبدو أن موجة من املشاعر املتعاطفة مع السنة قد
اجتاحت الشيعة يف
23

"الكاظمني" .نقاش 110

وعندما شن الربيطانيون حرهبم على الدولة العثمانية ،ونزلت قواهتم يف الفاو جنوب العراق ،هب العلماء
الشيعة للدفاع عن العراق والقوات العثمانية وأصدروا الفتاوى باجلهاد ،واخنرطوا يف عمليات املقاومة.

16

وتعزز الشعور بضرورة الوحدة االسالمية وجتاوز خالفات املاضي الطائفية ،عندما انكشفت احلرب
العاملية األوىل عن سقوط الدولة العثمانية ووقوع معظم البالد االسالمية حتت براثن االستعمار الربيطاين
والفرنسي ،وبدأت اخلطوات األوىل الحتالل فلسطني ،فقام أحد كبار اجملتهدين الشيعة يف العراق وهو الشيخ
حممد حسني كاشف الغطاء ( )1952-بزيارة القدس عام  1931وصلى اجلمعة فيها ودعا اىل الوحدة
االسالمية.

17

وقام بعد ذلك الشيخ حممد تقي القمي ،باهلجرة اىل مصر ،وتأسيس (دار التقريب بني املذاهب
االسالمية) يف القاهرة ،عام 1368هـ1947 /م واليت ضمت خنبة من العلماء املسلمني من خمتلف
املذاهب 18.وقامت هذه الدار بإصدار جملة (رسالة االسالم) اليت استمرت طوال أربعة عشر عاما ،وأسفرت
16

 -واستنادا اىل التقارير الربيطانية فانه حبلول كانون الثاين  1915كان التبشري باجلهاد ميارس يف كل مسجد من مساجد

العراق .وأرسل مبعوثون من مدن العتبات املقدسة اىل العشائر حيثوهنا على قتال الربيطانيني باسم االسالم ...وقيل إن زهاء
 18الف متطوع جندوا من بني سكان الفرات العرب الشيعة ،ووضعوا بامرة القيادة الرتكية ،وكان على رأس اجملاهدين
شخصيات دينية شيعية بارزة منها شيخ الشريعة االصفهاين ومهدي اخلالصي وحممد سعيد احلبويب ومصطفى الكاشاين
ومهدي احليدري وحمسن
17

احلكيم .نقاش ،ص 112

 -وكان الشيخ كاشف الغطاء ( )1952-قد دعا من قبل اىل وحدة السنة والشيعة ،يف كتاب له صدر حوايل 1909

حتت عنوان (الدين واالسالم ،أو الدعوة االسالمية) .نقاش ،

شيعة العراق  ،ص 104

 - 18رأس اجلمعية يف أول تأسيسها أحد كبار املصلحني الوحدويني الوزير السابق لألوقاف حممد علي علوية باشا ،وكان من
بني أعضائها الشيخ عبد اجمليد سليم ،رئيس هيئة الفتوى باألزهر (أصبح شيخا لألزهر فيما بعد) والشيخ أمحد حسني مفيت
وزارة األوقاف ،والشيخ حممود شلتوت (أصبح شيخا لألزهر فيما بعد) والشيخ عبد اللطيف دراز ،وكيل األزهر ،والشيخ
عيسى ممنون ،عضو هيئة كبار العلماء ورئيس اجلمعيات الشرعية ،والشيخ حسن البنا رئيس مجعية االخوان املسلمني،
والشيخ عبد الوهاب خالف ،والشيخ علي اخلفيف والشيخ حممد املدين ،وهم من كبار أساتذة الفقه والتشريع باجلامعة،
إضافة اىل احلاج أمني احلسيين مفيت فلسطني ،والشيخ حممد تقي القمي ،ممثال للمرجعية الدينية يف قم ،والشيخ حممد حسني
24

جهودها عن رأب الصدع التارخيي بني املسلمني السنة والشيعة ،بإصدار شيخ اجلامع األزهر الشيخ حممود
شلتوت ،عام 1378هـ1958 /م فتوى تنص على جواز العمل وفق املذهب اجلعفري 19.وتدريسه يف األزهر
الشريف.
ورمبا ساهم قيام األنظمة العلمانية يف كل من إيران والعراق وتركيا (بعد سقوط اخلالفة العثمانية) وغريها،
يف ختفيف حدة التوتر الطائفي يف العامل االسالمي ،اىل درجة كبرية ،قبل أن يعود التوتر اىل السطح مرة
أخرى ،بعد قيام الثورة االسالمية يف إيران عام  .1979وبالرغم من أن هذه الثورة شكلت يف جوهرها ثورة
على الفكر الشيعي اإلمامي الذي حيصر احلق بتشكيل احلكومة يف االمام الثاين عشر الغائب حممد بن
احلسن العسكري ،الذي يعتقد الشيعة بأنه ولد يف منتصف القرن الثالث اهلجري ،مث غاب منذ ذلك احلني
اىل ال يوم وسوف يظهر يف املستقبل ،وختلي الشيعة عن شرط العصمة والنص يف االمام ،وقبوهلم مببدأ احلكم
اجلمهوري الدميقراطي القائم على االنتخاب  ،وهو ما يقرهبم جدا من الفكر السياسي السين القائم على
كاشف الغطاء ،وا لسيد عبد احلسني شرف الدين من علماء النجف األشرف ،والشيخ علي بن إمساعيل املؤيد ممثال
للمذهب الزيدي يف اليمن ،والقاضي حممد بن عبد اهلل العمري .ويكيبيديا ،نقال عن كتاب" :جتربة التقريب بني املذاهب
االسالمية" للكاتب املصري فهمي هويدي .وكانت اجلمعية حتظى بدعم من املرجع األعلى للطائفة الشيعية السيد حممود
الربوجردي ()1960
19

 -وهذا نصها" :إ ن مذهب اجلعفرية املعروف مبذهب اإلمامية اإلثين عشرية مذهب جيوز التعبد به كسائر مذاهب أهل

السنَّة ،فينبغي للمسلمني أن يعرفوا ذلك ،وأن يتخلصوا من العصبية بغري احلق ملذاهب معينة ،فما كان دين اهلل وما كانت
ُ
شريعته بتابعة ملذهب أو مقصورة على مذهب ،فالكل جمتهدون مقبولون عند اهلل تعاىل جيوز ملن ليس أهال للنظر واالجتهاد

تقليدهم والعمل مبا يقررونه يف فقههم ،وال فرق يف ذلك بني العبادات واملعامالت" .القاسم ،اسعد ،ازمة اخلالفة ،ص 274
عن  /عن رسالة االسالم ،العدد  3من السنة  11ص  227عام  1959انظر ايضا تعليق الشيخ حممد الغزايل ()1996
على هذه الفتوى يف كتابه "دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن املستشرقني" ،حيث قال":اعتقد أن فتوى االستاذ األكرب
الشيخ حممود شلتوت شوط واسع يف هذا السبيل ،وهو استئناف جلهد املخلصني من أهل السنة وأهل العلم مجيعا،
وتك ذيب ملا يتوقعه املستشرقون من أن األحقاد سوف تأكل هذه األمة قبل أن تلتقي صفوفها حتت راية واحدة ،وهذه
الفتوى يف نظري بداية الطريق وأول العمل" .املصدر ،ص  214-213الطبعة السابعة ،اجليزة ،هنضة مصر للطباعة والنشر
2005
25

الشورى ،ويزيل اخلالفات اجلوهرية بني السنة والشيعة 20،اال أن بعض األمساء والطقوس والقشور املتخلفة من
الرتاث الشيعي القدمي ،أضفت على الثورة اإليرانية طابعا شيعيا .وبالرغم من أن الثورة االسالمية اإليرانية
رفعت راية الوحدة االسالمية ،وتبنت خطابا معتدال جتاه اخللفاء الثالثة ،ودعمت القضية الفلسطينية بقوة
دون النظر اىل هوية الفلسطي نيني املذهبية (السنية) إال أهنا حركت اخلارطة الطائفية يف املنطقة ،ودفعت
الشيعة للمطالبة حبقوقهم السياسية يف العراق ودول اخلليج (السنية) والشرق األوسط ،واستقطبت تعاطف
كثري من الشباب السنة يف البالد العربية ،وهو ما دفع بعض الدول العربية لدعم الرئيس العراقي صدام حسني
لشن حرب ضد ايران يف الثمانينات ،استمرت مثاين سنوات من  1980اىل  1988وتأجيج املشاعر
21
الطائفية للوقوف أمام تصدير الثورة االسالمية اىل البالد العربية.
الدور السعودي الوهابي في تعميق الخالف الطائفي ومنع الوحدة اإلسالمية
وبينما كانت تركيا العلمانية هذه املرة بعيدة عن الصراع القومي (بني العرب والفرس) والطائفي (بني السنة
والشيعة) يف الشرق األوسط ،استلمت الراية اململكة العربية السعودية واحلركة الوهابية ملقاومة الثورة االسالمية
اإليرانية واحلركة الشيعية يف العامل .ويف الواقع مل يكن هناك صراع بني السنة والشيعة وال بني العرب والفرس،
ولكن األنظمة العربية املستبدة كنظام صدام حسني يف العراق ونظام آل سعود يف السعودية ،وجدت نفسها
يف مواجهة ثورات شعبية تطالب باحلرية والعدالة والدميقراطية ،فاستخدمت الورقة الطائفية ،لتحارب فئة من
الشعب ،وتستقطب فئة أخرى باسم الدفاع عن "أهل السنة".
20

 -وكان صاحب "املنار" حممد رشيد رضا قد رحب باحلركة الدستورية يف إيران عام  1906واعترب حكومة الشورى

املنبثقة عنها حكومة القرآن ،وقال ":ملا أعلن الشاه مظفر الدين حكومة الشورى النيابية يف ايران (بناء على
دستور  )1906نوهنا بعمله يف (م  7و 8من املنار) وفضلناه هبا على سائر ملوك املسلمني وان عارض ذلك
بع ض علمائهم املتعصبني اجلامدين ،إذ بينا أن حكومة الشورى هي حكومة القرآن ،فاذا نفذهتا حكومة
ايران تكون هي احلكومة االسالمية الوحيدة" .رضا ،حممد رشيد ( ،)1935السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة،
الرسالة األوىل ومقدمتها نشرت يف جملة املنار ،ص  16الطبعة الثانية  1947دار املنار  ،القاهرة
21

 -أصدر االخواين السوري السلفي واملدرس يف بريدة يف السعودية ،حممد سرور زين العابدين كتابا ضد إيران والشيعة

بعنوان "وجاء دور اجملوس" باسم مستعار هو "عبد اهلل الغريب" .وذلك يف عام  ، 1982مكتبة الرضوان ،مصر 2005
26

وكانت السعودية قد استخدمت عند تأسيس دولتها األوىل ( )1744-1818سالح التكفري الوهايب ضد
الدولة العثمانية (السنية)

22

مث خنعت يف الدولة الثانية بعد تدمري إبراهيم باشا لعاصمتها الدرعية عام

 1818للدولة العثمانية ،خالل القرن التاسع عشر ،مث عادت لتكفري الدولة العثمانية ،عند تأسيس الدولة
الثالثة ،واخلروج عليها أثناء احلرب العاملية األوىل 23.وعندما أراد عبد العزيز بن سعود السيطرة على احلجاز
عام  1925حاول أن يظهر بوجه معتدل.

24

وملتزم بالشورى والوحدة االسالمية.

25

فدعا اىل مؤمتر

 -قام األمري سعود بن عبد العزيز (1814م) بتكفري الدولة العثمانية ،بعد سيطرته على احلجاز ،ورفض اهلدنة والصلح

22

معها ،وكتب رسالة مطولة اىل وايل الشام ( يوسف باشا) جاء فيها ":وأما املهادنة واملسابلة على غري اإلسالم ،فهذا أمر
حمال  ،حبول اهلل وقوته  ،وأنت تفهم أن هذا أمر طلبتموه منا مرة بعد مرة  ...وبذلتم اجلزية على أنفسكم كل سنة ثالثني
ألف مثقال ذهبا  ،فلم نقبل منكم ومل جنبكم باملهادنة  ،فان قبلتم اإلسالم فخريهتا لكم وهو مطلبنا  ،وان توليتم فنقول
كما قال اهلل تعاىل( :فان تولوا فإمنا هم يف شقاق فسيكفيكهم اهلل وهو السميع العليم) .وقد احتج وايل بغداد سليمان
باشا  ،على هذه الرسالة العنيفة  ،فأرسل اليه سعود رسالة يعلن فيها موقفا أكثر صراحة من الدولة العثمانية ،ويتهمها
بالكفر والشرك والردة  ،ويدعوها اىل الدخول يف اإلسالم  .وهو ما استفز الدولة العثمانية للقيام حبملة مضادة متثلت يف
اإليعاز اىل وايل مصر حممد علي باشا باهلجوم على احلجاز و جند و القضاء على الدولة الوهابية .راجع املوسوعة الوهابية:
الدرر السنية واألجوبة النجدية  ،ج 1ص  287و  313 – 304و ج 7ص  . 261وأيضا  :رسائل أئمة دعوة التوحيد
 ،لفيصل بن مشعل آل سعود  ،ص  79 – 55و هامش عنوان اجملد  ،البن بشر ،ج 1ص 323
23

 -يتحدث أمني الرحياين ( )1940الذي كان مرافقا البن سعود ،يف كتابه "ملوك العرب" عن اعتبار احلركة الوهابية

السعودية لغريهم من املسلمني وخاصة الشيعة "مشركني" ويقول " :أهنم يعتقدون ان من كان خارجاً عن مذهبهم ليس
مبسلم فيشريون اىل ذلك يف سالمهم بعضهم على البعض(:السالم عليكم يا اإلخوان حيا اهلل املسلمني).واذا سلم عليهم
سين او شيعي فال يردون السالم "  .الرحياين  ،ملوك العرب ،ص  585 - 584دار اجليل بريوت ،الطبعة الثامنة
24

 -وحسبما يقول حممد جالل كشك ( )1993فان توماس لورنس (املعروف بلورانس العرب  ،وهو الضابط الربيطاين

املكلف باالشراف على القوات العربية ضد الدولة العثمانية عام  )1916وجه حتذيرا البن سعود بقوله":إذا كان ابن سعود
يريد أن يتخلى عن الوهابية فنحن نرحب باحتالله للحجاز ،وأما إذا كان يريد أن حيافظ عليها فاننا سوف نأيت باملسلمني
اهلنود لكي خيلصوا بالد احلرمني منه ،إذا ما أصر على الوهابية" .كشك ،حممد جالل ،السعوديون واحلل االسالمي..مصدر
الشرعية للنظام السعودي ،ص  496الطبعة الثالثة 1982
27

إسالمي عام سنة  1926يف مكة املكرمة ضم اهلنود واملصريني والشاميني واجلاويني واألتراك ،ولكنه مل يدع
الشيعة أو اإليرانيني ،ألن أعوانه الوهابيني كانوا يكفرون الشيعة وينعتوهنم بالرافضة ،ويعتربوهنم من أهل دين
آخر غري االسالم ،وقد طلبوا من إمامهم ا بن سعود أن يلزم الشيعة يف القطيف واألحساء البيعة على
االسالم26.

وبناء على سياسة التكفري للشيعة ،تصدى الوهابيون لفكرة الوحدة االسالمية ،اليت كان مجال الدين
األفغاين قد أطلقها يف هناية القرن التاسع عشر ،واستطاعوا أن يؤثروا على تلميذه حممد رشيد رضا ،صاحب
"املنار" لينكفئ عن تلك الدعوة الوحدوية ،فأصدر كتابه (السنة والشيعة ،أو الوهابية والرافضة) واهتم فيه
التشيع للخليفة الرابع علي بن أيب طالب (رض) بأنه كان مبدأ تفرق هذه األمة احملمدية يف دينها ويف
سياستها.

27

مث قام تلميذه الوهايب املصري حممد حامد الفقي ( )1959مؤسس مجاعة أنصار السنة ،سنة

 1926باهتام الشيعة بكل ما حل باملسلمني من متزق وموت وحتطيم لعقائد املسلمني 28 .وقال يف خامتته
لكتاب (السنة والشيعة ..أو الوهابية والرافضة) ما يلي":إن كثريا من العلماء املسلمني الصادقني ،يف خمتلف
العصور حسبوا الشيعة فرقة من املسلمني ضلوا بعض الضالل ،فخاطبوهم بلسان األخوة االسالمية ودعوهم
 - 25املصدر  ،ص 527-526
 - 26أصدر املفيت الشيخ حممد بن عبد اللطيف (و أربعة عشر عاملاً آخر) يف شعبان سنة )1927 /1/17( 1345
بيانا جاء فيه ..." :أما الرافضة فقد أفتينا لالمام ابن سعود أن يلزمهم البيعة على االسالم  ،ومينعهم من اظهار شعائر
دينهم الباطل  ،وعلى االمام أن يلزم نائبه يف االحساء ان حيضرهم عند الشيخ (ابن بشر) و يبايعوه على دين اهلل ورسوله...
و يلزمهم بتعليم (ثالثة االصول) – وهو كتاب للشيخ عبد الوهاب – و َمن أىب قبول ذلك ينفى من بالد املسلمني...و
أما رافضة العراق الذين انتشروا وخالطوا بادية املسلمني فأفتينا االمام بكفهم عن الدخول يف مراعي املسلمني و أرضهم ".

حافظ وهبة  :جزيرة العرب يف القرن العشرين ،ص  227و أنور عبد اهلل  :العلماء والعرش ص  471و التوجيري  ،عبد
العزيز  ،لسراة الليل هتف الصباح  ،ص 369 - 367
27

 -رضا ،حممد رشيد ( ،) 1935السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة ،الرسالة األوىل ومقدمتها نشرت يف جملة املنار ،ص

 4الطبعة الثانية  1947دار املنار  ،القاهرة
28

28

 -املصدر ،ص 246

بذلك اىل أن يفيئوا اىل ظل الوحدة االسالمية حتت راية الكتاب والسنة ...ونستطيع اليوم أن نؤكد يف صدق
ويقني جازم أن تلك احلية اخلبيثة لن جتد هذه الفرصة اال عند من عرفت األمة العاقلة الرشيدة أهنم أدعياء
اصالح ،بل أدعياء إسالم ،مهما زعموا ألنفسهم من صور وألقاب واهنم قلة قد ولتهم األمة ظهرها".

29

وانتهى الفقي اىل "أنه ملن أغىب الغباء وأجهل اجلهل حبق االسالم وباطل الشيعة :وحماولتهم ضم هؤالء
احلشرات السامة والعمل على تقريبهم والصاقهم اىل جسم األمة االسالمية".

30

وفيما كانت مسرية الوحدة االسالمية تتعزز بني السنة والشيعة بتأسيس "دار التقريب" يف القاهرة سنة
 ، 1947وال سيما بعد إصدار شيخ األزهر حممود شلتوت لفتوى االعرتاف باملذهب اجلعفري وجواز العمل
به سنة  ،1958كان الوهابيون ميتعضون من ذلك التقارب ،حيث قام أحد مشايخ السعودية وهو (حممد
نصيف) سنة  1960بنشر كراس لشيخ سلفي سوري يعيش يف القاهرة ،هو حمب الدين اخلطيب (1886
–  )1969حتت عنوان "اخلطوط العريضة اليت قام عليها دين األئمة اإلثين عشرية" ونادى نصيف يف
مقدمته للكتاب باستحالة الدعوة للتقريب بني ما أمساه دين الشيعة اإلمامية اإلثين عشرية ،وخمالفيهم من
أهل السنة.

31

وأعرب اخلطيب يف مقدمة كتابه عن أسفه لتأثر األزهر بفكرة التقريب.

32

واعترب الدعوة

الشيعية للتقريب حماولة لتشييع أهل السنة كما حصل يف العراق اليت حتولت من بالد سنية فيها أقلية شيعية
إىل بالد شيعية فيها أقلية سنية.

33

كما كتب اخلطيب مقدمة لكتاب الشيخ عبد اهلل السويدي عن "مؤمتر النجف" الذي عقده امللك اإليراين
نادر شاه األفشاري سنة 1156هـ 1749/م ،وقال فيها":جنم أخريا داع من الشيعة حضر اىل مصر من
29

 -املصدر ،ص 247

30

 -املصدر ،ص 269

31

 -اخلطيب ،حمب الدين ،اخلطوط العريضة اليت قام عليها دين الشيعة االمامية )1960( ،ص 5

32

 -املصدر ،ص 7

33

 -املصدر ،ص 8

29

إيران ليدعو إىل ما مساه "التقريب بني املذاهب االسالمية" ومراده من ذلك أن حيدث شيئا جديدا مؤلفا مما
عند أهل السنة والشيعة فقط  ...وحنن أيقنا من اليوم األول أن هذا التقريب بني مذهيب السنة والشيعة غري
ممكن وال معقول ،مث هو يؤدي إىل فساد ،ألن لكل من املذهبني أساسا يقوم عليه وخيتلف اختالفا جوهريا
عن األساس الذي يقوم عليه املذهب اآلخر .والطريقة اليت ميكن هبا التقريب هي أن يتنازل أتباع أحد
املذهبني عن مذهبه ويلتحق بأهل املذهب اآلخر .ومل نأنس من داعية هذا التقريب أنه ومجاعته مستعدون
هلذا التنازل ،فلم يبق إال أن يطمع يف تنازل أهل السنة عن مذهبهم ،أو تكوين مذهب ثالث جديد مؤلفا
من بعض ما عند هؤالء وبعض ما عند هؤالء ،وال ينتظر بعد ذلك أن يرضى به أهل السنة وال الشيعة
فيكون فسادا جديدا يف االسالم" 34 .وقال ":أما الدعوة اجلديدة املريبة اىل "التقريب" بني مذهبني خمتلفني يف
األسس اليت قام كل منهما عليها ،ملآرب يظهر أن لبعض اجلهات الدبلوماسية عالقة تشجيع عليها وبطرق
سخيفة ال تنطبق على علم وال على شرع  ،فاهنا جديرة بأن ترفض من أهل السنة ومن الشيعة على السواء
ملا ينتج عنها من عبث باملذهبني قد يبلغ اىل أن يكون منه مذهب ثالث تزداد به الفرقة بني املسلمني".

35

وهكذا مل َير حمب الدين اخلطيب أية إمكانية للحوار والتقريب إال هبذه الصورة":الطريقة اليت ميكن هبا
36
التقريب هي أن يتنازل أتباع أحد املذهبني عن مذهبه ويلتحق بأهل املذهب اآلخر".
وأصدرت اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء يف السعودية ،الفتوى التالية ،ردا على فتوى األزهر جبواز التعبد
باملذهب اجلعفري" :ال جيوز للمسلم أن يقلد مذهب الشيعة اإلمامية وال الشيعة الزيدية وال أشباههم من
أهل البدع كاخلوارج واملعتزلة واجلهمية وغريهم".
34

37

وعززت اللجنة فتواها بالقول "إن مذهب الشيعة اإلمامية

 -السويدي ،عبد اهلل بن حسني بن مرعي العباسي (1174هـ)" ،مؤمتر النجف" مع مقدمة حملب الدين اخلطيب ،ص

 8مطبعة البصري ،بغداد ،بدون تاريخ
35

 -املصدر ،ص 10

36

 -املصدر ،ص 8

37

 -فتاوى إسالمية (اللجنة الدائمة للبحوث واالفتاء) ج153/1

30

مذهب مبتدع يف اإلسالم أصوله وفروعه" 38.وأصدرت حكما بتكفري عوام الشيعة االثين عشرية بقوهلا ":من
شايع من العوام إماماً من أئمة الكفر والضالل ،وانتصر لسادهتم وكربائهم بغياً وعدواً حكم له حبكمهم كفراً
وفسقاً..ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قاتل رؤساء املشركني وأتباعهم ،وكذلك فعل أصحابه ومل يفرقوا بني
السادة واألتباع".

39

وقامت اململكة العربية السعودية حبملة فكرية إعالمية حملاربة الشيعة ورفض أي تقارب معهم ،ونشرت
عشرات بل مئات الكتب والفتاوى اليت تكفرهم ،وكنموذج منها كتاب (عقائد الشيعة االثين عشرية ،سؤال
وجواب) لعبد الرمحن الشثري ،الذي اعترب فيه الدعوة للتقريب بني السنة واملذاهب االخرى ،فاشلة ألهنا
جتتث من القلوب قاعدة االسالم :الوالء والرباء.
االسالم وأهله".

41

40

"وألن التشيع امنا هو ستار لتنفيذ أغراض خبيثة ضد

وحسم أمر التقريب بقوله " أخي املسلم ...إعلم أنه ال لقاء بيننا وبني الفرق املخالفة

للكتاب والسنة إال وفق األصول ال شرعية اليت نصت عليها اآلية الكرمية "قل يا أهل الكتاب تعالوا اىل كلمة
سواء بيننا وبينكم  "...وهي توحيد اهلل ونبذ االشراك به وطاعته يف احلكم والتشريع واتباع خامت األنبياء
واملرسلني ،فيجب أن تكون هذه اآلية شعار كل جمادلة وكل جهد يبذل لتحقيق غري هذه األصول فهو
باطل ..باطل..باطل".

38

42

 -وكانت اللجنة تتألف من :الرئيس :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،ونائبه :عبد الرزاق عفيفي ،وعضوية كل من :عبد

اهلل بن غديان ،وعبد اهلل بن قعود .فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ج378/2
39

 -فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ج377/2

40

 -الشثري ،عبد الرمحن بن سعد ،عقائد الشيعة االثين عشرية ،سؤال وجواب  ،تقدمي عبد اهلل اجلربين ،عبد اهلل بن حممد

الغنيمان ،عبد الرمحن الصاحل احملمود ،ص  ،12مكتبة الرضوان السلفية ،البحرية  ،مصر  ،الطبعة السادسة 2007
41

 -املصدر ،ص 108

42

 -املصدر ،ص 181

31

وقام رئيس قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة جبامعة القصيم ناصر بن عبد اهلل القفاري بتكفري الشيعة
واخراجهم من االسالم واهتامهم بكل ما قذفهم السابقون والالحقون من هتم الزندقة واخليانة والتآمر على
االسالم واملسلمني ،ورفض أي تقارب معهم.

43

ابن باز :ال لقاء وال تقارب مع الشيعة
وأما رئيس اللجنة الدائمة لالفتاء يف السعودية ،الشيخ عبد العزيز بن باز فقد وصف الشيعة بتشابه قلوهبم
مع اليهود والنصارى يف الزيغ واالحلاد والكفر والضالل واحلقد على املسلمني والكيد هلم ...وقال":ألمر ما
سعى مجاعة من شيوخ األزهر املصريني مع القمي االيراين الرافضي يف أعقاب احلرب العاملية الثانيةَّ ،
وجدوا يف
التقارب املزعوم ،واخندع بذلك قلة من كبار العلماء الصادقني ممن طهرت قلوهبم ومل تعركهم احلياة ،وأصدروا
جملة مسوها (جملة التقريب) وسرعان ما انكشف أمرهم ملن خدع هبم ،فباء أمر مجاعة التقريب بالفشل ،وال
عجب فالقلوب متباينة ،واألفكار متضاربة ،والعقائد متناقضة ،وهيهات هيهات أن جيتمع النقيضان  ،أو
يتفق الضدان".

44

وما فتئ مفيت السعودية السابق إبن باز حيارب فكرة التقريب بني الطائفتني بشدة ،فقال يف جواب سؤال
عن إمكانية التقريب " :التقريب بني الرافضة وبني أهل السنة غري ممكن ،ألن العقيدة خمتلفة ،فعقيدة أهل
السنة واجلماعة توحيد اهلل واخالص العبادة هلل ...والرافضة خالف ذلك ،فال ميكن اجلمع بينهما ،كما إنه

الش َيعة ( )1979ج  1ص  18دار طيبة الرياض ،ط 1428 ،3هـ
 - 43القفاري  ،ناصر ،مسألةُ التّقريب بني ْأهل ُّ
السنة و ّ
وللقفاري عدة كتب أخرى يف نقد الشيعة منها :أصول مذهب الشيعة ،والبدعة املالية عند الشيعة اإلمامية ،وحتقيق كتاب:
التشيع والشيعة ألمحد الكسروي.
 - 44فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث واالفتاء  ،الفتوى رقم  7807ج 2ص  134 – 133مجع الشيخ أمحد بن عبد الرزاق
الدويش .الشثري ص  184و جملة اجملاهد ـ السنة األوىل ـ عدد  10شهر صفر 1410هـ  -جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة
اجلزء اخلامس
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ال ميكن اجلمع بني اليهود والنصارى والوثنيني وأهل السنة ،فكذلك ال ميكن التقريب بني الرافضة وبني أهل
السنة الختالف العقيدة".
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وأصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء برئاسة عبد العزيز بن باز وعضوية املشايخ عبد اهلل بن
قعود وعبد العزيز بن غديان  ،وعبد الرزاق عفيفي  ،وعبد اهلل بن جربين ،فتوى بتاريخ  1412/3/12حتت
رقم  2008تقضي بتكفري الشيعة بصورة عامة وإخراجهم من امللة واحلكم بتكفريهم وردهتم ونفاقهم .
حيث ورد فيها ما يلي:
 -1إن الشيعة مشركون شركا أكرب خيرج من ملة االسالم
 -2واهنم مرتدون
 -3واهنم غالة
 -4واهنم منافقون
وبناء على ذلك فقد تقرر ما يلي
أ – حرمة ذبائحهم
ب – حرمة الزواج منهم
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 -الشثري ،ص  185و جمموع فتاوى ابن باز ،ج  131 – 130/ 5ورفض إبن باز حىت فكرة التعاون بني السنة

والشيعة يف حماربة األعداء اخلارجيني كالشيوعيني واالسرائيليني ،قائال" :ال أرى ذلك ممكنا ،بل جيب على أهل السنة أن
يتحدوا وأن يكونوا أمة واحدة وجسدا واحدا ،وأن يدعوا الرافضة أن يلتزموا مبا دل عليه كتاب اهلل وسنة الرسول (ص) من
احلق .فاذا التزموا بذلك صاروا إخواننا وعلينا أن نتعاون معهم ،أما ما داموا مصرين على ما هم عليه من بغض الصحابة
وسب الصحابة إال نفرا قليال ،وسب الصديق وعمر ،واعتقادهم يف اإلثين عشر ،أهنم معصومون وأهنم يعلمون الغيب ،كل
هذا من أبطل الباطل  ،وكل هذا خيالف ما عليه أهل السنة واجلماعة" .ابن باز ،جمموع فتاوى ج131 – 130/ 5
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ج – رفض دعاواهم يف األخوة االسالمية
وقد بىن هؤالء املشايخ فتاواهم  ،حسبما جاء فيها  ،على ما يلي:
 -1دعاء الشيعة لعلي بن ايب طالب دائما يف الشدة والرخاء  ،ودعاء أئمتهم  ،ومناداهتم يف القيام
والقعود  ،وذلك حسب السماع الشخصي ألفراد منهم يف (عرفات) والسعي والطواف  ،كما يقول
الشيخ ابن جربين.
 -2الغلو يف وصف االمام علي  ،حسب السماع الشخصي يف عرفات
 -3جعل االمام علي ربا وخالقا ومتصرفا يف الكون  ،وعلمه بالغيب وامتالك الضر والنفع
 -4الطعن يف القرآن الكرمي والزعم بتحريفه  ،واحلذف منه ما يتعلق بأهل البيت وأعدائهم.
 -5عدم اعتبار القرآن دليال
 -6الطعن يف أكابر الصحابة واخللفاء الثالثة  ،وبقية العشرة وأمهات املؤمنني
 -7عدم قبول أحاديث الصحابة واهتامهم بالكفر
 -8العمل بأحاديث مكذوبة أو ال دليل فيها
 -9ممارسة النفاق والتقية
-10

التمسك بالنفاق كعقيدة

ويف احلقيقة ال مير يوم يف السعودية إ ال وتصدر فتوى من أحد املشايخ الوهابيني أو جمموعة منهم بكفر
الشيعة وضرورة حماربتهم ومقاطعتهم ،كالفتوى اليت أصدرها الشيخ عبد الرمحن بن ناصر الرباك بتاريخ
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2007

واليت يقول فيها :إن "الرافضة" يف مجلتهم هم شر طوائف األمة وجتتمع فيهم موجبات الكفر

والشرك ..تكفري الصحابة  ..وتعطيل الصفات  ..والشرك يف العبادة بدعاء االموات ..واالستغاثة
هبم ."....ويضيف "هذا واقع الرافضة اإلمامية الذين أشهرهم اإلثنا عشرية فهم يف احلقيقة كفار مشركون
لكنهم يكتمون ذلك "  .وقال الرباك يف فتواه "مذهب أهل السنة ..ومذهب الشيعة ضدان ال جيتمعان.
فال ميكن التقريب إال على أساس التنازل عن أصول مذهب السنة أو بعضها أو السكوت عن باطل الرافضة
وهذا مطلب لكل منحرف عن الصراط املستقيم".

46

وعاد الرباك مرة أخرى ليؤكد موقفه الرافض ألي

تقارب بني السنة والشيعة ،بتاريخ  2012/2/25فقال":السنة والرافضة مذهبان متناقضان وطائفتان
خمتلفتان ومذهبهما ضدان ال جيتمعان؛  ...والدعوة إىل التقريب بني السنة والرافضة يشبه الدعوة إىل التقريب
بني النصرانية واإلسالم ،ومعلوم أن الكفر واإلسالم ضدان ال جيتمعان وكذلك السنة والبدعة ،ومعلوم أن
طائفة الرافضة هم شر طوائف األمة؛ فقد مجعوا إىل أصوهلم الكفرية أصول املعتزلة وشر ما تقوم عليه
الصوفية ... ،فالذي يدعو إىل التقريب بني السنة والشيعة إما جاهل حبقيقة املذهبني ،وإما متجاهل مغالط،
والغالب على دعاة التقريب من الشيعة التلبيس واملغالطة ،وأما دعاة التقريب من أهل السنة ففيهم
املخدوعون ،الذين يظنون أن اخلالف بني السنة والشيعة من جنس اخلالف بني املذاهب الفقهية ،كاحلنبلية
والشافعية واملالكية واحلنفية".

47

ومل جيد الرباك مانعا من التحريض على قتال الشيعة ،فأجاب على سؤال حول إمكانية وجود جهاد بني
فئتني من املسلمني (أي :السنة مقابل الشيعة)؟ وقال":إن من املعروف َّ
أن الشيعة تعين الرافضة ،وهم
اإلمامية االثين عشرية ،هلم اعتقادات باطلة  ...وعلى هذا إن كان ألهل السنة دولة وقوة وأظهر الشيعة
بدعهم ،وشركهم ،واعتقاداهتم ،فإن على أهل السنة أن جياهدوهم بالقتال ،بعد دعوهتم ليكفوا عن إظهار
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 -نشرت الفتوى مبوقع الرباك على االنرتنت .

http://www.taghrib.org/pages/news.php?nid=248

 - 47موقع الشيخ عبد الرمحن بن ناصر الرباك :الفرق واجلماعات اإلسالمية  -أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ،تاريخ
الفتوى 1425-11-23 :هـ  ،تاريخ النشر 3 :ربيع اآلخر ، 2012/2/25( 1433
http://ar.islamway.net/fatwa/36667
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شركهم ،وبدعهم ،ويلزموا شعائر اإلسالم ،وإذا مل تكن ألهل السنة قدرة على قتال املشركني ،واملبتدعني،
وجب عليهم القيام مبا يقدرون عليه من الدعوة ،والبيان".

48

وقد أعطى هذا املوقف الوهايب السعودي السليب العنيف من الشيعة ،احلركات الوهابية الناشطة يف البالد
األخرى كالعراق وسوريا ولبنان وباكستان وأفغانستان ،شرعية استباحة دماء الشيعة وأمواهلم وأعراضهم.

49

ومن الواضح اعتماد املوقف الوهايب املكفر للشيعة ،على قراءات متعمدة للمتطرفني والغالة والدمج بينهم
وبني عموم الشيعة ،وعلى صور منطية تارخيية قدمية سلبية ،واهتامات عشوائية ،ونظرات غري علمية ،ومعاملة
طائفة على ضوء كتب وأقوال قدمية وشاذة وفردية ،و تعميم غري مربر  ،وخلط كبري بني مجيع فرق الشيعة
احلاضر منها واملنقرض  ،وعدم مالحظة التطورات النقدية اهلائلة اليت قام هبا علماء الشيعة عرب التاريخ لتصفية
الرتاث الشيعي ومكافحة الغالة واملتطرفني .وقد أقرت بذلك فتوى أخرى صادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث
واإلفتاء حتت رقم  7308وقالت " :إن الشيعة فرق كثرية منها الغالة وغري الغالة" .ولكن الوهابيني نسوا
هذه الفتوى وعادوا للخلط بني خمتلف تياراهتم ،يف خضم احلرب اإلعالمية املعنلة ضد عامة الشيعة.
48

 -الرباك ،عبد الرمحن  .موقع املنجد سؤال رقم (. )10272
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 -وقد عانت احلركة الوهابية نفسها من التكفري من قبل حركات داخلية مضادة هلا تكفر آل سعود واملشايخ التابعني

واملؤيدين له ،وتدعو وتعمل من أجل إسقاط النظام السعودي "نظرا الفتقاده الشروط الشرعية الدينية اليت تؤهله لالستمرار
يف احلكم" .كحركة "اإلخوان" الذين انقلبوا على املؤسس عبد العزيز بن سعود ،عام  1927وحركة جهيمان بن سيف
العتييب الذي قام باحتالل احلرم املكي عام  1979وأعلن فيه ظهور املهدي (حممد بن عبد اهلل القحطاين)  .وتنظيم
القاعدة بزعامة أسامة بن الدن ،الذي أعلن سنة  1997في رسالة مفتوحة وجهها اىل عامة املسلمني وأبناء اجلزيرة العربية
باخلصوص" :خيانة النظام السعودي لألمة ،ومواالة الك ّفار ومناصرهتم ومظاهرهتم على املسلمني ،واعتبار ذلك من نواقض
اإلسالم العشرة" .مث قام (يف سنة  )2003باهتام النظام السعودي بالردة والكفر ،كما أصدر صديقه عاصم املقدسي كتابا
حتت عنوان" :الكواشف اجللية يف كفر الدولة السعودية" .وأصدر أحد كبار علماء الوهابية وهو الشيخ محود بن عقالء
الشعييب ( )2002فتوى بتكفري من يناصر الواليات املتحدة يف حرهبا ضد املسلمني (يف أفغانستان) .مما أثار حفيظة وزير
الداخ لية نايف بن عبد العزيز ،الذي حذر من عملية التكفري املوجهة ضد احلكومة والعلماء التابعني هلا ،وقال":حنن أهل
االسالم حنن الذين نطبق شرع اهلل فكيف يتجرأ أناس مثل هؤالء ويكفرون أبناء البلد  ،قيادة وعلماء ورجاال ونساء؟ كيف
نقبل هذا؟"(.تصريح بتاريخ )2001/10/18
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وبالرغم مما كان يفرتض باملسلمني املصارحة واحلوار وحتديد نقاط االختالف والعمل من أجل تذويبها
وازالتها ،فان التيار السلفي الوهايب استغل تلك السلبيات املوروثة الختاذ موقف قاطع برفض احلوار مع
الشيعة كما رأينا.
ما هي الحقيقة والوهم في الخالف الطائفي؟
والسؤال اآلن :هل اخلالف الطائفي حقيقي؟ أم سياسي مفتعل خيتفي وراء األمساء والعناوين الطائفية؟
وهل هو داخلي؟ أم خارجي؟ وما هي حقيقة اخلالف الطائفي يف التاريخ؟ وكيف نقضي عليه؟ وهل تشرتك
الطوائف يف مصاحل مشرتكة؟ أم يوجد بينها تناقض وعداء واقعي؟
وما هي اخلالفات اجلوهرية والقشرية ،القدمية واحلديثة ،والزائلة والباقية ؟
وكيف حنل هذه اخلالفات ونوحد املسلمني من جديد؟
وإذا كانت الوحدة االسالمية ضرورية فلماذا فشلت حماوالت التقريب بني املسلمني ،خالل القرن العشرين،
و مل تؤت مثارها كما كان منتظرا؟
لقد اطلعت على عشرات الكتب واملقاالت اليت حبثت يف موضوع اخلالف السين والشيعي ،واليت كتبت
وحاولت التقريب والتوحيد بني املذهبني  ،ووجدهتا تفشل يف تقدمي رؤية عميقة لعوامل
من الطرفني،
ْ
االختالف بني السنة والشيعة ،ولذلك تفشل يف تقدمي احلل الناجع للقضاء على ذلك االختالف .فان
معظم الكتابات الوحدوية تنظر اىل الطوائف السنية والشيعية يف نسختها األخرية املتبلورة بعيدا عن جذورها
األوىل ،وإىل إ فرازاهتا القشرية والسطحية والفرعية كاملسائل الفقهية والطقسية والتارخيية وبعض العادات
والتقاليد السيئة ،وال تنظر اىل جوهر اخلالف واجتاهاته األساسية واحليوية .فكيف ميكن أن ينتج أي حوار ال
يعرف احملاور نفسه وال خصمه ،وال عدوه من صديقه ،وال جوهر خالفه مع اآلخرين من تبعات وخملفات
اخلالفات التارخيية البائدة؟
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مل تدرك تلك احملاوالت الوحدوية مع األسف الشديد جوهر اخلالف وأنه ليس بني السنة والشيعة
كطوائف ،وإمنا هو بني احلكام والشعوب ،وهكذا مل تعرف جوهر اخلالف الطائفي ومل تلمسه ،فذهبت
تعاجل القشور والسطوح والبثور واألعراض ،ومل يستعد أي طرف للتنازل عن بعض أفكاره امليتة وأطره
املنقرضة ،فأصبح احلوار عقيما كحوار الطرشان.
ومن هنا حاولت يف هذه الدراسة أن أغوص عميقا يف جذور اخلالف الطائفي السين  -الشيعي ،وأن
تكون كل طائفة ،وأميز بني عناصر اخلالف القدمية البائدة ،وعناصر االتفاق اليت ميكن أن
أكتشف طبيعة ّ

جتمع الفريقني ،وأبتعد عن اخلالفات القشرية والسطحية .وتساءلت مثال :ما هو املذهب الشيعي؟ وما هو

خالفه الرئيسي مع أهل السنة؟ هل هي نظرية اإلمامة اإلهلية ألهل البيت القائمة على النص والعصمة
والساللة العلوية احلسينية؟ كما يؤكد عليها كل من كتب دفاعا عن الشيعة أو انتقد التشيع؟ أم أن هذا
خالف هامشي وتارخيي وبائد وال معىن له اليوم؟ إذن فما هو جوهر اخلالف الراهن بني السنة والشيعة؟ وما
هو جوهر املذهب الشيعي املعاصر؟ وهل أهل السنة هم خصوم الشيعة؟ أم إخواهنم وأهلهم الذين يناضلون
من أجل حتقيق العدالة هلم والدفاع عنهم؟
كما تساءلت أيضا :ما هو جوهر املذهب السين؟ هل هو اإلميان بالشورى يف مقابل النص؟ أم العمل
بالسنة (األحاديث النبوية)؟ واإلميان بالصحابة وأخذ الدين عن السلف الصاحل؟ والتمسك ببعض املسائل
الفقهية والنظريات الكالمية؟
علي أن أدرس تاريخ تكون الطوائف وأنظر بدقة إىل
ولإلجابة عن هذه األسئلة وأسئلة أخرى ،كان لزاما َّ

اخلالفات األساسية السابقة واملتأخرة ،والباقية اليوم ،وأالحظ التطورات البنوية احلاصلة يف طبيعة كل طائفة،
مبا يقلبها رأسا على عقب ،وجيعل منها نسخة مضادة ملا كانت عليه يف بدء نشوئها ،وهو ما يفتح بابا
واسعا من التشابك والتعقيد واالختالط بني عناوين الطوائف الومهية واحلقيقية .وسوف أضرب مثال واحدا
اآلن لكي أقرب الصورة ،فأقول :إن الشيعة االمامية كانوا يقولون يف بدء نشوئهم بنظرية النص والوراثة يف
االمامة ،يف مقابل أهل السنة الذين كانوا يقولون بالشورى وحق األمة يف اختيار األئمة ،فاذا قال الشيعة
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اليوم بنظرية الشورى وأخذوا بالنظام الدميقراطي ،يف حني التزم أهل السنة مثال بنظام احلكم الوراثي امللكي،
أو العسكري ،فمن هو الشيعي؟ ومن هو السين يف حقيقة األمر؟
وبناء على ذلك كيف يكون احلوار بني السنة والشيعة؟ وماهو االختالف اجلوهري بينهما؟ وهل االختالف
والتناقض هو بني الطوائف؟ أم بني احلكام والشعوب؟
ووجدت من الضروري ملعرفة جذور االختالف الطائفي (السين – الشيعي) معرفة االسباب املختلفة
النقسا م املسلمني عرب التاريخ ،منذ بداية تأسيس األمة والدولة االسالميتني ،أي منذ عهد الصحابة وقيام
دولة اخللفاء الراشدين ،وحبث عوامل االختالف بشفافية وصراحة ،ليس من أجل نكأ جراح املاضي ،وإمنا
من أجل معرفة االسباب احلقيقية لالختالف وتفجر احلروب والثورات الداخلية ،ومعاجلتها وبناء الوحدة
االسالمية املنشودة ،على أسس متينة.
ومبا أن الصراع الطائفي بني الشيعة والسنة كان من أكرب الصراعات التارخيية املزمنة واملستمرة عرب
التاريخ ،فقد إرتأيت أن أركز على حمتوى هذا الصراع وأسبابه أكثر من عوامل الصراع السياسية والقومية
واإلقليمية واالقتصادية.
وإذا وفقين اهلل الكتشاف جذر اخلالف بني الطائفتني ،فرمبا لن انتهي اىل تقدمي حلول للجمع والتقريب
بينهما ،وامنا تقدمي أطروحة جديدة ختلع ثوب السنة والشيعة معا ،لرتتدي ثوبا عصريا يقوم على العدل
واحلرية والشورى ،والدميقراطية ،والعلمانية ،والدولة املدنية وليس الدولة الدينية.
وميكن هلذه األطروحة أن تقوم على اجلمع بني اجلماهري احملرومة واملظلومة من كلتا الطائفتني ،والبحث
عن املصاحل املشرتكة واآلالم واآلمال املشرتكة للجماهري بغض النظر عن هوياهتا املذهبية ،والفصل والتضاد
مع األنظمة السياسية "السنية والشيعية" الديكتاتورية الظاملة واملعادية للجماهري.
وهذه األطروحة تتطلب بالطبع القيام بعملييت نقد متوازيتني للفكرين الشيعي والسين بكل شفافية
وموضوعية ،والتحرر منهما متاما ،وتقدمي مشروع للوحدة بعيداً عن ذينك الفكرين التارخييني ،يف طار االسالم
واملصلحة العامة لألمة االسالمية.
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ومن اهلل تعالى التوفيق.
أحمد الكاتب
لندن
2016 / 7/7

مدخل
لماذا تفرق المسلمون؟
بسم اهلل الرحمن الرحيم
بينما يعيش املسلمون اليوم أخطر أزمة تتهدد وجودهم ومستقبلهم ،فاهنم ينسون أوامر رهبم بالوحدة
واالحتاد فيما بينهم ،فيذهب كل قوم اىل االهتمام بقوميتهم ،وأبناء ُك َّل بلد اىل االهتمام فقط مبواطنيهم،
وكل طائفة اىل االهتمام بأتباعها.
ال يوجد اليوم أي شعور وحدوي راسخ جيمع بني املسلمني ،فهم يسريون يف اجتاه انعزايل وتشرذمي
بشكل مطرد ومتزايد  ،حىت تكاد تنقسم القوميات اىل قبائل ،والبالد اىل مقاطعات ،والطوائف اىل أحزاب.
والسؤال اآلن الذي يؤرق كل مسلم اليوم هو:
40

 ملاذا تفرق املسلمون وتشرذموا اىل طوائف وفرق متناحرة؟ وما الذي يدفعهم اىل التناحر واالقتتال؟وقد أمرهم اهلل تعاىل بالوحدة فقال:
ِ ِِ
ِ
اعب ُد ِ
ون ( األنبياء.)92
 إ َّن َهذه أ َُّمتُ ُك ْم أ َُّم ًة َواح َد ًة َوأَنَا َربُّ ُك ْم فَ ْ ُ
ِ ِِ
ِ
اح َد ًة وأَنَا ربُّ ُكم فَاتـَّ ُق ِ
ون ( املؤمنون.)52
َ وإ َّن َهذه أ َُّمتُ ُك ْم أ َُّمةً َو َ َ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ني
َ و ْاعتَص ُموا حبَْب ِل اللَّه َمج ًيعا َوَال تَـ َفَّرقُوا َواذْ ُك ُروا ن ْع َمةَ اللَّه َعلَْي ُك ْم إِ ْذ ُكْنتُ ْم أ َْع َداءً فَأَلَّ َ
ف بـَ ْ َ
ِ
ني اللَّهُ لَ ُك ْم
َصبَ ْحتُ ْم بِنِ ْع َمتِ ِه إِ ْخ َوانًا َوُكْنتُ ْم َعلَى َش َفا ُح ْفَرة ِم َن النَّا ِر فَأَنْـ َق َذ ُك ْم ِمْنـ َها َك َذل َ
ك يـُبَـ ن ُ
قُـلُوبِ ُك ْم فَأ ْ
آيَاتِِه لَ َعلَّ ُك ْم تَـ ْهتَ ُدو َن (آل عمران.)103،
 ملاذا تفرق املسلمون؟..هل حدث ذلك ألسباب داخلية؟ أم خارجية ولنقص يف الدين؟ أم أنَّهحصل بسبب الغلو فيه؟ ..هل تفرق املسلمون بسبب اخلالفات السياسية؟ أم الفكرية والفقهية؟ أم حدث
بسبب اتنباع هم اهلوى وابتعادهم عن الدين؟ وهل اختالفهم رمحة؟ أم نقمة؟ وهل كانت املذاهب الدينية
عالمة على قوة الفكر االسالمي وحيويته؟ أم عامالً وسبباً يف إضعاف االسالم واملسلمني؟ وهل اختالف
املسلمني مسة فريدة فيهم؟ أم هي ُسنَّة طبيعية تارخيية الزمت مجيع األديان؟
مفر منه؟ وأن وحدهتا ضرب من الوهم
 هل االنقسام والصراع قدر األمة االسالمية الذي ال َّواخليال املستحيل؟ وأن قدرها العيش يف ظل الصراع الطائفي املزمن اىل األبد؟ أم أن ذلك حدث بسبب
بعض األخطاء والعوامل السلبية اليت إذا قمنا مبعاجلتها وتصحيحها أمكننا أن ننعم باألمن والوحدة والسالم؟
التوحد
 هل ميكن أن يتَّحد املسلمون مرة أخرى وينسوا اخلالفات القومية والطائفية؟ وإن أرادوا َّفـعلى أي أساس ميكنهم حتقيق ذلك؟

لقد حاول كثري من املفكرين املسلمني حتليل أسباب التفرق واالختالف ،وتقدمي رؤى ونظريات
تعاجل تلك األسباب ،وتؤدي اىل الوحدة ،وهي باختصار ،كما يلي:
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-1

البعد عن الدين وحب الدنيا

أسباب تَـ َفُّرِق املسلمني
يطرح خالد عبد املنعم الرفاعي ،يف موقع (طريق االسالم) السؤال التايل( :ما
ُ
برغم َد ْع َوةِ اإلسالم للوحدة؟) 50ويذكر يف اجلواب عدة أسباب كالبعد عن الدين واالبتداع فيه ،وحب
الدنيا ،واتباع سنن اليهود والنصارى .ويعترب (اجلهل ونسيان العلم) من أفعال النصارى اليت عاقبهم اهلل
ِ َّ ِ
ص َارى
ين قَالُوا إِنَّا نَ َ
بسببها بإلقاء العداوة والبغضاء بينهم اىل يوم القيامة ،بناء على اآلية الكرميةَ " :وم َن الذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضاءَ إِ َىل يـَ ْوم الْ ِقيَ َام ِة َو َس ْو َ
َخ ْذنَا ميثَاقَـ ُه ْم فَـنَ ُسوا َحظًّا ممَّا ذُ نك ُروا بِه فَأَ ْغَريْـنَا بـَْيـنَـ ُه ُم الْ َع َد َاوةَ َوالْبَـ ْغ َ
أَ
ف يـُنَبنئُـ ُه ُم اللَّهُ
ِ
شك َّ
تفارق األهواء ،وقد تكون هذه األهواء من
صنَـعُو َن (املائدة ." )14ويقول":ال َّ
مبَا َكانُوا يَ ْ
أن التفرق يعين ُ
األغراض الشخصية والدنيوية ما جعل النية مدخولة ،وليست خالصة لوجه اهلل ،وهذا ما نشاهده اليوم ،وهو
َّ
أن كل فرقة من الفرق املنتمية إىل اإلسالم ،هي يف الواقع ال تتمسك بقواعد اإلسالم ،وال بأصوله الثابتة".
ويذهب الرفاعي اىل أن البعد عن الدين هو سبب تفرق املسلمني ،مث يقرتح ،كحل ملا حنن فيه" :الرجوع إىل
كتاب اهلل و ُسنَّة رسوله ،وما كان عليه السلف الصاحل يف القرون اخلرييَّة وما بعدها؛ قال صلى اهلل عليه
وسلم" :ترْكت فيكم ما إ ْن متََ َّسكْتُم به لن تَ ِ
ضلُّوا ،كتاب اهلل و ُسنَّة رسوله" ...فإذا فعلنا ذلك احتدنا ،ودانت
ُ
51
لنا الدنيا".

-2

التعصب القومي والتنازع الشعوبي

يعلل القاضي أبو بكر ابن العريب ( 543هـ) سبب تفرق املسلمني يف عهدهم األول ،بـرجوعهم اىل العصبية،
فيقول":كانت اجلاهلية مبنية على العصبية ،متعاملة بينها باحلمية ،فلما جاء االسالم باحلق ،وأظهر اهلل منته
على اخللق ،قال اهلل سبحانه" :واذكروا نعمة اهلل عليكم إذ كنتم أعداء فألف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته
إخوانا"( .آل عمران )103 ،وقال لنبيه":لو أنفقت ما يف األرض مجيعا ما ألفت بني قلوهبم ،ولكن اهلل ألف
 - 51الرفاعي ،خالد عبد املنعم ،موقع طريق االسالم:
أسباب-تفرق-املسلمني www.islamway.net/fatawa/35722/
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بينهم ،إنه عزيز حكيم"( .األنفال )63 ،فكانت بركة النيب حتميهم ،وجتمع مشلهم وتصلح قلوهبم ،ومتحو
ضغائنهم ،فاستأثر اهلل برسوله ونفرت النفوس ومتاسكت الظواهر منجزة ما دام امليزان قائما ،فلما رفع امليزان
– كما تقدم ذكره يف احلديث – أخذ اهلل القلوب عن األلفة ،ونشر جناحا من التقاطع ،حىت سوى
جناحني بقتل عثمان ،فطار يف اآلفاق ،واتصل اهلرج اىل يوم املساق ،وصارت اخلالئق عزين ،يف كل واحد
من العصبية يهيمون ،فمنهم بكرية ،وعمرية ،وعثمانية ،وعلوية ،وعباسية ،كل يزعم أن احلق معها ويف
صاحبها ،وال باقي ظلوم غشوم مقرت من اخلري عدمي ،وليس مبذهب ،وال فيه مقالة ،وامنا هي محاقات
وجهاالت ،أو دسائس للضالالت ،حىت تضمحل الشريعة وهتزأ امللحدة من امللة ،ويلهو هبم الشيطان
52
ويلعب ،وقد سار هبم يف غري مسري ،وال مذهب".
ولكن الفقيه املصري السيد سابق (1947م) ،يرفض هذا الرأي وينفي حدوث أي خالف كبري بني
الصحابة "ومن بعدهم من القرون املشهود هلم باخلري" ،ويقدم صورة وردية عن جيل الصحابة ،ويقول بأنه
"مل يقع بينهم اختالف اال يف مسائل معدودة كان مرجعه التفاوت يف فهم النصوص"  53 .كما يُنقل عن

اخلليفة األموي عمر بن عبد العزيز قوله":إن هذه األمة مل ختتلف يف دينها وال يف نبيها وال يف كتاهبا ..وامنا
اختلفت يف الدينار والدرهم".

54

ولذلك يغفل حممد أبو زهرة ،دور الصحابة  ،يف معرض بيانه لعوامل تفرق املسلمني ،ويشري اىل دور
العصبية العربية يف العهد األموي ،مث رد فعل الشعوبية عليها 55 .ويقول":كانت العصبية االقليمية أو
الشعوبية كما مسيت يف التاريخ االسالمي ،قد أخذت تتخلل اىل اجلماعات االسالمية ،وكانت يف الوجود
 - 52ابن العريب ،أبو بكر ( 543هـ) العواصم من القواصم ،ص  351 – 350حتقيق الدكتور عمار طاليب ،1974
مكتبة دار الرتاث ،القاهرة
 - 53السيد سابق ،فقه السنة ( )1947ج  1ص  ،8 -7دار مصر للطباعة ،الفتح لالعالم العريب ،القاهرة
 - 54ابن كثري ،البداية والنهاية ،اجلزء التاسع ،فصل خالفة عمر بن عبد العزيز.
 - 55الشعوبية ،هي حركة التسوية بني الشعوب ،أو اإلميان بتساوي الشعوب وعدم وجود فضل للعرب على غريهم من
العجم ،بناء على آية "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل
أتقاكم ،إن اهلل عليم خبري" (احلجرات ،آية  )13أو القول بتفضيل العجم على العرب واالنتقاص منهم .وكما جاء يف
(القاموس احمليط)" :الشعويب بالضم حمتقر العرب ،وهم الشعوب" قال عنها القرطيب " :هي حركة تبغض العرب وتفضل
العجم" وقال الزخمشري يف (أساس البالغة) ":وهم الذين يصغرون شأن العرب ،وال يرون هلم فضال على غريهم" .وقد
انتشرت الشعوبية يف البداية بني الفرس ألهنم أول من دخل يف االسالم من غري العرب ،مث بني مولدي األندلس واألتراك.
43

وراء العصبية العربية اليت انبعثت من مراقدها يف العهد األموي ،فكانت العصبية اجلنسية وراء العصبية العربية
56
وكلتامها جاهلي يف معناه ،ناف للحقائق االسالمية ،والوصايا احملمدية".
ويشرح أبو زهرة ذلك بقوله":ظن الكثريون أن السبب األكرب هو قيام العصبية العربية من سباهتا وانبعاثها
من مرقدها"  57ويضيف":ما أن جاءت الدولة األموية  ،وقد كانت عربية ،وكانت شديدة التعصب للعرب،
ومل تعط املوايل حق هم الكامل يف االسالم ،وأرادت االسالم عربيا ،ومل تفهم انه دين الكافة ...ولشدة
التعصب للعرب من الدولة األموية روي أنه يف اجليش ما كان يقسم لغري العريب اذا اشرتك يف اجلهاد ،مع ان
حكمه على غري العريب ،كالعربية على سواء ،بل كان يرضخ له اذا جاهد مع اجملاهدين أي يعطى عطاء غري
مقدور من غري أن يقتسم من العرب .وتلك يف حكم االسالم قسمة ضيزى ،ما كانت عدال ألن اجلهاد
على اجلميع والغنائم لكل فيها سهم معلوم وحظ مقسوم ،وتلك جاهلية يف االسالم وما كانت جتوز يف ظل
خليفة أو من هو قائم مقام اخلليفة.

58

ويؤكد ذلك حممد السماك فيقول" :ملا ضعفت روح التكامل اخللقي يف االسالم كان الفوز للنزاع الشعويب
وكان فوزا على حساب سلطان االسالم ،فتجزأت الدولة ومت النصر ألعداء االسالم" 59.دون أن يشري
بالطبع اىل دور العصبية لدى اجليل األول يف تفرق املسلمني.

-3

الظلم والفساد السياسي

ويشكل (الظلم والفساد السياسي) كعامل من عوامل البعد عن الدين امتداداً للتحليل السابق ،ولكنه
يتمثل يف ابتعاد احلكام عن العدل واستغالل السلطة لتحقيق مآرب خاصة .حيث يؤشر الشيخ األزهري
56

 -أبو زهرة  ،حممد ( )1974الوحدة االسالمية ( )1971ص  11دار الرائد العريب ،بريوت لبنان

57

 -املصدر ،ص 163

58

 -املصدر ،ص 164

59
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 -األمني ،حسن ،االمساعيليون واملغول ونصري الدين الطوسي ( )1997دار الغدير ،بريوت ،ط  1ص 223

(القرآين) أمحد صبحي منصور ،اىل بداية تفرق املسلمني يف عهد عمر بن اخلطاب ،بسبب الفتوحات العربية
اليت متت واليت انطوت على امتصاص ثروات الشعوب املفتوحة يف الشام والعراق وفارس ومصر ،باسم اجلزية
واخلراج ،وتكديسها يف جيوب الفاحتني العرب ،فيقول" :إن احتالل العرب املسلمني للبالد املفتوحة هو
الذي أوجد املذهبية والفرقة بني املسلمني العرب وغري العرب" .كما ان الصراع على تلك الثروات بني
الفاحتني العرب كانت سببا للثورة على عثمان بن عفان ،وانفجار الفتنة الكربى األوىل يف االسالم.

60

وهذا ما يذهب اليه الكاتب الشيعي حممد حسني الزين يف كتابه (الشيعة يف التاريخ) حيث يقول
ومن أثارها وسبَّبها؟"" :دامت األمة على ذلك الشكل من
حتت عنوان" :بدء الفنت يف امللة االسالمية َ
االحتاد واالخالص لالسالم واملسلمني ،والعمل بتلك السنن والتعاليم النبوية قدر اجلهد ،اىل أواخر أيام
عثمان (رض) حيث تغلبت فئة من بطانته وتولت األعمال ،وانتشرت يف البالد تأمر وتنهى حسب األهواء
وتن ال ما تريد من املالذ واملالهي اليت حرمها الشرع الشريف ومل يعتدها املسلمون من قبل ومل يستطيعوا الصرب
عليها واإلغضاء عن فاعليها ،فكان من الطبيعي أن ينهضوا وميألوا األرض والسماء بصدى أصواهتم احلرة
واستنكاراهتم الشديدة".
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ويبدو َّ
أن (الديكتاتورية) حتتل قمة الظلم والفساد السياسي ،حينما تتمثل يف احتكار السلطة لقبيلة معينة
أو شخص معني ،وإلغاء الشورى ،واالستيالء على السلطة بالقوة وتوريثها لألبناء غصبا إلرادة األمة ،وقتل
أي معارض للحاكم  ،وقد جتسدت بأوضح صورها يف توريث معاوية احلكم البنه يزيد ،بالقوة واإلكراه ،مما
أدى اىل ثورة االمام احلسني بن علي ،ومقتله يف كربالء ،مث ثورة أهل املدينة وقمعهم يف واقعة احلرة ،مث ثورة
أهل مكة بقيادة عبد اهلل بن الزبري ،وما تبعها من ثورات ضد احلكم األموي ،وسيطرة احلجاج على العراق،
واراقته للدماء ما أفرز حالة من التمزق والتشرذم وترسيخ للمذهبية السياسية.

 - 60منصور ،أمحد صبحي 2006 ،مقال حتت عنوان :املسكوت عنه يف سرية عمر بن اخلطاب يف الفكر السين ،موقع
أمحد منصور
 - 61الزين ،حممد حسني ،الشيعة يف التاريخ ( ،)1938ص  139مكتبة النجاح ،الطبعة الثانية ،مطبعة العرفان صيدا
لبنان
45

ورمبا كان يف قوله تعاىل "وما تفرقوا إال من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم"(.الشورى )14،الذي
يتحدث عن أهل الكتاب ،إشارة واضحة اىل دور البغي والظلم يف تفريق كلمة املسلمني ،أيضا.
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 -4الحركات االنفصالية ،والقرارات الخاطئة ،في غياب األمة
وكنتيجة للفتنة الكربى ،وحماولة السيطرة على األمة بالقوة حدثت التجزئة السياسية األوىل يف الدولة
االسالمية الناشئة على يد وايل الشام (معاوية بن أيب سفيان) الذي أعلن مترده على السلطة الشرعية لالمام
علي بن أيب طالب ،وانفصاله عنها قبل أن يسيطر على مجيع أرجاء الدولة االسالمية ،بعد تنازل االمام
احلسن بن علي له عن اخلالفة ،سنة  41للهجرة.
مث حدثت ثورات عديدة كادت تقضي على احلكم األموي ،كثورة عبد اهلل بن الزبري ،و َّ
لكن عدداً
من احلكام األمويني ظلوا هم املسيطرين على احلكم يف الدولة االسالمية ردحا من الزمن وجنحوا يف قمع
تلك الثورات ،حىت اختلفوا فيما بينهم بعد ذلك ،فاهنارت دولتهم يف النهاية أمام الثورة العباسية سنة .132
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 -يلخص حممد أبو زهرة أسباب التفرق ،يف  ":فساد احلكم عند احلكام ،وصريورته ملكية تتغالب مع غريها ،وتطبيق

قانون الغابة على املسلمني بعضهم مع بعض ،فلم يفرق احلكام بني حكم نبوي يستمد أصوله من االسالم ،وحكم الغلب
والقهر .وإمهال الشورى عند تعيني احلاكم ،ويف حكمه ،فان اهلل تعاىل يقول "وأمرهم شورى بينهم" وان ذلك يقتضي أال
خيتار احلاكم إال بشورى املؤمنني ،وأن تكون بعد الشورى حرية املبايعة وأن يوىف احلاكم حبق البيعة ويويف احملكوم حبقها،
وحقها من احلاكم العدل وأال يهلك احلرث والنسل ،وأن يعمل ما فيه خري املسلمني ،وأن يستشري حتما أهل الرأي
واخلربة...وجعل احلكم وراثيا  ،يتلقاه اخللف عن السلف كأن الشعوب مادة تورث ،وأن احلكم حق ينتقل من مالك اىل
مالك ،وما نظر االسالم اىل الشعوب هذه النظرة ،وقد وصف الرسول هذا النوع من احلكم بأنه ملك عضوض ،وأنه ترتب
على جعل احلكم وراثيا أن تواله غلمان ال يدركون ويتلعب هبم .وقد نتج من إمهال الشورى ،وصريورة احلكم استبداديا يف
إقامته ،ويف نظامه ،إمهال رأي اجلماعة االسالمية إمهاال تاما ،فانقطع االتصال بني احلاكم واحملكوم ،وطغى احلاكم وذل
احملكوم" .أبو زهرة  ،الوحدة االسالمية  ،ص 226
46

بيد أن األمويني مل يستسلموا إلرادة األمة ،فقام عبد الرمحن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد امللك
وفصل القسم الغريب من الدولة
بن مروان بالسيطرة على األندلس البعيدة عن عاصمة اخلالفة العباسية،
َ
االسالمية عن القسم الشرقي منها فصال هنائيا سنة  138هجرية.
ومل ميض وقت طويل حىت قام اخلليفة العباسي هارون الرشيد ( )170-192بالتمهيد لتجزئة ما
تبقى من الدولة االسالمية طواعية ومن أعلى موقع يف الدولة ،عرب تفويضه إبراهيم بن األغلب والية إفريقيا
سنة  ، 184ليحكمها بصورة وراثية ،كما يقول حسن األمني":أنشأ أسرة ملكية يف إفريقيا ووهبها تلك
الوالية لتستقل هبا وتنفصل عمليا عن الدولة .وهكذا قامت الدولة األغلبية يف إفريقيا مستقلة متام
االستقالل ،ما عدا بعض الشكليات اليت ال أثر هلا يف التجزئة احلقيقية واالستقالل الكامل".

63

مث قام هارون الرشيد وهو يف قمة جربوته ،بتقسيم ما تبقى من الدولة العباسية يف آسيا اىل قسمني
منفصلني انفصاال كامال ،وجعل والية العهد لولده حممد األمني على بغداد والقسم الغريب من الدولة ،يف
حني جعل ابنه عبد اهلل املأمون (وليا تاليا للعهد) وحاكما على مرو والقسم الشرقي املمتد من مدينة مهذان
اىل أقاصي أرض الدولة االسالمية ،وذلك خوفا من صراعهما على السلطة بعد وفاته ،ومع ذلك فقد دخل
األخوان يف حرب ضروس دامت مخس سنوات هزم املأمون فيها األمني وقضى عليه سنة 198هـ.
َ
 -5االبتعاد عن أهل البيت
ويف حماولة من الشيعة لتحليل عوامل االختالف والتفرق بني املسلمني ،اعترب عامتهم( :االبتعاد عن
أهل البيت) بعد وفاة رسول اهلل (ص) أكرب سبب لتفرق املسلمني ،وهو ما يذهب إليه صاحل الكرباسي،
الذي يقول يف معرض جوابه عن سؤال (ملاذا تفرق املسلمون؟) :إن "عدم التمسك بكتاب اهلل وأهل بيت
الرسول (حسب حديث الثقلني) هو السبب األول والرئيس لتفرق املسلمني".
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 -األمني ،االمساعيليون واملغول ونصري الدين الطوسي ( )1997ص 223 -222
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 -موقع مركز االشعاع االسالمي للدراسات والبحوث االسالمية ،على شبكة االنرتنت.

47

وهو ما يؤكده أيضا علي احلائري  ،حيث يقول" :السبب الرئيسي يف ذلك هو ّأهنم مل يعتصموا مجيعاً
النيب (صلّى اهلل عليه وآله وسلّم) هلم،
حببل اهلل الذي أُمروا باالعتصام به ،ومل ّ
يتمسكوا بالثقلني الذين تركهما ّ

متسكوا
وأمرهم
بالتمسك هبما ،ومها " :كتاب اهلل ،وعرتته أهل بيته "َ ،
وو َعدهم بأن ال يضلّوا أبداً ما إن ّ
ّ
النيب (صلّى اهلل عليه وآله
هبما ،كما جاء يف حديث الثقلني املتواتر عند املسلمني ،فلو كان املسلمون بعد ّ
التمسك يف الواقع هو الكفيل بوحدهتم ؛ أل ّن هذين الثقلني:
متسكوا بالقرآن والعرتة لكان هذا ّ
وسلّم) قد ّ

"القرآن ،والعرتة " ،ال خيتلفان فيما بينهما ،وال يفرتقان عن بعضهما إىل يوم القيامة ،كما قال (صلّى اهلل
علي احلوض" ،فكالمها واحد ،وهنجهما واحد ،فال منشأ
عليه وآله وسلّم) " :وأ ّهنما لن يفرتقا ّ
حىت يردا ّ
65
التفرق حينئذ" .
لالختالف و ّ
ط أهل
وهذا ما يردده أيضا جعفر علم اهلدى ،الذي يعلل سبب تفرق املسلمني "بابتعادهم عن خ ّ
البيت ومنهجهم وسريهتم" ويستشهد حبديث الثقلني وحديث آخر هو "مثل أهل بييت كسفينة نوحَ ،من

ومن تركها غرق" ويضيف" :فلو كان املسلمون يتبعون األئمة املعصومني من العرتة الطاهرة مل
ركبها جناَ ،
"وأَ ْن لَ ِو
حيصل بينهم اخلالف ،و لـحصلت لديهم اهلداية ،والسعادة الدنيوية واألُخروية ،قال اهلل تعاىلَ :
ِ
اه ْم َماءً َغ َدقًا"( .اجلن )16 ،و الوحدة اليت دعا اليها اإلسالم بقوله تعاىل:
َس َقْيـنَ ُ
استَـ َق ُاموا َعلَى الطَّ ِري َقة َأل ْ
ْ
66
صموا ِحبب ِل اللَّ ِه َِ
ِ
مج ًيعا َوَال تَـ َفَّرقُوا"( .آل عمران )103،هي التمسك بأهل البيت".
"و ْاعتَ ُ َْ
َ
وأما صائب عبد احلميد ،فيعترب االنقالب السياسي على "أويل األمر" الذين أمر اهلل بطاعتهم "أول افرتاق
وقع يف األمة بعد غياب رسول اهلل (ص) وقد متدد مع الزمن ليكتسب كل مقومات الفرقة الواقعية ،سياسيا
وفكريا وعقديا وفقهيا".
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 -6اإلبتداع وإتِّباع األهواء
 - 65موقع( :احلقائق االسالمية) على شبكة االنرتنت.
 - 66موقع (منتديات الدفاع عن الصحابة) ،سبب تفرق املسلمني من منظور الروافض ،على العنوان التايل:
www.al-sahaba.net
 - 67عبداحلميد ،صائب ،املذاهب والفرق يف االسالم ،ص  38مركز الرسالة .ويضيف :إن " احداث مرجعية "سنة
الشيخني" وحترمي رواية سنة النيب أول إحداث لفرقة يف التاريخ االسالمي" .املصدر ،ص 36 – 35
48

ويف مقابل حتليل الشيعة لسبب تفرق املسلمني ،يقول "أهل السنة" :إن سبب التفرق واالختالف
هو( :إتباع األهواء والبدع) ،وخروج طوائف منهم عن هنج ال ُسنَّة واجلماعة ،وهذا معلوم من الدين بالضرورة
وقد أخرب اهلل عنه وحذر منهِ :
َّ
اصِربُوا إِ َّن اللَّ َه َم َع
ب ِرحيُ ُك ْم َو ْ
َ
"وأَطيعُوا الل َه َوَر ُسولَهُ َوال تَـنَ َازعُوا فَـتَـ ْف َشلُوا َوتَ ْذ َه َ
َّ ِ
ين"(.األنفال )46 ،وأخرب به رسوله (ص) وحذر منه .لكن الذم إمنا يكون للمفارق ،وهم أهل
الصاب ِر َ
األهواء والسبل ،ال للمتمسك باحلق وال ُسنَّة وهم السلف الصاحل أهل ال ُسنَّة الذين أخذوا بأسباب العزة
والنصر والتمكني وهو االعتصام حببل اهلل .وإن كتب العقائد اخلارجة عن السنة ،وهي كتب أهل األهواء،
هي اليت رسخت الفرقة وأسهمت يف حدوث النكسات على األمة ،خبالف كتب السلف اليت متثل دين اهلل
الذي يأمر باجلماعة والطاعة ،وينهى عن الفرقة واخلروج.
يقول ناصر القفاري" :خرجت كثري من الطوائف اليت تتسمى باإلسالم وليس هلا من اإلسالم
نصيب ،ونادت بآراء وعقائد غريبة عن اإلسالم وبعيدة عن كتاب اهلل و ُسنَّة رسوله  -صلى اهلل عليه وسلم

 .ولقد كان لظهور هذه األفكار والعقائد والطوائف آثار بعيدة املدى يف تفريق األُمة ،وإضعاف شأهنا".ويستشهد القفاري بقول البن تيمية":إذا ترك الناس بعض ما أنزل اهلل ،وقعت بينهم العداوة والبغضاء؛ إذ مل
يبق هنا حق جامع يشرتكون فيه؛ بل (تَـ َقطَّعُوا أ َْمَرُه ْم بـَْيـنَـ ُه ْم ُزبـًُرا ُك ُّل ِح ْزب ِمبَا لَ َديْ ِه ْم فَ ِر ُحو َن"( .املؤمنون :آية
68
.)53
وقد اهتم القاضي اإليراين (اإلصالحي الناقد للشيعة والتشيع) أمحد كسروي ( )1945الشيعة
اإلمامية بأهنم سبب الفرقة ،ومحلهم مسؤولية االنشقاق بني املسلمني ،فقال يف كتابه":التشيع والشيعة"" :أما
اخلالفة ،فكان املسلمون يعتقدوهنا شورى بني املهاجرين واألنصار ،والشيعة ادعوها أمراً إهليا .فزعموا أن
اخلليفة هو نائب عن النيب ،فيجب أن يكون خمتارا من اهلل ،ومنصوصا عليه من النيب ،وهذا املختار ال يكون
إال االمام املبعوث ،فاالمام عند الشيعة رجل إهلي ،وهو اخلليفة أيضا .وأتى هذا التطور بنتائج عظيمة ،منها:

68
الش َيعة ( )1979ج 1ص  5دار طيبة الرياض ،ط 1428 ،3هـ و
 القفاري ،ناصر ،مسألةُ التّقريب بني ْأهل ُّالسنة و ّ
ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ج 13ص.227

49

أن الشيعة (أي هذه الفئة اجلعفرية) انفصلت عن مجاعة املسلمني ،وصارت هلا عقائد وأحكام على حدهتا،
69
وتأصلت العداوة بني الفريقني".
وهو ما ذهب اليه أيضا حممد رشيد رضا ( ،)1935صاحب جملة "املنار" الذي اهتم التشيع للخليفة
70
الرابع علي بن أيب طالب (رض) بأنه كان مبدأ تفرق هذه األمة احملمدية يف دينها ويف سياستها.
ولكن الشيخ علي آل حمسن ،يرد هذا الكالم قائال :إن الشيعة االمامية هم الفرقة الناجية ،و"ال ريب
يف أن أهل ال ُسنَّة واملعتزلة واخلوارج وغريهم من الطوائف مل يتمسكوا بأهل البيت عليهم السالم ،فوجب
مبقتضى احلديث (الفرقة الناجية) وقوعهم يف الضالل ،وأما الشيعة االمامية فاتبعوهم وأختذوهم أئمة ،فكانوا
بذلك هم الناجني دون غريهم".

71

 -7الغلو في أئمة أهل البيت
وإضافة اىل اهتام الشيعة بابتداع نظرية اإلمامة والنص على االمام علي بن أيب طالب باخلالفة ،وأن
ذلك سبب افرتاق األمة إىل شيعة وسنة ،فان هناك اهتامات أخرى للمتطرفني والغالة من الشيعة برفع درجة
األئمة اىل مستوى أعلى من ذلك ،بالقول إن األئمة يعلمون الغيب وأهنم يوحى هلم ،أو يستوحون علمهم
"لدنيّاً" من اهلل ،بدون تعليم ،وكذلك رفعهم درجات أخرى أعلى من ذلك بالقول إن األئمة أنبياء أو آهلة
أو حمل حلول اهلل ،وعلى األقل أن اهلل فوض اليهم اخللق واحلياة واملوت والرزق واحلساب وتدبري الكون.

وهذه أقوال قال هبا عدد من الفرق املغالية ،يف زمن االمام علي بن أيب طالب (كالسبئية) ،وزمن اإلمام
جعفر الصادق (كاخل طابية) ،ومن بعده من األئمة خالل القرون الثالثة األوىل (كاملفوضة والنمريية) ،وقد
 - 69كسروي ،أمحد ( )1945التشيع والشيعة ،ص  48حتقيق ونشر ناصر بن عبد اهلل القفاري وسلمان بن فهد العودة،
1988
 - 70رضا ،حممد رشيد ( ،) 1935السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة ،الرسالة األوىل ومقدمتها نشرت يف جملة املنار ،ص
 4الطبعة الثانية  1947دار املنار  ،القاهرة
71
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 -آل حمسن ،علي ،مسائل خالفية حار فيها أهل السنة ،ص  243شبكة الشيعة العاملية.

قاومها أئمة أهل البيت واستنكرها الشيعة االمامية ،ولكنها وجدت طريقها اىل بعض املصادر الشيعية القدمية
كـ "بصائر الدرجات" للصفار القمي و"الكايف" للكليين ،وبعض احلشويني واألخباريني ،واملتطرفني الشيعة
املعاصرين ،وهو ما أثر على صورة الشيعة يف أذهان كثري من أهل السنة ،مما دفعهم اىل اهتام عامة الشيعة
بتبين تلك األقوال ،واختاذ موقف سليب منهم ،وحتميلهم مسؤولية الفرقة بني املسلمني.
 -8التكفير
وهو نوع من التطرف يف احلكم على اآلخرين حكاما وحمكومني ،أدى ويؤدي اىل القطيعة والتفرق
واالقتتال بني املسلمني ،ورمبا كان بعض الصحابة الذين ثاروا على عثمان بن عفان ،واهتموه بالكفر ،كما
يروى عن السيدة عائشة أهنا كانت حترض عليه وتقول":اقتلوا نعثال فقد كفر" رمبا كانوا هم أول من سن سنة
التكفري قبل اخلوارج .وقد اتبعهم "اخلوارج" الذين انشقوا عن جيش االمام علي بن أيب طالب ،بعد واقعة
التحكيم الفاشلة بينه وبني معاوية ،واهتموه بالكفر وطالبوه بالتوبة لقبوله بالتحكيم .وهو ما أدى اىل حرب
النهروان ،مث اىل مقتل االمام بيد أحد اخلوارج (عبد الرمحن بن ملجم املرادي) سنة  40للهجرة.
وقد استمر منهج التكفري ،بعد ذلك بقيام اخلوارج بتكفري مرتكب الكبرية من املسلمني ،واالعتقاد
بعدم غفران اهلل ذنبه يف اآلخرة ،كما استمر يف قيام بعض املتطرفني من السنة والشيعة عرب التاريخ بتكفري كل
من ال يؤمن بعقيدهتم أو ينسجم معهم.
وبلغ التطرف يف التكفري أوجه ،لدى احلركة الوهابية اليت أعلنت تكفري معظم أبناء األمة االسالمية ،ممن
ال يؤمن بعقيدة حممد بن عبد الوهاب ،أو يرتكب ناقضا من نواقض الدين ،حسب تفسريه هلا.

72

ويرد "الوهابيون" التهمة ،بالقول :بأن الشرك الذي وقع فيه كثري من أبناء األمة االسالمية ،يشكل
عامال مهما يف متزيق األمة ،بناءاً على فكرهتم يف إخراج "املشركني" من االسالم ،حيث أن "الوهابيني"
72

 -انظر :كتب حممد بن عبد الوهاب( :كشف الشبهات) ،ص  5و ،9و(التوحيد الذي هو حق اهلل على العبيد) ص

 36و(رسالة يف معىن ال إله إال اهلل).
51

يؤمنون بأن التوسل باألموات من األولياء والصاحلني واألئمة واألنبياء ،واالعتقاد بأهنم يستطيعون شفاء
املرضى وحل مشاكل الناس من داخل قبورهم ،نوع من الشرك باهلل ،وأنه شرك أكرب خمرج من امللة ،ومبا أن
كثريا من ال ُسنَّة والشيعة يزورون قبور األئمة واألولياء والصاحلني ،فاهنم مشركون ،وال بد من القطيعة معهم.
73

ولكن التكفري الوهايب مل يقتصر على تكفري من يتوسل باألولياء والصاحلني ،وامنا امتد اىل شرائح
وفئات عريضة من املسلمني ،ممن خيتلف فكر حممد بن عبدالوهاب معهم يف رؤيته لألمور ،كتبين النظام
الدميقراطي ،أو القول بعلمانية الدولة ،وهو ما يتجلى -كنموذج  -يف "فتوى" أحد شيوخ الوهابية (علي بن
خضري اخلضري) اليت يقول فيها " :هذه رسالة خمتصرة يف قواعد يعرف فيها املسلم الفرق بني دينه العظيم وبني
الوثنية اجلديدة والشرك املعاصر املسمى بالعلمانية جبميع أصنافها الكثرية ،ليجتنبها ويبتعد عنها ويربأ منها
املسمني بالعلمانيني و يربأ إىل اهلل منهم ويكفرهم ويعاديهم ويبغضهم وجياهدهم ،سواء أكانوا
ومن أهلها َ
مفكرين أو مثقفني أو سياسيني أو حكام أو صحفيني أو مغنني أو ممثلني أو نظريات أو حكومات أو أنظمة
وغري ذلك".

73

74

 -احلركة "الوهابية" أسسها الشيخ حممد بن عبد الوهاب ( )1703-1891يف منتصف القرن الثامن عشر ،حيث

أعاد تفسري اإلميان باهلل ومعىن التوحيد ،ووضع شروطا عسرية ملن يطلق عليه اسم املسلم ،وأكثر من "نواقض اإلميان" حبيث
حكم على غالبية املسلمني بالشرك والكفر كفرا خمرجا من امللة .وهو ما أدى اىل خروج "الوهابيني" وانشقاقهم عن الدولة
العثمانية ،وإقامة دولة "وهابية سعودية" يف جند واجلزيرة العربية يف أواسط القرن الثامن عشر امليالدي ،امتدت حوايل مخسني
عاما ،مث اهنارت يف  1818وقامت دولة أخرى يف ظل العثمانيني يف القرن التاسع عشر ،مث قامت دولة ثالثة يف بداية القرن
العشرين ،وهي اليت ال تزال حتكم "السعودية" حىت اآلن .وانبثقت عنها حركات وهابية عديدة يف العامل االسالمي تؤمن
مبنهج التكفري وتتشدد يف احلكم على اآلخرين بالشرك ،وخاصة الصوفية والشيعة ،وجنحت أخريا (يف األول من متوز
 ) 2014يف إعالن "دولة اخلالفة" يف املوصل من العراق وبعض مناطق الشام ،بقيادة إبراهيم عواد البندر "أبو بكر
البغدادي" .
 - 74اخلضري ،علي بن خضري ،القواعد األربع اليت تفرق بني دين املسلمني ودين العلمانيني ،موقع )رسالة األنبياء(
( )www.risalatun.comو موقع (صيد الفوائد )www.saaid.net
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 -9دور اليهود والنصارى والمجوس
باالضافة اىل العوامل الداخلية السابقة ،حاول بعض املسلمني ،منذ "الفتنة الكربى" أن حيللوا سبب
تفرق املسلمني واقتتاهلم بعوامل خارجية من أعداء االسالم ،وذكر الطربي من رواية سيف بن عمر حول عبد
اهلل بن سبأ الذي يقول إنه لعب دورا كبريا يف تأجيج الفتنة اليت أدت اىل مقتل اخلليفة الثالث عثمان بن
75
عفان.
وذكر آخرون َّ
أن ابن سبأ ،وهو من أصول يهودية مينية ،قام بتأسيس حركة مغالية تعتقد بألوهية االمام
76
علي بن أيب طالب.
كما ذهب بعض آخر اىل أنه كان وراء تأسيس املذهب الشيعي.

77

يقول ابن تيمية":أول بدعة حدثت يف اإلسالم بدعة اخلوارج والشيعة ،حدثتا يف أثناء خالفة أمري
املؤمنني علي ابن أيب طالب فعاقب الطائفتني ،أما اخلوارج فقاتلوه فقاتلهم ،وأما الشيعة فحرق غالبيتهم،
78
وطلب قتل عبداهلل بن سبأ فهرب منه".
ويقول ابن حزم" :رأى األعداء أن كيد اإلسالم على احليلة أجنع؛ ألهنم راموا كيد اإلسالم باحملاربة
يف أوقات شىت ،ويف كل ذلك يظهر اهلل سبحانه وتعاىل احلق ،فرأوا أن كيده عن طريق التخطيط واالحتيال
والتآمر أجدى؛ فأظهر قوم منهم اإلسالم ،واستمالوا أهل التشيع بإظهار حمبة أهل بيت رسول اهلل  -صلى
اهلل عليه وسلم  -واستشناع ظلم علي  -رضي اهلل عنه ( -يف زعمهم) مث سلكوا هبم مسالك شىت حىت
79
أخرجوهم عن اإلسالم".

75

 الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،ج  2ص 615 الكشي ،اختيار معرفة الرجال ،عبد اهلل بن سبأ ،ص 174 -107 -العمري ،سلطان بن عبد اهلل ،موقع (ياله من دين)

78

 -ابن تيمية ،اقتضاء الصراط املستقيم ص  - 44وجمموع الفتاوي  ،ج –  10ص 24
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 -ابن حزم ،الفصل بني امللل ،ج 2ص109 - 108
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وذهب ابن تيمية اىل أن عقيدة اجلربية اليت دعا اليها اجلهم بن صفوان ،ترجع اىل اصل يهودي ،وأن أول
من تكلم هبا طالوت بن أعصم اليهودي ،وقد بثها اىل أبان بن مسعان ،وبثها أبان اىل اجلعد بن درهم،
وأخذها اجلهم بن صفوان من اجلعد بن درهم .وان عقيدة القدري اليت دعا اليها معبد اجلهين ،وغيالن
الدمشقي امنا ترجع اىل أصل نصراين ،فان رجال نصرانيا يدعى سوسن كان قد أظهر االسالم فأخذ عنه
غيالن الدمشق ي هذه العقيدة ،واخذها معبد عن غيالن ،مث ان ذلك النصراين قد ارتد وعاد اىل نصرانيته.
80

ويتحدث الكاتب املصري حممد الشكعة ،عن سبب تفرق املسلمني ،فيعزوه اىل مؤامرات اجملوس
والسبئية والشعوبية ،ويقول يف كتابه "إسالم بال مذاهب"" :مل يندك (أظنُّه يقصد مل يند َّق أو مل يُغرز)

خنجر الفرقة يف صدر االسالم بأيدي املسلمني ،ولكن بأيدي قوم ادعوا االسالم ليصلوا اىل هذه الغاية ،ومل

يدخل االسالم يوما اىل قلوهبم ،فاجملوسية والسبئية والشعوبية قد لعبت أدوارها مبهارة كاملة حني بذرت بذور
81
اخلالف بني املسلمني منذ فجر االسالم اىل يومنا هذا".
وهكذا يعزو ناصر القفاري سبب تفرق املسلمني اىل األعداء ،فيقول":حقق األعداء ما يريدون،
وجنوا مثرة تآمرهم ضد املسلمني .وكان أنكى صراع وأطول نزاع ..وأخطر اختالف :ما حصل بني أهل ال ُسنَّة
والشيعة ..فلقد شهد التاريخ أحداثاً دامية متثلت يف الصراع العنيف الذي دار بني الطائفتني ،واستمر قائماً

 ...يزداد أو خيف على اختالف املراحل التارخيية ..وإىل يومنا هذا ،يشتد الصراع ويزداد هليبه ،ويبدو أن
األعداء يريدون أن يستثمروا اخلالف بني أهل ال ُسنَّة والشيعة ،بتوسيع نطاقه ،وتأجيج حدته ليحققوا
82
مكاسب أكرب".
ويقول حممود الرضواين":أسهمت املؤثرات اخلارجية يف تفرق كلمة املسلمني وظهور الفرق اإلسالمية،
وكان من أبرز تلك املؤثرات :دخول كثري من الناس يف اإلسالم ظاهرا ،وهم يبيتون النية باطنا هلدمه وزعزعته
يف صدور أهله ،وأكثر هذا الصنف كان من اليهود والنصارى والفرس ،وقد ظهر تأثري هؤالء على املسلمني
80
81
82
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 -ابن تيمية ،جمموع الفتاوى  ،ج 5ص 20

 الشكعة ،حممد ،إسالم بال مذاهب ،ص 253الش َيعة ( )1979ج 1ص 6
 القفاري ،ناصر ،مسألةُ التّقريب بني ْأهل ُّالسنة و ّ

بوضوح يف آراء كثري من الفرق اليت تنتمي إىل اإلسالم مثل آراء الروافض الغالة واجلهمية واملعتزلة والنصريية،
وغريهم ممن ظهرت األفكار األجنبية واضحة يف معتقداهتم ،وقد نبه علماء اإلسالم على هذه القضية وأولوها
عنايتهم ...وبعد أن مت الفتح اإلسالمي لبالد فارس ،ودخل الفرس يف دين اهلل أفواجا ،مل يكن من السهل
أن يتعرف كل الفرس على اإلسالم كما أراده اهلل ،فاألعداد املسلمة منهم كانت كبرية ،والعادات واألديان
واألفكار القدمية متأصلة يف نفوسهم ،فوجدت نبتة الرفض البغيضة يف تلك البالد بيئة مناسبة ،واستمدت
أفكارها الرئيسية بشأن اإلمام املعصوم وآل بيته مما رسخ يف أذهاهنم من معتقدات قدمية.
أما أثر اليهود يف فرق املسلمني فقد بدا واضحا من خالل شخصية عبد اهلل بن سبأ ،واألحداث اليت
افتعلها ،واألفكار اليت َّروجها من القول بالرجعة والوصية وغريها من األفكار اليت اخرتعها".

83

دور االستعمار األجنبي في تفرقة المسلمين
يقول رئيس حزب التحرير األسبق ،عبد القدمي زلوم  ،يف كتابه":كيف هدمت اخلالفة؟" (الصادر سنة
 )1962حول تآمر الدول األوربية على الدولة االسالمية ،بشأن نشأة الوهابيني واحلكم السعودي ما
يلي":كانت إ جنلرتا قد حاولت عن طريق عميلها عبد العزيز بن حممد بن سعود ،ضرب الدولة االسالمية من
الداخل ،وكان قد وجد للوهابيني كيان داخل الدولة االسالمية بزعامة حممد بن سعود ،مث ابنه (حفيده) عبد
العزيز ،فأمدهتم اجنلرتا بالسالح واملال ،واندفعوا على أساس مذهيب لالستيالء على البالد االسالمية اخلاضعة
لسلطان اخلالفة ،أي رفعوا السيف يف وجه اخلليفة ،وقاتلوا اجليش االسالمي جيش أمري املؤمنني ،بتحريض
من االجنليز وإمداد منهم  ،وذلك ألخذ البالد من اخلليفة وحكمها حسب مذهبهم ،وإزالة ما أحدثته
املذاهب االسالمية األخرى غري مذهبهم بالقوة وحد السيف ...وكان معروفا أن هذه احلملة الوهابية عمل
اجنليزي ،ألن آل سعود عمالء لالجنليز ،وقد استغلوا املذهب الوهايب – وهو من املذاهب االسالمية،
وصاحبه االمام حممد بن عبد الوهاب جمتهد من اجملتهدين – استغلوا هذا املذهب يف أعمال سياسية لضرب
الدولة االسالم ية ،واالصطدام مع املذاهب األخرى ،إلثارة حروب مذهبية داخل الدولة العثمانية ...وبدأوا
هذا النشاط بطريقة جديدة هي نشر هذا املذهب عن طريق احلرب والفتح وإزالة معامل املذاهب األخرى من
 - 83الرضواين ،حممود عبد الرزاق ،كفاية الطالبني يف بيان ملل املخالفني وفرق املعاصرين" ،العوامل اخلارجية وتأثريها يف
نشأة الفرق وتفرق األمة اإلسالمية" موقع الرضواينwww.alridwani.com :
55

الوجود ،وإقامة مذهبهم مكاهنا ...وصاروا حيملون السيف ملقاتلة املسلمني لرتك ما يعتنقون من آراء غري
املذهب الوهايب ،والعتناق آراء املذهب الوهايب ،ويقاتلون اخلليفة ،ويفتتحون البالد االسالمية ...وهكذا
سار األمراء السعوديون متخذين املذهب الوهايب أداة سياسية لضرب الدولة العثمانية دولة اخلالفة ،وإثارة
حروب مذهبية بني املسلمني" 84.ويضيف ":كانت عمولة آل سعود لالجنليز ووالؤهم هلم أمرا معروفا لدى
دولة اخلالفة ...وكان معروفا أهنم يسريون من قبل االجنليز ،وكان االجنليز أنفسهم ال خيفون وقوفهم اىل
جانب السعوديني دوليا ،أضف اىل ذلك األسلحة الكثرية والعتاد الكبري الذي وصل اليهم عن طريق اهلند،
واألموال اليت حتتاج اليها احلرب وحيتاج اليها جتهيز اجليوش" 85.ويشري زلوم أخريا اىل دور الدول األوربية يف
إثارة النعرات القومية والنزعات االستقاللية يف الدولة العثمانية ،وتكريش النزعة القومية العربية لتمزيق الوحدة
االسالمية 86 .وقيام االجنليز أخريا يف أعقاب احلرب العاملية األوىل واحتالل معظم أراضي الدولة العثمانية
87
بتقسيمها اىل دول عديدة على أساس القومية والوطنية.

 -10الطائفية
يعترب حممد أبو زهرة الطائفية أحد األسباب اليت فرقت املسلمني ،ويقول":كانت الطائفية أول طريق اجته
باملسلمني اىل الفرقة واالنقسام".

88

"وقد ترتب على الطائفية أن انقسمت احلكومة االسالمية اىل

حكومات متفرقة ،فكان األدارسة باملغرب ،مث الفاطمية باملغرب ومصر والشام ،وأخذت تنقص األرض من
أطرافها على العباسيني ،وكل ذلك على حساب الوحدة االسالمية".

89

ويضيف":كان للطائفية أثر أشد

 - 84زلوم ،عبد القدمي ،كيف هدمت اخلالفة؟  ،1962ص  10 – 8الطبعة الثالثة ،موقع:
www.deleeli.com/pdf/how-khilafa.pdf
 - 85املصدر ،ص 11
 - 86املصدر ،ص 11
 - 87املصدر ،ص 52 - 51
 - 88أبو زهرة  ،حممد ( )1974الوحدة االسالمية ( )1971ص 227
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واقوى تأثريا :االفرتاق النفسي ،فقد كانت كل طائفة حتسب نفسها مسلمني منفصلني عن اآلخرين ،وكل
فرقة حتسب أن أتباعها هم وحدهم املسلمون".

90

االختالف بين المسلمين قدر محتوم من اهلل
ويف الوقت الذي يهتم كثري من املسلمني مبعاجلة أزمة التفرق واالختالف ،يذهب الشيخ السلفي عبد
العزيز الرينس اىل :أن اختالف األمة االسالمية قدر مكتوب عليها كما كتب على اليهود ،الذين افرتقوا اىل
اثنتني وسبعني فرقة ،وإن األمة االسالمية ستفرتق اىل ثالث وسبعني فرقة ،بناء على احلديث املشهور
ِ ِ
يل َح ْذ َو النـ َّْع ِل بِالنـ َّْع ِل َح َّىت إِ ْن َكا َن
املنسوب اىل النيب األكرم (ص)" :لَيَأْتَِ َّ
ني َعلَى أ َُّم ِيت َما أَتَى َعلَى بَِين إ ْسَرائ َ
ِ
ك ،وإِ َّن ب ِين إِسرائِيل تَـ َفَّرقَت علَى ثِْنتَـ ِ ِ
ِ
ِ
ني ِملَّةً،
ْ
ْ َ
ني َو َسْبع َ
مْنـ ُه ْم َم ْن أَتَى أ َُّمهُ َعالَنيَةً ،لَ َكا َن ِيف أ َُّم ِيت َم ْن يَ ْ
صنَ ُع َذل َ َ َ ْ َ َ
وتَـ ْف ِرت ُق أ َُّم ِيت علَى ثَالَث وسبعِني ِملَّةً ُكلُّهم ِىف النَّا ِر إِالَّ ِملَّ ًة و ِ
الَ :ما أَنَا
ول اللَّ ِه ؟ قَ َ
اح َد ًة قَالُوا َوَم ْن ِهي يَا َر ُس َ
َ َ
َ
َ َْ َ
ُْ
َ
ِ
َص َح ِايب" 91.واحلديث اآلخر املروي عن معاوية بن قرة عن أبيه عن النيب (ص) قال ":ال يزال ناس
َعلَْيه َوأ ْ
من أميت منصورين ال يضرهم من خذهلم حىت تقوم الساعة"( .أخرجه البخاري يف صحيحه مع اختالف
يسري يف اللفظ) وهو ما يفهم أيضا من اآلية الكرمية":ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة ،وال يزالون
خمتلفني اال من رحم ربك ولذلك خلقهم"( .هود )119 ،مما يوحي باليأس من توحيد األمة ،والقبول بواقعها
ا ملمزق ،والذهاب بدال من العمل على توحيدها ،اىل التفتيش عن الفرقة الناجية واالنتماء اليها ،وذلك ألن
املهم ليس االحتاد مع الفرق الضالة ،وإمنا التمسك باحلق .كما يقول الشيخ السعودي عبد العزيز الريس":
مقتضى العمل بأحاديث االفرتاق تقليل اجلماهري ألن من مل يكن من الفرقة الناجية والطائفة املنصورة
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 - 91مل يروه البخاري ومسلم ،ورواه اإلمام أمحد وأبو داود وابن ماجة واحلاكم عن معاوية بن أيب سفيان ،بصيغة أخرى
استبدل فيها مجلة "ما أنا عليه وأصحايب" بكلمة "إال واحدة وهي اجلماعة" .يف إشارة من معاوية اىل نظام حكمه .ويف
رواية الرتمذي عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص "هي ما أنا عليه وأصحايب" ويف رواية البيهقي والطرباين "هم السواد األعظم"
وصحح احلديث احلاكم ،والذهيب ،وابن تيمية ،والشاطيب ،وابن حجر واأللباين وآخرون ،كما صححه بعض علماء الشيعة
كالشيخ علي آل حمسن ،وضعفه ابن حزم وابن الوزير وآخرون كالدكتور طهَ جابر العلواين ،والشيخ يوسف القرضاوي،
وحسن السقاف وحسن فرحان املالكي.
57

الوحيدة فإنه مبتدع يعادى  ،ومؤدى قول هؤالء (الذين ينكرون احلديث) إبعاد العقيدة السلفية عقيدة رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه اليت علق اهلل رضاه عليها وهبا تفتح اجلنان وتغلق أبواب النريان".

92

َّىب
ورمبا استعان اليائسون من احتاد املسلمني ،أيضا ،حبديث البخاري عن أَِىب َسعِيد ْ
اخلُ ْد ِر ن
ى َع ِن النِ ن
ال" :لَتْتبـع َّن سنن من َكا َن قَـبـلَ ُكم ِشبـرا ِشبـرا وِذر ِ
وه ْم".
اعا بِذ َراعَ ،ح َّىت لَ ْو َد َخلُوا ُج ْحَر َ
ْ ْ ًْ ًْ َ َ ً
ضب تَبِ ْعتُ ُم ُ
(ص) قَ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ
وملا كان اليهود والنصارى قد تفرقوا ،فال بد أن يتفرق املسلمون ،ويستحيل مجعهم على كلمة واحدة.

وكذلك رمبا يعتمد اليائسون من الوحدة على قول اهلل تعاىل آلدم وحواء "إهبطوا بعضكم لبعض
عدو ،ولكم يف األرض مستقر ومتاع اىل حني"( .البقرة )36 ،الذي يشري اىل حتمية الصراع بني البشر،
واستحالة الوحدة بني الناس.

عود على بدء
والسؤال اآلن :ما هو دور كل عامل من العوامل اآلنفة يف متزيق وحدة املسلمني؟ وهل يستقل كل
عامل بدوره؟ أم تقوم كل تلك العوامل جمتمعة يف التسبب يف االختالف والتفرق بني املسلمني؟ وأن بعضها
يشكل فعال ابتدائيا وبعضها رد فعل؟ وبعضها سابقا وبعضها أسبق؟ وبعضها عامال رئيسا وبعضها هامشيا
أو ومهيا؟ وما هو جذر كل تلك العوامل؟ هل هو العامل السياسي؟ أم الثقايف والفكري؟ أم االقتصادي؟ أم
الديين؟
ضرورة بحث جذور الخالف في عهد الصحابة
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 -الريس ،عبد العزيز ،تأكيد املسلمات السلفية يف نقض الفتوى اجلماعية بأن األشاعرة من الفرق املرضية ،ص 23

دار االمام أمحد ،القاهرة ،الطبعة األوىل  1428هـ .قدم له عدد من علماء الوهابية كأمحد النجمي ،وعبيد اجلابري ،وصاحل
الفوزان ،وعبد احملسن العباد .راجع موقع (االسالم العتيق) حتت إشراف الشيخ الدكتور عبد العزيز بن ريس الريس ،على
العنوان التايلwww.islamancint.com:
58

إ ذا كان اجلواب على هذا السؤال مركبا ومعقدا ،فال بد أن نعود إىل تاريخ املسلمني األوائل لبحث
عوامل التفرقة  ،وباخلصوص تاريخ الصحابة ،إن أردنا أن يكون حبثنا جادا ومفيدا ،وال بد أن نتجاوز من
أجل ذلك العقدة اليت حتول دون حبث جتربة الصحابة حبرية وشجاعة وموضوعية ،وهي عقدة التقديس
والتعظيم واخلوف من تعميق اخلالف الطائفي.
وبالرغم من أن املسلمني األوائل مل جيدوا بأسا يف نقد الصحابة والثورة على اخللفاء "الراشدين" اال أن
الرأي العام االسالمي "السين" حاول يف القرون الالحقة إغالق ملف الصحابة ،وإسدال ستار من القدسية
والتعظيم على أشخاص الصحابة وتارخيهم وحىت أخطائهم ،ومنع أي نقد ألي واحد منهم.
هل الصحابة فوق النقد؟
عندما يبحث أغلب "أهل السنة"  -عادة -مسألة اخلالف والفرقة بني املسلمني ،يرفضون التفكري
بأي نقد للصحابة ،ويتوجهون بدال من ذلك اىل نقد األحداث واألشخاص واألفكار اليت ظهرت بعيداً عن
الصحابة أو وقعت بعد زماهنم بأجيال.
وذلك ألن املسلمني ،وخاصة من "أهل السنة" ،ينظرون اىل صحابة رسول اهلل (ص) باعتبارهم اجليل
املثايل األول الذي عاصر الرسالة وساهم كمثال أعلى يف تأسيس األمة االسالمية اليت ظلت تستلهم الكثري
من املالمح األخالقية من أشخاصهم الكرمية وجتارهبم الغنية.
و يرى أولئك َّ
بأن الصحابة قاموا بدور الوسيط الناقل للرسالة االسالمية ولرتاث الرسول األعظم
بد أن يكونوا فوق النقد واحملاسبة ،سيَّما و َّ
لألجيال الالحقة عرب الزمان واملكان ،وبالتايل فاهنم ال َّ
أن اهلل
تعاىل قد مدحهم يف كتابه الكرمي يف أكثر من موضع حيث قال" :كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون
باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون باهلل"( .آل عمران " )110والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار
والذين اتبعوهم بإحسان رضي اهلل عنهم ورضوا عنه وأعد هلم جنات جترى حتتها األهنار خالدين فيها أبدأ
ذلك الفوز العظيم"( .التوبة  )100و "لقد رضي اهلل عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة فعلم ما يف
قلوهبم فانزل السكينة عليهم وأثاهبم فتحا قريبا"( .الفتح  )18وكذلك" :حممد رسول اهلل والذين معه أشداء
59

على الكفار رمحاء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من اهلل ورضوانا سيماهم يف وجوههم من أثر
السجود ذلك مثلهم يف التوراة ومثلهم يف اإلجنيل كزرع أخرج شطئه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه
يعجب الزراع ليغيظ هبم الكفار وعد اهلل الذين أمنوا وعملوا الصاحلات منهم مغفرة وأجرأ عظيما"( .الفتح
)29

بناء على ذلك يرفض "أهل السنة" اخلوض يف احلديث عن "الصحابة" ،أو القيام بأي نقد ألي
"صحايب" ،ويعتقدون بأهنم فوق النقد والتجريح واهنم خري القرون 93أو أهنم كانوا بعيدين عن الفتنة متاما،
94
كما يقول الدكتور منري الغضبان":لقد أكدنا أن الصحابة مل يشاركوا يف الفتنة".
أو كما يقول الفقيه املصري السيد سابق" :مل يقع بينهم اختالف إال يف مسائل معدودة كان مرجعه
95
التفاوت يف فهم النصوص".
وقد سئل اخلليفة األموي عمر بن عبد العزيز عن علي وعثمان وصفني وما كان بينهما ،فقال":تلك
دماء كف اهلل يدي عنها وأنا أكره أن أغمس لساين فيها".
وسئل االمام أمحد بن حنبل عن الصحابة ،فقال" :تلك أمة قد خلت هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم
وال تسألون عما كانوا يعملون"( .البقرة  )134وأوصى تالمذته بالكف عن مساويء الصحابة وقال:

 - 93قال ابن تيمية يف "العقيدة الواسطية" :وميسكون عما شجر بني الصحابة ويقولون :ان هذه اآلثار املروية يف
مساويهم ،منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغُ نري عن وجهه الصريح .والصحيح فيه معذورون :اما جمتهدون
مصيبون ،واما جمتهدون خمطئون".
 - 94الشنقيطي ،حممد بن املختار ،اخلالفات السياسية بني الصحابة ،ص  2003 ، 270الشركة العربية لألحباث والنشر،
بريوت ،ط 2013 ،2
 - 95السيد سابق ،فقه السنة ( )1947ج  1ص 8 -7
60

"حتدثوا بفضائلهم وأمسكوا عما شجر بينهم" .واعترب يف (أصول السنة) انتقاص واحد من اصحاب رسول
اهلل (ص) أو بغضه حلدث كان منه ،أو ذكر مساويه ،ابتداعا ،ومربرا الهتامه على اإلسالم.

96

وقال ابن بطة":ان الحق في كل ما قالوه والصواب فيما فعلوه" 97.واستدلوا حبديث منسوب للنيب:
"اذا ذكر أصحابي فأمسكوا 98."..وحسب بعض األحاديث فان النيب رفض أن يقتل حاطب بن أيب
بلتعة ،الذي قام خبيانة املسلمني والتجسس لقريش ،عشية الفتح ،وقال لعمر الذي دعى لقتله" :انه قد شهد
99
بدرا ،وما يدريك لعل اهلل أن يكون قد اطلع على أهل بدر ،فقال :أعملوا ما شئتم ،فقد غفرت لكم".
ورغم أن الشيخ يوسف القرضاوي يقول ":إن أهل ال ُسنَّة متفقون على عدم عصمة الصحابة من اخلطأ
واخلطيئة" ،ويدعو اىل دراسة تاريخ الصحابة مبوضوعية وحتليل علمي ،واستخراج احلقائق من بني ركام
األباطيل الكثرية اليت دخلت فيما يروى عن هذه الفرتة يف كتب التاريخ 100.وينتقد الذين يدعون اىل الكف
عن البحث والنقد يف تاريخ الصحابة 101.اال أنه (القرضاوي) يشرتط على أي باحث "االميان وااللتزام خبريية
القرون الثالثة األوىل "اليت صحت هبا األحاديث واستفاضت" واليت تشمل عصر الراشدين وعصر بين أمية
بصفة عامة ،وهذا مهم يف تقومي عهد بين أمية عامة ،وعهد مؤسسيها خاصة ،فنحن مأمورون بالتأسي هبم
"عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي"(.أخرجه الرتمذي وصححه ابن حبان واحلاكم ،وضعفه
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 -كتاب اإلبانة ملا للصحابة من املنزلة واملكانة ،تأليف الشيخ محد بن عبد اهلل ابراهيم احلميدي ،وتقدمي الشيخ عبد

اهلل بن عبد الرحمن السعد .ومها أستاذان من أساتذة علم احلديث والعقيدة والدعوة يف اململكة العربية السعودية .ص
177
97

 -ابن بطة ،اإلبانة على أصول السنة والديانة ،ص 263

 - 98احلميدي ،اإلبانة .مقدمة الشيخ السعد ،ص 65 – 64
 - 99متفق عليه :رواه البخاري يف اجلهاد والسري ( )3007ومسلم يف فضائل الصحابة ( )2494كما رواه أمحد ()600
وأبو داود يف اجلهاد ( )2650والرتمذي يف التفسري ()3305
 - 100القرضاوي ،مقدمة كتاب "اخلالفات السياسية بني الصحابة" ،للشنقيطي حممد بن املختار ،ص 20
61

ابن القطان الفاسي).
مبوضوعية.

102

وهو ما يعيدنا بالتايل اىل تقديس "اخللفاء الراشدين" واالحجام عن نقدهم

103

وما عدا هذه الدعوة اجلديدة واخلجولة للبحث املوضوعي ،فان "أهل السنة" عادة ،وبناء على تلك
النظرة االجيابية املغالية اىل الصحابة ،يرفضون التفكري بأي نقد هلم ،ويتوجهون اىل نقد األحداث
واألشخاص واألفكار اليت ظهرت بعيدا عن الصحابة أو وقعت بعد زماهنم بأجيال ،أو يلقون باملسئولية على
عاتق اليهود املسلمني كعبد اهلل ابن سبأ.

104

ولكن السؤال هل إن تلك اآليات تتحدث عن عصمة الصحابة بصورة مطلقة؟ أم اهنم كسائر
البشر الذين هلم مصاحلهم وأهواؤهم واجتهاداهتم اخلاصة وأخطاؤهم ،وبالتايل ميكن دراسة أعماهلم
وخطواهتم ،والسيما يف األمور السياسية اليت مل ينزل هبا تشريع إسالمي؟
إن القرآن الكرمي يؤكد على تقييم الناس على أساس اإلميان والعمل الصاحل ،وال يعطي وعدا مطلقا
بالصالح والنجاة والفوز يف اآلخرة ألحد ،حىت لو كان من أقرب املقربني للنيب األعظم ،بل ولو كان النيب
ك وإِ َىل الَّ ِذين ِمن قَـبلِ َ ِ
ِ ِ
ك َولَتَ ُكونَ َّن ِم ْن
ت لَيَ ْحبَطَ َّن َع َملُ َ
ك لَئ ْن أَ ْشَرْك َ
َ ْ ْ
نفسه ،حيث يقولَ ":ولََق ْد أُوح َي إلَْي َ َ
ْ ِ
اك لََق ْد كِ ْدت تَـرَكن إِلَي ِهم َشيئاً قَلِيالً ،إِذاً ألَ َذقْـنَ َ ِ
احلَيَ ِاة
ف ْ
و"ولَ ْوال أَ ْن ثـَبَّْتـنَ َ
اك ض ْع َ
َ ْ ُ ْ ْ ْ
ين"( .الزمر َ ،)65
اخلَاس ِر َ
ِ
ِ
ك علَيـنَا نَ ِ
ِ
صرياً"( .االسراء  ،)75 – 74ويقول اهلل عز وجل متحدثا عن نبيه
َوض ْع َ
ف الْ َم َمات ُمثَّ ال َجت ُد لَ َ َ ْ
ِ ِ
ِ ِ
َخ ْذنَا ِمْنهُ بِالْيَ ِم ِ
نيُ ،مثَّ لََقطَ ْعنَا مْنهُ الْ َوت َ
ض األَقَا ِو ِيل ،أل َ
َحد عْنهُ
الكرمي":ولَ ْو تَـ َق َّو َل َعلَْيـنَا بَـ ْع َ
ني ،فَ َما مْن ُك ْم م ْن أ َ
َ
101
102
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 املصدر ،ص 23 املصدر ،ص 31 -يعيد حممد أبو زهرة أسباب الفرقة واالنقسام ،اىل ما بعد عصر أيب بكر وعمر ،ويقول :إن الفنت الطاحنة اهلادمة

ظهرت يف عصر ذي النورين عثمان ،ويف عهد إمام اهلدى علي .أبو زهرة  ،حممد ( )1974الوحدة االسالمية
( )1971ص  8دار الرائد العريب ،بريوت لبنان
 - 104يقسم حممد بن املختار الشنقيطي يف كتابه (اخلالفات السياسية بني الصحابة) مواقف أهل السنة منهم اىل مخسة
مواقف بني الناقدين هلم واملدافعني بغلو عنهم.
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ِ
ين"( .احلاقة  )47 – 44ويأمره ":قل إين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم عظيم" .وقد وردت
َحاج ِز َ
هذه اآلية مرتني يف سورة األنعام آية  15والزمر آية  ، 13وخياطب اهلل تعاىل نساء النيب وهن أقرب الناس
اليه ":يا نساء النيب من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف هلا العذاب ضعفني ،وكان ذلك على اهلل يسريا.
ومن يقنت منكن هلل ورسوله وتعمل صاحلا نؤهتا أجرها مرتني ،وأعتدنا هلا رزقا كرميا"( .األحزاب )31 -3
وكان اهلل تعاىل حيذر أصحاب النيب ،من الوقوع يف الفتنة واالنقالب والردة ،ويتوعد املنقلبني منهم
ِ
ِِ
يث ِم ْن
بالعذاب واخلسران ،حيث يقول عز
ني َعلَى َما أَنْـتُ ْم َعلَْي ِه َح َّىت َميِ َيز ْ
اخلَبِ َ
وجل":ما َكا َن اهللُ ليَ َذ َر الْ ُم ْؤمن َ
َ
ب وَما َكا َن اهللُ لِيُطْلِ َع ُكم َعلَى الْغَْي ِ
ِ
ب َولَ ِك َّن اهللَ َْجيتَِيب ِم ْن ُر ُسلِ ِه َم ْن يَ َشاءُ"( .آل عمران  ،)179ويقول
ْ
الطَّين َ
خماطباً اجليل األول من املسلمني ،يف أعقاب معركة بدر":يا أَيـُّها الَّ ِذين آمنُوا ِ ِ
هلل ولِ َّلرس ِ
ول إِ َذا َد َعا ُك ْم
َ َ ْ
َ َ
استَجيبُوا َ ُ
ص َّ َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
لِ َما ُْحييِي ُك ْم َو ْاعلَ ُموا أ َّ
ين ظَلَ ُموا ِمْن ُك ْم
َن اهللَ َحيُ ُ
ول بـَ ْ َ
ني الْ َم ْرء َوقَـ ْلبِه َوأَنَّهُ إِلَْيه ُْحت َش ُرو َن * َواتـَّ ُقوا فْتـنَةً ال تُ َ
يَب الذ َ
ِ
يد الْعِ َق ِ
اصةً َو ْاعلَ ُموا أ َّ
ول قَ ْد
الصحابة":وَما ُحمَ َّم ٌد إِال َر ُس ٌ
َخ َّ
اب"( .األنفال  )24ويقول تعاىل حمذراً
َن اهللَ َشد ُ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ضَّر اهللَ َشْيئاً
ت ِم ْن قَـْبلِ ِه ُّ
ب َعلَى َعقبَـْيه فَـلَ ْن يَ ُ
َخلَ ْ
الر ُس ُل أَفَِإن َم َ
ات أ َْو قُت َل انْـ َقلَْبتُ ْم َعلَى أ َْع َقاب ُك ْم؟ َوَم ْن يـَْنـ َقل ْ
َّ ِ
ِ
اختَـلَ ُفوا ِم ْن بـَ ْع ِد َما
ين تَـ َفَّرقُوا َو ْ
ين"(.آل عمران  )144وحيذرهم أيضاَ ":وال تَ ُكونُوا َكالذ َ
َو َسيَ ْج ِزي اهللُ الشَّاك ِر َ
َّ ِ
ِ
وه ُه ْم
يم ،يـَ ْوَم تَـْبـيَ ُّ
ات َوأ ُْولَئِ َ
اس َوَّد ْ
اءه ْم الْبَـينـنَ ُ
ت ُو ُج ُ
ك َهلُ ْم َع َذ ٌ
َج ُ
ين ْ
اب َعظ ٌ
ض ُو ُجوهٌ َوتَ ْس َوُّد ُو ُجوهٌ فَأ ََّما الذ َ
أَ َك َفرُمت بـع َد إِميَانِ ُكم فَ ُذوقُوا الْع َذاب ِمبَا ُكْنتُم تَ ْك ُفرو َن ،وأ ََّما الَّ ِذين ابـيضَّت وجوههم فَِفي ر ْمح ِة ِ
اهلل ُه ْم فِ َيها
ََ
ْ ْ َْ
َ َ
َ َْ ْ ُ ُ ُ ُ ْ
ْ
َ
ْ ُ
َخالِ ُدو َن"(.آل عمران )107 – 105
وهناك آيات أخرى صرحية بعدم عصمة الصحابة ،واشرتاط العمل الصاحل لتزكيتهم ،كآية":يا أيها
الذين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وال تبطلوا أعمالكم"( .حممد  )33وآية .." :وال يزالون يقاتلونكم
حىت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ،ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهلم
يف الدنيا واالخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون"( .البقرة  )217وقد حذر رسول اهلل (ص)
املسلمني يوم العقبة من التفرقة واالقتتال الداخلي والكفر ،فقال":يا أيها الناس أال إن دماءكم وأموالكم حرام
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عليكم إىل أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا ،يف شهركم هذا ،يف بلدكم هذا .أال هل بلغت؟ فقالوا :نعم.
فقال :اللهم أشهد .مث قال :أال ال ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض".

105

وهو ما يعين أن تقييم الصحابة يقوم على أساس أعماهلم الصاحلة وطاعتهم هلل ،وأهنم غري
معصومني ،وال توجد حصانة خاصة هلم ،أو هالة مقدسة متنعهم من اخلطأ أو مواجهة العذاب.
وحنن ال نريد ان نقيم صحابيا أمام اهلل أو ندخله اجلنة أو النار ،وامنا نريد أن ندرس ما قاموا به من
أعمال وانتهجوا من سياسات ،ال يزال البعض يعتربها قدوة وأسوة وشرعا جيب سلوكه ،وال سيما يف طريقة
احلكم وإدارة البالد.
ولكن ومبا أن اخلالفات اليت ثارت بني الصحابة ،ألقت بظالهلا على مجيع مراحل التاريخ
االسالمي 106.فال بد أن نفتح ملف الصحابة ،ونتساءل :ملاذا حدثت التفرقة بني الصحابة؟ وكيف كانت
وحدهتم؟ وهل حدثت التفرقة بينهم بسبب ابتعاد بعضهم عن الدين واعتصامهم بالعصبية واألهواء؟ أم
بسبب اخلالفات السياسية؟ وهل كان للصحابة وجتارهبم السياسية والعسكرية دور يف زرع بذور اخلالف
والتفرقة يف التاريخ االسالمي؟
ي قول الدكتور حممد بن املختار الشنقيطي":ان اخلالفات اليت ثارت بني الصحابة ،القت بظالهلا على
مجيع مراحل التاريخ االسالمي ،بل صاغت احلضارة االسالمية وطبعتها بطابع خاص ،منذ القرن األول
 - 105ابن سعد ،الطبقات الكربى ج  3ص  260ـ ( 261يف ذكر ومـن حلفـاء بـين خمـزوم :عمـار بـن ياسـر) .وقـد كـان
بعض أصحاب رسول اهلل املعنيني بأمر املنافقني ،كحذيفة بن اليمان (رض) ،يالحظون تزايد النفـاق بعـد وفـاة رسـول اهلل،
نتيجة اإلقبال علـى الـدنيا ،ولـذا كـان حذيفـة يقـول":إن املنـافقني اليـوم شـر مـنهم علـى عهـد رسـول اهلل (ص) ،كـانوا يومئـذ
ِ
يســرون ،واليــوم جيهــرون" .ويقــول أيضــا" :إمنــا كــان النفــاق علــى عهــد النــيب (ص) فأمــا اليــوم فإمنــا هــو الكفــر بعــد اإلميــان".
وخياطب املسلمني حمذراً":إنكم اليوم معشر العرب لتأتون أموراً إهنا لفي عهد رسول اهلل (ص) النفاق على وجهـه" .مسـند
أمحد ج  5ص  391حديث حذيفة بن اليمان عن النيب (ص) ،واللفظ له .جممع الزوائد ج  10ص  64كتاب املناقب:
باب ما جاء يف الكوفة.
 - 106وقد عرب عن ذلك ابن تيمية بقوله ...":وذلك الشجار باأللسنة واأليدي أصل ملا جرى بني األمة بعد ذلك،
فليعترب العاقل بذلك" .ابن تيمية ،جمموع الفتاوى 51/35
64

اهلجري حىت اليوم ،فهي – حبق – مفتاح التاريخ االسالمي واجملتمع االسالمي .وقد عرب عن ذلك ابن تيمية
بقوله ...":وذلك الشجار باأللسنة واأليدي أصل ملا جرى بني األمة بعد ذلك ،فليعترب العاقل بذلك".
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وهو ما يسمح لنا بإعادة قراءة تاريخ الصحابة ،وحبث ملف التفرقة يف التاريخ االسالمي ،من أجل
العثور على جذر املرض وتقدمي الدواء الناجع له ،إذ ال بد أن نبحث بشجاعة وموضوعية وعلمية ،ونطرح
مجيع التساؤالت والفرضيات ،ونتوقف عند مجيع األحداث واخلطوات اليت اختذها الصحابة مبن فيهم اخللفاء
األربعة ،بعيدا عن اإلميان أو االلتزام "خبريية القرون األوىل" ،أو حديث "عليكم بسنة اخللفاء الراشدين من
بعدي" الذي ينبغي أن نشك يف صحته.
ومن هنا سيكون ضروريا حبث كيفية تأسيس الدولة العربية االسالمية اليت أقامها أبو بكر ،واملباحثات
األوىل اليت جرت حول انتخابه يف سقيفة بين ساعدة ،وما تالها من خطوات تارخيية اختذها لفرض سلطانه
على اجلزيرة العربية ،مث قيام املسلمني بعد ذلك بعملية الفتح للشام والعراق ومصر وفارس وغريها من البلدان،
ودور كل ذلك يف ترسيخ أو إضعاف الوحدة االسالمية.
ومن املعروف أن اخلالف الطائفي التارخيي بني السنة والشيعة يبدأ من عملية انتخاب أيب بكر يف
السقيفة ،بعيدا عن رأي أهل البيت ،والتفاف فريق من املسلمني حول علي بن أيب طالب الذي امتنع عن
البيعة ملدة ستة أشهر .مث القول بنظرية النص أو الشورى ،وما أعقب ذلك من خالف بني علي ومعاوية،
والعلويني واألمويني ،وظهور السنة والشيعة عرب التاريخ.
وبالرغم من مضي قرون طويلة على تلك اخلالفات السياسية بني العوائل القرشية املختلفة ،إال أن
آثارها الفكرية والسياسية ال تزال باقية اىل اليوم ،ممثلة يف الرتاث الطائفي السين والشيعي.
وسوف نقوم يف هذا الكتاب بدراسة تاريخ نشوء الطوائف والظروف احمليطة هبا ،وتطورها ،واحللول
املختلفة املقدمة ملعاجلة مشكلة االفرتاق والتشرذم الطائفي يف العامل االسالمي.
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الباب األول
جذور التفرقة في التاريخ االسالمي؟

الفصل األول
الوحدة االسالمية في عهد الرسول ،وانهيارها بعد وفاته

حيدثنا القرآن الكرمي عن وحدة األمة االسالمية اليت حتققت يف زمن الرسول يف آيتني مها "إن هذه
أمتكم أمة واحدة ،وأنا ربكم فاعبدون"( .األنبياء )92 ،و "إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون".
(املؤمنون... )52 ،
وكما هو واضح فاهنما تتحدثان عن وحدة األمة وليس عن وحدة الدولة .وقد عزز النيب الكرمي تلك
الوحدة عندما انتقل اىل املدينة املنورة ،حيث استطاع أن يوحد يف البداية عشائر املدينة من األوس واخلزرج،
بعد أن كانوا يف قتال متواصل لعقود طويلة.
نعم متكن النيب من وضعهم يف بوتقة إميانية واحدة ،مث أضاف اليهم املهاجرين الذين قدم معظمهم من
مكة ،ومن قبيلة قريش بالذات.
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ختل من بعض الشوائب العصبية واملصلحية السياسية .وقد وقع خالل السنوات
ولكن تلك الوحدة مل ُ

العشر اليت قضاها النيب يف املدينة بصفته حاكماً بعض احلوادث اليت كادت تفجر خالفا بني املهاجرين
واألنصار ،بتأثري من زعيم املدينة السابق عبد اهلل بن أيب بن سلول (املنافق) ،ال سيما يف غزوة بين املصطلق،
يف السنة السادسة للهجرة  ،عند بئر املريسع ،عندما اشتبك موىل لعمر بن اخلطاب مع أحد األنصار ،فقال
ابن أيب سلول حمرضا األنصار على املهاجرين :قد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا يف بالدنا ،واهلل ما أع ّدنا
وجالبيب قريش هذه إال كما قال القائل" :مسن كلبك يأكلك" أما واهلل لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز
منها األذل .مث أقبل على من حضر من قومه فقال :هذا ما فعلتم بأنفسكم ،أحللتموهم بالدكم،
وقامستموهم أموالكم ،أما واهلل لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إىل غري بالدكم 108 .وكاد قوله هذا أن
يشعل فتنة بني املهاجرين واألنصار ،ولكن النيب قضى عليها حبكمته.
ورغم الوحدة االسالمية بني األنصار من األوس واخلزرج ،إال أهنم مل يتخلصوا متاما من العصبيات
القبلية ،وقد أخرج البخاري ،يف قصة حديث اإلفك :إن رسول اهلل (ص) قال" :من يعذرين من رجل بلغين
أذاه يف أهلي" فقام سعد بن معاذ فقال :يا رسول اهلل ،أنا واهلل أعذرك منه ،إن كان من األوس ضربنا عنقه،
وإن كان من إخواننا من اخلزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك .فقام سعد بن عبادة وهو سيد اخلزرج ،وكان رجالً
صاحلاً ولكن احتملته احلميّة ،فقال :كذبت َلعمر اهلل ،ال تقتله وال تقدر على ذلك ،فقام أسيد بن حضري،

فقال :كذبت لعمر اهلل ،واهلل لنقتلنه فإنك منافق جتادل عن املنافقني ،فثار احليّان األوس واخلزرج حىت مهوا
109
أن يقتتلوا ورسول اهلل (ص) على املنرب فلم يزل خيفضهم حىت سكتوا وسكت.
ورمبا نلمس أيضا بعض مالمح اخلالف املكبوت بني الفريقني (املهاجرين واألنصار) عند وفاة
الرسول ،حيث بادر األنصار اىل االجتماع منفردين يف سقيفة بين ساعدة الختيار أمري من بينهم ،قبل أن
يبادر املهاجرون اىل السقيفة ليحاججوهم أهنم أوىل منهم باإلمارة ،وينتخبوا أبا بكر كخليفة.
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 الطربي ،حممد بن جرير ،التفسري ،سورة املنافقني .ص 408 -البخاري ،ج  3ص  156و ج 8/ 6

واذا كانت الوحدة بني املهاجرين واألنصار هشة نوعا ما ،بسبب وجود بعض املنافقني يف املدينة،
وبقاء بعض الرواسب العصبية ،والصراعات السياسية بني املؤمنني منهم ،فان الوحدة االسالمية يف اطارها
الكبري األوسع كانت أكثر هشاشة ،نتيجة إسالم الكثري من األعراب إسالما ظاهريا يقتصر على التلفظ
بالشهادتني وأداء الصالة ،ولكن بدون توغل اإلميان عميقا يف نفوسهم ،وهو ما حيدثنا عنه القرآن الكرمي:
"قالت األعراب آمنا ،قل مل تؤمنوا ،ولكن قولوا أسلمنا وملا يدخل اإلميان يف قلوبكم"(.احلجرات )14 ،وقد
جاء عن عطاء بن السائب :ان عامة من مع النيب يومئذ غري مؤمنني ،ولذلك تفجرت تلك الوحدة وهتاوت
بعد وفاة الرسول مباشرة ،عندما ارتد معظم العرب عن االسالم.

وكانت وحدة األمة اليت أقامها النيب ،من الناحية السياسية الدولية ،أشبه بالفيدرالية ،أو أضعف منها،
حيث مل يشكل النيب دولة سياسية واحدة ،ومل جيعل من نفسه ملكا على العرب أو املسلمني ،وإمنا اكتفى
بالوالء الديين وأخذ الزكاة من املسلمني .وكان ملوك اجلزيرة العربية (يف البحرين وعمان واليمن وحضرموت
واليمامة) الذين أسلموا يف حياة النيب  ،يرتبطون به ارتباطا دينيا ،وحيافظون على استقالهلم السياسي يف نفس
110

الوقت ،وقد وجه هلم رسائل دعاهم فيها اىل االسالم ووعدهم باحملافظة على ملكهم حتت أيديهم.
111

وىف هلم بذلك.

مث

وهذا ما يؤكد أن الوحدة اليت أقامها االسالم كانت وحدة دينية أكثر منها وحدة

سياسية .ويعزز هذا الرأي عدم وجود أي أمر يف القرآن الكرمي بتشكيل دولة أو إمرباطورية إسالمية واحدة،
أو أي دعوة لتأسيس دولة وإ قامة نظام حكم ،وهذا ما يفسر عدم قيام النيب بتعيني خليفة له ،وعدم تشكيل
جملس شورى النتخاب أحد من بعده ،مما يدل على عدم اهتمامه مبسألة السلطة والدولة ،وعدم تشكيلها
حموراً لوحدة األمة االسالمية.
وال شك أن جتربة النيب األكرم يف املدينة ختتلف عن جتربته يف مكة ،ففي مكة كانت جمرد دين ،وأما
يف املدينة فقد تطورت اىل ممارسة كثري من أعمال الدولة كاحلرب والسالم ،واخذ الزكاة ،وإقامة احلدود،
 - 110راجع :تاريخ ابن خلدون  ،ج 2ص  36و ج 2ص 38
 - 111ابن هشام ،السرية النبوية ،ج  ،4ص  1008و ص 1026راجع أيضا :أمحد زيين دحالن ،السرية احللبية 77/3
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ورعاية الفقراء ،ولكن حكومته مل ترتق اىل مستوى الدولة يف املفهوم احلديث ،وال القدمي ،ومل تكن العالقة
مع اإل مارات واملمالك املسلمة ترتقي اىل مستوى الدولة الواحدة وحىت الدولة الفيدرالية أو الكونفدرالية ،وإمنا
كانت جمرد عالقة سياسية دينية ،ولو كان النيب بصدد إقامة دولة واحدة ألرسل جيوشا وحاميات عسكرية
وغري من زعمائها وقياداهتا السياسية والعسكرية ،وهو ما مل يفعله.
إليها َّ
هذا بالضبط هو ما دفع الشيخ األزهري علي عبدالرازق اىل التساؤل ":إذا كان رسول اهلل (ص) قد أسس
دولة سياسية ،أو شرع يف تأسيسها ،فلماذا خلت اذن من كثري من أركان الدولة ودعائم احلكم؟ وملاذا مل
يعرف نظامه يف تعيني القضاة والوالة؟ وملاذا مل يتحدث اىل رعيته يف نظام امللك ويف قواعد الشورى؟ وملاذا
ترك العلماء يف حرية واضطراب من أمر النظام احلكومي يف زمنه؟ وملاذا وملاذا؟ نريد أن نعرف منشأ ذلك
الذي يبدو للناظر كأنه إ هبام أو اضطراب أو نقص ،أو ما شئت فسمه ،يف بناء احلكومة أيام النيب (ص)
وكيف كان ذلك؟ وما سره؟".

112

وكان عبد الرازق أول من لفت األنظار اىل الفصل القائم بني النبوة وامللك ،يف كتابه (اإلسالم وأصول
احلكم) الذي أصدره (سنة  ) 1925غداة سقوط الدولة العثمانية ،وقال فيه :إن "قيام احلكومة امنا هو
غرض من األغراض الدنيوية اليت خلى اهلل سبحانه وتعاىل بينها وبني عقولنا ،وترك الناس أحرارا يف تدبريها
على ما هتديهم اليه عقوهلم وعلومهم ومصاحلهم وأهواؤهم ونزعاهتم".

113

معترباً أبا بكر أول ملك يف

االسالم ،وقال :إن"الوحدة العربية اليت وجدت يف زمن النيب عليه السالم مل تكن وحدة سياسية بأي وجه
من الوجوه ،وال كان فيها معىن من معاين الدولة واحلكومة ،بل (ال) تعد أبدا أن تكون وحدة دينية خالصة
من شوائب السياسة .وحدة اإلميان واملذهب الديين ال وحدة الدولة ومذاهب امللك".

114

وبالطبع فان هذا الرأي خيالف متاما ما ذهب اليه الكاتب املصري خليل عبد الكرمي ( 2002م) من
أن النيب قام بتأسيس "دولة إسالمية" وأنه سلمها لقريش ،كما يقول يف كتابه (قريش من القبيلة اىل الدولة
112
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 عبدالرازق ،علي ،االسالم وأصول احلكم ، 1925 ،ص 150 املصدر ،الكتاب الثاين ،الباب الثالث ،الفقرة السابعة. -املصدر ،ص 169

املركزية)":إن النيب مهد إلقامة دولة قريش اليت كان جده قصي قد بدأ يف تأسيسها" .وقد بىن عبد الكرمي رأيه
هذا على حديث" :اخلالفة يف قريش".

115

وإذا رفضنا موضوع تسليم النيب الدولة لقريش ،فيمكن اجلمع بني الرأيني بالقول بأن النيب أقام دولة،
ولكن ليس مبعىن الدولة احلديثة ،أو املهيمنة بقوة على املمالك واإلمارات العربية يف ذلك الزمن.
واذا سلمنا بأن النيب حممد أسس "أمة اسالمية" ضمت عدة دول عربية كانت قائمة يف اجلزيرة العربية ،يف
ذلك الوقت ،وأنه مل يؤسس كيانا سياسيا واحدا ،وال دولة عربية واحدة ،ومل يكن بصدد تأسيس امرباطورية
اس المية واحدة حتكم العامل ،فال بد أن نعرف بأن قريشا كانت حتاول قبل االسالم أن تشكل زعامة دينية
سياسية لقبائل اجلزيرة العربية ،وأهنا حاربت االسالم يف البداية خوفا على زعامتها ،وأن قريش أقامت يف ظل
أيب بكر دولة قرشية عربية ذات مالمح "إسالمية" ،وقد رأت تلك الدولة النور باجتهاد شخصي من أيب
بكر ،وليس بناء على إرادة نبوية.
وقد أدت تلك النزعة القرشية يف السيطرة على اجلزيرة العربية ،قبل اإلسالم وبعده ،اىل والدة نظام
سياسي قائم على القوة والعنف ،وتشكيل منوذج ساهم ويساهم حىت اآلن يف زراعة بذور التفرقة واخلالف يف
الع امل االسالمي ،ورمبا يساهم حديث يرويه البخاري عن أيب هريرة عن الرسول األكرم أنه قال" :هلكة أميت
 - 115روى البخاري عن معاوية أنه مسع النيب يقول" :إن هذا األمر يف قريش" .البخاري ج 5ص 13وروى هو ومسلم عن
عبد اهلل بن عمر أن النيب (ص) قال":ال يزال هذا األمر يف قريش ما بقي منهم اثنان" .املصدر ،ج  5ص  13و مسلم –
كتاب اإلمارة – باب الناس تبع لقريش ،ص  480وروى أمحد يف مسنده :أن النيب قال":األئمة من قريش ما حكموا
فعدلوا ،ووعدوا فوفوا ،واسرتمحوا فرمحوا" .أخرجه اإلمام أمحد وأبو يعلي يف مسنديهما والطرباين .السيوطي ،تاريخ اخللفاء،
ص  10ولكن توجد مناقشة يف صحة هذا احلديث الذي مل يثبت عن النيب ،من عدة جوانب :أوهلا :خمالفته للقرآن الكرمي
الذي ينص على املساواة والتعارف بني القبائل والشعوب .وثانيها :عدم معرفة األنصار به ،ومبادرهتم الختيار أمري عليهم
من أنفسهم .وثالثها :قول عمر":إن أدركين أجلي وقد مات أبو عبيدة ،استخلفت معاذ بن جبل"( .البخاري وأمحد
وغريمها) ومعاذ ال نسب له يف قريش .وهذا ما يدفعنا لالعتقاد بأن هذا احلديث قد تطور الحقا من قول أليب بكر يف
السقيفة":إن هذا األمر ال تدين العرب فيه إال هلذا احلي من قريش" اىل نسبته للنيب ،يف ظل هيمنة قريش على اخلالفة قرونا
من الزمن.
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على أيدي غلمة من قريش" بإلقاء بعض الضوء على دور قريش يف أزمة الصراع على السلطة يف التاريخ
االسالمي.
وهو ما أوضحه ابن حجر العسقالين يف شرحه لذلك احلديث ،حيث قال" :املراد أهنم يهلكون الناس
بسبب طلبهم امللك والقتال ألجله ،فتفسد أحوال الناس ،ويكثر اخلبط بتوايل الفنت .وقد وقع األمر كما
أخرب صلى اهلل عليه وسلم".

116

الفصل الثاني
قيام الدولة القرشية العربية..ودورها في زرع بذور التفرقة بين المسلمين

مر تأسيس الدولة القرشية العربية بمراحل ثالث هي:
ّ
-1

مرحلة الوالدة األولى في سقيفة بني ساعدة ،بعد وفاة الرسول األعظم (ص)

مباشرة.
-2

مرحلة السيطرة على الجزيرة العربية في ما يسمى بحروب "الردة".

-3

مرحلة الفتوح العربية للعراق والشام ومصر وفارس وغيرها من البلدان.

وقد اتسمت هذه الدولة بسمات أبرزها "الخالفة الدينية" والعصبية القبلية ،والعنف،
واالستبداد ،وكان لكل مرحلة من تلك المراحل آثار كبرى في مسيرة المجتمع االسالمي ،ووالدة
الحركات والثورات واألحزاب والطوائف التي نشأت في التاريخ االسالمي.
وسوف نمر بسرعة على أهم مالمح تلك المراحل الثالث ،وآثارها السياسية والفكرية.
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 -ابن حجر ،فتح الباري يف شرح صحيح البخاري9/13 ،

 -1مرحلة الوالدة :السقيفة ..إجهاض الحلم المدني
مل يض نح أحد من أجل نصرة االسالم مثلما ضحى األنصار ،فهم مل ينصروا الرسول فقط وإمنا ضحوا
بكياهنم السياسي اخلاص ،فقد كانوا على وشك تتويج زعيمهم عبد اهلل بن أيب بن سلول ملكا عليهم،
وكانوا ينضمون له اخلرز ،عندما استقبلوا الرسول يف مدينتهم 117.ومل يساوموا النيب يف مقابل نصرهتم له.

118

ولكن األنصار  -أو بعضاً منهم  -كما يبدو ،كانوا ينتظرون وفاة رسول اهلل ليعيدوا بناء مملكتهم،
وعندما تويف الرسول بادروا اىل االجتماع يف سقيفة بين ساعدة لكي ينتخبوا زعيمهم سعد بن عبادة ،الذي
خلف عبد اهلل بن أيب ،ملكا عليهم ،كبقية امللوك املسلمني يف أطراف اجلزيرة العربية ،وذلك يف ظل فراغ
دستوري وعدم وصية الرسول اىل أي خليفة من بعده ،أو إشارته اىل قيام دولة إسالمية واحدة يف اجلزيرة
العربية ،وكذلك عدم حتدث النيب عن كيفية قيام الدولة اجلديدة ،وحدودها ،وهويتها ،وطريقة انتخاب احلاكم
وشروطه ومواصفاته وصالحياته.
وهو ما فتح الباب أمام األنصار لالجتماع يف السقيفة النتخاب أمري هلم وإعادة تشكيل إمارهتم
اخلاصة ،وكادوا ينجحون يف اختيار سعد بن عبادة أمرياً عليهم ،لوال مسارعة شيوخ املهاجرين القرشيني (أبو
بكر وعمر وعبيدة بن اجلراح) اىل السقيفة ،وجناحهم يف إحباط هذه احملاولة.

119

وكانت الكفة السياسية قد مالت يف السنتني األخريتني من حياة الرسول ،لصاحل املهاجرين ،بعد دخول
مشركي قريش يف االسالم بعد الفتح ،بصورة مجاعية ،واجتماع السلطتني الروحيتني :القرشية القدمية،
واالسالم ،يف قبضة قبيلة واحدة.

 - 117الطربي ،حممد بن جرير ،التفسري ،ص409 :
 - 118كما ساومه أحد زعماء قبيلة بين حنيفة الذي عرض على النيب وهو حماصر من قريش ،أن يدعمه يف مقابل تعهده
بضمان وراثة السلطة (اليت سوف تقوم يف املستقبل) له ولعشريته بين حنيفة.
 - 119الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك :ج 3ص218 -201
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وقال عمر بن اخلطاب لألنصار ":واهلل ال يرضى العرب أن تؤمركم ونبيها من غريكم ،ولكن العرب ال
ينبغي أن تويل هذا األمر إال من كانت النبوة فيهم ،وأولوا األمر منهم ،لنا بذلك على من خالفنا من العرب
احلجة الظاهرة والسلطان املبني .من ينازعنا سلطان حممد ومرياثه؟ وحنن أولياؤه وعشريته ،إال ُمدل بباطل أو

متجانف إلمث أو متورط يف هلكة" .وأكد ذلك أبو بكر فقال":إن هذا األمر ال تدين العرب فيه إال هلذا
120

احلي من قريش".

وهنا طرح أحد زعماء األنصا ر وهو احلباب بن املنذر ،التقسيم أو االنفصال ،فقال" :منا أمري ومنكم
أمري ،فإنا واهلل ما ننفس هذا األمر عليكم أيها الرهط ،ولكنا خناف أن يليه أقوام قتلنا آباءهم وإخواهنم".

121

ولكن املهاجرين رفضوا هذه الفكرة بشدة ،فطرح األنصار فكرة تداول السلطة بينهم وبني املهاجرين،
مرة هلؤالء وأخرى هلؤالء ،ولكن املهاجرين رفضوا هذه الفكرة أيضا ،وأصروا على تشكيل سلطة واحدة
بزعامتهم .وكاد إصرار املهاجرين على الوحدة والزعامة أن يشعل حرباً بينهم وبني األنصار الذين كانوا خيافون
على مستقبلهم السياسي ونصيبهم من السلطة .إذ قال سعد بن عبادة لقومه األنصار" :استبدوا هبذا األمر،
فإنه لكم دون الناس" .وقال احلباب بن املنذر" :يا معشر األنصار املكوا على أيديكم وال تسمعوا مقالة
هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا األمر ،فان أبوا عليكم ما سألتم فأجلوهم عن بالدكم ،وتولوا هذا
األمر عليهم ،فأنتم واهلل أوىل هبذا األمر منهم ،فإ نه دان هلذا األمر ما مل يكن يدين له إال بأسيافنا ،أما واهلل
علي أحد ما أقول إال حطمت أنفه
إن شئتم لنعيدهنا جذعة (أي نعيد احلرب بيننا وبينكم قوية) واهلل ال ُّ
يرد َّ
بالسيف".

122

وهنا تدارك عمر املوقف حبكمته فقال ":فلما كان احلباب هو الذي جييبين مل يكن يل معه كالم ،ألنه
كان بيين وبينه منازعة يف حياة رسول اهلل فنهاين عنه ،فحلفت أن ال أكلمه كلمة تسوؤه أبدا" 123.مث اقرتح
 - 120سرية ابن هشام ،ج  6ص  82 -78والدينوري ،اإلمامة والسياسة ،ج 1ص 17 - 12
121
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 الطربي :ج 3ص ،318والبالذري ،أمحد بن حيىي بن جابر :أنساب األشراف ج 2ص260 الدينوري ابن قتيبة ،أبو حممد عبد اهلل بن مسلم :اإلمامة والسياسة ج ،1ص ،12الطربي :ج 3ص220 -218 -الطربي ،ج 2ص  ،445وابن أيب احلديد ،شرح هنج البالغة ،ج  1ص 61 – 21

عمر على األنصار بأن يضمن املهاجرون هلم املنزلة الثانية ،وقال" :ليس بعد املهاجرين األولني أحد عندنا
124

مبنزلتكم ،فنحن األمراء وأنتم الوزراء ،ال نفتات دونكم مبشورة وال تنقضي دونكم األمور".

وهنا حصل انشقاق يف صفوف األنصار ،بني األوس واخلزرج ،فقال زعيم األوس أسيد بن حضري،
لعشريته" :ال واهلل لئن وليتها اخلزرج عليكم مرة ال زالت هلم عليكم بذلك الفضيلة ،وال جعلوا لكم معهم
أبدا".
فيها نصيبًا ً
فمالت الكفة لصاحل املهاجرين ،وبادر أسيد اىل مبايعة أيب بكر ،وكان سعد بن عبادة مريضا ،فلم
يستطع مقاومة املهاجرين .وفرضت املعادلة السياسية القائمة نفسها ،وانتخب "أبو بكر أول ملك يف
االسالم" .كما يصفه الشيخ علي عبد الرازق.

125

ولئن اتسمت عملية انتخاب أيب بكر خليفة للرسول ،بطابع الشورى اليت جرت يف السقيفة ،مث يف
أخذ البيعة من املسلمني يف املسجد النبوي ،اال أهنا يف احلقيقة كانت كما يقول عمر بن اخلطاب "فلتة وقانا
اهلل شرها  ،فمن عاد ملثلها فاقتلوه ،فأميا رجل بايع رجال من غري مشورة من املسلمني فانه ال يؤمر واحد
منهما تغرة أن يقتال" 126.إذ أن تلك العملية مل جت ِر ضمن جملس شورى متفق عليه ،وال واضح املعامل
124

 -الطربي ،ج 2ص  ،445وابن أيب احلديد ،شرح هنج البالغة ،ج  1ص  61 – 21وابن األثري ،يف الكامل يف

التاريخ ،ج 1ص  360والدينوري ،اإلمامة والسياسة ،ج 1ص 17 - 12
125

 -عبد الرازق ،علي ،االسالم وأصول احلكم ،ص  75ويضيف":اذا أنت رأيت كيف متت البيعة أليب بكر ،واستقام

له األمر ،تبني لك اهنا كانت بيعة سياسية ملكية ،عليها كل طوابع الدولة احملدثة واهنا إمنا قامت كما تقوم احلكومات ،على
أساس القوة والسيف .تلك دولة جديدة أنشأها العرب ،فهي دولة عربية وحكم عريب ،ولكن االسالم كما عرفت دين
البشرية كلها ال هو عريب وال هو أعجمي" .املصدر ،ص 175
126

 -الشهرستاين ،حممد بن عبد الكرمي ،امللل والنحل ،ص  16وقد أورد القاضي عبد اجلبار اهلمداين عن شيخه أيب

علي :ان عمر يقصد بالفلتة :البغتة من غري روية أو مشاورة ،وان من عاد إىل الطريقة اليت متت هبا البيعة أليب بكر من غري
مشاورة أو عذر وال ضرورة مث طلب من املسلمني البيعة فينبغي قتله .املغين يف التوحيد واالمامة ،ج 20القسم األول ص
340
74

واحلدود ،وقد شاهبا نوع من العنف كاد أن يودي حبياة زعيم األنصار سعد بن عبادة ،الذي امتنع عن البيعة
حىت آخر يوم يف حياته 127 .كما امتنع زعيم اهلامشيني علي بن أيب طالب عن البيعة ملدة ستة أشهر ،ومت
هتديده حبرق البيت عليه إن مل يبايع أبا بكر.

128

كما ان الوعد الدستوري الذي قدمه املهاجرون لألنصار ،مبشاركتهم يف السلطة واستيزارهم ،وااللتزام
باستشارهتم ،ذهب مع الريح ،مع اختالل معادلة القوة أكثر لصاحل املهاجرين ،بعد انضمام القرشيني
"الطلقاء" اليهم .ومل يقم أحد من اخللفاء التالني باستيزارهم أو استشارهتم يف انتخاب اخلليفة اجلديد (ما عدا
االمام علي بن أيب طالب) فقد عهد أبو بكر اىل عمر من بعده ،وكما يقول املؤرخون :إن أبا بكر دعا
عثمان بن عفان وقال له اكتب":بسم اهلل الرمحن الرحيم ،هذا ما عهد أبو بكر بن أيب قحافة  ..إين
استخلفت بعدي عمر بن اخلطاب ،فان بـََّر و عدل فذلك ظين به ورأيي ،وان بدَّل وجار فلكل امرئ ما

 - 127أخرج البخاري قصة سعد وفيها:فأخذ عمر بيده [بيد أيب بكر] فبايعه وبايعه الناس ،فقال قائل قتلتم سعدا ،فقال
عمر :قتله اهلل ،ويف رواية البن حبان :ونزونا على سعد بن عبادة ،فقال قائل من األنصار :قتلتم سعدا ،قال عمر فقلت وأنا
مغضب :قتل اهلل سعدا فإنه صاحب فتنة وشر.
 - 128ورد يف مصنف ابن أيب شيبة ( تويف سنة  )235عن حممد بن بشر (بن الفرافصة العبدي ،تويف سنة  )203حدثنا
عبيد اهلل بن عمر (بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب) حدثنا زيد بن أسلم (العدوي ،تويف سنة  )136عن أبيه
أسلم (موىل عمر بن اخلطاب ،تويف بني سنة  70 – 60هـ) :أنه حني بويع أليب بكر بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
كان علي والزبري يدخالن على فاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيشاوروهنا ويرجتعون يف أمرهم ،فلما بلغ ذلك
عمر بن اخلطاب خرج حىت دخل على فاطمة فقال " :يا بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،واهلل ما من أحد أحب إلينا
من أبيك ،وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك ،وأمي اهلل ما ذاك مبانعي إن اجتمع هؤالء النفر عندك ،أن أمرهتم أن
حيرق عليهم البيت " .قال :فلما خرج عمر جاءوها فقالت :تعلمون أن عمر قد جاءين وقد حلف باهلل لئن عدمت ليحرقن
عليكم البيت وأمي اهلل ليمضني ملا حلف عليه ،فانصرفوا راشدين ،فَروا رأيكم وال ترجعوا إيل ،فانصرفوا عنها فلم يرجعوا إليها
حىت بايعوا أليب بكر" .ابن أيب شيبة ،املصنف ،كتاب املغازي ،ما جاء يف خالفة أيب بكر وسريته ،رواية رقم 4
75

أردت ،وال أعلم الغيب ،وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون" .وخرج اىل الصحابة
اكتسب ،واخلري ُ
129
وقال :إين قد استخلفت عليكم بعدي عمر.
وهناك رواية أخرى تتحدث عن كتابة عثمان العهد على لسان أيب بكر عند احتضاره وغيبوبته" :أما
خريا منه" .كما ينقل الطربي.
بعد؛ إين قد
ُ
إستخلفت عليكم عمر بن اخلطاب ،ومل آلكم ً

130

وقد حاول ابن تيمية تربير العهد بقوله ":إن مبايعة عمر أليب بكر واستخالف أيب بكر لعمر مل يكن
يف احلالتني إال ترشيحا ،ولو قُدنر أن الصحابة مل ينفذوا عهد أيب بكر يف عمر مل يصر إماما ...ولو أن أبا
بكر بايعه عمر وطائفة وامتنع سائر الصحابة من بيعته مل يصر إماما بذلك ،وإمنا صار إماما مببايعة مجهور
الناس ...وأما عهده إىل عمر فتم مببايعة املسلمني له بعد موت أيب بكر فصار إماما".

131

ومن الواضح أن هذه حماولة من إ بن تيمية لتربير عمل أيب بكر املخالف للشورى .وبغض النظر عن
احلجة اليت ساقها أبو بكر لتربير قرار العهد من "إرادة اخلري للمسلمني" ،فان مبدأ الشورى كان يقتضي
استشارة زعماء املهاجرين واألنصار وسائر املسلمني ،قبل اختاذ ذلك القرار .ولكن شيئا من هذا مل حيدث.
وال يوجد دليل على قدرة الصحابة على الرفض ،واملخالفة.

 - 129اهلمداين ،القاضي عبد اجلبار ،املغين يف التوحيد واإلمامة ،ج 20قسم  2ص  7 – 5وابن األثري ،الكامل يف
التاريخ ،ج 2ص 31
 - 130قال أبو جعفر :قال الواقدي :حدثين إبراهيم بن أيب النضر ،عن حممد بن إبراهيم بن احلارث ،قال :دعا أبو بكر
عثمان خاليًا ،فقال :اكتب :بسم اهلل الرمحن الرحيم .هذا ما عهد أبو بكر بن أيب قحافة إىل املسلمني؛ أما بعد .قال :مث
خريا منه ،مث أفاق
أغمى عليه ،فذهب عنه ،فكتب عثمان :أما بعد؛ إين قد استخلف عليكم عمر بن اخلطاب ،ومل آلكم ً

أبو بكر ،فقال :اقرأ على ،فقرأ عليه ،فكرب أبو بكر ،وقال :أراك خفت أن خيتلف الناس إن افتلتت نفسي يف غشيىت! قال:

خريا عن اإلسالم وأهله ،وأقرها أبو بكر رضي اهلل عنه من هذا املوضع.
نعم ،قال :جزاك اهلل ً
131
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 -ابن تيمية ،منهاج السنة ج 1ص  142واملنتقى من ميزان االعتدال ،للذهيب ،ص 63-62

وقد جتلت هيمنة قريش ،مرة أخرى يف تشكيل عمر لـ "هيئة الشورى" اليت عينها من أجل انتخاب
خلف له ،واملؤلفة من زعماء البيوتات القرشية الستة فقط ،وهم (علي بن أيب طالب سيد بين هاشم،
وعثمان بن عفان شيخ بين أمية ،وطلحة بن عبيد اهلل كبري بين تيم ،والزبري بن العوام زعيم بين أسد ،وسعد
بن أيب وقاص ،وعبد الرمحن بن عوف رأسي بين زهرة) .مع استثناء األنصار والتأكيد بصراحة على أن ليس
هلم من األمر شيئا.
وقد كان تشكيل تلك اهليئة السداسية (القرشية) ينبئ عن احتكار قريش للسلطة ،ومتتع عمر
بصالحيات دستورية وسياسية أوسع من اليت كان ميارسها يف حياته ،حيث مل يرجع يف تشكيل هيئة الشورى
اىل األنصار فضال عن الشعوب املسلمة العربية وغري العربية ،ورسم بقراره هوية اخلليفة اجلديد.

132

وقد كرست هذه اخلطوة حصر اخلالفة يف قريش يف املستقبل ،ووضعهم يف مرتبة أعلى من بقية
املسلمني ،واعتبار ذلك تشريعا ثابتا ومقدسا ،وال سيما عند الفقهاء من أهل السنة.
يقول اإلمام النووي يف (شرحه لصحيح مسلم) :تعليقا على حديث "ال يزال هذا األمر يف قريش ما
بقي من الناس اثنان" و"الناس تبع لقريش يف اخلري والشر"" :هذه األحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن اخلالفة
خمتصة بقريش ،ال جيوز عقدها ألحد من غريهم ،وعلى هذا انعقد اإلمجاع يف زمن الصحابة ،فكذلك
بعدهم ،ومن خالف فيه من أهل البدع ،أو عرض خبالف من غريهم فهو حمجوج بإمجاع الصحابة والتابعني
فمن بعدهم باألحاديث الصحيحة .قال القاضي :اشرتاط كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة ،وقد احتج
به أبو بكر وعمر  -رضي اهلل عنهم  -على األنصار يوم السقيفة ،فلم ينكره أحد.

132

 -يقول الدكتور حممد سهيل طقوش" :إن عملية انتخاب أيب بكر كانت أقرب إىل الواقع السياسي منها إىل إجراء

انتخايب ،لكن سرعان ما خرجت البيعة عن إطار الشورى إىل إطار التعيني  ...يف عهد دولة اخلالفة األموية ،وما يليه من
عهود أخرى باجتاه التعيني ،وف ًقا لتطور الظروف السياسية اليت مير هبا كل عهد" .طقوش ،تاريخ اخللفاء الراشدين الفتوحات
واإلجنازات السياسية ،ص 27 /1
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قال القاضي :وقد عدها العلماء يف مسائل اإلمجاع ،ومل ينقل عن أحد من السلف فيها قول وال فعل
خيالف ما ذكرنا ،وكذلك من بعدهم يف مجيع األعصار" .ويضيف النووي" :هم أصحاب اخلالفة والناس تبع
هلم...إن هذا احلكم مستمر إىل آخر الدنيا ما بقي من الناس اثنان".

133

ولعل أبرز وأخطر بند يف وصية عمر كان يتمثل يف تشريع استخدام القوة اىل حد القتل ملن يرفض
نتيجة "الشورى القرشية" حىت لو كان من "العشرة املبشرة باجلنة" (أهل الشورى) الذين قال عمر عنهم" :إن
النيب قد تويف وهو راض عنهم".
ورمبا كان عمر ينظر اىل مصلحة الدولة العربية القرشية القائمة ،يف ظل الصراع مع الدول األخرى،
وحفاظا على وحدهتا ،ولكن تشريع القتل للمعارضة ،وانكار حق االختالف ،يف ظل عدم وجود نظام
سياسي شامل قائم على الشورى والتشاور بني شرحية واسعة من املسلمني ،يدل أيضا على قيام الدولة
القرشية على أساس القوة والعنف.

وبالرغم من اتسام النظام السياسي العريب (القرشي) بالعنف ،إال أنه مل يكن يتمتع بالنضج الدستوري
الكايف ،حيث كان يعطي "اخلليفة" صالحيات مطلقة ،كما هو حال احلكام يف ذلك الزمان ،وال يرسم
حوله قنوات للشورى واملعارضة واالصالح ،تضمن سالمة النظام السياسي واستمراره ملدة طويلة ،فقد أدت
"هيئة الشورى العمرية القرشية" عملها وذهبت اىل البيت ،ومل تستمر كهيئة تشريعية رقابية اىل جانب اخلليفة
املنتخب (عثمان بن عفان) ،مما أتاح له خمالفة التعهد الذي قطعه على نفسه أمام هيئة الشورى بالسري على
ُسنَّة الشيخني ،واالستيالء على سلطات أوسع ،واالستبداد باالدارة واألموال العامة وانفاقها كيفما يشاء،

133
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 -النووي ،حيىي بن شرف ،شرح صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،حديث رقم  1818و1819

وتعيني من يشاء من أقاربه األمويني (الطلقاء) على الواليات االسالمية املختلفة يف مصر والعراق والشام،134
وقمع من ينتقده بشدة.
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وعندما ولدت تلك السياسة حركة شعبية معارضة ،مل يكن النظام قادرا على حل األزمة بشكل
سلمي ،لعدم وجود حمكمة دستورية تقوم بالفصل بني الطرفني (احلاكم واملعارضة) فانتهت األزمة اىل انفجار
دموي قتل فيه اخلليفة عثمان ،فيما عرف "بالفتنة الكربى" اليت استمرت بعد ذلك يف عهد احلاكم اجلديد
االمام علي بن أيب طالب ،عندما خرج عليه بعض أقطاب املعارضة السابقة وهم الصحابيان طلحة بن عبيد
اهلل والزبري بن العوام وأم املؤمنني عائشة.

134

 -ففي سنة مخس وعشرين عزل عثمان سعد بن أيب وقاص عن الكوفة ووىل مكانه الوليد بن عقبة بن أيب معيط –

ووىل عليها عبد اهلل بن
وهو أخو عثمان ألمه – مث وىل عليها بعده سعيد بن العاص ،وعزل عمرو بن العاص عن مصر ّ
سعد بن أيب سرح .وعني ابن عمه عبد اهلل بن عامر واليا على البصرة (وكان يف اخلامسة والعشرين من عمره) .وهكذا احتل
األمويون كل املناصب العليا يف الدولة ،من وزير عثمان مروان بن احلكم ،اىل وايل الشام معاوية .قال سعيد بن املسيب :ان
عثمان كثريا ما كان يويل بين أمية ممن مل يكن له مع النيب عليه الصالة والسالم صحبة ،فكان جييء من أمرائه ما ينكره
أصحاب حممد (ص) وكان عثمان يستعتب فيهم فال يعزهلم ...فلما كان يف الست األواخر استأثر بين عمه فوالهم وما
أشرك معهم .السيوطي ،جالل الدين ،تاريخ اخللفاء ،ص 147
 - 135وقد ضرب عثمان عمار بن ياسر ألنه قدم له كتابا ينتقد فيه بعض أعماله ،حىت أغشي عليه وفتق بطنه .يقول
املؤرخون":اجتمع ناس من أصحاب النيب (ص) ،فكتبوا كتابا ذكروا فيه ما خالف فيه عثمان من سنّة رسول اهلل وسنّة
صاحبيه ،وما كان من هبته مخس أفريقيا ملروان ،وفيه حق اهلل ورسوله ،ومنهم ذوو القرىب واليتامى واملساكني ...وما كان من
إفشائه العمل والواليات يف أهله وبين عمه من بين أمية أحداث وغلمة ال صحبة هلم من الرسول وال جتربة هلم باألمور ...
وتركه املهاجرين واألنصار ال يستعملهم على شيء وال يستشريهم ،واستغىن برأيه عن رأيهم  ...مث تعاهد القوم ليدفعن
الكتاب يف يد عثمان ،فمضى عمار حىت جاء دار عثمان ،فدخل عليه وعنده مروان بن احلكم وأهله من بين أمية ،فدفع
إليه الكتاب فقرأه ،فقال له :أنت كتبت هذا الكتاب؟ قال :نعم ...فقال مروان :يا أمري املؤمنني ان هذا العبد األسود (يعين
جرأ عليك الناس ،وإنك ان قتلته نكلت به من وراءه ،فقال عثمان :اضربوه ،فضربوه وضربه عثمان معهم حىت
عمارا) قد ّ
فتقوا بطنه ،فغشي عليه فجروه فطرحوه على باب الدار" .الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،ج  2ص  485واإلمامة والسياسة
ج 1ص  35وابن األثري ،الكامل يف التاريخ ،ج  2ص 40
79

واستغل وايل الشام معاوية بن أيب سفيان ،ثغرة دستورية أخرى يف نظام البيعة الذي كان يقتصر على
أهل امل دينة ،واحتج بأنه مل يكن شاهدا أو مشاركا يف عملية انتخاب االمام علي ،وبالتايل فانه يف حل من
البيعة له ،وله احلق يف التمرد على اخلليفة اجلديد.
وقد رد عليه االمام قائال":إنه بايعين القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان ،على ما بايعوهم عليه،
فلم يكن للشاهد أن خيتار ،وال للغائب أن يرد .وإمنا الشورى للمهاجرين واألنصار ،فإن اجتمعوا على رجل
ومسوه إماما كان ذلك هلل رضى ،فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة اىل ما خرج منه ،فإن أىب قاتلوه
على اتباعه غري سبيل املؤمنني ،وواله اهلل ما توىل".

136

وبالرغم من وجود عوامل عديدة للفتنة الكربى اليت عصفت باملسلمني بقيادة الصحابة ،كحب الدنيا
واهلوى والعصبية والصراع السياسي والنفاق وما يقال عن التآمر اليهودي (يف دور إبن سبأ) فانه ميكن
االشارة اىل احتكار قريش للسلطة بصورة مطلقة (وانتقاهلا من املهاجرين اىل الطلقاء) ،كعامل أكرب يف تفرق
املسلمني حبدة يف "الفتنة الكربى".

137

فلو كانت هنالك حمكمة دستورية حتسم اخلالف بني عثمان واملعارضة ملا تفجرت األزمة وانتهت
مبقتله ،ولو كان هناك نظام للشورى ميثل مجيع املسلمني ويقوم بانتخاب اخلليفة ومراقبته وحماسبته وحتديد
صالحياته ،ملا احنرف عثمان ،وال خرج طلحة والزبري ،وال مترد معاوية ضد االمام علي ،وال انشق اخلوارج
عليه.
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 االمام علي ،هنج البالغة7/3 ، -بعد تفجر االحتجاجات يف مصر والعراق ،عقد عثمان سنة  35اجتماعا يف احلج مع الوالة املهمني واملستشارين

ملناقشة األمر ،فأشار بعضهم بقمعها بالقوة ،وأشار بعضهم اىل معاجلتها باملال ،ولكن عمرو بن العاص خاطب عثمان
بصراحة :يا أمري املؤمنني ،أرى أنك قد ركبت الناس مبا يكرهون فاعتزم أن تعتدل فإن أبيت فاعتزم أن تعتزل ،فإن أبيت
فاعتزم عزما امض قدما .الطربي ،تاريخ األمم وامللوك ،ج  2ص  643دار الكتب العلمية  ،بريوت ،الطبعة األوىل 1407
موقع Islamport
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ولئن كان معاوية قد جنح بعد تنازل االمام احلسن عن اخلالفة ،يف توحيد املسلمني بالقوة ،فان الفتنة
مل متت وامنا مخدت لبعض الوقت خالل عهده ،وقد عادت لتلتهب بعد وفاته ،وال سيما بعد إلغائه ملبدأ
الشورى هنائيا ،وتعيني ابنه يزيد خلفا له ،وأخذ البيعة له بالقوة واالكراه مسبقا 138.وهو ما فتح الباب أمام
سلسلة من الثورات يف العامل االسالمي ،كانت أوالها ثورة االمام احلسني بن علي يف كربالء عام 61
للهجرة ،مث ثورة أهل املدينة بقيادة عبد اهلل ابن غسيل املالئكة عام  62وثورة عبد اهلل بن الزبري يف مكة يف
نفس العام.
واذا كان يزي د بن معاوية قد قضى على ثورة االمام احلسني مبجزرة يف كربالء ،وقضى كذلك على ثورة
أهل املدينة مبجزرة أخرى أكرب وأبشع يف واقعة احلرة.
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فانه مل يستطع القضاء على ثورة ابن الزبري الذي

جنح يف تأسيس "خالفة" امتدت لعشر سنني ،بعد وفاة يزيد سنة  63اىل احلجاز والعراق وفارس ومصر،
وكادت تقضي على ما تبقى من األمويني يف الشام .
وال نريد هنا أن نستعرض تاريخ األمويني أو الثورات العديدة اليت قامت ضدهم ،ولكنا نريد أن نؤشر
اىل قيام النظام العريب (االسالمي) على أساس القوة والغلبة ،وغياب الشورى ،وانعدام أي دستور يكفل

 - 138يقول احلسن البصري":أربع خصال كن يف معاوية لو مل يكن فيه منهن إال واحدة لكانت موبقة :انتزاؤه على هذه
األمة بالسفهاء حىت ابتزها أمرها بغري مشورة منهم ،وفيهم بقايا الصحابة وذو الفضيلة .واستخالفه ابنه بعده سكرياً مخرياً
يلبس احلرير ويضرب بالطنابري ."...تاريخ الطربي ج  3ص  232وابن األثري ،البداية والنهاية ،اجلزء  6صفحة 225
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 -قال ابن حجر ":فأرسل اليهم مسلم بن عقبة املري ،وأمره أن يستبيح املدينة ثالثة ايام وأن يبايعهم على أهنم خول

وعبيد ليزيد ،فاذا فرغ منها هنض اىل مكة حلرب ابن الزبري ،ففعل هبا مسلم االفاعيل القبيحة ،وقتل هبا خلقا من الصحابة
وأبنائهم وخيار التابعني ،وأفحش القضية اىل الغائة ،مث توجه اىل مكة ...ونصبوا على الكعبة املنجنيق ،فأدى ذلك اىل وهي
اركاهنا ووهي بنائها ،مث احرتقت ."..ص  255عن ابن حجر ،هتذيب التهذيب  316/11وقال ابن تيمية" :فصار عسكره
يف املدينة ثالثا ،يقتلون وينهبون ،ويفتضون الفروج احملرمة .مث ارسل جيشا اىل مكة املشرفة ،فحاصروا مكة ،وتويف يزيد وهم
حماصرون مكة ،وهذا من العدوان والظلم الذي فعل بأمره" .ص  256عن ابن تيمية ،جمموع الفتاوى 408/3
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انبثاق احل كام من األمة بصورة سلمية متثيلية ،وهو ما كان يشكل أكرب مصدر للقلق واملعارضة والتمرد
والفرقة واالنقسام بني املسلمني.
وكما يقول حممد بن املختار الشنقيطي":إن أزمة احلضارة االسالمية أزمة دستورية يف جوهرها ،وهي
أزمة بدأت بذرهتا ليلة السقيفة ،وحتولت اىل فتنة عمياء يف (اجلمل) مث شبت حربا هوجاء يف (صفني) .وقد
انتصرت يف صفني القوة على احلق ،والبغي على العدل ،وامللك على اخلالفة".

140

وهذا ما أشار اليه من قبل الشيخ علي عبد الرازق بقوله " :إننا اذا رجعنا اىل الواقع ونفس األمر
وجدنا أن اخلالفة يف االسالم مل ترتكز إال على أساس القوة الرهيبة ،وأن تلك القوة كانت ،إال يف النادر ،قوة
مادية مسلحة .فلم يكن للخليفة ما حيوط مقامه إال الرماح والسيوف ،واجليش املدجج والبأس الشديد،
فبتلك دون غريها يطمئن مركزه ،ويتم أمره...ال نشك مطلقا يف أن الغلبة كانت دائما عماد اخلالفة ،وال
يذكر التاريخ لنا خليفة إ ال اقرتن يف أذهاننا بتلك الرهبة املسلحة اليت حتوطه ،والقوة القاهرة اليت تظله،
والسيوف املصلتة اليت تذود عنه".
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وأضاف":إ ذا كان يف هذه احلياة الدنيا شئ يدفع املرء اىل االستبداد والظلم ،ويسهل عليه العدوان
والبغي ،فذلك هو مقام اخلالفة ،وقد رأيت أنه أشهى ما تتعلق به النفوس ،وأهم ما تغار عليه .وإذا اجتمع
احلب البالغ والغرية الشديدة وأمدهتما القوة الغالبة ،فال شئ إال العسف ،وال حكم إال السيف" 142.و"إن

 - 140ويضيف" :وال يزال املسلمون عاجزين عن اخلروج من هذا املأزق الدستوري حىت اليوم ،رغم ما تضمنه القرآن والسنة
من مبادئ هاد ية يف بناء السلطة وأدائها ،ورغم ما توفره التجربة االنسانية املعاصرة من عربة مفيدة يف هذا املضمار .. .ان
األمة لن خترج من أزمتها التارخيية اال اذا أدركت كيف دخلت اليها .واملثري لألسى حقا أن حواجز كثيفة من املقدسات
الومهية ال يزال حيول بيننا وبني قراءة تلك املرحلة التأسيسية احلرجة من تاريخ االسالم" .اخلالفات السياسية بني الصحابة،
ص 50-49
 - 141عبدالرازق ،علي ،االسالم واصول احلكم  1925ص 129
142
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 -املصدر ،ص 131

تلك اليت دعوها اخلالفة أو االمامة العظمى مل تكن شيئا قام على أساس من الدين القومي ،أو العقل
السليم".

143

وأما الشيخ األزهري (القرآين) أمحد صبحي منصور ،فهو يرجع جذور ظاهرة تفرق املسلمني إىل
الفتوحات العربية اليت متت يف عهد عمر بن اخلطاب ،واليت انطوت على امتصاص ثروات الشعوب املفتوحة
يف الشام والعراق وفارس ومصر ،باسم اجلزية واخلراج ،وتكديسها يف جيوب الفاحتني العرب ،فيقول" :إن
احتالل العرب املسلمني للبالد املفتوحة هو الذي أوجد املذهبية والفرقة بني املسلمني العرب وغري العرب".
كما أن الصراع على تلك الثروات بني الفاحتني العرب كان سببا للثورة على عثمان بن عفان ،وانفجار الفتنة
الكربى األوىل يف االسالم.

144

عدم وجود دستور للحكم في عهد الخلفاء األربعة األولين
مل يكن يوجد دستور واضح للحكم يف عهد اخللفاء األربعة ،حيدد صالحية اخلليفة يف الشؤون املالية
والسياسية ،وامنا كان األمر عرضة الجتهاد احلاكم وتقواه ،وقد حاول املهاجرون واألنصار الذين اجتمعوا يف
سقيفة بين ساعدة ،على عجل ،أن يتفقوا على دستور معني ،وبعض مالمح النظام السياسي ،وطريقة
تقاسم السلطة ،بأن يتنازل فيها األنصار عن احلكم يف مقابل االحتفاظ بالوزارة واملشورة ،وبالرغم من أن
اتفاقهم كان حمدودا يف إطار املدينة ،إال أن املهاجرين القرشيني مل يلتزموا به ،وفرضوا سلطتهم بعد ذلك على
األنصار ،كما فرضوها على سائر القبائل والشعوب العربية يف اجلزيرة ،واملناطق املفتوحة كالعراق والشام
ومصر وفارس.
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 -املصدر ،ص 138

 - 144منصور ،أمحد صبحي 2006 ،مقال حتت عنوان :املسكوت عنه يف سرية عمر بن اخلطاب يف الفكر السين ،موقع
أمحد منصور
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وكانت سلطة اخللفاء مطلقة تسمح هلم بالتصرف كيفما أرادوا .ومع أهنم كانوا يعلنون التزامهم
بالشريعة االسالمية ،إ ال أن الشريعة مل تكن واضحة ،أو مبينة ،أو شاملة للجانب الدستوري والسياسي،
ولذلك فقد كانت مثة فجوة كبرية يف طريقة انتخاب احلاكم وطريقة عزله ،وطريقة إدارته لألمور السياسية
واملالية ،وهو ما مسح أليب بكر بتعي ني عمر خليفة من بعده ،وتعيني عمر للشورى املؤلفة فقط من ستة من
زعماء قريش املهاجرين ،وحتديد صيغة الشورى حبيث تؤدي إىل انتخاب عثمان ،مث قيام عثمان بن عفان
بتولية أقاربه على األمصار املفتوحة (العراق والشام ومصر) وإغداق األموال اهلائلة عليهم 145.وهو ما أدى
اىل ثورة عامة ضده ،أدت يف النهاية اىل مقتله.
وحىت عندما انتخب اإلمام علي بن أيب طالب من قبل الثوار ،فان غياب الدستور الذي حيدد من حيق
له االنتخاب ومن ال حيق له ،مسح بتمرد وايل الشام معاوية بن أيب سفيان ،على أمري املؤمنني اجلديد ،حبجة
عدم مشاركة معاوية يف عملية االنتخاب.
وقد رد عليه االمام علي بأن احلق يف الشورى هو حصر للمهاجرين واألنصار ،وأن معاوية من الطلقاء
الذين ال حيق هلم تويل السلطة أو املشاركة يف انتخاب االمام ،وال سيما أنه مل يكن يف العاصمة (املدينة)
وقت االنتخاب ،وأن أهل املدينة يبتون يف األمر وليس للغائب أن حيتج أو يرفض ،مبعىن أن ال حق لألقاليم
واملدن البعيدة أن تشارك يف عملية انتخاب اإلمام .وكان قد مضى ،يف ذلك الوقت ،على نشوء جيل
املهاجرين واألنصار ،مخس وعشرون عاما على األقل ،وهو ما يعين والدة جيل جديد ليس من املهاجرين
واألنصار ،وامنا من املسلمني العاديني الذين كانوا يبحثون عن دور سياسي هلم.

 - 145عندما توىل عثمان اخلالفة بعد وفاة عمر ،أبقى على املغرية بن شعبة واليا على الكوفة ملدة عام ،مث عزله وجعل
مكانه سعد بن أيب وقاص ملدة عام ،مث عني يف العام التايل الوليد بن عقبة ،أخاه من أمه .الذي كان قد أسلم يف اللحظة
األخرية بعد فتح مكة .مث عني عثمان اثنني من ابناء عمومته واليني على البصرة والكوفة مها عبد اهلل بن عامر وسعيد بن
العاص (وكانا يف اخلامسة والعشرين من عمرمها) .واصبح األمويون عندئذ يشغلون كل املناصب العليا يف االمرباطورية العربية
االسالمية ،فوزير عثمان يف املدينة هو مروان بن احلكم ،واحملتسب يف املدينة احلارث بن احلكم األموي ،ووايل الشام معاوية،
ووايل مصر عبداهلل بن أيب سرح (أخي عثمان من الرضاعة) ،وغدا اآلن ،بعد التعيينات اجلديدة ،وايل البصرة والكوفة
أمويني.
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واذا أضفنا إليهم أبناء املناطق املفتوحة من املسلمني اجلدد ،فان املشكلة تكرب وتتوسع.

الفصل الثالث
حروب "الردة"..أو حروب السيطرة على الجزيرة العربية؟

بالرغم من أن بيعة أيب بكر كانت فلتة ،وحمصورة بني فئة قليلة من املسلمني هم املهاجرون
واألنصار ،يف غياب تام من ممثلي بقية املسلمني يف اجلزيرة العربية ،إال أن البيعة كانت سلمية نوعاً ما وقائمة
نسبياً على الشورى ،وقد أسست لقيام النظام السياسي القرشي يف املدينة ومكة وما حوهلما ،من قبائل
متحالفة م عهما ،ولكن الصورة اختلفت يف عموم اجلزيرة العربية ،حيث كان إسالم القبائل العربية بصورة
عامة :سياسيا إمسيا وسطحيا وضعيفا وحديثا ،وهو ما كان يستدعي مزيدا من احلكمة والصرب واملودة واللني
يف التعامل معها ،وتأليفها ،من أجل تكريس االسالم يف قلوهبا ،وتعزيز أواصر األخوة االسالمية معها .
ولكن النظام القرشي (البكري) الفقري اقتصاديا ،كان حباجة اىل أموال لكي يستمر يف احلياة ،وهذا ما
دفع اخلليفة اجلديد أبا بكر الختاذ قرار جبباية الزكاة من تلك القبائل يف اليمامة والبحرين واليمن ،اليت كانت
تعيش أوضاعاً اقتصادية أفضل من احلجاز القاحل.
ولئن كان الرسول األعظم جييب الزكاة منها ،فألنه كان ميتثل اىل أمر إهلي مباشر وخاص له جبباية
الزكاة":خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم هبا وتزكيهم ،وصل عليهم ،إن صالتك سكن هلم ،واهلل مسيع عليم".
(التوبة ) 103 ،بينما مل يكن يوجد أي نص قرآين أو نبوي بالطلب من أي حاكم آخر (أو خليفة للنيب)
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جبباية الزكاة من الناس ،حيث توجد يف القرآن ،حوايل ثالثني آية تأمر الناس بإخراج الزكاة ،وإنفاقها يف سبيل
اهلل والفقراء واملساكني ،ولكنها مطلقة ال تشري اىل وجوب تسليمها لشخص معني ،وال سيما أن االسالم مل
ينص على تأسيس دولة معينة ومل يرسم مالمح نظام سياسي خاص.
وهذا ما كان يسمح للقبائل العربية حلكم نفسها بنفسها ،وإخراج زكواهتا وتوزيعها بني الفقراء
واملساكني يف مناطقها ،بصورة ال مركزية ،ولكن أبا بكر (والنظام القرشي) الذي اعترب نفسه وريثا لنظام
رسول اهلل وخليفة له ،اعترب تسليم الزكاة إليه عنوانا على اعرتاف القبائل العربية بسلطته وخضوعها له،
ولذلك قرر أبو بكر بعد توليه السلطة ،مد سلطانه اىل مجيع ربوع اجلزيرة العربية ،وجباية الزكاة بالقوة من
املسلمني (حىت من الذين مل يبايعوه ومل ينتخبوه حاكما) وهذا ما دفع عامة القبائل اىل الكفر باالسالم ،أو
التمرد على سلطته واالمتناع عن إخراج الزكاة ،أو اخلضوع له.
وفدا
وتذكر املصادر التارخيية :أن ممثلي قبائل أسد وغطفان وطيء اجتمعوا ،بعد وفاة النيب ،وأرسلوا ً
مفاوضا عنهم إىل املدينة ،مطالبني بإعفائهم من الزكاة (أو باألحرى تسليم الزكاة أليب بكر) ،فاستقبل أبو
ً
قاطعا على الرغم من أهنم أكدوا عزمهم على
بكر الوفد
ً
استقباال حسنًا ،لكنه رفض طلبهم برتك الزكاة ً
رفضا ً
االستمرار يف االلتزام بالدين وأداء الصالة ،وملا عادوا خائبني من املدينة ارتدوا ،والتحقوا باملتنبئ طليحة
146
األسدي.

منصرفه
وهذا ما عرب عنه أيضا زعيم بين عامر قرة بن هبرية الذي قال لعمرو بن العاص عندما مر به َ
من عُمان":يا هذا ،إن العرب ال تطيب لكم نفسا باإلتاوة (ويقصد الزكاة) ،فإن أنتم أعفيتموها من أخذ
147
أمواهلا فستسمع لكم وتطيع ،وإن أبيتم فال أرى أن جتتمع عليكم".
وكما يقول الطربي :قد جاءته وفود العرب مرتدين يقرون بالصالة ،ومينعون الزكاة ،فلم يقبل ذلك
منهم وردهم.
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 -الطربي ،ج 3ص 258ويف نسخة أخرى ،ص 505
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وقد خرجت فعالً األكثرية الساحقة من القبائل العربية على حكم أيب بكر ،ومل يبق مواليًا له سوى
جدا تتألف من القبال التالية:
نواة صغرية ً
 قريش وحلفاؤها التقليديون الذين كانوا يعيشون بالقرب من مكة .
 واألوس واخلزرج وحلفاؤهم التقليديون الذين كانوا يسكنون بالقرب من املدينة .
 وثقيف يف الطائف ،فقد ثبتت مزينة وغفار ،وجهينة وبلى وأشجع وأسلم وخزاعة؛ على
اإلسالم ،وذلك ألن هذه القبائل كانت تربطها مبكة ،واملدينة مصاحل مشرتكة ،وهي تدخل
تقليديًا يف حتالف معها.
ويف ما عدا ذلك فقد عمت "الردة" سكان املناطق األخرى يف اجلزيرة العربية ،وال سيما اليمن وعمان
وحضرموت ،وكما يقول الطربي":ارتدت العرب؛ إما عامة وإما خاصة يف كل قبيلة؛ وجنم النفاق ،واشرأبت
148
اليهود والنصارى ،واملسلمون كالغنم يف الليلة املطرية الشاتية".
هشاشة االسالم والردة
وكان بعض تلك القبائل قد أسلم سياسيا بدافع املصلحة أو اخلوف ،ال اسالما عقائديا ،كما قال
تعاىل":قالت األعراب آمنا ،قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ،وملا يدخل اإلميان يف قلوبكم"( .احلجرات
)14

149

ومل يكن إسالم الكثري من القبائل راسخا وقويا ،وإمنا كان حديثا وسطحيا ،ومل تكن الفرصة قد أتيحت
لتلك القبائل لتتشرب من معني االسالم وتتعرف على مبادئه وأركانه بصورة واسعة ،حيث مل تكن مجاهري
القبائل قد تعرفت على النيب مباشرة ،وامنا عرب وفود من زعمائها زارت املدينة وأعلنت االسالم بصورة
مجاعية ،ولذلك كانت ردهتا سهلة وسريعة.
148
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 -وقد شرح ذلك البخاري يف "باب اذا مل يكن االسالم على احلقيقة ،وكان على االستسالم أو اخلوف من القتل".
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كما أن ردهتا مل تكن عن االسالم بصورة كاملة ،أو عودة إىل الشرك وعبادة األصنام ،وامنا كانت عن
بعض املفاهيم االسالمية ،أو بعض االلتزامات املالية كدفع الزكاة أليب بكر.
وقد لعبت عوامل عديدة يف الردة كالصدمة النفسية بوفاة الرسول ،أو حدوث الشبهة بامكان اجلمع بني
نبيني ،أو العصبية القبلية (وصراع العدنانيني مع القحطانيني ،أو مضر وربيعة) أو رفض اخلضوع لقريش ومركز
املدينة ،وهذا ما يدعونا للتوقف عند معىن "االسالم" و "الردة" والنظر بعمق اىل البعد السياسي للكلمات،
أكثر من املعىن العقائدي واإلمياين.
وإذا كان إسالم القبائل العربية يعين اخلضوع لسلطة املدينة فان ردهتا كانت يف الواقع ردة سياسية عن
اخلضوع للمدينة أو رفضا لسيطرة قريش .وذلك بدليل عودة الكثري منهم اىل االسالم مرة ثانية بسرعة ،بعد
معركة خاطفة ،أو حىت مبجرد اقرتاب اجليوش االسالمية ،خالل عام أو أقل من عام ،مث اخنراطهم يف حركة
الفتوح يف العراق والشام ،مبا فيهم املتنبئ طليحة واملتنبئة سجاح.

150

ولعل أبرز مثل على العامل السياسي يف الردة هي قصة بين حنيفة ،القبيلة الكبرية اليت كانت تقطن
اليمامة وسط اجلزيرة العربية ،واليت كانت تنافس قريش يف زعامة العرب ،وحتاول احلفاظ على استقالهلا.
وحسبما يقول املؤرخون ،فان النيب قد عرض على ملك اليمامة (هوذة بن علي) االسالم ،يف مقابل
وعد باحملافظة على ملكه ،إن أسلم ،كما هي عادة النيب يف رسائله اىل امللوك ،حيث جاء فيها":بسم اهلل
الرمحن الرحيم .من حممد رسول اهلل اىل هوذة بن علي :سالم على من اتبع اهلدى ،واعلم أن ديين سيظهر
إىل منتهى اخلف واحلافر ،فأسلم تسلم ،وأجعل لك ما حتت يديك" 151 .ولكن (هوذة بن علي) الذي تويف
150

 -ظلت سجاح يف بين تغلب تعيش مغمورة بني أهلها ،مث دخلت يف اإلسالم عندما انتهى رأي أسرهتا إىل االستقرار

يف البصرة اليت غدت املركز األول لبين متيم يف عهد بين أمية ،وعاشت مسلمة ،وماتت يف سنة 55هـ675 /م  .الطربي،
ج 3ص275
151

 -راجع ابن هشام ،يف اجلزء الرابع يف ذكر الرسائل ،والطربي يف تاريخ الرسل وامللوك ،اجلزء الثاين .واليعقويب ،يف اجلزء

الثاين ،يف ذكر الرسائل ،وابن األثري يف الكامل يف التاريخ ،وابن كثري يف البداية والنهاية.
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يف السنة الثامنة للهجرة ،رد على رسالة النيب ،قائال ":ما أحسن ما تدعو اليه وأمجله ،وأنا شاعر قومي
وخطيبهم ،والعرب هتاب مكاين ،فاجعل إيل بعض األمر أتبعك" .ويبدو أنه كان يطمح اىل أكثر من
احملافظة على ما يف يديه ،كوراثة النيب ،وهو ما أغضب النيب ،وجعله يقول ":لو سألين سيابة  -قطعة من
االرض  -ما فعلت ،باد وباد ما يف يديه".

152

وعندما جاء وفد اليمامة اىل املدينة يف السنة التاسعة ،وأعلن إسالمه .حاول أحد سادهتم (مسلمة بن
حبيب احلنفي) أن يفاوض الرسول على السلطة يف املستقبل ،وقال" :إن جعل يل حممد األمر بعده تبعته".
فأقبل اليه رسول اهلل ويف يده قطعة من قضيب ،وقال ":لو سألتين هذه القطعة ما أعطيتكها ،ولن تعدو أمر
اهلل فيك ما رأيت".

153

وخيتلف املؤرخون املسلمون يف تفاصيل هذا اللقاء ولكنهم جيمعون على طلب املشاركة يف السلطة
أو انتقال سلطة النيب اىل بين حنيفة ،بعد وفاته ،كما ورد يف رواية البن اسحاق :أن (مسيلمة) قال لرسول
اهلل :إن شئت خلينا لك األمر وبايعناك على أنه لنا بعدك ،فقال" :ال ،وال نعمة عني ،ولكن اهلل قاتلك".
وملا عاد وفد اليمامة اىل بين حنيفة أعلن مسيلمة النبوة ،وكتب اىل النيب حممد رسالة يقول فيها" :من
مسيلمة رسول اهلل إىل حممد رسول اهلل :أال إىن أوتيت األمر معك فلك نصف األرض ويل نصفها ولكن
قريشاً قوم يظلمون" (أو يعتدون) فأرسل له النىب ":من حممد رسول اهلل إىل مسيلمة الكذاب ،السالم على
من أتبع اهلدى ،أما بعد ،فإن األرض هلل يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقني".

154

 - 152دحالن ،السرية احللبية ،ج  3ص  254وأيضا :كتاب عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري ،ص  46و
كتاب الرحيق املختوم لصفي الرمحن املباركفوري.
 - 153الصنعاين ،مبارق االزهار ،ج  2ص ،62-61و القسطالين ،ارشاد الساري ،ج  6ص  ،436-435و صاحب
(نشوة الطرب) ج  2ص 631و ابن هشام ،ج  4ص 223-222
 - 154ابن هشام ،السرية النبوية ،ج ،4ص  1020و البخاري ،حديث رقم 4373
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وعندما حدثت الردة بعد وفاة رسول اهلل ،والتقى مسلمة احلنفي (مسيلمة الكذاب) بسجاح قال
هلا":لنا نصف األرض ،وكان لقريش نصفها لو عدلت ،وقد رد اهلل عليك النصف الذي ردت قريش ،فحباك
به ،وكان هلا لو قبلت".

155

ويتجلى عامل التطلع حنو االستقالل يف ردة بين حنيفة ،يف قول أحد أسراها الذي وقف أمام أيب بكر
وقرأ" :يا ضفدع نقي نقي ،ال الشارب متنعني ،وال املاء تكدرين ،لنا نصف األرض ولقريش نصف األرض،
ولكن قريشا قوم يعتدون".

156

وقول شاعرهم" :أطعنا رسول اهلل ما كان بيننا فيا لعباد اهلل ما أليب بكر.

أيورثنا بكرا اذا مات بعده ،وتلك لعمر اهلل قاصمة الظهر".
وال شك بارتداد بعض العرب الذين كانوا قد أسلموا حديثا ،ولكن موضوع السلطة املتمثلة يف الزكاة،
كان أهم عامل من عوامل التمرد الذي احتف بعناوين أخرى ،واصطبغ بشعار (كالنبوة) .
ويذكر املؤرخون املسلمون أمساء مخسة أشخاص قادوا "الردة" وادعوا النبوة ،هم:
 -1عبهلة (عيهلة) بن كعب ،املعروف باألسود العنسي ،الذي ادعى النبوة يف اليمن،
وغلب على ما بني حضرموت اىل الطائف .وطرد العمال املسلمني الذين كانوا جيمعون
الصدقات ،فأمرهم أن يردوا ما بأيديهم فهم أوىل به" :أيها املتوردون علينا أمسكوا علينا ما
157

أخذمت من أرضنا ،ووفروا ما مجعتم ،فنحن أوىل به ،وأنتم ما أنتم عليه".
 -2طلحة بن خويلد األسدي ،الذي ادعى النبوة يف قبائل بين أسد وغطفان وطئ
(يف مشايل اجلزيرة) وتبعه كثري من العرب عصبيةً ،كزعيم غطفان ،عيينة بن حصن ،الذي كان

أسدا وغطفان) أحب إلينا من نيب من قريش".
يقول" :نيب من احلليفني (يعين ً
155

 -تاريخ الطربي ،السنة احلادية عشرة ،ص 510
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 جواد علي ،املفصل يف تاريخ العرب ،ج  6ص 92 -الطربي :ج  3ص232 ،231
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 -3مسلمة بن حبيب احلنفي ،الذي ادعى النبوة والشراكة مع رسول اهلل حممد (ص)
يف بين حنيفة (وسط اجلزيرة العربية).
-4
اجلزيرة) .
-5

سجاح بنت احلارث بن سويد التميمية ،اليت ادعت النبوة يف بين متيم (شرق
ذو التاج لقيط ،الذي ادعى النبوة يف عمان.

ويبدو أن املؤرخني املسلمني يبالغون بعض الشئ يف صبغ حركة التمرد العربية بطابع الردة عن االسالم،
وتضخيم دور أولئك "األنبياء" ،حيث مل يكن بعض هؤالء سوى شعراء أو كهنة مثل طلحة األسدي ،الذي
ادعى نزول جربئيل عليه ،وسجعه ببعض الكلمات ،وأمر املسلمني برتك الركوع والسجود يف الصالة ،وقوله:
"إن اهلل مل يأمر أن مترغوا وجوهكم يف الرتاب ،أو أن تقوسوا ظهوركم يف الصالة" ،و"إن اهلل ال يصنع بتعفري
قياما".
وجوهكم ،وقبح أدباركم شيئًا ،فاذكروا اهلل أعفة ً
وكذلك أمر الكاهنة الشاعرة سجاح ،اليت قادت قومها بين متيم .ومل يردنا شئ عن (ذي التاج لقيط)
كما مل يردنا شئ عن (األسود العنسي) الذي قاد حركة الردة يف اليمن ،غري ادعائه بنزول ملكني عليه.
ورمبا كان أكثر ما وردنا هو عن (مسلمة احلنفي) الذي ادعى النبوة يف زمان رسول اهلل ،وطلب منه يف
رسالة ،االعرتاف به كشريك يف النبوة .ونقل لنا املؤرخون املسلمون بعض أقواله ،وأمهها ما يتضمن مطالبته
بتقاسم اجلزيرة العربية "لنا نصف األرض ولقريش نصفها ،ولكن قريشا قوم يظلمون (أو يعتدون)".
وهو ما يعرب عن املضمون السياسي لدعوته أكثر من دعوى النبوة ،أو اختاذ النبوة غطاء حلركة
االستقالل يف اليمامة ،ورفض اخلضوع لسلطة قريش.
ومما يدل أيضاً على جوهر البعد السياسي يف الردة ،هو التزام املرتدين باالسالم عموما ،وبالصالة،
وقيام مسيلمة بتقدمي صداق اىل سجاح مبناسبة زواجه منها يتمثل بوضع بعض الصلوات عن قومها،

91

وقوله":إن مسلمة بن حبيب رسول اهلل قد وضع عنكم صالتني مما أتاكم به حممد :صالة العشاء اآلخرة
وصالة الفجر".

159

ومبا أن الردة بصورة عامة ،ويف البداية خصوصا ،مل تكن عن االسالم ،وامنا امتناعا فقط عن أداء الزكاة
أليب بكر ،فقد أنكر عمر على أيب بكر إعالنه احلرب على تلك القبائل لذلك السبب ،وقال له :كيف
تقاتل الناس وقد قال رسول اهلل (ص)" :أمرت أن اقاتل الناس حىت يقولوا ال اله اال اهلل ،فمن قاهلا عصم مين
ماله ونفسه اال حبقه ،وحسابه على اهلل"؟ .فقال أبو بكر" :واهلل ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة ،فان
الزكاة حق املال ،واهلل لو منعوين عقاال (أو عناقا) كانوا يؤدونه لرسول اهلل (ص) لقاتلتهم على منعه" فقال
عم ر بن اخلطاب :فواهلل ما هو إال أن رأيت اهلل عز وجل قد شرح صدر أيب بكر للقتال فعرفت أنه احلق.
160

وبالرغم من أن قريشا مل يكن قد مضى على إسالمها اجلماعي إال سنتان ،فاهنا مل ترتد ،بسبب
موقعها القيادي يف دولة أيب بكر ،واستفادهتا سياسيا واقتصاديا ،ومع ذلك تقول املصادر التارخيية :قد ارتج
أهل مكة ،وكادوا يرتدون ،لوال معرفتهم بأن االسالم يصب يف صاحلهم ،وهذا ما عرب عنه سهيل بن عمرو
ليتم َّن
الذي وقف على باب الكعبة وصاح هبم :يا أهل مكة ال تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد ،واهلل َّ
اهلل هذا األمر كما ذكر رسول اهلل (ص) فلقد رأيته قائما مقامي هذا وحده وهو يقول":قولوا معي ال إله إال
اهلل تُ ِدن لكم العرب وتؤدي إليكم العجم اجلزية واهلل لتنفقن كنوز كسرى وقيصر يف سبيل اهلل" فمن بني
مستهزىء ومصدق فكان ما رأيتم واهلل ليكونن الباقي .فامتنع الناس من الردة .ولذلك تصدر القرشيون قيادة
احلروب ضد "املرتدين" من أجل تعزيز سلطة أيب بكر ودولة قريش.

كتاب أبي بكر إلى القبائل المرتدة ووصيته لألمراء
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وقد قرر أبو بكر استخدام القوة املفرطة ضد "املرتدين" أو مانعي الزكاة إليه ،فوجه رسالة عامة اىل مجيع
القبائل املسلمة و"املرتدة" وطالبها بالعودة اىل االسالم ،واخلضوع لسلطته ،ودفع الزكاة له ،وجاء فيها:
 "بسم اهلل الرمحن الرحيم ،من أيب بكر خليفة رسول اهلل إىل من بلغه كتايب هذا من عامةوخاصة؛ أقام على إسالمه أو رجع عنه :سالم على من اتبع اهلدى ،ومل يرجع بعد اهلدى إىل الضاللة
والعمى ...وإين أوصيكم بتقوى اهلل وحظكم ونصيبكم من اهلل ،وما جاءكم به نبيكم ،وأن هتتدوا
هبداه ،وأن تعتصموا بدين اهلل ... ،وقد بلغين رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن أقر باإلسالم
وعمل به؛ اغرت ًارا باهلل ،وجهالة بأمره ،وإجابة للشيطان...وإين بعثت إليكم فالنًا يف جيش من
أحدا وال يقتله حىت يدعوه إىل داعية اهلل؛
املهاجرين واألنصار والتابعني بإحسان ،وأمرته أال يقاتل ً
فمن استجاب له وأقر وكف وعمل صاحلا قبل منه وأعانه عليه؛ ومن أىب أمرت أن يقاتله على ذلك؛
مث ال يبقى على أحد منهم قدر عليه ،وأن حيرقهم بالنار ،ويقتلهم كل قتلة ،وأن يسىب النساء

والذرارى ،وال يقبل من أحد إال اإلسالم؛ فمن اتبعه فهو خري له ،ومن تركه فلن يعجز اهلل .وقد
أمرت رسويل أن يقرأ كتايب يف كل جممع لكم؛ والداعية األذان؛ فإذا أذن املسلمون فأذنوا كفوا
عنهم؛ وإن مل يؤذنوا عاجلوهم؛ وإن أذنوا اسألوهم ما عليهم؛ فإن أبوا عاجلوهم ،وإن أقروا قبل
161
منهم؛ ومحلهم على ما ينبغي هلم".
ومن الواضح أن الرسالة (واجليوش) مل تكن من أجل الدعوة اىل االسالم فقط ،وامنا من أجل إخضاع
القبائل لسلطة أيب بكر وجباية الزكاة منها ،وهذا ما تكرر أيضا يف العهود اليت أعطاها أبو بكر ألمراء
اجليوش اليت بعثها للقتال ،وجاء فيها:
 "بسم اهلل الرمحن الرحيم ،هذا عهد من أيب بكر خليفة رسول اهلل لفالن حني بعثه فيمنبعثه لقتال من رجع عن اإلسالم ،وعهد إليه أن يتقى اهلل ما استطاع يف أمره كله سره وعالنيته ،وأمره
باجلد يف أمر اهلل ،وجماهدة من توىل عنه ،ورجع عن اإلسالم إىل أماين الشيطان بعد أن يعذر إليهم
فيدعوهم بداعية اإلسالم؛ فإن أجابوه أمسك عنهم ،وإن مل جييبوه شن غارته عليهم حىت يقروا له؛ مث
161
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ينبئهم بالذي عليهم والذي هلم ،فيأخذ ما عليهم ،ويعطيهم الذي هلم؛ ال ينظرهم ،وال يرد املسلمني
عن قتال عدوهم؛ فمن أجاب إىل أمر اهلل عز وجل وأقر له قبل ذلك منه وأعانه عليه باملعروف؛ وإمنا
يقاتل من كفر باهلل على اإلقرار مبا جاء من عند اهلل؛ فإذا أجاب الدعوة مل يكن عليه سبيل؛ وكان
اهلل حسيبه بعد فيما استسر به ،ومن مل جيب داعية اهلل قتل وقوتل حيث كان؛ وحيث بلغ مراغمه،
ال يقبل من أحد شيئًا أعطاه إال اإلسالم؛ فمن أجابه وأقر قبل منه وعلمه ،ومن أىب قاتله؛ فإن أظهره
اهلل عليه قتل منهم كل قتلة بالسالح والنريان ،مث قسم ما أفاء اهلل عليه ،إال اخلمس فإنه يبلغناه."...
162

استخدام العنف في عملية اإلخضاع
ومبا أن حروب أيب بكر ضد "املرتدين" مل تكن إلعادهتم لالسالم بقدر ما كانت حماولة للسيطرة على
اجلزيرة العربية ،فقد اختلفت (تلك احلروب) يف عنفها عن جتربة الرسول يف الدعوة السلمية للرسالة
االسالمية ،واليت أدت اىل دخول الناس يف دين اهلل أفواجا.
وكان مما أوصى به أبو بكر جنوده" :إذا نزلتم منزال فأذنوا وأقيموا ،فإن أذن القوم وأقاموا فكفوا عنهم،
وإن مل يفعلوا فال شئ إال الغارة ،مث اقتلوهم كل قتلة ،احلرق فما سواه ،وإن أجابوكم اىل داعية االسالم
فسائلوهم ،فإن أقروا بالزكاة فاقبلوا منهم ،وإن أبوها فال شئ إال الغارة وال كلمة".
وعندما حقق خالد بن الوليد نصرا سريعا وحامسا على قبائل غطفان وأسد ،يف معركة بزاخة ،كتب اليه
أبو بكر":ليزدك ما أنعم هلل به عليك خريا...وال تظفرن بأحد قتل املسلمني ،إال قتلته ونكلت به غريه ،ومن
أحببت ممن حاد اهلل أو ضاده ممن ترى أن يف ذلك صالحا فاقتله".

162
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فأقام على البزاخة شهرا يصعد عنها ويصوب ،ويرجع اليها يف طلب أولئك ،فمنهم من أحرق ،ومنهم
من قمطه ورضخه باحلجارة ،ومنهم من رمى به من رؤوس اجلبال 163.ومل يقبل خالد إسالم أحد من أسد
وال غطفان وال هوازن وال سليم وال طيئ إال بعد أن جاءوه بالذين حرقوا ومثلوا وعدوا على أهل االسالم يف
حال ردهتم ،فجمعهم يف احلظائر ،وأحرقهم بالنريان ،ورمى هبم من اجلبال ،ونكسهم يف اآلبار وحزق
بالنبال.

164

وأسر خالد زعيم غطفان (عيينة بن حصن) بعدما اهنزم الناس عن طليحة ،فقدم به على أيب بكر
فكان صبيان املدينة يقولون له وهو مكتوف :يا عدو اهلل أكفرت بعد إميانك؟ فيقول" :واهلل ما آمنت باهلل
طرفة عني".
وأما طليحة فقد ركب فرسه ومحل امرأته مث جنا هبا وقال :يا معشر فزارة من استطاع أن يفعل هكذا
مقيما
وينجو بامرأته فليفعل .مث اهنزم فلحق بالشام ،مث أسلم حني بلغه أن ً
أسدا وغطفان قد أسلموا ومل يزل ً
فيها حىت مات أبو بكر .مث أتى عمر فبايعه حني استخلف .فقال له :ما بقي من كهانتك فقال :نفخة أو

نفختان بالكري .مث رجع إىل قومه فأقام عندهم حىت خرج إىل العراق (يف الفتوح).
وكان مالك بن نويرة زعيم بين يربوع قد وادع سجاح وتردد ،مث دعا قومه إىل التفرق والدخول يف هذا
األمر ،وملا انتهى خالد من بزاخة توجه اليه ،وبث السرايا أن يأتوه بكل من مل جيب ،وإن امتنع أن يقتلوه،
فجاءته اخليل مبالك بن نويرة يف نفر معه ،فأمر خالد باعتقاله مع زعماء عشريته.
مسلما ملا
وعندما أراد خالد قتله ،قال مالك :أتقتلين وأنا مسلم أصلي إىل القبلة؟ فقال خالد :لو كنت ً

معا ،ال تقبل واحدة دون األخرى؟ فقال
منعت الزكاة ،وال أمرت قومك مبنعها ،أما علمت أن الصالة والزكاة ً

مالك :قد كان صاحبكم يقول ذلك ،قال خالد :أوما تراه لك صاحبًا؟ واهلل لقد مهمت أن أضرب عنقك.
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مث جتادال يف الكالم ،فقال خالد :إين قاتلك ،فقال له :أو بذلك أمرك صاحبك؟ قال خالد :هذه بعد
خالدا يف أمره ،فكره كالمهما ،فقال
تلك .وكان عبد اهلل بن عمر ،وأبو قتادة األنصاري حاضرين ،فكلما ً
مالك :يا خالد إبعثنا إىل أيب بكر ،فيكون هو الذي حيكم فينا ،فقال خالد :ال أقالين اهلل إن مل أقتلك،
وتقدم إىل ضرار بن األزور بضرب عنقه .مث نزا على امرأته أم متيم بنت املنهال.
وقد احتج عمر على قتل خالد بن الوليد ملالك وقال له :قتلت امرءأ مسلما مث نزوت على امرأته ،واهلل
ألرمجنك بأحجارك ،مث قال أليب بكر :إن يف سيف خالد رهقا ،فإن مل يكن هذا حقا ،حق عليه أن تقيده.
وقال :عدو اهلل عدا على إمرئ مسلم فقتله ،مث نزا على امرأته .وأكثر عليه يف ذلك وطالب بعزله  -.وكان
أبو بكر ال يقيد من عماله وال وزعته  -فقال:هيه يا عمر! تأول فأخطأ ،فارفع لسانك عن خالد .وودى
مالكا ورد السيب.
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وبعد ذلك ،أعلن أبو بكر حربا شعواء على بين حنيفة ،وأوصى خالد بن الوليد بوصية عجيبة ختالف
مساحة االسالم وتعاليم النيب حممد يف احلروب ،وهي ":إياك يا ابن الوليد وخنوة بين املغرية ،فاين عصيت فيك
من مل أعصه يف شئ قط ،فانظر بين حنيفة ،فانك مل تلق قوما يشبهوهنم .كلهم عليك .وهلم بالد واسعة،
فاذا قمت فباشر األمر بنفسك...فاذا لقيت القوم ،فأعد لألمور أقراهنا .فان أظفرك اهلل هبم ،فإياك واالبقاء
عليهم .أجهز على جرحيهم ،واطلب مدبرهم ،وامحل أسريهم على السيف .وهول فيهم القتل ،وخوفهم
بالنار ،وإياك أن ختالف أمري ،والسالم".
ويف رواية أخرى " :فان أظفرك اهلل هبم ،فال تبق منهم أحدا".

166

وهذا ما أدى اىل حدوث جمزرة قتل

فيها من بين حنيفة عشرون ألفا 167 .ومل يتوقف القتل فيهم إال بعد أن توىل قيادهتم جماعة بن مرارة احلنفي،
بعد مقتل مسلمة احلنفي ،فعمل مكيدة وأقنع خالد بن الوليد بوقف القتال .وتقرر الصلح على شرط أن
165
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مؤخرا من البدو املتحالفني.
96

يسلم بنو حنيفة نصف ما عندهم من الذهب ،والفضة والسالح ،واخليل ،وربع السيب ،وحائطًا من كل قرية
ومزرعة .ويعصم املسلمون دماءهم على أن يدخلوا يف اإلسالم.

168

وحشر بنو حنيفة للبيعة والرباء مما كانوا فيه ،وجيء هبم إىل خالد يف معسكره ،فبايعوا وأعلنوا توبتهم
من الردة ،وعودهتم إىل اإلسالم ،مث فتحت احلصون وأخرج ما فيها من السالح ،واحللقة والكراع ،والذهب
تدليال على
والفضة ،فقسمه خالد على اجلند وعزل اخلمس ،فأرسله إىل أيب بكر مع وفد من بين حنيفة ً
توبتهم ،فجددوا إسالمهم أمامه .

169

بعد انتصار خالد على بين حنيفة يف معركة عقربة (يوم بستان املوت) أرسل أبو بكر جيشا بقيادة
العالء بن احلضرمي ،اىل البحرين (قبائل بين بكر وعبد القيس) اليت كانت قد انتفضت على ملكها املسلم
(املنذر بن ساوي) ودفعوا القبيلة املهزومة اىل جزيرة دارين ،وقتل املسلمون كل رجاهلا واستولوا على غنائم
كثرية وأسروا عددا كبريا منهم.
واستطاع املسلمون دعم ابين اجللندي يف عمان ،والتوجه بعدها اىل اليمن.
وال يوجد تفسري هلذه القسوة يف احلرب ،سوى حتقيق اهلدف السياسي يف السيطرة ،أكثر من الدعوة
اىل اهلل ،أو إعادة بين حنيفة اىل االسالم .بالرغم من أن أبا بكر مل يقدم أية حجة شرعية مقنعة على كونه
"خليفة رسول اهلل" ووجوب طاعته من قبل بقية املسلمني ،يف الوقت الذي كان ميكن إعادة الناس إىل
االسالم  -على فرض ردهتم -بالتحاور معهم ،وهدايتهم باليت هي أحسن وبصورة سلمية ،لو مل يلجأ أبو
بكر إىل قرار تأسيس دولته القرشية العربية.
وقد أسس أبو بكر بذلك ُسنَّة إعدام أي مرتد عن االسالم ،خالفا لقوله تعاىل" :ال إكراه يف الدين" و

"فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" ،وذلك حسب منطق الدولة ،وليس منطق االسالم.
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وقد شكلت حروب أيب بكر مع القبائل العربية املسلمة أو املرتدة ،وسيطرته عليها يف ما عرف "حبروب
الردة" منهجا سياسيا يف قيام الدول اإلسالمية على القوة ،وتركت جرحا ظل ينزف يف ضمري األمة ،مل
يندمل بسهولة .كما أدت اىل زرع بذور احلقد واخلالف بني املسلمني .وكان هلا دور كبري يف حركة اخلوارج
(اليت كان معظمها من القبائل النجدية كبين حنيفة وبين متيم) اليت انشقت عن جيش االمام علي يف الكوفة،
بعد حرب صفني ،مث استمرت بعد ذلك يف العهد األموي ،وكانت حتاول االستقالل واستعادة السلطة من
قريش أو مشاركتها فيها ،وكانت تذهب اىل أن اخلالفة من حق مجيع املسلمني وال تقتصر يف قريش.

170

الفصل الرابع
الفتوحات العربية االسالمية
ما أن استتب األمر أليب بكر على اجلزيرة العربية ،وأخضع القبائل "املرتدة" خالل عام من توليه
"اخلالفة" حىت أطلق صفارة اهلجوم على املناطق الشمالية يف العراق والشام وفلسطني ،اليت كان يسكنها يف
الغالب عرب مسيحيون وفرس جموس ،حيث أرسل نداء إىل القبائل العربية املسلمة ،بالنفري للجهاد يف العراق
والشام ،واالخنراط يف ما عرف تارخييا "بالفتوح االسالمية".
وقد قام أبو بكر يف الناس خطيبًا ،فحمد اهلل وأثىن عليه وصلى على رسوله ،وقال ":أال إن لكل أمر
170

 -زعماء اخلوارج من بين حنيفة أو من بكر بن وائل ،مثل نافع بن األزرق صاحب األزارقة ،وجندة بن عامر احلنفي

صاحب النجدية الذي خرج من اليمامة .وعمران بن حطان ،وعطية بن االسود احلنفي ،الذي ظهر بأرض سجستان،
والضحاك بن قيس بن احلصني ،الذي بايعه مائة وعشرون الف مقاتل على مذهب الصفرية ،وعبد الرمحن بن ملجم ،قاتل
االمام علي ،وشبث بن ربعي ،مؤذن سجاح ،الذي شارك يف قتل احلسني يف كربالء.
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جوامع ،فمن بلغها فهي حسبه؛ ومن عمل هلل كفاه اهلل .عليكم باجلد والقصد؛ فإن القصد أبلغ؛ أال أنه ال
دين ألحد ال إميان له ،وال أجر ملن ال حسبة له ،وال عمل ملن ال نية له .أال وإن يف كتاب اهلل من الثواب
على اجلهاد يف سبيل اهلل ملا ينبغي للمسلم أن حيب أن خيص به؛ هي التجارة اليت دل اهلل عليها ،وجنى هبا
من اخلزي؛ وأحلق هبا الكرامة يف الدنيا واآلخرة".

171

مث أرسل أبو بكر ثالثة جيوش اىل الشام بقيادة يزيد بن أيب سفيان ،وشرحبيل بن حسنة ،وعمرو بن
العاص ،وكتب إ ىل خالد بن الوليد بعد فراغه من حرب اليمامة :أن سر إىل العراق حىت تدخلها ،وابدأ بفرج
اهلند ،وهي األبلة (البصرة الحقا) وتألف أهل فارس ،ومن كان يف ملكهم من األمم.
ومنذ ذلك التاريخ أصبحت "الفتوح" اليت طردت الروم من الشام ومصر ،وأسقطت الدولة الساسانية
يف العراق وفارس  ،وأدخلت شعوبا عريضة يف االسالم ،حمل فخر واعتزاز بقوة االسالم وحتقيق العرب ملعجزة
النهوض احلضاري باسم االسالم.
وقد كانت يف احلقيقة ،امتدادا طبيعيا لروح الدعوة االسالمية ونشر الدين احلق يف العامل ،وكانت
ختتلف عن موجات الغزو العربية اليت اعتاد البدو القيام هبا يف األزمنة السابقة .ولكنها مل تكن بوصية من
الرسول األكرم أليب بكر بإقامة أمرباطورية عاملية إسالمية ،بل كانت باجتهاد شخصي من اخلليفة اجلديد،
وبدافع من ضرورات أمنية واقتصادية .
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 - 171الطربي ،ج  2ص 333
 - 172كما يقول الكاتب املصري األزهري الشيخ أمحد صبحي منصور ،يف مقال له يف موقعه على النت ،والذي يتساءل:
هل كانت تنطلق من بواعث إسالمية يف نصرة املستضعفني ،أو مصاحل اقتصادية عربية؟ وهل كانت ضرورة لنشر االسالم،
أو دفاعا عن املسلمني؟ وهل كانت بوصية من الرسول حممد (ص)؟ أو بقرار اجتهادي من أيب بكر؟
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ولذلك مل تقم "الفتوح" بنشر االسالم بالسيف ،وإمنا اكتفت بفرض السيادة االسالمية على املناطق
املفتوحة ،وتركت احلرية الكاملة لسكان تلك املناطق من املسيحيني واليهود واجملوس للدخول يف االسالم
طواعية.
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ومع ذلك فقد كانت تلك "الفتوح" تنطوي على ظلم كبري للشعوب املفتوحة اليت وجدت نفسها فجأة
أمام قوات عسكرية ختريها بني االسالم خالل ثالثة أيام ،أو دفع اجلزية ،أو القتال ،وهي ال تفهم من
االسالم شيئا ومل يتسن هلا دراسة اإلسالم ،وعندما رفضت اجلزية للفاحتني ،ودافعت عن نفسها تعرضت
للقتل والعدوان والسيب .وكان ذلك عمال منافيا لروح اإلسالم.
فقد جاء االسالم حيث املسلمني على نشر العدل يف األرض ويدعوهم للدفاع عن املستضعفني ،كما
يف قوله تعاىل ":وما لكم ال تقاتلون يف سبيل اهلل واملستضعفني من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا
أ خرجنا من هذه القرية الظامل أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصريا .الذين آمنوا
يقاتلون يف سبيل اهلل ،والذين كفروا يقاتلون يف سبيل الطاغوت ،فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان
ضعيفا"( .النساء )76-75 ،وجاء االسالم ليحث املسلمني على نشر كلمة اهلل باحلكمة واملوعظة
احلسنة":أدع اىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة ،وجادهلم باليت هي أحسن"( .النحل" )125 ،وال
جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسن ،إال الذين ظلموا منهم"( .العنكبوت)46 ،
وقد بعث رسول اهلل (ص) رسالة اىل هرقل ملك الروم يدعوه لالسالم ،وكتب فيها":بسم اهلل الرمحن
الرحيم ،من حممد رسول اهلل إ ىل هرقل عظيم الروم ،سالم على من اتبع اهلدى ،أما بعد فأسلم تسلم ،وأسلم

 - 173وقد متت بعض الفتوحات بتعاون من سكان تلك املناطق يف الشام ومصر ،من املسيحيني الذين كانوا يتعرضون
لقمع السلطات البيزنطية ،بسبب اختالف مذاهبهم مع مذهب القيصر .يقول املؤرخ الربيطاين :ول ديورانت يف (قصة
احلضارة)":ال يسعنا اال أن نسلم – مع هذه التحفظات – بأن اخللفاء األولني من أيب بكر اىل املأمون قد وضعوا النظم
الصاحلة املوفقة للحياة االنسانية يف رقعة واسعة من العامل ،واهنم كانوا من أقدر احلكام يف التاريخ كله ،ولقد كان يف
مقدورهم أن يصادروا كل شئ ،وأن خيربوا كل شئ كما فعل املغول أو اجملر أو أهل الشمال من األوربيني ،لكنهم مل يفعلوا
هذا بل اكتفوا بفرض الضرائب" .ديورانت ،قصة احلضارة ،ترمجة حممد بدران ،ص  150ج13
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يؤتك اهلل أجرك مرتني ،فان توليت فان عليك إمث األريسيني 174 .قل يا أهل الكتاب تعالوا اىل كلمة سواء
بيننا وبينكم أال نعبد إال اهلل وال نشرك به شيئا ،وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهلل ،فان تولوا فقولوا:
اشهدوا بأنا مسلمون"(.آل عمران.)64 ،
كما أرسل رسالة أخرى اىل كسرى الثاين برويز ( 628م) فيمن أرسل إىل امللوك بعد صلح احلديبية،
رسالة يدعوه فيها إ ىل االسالم ،جاء فيها":بسم اهلل الرمحن الرحيم؛ من حممد رسول اهلل إىل كسرى عظيم
سالم على من اتبع اهلدى ،وآمن باهلل ورسوله؛ وشهد أن ال إله إال اهلل ،وأين رسول اهلل ،إىل الناس
فارسٌ .

كافة ،لينذر من كان حيا؛ أسلم تسلم ،فإن أبيت فعليك إمث اجملوس".

175

وكان القرآن الكرمي قد اعرتف باألديان الكتابية السابقة فقال":إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى
والصابئني من آمن باهلل واليوم اآلخر وعمل صاحلا فلهم أجرهم عند رهبم وال خوف عليهم وال هم حيزنون".
(البقرة )62 ،وذكر اجملوس يف آية أخرى ،وترك أمر الفصل بينهم إىل اهلل يوم القيامة ،فقال":إن الذين آمنوا
والذين هادوا والصابئني والنصارى واجملوس والذين أشركوا ،إن اهلل يفصل بينهم يوم القيامة ،إن اهلل على كل
شئ شهيد"( .احلج )17 ،ومل حيرض على قتاهلم ،أو السيطرة عليهم.
وحصر االسالم القتال يف الدفاع عن النفس ،فرفض اعتداء املسلمني على اآلخرين ،ومل يأمرهم بإجبار
الناس على االسالم بالسيف ،فقال" :وقاتلوا يف سبيل اهلل الذين يقاتلونكم ،وال تعتدوا ،إن اهلل ال حيب
املعتدين"( .البقرة )190 ،وقال" :فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدي عليكم ،واتقوا اهلل"( .
البقرة .) 194 ،وقال...":فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل اهلل لكم عليهم سبيال".
(النساء )90

 - 174قال النووي :معناه أن عليك إمث رعاياك الذين يتبعونك ،وينقادون بانقيادك.
 - 175االصبهاين ،أبو نعيم موسى بن مهران (430هـ) ،دالئل النبوة ،الفصل السابع عشر .أخرجه عن ابن اسحاق بال
إسناد .وأخرجه أيضا ابن أيب الدنيا يف دالئل النبوة ،عن ابن اسحاق .وابن كثري ،السرية النبوية ،ج 3ص 508
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ومن هنا تبدو "الفتوح" ومهامجة القبائل والدول املختلفة املسيحية واجملوسية ،وإجبارها على الدخول يف
االسالم ،أو دفع اجلزية أو القتال ،مناقضة لرسالة االسالم ،يف الوقت الذي كان ميكن للمسلمني محل القرآن
والدعوة االسالمية ونشرها يف األرض بصورة سلمية.
وعندما سيطر املسلمون على الشام والعراق وفارس ومصر ،مل يعتنق الناس االسالم بصورة آنية ،فقد
اختار معظمهم البقاء على أدياهنم اليهودية والنصرانية واجملوسية مقابل دفع اجلزية ،يف حني أسلمت شعوب
كثرية يف األرض ،فيما بعد ،بصورة سلمية وطوعية ،كمسلمي أفريقيا وآسيا وإندونيسيا وماليزيا والفليبني
واهلند والبنغال ،وغريها من البالد ،مما يثري  -لدى املقارنة بني الفتوح العسكرية ونشر االسالم بصورة سلمية
 سؤاالً عن ضرورة الفتوح ودورها يف عملية األسلمة ،أو دورها املعكوس يف إعاقة انتشار االسالم ردحا منالزمن ،مبا أراقته من دماء ،وتضمنته من سيب وهنب للثروات ،وما خلفته من أحقاد وثورات ،وما هو اهلدف
احلقيقي من الفتوح :هل هو نشر االسالم؟ أم التوسع السياسي ،واحلصول على الغنائم ،واألراضي
اخلصبة؟.
ولئن كانت لغزوات النيب يف السنني األخرية من حياته ضد يهود خيرب ودومة اجلندل وجنوب سوريا،
أسباب دفاعية وأمنية ،فان النيب تويف ومل يعني خليفة من بعده ،ومل يوص اليه بالطبع بفتح العامل وإقامة
امرباطورية عاملية باسم االسالم.
ولكن أبا بكر الذي سيطر على اجلزيرة العربية بالقوة حتت شعار حروب الردة ،سرعان ما وجه نداء إىل
القبائل املسلمة بالتوجه لفتح البالد األخرى يف مشال اجلزيرة ،واليت كانت تقع حتت حكم الدولة الساسانية
(كالعراق) والدولة البيزنطية (كالشام).
وقد جاءت الفتوح يف العراق والشام ،يف وقت مناسب جدا ،بعد صراع طويل ومنهك بني الساسانيني
والبيزنطيني ،حيث كان كسرى الثاين :خسرو برويز ( 628 – 591م) قد احتل منذ سنوات سوريا ومصر
وآسيا الصغرى ،وحاصر القسطنطينية ،مث قاد هرقل ملك الروم هجوما مضادا على بالد فارس ،فاحتل الشام
ومصر ،وهزم الساسانيني يف معركة الزاب سنة ( 628السنة السادسة اهلجرية ،يف أيام صلح احلديبية) مما
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أدى اىل قيام ابن كسرى (قباذ شريويه) باالنقالب على أبيه ،وقتله ،ووقوع بالد فارس يف سلسلة من
االنقالبات العسكرية والفوضى والتناحر بني األمراء.

176

وهو ما يشري اىل ضعف الدولتني الساسانية والبيزنطية ،وعدم استقرارمها يف ذلك الوقت ،مما أتاح
الفرصة للقوات العربية االسالمية التقدم حنو األمام يف كال البلدين ،كما تنبأ القرآن الكرمي":غُلبت الروم يف
أدىن األرض ،وهم من بعد غلبهم سيغلِبون ،يف بضع سنني ،هلل األمر من قبل ومن بعد ،ويومئذ يفرح
املؤمنون بنصر اهلل"( .الروم)5 – 2 ،
ولو مل تكن الدولة الساسانية بذلك الضعف واالختالف ،لرمبا كان التاريخ يأخذ منحى آخر ،وملا جترأ
العرب على اقتحامها وهزميتها.
وإذا رجعنا اىل احلوارات اليت جرت بني القادة املسلمني ،واألمراء وامللوك الفرس عشية الفتح لوجدنا
منطق القوة ينتصر على منطق السالم.
وقد ذكر الطربي حوارا جرى بني القائد الفارسي رستم وشخص يسمى زهرة ،دعاه لالسالم ،فقال
حممدا رسول
رستم :وما هو؟ قال :أما عموده الذي ال يصلح منه شئ إال به ،فشهادة أن ال إله إال اهلل وأن ً
أيضا؟ قال :وإخراج العباد من عبادة
اهلل ،واإلقرار مبا جاء من عند اهلل تعاىل .قال :ما أحسن هذا؟ وأي شئ ً

أيضا؟ قال :والناس بنو آدم وحواء ،إخوة ألب وأم ،قال:
العباد إىل عبادة اهلل تعاىل .قال :حسن ،وأي شئ ً
ما أحسن هذا؟ مث عرض رستم ما قال على أشراف أهل فارس فأبوا وأنفوا ألهنم كانوا يقسمون اجملتمع اىل

سبع طبقات أشراف وسفلة.
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 -توىل السلطة يف فارس بعد مقتل كسرى الثاين برويز سنة 628م كل من قباذ الثاين شريويه ،وأردشري الثالث

( ،)629وشهر براز ( ،)629وكسرى الثالث ( ،)629وبوران دخت بنت كسرى ( )630و بريوز الثاين ( ،)630وسابور
بن شهر براز ،و آرز ميدخت بنت كسرى ( ،)631وهرمز السادس ( ،)631وكسرى الرابع ( )631و يزدجرد الثالث سنة
()634
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وليست لدينا وسيلة للتأكد من صحة اخلرب من مصادر مستقلة وحمايدة ،ولكن يبدو من هذا احلوار أن
رستم وأهل فارس مل يكونوا مشركني أو عبدة نار ،وأنه مل يكن لديه أو لديهم مانع من قبول كلمة التوحيد.
ولكن الفاحتني أطلقوا عليهم اسم "املشركني" كما أطلقوه على اليهود والنصارى ،حسبما يبدو من
الطربي يف رواياته التارخيية عن الفتوح .وبالرغم من ذلك فقد أخذ املسلمون من اجملوس اجلزية ،أسوة بأهل
الكتاب ،وذلك بناء على حديث روي مرسال عن النيب أنه قال":سنوا هبم ُسنَّة أهل الكتاب" .
ويف صحيح البخاري عن عبد الرمحن بن عوف أن رسول اهلل (ص) أخذ اجلزية من جموس هجر،
وروي عن جعفر بن حممد عن أبيه أن عمر بن اخلطاب ذكر اجملوس ،فقال :ما أدري كيف أصنع يف أمرهم؟
فقال عبد الرمحن بن عوف :أشهد لقد مسعت رسول اهلل يقول":سنُّوا هبم ُسنَّة أهل الكتاب".

177

وسواء كان اجملوس من أهل الكتاب أو مل يكونوا ،فاهنم فوجئوا بالقوات العربية االسالمية بقيادة خالد
بن الوليد ،تغري على قراهم يف جنوب العراق ،واليت كان يقطنها النصارى العرب ،ويتأهبون لشن هجوم
كاسح على الدولة الساسانية ،مما أثار تعجبهم واستغراهبم ،وطلب امللك يزدجرد من القادة العرب أن يبعثوا
له برسل يوضحون له أسباب اهلجوم ،فقال هلم :ما جاء بكم؟ وما دعاكم إىل غزونا والولوغ ببالدنا؟ أمن
أجل أنا أمجمناكم ،وتشاغلنا عنكم ،اجرتأمت علينا! وقال :إين ال أعلم يف األرض أمة كانت أشقى وال أقل
عددا وال أسوأ ذات بني منكم؛ قد كنا نوكل بكم قرى الضواحى فيكفونناكم .ال تغزون فارس وال تطمعون
ً

أن تقوموا هلم ،فإن كان عدد حلق فال يغرنكم منا ،وإن كان اجلهد دعاكم فرضنا لكم قوتًا إىل خصبكم؛
وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم ،وملكنا عليكم مل ًكا يرفق بكم.
 - 177قال الشافعي :تقبل اجلزية من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما ،ويلتحق هبم اجملوس يف ذلك ،واحتج باآلية
املذكورة "قاتلوا الذين ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر "...فان مفهومها أهنا ال تقبل من غري أهل الكتاب ،وقد أخذها النيب
من اجملوس فدل على إحلاقهم هبم .وقال أبو عبيد :ثبتت اجلزية على اليهود والنصارى بالكتاب وعلى اجملوس بالسنة ،واحتج
غريه بعموم قوله يف حديث بريدة وغريه":فإذا لقيت عدوك من املشركني فادعهم اىل االسالم ،فإن أجابوا وإال فاجلزية".
واحتجوا أيضا بأن أخذها من اجملوس يدل على ترك مفهوم اآلية ،فلما انتفى ختصيص أهل الكتاب بذلك دل على أن ال
مفهوم لقوله "من أهل الكتاب"وأجيب بأن اجملوس كان هلم كتاب مث رفع .ابن حجر ،فتح الباري يف شرح صحيح
البخاري ،كتاب اجلزية ،باب اجلزية واملوادعة مع أهل احلرب.
104

وهكذا سأل القائد العسكري الفارسي رستم رجال من العرب يف عشية معركة القادسية :ما جاء بكم؟
جعال على أن ينصرفوا عنه ،وجعل
وماذا تطلبون؟ وكما يقول الطربي فانه أراد أن يصاحل العرب ،وجيعل هلم ً
يقول فيما يقول :انتم جرياننا وقد كانت طائفة منكم يف سلطاننا؛ فكنا حنسن جوارهم ،ونكف األذى
عنهم ،ونوليهم املرافق الكثرية ،حنفظهم يف أهل باديتهم؛ فنزعيهم مراعينا ،ومنريهم من بالدنا ،وال مننعهم من
التجارة يف شئ من أرضنا؛ وقد كان هلم يف ذلك معاش  -يعرض هلم بالصلح؛ وإمنا خيربه بصنيعهم ،والصلح
يريد وال يصرح.
ولكن الوفود العربية املتعددة أصرت على عرض رسالة االسالم ،أو إعطاء اجلزية ،أو احلرب.
ومل يكن يتاح بالطبع للفرس والعرب النصارى أن يدرسوا االسالم أو يعرفوا مضمونه خالل أيام ،كما مل
يكن من املعقول أن يستسلموا ويعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون ،فلم يكن أمامهم سوى الدفاع عن
أنفسهم واالستعداد للحرب.

دافع الدعوة الى االسالم في الفتوحات العربية
ال شك أن املوجات البشرية العربية اليت انطلقت من اجلزيرة ،مل تكن كسابقاهتا من موجات الغزو اليت
اعتاد عليها العرب قبل االسالم ،وكذلك الرومان والساسانيون ،واليت كان يشن فيها البدو غاراهتم من أجل
احلصول على الغنائم ،وامنا كانت حتمل رسالة عقدية ،ومىت ما اجتمعت البداوة مع العقيدة أصبحت قوة ال
يستهان هبا.
وإذا الحظنا خطاب أيب بكر عند إطالق تلك املوجة لوجدنا مفهوم "اجلهاد يف سبيل اهلل" واضحا
فيه ،حيث قال ":أال وإن يف كتاب اهلل من الثواب على اجلهاد يف سبيل اهلل ملا ينبغي للمسلم أن حيب أن
خيص به؛ هي التجارة اليت دل اهلل عليها ،وجنى هبا من اخلزي؛ وأحلق هبا الكرامة يف الدنيا واآلخرة".

178
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178

وقال عمر لعتبة بن غزوان إذ وجهه إىل البصرة :يا عتبة ،إين قد استعملتك على أرض اهلند ،وهي
حومة من حومة العدو ،وأرجو أن يكفيك اهلل ما حوهلا ،وأن يعينك عليها .وادع إىل اهلل؛ فمن أجابك فاقبل
منه ،من أىب فاجلزية عن صغار وذلة ،وإال فالسيف يف غري هوادة.

179

وكذلك جند موضوع الدعوة لالسالم ،يف الرسائل اليت كان يوجهها قادة اجليوش املسلمة اىل القبائل
واألمراء وامللوك ،كما يف رسالة خالد بن الوليد إىل هرمز (أحد أمراء الفرس)" :أما بعد ،فأسلم تسلم".
ويف حوار خالد مع أشراف النصارى يف احلرية ،حيث قال هلم ":أدعوكم إىل اهلل وإىل اإلسالم ،فإن
أجبتم إليه فأنتم من املسلمني ،لكم ما هلم وعليكم وما عليهم ؛ فإن أبيتم فاجلزية ،فإن أبيتم اجلزية فقد
أتيتكم بأقوام هم أحرص على املوت منكم على احلياة؛ جاهدناكم حىت حيكم اهلل بيننا وبينكم ...اختاروا
واحدة من ثالث :أن تدخلوا يف ديننا فلكم ما لنا وعليكم ما علينا إن هنضتم وهاجرمت وإن أقمتم يف دياركم
."...

180

كما جند الروح الرسالية يف خطاب النعمان بن مقرن ،أمام امللك الفارسي األخري يزدجرد ،عندما سأله
عن سبب جميئهم اىل بالده ،فقال ":إن اهلل رمحنا فأرسل إلينا رسوال يدلنا على اخلري ويأمرنا به ،ويعرفنا الشر
وينهانا عنه ،ووعدنا على إجابته خري الدنيا واآلخرة؛ فلم يدع إىل ذلك قبيلة إال صاروا فرقتني؛ فرقة تقاربه،
وفرقة تباعده ،وال يدخل معه يف دينه إال اخلواص.
فمكث بذلك ما شاء اهلل أن ميكث ،مث أمر أن ينبذ إىل من خالفه من العرب؛ وبدأ هبم وفعل؛ فدخلوا
مجيعا فضل ما جاء به على الذي
مجيعا على وجهني :مكروه عليه فاغتبط؛ وطائع أتاه فازداد؛ فعرفنا ً
معه ً
كما عليه من العداوة والضيق؛ مث أمرنا أن نبدأ مبن يلينا من األمم فندعوهم إىل اإلنصاف ،فنحن ندعوكم
إىل ديننا ،وهو دين حسن احلسن وقبح القبيح كله...

فإن أجبتم إىل ديننا خلفنا فيكم كتاب اهلل،

وأقمناكم عليه ،على أن حتكموا بأحكامه ،ونرجع عنكم وشأنكم وبالدكم ،وإن اتقيتمونا باجلزاء قبلنا
ومنعناكم؛ وإال قاتلناكم .
179
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وقال :من تابعكم على هذا فله ما لكم وعليه ما عليكم ،ومن أيب فاعرضوا عليه اجلزية ،مث امنعوا مما
متنعون منه أنفسكم ،ومن أيب فقاتلوه ،فأنا احلكم بينكم .فمن قتل منكم أدخلته جنيت ،ومن بقي منكم
أعقبته النصر على من نأوأه؛ فاخرت إن شئت اجلزية عن يد وأنت صاغر؛ وإن شئت فالسيف ،أو تسلم
فتنجى نفسك.".

181

ويف عشية حرب القادسية ،أرسل رستم رسالة اىل سعد بن أيب وقاص ،يقول فيها :أعلمين مبا أنت
عليه من دينك ،وأخربين َمن سلطانك.
وطلب منه أن يرسل اليه رسوال يطلعه على مقصوده من قتال العجم حىت ينفذه اىل حضرة يزدجرد،
ويعرض عليه ما حتمله .فأرسل سعد اليه رسوال حيمل الرسالة التالية ":بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة على
خامت الرسل واهلادي اىل أقوم السبل ،الذي هو خرية اخللق ،والصادع بالصدق واحلق ،النيب اهلامشي املبعوث
اىل االنس واجلن ،مث قال :إن تبع ملككم هذا النيب الطاهر ،وزين بقبول رسالته الباطن والظاهر ،فملك
الدارين له مسلم ،وهو على التاج والتخت مقرر حمكم ،وكان رسول اهلل له شافعا مشفعا" .فختم الكتاب
ونفذه مع شعبة ،فأقبل متقلدا سيفه فقال لرستم :ان قبلت الدين فعليك السالم.

182

ووقف أحد املسلمني أمام القائد العسكري رستم ،وقال له":إنا مل نأتكم لطلب الدنيا؛ إمنا طلبنا
سوال ،فدعانا إىل ربه ،فأجبناه  -مث شرح له االسالم قائال:
ومهتنا اآلخرة ...بعث اهلل تبارك وتعاىل إلينا ر ً
حممدا رسول اهلل ،واإلقرار
 "أما عموده الذي ال يصلح منه شئ إال به ،فشهادة أن ال إله إال اهلل وأن ًمبا جاء من عند اهلل تعاىل ...وإخراج العباد من عبادة العباد إىل عبادة اهلل تعاىل."...

183

ويف حوار آخر بني رستم وربعي بن عامر ،قال هذا":اهلل ابتعثنا ،واهلل جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة
العباد إىل عبادة اهلل ،ومن ضيق الدنيا إىل سعتها ،ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم ،فأرسلنا بدينه إىل
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182
183

107

 املصدر ،ج  2ص 391و446 املصدر ،ج  2ص430 -املصدر ،ج  2ص 456

خلقه لندعوهم إليه ،فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه حىت نفضي إىل موعود اهلل".
وهو ما كرره حذيفة بن حمصن ،أمام رستم ،فقال ":إن اهلل عز وجل من علينا بدينه ،وأرانا آياته ،حىت
عرفناه وكنا له منكرين .مث أمرنا بدعاء الناس إىل واحدة من ثالث؛ فأيها أجابوا إليها قبلناها :اإلسالم
وننصرف عنكم ،أو اجلزاء ومننعكم إن احتجتم إىل ذلك ،أو املنابذة .وكان مما أتانا به من عند ربنا جهاد
األدىن فاألدىن ،فسرنا بذلك فيما بيننا ،نرى أن الذي قال لنا ووعدنا ال خيرم عنه وال ينقض؛ حىت اجتمعت
العرب على هذا ،وكانوا من اختالف الرأى فيما ال يطيق اخلالئق تألفيهم .مث أتيناكم بأمر ربنا ،جناهد يف
سبيله ،وننفذ ألمره ،وننتجز موعوده ،وندعوكم إىل اإلسالم وحكمه؛ فإن أجبتمونا تركناكم ورجعنا وخلفنا
فيكم كتاب اهلل ...فاقبلوا نصيحتنا؛ فواهلل إلسالمكم أحب إلينا من غنائمكم".

184

وقال ربيع بن البالد السعدي أحد قادة املسلمني يف حرب القادسية ،وهو حيشد قومه ":يا معاشر
العرب ،قاتلوا للدين والدنيا؛ وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات واألرض أعدت
للمتقني".

185

دافع المصالح المادية والغنائم
وبالرغم من تلك الروح الرسالية اليت جندها ظاهرة يف خطابات اخللفاء والقادة املسلمني ،فاننا جند أيضا
بعض اإلشارات للدوافع املادية اليت كانت حترك بعض القبائل العربية أو تدفعهم للقتال والغزو ،كما يف
خطاب اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب عندما ندب املسلمني للجهاد يف العراق ،فقال":إن احلجاز ليس
لكم بدار إال على النعجة ،وال يقوى عليه أهله إال بذلك؛ أين الطراء املهاجرون عن موعود اهلل! سريوا يف
األرض اليت وعدكم اهلل يف الكتاب أن يورثكموها؛ فإنه قال( :ليظهره على الدين كله) ،واهلل مظهر دينه،
ومعز ناصره ،ومول أهله مواريث األمم .أين عباد اهلل الصاحلون!  ..العراق العراق ..ذروا بلدة قد قلل اهلل
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شوكتها وعددها ،واستقبلوا جهاد قوم قد حووا فنون العيش ،لعل اهلل أن يورثكم بقسطكم من ذلك فتعيشوا
مع من عاش من الناس".

186

وجند ذلك أيضا يف خطاب خالد بن الوليد وهو حيث جنده على التوجه للعراق ":أال ترون إىل الطعام
كرفغ الرتاب؟ وباهلل لو مل يلزمنا اجلهاد يف اهلل والدعاء إىل اهلل عز وجل ومل يكن إال املعاش ،لكان الرأي أن
نقارع على هذا الريف حىت نكون أوىل به ،ونويل اجلوع واإلقالع من تواله ممن اثاقل عما أنتم عليه".

187

وهو ما جنده أيضا يف هناية حوار حذيفة بن حمصن مع رستم ،حيث قال له" :واهلل أن لو مل يكن ما
نقول لك ح ًقا ،ومل يكن إال الدنيا ،ملا كان لنا عما ضربنا به من لذيذ عيشكم ،ورأينا من زبرجكم من صرب،
ولقارعناكم حىت نغلبكم عليه".
وكذلك يف خطاب سعد بن أيب وقاص ،عشية القادسية ":قال اهلل جل ثناؤه( :ولقد كتبنا يف الزبور من
بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصاحلون) ،إن هذا مرياثكم وموعود ربكم ،وقد أباحها لكم منذ ثالث
حجج؛ فأنتم تطعمون منها ،وتأكلون منها ،وتقتلون أهلها ،وجتبوهنم وتسبوهنم إىل هذا اليوم مبا نال منهم
أصحاب األيام منكم".

188

وقد كان واضحا منذ البداية أن الدعوة لالسالم كانت وسيلة اىل احلصول على املغامن ،حتت هتديد
السالح .ولو كان اهلدف هو الدعوة لالسالم لتمت بطرق سلمية وإقناعية وحوارية ،وعرب القراء والعلماء ال
املقاتلني ،وليس من موقع التحدي ،وقبل أن يفهم اخلصم ما هو االسالم وما هو الدليل على صحته مبا
حيمله على تغيري دينه ،وخالل ثالثة أيام.
وقد لعب قانون الغنائم وتوزيعها على املقاتلني بعد إخراج اخلمس للدولة ،دورا كبريا يف دفع العرب
الفقراء لالخنراط يف حركة "اجلهاد" .وال نتصور أن أكثرهم كان سيليب دعوة اجلهاد ،لو مل يكن حيصل على
186
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غنيمة ،وهو ما يدعم الرأي القائل بأن اهلدف األعلى كان احلصول على الغنائم ،وأهنم استخدموا االسالم
كوسيلة لتشريع احلرب والعدوان على القبا ئل والدول املساملة اليت مل تبدأهم بقتال ،وكلما حقق العرب
الفاحتون انتصارات عسكرية وحصلوا على غنائم؛كلما شجعهم ذلك وشجع اآلخرين على االخنراط يف حركة
الفتوح ،حىت اشرتك فيها املرتدون سابقا ومنهم املتنبئ طلحة بن خويلد ،وعمرو بن معديكرب ،واألشعث
بن قيس.
وكان أ بو بكر قد منع القبائل املرتدة من املشاركة يف الفتوح كعقاب هلا ،مث قام عمر بفتح الباب
أمامها ألنه كان حيتاج أيضا اىل مزيد من املقاتلني يف مواجهة الدولة الساسانية ،ولكن مل يسمح للمرتدين
التأمر على أكثر من مائة مقاتل.
بقيادة اجليوش أو ُّ
كما اشرتك يف املعارك بعض العرب املسيحيني من بين النمر وتغلب ،بدوافع قومية ،وليس بالطبع من
أجل نشر االسالم الذي مل يكونوا قد آمنوا به بعد.

189

وقد كسب الفاحتون العرب خالل سنوات من األموال ما ال حيصى سواء باسم اجلزية أو اخلراج ،ومت
االعرتاف باجملوس ،باعتبارهم أهل كتاب ،ومت السماح هلم بدفع جزية سنوية مقابل احتفاظهم بدينهم ،متاما
مثل جرياهنم من املسيحيني واليهود.
وقرر اخلليفة عمر بن اخلطاب أن تبقى كل أراضي البالد املفتوحة عنوة ،من حقول وبساتني وأراضي
مراعي ،يف أيدي أصحاهبا باعتبارها ملكا عاما لدولة املسلمني غري قابل لنقل ملكيته .ويذكر الطربي عن
غنائم العرب بعد فتح املدائن ما يفوق اخليال ،من الذهب واجلواهر وكنوز كسري وعرشه ،حىت كانوا جيدون
189

خيال  -وقدم ابن مردى الفهري
ممدا للمثىن يف أناس من النمر نصارى وجالب جلبوا ً
 -وقدم أنس بن هالل النمري ً

التغليب من أناس بن تغلب يصارى وجالب خيال  -وهو عبد اهلل بن كليب بن خالد  -وقالوا حني رأوا نزول العرب
والعجم :نقاتل مع قومنا .فلما طال القتال واشتد ،عمد املثىن إىل أنس بن هالل ،فقال :يا أنس ،إنك امرؤ عريب ،وإن مل
تكن على ديننا؛ فإذا رأيتين قد محلت على مهران فامحل معي ،وقال ألبن مردي الفهر مثل ذلك فأجابه .وجلب فتية من
اسا ،فلما التقى الزحفان يوم البويب ،قالوا :نقاتل العجم مع العرب ،فأصاب أحدهم مهران يومئذ.
بين تغلب أفر ً
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بعض البيوت مليئة بالذهب واجلواهر.

190

واحملصلة النهائية أن الفقراء املعدمني يف البالد املفتوحة كانت تؤخذ منهم االموال ألثرياء العرب الذين
تكدست لديهم األموال من الغنائم واخلراج واجلزية ،فأصبحوا وقتها اثرى اثرياء العامل.
جاء يف تاريخ ابن سعد:
جاء اىل عمر كل من عثمان وابن عباس فأعطامها ماال كثريا ،وينقل عن ابن عباس قوله":اما عثمان
فحثا ،واما انا فجثيت لركبيت ".
ويضيف " :دعاين عمر بن اخلطاب فأتيته فاذا بني يديه نطع عليه الذهب منثور حثا ،قال :هلم
فاقسم هذا بني قومك".
وبعث عمر اىل أم املؤمنني زينب بنت جحش بكومة ذهب ،فلما رأهتا فزعت منها واسترتت منها ،مث
القت عليها ثوبا ،وقالت خلادمتها " اقبضي منه واذهيب به اىل بين فالن" ،وما زالت توزعه حىت نفذ.
واستمر عمر يوزع هذه الكنوز واألموال وهو يقول :ألزيدهنم ما زاد املال ،ألعدنه هلم عدا ،فأن اعياين
ألكيلنه هلم كيال ،فأن اعياين حثوته بغري حساب ،ويقول يف موقف آخر :إين ألرجو أن أكيل هلم املال
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صبحي منصور :إن عمر بعد ان اسقط الدولة الفارسية فرض على اهلها اجلزية وفرض على ارضها اخلراج ،وهؤالء الناس (
الغالبة ) مل حياربوا احدا ،بل ان الدولة الفارسية نفسها مل تعلن احلرب علي الدولة العربية ،ومل تقتحم اجلزيرة العربية ،بل
العكس هو ما حدث ،فالعرب املسلمون هم الذين اقتحموا علي الفرس دارهم ،وبعد ان هزموا اجليوش يف مواقع متعددة
داخل بالدها ،سلبوا كنوز الفرس يف كل مدينة ،واسرتقوا الذرية من النساء واالطفال فيما بينهم ،مث بعدها فرضوا علي
املساكني اهل البالد املفتوحة جزية علي الرءوس ،مث ضريبة علي االرض ،وال يتفق ذلك مع تشريعات القرآن بكل تاكيد
.وما حدث يف مصر كان افظع  ...فقد كان البيزنطيون حيتلون ارضهم ويضطهدوهنم يف دينهم ،لذلك عاونوا العرب يف فتح
بالدهم نكاية يف الروم ،وأسهب املقريزي يف توضيح انواع املساعدة اليت قدمها املصريون جليش عمرو الضئيل منذ أن نزل
الفرما اىل أن فتحوا له ابواب االسكندرية خلسة  ..ومع ذلك كافأهم عمر وعمرو بفرض اجلزية عليهم!!
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ومشل عمر برعايته كل العرب ،ليصلهم املال مهما تباعدوا ،فقال " :واهلل ألن بقيت ليأتني الراعي جببل
صنعاء حظه من هذا املال وهو يف مكانه " والتفت بعني الرعاية ايل سفلة العرب وجمرميهم ليجعل هلم حظا
من هذا املال ،فقال " :لئن بقيت ألجعل عطاء لسفلة الناس الفني " وهكذا مل يدع احدا من العرب اال
فرض له مرتبا من الرضيع اىل البعيد اىل السافل .

192

وهذا ما خلق حالة من التفاوت الطبقي بني العرب املسلمني وبني سكان البالد املفتوحة ،ومل يقتصر
األمر على هذا ،فان طريقة توزيع عمر ألموال اخلراج على املسلمني كانت أيضا متفاوتة ،مما خلق طبقية
اقتصادية يف داخل العرب املسلمني.

ذكر فرض العطاء وعمل الديوان
فقد فرض عمر للعباس عم النيب مخسة وعشرين أل ًفا – وقيل :أثىن عشر أل ًفا  -وأعطى نساء النيب
عشرة آالف عشرة آالف؛ إال من جرى عليها امللك؛ فقال نسوة رسول اهلل :ما كان رسول اهلل يفضلنا
عليهن يف القسمة؛ فس نو بيننا؛ ففعل ،وفضل عائشة بألفني حملبة رسول اهلل إياها فلم تأخذ ،مث فرض ألهل
بدر مخسة آالف مخسة آالف ،مث فرض ملن بعد بدر إىل احلديبية أربعة آالف أربعة آالف ،مث فرض ملن بعد
احلديبية إىل أن أقلع أبو بكر عن أهل الردة ثالثة آالف ثالثة آالف؛ يف ذلك من شهد الفتح وقاتل عن أيب
بكر ،ومن وىل األيام قبل القادسية؛ كل هؤالء ثالثة آالف ثالثة آالف.
مث فرض ألهل القادسية وأهل الشأم ألفني ألفني؛ وفرض ألهل البالء البارع منهم ألفني ومخسمائة،
ألفني ومخسمائة ،وفرض ملن بعد القادسية والريموك أل ًفا أل ًفا ،مث فرض للروادف :املثىن مخسمائة مخسمائة ،مث
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للروادف الثليث بعدهم؛ ثلثمائة ثلثمائة؛ سوى كل طبقة يف العطاء ،قويهم وضعيفهم ،عرهبم وعجمهم،
وفرض للروادف الربيع على مائتني ومخسني ،وفرض ملن بعدهم وهم أهل هجر والعباد على مائتني ،وجعل
نساء أهل بدر يف مخسمائة مخسمائة ،ونساء من بعدهم إىل احلديبية على أربعمائة أربعمائة؛ ونساء من بعد
ذلك إىل األيام ثلثمائة ثلثمائة ،ونساء أهل القادسية مائتني مائتني ،مث سوى بني النساء بعد ذلك ،وجعل
الصبيان سواء على مائة مائة مسكينًا ،وأطعمهم اخلبز ،فأحصوا ما أكلوا ،فوجدوه خيرج من جريبتني ،ففرض
لكل إنسان منهم ولعياله جريبتني يف الشهر.

مجزرة ألِّيس
ومل تكن "الفتوح" متثل فقط عدوانا على أناس مساملني ،وامنا كانت تتضمن قدرا كبريا من العنف
واالرهاب ،يف وقت كانت قوات الدولة الساسانية مضطربة ،وضعيفة ،ولذلك فان بعض القرى املكشوفة
كانت تضطر لعقد الصلح مع قوات املسلمني ،وعندما كانت قوات الفرس تعود اليهم أو تقرتب منهم كانوا
يضطرون اىل التنصل من اتفاقية الصلح ،ومن تلك القرى اليت انقلبت على خالد بن الوليد نتيجة النقالب
املوازين العسكرية قرية تسمى "ألّيس" قرب احلرية ،وكانت قرية عربية نصرانية ،غضبت ملقتل إخوة هلا من
نصارى بكر بن وائل يف (يوم الوجلة) فتمردت ،فأقسم خالد قائال :اللهم إن لك علي أن أجري هنرهم
بدمائهم! وملا سيطر عليهم ثانية "نادى يف الناس :األسر األسر! ال تقتلوا إال من امتنع؛ فأقبلت اخليول هبم
يوما وليلة،
اجا مستأسرين يساقون سوقًا ،وقد وكل هبم ً
رجاال يضربون أعناقهم يف النهر ،ففعل ذلك هبم ً
أفو ً

وطلبوهم الغد وبعد الغد؛ حىت انتهوا إىل النهرين ،ومقدار ذلك من كل جوانب ألّيس فضرب أعناقهم ،حىت
قال له القعقاع :لو أنك قتلت أهل األرض مل جتر دماؤهم؛ فأرسل عليها املاء ترب ميينك .وقد كان صد املاء

دما عبيطًا فسمى هنر الدم لذلك الشأن إىل اليوم .وبلغت قتالهم من ألّيس سبعني
عن النهر فأعاده ،فجرى ً

أل ًفا " .وقتل خالد يف وقعة (املذار) يف صفر سنة اثنيت عشرة ،ثالثني أل ًفا سوى من غرق.
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واحتل خالد مدينة (عني التمر) فضرب أعناق أهل احلصن أمجعني .وسىب كل من حوى حصنهم،
غالما يتعلمون اإلجنيل ،عليهم باب مغلق؛ فكسره عنهم ،وقال :ما
وغنم ما فيه ،ووجد يف بيعتهم أربعني ً
أنتم؟ قالوا :رهن؛ فقسمهم يف أهل البالء؛ منهم نصري أبو موسى بن نصري ،ومنهم أبو عمرة جد عبد اهلل

بن عبد األعلى الشاعر ،وسريين أبو حممد بن سريين.
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وعندما انتشر خرب موت عمر قامت على الفور ثورات ،اذ رأت األمم املفتوحة واليت اصبحت ضمن
امرباطورية املسلمني ،أن الفرصة ساحنة الستعادة استقالهلا.
فنشبت يف فارس بشكل خاص متردات حملية ال حصر هلا لدرجة أنه يف الفرتة من  644اىل 649
دخل جيشا املسلمني الكبريان يف كل من الكوفة والبصرة يف سلسلة معارك ،أما الواليات األكثر بعدا يف
املناطق اجلبلية يف أرمينيا وأذرباجيان والقوقاز ،فسرعان ما استعادت استقالهلا ،لقد قاوموا اهلجمات العربية
املضادة الدؤوبة ودمروا على األقل جيشني عربيني ،كان أحدمها يضم على األقل  4000رتل من املقاتلني
املسلمني األشداء
وثارت مصر يف نفس السنة ،وهو العام األول من حكم عثمان ،مدعومة هبجوم مضاد شرس شنته
االمرباطورية البيزنطية اليت أرسلت أسطوال من ثالمثائة سفينة إىل ميناء االسكندرية فهب سكان االسكندرية
الناطقون باليونانية دعما لالسطول البيزنطي وقتلوا  1000جندي من جنود احلامية العربية.
وعندما استعاد عمرو بن العاص السيطرة على االسكندرية دمر املدينة وذبح املتمردين واسرتق نساءهم
واطفاهلم ،وعفى عن االقباط وألغى عنهم اجلزية ألن العرب مل يتمكنوا من محايتهم من البيزنطيني.
يف سنة  649فتح معاوية قربص وجرى االتفاق على أن تدفع للخليفة الضريبة نفسها اليت كانت
تدفعها لالمرباطور البيزنطي يف القسطنطينية وقيمتها سبعة آالف درهم يف السنة.

194

114

 -املصدر ،ج  2ص324

ولكن معاوية عاد فاهتم أهل قربص خبرق بنود املعاهدة ومساعدة البييزنطيني يف هجومهم على
االسكندرية سنة  653فأمر بانزال بري آخر يف اجلزيرة ومت هنب املدن الساحلية ومحلت السفن العربية عددا
كبريا من األسرى.

التمييز العنصري العربي ضد الشعوب المغلوبة
وإضافة اىل النهب والسلب والسيب والقتل ،فقد تركت حروب الفتح العسكرية جرحا نفسيا بني
الفاحتني واملفتوحني ،حيث جعلت العرب يستعلون على األقوام األخرى ،وجعلت هؤالء حيقدون على
العرب ،وبدال من تطبيق املبادئ االسالمية الداعية اىل املساواة والتعارف بني الشعوب ،كما جاء يف قول اهلل
تعاىل "وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم" وقول النيب" ال فضل لعريب على
أعجمي وال ألبيض على أسود اال بالتقوى" ،أو "لينتهني أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا أو ليكونن أهون
على اهلل من اجلعل يـدهده اخلـراء بأنفه" .و"إن اهلل أذهب عنكم عيبة اجلاهلية وفخرها باألباء .إمنا هو مؤمن
تقي ،أو فاجر شقي .الناس كلهم بنو أدم ،وأدم من تراب".
فان احلكام العرب وخاصة األمويني مارسوا سياسة متييز عنصري ضد الفرس املسلمني ،وذلك ألن
الفاحتني العرب ،احتفظوا بثقافة استعالئية عنصرية على الشعوب املغلوبة ،ونشروا أحاديث مزيفة عن تفوق
العرب العنصري ،ال تزال موجودة يف الرتاث السين ،مثل ما يرويه "مسلم" يف (صحيحه) من حديث واثلة
بن األسقع أن رسول اهلل (ص) قال":إن اهلل اصطفى كنانة من ولد إمساعيل ،واصطفى قريشا من كنانة،
واصطفى من قريش بين هاشم ،واصطفاين من بين هاشم" .و "الناس تبع لقريش مسلمهم تبع ملسلمهم،
وكافرهم لكافرهم ،والناس معادن :خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف االسالم إذا فقهوا" و"إن هذا األمر يف
قريش ال يعاديهم أحد إال أكبه اهلل على وجهه ما أقاموا الدين" و"ال يزال هذا األمر يف قريش ما بقي منهم
اثنان"( .البخاري ومسلم)
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وروى ابن أيب شيبة يف مصنفه ( )336/2وكذلك الطربي يف (هتذيب اآلثار) أن مجاعة من الصحابة
قالوا لسلمان الفارسي":صل بنا ،يا أبا عبد اهلل ،أنت أحقنا بذلك" فقال":ال ،أنتم بنو إمساعيل األئمة،
وحنن الوزراء"( .صححه األلباين يف اإلرواء) وروي عن سلمان قوله":اثتنتان فضلتمونا هبا يا معشر العرب :ال
ننكح نساءكم وال نؤمكم".
وهذا مما احتج به بعض الفقهاء الذين جعلوا العربية من الكفاءة بالنسبة اىل األعجمي ،حىت فرقوا
بينهما عند عدمها.
قال ابن تيمية يف كتابه "اقتضاء الصراط املستقيم"" :باب تفضيل جنس العجم على العرب نفاق .فإن
سنَّة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم :عربانيهم وسريانيهم،
الذي عليه أهل ال ُ

رومهم و فرسهم وغريهم ...وليس فضل العرب مث قريش مث بين هاشم مبجرد كون النيب (ص) منهم ،وإن
كان هذا من الفضل ،بل هم أنفسهم أفضل ...وهو مذهب أمحد وإسحاق بن إبراهيم وعبد اهلل بن الزبري
احلميدي وسعيد بن منصور وغريهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم ...وال نقول بقول الشعوبية وأرذال

املوايل الذين ال حيبون العرب وال يقرون هلم بفضلهم ،فإن قوهلم بدعة وخالف".
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"العرب أفضل بين آدم ،ومجهور العلماء على أن جنس العرب خري من غريهم".
وقال ابن تيمية:
ُ

196

وأضاف":هذا على مذهب اجلمهور الذين يرون فضل العرب على غريهم" مث ذكر ذهاب طائفة إىل
عدم التفضيل بني هذه األجناس ،كالقاضي أيب بكر بن الطيب ،مث قال" :وهذا القول يقال له مذهب
الشعوبية ،وهو قول ضعيف من أقوال أهل البدع".
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 -ابن تيمية ،منهاج السنة النبوية ( )131/32و ( )600|4وقد ألف اإلمام مرعي بن يوسف احلنبلي الكرمي

(1033هـ) كتابا حتت عنوان" :مسبوك الذهب ،يف فضل العرب ،وشرف العلم على شرف النسب".
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وبناء على ذلك اعترب ابن تيمية التشبه باألعاجم  -غري العرب  -من قبيل التشبه بالشياطني !  ..مع
فارق بسيط وهو أن الشيطان مذموم لذاته خبالف األعجمي !
وتسامح قليال يف فتاواه :اذ اعترب التشبه باألعاجم خري من التشبه بالكالب واحلمري واخلنازير واالجناس
االخرى اليت اعتربها ناقصة !
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الحركة الشعوبية المضادة للعرب
وهو ما أولد حركة مضادة عرفت بالشعوبية اليت كانت تطالب بالعدالة ،وترفع شعار (املساواة) وترفض
تفضيل جنس العرب على جنس العجم ،أو تفضيل العجم على العرب.
وقد استفادت كثريا من كتاب انتشر يف القرن الثاين اهلجري ،وهو (مثالب العرب) هلشام بن الكليب (-
 199 .)204الذي كان "أصله  -كما يقول أبو الفرج االصفهاين -زياد بن أبيه ،فانه ملا ادعى انتسابه إىل
أيب سفيان وعلم أن العرب ال تقر له بذلك مع علمها بنسبه ،ومع سوء آثاره فيهم ،عمل كتاب املثالب،
وألصق فيه بالعرب كلها كل عيب وعار وحق وباطل ،مث بىن على ذلك "اهليثم بن عدي" وكان دعيا ،فأراد
يعر أهل البيوتات ،تشفيا منهم ،وفعل ذلك أبو عبيدة معمر بن املثىن ،وكان أصله يهوديا ...فجدد
أن ّ
كتاب زياد وزاد فيه .مث نشأ "غيالن" الشعويب ..فأبدع كتابا عمله لطاهر بن احلسني ،وكان شديد التشعب
والعصبية ،خارجا عن االسالم بأفاعيله ،فبدأ فيه مبثالب بين هاشم".
وهو ما يذهب اليه أيضا ابن قتيبة الدينوري الذي يقول" :كان زياد حني كثر طعن الناس عليه يف
استلحاق معاوية له بأيب سفيان عمل كتابا يف املثالب لولده ،وقال :من عريكم فاقرعوه مبنقصته ومن ندد
عليكم بادهوه مبثلبته ،فان الشر بالشر ينفى واحلديد باحلديد يفلج".
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ويتفق معهما يف ذلك االديب األندلسي أبو عبيدة البكري (478-400هـ) الذي يقول يف (شرح
أمايل القايل) بأن أصل كتاب املثالب لزياد بن أبيه ،ويضيف" :وأما كتاب املثالب واملناقب الذي بأيدي
الناس اليوم فامنا هو للنضر بن مشيل احلمريي وخالد بن سلمة املخزومي ،أمرمها هشام بن عبد امللك أن يبينا
مثالب العرب ومناقبها وقال هلما وملن ضم اليهما :دعوا قريشا مبا هلا وما عليها ،فليس لقريش ذكر يف ذلك
الكتاب".

200

وبغض النظر عن اجتاهات احلركة الشعوبية املختلفة ،فان التمييز العنصري العريب دفع أبناء الشعوب
األخرى وال سيما الفرس اىل القيام بثورات متتالية ضد احلكم العريب يف عهد عمر وعثمان ،ويف أواخر الدولة
األموية ،وتطورت تلك احلركة الحقا اىل حركة شعوبية معادية للعرب ،كما تشعبت منها حركة معادية
لالسالم واملسلمني ،يف القرن الثالث اهلجري ،عرفت بالبابكية .ينقل أنور اجلندي عن ابن قتيبة قوله ":إن
الشعوبية تدفع أصحاهبا اىل الغلو يف القول واإلسراف يف الذم" ويقول :وهم حني يركزون على األمة العربية
إمنا يتطلعون منها اىل هدم االسالم نفسه .وينقل أيضا عن السيد املرتضى قوله":الزندقة تعادي االسالم
والعروبة معا :تبدأ بالتهجم على العرب اىل مهامجة العربية ،وتنتهي باهلجوم على االسالم"ويضيف
اجلندي":وقد أدرك اجلاحظ الصلة الوثيقة بني الشعوبية والزندقة .قال :فامنا عامة من ارتاب باالسالم إمنا
جاءه هذا عن طريق الشعوبية ،فان التجاوز عن الدين يؤدي اىل جتاوز كافة القيم".

201

وقد اخنرط "املوايل" وهم املسلمون غري العرب (وأكثرهم من الفرس) الذين والوا القبائل العربية ،يف الثورة
على احلكام األمويني ،ودعم احلركات املعارضة ،فسامهوا بقوة يف ثورة املختار الثقفي يف الكوفة سنة  ،66مث
يف حركة العباسيني بقيادة أيب مسلم اخلراساين سنة .132
وعندما قتل املنصور ،أبا مسلم اخلراساين ،انتفض أتباعه الفرس "الراوندية" بقيادة تلميذه سنباذ،
وتواصلت حركات املعارضة الفارسية أيام املهدي العباسي الذي أطلق عليهم اسم "الزنادقة" .وعاد الفرس

200
201
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 األمني ،حسن ،االمساعيليون واملغول ونصري الدين الطوسي  ،ص 224 -اجلندي ،أنور ،املؤامرة على االسالم ،ص  126دار االعتصام ،القاهرة

"الربامكة" ليستولوا على احلكم يف عهد هارون الرشيد إىل أن قضى عليهم.

202

ويعزو بعض املؤرخني جوهر النزاع بني األمني واملأمون اىل الصراع بني العرب والفرس ،ولئن اضطر
املعتصم لالستعانة باألتراك بدال عن الفرس والعرب ،فان الفرس عادوا بعد حوايل قرن اىل السيطرة الكاملة
على العباسيني ،حتت ظل البويهيني الذين حكموا العراق وفارس من سنة  334اىل  447هـ.
يقول حممد خليفة التونسي ":اعترب العرب أنفسهم جيال ميتاز على سائر األجيال ،ووضعوا أنفسهم يف
موضع سام ،ووضعوا كل من عداهم يف موضع وضيع ،ومسوا أنفسهم العرب ،ومسوا كل من عداهم العجم،
وأظهروا مفاخرهم يتحدون هبا العجم مجيعا ،وبرز هلم العجم فتحدوهم مبفاخرهم ،وكثر احتكاك هؤالء
هبؤالء يف كل مكان وامتدت املالحاة واملفاخرة حىت عاب العجم على العرب مثال إمساك خطبائهم بالعصا،
ورد ممن كانوا يف صف العرب عليهم ذلك فعدوه مفخرة ،وكثرت جمالس املناظرة بني العرب واملوايل وال سيما
الفرس لألسباب السابقة ،وملا كان للفرس من سلطان يف أيام العباسيني وكان الفريقان يتبادالن االحتقار
والتفاخر ،وظهر ذلك على ألسنة الشعراء والعلماء ،فألف كثري من الفرس الكتب يف مثالب العرب ،وأول
من شجع على ذلك اخللفاء واألمراء والعرب أنفسهم ،فنحن نعلم أن العصبيات القبلية العربية اليت جنح النيب
يف إسكاهنا قد بدأت تظهر بعده وال سيما يف الدولة األموية ،واستدعى هذا أن يطلب اخللفاء وأتباعهم من
علماء األنساب تأليف الكتب يف مثالب القبائل العربية اليت كانت تناهضهم ،وكتب املفاخر يف مفاخر
القبائل اليت تناصرها ،فلما برزت الشعوبية ملناهضة العربية وجدت يف كتب املثالب أصوال حتتذيها يف الطعن
على العرب متفرقني وجمتمعني ،وإنا جند يف كتب الرتاجم أمساء كتب يف مثالب العرب عامتهم أو قبائلهم من
202

 -يقول أنور اجلندي":طرد الربامكة األصمعي من بالط اخلليفة (الرشيد) وأحلوا حمله أبو عبيدة ،وابو عبيدة مثقف

مجع اىل الثقافة العربية :الثقافة اليهودية واجملوسية فقد كان أبوه يدين بالتوراة وجده يعتقد باجملوسية ،وكان شعوبيا متعصبا
ألف كتب املثالث والطعن على العرب منها كتاب املثالب يف قبيلة باهلة ...وعالن أو غيالن كان شعوبيا عارفا بأنساب
العرب منعطفا اىل الربامكة نسخ للرشيد واملأمون يف بيت احلكمة ،وألف كتاب املثالب الذي هتك به العرب وأظهر مثالبها.
يقول اآللوسي :كان غيالن زنديقا ثنويا فعمل لطاهر بن احلسني كتابا خارجا عن االسالم بدأ فيه مبثالب قريش مث سائر
العرب ونسب اليهم كل زور ووضع عليهم كل إفك وهبتان" .املصدر ،ص 220
119

الكرباء واألدباء والعلماء".

203

وقد شارك كثري من الشعراء املوايل قومهم يف ذكر مثالب العرب والتندر هبم حىت يف جمالس اخللفاء
واألمراء العرب ...كبشار وأيب نواس ومهيار بن مرزويه الديلمي ،الذين متتلئ دواوينهم قصائد يف التعصب
للشعوبية والطعن على العرب ،والسخرية منهم .وكما يقول أنور اجلندي فقد ":ركزت محالت الشعوبية على
اجلذور واألصول فهي هتاجم العربية قبل االسالم وتتهمهم يف كل شئ :يف أسلوب حياهتم ويف فصاحتهم
وخطبهم ويف أنساهبم ويف عالقاهتم االجتماعية ويف مقاييسهم اخللقية".

204

ومن املالحظ أن بعض الكتاب العرب الذين يتحدثون عن الشعوبية املعادية للعرب والعروبة واالسالم،
ال يذكرون دور العرب الفاحتني العنصريني يف استفزاز الشعوب املغلوبة وظلمها باسم االسالم ،وأهنا كانت
رد فعل على سياسة احلكام العرب العنصرية البعيدة عن االسالم.

الباب الثاني
والدة المذهب السني

203

 -التونسي ،حممد خليفة ،جملة الرسالة ،العدد  645سنة  -1945الزندقة Wikisource.org/wiki/
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 -اجلندي ،أنور ،املؤامرة على االسالم ،ص 127

120

يف خضم الصراع السياسي احملتدم بني احلكم األموي والعباسي ،واملعارضة الشيعية ،يف القرون الثالثة
األوىل ،ولد عدد من املذاهب الفكرية والفقهية والسياسية ،بعضها كان مييل اىل املعارضة كاملعتزلة واالمام أيب
حنيفة ،وبعضها كان مييل اىل احلكام ،كاملرجئة والقدرية (اجلربية) وبعض أهل احلديث.
مث اختلطت هذه املذاهب وافرتقت ،واجتمع بعضها اىل بعض ،فنتجت املذاهب السنية والشيعية.

205

ومنذ ذلك احلني انشقت األمة االسالمية اىل طائفتني كبريتني ،واستمر اخلالف اىل اليوم.
ونظرا ألن اخلالف الطائفي السين  -الشيعي ،هو أطول وأعمق خالف عانت وتعاين منه األمة
االسالمية ،فسنقوم يف األبواب والفصول القادمة بتسليط الضوء على حقيقة كل مذهب ،وتاريخ نشوئه،
أمالً بالعثور على عوامل اخلالف اجلوهرية مع املذهب اآلخر ،من أجل التوصل بعد ذلك اىل سيناريوهات
احللول املمكنة واملقرتحة ملعاجلة ذلك اخلالف والقضاء عليه جذريا ،وتوحيد األمة االسالمية.
وسنبدأ ببحث ملف املذهب السين ،مث نعقبه بدراسة امللف الشيعي.
ال ميكن حتديد ساعة زمنية لوالدة أي مذهب يف التاريخ ،فاملذاهب عادة تولد نواة صغرية مث تنمو وتتطور
برتاكم األفكار والنظريات عرب فرتة طويلة ،وقد تعلن عن نفسها أو إمسها يف مناسبة معينة أو بواسطة شخص
معني يف فرتة حمددة ،ولكن مضموهنا يبقى عرضة للتغري والتطور واإلبدال والتناقض بني التيارات املختلفة،
واألجيال املتعاقبة ،يف كل مذهب ،واليت تفسر املذهب كما تريد ،وقد تضع بداية ملولدها يف ساعة معينة.
ويف اإلسالم رَّمبا إدعى البعض َّ
أن املذاهب اليت يتبعوهنا ولدت يف مرحلة تارخيية معيّنة أو قد تدعي طائفة

ما والدة مذهبها باالقرتان مع االسالم ،أو حتاول أن تعترب نفسها املمثل احلقيقي والرئيسي لالسالم ،بينما
تصف املذاهب األخرى باخلروج واالبتداع واالنشقاق عن اخلط الرئيسي لالسالم واملسلمني.

 - 205وقد غلب على املذاهب السنية (احلنفية واملالكية والشافعية واحلنبلية) الطابع الفكري والفقهي ،وإن انطوت على
بعض املالمح السياسية ،بينما غلب الطابع السياسي على املذاهب الشيعية (الزيدية واالمساعيلية واالثين عشرية) ،وإن
امتلكت مدارس فقهية خاصة.
121

وتقوم بعض املذاهب بقراءة التاريخ السابق على والدهتا قراءة جديدة ،وتؤرخ لنفسها من بعض األحداث
أو املواقف السياسية والفكرية السابقة .وذلك يف حماولة منها للتغطية على تأريخ والدهتا املتأخرة ،والتربؤ من
هتمة احلدوث والبدعة.

الفصل األول
ماهو المذهب السني؟ ومتى ولد؟
نظرية أصالة المذهب السني
لقد اعتاد كثري من أئمة "أهل السنة" تعريف "املذهب السين" بأنه ميثل الكتلة الرئيسية التارخيية
للمسلمني .حيث يقول اإلمام مالك بن أنس يف تعريفه للسنّة" :هي ما ال إسم له غري السنّة" 206 .وأن أهل
207
ال ُسنَّة هم " الذين ليس هلم لقب يعرفون به؛ ال جهمي وال قدري وال رافضي".
ويقول الفقيه األندلسي علي بن أمحد ابن حزم (456هـ)" :أهل السنة ..أهل احلق ،ومن عداهم فأهل
البدعة؛ فإهنم الصحابة ومن سلك هنجهم من خيار التابعني  -رمحة اهلل عليهم  -مث أصحاب احلديث
ومن اتبعهم من الفقهاء جيالً فجيالً إىل يومنا هذا ،ومن اقتدى هبم من العوام يف شرق األرض وغرهبا ،رمحة
208
اهلل عليهم".

206

 -القفاري ،مسألةُ التّقريب  ،ج 1ص  35عن الشاطيب ،االعتصام ،ج 1ص 58

 - 207ابن عبد الرب ،االنتقاء ،ص 35
208

122

 -ابن حزم ،علي بن أمحد األندلسي (تويف سنة 456هـ ) ،الفصل بني امللل ،ج  2ص 107

ويقول ابن تيمية (728هـ)" :وطريقتهم  -أي أهل ال ُسنَّة  -هي دين اإلسالم ،لكن ملا أخرب النيب -
صلى اهلل عليه وسلم  :-أن أمته ستفرتق على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة ،وهي اجلماعة،
209
صار املتمسكون باإلسالم احملض اخلالص عن الشوب هم أهل ال ُسنَّة واجلماعة".
ويقول الكاتب السعودي املعاصر ناصر القفاري":أهل ال ُسنَّة ليس هلم لقب يعرفون به ألهنم األصل
الذي انشق عنه كل املخالفني ،واملخالف هو الذي سرعان ما يشتهر ببدعته حينما يتنكب السبيل ،واألصل
ال حيتاج إىل مسة خاصة متيزه؛ إمنا الذي حيتاج إلسم هو الفرع املنشق ،وأهل ال ُسنَّة هم أصحاب الطريق
210
الوسط السائرون على الصراط املستقيم املخالفون ألهل البدع".
ويؤكد القفاري أن أهل ال ُسنَّة "مل يكونوا حباجة يف بادئ األمر إىل التميز؛ ذلك أهنم األصل الذي
انشق عنه املخالفون ،واألصل ليس حباجة إىل ما مييزه؛ إمنا الذي حيتاج إلسم هو الفرع املنشق الذي سرعان
211
ما يشتهر ببدعته حينما يتنكب السبيل".
وهكذا يرفض أنور اجلندي ( 2002م) ما يسميها "الدعاوى الباطلة اليت يدعيها بعض اجلاهلني أو
املتجاهلني من أن ال ُسنَّة فرقة أو طائفة طارئة" ويقول :إن "السنة" ليست مذهباً معيناً بني املذاهب وليس
212
طرفاً من األطراف ،وإمنا هي" :مدرسة األصالة اإلسالمية".
ويقول الشيخ يوسف القرضاوي" :إن السين الذي يتحول إىل املذهب الشيعي إنسان خاسر ألنه انتقل
213
من املذهب الذي ميثل اإلسالم الصحيح".
ومن خالل هذا التعريف يغدو السؤال عن تاريخ معني لوالدة مذهب "أهل السنة" بدون معىن" ،ألهنم
االمتداد الطبيعي واألصيل لالسالم" ،كما يقول الدكتور مصطفى حلمي" :إن أهل ال ُسنَّة واجلماعة هم
ِ
عي للمسلمني األوائل الذين تركهم رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -وهو عنهم راض ،وال
االمتداد الطَبي ّ
 - 209ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم احلراين ،جمموع الفتاوى ،ج 3ص 159
210
211
212
213
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 القفاري  ،مسألةُ التّقريب  ،ج 1ص 35 املصدر ،ج  1ص 40 املصدر ،ج 1ص  43عن اجلندي ،أنور ،املؤامرة على اإلسالم ،ص 266 -يف حوار مع برنامج "القاهرة اليوم" على قناة "أوربت" يوم اخلميس 2008 /10 /10

نستطيع أن حندد هلم بداية نقف عندها كما نفعل مع باقي الفرق ،والسؤال عن نشأة أهل ال ُسنَّة واجلماعة
214
ليس له موضع ،كما هو احلال إذا تساءلنا عن منشأ الفرق األخرى".
وبناء على ذلك يرى حلمي أن أصول التاريخ اإلسالمي مل تعني ال َسنة اليت ظهر فيها مصطلح (أهل
215
السنَّة) .
ُ
وهو ما يشرحه ابن تيمية بقوله :إن " مذهب أهل ال ُسنَّة واجلماعة مذهب قدمي معروف قبل أن خيلق

اهلل أبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأمحد ،فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم ،ومن خالف ذلك كان
مبتدعاً عند أهل ال ُسنَّة واجلماعة ..وأمحد بن حنبل وإن كان قد اشتهر بإمامة السنّة ..فليس ذلك ألنه انفرد
بقول أو ابتدع قوالً؛ بل إن ال ُسنَّة كانت موجودة معروفة قبله  ...فصار إماماً من أئمة السنّة ،وعلماً من

أعالمها ،لقيامه بإعالمها وإظهارها ،واطالعه على نصوصها وآثارها ،وبيانه خلفي أسرارها ،ال ألنه أحدث
216
مقالة أو ابتدع رأياً".
ويقول ناصر القفاري ":كثرياً ما خيلط بني احلديث عن بداية التسمية ونشأة املسمى "وهو املذهب أو
أهله" ،وحىت رأينا من يتحدث عن ال ُسنَّة كأهنا فرقة أو طائفة طارئة يف اإلسالم ،كسائر الفرق األُخرى اليت
217
انشقت عنها".
ويضيف":من هنا نقول إن السؤال عن نشأة مذهب أهل ال ُسنَّة كما يُسأل عن نشأة سائر الفرق ال
مكان له ،ألن مذهبهم هو مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم ،لكن السؤال ينبغي أن يتوجه إىل "بداية
218
التسمي بذلك االسم"" .ال نشأة املسمى" وهو املذهب وأهله ،ومن اخلطأ اخللط يف ذلك".

 - 214حلمي ،مصطفى ،نظام اخلالفة يف الفكر اإلسالمي ،ص .292
 - 215املصدر ،ص .284
 - 216القفاري ،مسألةُ التّقريب ،ج 1ص  40عن ابن تيمية ،منهاج السنة ،ج 2ص  483 ،482و  ،486حتقيق:
الدكتور رشاد سامل .
 - 217املصدر ،ج 1ص 43
 - 218املصدر ،ج 1ص 42
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سنَّة) وتاريخ ميالد المذهب
مناقشة تعريف (ال ُ
وبالرغم مما يقوله أئمة بارزون من "أهل السنة" بأن مذهبهم هو عني االسالم ،وأنه امتداد طبيعي
وأصيل له ،فان النظر اىل تعريفهم للمذهب ينطوي على مالمح خاصة ال ميكن معرفتها بسهولة من القرآن
الكرمي ،بل تبدو متناقضة معه ،وأمور مل تكن مطروحة يف زمن الرسول األعظم (ص) ونظريات فكرية
ومواقف سياسية وشخصية ،وأحكام فقهية دار حوهلا جدل يف أوقات معينة ،مما يوحي بوالدة "املذهب
السين" يف تاريخ معني ،قد ال يكون يف يوم معني وامنا يف فرتة معينة أو يف عهد معني ،أو قرن حمدد.
وإذا ألقينا نظرة على رسالة "أصول السنة" لإلمام أمحد بن حنبل ( 241هـ) اليت أسست إلعالن
"املذهب السين" يف القرن الثالث اهلجري ،فسوف جند أهنا تعرب عن الفكر السياسي الذي تبلور يف العهد
األموي ،كجواز االستيالء على السلطة بالقوة .و"السمع والطاعة لألئمة وأمري املؤمنني البَ ّـر والفاجر" .وحترمي
الثورة على الظاملني ،والغض عن مساوئ الصحابة وجرائم بعضهم  .وكل هذه أمور حادثة بعد وفاة رسول
اهلل ،وال عالقة هلا بالكتاب وال ُسنَّة النبوية ،وإمنا تستند اىل بعض األحاديث (اليت يصححها ابن حنبل) أو
رغبات السلطات األموية يف قمع الثورات الشعبية ومطالبة الناس باخلنوع واالستسالم هلم .وبالتايل فاهنا تعرب
عن تبلور "املذهب السين" يف العهد األموي.
وإذا نظرنا يف تعريف ابن تيمية "ألهل السنة" :إن "لفظ "أهل السنة" يراد به من أثبت خالفة اخللفاء
الثالثة ،فيدخل يف ذلك مجيع الطوائف اال الرافضة ،وقد يراد به أهل احلديث وال ُسنَّة احملضة ،فال يدخل فيه
إال من يثبت الصفات هلل تعاىل ،ويقول :إن القرآن غري خملوق ،وإن اهلل يُرى يف اآلخرة ،ويثبت القدر ،وغري
ذلك من األصول املعروفة عند أهل ال ُسنَّة واحلديث " 219.فسوف جند َّ
أن ابن تيمية يؤسس التعريف
"السين" على مواقف سياسية تارخيية حادثة ،ال عالقة هلا بالكتاب وال ُسنَّة النبوية ،وكذلك اجلدل املتأخر
حول صفات اهلل بني ما يسمى بأهل ال ُسنَّة أنفسهم ،أي بني أهل احلديث (احلنابلة) واألشاعرة .وهو جدل
تفجر يف القرن الثاين اهلجري بني أهل احلديث واملعتزلة ،مث امتد اىل األشاعرة يف القرن الرابع.

 - 219ابن تيمية ،منهاج السنة ،ج 2ص 221
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وهناك تعريف ثالث البن تيمية ،يقول فيه":من قال بالكتاب وال ُسنَّة واإلمجاع كان من أهل ال ُسنَّة
220
واجلماعة".
ومن املعلوم أن "اإلمجاع" هو اآلخر كان موضوعا للجدل والنقاش ،يف وقت متأخر ،ومل تثبت حجيته
جلميع املسلمني ،وال جلميع أهل ال ُسنَّة أنفسهم ،وامنا يعرب عن موقف سياسي ،كما مل يثبت يف التاريخ،
ويشكك فيه حىت أمحد بن حنبل.
إ َّن عبد الرمحن ابن رجب (795هـ) يشري اىل تطور مفهوم أهل السنة" ،فيقول" :السنة :طريقة النيب
(ص) اليت كان عليها هو وأصحابه ،الساملة من الشبهات والشهوات ،مث صار معىن ال ُسنَّة يف عرف كثري من

العلماء املتأخرين من أهل احلديث وغريهم :عبارة عما سلم من الشبهات يف االعتقادات خاصة يف مسائل
اإلميان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ،وكذلك يف مسائل القدر وفضائل الصحابة ،وصنفوا يف هذا
العلم تصانيف ومسوها كتب السنة".

221

كل هذه األمور اليت ميزت "املذهب السين" (كاالميان بشرعية اخللفاء الثالثة ،والتفضيل بينهم ،والقول
بالقدر ،أو بعدم خلق القرآن ،واالعرتاف مبن يستويل على السلطة أمرياً واجب الطاعة ،وان كان فاسقا أو
ظاملا ،وحترمي الثورة عليه) هي أمور مل تكن مطروحة يف زمن الرسول األعظم وال توجد بصراحة يف القرآن

220

 -القفاري ،مسألةُ التّقريب  ،ج 1ص 30عن ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ج 3ص. 346

وقال ابن تيمية( :وهذه املسألة  -مسألة عثمان وعلي  -ليست من األصول اليت يضلل املخالف فيها) .الفتاوى ،ج
153/3
221

 -ينقل القفاري أيضا عن حممود شكري اآللوسي (1342هـ) قوله بأن "السنة يف األصل تقع على ما كان عليه

رسول اهلل (ص) وما سنه أو أمر به من أصول الدين وفروعه حىت اهلَْدي والسمت ،مث خصت يف بعض اإلطالقات مبا كان

عليه أهل السنة من إثبات األمساء والصفات خالفاً للجهمية املعطلة النفاة ،وخصت بإثبات القدر ونفي اجلرب خالفاً للقدرية
النفاة وللقدرية اجلربية العصاة .وتطلق  -أيضاً  -على ما كان عليه السلف الصاحل يف مسائل اإلمامة والتفضيل ،والكف
عما شجر بني أصحاب رسول اهلل (ص)" .األلوسي ،غاية األماين. 428/1،
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الكرمي ،وقد جرى حوهلا جدل بني املذاهب االسالمية ،واحتج كل مذهب مبا لديه من تفسري للقرآن أو
رواية حلديث أو اجتهاد يف حكم ،خالل القرون الثالثة األوىل.

222

واذا عدنا اىل تعريف ابن تيمية اآلنف هلوية "أهل السنة" بأهنا تقوم على االعرتاف خبالفة اخللفاء
الثالثة األوائل ،فان التعريف الثاين الذي يقدمه حول صفات اهلل ،ومييز به بني أهل احلديث ،وبني غريهم
من األشاعرة ،يضيق التعريف األول وحيصره يف دائرة ضيقة هم "أهل احلديث" فقط ،وخيرج األشاعرة
(املالكية والشافعية) وكذلك املاتريدية (األحناف) من "أهل السنة" فضال عن املعتزلة .بالرغم من أن مجيع
هؤالء يؤمنون خبالفة الثالثة ،ويشكلون الغالبية العظمى من املسلمني أو "أهل السنة" املعروفني يف التاريخ.
إن أمساء وعناوين املذاهب السنية املختلفة ،كاحلنفية (نسبة اىل االمام أيب حنيفة النعمان) أو املالكية
(نسبة اىل االمام مالك بن أنس) أو الشافعية (نسبة اىل االمام الشافعي) أو احلنبلية (نسبة اىل االمام أمحد
بن حنبل) أو األشعرية (نسبة اىل االمام أيب احلسن األشعري) تؤكد حدوث تلك املذاهب يف وقت متأخر،
واستحالة متثيل كل تلك املذاهب ملا كان عليه الرسول وأصحابه ،وال سيما أن تلك املذاهب ختتلف فيما
بينها اختالفا كبريا ،كما هو احلال بني األحناف واحلنابلة ،أو بني احلنابلة واألشاعرة (املالكية والشافعية)
فضال عن املعتزلة ،فكيف ميكن القول بأن املذاهب السنية متثل األصالة االسالمية واالمتداد الطبيعي
لالسالم ،وأهنا ليست فرقا حادثة؟
إذن فإن االضطراب يف تعريف "أهل السنة" يكشف أو يلقي بعض الضوء على تاريخ والدة "املذهب
السين" وحجمه احلقيقي وكونه فرقة ،أو فرقا ،من الفرق االسالمية ،وليس التيار العام للمسلمني.
كما إن النظر بعمق إىل منظومته الفكرية والسياسية ،وتعدد التيارات املختلفة داخله ،يكشف عن
توقيت والدته ،وظروف نشأته وتطوره عرب الزمن.

 - 222وهذا ما يعرتف به القفاري الذي يقول":ال شك أن التأمل العقلي  -أيضاً  -يرشدنا إىل أن بداية التسمية كانت
عند استفحال أمر البدعة وازدياد خطر الفرقة ،وحينذاك بدأ أئمة السنّة يواجهون البدعة بالدعوة إىل السنّة وجياهبون الفرقة
بااللتزام باجلماعة" .القفاري ،مسألةُ التّقريب ج 1ص 47
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الفصل الثاني
السنَّة"؟
"السنَّة"؟ ومن هم "أهل ُ
ما هو مفهوم ُ
تطور مفهوم "السنة"
"السنَّة" تطور مع الزمن ،فهي كانت تعين يف البداية "األحكام املستحبة" مث "ال ُسنَّة
إن مفهوم كلمة ُ
النبوية العملية املتواترة" ولكنها أصبحت فيما بعد تعرف بأهنا كل ما روي عن النيب (ص) من قول أو فعل أو
تقرير ،سواء يف تفصيل الواجبات ،أو تبيان املستحبات 223.مث تطور مفهومها فأصبح إمسا علما على طائفة
من املسلمني.
وتبعا لذلك فقد تطور مفهوم "أهل السنة" يف عدة مراحل:
حيث كان عنوان "أهل السنة" يف البداية ،يف القرن الثاين اهلجري ،يطلق على عدد حمدود من رواة
األحاديث.
السنَّة" يشمل كل من يلتزم
وقبل أن تتحول الصفة اىل إسم ،واملفهوم اىل مصطلح ،كان لقب "أهل ُ
ب ُسنَّة الرسول ويعمل هبا أو يدعو اليها ،من الشيعة واخلوارج واملعتزلة والفقهاء واحملدثني .وذلك حسبما يظهر
من النصوص اليت تنقل عن ابن عباس كقوله ":النظر اىل الرجل من أهل ال ُسنَّة  -يدعو اىل ال ُسنَّة وينهى عن

البدعة -عبادة" .وعن عبد اهلل بن مسعود أنه قال ":االقتصاد يف ال ُسنَّة خري من االجتهاد يف البدعة" .وعن
سنَّة ترفقوا رحمكم اهلل فإنكم من أقل الناس" .وعن أيوب السختياين
احلسن البصري قوله" :يا أهل ال ُ

223

 -يقول الشيخ حممود أبو رية" :إن السنة لم تكن يومئذ تعرف اال بالسنة العملية .وهي سنن الرسول املتواترة ،وما

أمجع عليه مسلمو الصدر األول ،وكان معلوما عندهم بالضرورة ،كل ذلك قطعي ال يسع أحد جحده أو رفضه ،بتأويل وال
اجتهاد ككون الصالة املعروفة مخسا ،وكون الفجر ركعتني واملغرب ثالثا والبواقي أربعا ...هذه هي سنة الرسول صلى اهلل
عليه وسلم ،اما اطالقها على ما يشمل األحاديث فاصطالح حادث .وإن أحاديث اآلحاد اليت مل يعمل هبا مجهور
السلف ،هي حمل اجتهاد يف أسانيدها ومتوهنا وداللتها ،ألن ما صح سنده منها يكون خاصا بصاحبه ."...أبو رية،
حممود ،أضواء على السنة احملمدية ،ص 404
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(خليفة احلسن البصري)":إن من سعادة احلدث واألعجمي أن يوفقهما اهلل لعامل من أهل السنة" .و"اذا كان
الرجل صاحب ُسنَّة ومجاعة فال تسأل عن أي حال كان فيه" .وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب بإحياء
ال ُسنَّة وإماتة البدعة .وعن األوزاعي قوله ":كان يقال مخس كان عليها أصحاب حممد (ص) والتابعون
بإحسان :لزوم اجلماعة واتباع ال ُسنَّة وعمارة املساجد وتالوة القرآن واجلهاد يف سبيل اهلل" .وعن فضيل بن
224
عياض قوله":إن هلل عبادا حييي هبم البالد وهم أصحاب السنة".
وهو ما يدل على أن كلمة "السنة" كانت تشابه كلمة "حزب اهلل" كصفة عامة قبل أن تصبح امسا
َعلَماً جلماعة معينة مثل "حزب اهلل اللبناين".
ومن هنا أدخل إمام "أهل ال ُسنَّة واجلماعة" يف القرن اخلامس اهلجري ،هبة اهلل ابن احلسن بن منصور
الطربي الاللكائي ،أمساء عدد من أئمة أهل البيت كمحمد بن احلنفية ،وعلي بن احلسني ،وابنه حممد بن
علي ،وزيد بن علي ،وعبد اهلل بن حسن ،وجعفر بن حممد الصادق ،يف عداد أئمة أهل السنة 225.وحسبما
يقول جالل الدين السيوطي (911هـ) :إن أهل احلديث كانوا سابقا يضمون مرجئة ونواصب وشيعة وقدرية
وجهمية وخوارج وواقفية غري ذلك.

226

أو كما يقول أسعد القاسم :إن لقب "أهل السنة" كان ابتداءا وصفا جملموعة من العلماء املشتغلني
بتدوين األحاديث النبوية ،والذين عرف منهجهم يف حتصيل العقائد واألحكام من ظواهر الروايات باسم
"فرقة أهل احلديث" اليت ظهرت يف عهد األمويني ،وألن موضوع االحاديث هو ال ُسنَّة النبوية ،فان كلمة
227
ال ُسنَّة أصبحت تستخدم احيانا بديال لكلمة احلديث".
224
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 الاللكائي ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة ،فقرة رقم 78 -64 -املصدر ،فقرة رقم  78 -64وحلمي ،مصطفى ،نظام اخلالفة يف الفكر االسالمي ،ص  284وص269

 - 226السيوطي ،تدريب الراوي ،ج 1ص 328
 - 227اسعد القاسم ،ازمة اخلالفة ،ص 251
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حجم "أهل السنة" في البداية
ويف احلقيقة ،ميكن القول إ َّن تعريف االمام أمحد بن حنبل ،الضيق "ألهل السنة" ،يعرب عن حجم "أهل
السنة" يف ذلك التاريخ ،وخيرج معظم املسلمني قدميا وحديثا من دائرة أهل السنة ،ويلقى هبم خارجاً يف خانة
أهل البدعة ،بدءا من الشيعة واملعتزلة ومروراً باألحناف ،وانتهاءاً باألشاعرة ،ونظراً ألن أمحد بن حنبل كان
يؤمن بعدالة مجيع الصحابة ،ويرفض اخلوض فيما شجر بينهم ويعترب ذلك املوقف من السنة ،فقد وضع
حاجزاً بينه وبني الشيعة واخلوارج واملعتزلة وكثري من املسلمني الذين كانوا ينتقدون اخلليفة الثالث عثمان بن
عفان ومعاوية ،وأخرجهم من دائرة "أهل السنة" اليت كان يرمسها بيديه .واحناز بذلك اىل جانب "احلزب
العثماين األموي".

228

وهكذا أصبح كثري من الصحابة والتابعني وبعض أهل احلديث الذين كانوا يفضلون االمام علي على
بقية الصحابة "شيعة" حىت إن مل يقولوا بنظرية النص ،وأصبح االمام الشافعي شيعيا ورافضيا يف نظر حيىي بن
229

معني (زميل أمحد بن حنبل) ألنه كان يفضل االمام علي على معاوية أو عثمان.

228

 -يقول أبو بكر اخلالل :أخربين حممد بن هارون إن اسحاق بن ابراهيم حدثهم قال :سألت ابا عبد اهلل (أمحد بن

حنبل) عمن قدم عليا على عثمان فقال :هذا رجل سوء .اخلالل ،أبو بكر ،السنة ،ج  2ص 382
229

 -فقد قيل له يوماً :إن فيك بعض التشيع ألنك تظهر حب آل حممد ،فقال :يا قوم أمل يقل رسول اهلل (ص) ":ال

يؤمن أحدكم حىت أكون أحب اليه من والده وولده والناس أمجعني"؟ أليس من الدين أن أحب قرابيت وذوي رمحي اذا كانوا
من املتقني؟ وأنشد أبياته املعروفة ":يا راكباً قف باحملصب من مىن  ...واهتف بقاعد خيفها والناهض .سحراً اذا فاض
ِ
الفائض .إن كان رفضاً حب آل حممد  ...فليشهد الثقالن أين رافــضي".
احلجيج إىل مىن  ...فيضاً كملتطم الفرات
اجلندي ،عبد احلليم ،االمام الشافعي ،ص 20
130

وألن عملية التقسيم الطائفي اليت قام هبا "أهل السنة" جاءت متأخرة بعدة قرون ،فقد أعادت قراءة
التاريخ وتقسيم الناس على أسس غري دقيقة ،وصنفت من مل يصنف نفسه حتت هذا االسم أو ذاك،
واختذت من اآلراء السياسية الشخصية مقياساً لوسم هذا "سنياً" أو ذاك "شيعياً".
وهذا ما يفسر ارتباك كتاب الفرق املتأخرين (يف القرنني الرابع واخلامس) يف تعريف "الشيعة" و"السنة"
واحلد الفاصل بينهما ،فبينما ذهب بعض الكتاب إىل أن الشيعة هم من يقولون بأفضلية االمام علي على
بقية الصحابة ،يقول بعض آخر :إهنم من يؤمنون بتفضيله على عثمان ،ويقول قسم ثالث :إهنم من يؤمنون
بالنص على االمام علي من قبل الرسول باخلالفةَّ ،
وإن أهل ال ُسنَّة هم من ال يقول بذلك.

230

ومن الواضح أن املذهب السين ،كان يف البداية ،والسيما يف القرن الثاين اهلجري ،ميثل تياراً خنبوياً ثقافياً
صغرياً يتجسد يف أهل احلديث ،وعندما حتول إىل تيار شعيب يف القرن الثالث ،يف أيام أمحد بن حنبل ،فانه
ظل كذلك تيارا أقلويا ،ومل يكن ميثل "مجاعة املسلمني" أو حىت غالبيتهم .يف حني كان التيار الشيعي أو
املعتزيل حيظيان بشعبية فكرية وسياسية أوسع.
ويدل تصريح ألحد أئمة ال ُسنَّة هو سفيان الثوري (  ،)161 – 97على حجم "أهل السنة" يف القرن

سنَّة خريا فاهنم غرباء .وإذا بلغك عن رجل
الثاين ،بالنسبة لعامة املسلمني ،حيث يقول":استوصوا بأهل ال ُ
231
سنَّة والجماعة".
باملشرق صاحب ُسنَّة وآخر باملغرب فابعث اليهما بالسالم وادعُ هلما ،ما أقل أهل ال ُ
كما يفهم ذلك من تصريح إلمام آخر من أئمة أهل ال ُسنَّة يف القرن الرابع ،وهو الربهباري ،الذي
يقول" :كان الدين اىل خالفة عمر بن اخلطاب ،وهكذا كان يف زمن عثمان ،فلما قتل عثمان رضي اهلل
عنه ،جاء االختالف والبدع ،وصار الناس أحزابا ،وصاروا فرقا ،فمن الناس من ثبت على احلق عند أول
التغيري ،وقال به ،وعمل به ،ودعا الناس اليه .فكان األمر مستقيما حىت كانت الطبقة الرابعة يف خالفة بين
فالن (بين العباس؟) انقلب الزمان ،وتغري الناس جدا ،وفشت البدع ،وكثر الدعاء اىل غري سبيل احلق
 - 230ملزيد من املعلومات راجع الباب الرابع من هذا الكتاب (من هم الشيعة؟ ومىت ولدوا؟)
231
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 -الاللكائي ،شرح اصول اعتقاد أهل السنة ،فقرة رقم 78 -64

واجلماعة ،ووقعت احملن يف كل شيء مل يتكلم به رسول اهلل (ص) وال أصحابه ،ودعوا اىل الفرقة ،وهنى
فضل اجلهال
كل دعا اىل رأيه واىل تكفري من خالفهَّ ،
رسول اهلل (ص) عن الفرقة ،وكفر بعضهم بعضا ،و ٌ
والرعاع ومن ال علم له ،وأطمعوا الناس يف شيء من أمر الدنيا ،وخوفوهم عقاب الدنيا ،فأتبعهم اخللق على
سنَّة وأهلها مكتومين ،وظهرت البدع وفشت ،وكفروا من
خوف يف دنياهم ورغبة يف دنياهم ،فصارت ال ُ
حيث ال يعلمون من وجوه شىت ،ووضعوا القياس ،ومحلوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره وهنيه على
سنَّة غريبة،
عقوهلم وآرائهم ،فما وافق عقوهلم قبلوه ،وما مل يوافق عقوهلم ردوه ،فصار االسالم غريبا ،وال ُ
232
سنَّة غرباء في جوف ديارهم".
وأهل ال ُ
ويقول..." :هلك اخللق حىت كانت أيام جعفر ،الذي يقال له املتوكل ،فأطفأ اهلل به البدع ،وأظهر به
احلق ،وأظ هر به أهل السنة ،وطالت ألسنتهم مع قلتهم ،وكثرة أهل البدع إىل يومنا هذا" 233 .ويضيف" :إن
ردة إال َمن عصم اهلل منهم" 234.مما يكشف عن حجم "أهل السنة" وكوهنم أقلية يف مقابل
اخللق كأهنم يف َّ
من يسميهم الربهباري بـ":أهل البدعة" وهم عامة املسلمني.

ويؤكد ذلك إمام أهل ال ُسنَّة يف القرن اخلامس ،هبة اهلل الاللكائي حيث يقول..." :مضت على هذه
القرون ماضون ...حىت ضرب الدهر ضرباته ...وظهر قوم أجالف زعموا أهنم ملن قبلهم أخالف...
وابتدعوا من األدلة ما هو خالف الكتاب والسنة ...مث اختذوها دينا واعتقادا ...وضللوا من ال يعتقد ذلك
سنَّة والجماعة" ومن خالفهم َو َمسوه باجلهل والغباوة ،فأجاهبم اىل ذلك من مل
من املسلمني ،وتسموا "بال ُ
يكن له قدم يف معرفة السنة ...واقتصر على امسه دون رمسه الستعجال الرئاسة ،وحمبة اشتهار الذكر عند
العامة والتلقب بإمامة أهل السنة ،وجعل دأبه االستخفاف بنَـ َقلَة األخبار ،وتزهيد الناس أن يتدينوا باآلثار
جلهله بطرقها وصعوبة املرام مبعرفة معانيها...حىت عفت رسوم الشرائع الشريفة ومعاين االسالم القدمية،
وفتحت دواوين األمثال والشبه وطويت داليل الكتاب والسنة ،وانقرض من كان يتدين بحججها...
232
233

234
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 اإلمام الربهباري ،شرح السنة ،ص33 – 32 املصدر ،ص 35 – 34 -املصدر ،ص 45

سنَّة
وصار كل من أراد صاحب مقالة وجد على ذلك األصحاب واألتباع ،وتوهم أنه ذاق حالوة ال ُ

والجماعة بنفاق بدعته ،وكال انه كما ظنه أو خطر بباله".

235

المفاهيم الثالثة لكلمة "السنة":
ما يهمنا اآلن هو التوقف عند املقصود من مصطلح "أهل السنة" والنسبة "السنية" اليت شكلت
جوهر ذلك املذهب ،هل هي "ال ُسنَّة النبوية" فقط؟ أم "سنة" الشيخني أيب بكر وعمر ،و"سنة" الصحابة
عموما ،مبا يصلح لتمييز من يؤمن هبا عن بقية املسلمني من الشيعة وغريهم ممن ال يؤمن ب ُسنَّة الشيخني

والصحابة؟.

ذلك ألنه إذا كان مفهوم "أهل السنة" يتطابق مع االسالم األويل وال ُسنَّة النبوية فقط ،فال يوجد مربر

الطالقه على مذهب خاص ،وال مربر للتخلي عن مصطلح "املسلمني" الذي ركز عليه القرآن يف عدة آيات
مثل":ملة أبيكم ابراهيم هو مساكم املسلمني من قبل"( .احلج" )78،ومن أحسن قوال ممن دعا اىل اهلل وعمل
أمرت أن أكون من املسلمني"( .النمل)91 ،
صاحلا وقال إنين من املسلمني"( .فصلت" )33 ،و ُ
-4

ال ُسنَّة النبوية

امتاز "أهل السنة" عن غريهم من املسلمني باعتبارهم األحاديث الواردة عن الرسول األكرم (ص) جزءا
من "ال ُسنَّة النبوية" ،ورفعهم هلا اىل مستوى القرآن الكرمي ،وموازاته ،واعتبارها نصا متكافئاً معه ،من حيث
وجوب العمل بكليهما ،فهما معا جزءان أو قسمان كالمها يتمم اآلخر ،وجيمعهما معا إسم النصوص
املوحى هبا ،واليت يرجع إليها أوالً يف إثبات أحكام الشريعة ،كما يقول اإلمام أبو حامد الغزايل (505-450

235
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 -الاللكائي ،شرح اصول اعتقاد أهل السنة ،ج 1ص 19 – 17

هـ ) يف (املستصفى من علم األصول)":قول رسول اهلل حجة...ألنه ال ينطق عن اهلوى ،إن هو إال وحي
يوحى ،لكن بعض الوحي يتلى ،فيسمى "كتابا" وبعضه ال يتلى وهو "السنة".

236

وبلغ التطرف لدى بعض "أهل السنة" شأواً أبعد من ذلك ،بوضعهم "السنة" يف منزلة أعلى من القرآن
الكرمي ،وذلك بقوهلم "إن ال ُسنَّة حاكمة على القرآن ،وإهنا ختصص عموم القرآن ،وتنسخه ،ولو كانت أخبار
سنَّة
آحاد؛ يف حني ال يعارض القرآن األحاديث وال خيصصها" .كما اشتهر عن حيىي بن كثري قوله" :ال ُ

قاضية على الكتاب ،وليس الكتاب ٍ
قاض على السنة".
سنَّة إلى القرآن".
أحوج من ال ُ

238

أو كما قال أبو بكر اآلجري ( )360-الذي أنكر عرض األحاديث

على القرآن ،وحذر منه أشد التحذير.

امللحدين ".

236

237

سنَّة
أو كما قال الربهباري":إن القرآن إلى ال ُ

239

واعترب من يقول به "خارجا عن ملة اإلسالم ،وداخال يف ملة

240

 -الغزايل ،املستصفى من علم األصول ،ص  120ج  2حتقيق محزة بن زهري حافظ ،املكتبة الوقفية ،شركة املدينة

املنورة للطباعة .و "إن الكل من عند اهلل .إن كالم اهلل واحد وليس بكالمني ،أحدمها قرآن واآلخر ليس بقرآن .االختالف
بينهما بالعبارة فقط ،فرمبا عرب اهلل بكالمه بلفظ منظوم يأمرنا بتالوته فيسمى قرآناً ،ورمبا عرب بلفظ غري منظوم فيسمى سنة،
والكل مسموع من اهلل" .فوزي ،إبراهيم ،تدوين السنة ،ص 162
237

 -رواه الدارمي يف سننه ،باب السنة قاضية على كتاب اهلل 117/1 ،وابن عبد الرب يف :جامع بيان العلم 191/2

ورواه ابن شاهني يف شرح مذاهب أهل السنة رقم  49ص  104واهلروي يف ذم الكالم رقم  211وابن بطة يف اإلبانة
الكربى ،باب ذكر ما جاءت به السنة من طاعة رسول اهلل ،رقم  89 – 88واحلازمي يف االعتبار ،ص  53واخلطيب يف
الكفاية ،ص  14وأورده السيوطي يف مفتاح اجلنة ،ص  ،73وابن قتيبة يف تأويل خمتلف احلديث ص 59
238

 -الربهباري ،شرح السنة ،ص 33

239

 -وضع اآلجري بابا خاصا يف كتابه "الشريعة" :هو (باب يف التحذير من طوائف تعارض سنن النيب صلى اهلل عليه

وسلم بكتاب اهلل عز وجل وشدة اإلنكار عليهم )  .اآلجري ،الشريعة ،ص .51
 -240املصدر ،ص .54 ،46
134

سنَّة حاكمة على كتاب
وقد أكد احملدث املعاصر حممد ناصر الدين األلباين (1999م) ،مقولة "ال ُ
241
اهلل" وقال":جيب اعتبار الكتاب وال ُسنَّة مصدراً واحداً ال فصل بينهما أبدا".
-5

ُسنَّة الشيخني واخللفاء الراشدين

يبدو من خالل بعض األحاديث اليت يرويها "أهل السنة" حول الشيخني أيب بكر وعمر ،أهنم يعنون
بالسنة ،يف جزء منهاُ ،سنَّة الشيخني واخللفاء الراشدين.
فقد رووا عن النيب (ص) أنه قال":اقتدوا باللذين بعدي أيب بكر وعمر".

242

وقال" :عليكم بسنيت

و ُسنَّة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة
وكل بدعة ضاللة".

ورووا عن عرباض بن سارية السلمي ،أنه قال :وعظنا رسول اهلل (ص) موعظة دمعت منها األعني
ووجلت منها القلوب .قلنا يا رسول اهلل :إن هذه موعظة مودع فبما تعهد إلينا؟ قال":قد تركتكم على
البيضاء ليلها وهنارها ال يرجع عنها بعدي إال هالك ومن يعش منكم فسريى اختالفا كثريا فعليكم مبا عرفتم
243

من سنيت و ُسنَّة اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها بالنواجذ."...
سن رسول اللّه
األموي عمر بن عبد العزيز ُسنَّة الشيخني جزءا من الدين ،وقال يف خطبة له ":أال إن ما َّ

 - 241األلباين ،منزلة السنة يف اإلسالم ،ص 22 – 21
www.alalbany.nt/4408
242
243

وبناء على ذلك اعترب اخلليفة

موقع األلباين ،على العنوان التايل:

 -ابن حجر املكي ،الصواعق احملرقة ،ص 5

 -الاللكائي ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة ،فقرة رقم 79:أخربنا حممد بن عبد الرمحن بن العباس أنبا عبد اهلل بن

سليمان بن األشعث ثنا أمحد بن صاحل أنبا أسد بن موسى أنبا معاوية بن صاحل حدثين ضمرة بن حبيب عن عبد الرمحن

بن عمرو السلمي أنه مسع عرباض بن سارية السلمي يقول...
135

سن سوامها فإنا نرجئه" 244.واعترب ابن رجب احلنبلي
(ص) وصاحباه فهو دين نأخذ به وننتهي إليه ،وما َّ
" ُسنَّة الخلفاء الراشدين متَّبعة كاتباع السنة".

245

كما اعترب الدكتور عبد اهلل الدميجي ُسنَّة اخللفاء الراشدين واجبة االتباع ك ُسنَّة الرسول ،وقال" :هذا
أمر صريح منه (ص) بوجوب االلتزام بسنته و ُسنَّة اخللفاء الراشدين ...كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :أمر

 أي النيب -باتباع ُسنَّة اخللفاء الراشدين ،وهذا يتناول األئمة األربعة ،وخص أبا بكر وعمر باالقتداء هبما،246

ومرتبة املقتدى به يف أفعاله وفيما سنه للمسلمني فوق ُسنَّة املتبع فيما سنه فقط".

ومن هنا ،يعزو الدكتور أسعد القاسم تسمية "أهل السنة" اىل ال ُسنَّة العمرية ويقول" :قام عمر بن
اخل طاب قبل موته بإصدار أمر بالعمل بكل ما صدر عنه وعن سلفه أيب بكر أثناء خالفتهما من قول أو
فعل مبا يف ذلك كل التأويالت واالجتهادات ،واليت عرفت مبجموعها بسرية الشيخني أو ُسنَّة الشيخني،
247
وليكون العمل هبا مالزما للعمل بكتاب اهلل و ُسنَّة نبيه أبد الدهر".

-6

ُسنَّة الصحابة

وإضافة اىل ُسنَّة الشيخني واخللفاء الراشدين ،تعود تسمية "أهل السنة" يف جزء آخر منها ،اىل " ُسنَّة
الصحابة" ،بناء على احلديث الذي رووه عن النيب األكرم" :أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" .وأنه

 - 244السيوطي ،عبد الرمحن ،تاريخ اخللفاء ،عمر بن عبد العزيز ،ص  201موقع Islamic-books:
 - 245الدميجي ،عبد اهلل ،اإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلماعة ،ص  126 – 125ومن املعروف أن عمر بن
اخلطاب أمر بتشكيل جملس شورى يتكون من ستة من زعماء قريش املهاجرين ليبحث يف انتخاب خليفة له ،وجعل أحدهم
وهو عبد الرمحن بن عوف حكما يف حالة اختالف الستة من أهل الشورى ،بشرط أن يعاهد من يبايع له بأن يعمل بسرية
الشيخني جبانب العمل بكتاب اهلل وسنة نبيه.
 - 246املصدر ،ص 126 – 125
 - 247القاسم ،اسعد ،أزمة اخلالفة ص 94
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قال" :ستفرتق أميت على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة  -وهي اجلماعة  -قيل يا رسول اهلل
من هم؟ قال :ما أنا عليه اليوم وأصحايب".
وبناء على ذلك اعترب "أهل السنة" كل أحاديث الصحابة جزءا من "ال ُسنَّة النبوية" ،وعدم التفريق بني

املهاجرين واألنصار والطلقاء ،واملؤمنني واملنافقني ،ورفعهم مجيعا فوق مستوى النقد ،إىل درجة تقارب
العصمة والقدسية .قال أمحد بن حنبل":إن أصول ال ُسنَّة عندنا :التمسك مبا كان عليه أصحاب رسول اهلل
(ص) واالقتداء هبم وترك البدع" 248 .واعترب اإلمام احلسن بن علي الربهباري (329هـ) االلتزام ب ُسنَّة

سنَّة هي االسالم ،وال يقوم
السنَّة ،وال ُ
الصحابة جزءاً من االلتزام بالسنة ،فقال" :اعلموا أن االسالم هو ُ
أحدمها إال باآلخر ،فمن السنة لزوم اجلماعة ،فمن رغب غري اجلماعة وفارقها فقد خلع ربقة االسالم من
عنقه ،وكان ضاال مضال .واألساس الذي تبىن عليه اجلماعة وهم :أصحاب محمد (ص) ورحمهم
سنَّة والجماعة ،فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع ...وذلك أن ال ُسنَّة واجلماعة
أجمعين ،وهم أهل ال ُ
قد أحكما أمر الدين كله ،وتبني للناس فعلى الناس االتباع .واعلم  -رمحك اهلل  ... -قد بني رسول اهلل

سنَّة وأوضحها ألصحابه ،وهم الجماعة ،وهم السواد األعظم .والسواد األعظم :الحق
(ص) ألمته ال ُ
وأهله ،فمن خالف أصحاب رسول اهلل في شيء من أمر الدين فقد كفر"" 249.واعلم رمحك اهلل ...إن
248

 -قام االمام أمحد بن حنبل بتعريف الصحابة تعريفاً جديداً اعترب فيه "كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو

ساعة أو رآه فهو من أصحابه"(.أصول السنة) ورفض انتقادات الفقهاء السابقني مثل اإلمام أيب حنيفة وغريه لبعض
الصحابة كأيب هريرة وكعب األحبار وعبد اهلل بن عمرو بن العاص ،واعترب كل ما ورد عنهم من حديث صحيحاً غري قابل
للشك والتجريح .وهذا ما أكده أئمة علم األًصول من أهل السنة كابن الصالح وابن كثري ،وابن بطة ،والنووي ،واآلمدي.
راجع :احلميدي  ،اإلبانة ملا للصحابة من املنزلة واملكانة .ص  183وص  184و ص  185و ص  186وأبو رية ،أضواء
على السنة احملمدية ،ص  343 – 342الاللكائي ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة ،فقرة رقم317:
 - 249اإلمام الربهباري ،شرح السنة ،ص  18 - 17وحسبما يقول الشيخ حممد أبو زهرة ":فان التابعني كانوا يأخذون
رأي الصحابي – سواء أكان جممعا عليه أم غري جممع عليه – على أنه سنة ،ال على أنه جمرد رأي ،فأقوال الصحابة سنة
عندهم يجب اتباعها ،ولو كان أساسها الظاهر االستنباط المجرد ،وكذلك جاء من بعدهم الفقهاء اجملتهدون ،فاعترب
أكثرهم رأي الصحايب حجة جيب األخذ هبا...وقال ابن القيم يف بيان قوة رأي الصحايب :إن الصحايب إذا قال قوالً أو
حكم حبكم أو أفىت بفتيا ،فله مدارك ينفرد هبا عنا ،ومداركه نشاركه فيها ،أما ما خيتص به فيجوز أن يكون مسعه من النيب

شفاها ،أو من صحايب آخر عن رسول اهلل ."..أبو زهرة ،تاريخ املذاهب اإلسالمية ،ص 263 - 262
137

250
السنَّةُ :سنَّة
الدين هو التقليد ،والتقليد ألصحاب محمد"" .واحلق ما جاء به من عند اهلل (ص) و ُ
رسول اهلل (ص) ،والجماعة :ما اجتمع عليه اصحاب رسول اهلل (ص) في خالفة أبي بكر وعمر

وعثمان".

251

وقال عبد القاهر البغدادي (429هـ) يف (الفرق بني الفرق)":اعلموا أسعدكم اهلل أن أهل ال ُسنَّة

واجلماعة ...رأوا وجوب استنباط أحكام الشريعة من القرآن وال ُسنَّة ومن إمجاع الصحابة".

252

وهكذا ،فان أسعد القاسم يعزو أيضا جانبا من تسمية "أهل السنة" اىل " ُسنَّة الصحابة" ويقول":أصبح

الشرع عند أهل ال ُسنَّة بعد كتاب اهلل و ُسنَّة نبيه هو ما عمله الصحابة ورضوا به".
"أهل السنة" هبذا االسم عن بقية املسلمني.

253

وهو ما يفسر متيز

الفصل الثالث
ما هي الفوارق بين المذاهب السنية؟

-1

اإلمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ()80-150

يعترب اإلمام أبو حنيفة مؤسس املذهب "احلنفي" أول األئمة األربعة من "أهل السنة" .ويعد من
التابعني ،فقد لقي عددا من الصحابة منهم أنس بن مالك .ولكنه مل يشتهر هبذا اللقب (السين) يف زمانه،
250
251

252

 املصدر ،ص 33 املصدر ،ص 36 -البغدادي ،عبد القاهر ،الفرق بني الفرق ،ص 301– 300

 - 253القاسم ،أزمة االمامة واخلالفة ،ص 328
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وكان وال يزال يدور جدل كبري حول انتمائه ألهل السنة .ألنه مل يكن على وفاق مع منهج "أهل احلديث"
الذي تبلور الحقا باسم "أهل السنة" ،بل كان يؤمن باالجتهاد والقياس والرأي ،ويرفض خرب الواحد إذا ورد
املصراة.
على خالف القياس ،وهلذا مل يقبل حديث ّ

254

وتبعا له كان إمام احلنفية يف مصر أبو جعفر أمحد بن حممد الطحاوي (321هـ) ينقد احلديث نقد
معىن وإن صح السند يف نظر احملدثني.

255

ومل يكن اإلمام أبو حنيفة يساوي بني القرآن والسنة ،بل كان يفضل القرآن عليها ويقول":آخذ بكتاب
اهلل تعاىل ،فإن مل أجد فب ُسنَّة رسول اهلل (ص) فإن مل أجد يف كتاب اهلل وال يف ُسنَّة رسول اهلل (ص) أخذت

بقول الصحابة ،وال أخرج عن قوهلم اىل قول غريهم( ،ويف رواية أخرى:آخذ بقول من شئت منهم وأدع من
شئت منهم) ،فإذا انتهى األمر اىل إبراهيم والشعيب وابن سريين واحلسن وعطاء وسعيد بن املسيب – وعد
رجاال – فقوم اجتهدوا ،فأجتهد كما اجتهدوا".

256

وقال ابن خلدون يف فصل "علوم احلديث" ":إعلم أيضا بأن األئمة اجملتهدين تفاوتوا يف اإلكثار من
هذه البضاعة واإلقالل ،فأبو حنيفة رمحه اهلل ،قيل إنه إمنا بلغت روايته اىل سبعة عشر حديثا  ،أو حنوها،
وأمحد بن حنبل رمحه اهلل ،يف مسنده مخسون ألف حديث".
وأكد ابن خلدون يف "املقدمة" :إذا كان أبو حنيفة قليل الرواية من احلديث ،فإن ذلك يرجع اىل شدة
تثبته يف الرواية والتحمل ،وليس تركا للحديث متعمدا ،وقال ":إمنا قلَّت روايته ملا شدد يف شروط الرواية
 - 254التصرية هي مجع اللَب يف الضرع من أجل التدليس على املشرتي ،وهو حرام ،واختلف يف انعقاد البيع أو فسخه،
واحلديث املشار اليه هو قوله عليه السالم":من اشرتى شاة مصراة فلينقلب هبا فليحلبها ،فإن رضي حالهبا أمسكها وإال
ردها ،ومعها صاع من متر" (مسلم)
 - 255أبو رية ،أضواء على السنة احملمدية ،ص  369ورمبا تعرض مذهبه على يد شيوخ املذهب فيما بعد اىل األخذ مبنهج
أهل السنة.
 - 256ابن عبد الرب ،االنتقاء ،ص 142
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فقل حديثه،
والتحمل ،وضعف رواية احلديث اليقيين إذا عارضها الفعل النفسي ،وقلَّت من أجلها روايتهَّ ،
وأما انه ت رك رواية احلديث متعمدا فحاشاه من ذلك .ويدل على أنه من كبار اجملتهدين يف علم احلديث
اعتماد مذهبه بينهم والتعويل عليه ،واعتباره ردا وقبوال ،وأما غريه من احملدثني ،وهم اجلمهور فتوسعوا يف
الشروط ،وكثر حديثهم ،والكل عن اجتهاد ،وقد توسع أصحابه من بعده يف الشروط وكثرت روايتهم ،وروى
الطحاوي فأكثر ،وكتب مسنده وهو جليل القدر إال أنه ال يعدل الصحيحني".

257

وقد مجع تالمذته فيما بعد ،األحاديث اليت اعتمدها يف فقهه ،يف (مسند) خاص ،فلم تتجاوز
اخلمسمائة حديث بكثري.
وكان اإلمام أبو حنيفة قريبا من املعارضة الشيعية يف أيام الدولة األموية ،حيث مل يكن االنفصال
الطائفي الشيعي  -السين ،قد حدث بعد ،إذ وقف مع ثورة االمام زيد بن علي ،سنة 122هـ ورفض أن
يعمل عند وايل الكوفة األموي يزيد بن عمر بن هبرية ،فحبسه الوايل وضربه ،كما رفض مرة أخرى تويل
القضاء للخليفة العباسي املنصور ،وامتنع أن يكون قاضي القضاة ،وأيد ثورة اإلمام حممد النفس الزكية وأخيه
إبراهيم بقوة ،سنة  145فحبسه املنصور وتويف يف السجن يف بغداد عام .150
وكان أبو حنيفة أقرب الناس اىل املعتزلة الذين يعدون أكثر الناس تشدداً يف رفض األحاديث املروية عن
النيب ،واشرتطوا لقبول احلديث أن يكون موافقاً للقرآن ،وعدم معارضته للعقل.

حيث كان أبو اهلذيل العالف (235هـ ) يرى أن احلجة باخلرب عن النيب ال تقبل إال بشهادة عشرين
رجال ،تشرتط فيهم العدالة .وهلذا مل يلتزم املعتزلة بأكثر من مثانني حديثاً متواتراً.
وكان إبراهيم بن سيار النظّام (221هـ) يستخدم العقل يف تقييم الروايات ويعرضها على القرآن ،وحيكم
على السند من خالل املنت ،ويرفض قبول احلديث حىت إذا "صح" سنده ،خالفاً ألهل احلديث الذين كانوا
يسلمون "للسنة" دون توقف حىت إذا كانت تتناقض مع العقل أو ختالف القرآن .ومل يكن النظّام يعرتف
258
بعدالة مجيع الصحابة أو ينظر إىل رواياهتم وكأهنا احلق الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه.

 - 257ابن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،ص  444دار القلم ،بريوت ط 1986/1406 6
 - 258اخليون ،رشيد ،معتزلة البصرة وبغداد ،ص 13و 107و ياسني ،عبد اجلواد ،السلطة يف اإلسالم ،ص 122 – 121
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-2

اإلمام مالك بن أنس (179 -93هـ)

يعترب االمام مالك مؤسس املذهب "املالكي" ثاين األئمة األربعة ،وقد كان حمدثا وفقيها ،اشتهر بكتابه
"املوطَّأ" واعتمد منهجا خاصا به يقوم على القرآن الكرمي ،وال ُسنَّة النبوية ،واإلمجاع ،وعمل أهل املدينة،
والقياس ،واملصاحل املرسلة ،واالستحسان ،والعرف والعادات ،وسد الذرائع ،واالستصحاب .كما يقول القرايف
يف (شرح تنقيح األصول).
وبينما كان املعتزلة يقفون إىل يسار اإلمام أيب حنيفة ،فان اإلمام مالك ،كان يقف اىل ميينه ،يف منطقة
وسطى بينه وبني احلنابلة ،حيث كان يؤمن بأن مصادر التشريع هي :الكتاب وال ُسنَّة واإلمجاع والقياس.
ويتحدث يف (املوطأ) عن منهجه قائالً" :فيه حديث رسول اهلل وقول الصحابة والتابعني ورأيي ،وقد تكلمت
برأيي ،وعلى االجتهاد ،وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ،ومل أخرج من مجلتهم اىل غريه".
وقد كان اإلمام مالك ،يتزعم مدرسة احلديث يف املدينة ،وخيتلف مع أهل الرأي يف العراق ،يف مدى
االعتماد على احلديث وشروط قبوله والعمل به ،مث اللجوء اىل القياس .فقد كان يأخذ بالرأي ويعتمد عليه،
وأحيانا يتوسع فيه أكثر من فقهاء الرأي يف العراق ،حىت قال حيىي ابن معني :إن مالكاً مل يكن صاحب
حديث ،بل كان صاحب رأي .وقال الليث بن سعد :أحصيت على مالك سبعني مسألة وكلها خمالفة ل ُسنَّة
الرسول.

259

يف حني كان مفهوم اإلمام مالك لل ُسنَّة النبوية أعم ،ليشمل ما يعرف عند علماء احلديث باملأثور،
كفتاوى الصحابة والتابعني ،وهو هبذا املعىن يعطي لعمل أهل املدينة وإمجاعهم مكانة خاصة ،وجيعله من
السنَّة.
قبيل ُ
 -3اإلمام الشافعي محمد بن إدريس (204 – 150هـ)
259

 -وقد اعرتف مالك بذلك ،وألف الدارقطين جزءا فيما خولف فيه مالك من االحاديث يف املوطأ وغريه ،وفيه أكثر

من عشرين حديثا ،وهو من حمفوظات الظاهرية بدمشق .أبو رية ،حممود ،أضواء على السنة احملمدية ،ص 299
141

يشكل اإلمام الشافعي (مؤسس املذهب الشافعي) تقريبا ،امتدادا لإلمام مالك ،فقد درس (املوطأ)
عنده يف املدينة .كما درس أيضا عند القاضي احلنفي حممد بن احلسن الشيباين ،يف بغداد .وكان أول من
وضع أسس علم أصول الفقه ،يف كتابه (الرسالة) .وساوى فيه بني الكتاب والسنة ،وقال":ذكر اهلل الكتاب،
وهو القرآن ،وذكر احلكمة ،فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول :احلكمة ُسنَّة رسول اهلل ،وهذا
يشبه ما قال ،واهلل أعلم .ألن القرآن ذكر ،واتبعته احلكمة ،وذكر اهلل منه على خلقه بتعليمهم الكتاب

واحلكمة ،فلم جيز  -واهلل أعلم  -أن يقال :احلكمة هاهنا اال ُسنَّة رسوله ،ملا وصفنا من أن اهلل جعل اإلميان
برسوله مقرونا باإلميان به و ُسنَّة رسوله ،مبينة عن اهلل معىن ما أراد ،دليال على خاصه وعامه ،مث قرن احلكمة

هبا كتابه ،فاتبعها إياه ،ومل جيعل هذا ألحد من خلقه غري رسوله".

260

وقد اعترب يف (الرسالة) مصادر التشريع هي :خرب الواحد ،واإلمجاع ،والقياس واالجتهاد فيما ال كتاب
فيه وال ُسنَّة وال إمجاع ،واالستحسان ،وأقاويل الصحابة .وقال":حنكم باإلمجاع مث القياس ،وهو أضعف من
هذا ،ولكنها منزلة ضرورة ،ألنه ال حيل القياس واخلرب موجود ...وكذلك يكون ما بعد ال ُسنَّة حجة إذا أعوز

من السنة".

261

وقام الشافعي بتقسيم أعمال االنسان اىل واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح ،وأدخلها مجيعا حتت
ظل التشريع السماوي ،وقال يف مقدمة (الرسالة)":ليست تنزل بأحد من أهل دين اهلل نازلة اال ويف كتاب
اهلل الدليل على سبيل اهلدى فيها".

262

ومع أن الشافعي ،اعترب "السنَّة" موازية للكتاب (خالفا أليب حنيفة) ،إال أنه رفض نسخ الكتاب
بالسنة ،خالفا ملا كان يقول به "أهل احلديث" ،وقال":أبان اهلل هلم أنه إمنا نسخ من الكتاب بالكتاب ،وإن
ال ُسنَّة ال (ليست) ناسخة للكتاب  ،وامنا هي تبع للكتاب ،ميثل ما نزل نصا ،ومفسرة معىن ما أنزل اهلل منه
 - 260الشافعي ،الرسالة ،بيان فرض اهلل يف كتابه اتباع سنة نبيه.
 - 261املصدر ،باب منزلة اإلمجاع والقياس.
 - 262واستشهد بآيات :ابراهيم ،1 ،النحل /44 ،النحل  /89الشورى 52
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مجال .قال اهلل "وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين ال يرجون لقاءنا إئت بقرآن غري هذا أو بدله ،قل ما يكون
يل أن أبدله من تلقاء نفسي ،إن أتبع إال ما يوحى إيل ،إين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم عظيم".
(يونس  )15فأخرب اهلل أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى اليه ،ومل جيعل له تبديله من تلقاء نفسه .ويف قوله
"ما يكون يل أن أبدله من تلقاء نفسي" بيان ما وصف من أنه ال ينسخ كتاب اهلل إال كتابه ،كما كان
املبتدي لفرضه فهو املزيل املثبت ملا شاء منه جل ثناؤه ،وال يكون ذلك ألحد من خلقه .وهكذا ُسنَّة رسول

اهلل ال ينسخها إال ُسنَّة رسول اهلل".

263

 -4اإلمام أحمد بن حنبل ( 164ـ  241هـ )
السنَّة" ،ملا قام به من تأسيس
اشتهر اإلمام أمحد بن حنبل مؤسس املذهب "احلنبلي" كزعيم "ألهل ُ
ألصول املذهب .وما اختذه من موقف رافض وشديد ملدرسة الفقهاء واجملتهدين "أهل الرأي" ،حيث ذهب
إىل التمسك باحلديث كما هو (وقد روى يف مسنده حوايل أربعني ألف حديث) معترباً ذلك من السنة،
ورافضاً أي جدل أو نقاش يف األحاديث ،فضالً عن ردها ،معترباً ذلك بدعة خمالفة للسنة ،فقال يف رسالته
يف (أصول السنة) ":أصول ال ُسنَّة عندنا :التمسك مبا كان عليه أصحاب الرسول (صلى اهلل عليه وسلم)
واالقتداء هبم ،وترك البدع .وترك اخلصومات واجللوس مع أصحاب األهواء وترك املراء واجلدال واخلصومات
يف الدين .وال ُسنَّة عندنا آثار رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) وليس يف ال ُسنَّة قياس ،وال تضرب هلا األمثال،
وال تدرك بالعقول واألهواء .إمنا هو االتباع وترك اهلوى".

 - 263الشافعي ،الرسالة ،ابتداء الناسخ واملنسوخ .وإن كان الشافعي قد استشهد حبديث عبادة بن الصامت عن جلد
الثيب ورمجه( ،كما يف قصة ماعز وامرأة األسلمي) اللذين رمجها رسول اهلل ،بعد نزول آية اجللد ،مستدال بذلك على نسخ
السنة لعقوبة (اجللد) عن الزانيني الثيبني .الشافعي ،الرسالة ،وجه آخر يف الناسخ واملنسوخ
143

وأشار أمحد إىل أمهية "التصديق باألحاديث فيه ،واإلميان هبا .ال يقالِ :ملَ؟ و كيف؟ ،إمنا هو التصديق

واإلميان هبا .ومن مل يعرف تفسري احلديث ،ويبلغه عقله؛ فقد كفي ذلك وأحكم له؛ فعليه اإلميان به
والتسليم له".
مث طالب بالتسليم لألحاديث اليت اعتربها صحيحة ،وقال":ال يكون صاحبه  -وإن كان بكالمه ُسنَّة

 من أهل ال ُسنَّة حىت يدع اجلدال ويسلنم ،ويؤمن باآلثار...واحلديث عندنا على ظاهره ،كما جاء عن النيب(صلى اهلل عليه وسلم) والكالم فيه بدعة .ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره .وال نناظر فيه أحداً".

264

وقد رفض اإلمام أمحد بن حنبل القياس والعمل بالرأي ،وذهب إىل تفضيل األحاديث املرسلة والضعيفة
على الرأي ،واعتبار ذلك أصال من أصول السنة .وحسبما يقول ابنه عبد اهلل :أنه مسع أباه يقول" :احلديث
إيل من الرأي" .فسأله عن ال رجل يكون ببلد ال جيد فيه إال صاحب حديث ال يعرف
الضعيف أحب َّ
صحيحه من سقيمه ،وأصحاب رأي ،فتنزل به النازلة .فقال أمحد بن حنبل" :يسأل أصحاب احلديث ،وال
يسأل أصحاب الرأي .ضعيف احلديث أقوى من الرأي".

265

السنَّة" وإن كان قد سبقه
وشكل االمام أمحد مالمح مذهب خاص وجديد أطلق عليه" :مذهب أهل ُ

إ ىل القول ببعض ما ذهب اليه حمدثون ،أو أئمة آخرون .فأصبح مصطلح "أهل السنة" عنوانا خاصا على
"املذهب احلنبلي" ،كما يقول الدكتور أسعد القاسم.

266

 - 264االمام أمحد بن حنبل ،أصول السنة .
265

 -ابن القيم ،إعالم املوقعني ،ج  1ص 77 ،76

 - 266يقول أسعد القاسم :عندما برز االمام امحد بن حنبل وتصدر العمل يف تدوين العقائد واملعارف املأخوذة من تلك
االحاديث يف مطلع القرن الثالث اهلجري ،أخذ يوسع استخدام لقب "أهل السنة" والذي كان خمصوصا بالعلماء مدوين
السنة النبوية ،ليشمل أيضا االتباع املقلدين ملذهبه والعوام املؤيدين ملنهج أهل احلديث .وهبذا يكون أمحد بن حنبل قد
احتكر اسم أهل السنة ليكون عنوانا خاصا لبعض املسلمني دون غريهم من اهل القبلة .القاسم ،اسعد ،أزمة اخلالفة
واالمامة ،وآثارها املعاصرة ،ص  310الغدير ،ط 1997 1بريوت لبنان .
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"السنَّة" وخمالفة البدعة ،هي مسألة خلق
وكانت القضية الكربى اليت أضفى عليها االمام أمحد صفة ُ
القرآن ،وهي قضية كالمية ال عالقة هلا بال ُسنَّة النبوية ،كان املسلمون قد اختلفوا حوهلا يف القرن الثاين
اهلجري فقال بعضهم :بأن القرآن خملوق وحادث ،وقال بعضهم :بأنه قدمي وليس مبخلوق ،ويقال إن أول

من قال بأن القرآن خملوق هو اإلمام أبو حنيفة 267.مث تبىن ذلك املعتزلة واخلليفة العباسي املأمون الذي كان
"أهل البدعة".
يعترب القول بقدم القرآن شركاً باهلل وكفراً وإحلاداً ،ويسمي من يقول بذلك َ
وقد رد اإلمام أمحد بن حنبل على هؤالء ،فقال":القرآن كالم اهلل وليس مبخلوق ..فإن كالم اهلل ليس
ببائن منه ،وليس منه شيء خملوق" .ورغم وجود آيات قرآنية عديدة تشري اىل حدوث القرآن

268

وعدم

أصر على اعتبار القول خبلق القرآن بدعة وخمالفة
وجود آيات صرحية تنفي اخللق عنه ،فان االمام أمحد َّ
للسنة ،وبدَّع حىت من يقف يف ذلك ،فقال ":ومن قال باللفظ وغريه ،ومن وقف فيه قال( :ال أدري خملوق
أو ليس مبخلوق ،وإمنا هو كالم اهلل) .فهذا صاحب بدعة مثل من قال( :هو خملوق) ،وإمنا هو كالم اهلل
ليس مبخلوق" .وأضاف":القرآن علم اهلل فمن زعم أن علم اهلل مخلوق فقد كفر".

269

وهناك روايا ت أخرى ينقلها تالمذة أمحد بن حنبل عنه ،أنه كان يكفر من يقول خبلق القرآن ،ومن
يقف يف ذلك.

270

267
ِ
املصاح ِ
ِ
القلوب
مكتوب ،ويف
ف
كالم اهللِ تعاىل يف
ٌ
 وقد ورد يف كتاب (الفقه األكرب) املنسوب اليه ما يلي" :القرآ ُن ُِ
ِ
السالم ُمن َّـزٌل ،ولفظُنا
حمفو ٌ
بالقرءان ٌ
األلس ِن مقروءٌ ،وعلى ن
خملوق ،وكتابتُنا لهُ خملوقةٌ ،وقراءتُنا لهُ
النيب عليه الصالةُ و ُ
ظ ،وعلى ُ
باآلالت و ِ
ِ
احلروف خملوقةٌ،
احلروف ،واهللُ تعاىل
نتكلم
حنن
يتكلم بال حروف وال آلة .و ُ
غري خملوق ُ ...
خملوقةٌ ،والقرءا ُن ُ
ُ
ُ
كالم اهللِ تعاىل غريُ خملوق" .كما ينقل ذلك عن تلميذه أيب يوسف .اخليون ،رشيد ،معتزلة البصرة وبغداد ،ص 46
و ُ

 - 268مثل (انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون) سورة يوسف آية  ،2و (ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لوال فصلت آياته
أ أعجمي وعريب) فصلت  ،41و (ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورمحة لقوم يؤمنون) األعراف  ،52و(وهذا
كتاب انزلناه مبارك) األنعام 92
 - 269الاللكائي ،شرح اصول اعتقاد أهل السنة ،فقرة رقم450:
 - 270األشعري ،اإلبانة عن اصول الديانة،ص  43 – 42وانظر أيضا" :السنة" لالمام أمحد .اخلالل ،السنة ،ج 5ص
 127و ص  129و ص 135
145

ومن هنا فان معركة اإلمام أمحد الكربى ،مل تكن مع الشيعة بقدر ما كانت مع االمام أيب حنيفة
واملعتزلة "أهل الرأي" الذين كان ينبزهم بأهل البدعة ،ويتهمهم بالشرك والكفر والكيد لالسالم ،بسبب
رفضهم ملعظم األحاديث اليت يتداوهلا "أهل السنة" ،وإمياهنم بالعقل والقياس واالجتهاد ،وقوهلم خبلق القرآن،
وتنزيههم اخلالق عن صفات املخلوقني.
فقد مسع أمحد بن حنبل يوماً قوالً أليب حنيفة فقال :من قال هذا فقد كفر! 271.وعقد ابنه عبد اهلل،
يف كتابه (السنة) باباً لشتم أيب حنيفة ،بعنوان( :ما حفظت عن أيب واملشايخ يف أيب حنيفة) ووصفه :بأنه

كان ينقض عرى االسالم عروة عروة .وشاركه يف نقده أليب حنيفة ابن حبان يف (اجملروحني) والبخاري،
وابن قتيبة يف (تأويل خمتلف احلديث) وابن أيب شيبة يف (مصنفه) وبعدهم :اخلطيب البغدادي يف (تاريخ
بغداد) والاللكائي يف كتابه (شرح اصول السنة).
وذكر عبد اهلل بن أمحد بن حنبل أن محاد بن سلمة كان يلعن أبا حنيفة ،وأن شعبة كان كذلك يلعن
أبا حنيفة 272.وأن محاد بن أيب سليمان قال لسفيان الثوري" :بلنغ أبا حنيفة املشرك أين منه بريء" 273.وقال
له :أال تعجب من أيب حنيفة يقول" :القرآن خملوق"؟! ،قل له :يا كافر يا زنديق .اذهب اىل الكافر (يعين
أبا حنيفة) ،فقل له :ان كنت تقول إن القرآن خملوق فال تقربنا.

274

وقال عبد اهلل :كان األوزاعي وسفيان يقوالن :ما ولد يف االسالم على هذه األمة أشأم من أيب
حنيفة 275.وأن مالك بن أنس كان يقول يف أيب حنيفة قوالً خيرجه من الدين ،وأنه كان يقول :ما كاد أبو
حنيفة إال الدين.

271
272

276

وينقل عن األوزاعي أنه قال عند وفاة أيب حنيفة :احلمد هلل الذي أماته ،فانه كان

 الاللكائي ،شرح اصول اعتقاد أهل السنة ،فقرة رقم1831: -عبد اهلل بن أمحد بن حنبل ،كتاب السنة فقرة 345:ص  211جملد 1

273

 -األشعري ،اإلبانة عن اصول الديانة،ص ص 43

274

 عبد اهلل بن أمحد بن حنبل ،كتاب السنة 239:و  240و 241ص  184جملد 1 -املصدر ،ص  188جملد 1

275

276
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 -املصدر ،ص  199جملد 1

ينقض عرى االسالم عروة عروة 277.كما ينقل عن شريك بن عبد اهلل قوله :أصحاب أيب حنيفة أشد على
املسلمني من عدهتم من لصوص تاجر قمي.

278

ويقول إمام "أهل السنة" يف بغداد ،يف القرن اخلامس ،هبة اهلل ابن احلسن بن منصور الاللكائي:
اجتمع ابن أيب ليلى واحلسن بن صاحل وسفيان بن سعيد الثوري وشريك بن عبد اهلل فأرسلوا اىل أيب حنيفة
فجاءهم فقالوا :ما تقول فيمن نكح أمه وقتل أباه وشرب يف قحفه اخلمر ،فقال :مؤمن.
فقال ابن أيب ليلى :ال أقبل لك شهادة أبدا.
وقال احلسن بن صاحل :وجهي من وجهك حرام أن انظر اليك أبدا.
وقال شريك :لو كان يل من األمر شيء لضربت عنقك.
وقال له الثوري :كالمك علي حرام أبدا.

279

ويقول الاللكائي بعد ذلك ":اذا رأيت الرجل يحب أبا حنيفة ورأيه والنظر فيه ،فال تطمئن اليه واىل
من يذهب مذهبه ممن يغلو يف أمره ويتخذه إماما".

277
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280

 املصدر ،ص 324 املصدر ،ص 306و ص  203جملد 1 -الاللكائي ،شرح اصول اعتقاد أهل السنة ،فقرة رقم ( 1833:رواه اخلطيب يف تاريخ بغداد )474 /13

 - 280الاللكائي ،شرح اصول اعتقاد أهل السنة ،فقرة رقم 318:ويضيف ":يف سنة مثان وأربعمائة استتاب القادر باهلل
أمري املؤمنني فقهاء املعتزلة احلنفية ،فأظهروا الرجوع وتربءوا من االعتزال ،مث هناهم عن الكالم والتدريس واملناظرة يف االعتزال
والرفض واملقاالت املخالفة لالسالم ...وان أبا القاسم حممود بن سبكتكني قام بقتل املعتزلة والرافضة واالمساعيلية والقرامطة
واجلهمية واملشبهة وصلبهم وحبسهم ونفاهم وأمر بلعنهم على منابر المسلمين ،وإبعاد كل طائفة من أهل البدع وطردهم
عن ديار االسالم ،وصار ذلك سنة في االسالم" .الاللكائي ،شرح اصول اعتقاد أهل السنة ،ج 1ص  19 – 17وال

يزال (احلنابلة) حىت اليوم يرفضون اعتبار أيب حنيفة واحدا من "أهل السنة" كما يقول مفيت السعودية السابق عبد العزيز بن
باز .انظر :موقع ابن بازhttp://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=Bz00357.htm :
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وقد قال احلافظ ابن عبد الرب يف (جامع بيان العلم) ":أفرط اصحاب احلديث يف ذم أيب حنيفة وجتاوزوا
احلد يف ذلك ،والسبب الموجب لذلك عندهم إدخاله الرأي والقياس على اآلثار واعتبارهما ،وأكثر
أهل العلم يقولون :اذا صح األثر بطل القياس والنظر ،وكان رده ملا ورد من أخبار اآلحاد بتأويل حمتمل،
وكثريا منه قد تقدمه غريه ،وتابعه عليه مثله ممن قال بالرأي ،وجل ما يوجد له من ذلك ما كان اتباعا ألهل
بلده كابراهيم النخعي وأصحاب ابن مسعود ،اال انه أغرق وأفرط في تنزيل النوازل هو واصحابه،

ِ
نع هي عند خمالفيهم
والجواب فيها برأيهم واستحسانهم فأتى منه من ذلك خالف كبير للسلف وش ٌ
281
بدع."...
ويقول الدكتور مصطفى السباعي":النزاع بني أهل احلديث وأهل الرأي مشهور معروف أدى اىل أن
يطعن بعض أهل احلديث يف بعض أئمة أهل الرأي وأن يعدوهم من الضعفاء ال لشيء إال لنزعتهم
االجتهادية اليت ال تتفق مع نزعة أهل احلديث ،وحسبك دليال على هذا أن إماما جليال من كبار أئمة
التشريع يف تاريخ االسالم وهو أبو حنيفة رمحه اهلل حتامل عليه كثري من احملدثني وجرحه بعض علماء اجلرح
والتعديل مع زهده وورعه وتقواه وجاللة قدره ،وجند ذلك واضحا يف ما نقله أبو بكر اخلطيب يف (تاريخ
بغداد) يف ترمجة أيب حنيفة ... 282.وقد أدى تعصب العامة من أهل احلديث اىل أن يتهموا أبا حنيفة مبا
يقطع التاريخ بكذبه".

283

وقد ترسخ هذا االنقسام بني "أهل السنة" (أي احلنابلة) وغريهم من عامة املسلمني ،خصوصا بعد
جميء شخصيات متطرفة مثل إمام أهل ال ُسنَّة يف بداية القرن الرابع اهلجري ،االمام الربهباري ،الذي اعترب
آراءه اخلاصة العقدية والفكرية والتارخيية والفقهية ،جتسيداً للسنة ،ومن خيالفه يف نقطة واحدة خارجاً من
"أهل السنة" وداخالً يف "أهل البدعة" حيث قال يف كتاب (شرح السنة)":مجيع ما وصفت لك يف هذا
الكتاب فهو عن اهلل تعاىل وعن رسول اهلل (ص) وعن أصحابه وعن التابعني وعن القرن الثالث اىل القرن
281
282

283
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الرابع ،فاتق اهلل يا عبد اهلل ،وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضى ملا يف هذا الكتاب ،وال تكتم هذا
الكتاب أحدا من أهل القبلة ...فانه من استحل شيئا خالف ما في هذا الكتاب فانه ليس يدين بدين،
رد كله ،كما لو ان عبداً آمن جبميع ما قال اهلل تبارك وتعاىل ،اال انه شك في حرف فقد رد جميع ما
وقد َّ
سنَّة كلها" 284.وأضاف":اعلموا رمحكم
سنَّة شيئا فقد رد ال ُ
قال اهلل تعالى وهو كافر ...ومن ترك من ال ُ
اهلل أن أصول البدع أربعة أبواب :انشعب من هذه األربعة اثنان وسبعون هوى ،مث يصري كل واحد من البدع
يتشعب ،حىت تصري كلها اىل ألفني ومثامنائة ،وكلها ضاللة ،وكلها يف النار اال واحدة ،وهو من آمن مبا يف
هذا الكتاب (شرح السنة) ،واعتقد من غري ريبة يف قلبه وال شكوك ،فهو صاحب سنة ،وهو الناجي ان شاء
اهلل".
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أقر مبا يف هذا الكتاب ،وآمن به ،واختذه إماما ،ومل يشك يف حرف منه ،ومل جيحد
وقال ":من َّ

حرفا مما يف هذا الكتاب ،أو شك يف حرف منه أو شك فيه أو وقف فهو صاحب هوى ،ومن جحد أو
شك يف حرف من القرآن أو يف شيء جاء عن رسول اهلل (ص) لقي اهلل تعاىل مكذبا".
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وقام الربهباري خبطوة هامة على طريق الفرز الطائفي ،وفصل "أهل السنة" عن عامة املسلمني،
فقال":إذا رأيت الرجل من أهل ال ُسنَّة رديء الطريق واملذهب ،فاسقا فاجرا صاحب معاصي ضاالً وهو على

ال ُسنَّة فاصحبه ،واجلس معه ،فانه ليس يضرك معصيته ،واذا رأيت الرجل جمتهدا يف العبادة متقشفا حمرتقا
بالعبادة صاحب هوى فال تقعد معه ،وال تسمع كالمه ،وال متش معه يف طريق ،فاين ال آمن أن تستحلي
وعرفه ،فان جلس معه بعد
طريقته فتهلك معه  ..واذا رأيت الرجل جالسا مع رجل من أهل األهواء فح ّذره ّ
ما علم فاتقه ،فانه صاحب هوى".
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 -اإلمام الربهباري ،شرح السنة ،ص38
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وروى الربهباري عن طعمة بن عمرو ،وسفيان بن عيينة أهنما قاال :من وقف عند عثمان وعلي فهو
شيعي ،ال يع ّدل ،وال يكلم ،وال جيالس .ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي ،فقد رفض آثار اصحاب
رسول اهلل (ص) .
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وأكد ذلك ابن أيب زمنني األندلسي (324-399هـ) الذي قال":مل يزل (أهل السنة) يعيبون أهل
األهواء املضلة ،وينهون عن جمالستهم ،وخيوفون فتنتهم ،وخيربون خبالقهم ،وال يرون ذلك غيبة هلم وال طعنا
عليهم" 289.و روى اخلطيب البغدادي يف كتابه (شرف أصحاب احلديث) رقم  153عن قتيبة بن سعيد أنه
قال :إذا رأيت الرجل حيب أهل احلديث مثل حيىي بن سعيد القطان ،وعبد الرمحن بن مهدي ،وأمحد بن
حنبل ،وإسحاق بن راهويه  -وذكر عدة أئمة آخرين  -فإنه على السنة ،ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع.
السنَّة" (أي احلنابلة) حول التجسيم ،اىل توتر وفتنة بني احلنابلة والعامة يف
كما أدت نظريات "أهل ُ

بغداد ،سنة  317هـ ،وذلك بعدما اختلفوا حول تفسري قوله تعاىل":عسى ربك أن يبعثك مقاما حمموداً"
(اإلسراء .)79 :فقالت احلنابلة :جيلسه معه على العرش .وقال اآلخرون :املراد بذلك الشفاعة العظمى.
290
فاقتتلوا بسبب ذلك وسقط بينهم قتلى.
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 املصدر ،ص 49 ابن أيب زمنني االندلسي ،أصول السنة ،ص 293 -ابن كثري ،البداية والنهاية سنة  317وقد ذكر ياقوت احلموي يف (معجم األدباء) انه ملا قدم الطربي اىل بغداد من

طربستان تعصب عليه قوم وسأله احلنابلة عن حديث اجللوس على العرش فقال :أما حديث اجللوس على العرش فمحال ،مث
أنشد( :سبحان من ليس له أنيس وال له يف عرشه جليس) وكتبه على باب داره ،فلما مسع ذلك احلنابلة وأصحاب احلديث
وثبوا ورموه مبحابرهم فدخل داره ،فرموا داره باحلجارة حىت صار على بابه كالتل العظيم ،فركب صاحب الشرطة يف عشرات
ألوف من اجلند مينع عنه العامة ووقف على بابه يوماً اىل الليل ،وأمر برفع احلجارة ،وأمر صاحب الشرطة مبحو بيت الشعر
من على الباب ،وكتب مكانه بعض أصحاب احلديث هذه األبيات:
ألمحد منزل ال شك عال اذا واىف اىل الرمحن وافد
فيدنيه ويقعده كرميا على رغم هلم يف أنف حاسد
على عرش يغلفه بطيب على األكباد من باغ وعاند
150

الفصل الرابع
صراع المذاهب المختلفة حول "الهوية السنية"
المبحث األول :التشكيك بسنية األشاعرة (المالكية واألشاعرة)
ينسب املذهب "األشعري" اىل اإلمام أيب احلسن علي بن إمساعيل األشعري ( ،)260-324وهو
السنيَّة األخرى ،ويتوسط املذاهب الكالمية العقدية
مذهب كالمي عقدي يتداخل مع املذاهب الفقهية ُ
األخرى ،حيث يقف على ميينه املذهب السلفي ،بينما يقف على يساره املاتريدية واملعتزلة ،وبينما يعتنق
احلنابلة املذهب السلفي ،يتبىن املالكية والشافعية املذهب األشعري ،يف حني يعتنق األحناف املذهب
املاتريدي ،وهو مذهب خمفف من االعتزال.
وقد ولد املذهب "األشعري" يف بداية القرن الرابع اهلجري ،عندما ضعفت مقاومة املعتزلة ،يف ظل
"الس ّين".
الصعود احلنبلي ُ
فقام أحد أبرز رجاهلم وهو أبو احلسن األشعري ،بإعالن ختليه عن االعتزال واالنتقال اىل مذهب "أهل
احلديث" أمام حشد كبري يف جامع البصرة ،فزعم أنه رأى رسول اهلل يف املنام ،يأمره برتك االعتزال واالنتقال
اىل مذهب "أهل السنة".

له هذا املقام الفرد حقا كذاك رواه ليث عن جماهد.
وعندما تويف الطربي اجتمع العامة ومنعوا دفنه بالنهار وادعوا عليه الرفض مث ادعوا عليه االحلاد .كما يقول ابن اجلوزي
احلنبلي.
أبو رية ،حممود ،أضواء على السنة احملمدية ،ص  190عن معجم األدباء (ص  59 – 57ج )18
151

يقول ابن عساكر يف تارخيه :إن األشعري حتري يف املسائل اليت مل جيد هلا جوابا شافيا عند املعتزلة،
فسأل اهلل أ ن يهديه اىل الصراط املستقيم ،مث نام فرأى الرسول يف املنام عدة مرات وهو يقول له" :عليك
بسنيت" ،وانه قال..." :فاستيقضت وأنا شديد األسف واحلزن ،فأمجعت على ترك الكالم واتبعت احلديث
وتالوة القرآن".
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وقد حاول األشعري إدخال بعض التعديالت على فرقة "أهل احلديث" وخاصة جلهة تنزيه اهلل عن
التجسيم ،واحرتام العقل ،واستخدامه يف الربهان واإلثبات ،ونفي القول باجلرب ،وذلك باالعرتاف بأن اهلل
سبحانه وتعاىل هو اخلالق لفعل االنسان ولكن االنسان هو املكتسب له .واختذ طريقا وسطا يف مسألة خلق
القرآن فقال" :الكالم كالمان نفسي قدمي وكالم لفظي وهو حادث".
إال أنه وبالرغم من تبنيه لبعض عقائد أهل احلديث "أهل السنة" (احلنابلة) ونصرته هلم ،مل يلق منهم
ترحيبا كافياً ومل يفتحوا له باب "السنة" على مصراعيها ،حيث ظلوا يتهمونه بالتأثر مبذهب االعتزال ،أو
مذهب سعيد بن عبد اهلل بن كالب ،حملاولته إقحام العقل يف مسائل العقيدة.
ويقال :إن أبا احلسن األشعري ملا دخل بغداد جاء اليه الربهباري ،فجعل يقول:رددت على اجلبائي
وعلى أيب هاشم ،ونقضت عليهم وعلى اليهود والنصارى واجملوس ،وقلت هلم ،وقالوا .وأكثر الكالم يف
ذلك .فلما سكت؛ قال له الربهباري :ما أدري مما قلت قليال وال كثريا ،وال نعرف اال ما قاله أبو عبد اهلل
أمحد بن حنبل .فخرج األشعري من عنده وصنف كتاب "اإلبانة عن أصول الديانة" .وقد ختلى فيه عن
اصالحاته وتطابق مع عقائد "أهل احلديث" وقال" :قولنا الذي نقول به ،وديانتنا اليت ندين هبا التمسك
بكتاب ربنا عز وجل وب ُسنَّة نبينا عليه السالم ،وما روي عن الصحابة والتابعني وأئمة احلديث وحنن بذلك
معتصمون ،ومبا كان يقول به أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل  -نضر اهلل وجهه ،ورفع درجته ،وأجزل
مثوبته  -قائلون ،وملا خالف قوله خمالفون ،ألنه اإلمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان اهلل به احلق ،ورفع
 - 291أبو احلسن األشعري ،مقاالت االسالميني ،حتقيق الدكتور األهواين .عن موقع وزارة االوقاف املغربية ،مقال بعنوان
ابو احلسن االشعري .
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نقر
به ضالل الشاكني ،فرمحة اهلل عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبري مفخم " .وشرح ذلك قائالً ":إنا ّ
باهلل ومالئكته وكتبه ورسله ،وما جاء به من عند اهلل ،وما رواه الثقاة عن رسول اهلل (ص) ال نرد من ذلك
شيئا .وأن له سبحانه وجها بال كيف ...وأن له يدين بال كيف ،كما قال سبحانه" :خلقت بيدي" (سورة
ص ... )75 ،وأن له عينا بال كيف ،كما قال سبحانه "جتري بأعيننا"( .القمر...)14 ،وندين بأن اهلل
تعاىل يرى يف اآلخرة باألبصار ،كما يرى القمر ليلة البدر ،يراه املؤمنون كما جاءت الروايات عن رسول اهلل
(ص) .ونصدق مجيع الروايات اليت يثبتها أهل النقل من النزول اىل السماء الدنيا ،وأن الرب عز وجل
يقول":هل من سائل ،هل من مستغفر" وسائر ما نقلوه وأثبتوه خالفا ملا قاله أهل الزيغ والتضليل".
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وقال يف موضوع خلق القرآن":يف (باب الكالم على من وقف يف القرآن وقال :ال أقول انه خملوق
وال أقول انه غري خملوق):
فان قالوا :قلنا ذلك ألن اهلل مل يقل يف كتابه :إنه خملوق ،وال قاله رسول اهلل (ص) وال أمجع عليه
املسلمون ،ومل يقل يف كتابه إنه غري خملوق ،وال قال ذلك رسول اهلل (ص) وال أمجع عليه املسلمون ،فوقفنا
لذلك ومل نقل إنه خملوق وال إنه غري خملوق .يقال هلم :فهل قال اهلل عز وجل لكم يف كتابه قفوا فيه وال
تقولوا إنه غري خملوق؟.
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وبناء على هذا الكتاب ،قال "أهل احلديث" :بأن األشعري قد احناز اليهم متاماً يف آخر عمره،
بعد انشقاقه عن املعتزلة بفرتة ،بينما ينفي األشاعرة صحة كتاب (اإلبانة) ،ويرفضون تلك األقوال اليت
جاءت فيه ،ويقولون إهنا من اختالق أهل احلديث (احلنابلة) .ويطلق "أهل احلديث" على مرحلته األوىل بعد
ختليه عن االعتزال ،صف َة "الكالبية" نسبة اىل املتكلم عبد اهلل بن سعيد بن كالب ،ويقولون إن املذهب
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 األشعري ،اإلبانة عن اصول الديانة،ص  14و 16و 18 -املصدر ،ص46

األشعري تطور بعد وفاة مؤسسه ،واختذ على يد أئمة املذهب الالحقني أكثر من طور ،وأهنم عادوا ،أو
اقرتبوا أكثر من أهل الكالم واالعتزال ،ودخلوا يف التصوف والفلسفة ،كما هم عليه األشاعرة اليوم.
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وتركزت اخلالفات بني األشاعرة وأهل احلديث ،حول موضوع العقل والنقل ،حيث كان األشاعرة
يعتربون العقل مصدراً من مصادر التشريع ،ويقدمونه على النقل إذا كان خرب آحاد ،أو تعارض مع العقل.
على العكس من أهل احلديث الذين كانوا يقدمون النقل على "العقل البشري القاصر" بصورة مطلقة.
ويف حني مل يكن األشاعرة يأخذون بأحاديث اآلحاد يف باب العقائد ،ولو كان يف الصحيحني ،وكانوا
يأولون "املتواتر" إذ ا ما خالف العقل ،فان أهل احلديث كانوا يأخذون باحلديث يف باب العقائد أو األحكام
بال فرق ،حىت لو كان خرب آحاد ،وذلك  -حسبما يقولون -خوفا من تضييع الدين ألن املتواتر من
األحاديث قليل جدا ،بالنسبة آلحادها.
يقول الشيخ احلنبلي سفر بن عبد الرمحن احلوايل":إن مذهب األشاعرة هو رد خرب اآلحاد مجلة ،وأهنا
صحت ال يبىن عليها عقيدة ،بل املتواتر منها جيب تأويله ،وآحادها ال جيب االشتغال هبا حىت على
مهما َّ
سبيل التأويل ،حىت إن إمامهم الرازي قطع بأن رواية الصحابة كلهم مظنونة بالنسبة لعدالتهم وحفظهم
سواء ،وأنه يف الصحيحني أحاديث وضعها الزنادقة… وأن مصدر التلقي عند األشاعرة هو العقل وقد صرح
وشَّراح اجلوهرة وسائر أئمتهم
اجلويين والرازي والبغدادي والغزايل واآلمدي واإلجيي وابن فورك والسنوسي ُ
بتقدمي العقل على النقل عند التعارض ،بل العقل هو األصل ،والنقل إن وافقه قُبل وإن خالفه ُرَّد أو أ ُّول.
وعلى هذا يرى املعاصرون منهم .

 - 294يقول الدكتور عبد اهلل الفقيه ،يف (الشبكة االسالمية) :أما األشاعرة فهي :فرقة تنتسب إىل اإلمام أيب احلسن
األشعري رمحه اهلل ،وقد مر األشعري بثالث مراحل  -كما ذكر ذلك ابن كثري والزبيدي وغريمها -مرحلة االعتزال ،مث متابعة
ابن كالب ،مث موافقة أهل السنة ،وعلى رأسهم اإلمام أمحد بن حنبل ،وقد صرح األشعري هبذا املوقف األخري يف كتبه
الثالثة :رسالة إىل أهل الثغر ،ومقاالت اإلسالمني ،واإلبانة ،فمن تابع األشعري على هذه املرحلة ،فهو موافق ألهل السنة
واجلماعة يف أكثر املقاالت ،ومن لزم طريقته يف املرحلة الثانية ،فقد خالف األشعري نفسه ،وخالف أهل السنة يف العديد
من مقاالهتم.
http://www.islamweb.net/ver2/istisharat/showfatwa.php?Option=FatwaId&l
ang=A&Id=10400
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ومن هؤالء السابقني من صرح بأن األخذ بظواهر الكتاب وال ُسنَّة أصل من أصول الكفر ،وبعضهم
295
خ ّففها فقال :هو أصل الضاللة!!".
كما اختلف الطرفان يف تعريف اإلميان ،فقال أهل احلديث :بأنه اعتقاد وقول وعمل ،بينما تبىن
األشاعرة قوالً أقرب اىل املرجئة ،حيث قالوا بأن اإلميان هو التصديق القليب فقط ،أو التصديق بالقلب
واللسان ،ومل جيعلوا العمل شرطا من شروط اإلميان.
واختلف األشاعرة مع أهل احلديث يف موضوع القدر ،فقال هؤالء بأن مشيئة العبد خاضعة ملشيئة اهلل
وإرادته (وما تشاءون إال أن يشاء اهلل) بينما قال األشاعرة بنظرية الكسب ،يف حماولة للجمع بني منهجي
اجلربية والقدرية.
واختلفوا أيضا يف مسألة األمساء والصفات ،حيث أثبتها أهل احلديث ،بينما أثبت األشاعرة هلل تعاىل
سبع صفات فقط عن طريق العقل ،وهي الصفات املعنوية :احلياة والعلم واإلرادة والقدرة والسمع والبصر
والكالم ،أما الصفات اخلربية كالوجه واليدين والقدم والساق فتأولوها ،ونفوها.
واتفق الطرفان يف باب الصحابة واإلمامة .ورمبا كان هذا املوضوع هو املوضوع الوحيد الذي يلتقي فيه
الطرفان ،كما يقول الشيخ سفر احلوايل.
وظل احلنابلة اىل اليوم يسمون األشاعرة (كالبية) ويعتربوهنم من "أهل البدعة" .فقد قال الشيخ عبد
العزيز بن باز ،مفيت اململكة العربية السعودية الراحل ":ال شك أنه ضل بسبب اخلالف يف العقيدة فرق كثرية
كاملعتزلة واجلهمية والرافضة والقدرية وغريهم ،وأيضا األشاعرة ضلوا فيما خالفوا فيه الكتاب وال ُسنَّة وما عليه
خيار هذه األمة من أئمة اهلدى من الصحابة رضي اهلل عنهم والتابعني هلم بإحسان واألئمة املهتدين فيما
تأولوه من أمساء اهلل وصفاته على غري تأويله ،وأبو احلسن األشعري رمحه اهلل ليس من األشاعرة  .وإن انتسبوا
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السنَّة ،فمدح األئمة له ليس مدحا ملذهب األشاعرة
إليه؛ لكونه رجع عن مذهبهم واعتنق مذهب أهل ُ
296
".
وقال الشيخ حممد صاحل العثيمني (2001م)" :األشاعرة مثال واملاتريدية ال يعتربون من "أهل ال ُسنَّة

واجلماعة" يف هذا الباب ،ألهنم خمالفون ملا كان عليه النيب (ص) وأصحابه يف إجراء صفات اهلل سبحانه
وتعاىل ،وهلذا خيطئ من يقول :إن أهل ال ُسنَّة واجلماعة ثالثة :سلفيون وأشعريون وما تريديون .فهذا خطأ.
فنحن نقول :السلف هم أهل ال ُسنَّة واجلماعة ،وال يصدق الوصف على غريهم أبدا ،والكلمات تعترب
297
مبعانيها فلننظر كيف نسمي من خالف ال ُسنَّة "أهل ُسنَّة"؟ ال ميكن".
وقال الدكتور حممد بن سعيد القحطاين (حمقق كتاب ال ُسنَّة لعبد اهلل بن أمحد بن حنبل) :إن أهل
السنَّة" إال من يثبت الصفات هلل تعاىل ،ويقول إن
احلديث وال ُسنَّة احملضة ،ال يدخل يف مصطلحهم "أهل ُ
القرآن غري خملوق ،وإن اهلل يرى يف اآلخرة ويثبت القدر ،وغري ذلك من األمور املعروفة عند أهل احلديث
السنَّة ،أو أصول
بالسنَّة ،أو شرح ُ
السنَّة .لذا دأب كثري من املصنفني يف العصور األوىل على تسمية كتبهم ُ
و ُ
298
السنَّة ،حىت خيرج بذلك الطوائف املبتدعة اليت ختالفنا يف األمور اليت ذكرها."...
ُ
وقال الشيخ سفر احلوايل ":إن مصطلح أهل ال ُسنَّة واجلماعة يطلق ويراد به معنيان:
أ _ املعىن األعم :وهو ما يقابل الشيعة فيقال" :املنتسبون لإلسالم قسمان :أهل ال ُسنَّة والشيعة"،

السنَّة" وفيه ّبني هذين املعنيني ،وصرح أن ما
مثلما عنون شيخ اإلسالم كتابه يف الرد على الرافضي "منهاج ُ

ذهبت إليه الطوائف املبتدعة من أهل ال ُسنَّة باملعىن األخص .وهذا املعىن يدخل فيه كل من سوى الشيعة
كاألشاعرة ،السيما و األشاعرة فيما يتعلق مبوضوع الصحابة واخللفاء متفقون مع أهل ال ُسنَّة وهى نقطة

االتفاق املنهجية الوحيدة كما سيأيت.
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 - 297العثيمني ،حممد صاحل ،شرح العقيدة الواسطية لشيخ االسالم ابن تيمية.
 - 298القحطاين ،حممد بن سعيد (حمقق كتاب السنة لعبد اهلل بن أمحد بن حنبل) ص  57جملد 1
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ب _ املعىن األخص :وهو ما يقابل املبتدعة وأهل األهواء وهو األكثر استعماال وعليه كتب اجلرح
والتعديل فإذا قالوا عن الرجل أنه صاحب ُسنَّة أو كان ُسنياً أو من أهل ال ُسنَّة وحنوها فاملراد أنه ليس من
إحدى الطوائف البدعية كاخلوارج واملعتزلة والشيعة وليس صاحب كالم وهوى .وهذا املعىن ال يدخل فيه
األشاعرة أبداً بل هم خارجون عنه ،وقد نص اإلمام أمحد وابن املديين على أن من خاض يف شيء من علم
الكالم ال يعترب من أهل ال ُسنَّة وإن أصاب بكالمه ال ُسنَّة حىت يدع اجلدل ويسلم للنصوص ،فلم يشرتطوا
موافقة ال ُسنَّة فحسب بل التلقي واالستمداد منها ،فمن تلقى من ال ُسنَّة فهو من أهلها وإن أخطأ ،ومن تلقى
من غريها فقد أخطأ وإن وافقها يف النتيجة.

واألشاعرة -كما سرتى  -تلقوا واستمدوا من غري ال ُسنَّة ومل يوافقوها يف النتائج فكيف يكونوا من
أهلها؟.
السنَّة" فال.
فاحلكم الصحيح يف األشاعرة أهنم من أهل القبلة الشك يف ذلك ،أما أنهم من "أهل ُ
السنَّة" أن يكفوا عن هجرهم وتبديعهم
وليكن معلوما أن ابتداء أمر "األشاعرة" أهنم توسلوا إىل "أهل ُ

وتضليلهم وقالوا" :حنن معكم ندافع عن الدين وننازل امللحدين" ،فاغرت هبذا بعض علماء أهل ال ُسنَّة

وسكتوا عنهم فتم ّكن األشاعرة يف األمة مث يف النهاية استطالوا على أولئك واستأثروا هبذا اإلسم دون أهله،
وأصبحوا هم يضللون أهل ال ُسنَّة ويضطهدوهنم ويلقبوهنم بأشنع األلقاب.
موقف احلنابلة من األشاعرة أشهر من أن يذكر فمنذ بَ ّدع اإلمام أمحد (ابن كالب) وأمر هبجره -

وهو املؤسس احلقيقي للمذهب األشعري  -مل يزل احلناَبلة معهم يف معركة طويلة ،وحىت يف أيام دولة نظام

امللك  -اليت استطالوا فيها  -وبعدها كان احلنابلة خيرجون من بغداد كل واعظ خيلنط قصصه بشيء من
مذهب األشاعرة ،ومل يكن ابن القشريي إال واحداً ممن تعرض لذلك.
299
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ويقول أيضا :إن األشاعرة فرقة من الثنتني وسبعني فرقة وإن حكم هذه الفرقة الثنتني وسبعني هو - 1:الضاللة والبدعة.
 -2الوعيد بالنار وعدم النجاة .وهذا مثار جدل كبري ولغط كثري مما جيعلون مذهب أهل السنة واجلماعة يف الوعد والوعيد
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وقال الشيخ علي خضري اخلضري (وهو عامل حنبلي سعودي) :إن األشعرية قسمان:
اشعرية قبورية وثنيون؛ فهؤالء مشركون.
-1
أشعرية حمضة؛ ليس عندهم شيء من باب الشرك األكرب ،فهؤالء حكمهم حكم
-2
األشاعرة السابقني هلم.
واالشاعرة السابقني على قسمني:
االشعرية األوىل؛ فهؤالء كالبية ،وهم طائفة مبتدعة وال تكفر.
-1
االشعرية الثانية؛ وهؤالء مجهور العلماء على عدم تكفريهم للتأويل ،وذهب
-2
قليل من أهل العلم إىل كفرهم  -منهم ابن حزم ،وابن اجلوزي ،والدسيت ،وبعض احلنابلة.
والراجح أنه خيتلف باعتبار الزمان واملكان :فان كان الزمن زمن انتشار لل ُسنَّة وظهورها ،أو املكان

مكان ُسنَّة ظاهرة  -كما يف زمن اإلمام مالك وأمحد والشافعي  -مث تبىن االشعرية فهذا كافر.
وإن كان الزمن زمن غلبة جهل وانتشار للبدعة وخفاء يف ال ُسنَّة  -كزمن ابن تيمية وزمن حممد بن عبد
300
الوهاب  -فال تكفري حىت تزول الشبهة ويعاند ،واهلل أعلم .
وقال الشيخ عثمان اخلميس (وهو حنبلي كوييت) يف موقعه الرمسي على االنرتنت" :األشاعرة ليسوا من
أهل ال ُسنَّة بل هم مبتدعة ولكنهم أقرب إىل أهل ال ُسنَّة من غريهم وهم من األثنتني والسبعني فرقة فهم
301
مسلمون منحرفون".
المبحث الثاني :التشكيك بسنية الماتريدية (األحناف)

إذ ما يكادون يسمعون هذا حىت يرفعوا عقريهتم بأننا ندخل األشاعرة النار وحنكم عليهم باخلروج من امللة ،عياذاً باهلل
...واحلاصل أن قولنا أن األشاعرة فرقة ضالة يعين أهنا منحرفة عن طريق احلق ومنهج السنة وال يعين مطلقا خروجها عن امللة
وأهل القبلةhttp://www.tawhed.ws/r?i=2408&c=1963 .
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 -جواب سؤال طرح على الشيخ ضمن اسئلة منتدى (السلفيون)http://www.tawhed.ws/r?i=1667:
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واذا كان األشعري قد انتقد املعتزلة وحاول االقرتاب من أهل احلديث ،فان رجال معاصراً له ،هو أبو
منصور حممد املاتريدي السمرقندي ( )332-قد مشى معه اىل نصف الطريق وظل أقرب اىل املعتزلة منه اىل
األشاعرة فضال عن احلنابلة.
وأسس املذهب املوازي (املاتريدي) الذي انتشر أكثر شيء بني األحناف الذين كانوا تارخييا مييلون اىل
املعتزلة أكثر من غريهم ،بينما انتشر املذهب األشعري بني املالكية والشافعية.
واختلف املاتريدي بصورة رئيسية مع األشاعرة يف قوله باحلسن والقبح العقليني ،وأن أفعال اهلل تكون
على مقتضى احلكمة ،وأن أفعال العباد خملوقة وال عقاب وال ثواب إالّ وللعبد اختيار فيما يستحق عليه
الثواب وما يستحق عليه العقاب.
ويف هذا الوقت كان أحد علماء املذهب احلنفي وهو أبو جعفر الطحاوي ( )239-321يقوم
السنَّة" من خالل كتابه (العقيدة الطحاوية) الذي شكل حالً وسطا بني أهل
بالتقارب مع احلنابلة "أهل ُ
السنَّة ،على أساس
االعتزال وأهل احلديث ،مما مهد لدخول األحناف بعد ذلك يف اإلطار العام ألهل ُ
اشرتاكهم مجيعا يف املوقف من الصحابة والشيخني واإلميان بصحة اخلالفة عرب الشورى ،يف مقابل الشيعة أو
االمامية الذين كانوا يقولون بنظرية النص والتعيني ،.ال سيما وانه كان يعيش يف ظل الدولة الفاطمية (الشيعية
االمساعيلية) يف مصر.
ويف احلقيقة ،إذا اعتربنا جوهر مذهب "أهل الُ َّسنة" يقوم على مبدأي اإلمجاع واحلديث ،فان كالً من
الس ّين ،ألهنم مجيعا يلتزمون بذينك
"األشاعرة" و"أهل احلديث" يدخلون يف إطار مذهب واحد هو املذهب ُ
املبدأين ،ويبنون نظرياهتم السياسية على ضوئهما ،وسوف نشرح ذلك يف الفصل القادم.

المبحث الثالث :التشكيك بسنيَّة البخاري ومسلم
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ورغم أن البخاري ومسلم كانا يُعتربان إمامني من أئمة احلديث والسنة ،إال أهنما وبسبب عدم
تطابقهما مع االمام أمحد بن حنبل يف مسألة خلق القرآن ،حيث كانا يقوالن":لفظ القرآن خملوق" فقد
تعرضا لإلهتام بالبدعة ،وواجها مقاطعة من قبل بعض املتطرفني من "أهل السنة".
يقول احلاكم أبو عبد اهلل يف تارخيه :قدم البخاري نيسابور يف سنة 250هـ فأقبل عليه الناس ليسمعوا
منه ،ويف أحد األيام سأله رجل عن "اللفظ بالقرآن" فقال :أفعالنا خملوقة ،وألفاظنا من أفعالنا .فوقع بذلك
خالف ومل يلبث أن حرض الناس عليه حممد بن حيىي الذهلي ،وقال :من قال ذلك فهو مبتدع وال جيالس
وال يكلم ،ومن ذهب بعد ذلك اىل البخاري فاهتموه ،فانه ال حيضر جملسه اال من كان على مذهبه .فانقطع
الناس عن البخاري اال مسلم بن احلجاج وأمحد بن سلمة ،فقال الذهلي :أال من قال باللفظ ،فال حيل له أن
حيضر جملسنا .فأخذ م سلم رداءه فوق عمامته وقام على رؤوس الناس ،وبعث مجيع ما كان قد كتبه عنه،
وقد خشي البخاري على نفسه فسافر من نيسابور.

302

وقال اخلطيب البغدادي :كان الذهلي وأكثر املتكلمني يرون يف كالم اهلل أنه قدمي ،وقد قالوا بكفر
وارتداد خمالفيهم الذين يرون بأن كالم اهلل حديث .وقالوا :من زعم أن القرآن خملوق فقد كفر ،وخرج عن
اإلميان ،وبانت عنه امرأته ،يستتاب فإن تاب وإال ضربت عنقه ،وجعل ماله فيئا بني املسلمني ،ومل يدفن يف
قبور املسلمني ،ومن وقف وقال :ال أقول خملوق أو غري خملوق ،فقد ضاهى الكفر ،ومن زعم أن لفظ القرآن
خملوق فهذا مبتدع ال جيالس وال يكلم .
وأضاف اخلطيب قائال :وكان البخاري خالفا ألكثر متكلمي عصره يقول بأن لفظ القرآن خملوق ،وملا
ورد مدينة نيسابور أفىت الذهلي  -الذي تقلد منصب األفتاء واإلمامة بنيسابور  -قائال :ومن ذهب بعد
جملسنا هذا إىل حممد بن إمساعيل البخاري فاهتموه فإنه ال حيضر جملسه إال من كان على مثل مذهبه.
وقد حاول إمام "أهل السنة" يف القرن الرابع اهلجري ،ابو حممد حسن بن علي الربهباري (329هـ)
تربير ذلك املوقف املتطرف بأنه كان رد فعل على تطرف املعتزلة (اجلهمية) وقال" :قال بعض العلماء -
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 -أبو رية ،حممود ،أضواء على السنة احملمدية ،ص  307عن (هدي الساري ،ص  203و 204ج.) 2

منهم أمحد بن حنبل  :-اجلهمي كافر ،ليس من أهل القبلة ،حالل الدم ،ال يرث وال يورث ،ألنه قال...:
من مل يقل القرآن خملوق فهو كافر ،واستحلوا السيف على أمة حممد (ص) وخالفوا من كان قبلهم ،وامتحنوا
الناس بشيء مل يتكلم فيه رسول اهلل (ص) وال أحد من اصحابه ...فشككوا الناس يف آرائهم وأدياهنم،
واخ تصموا يف رهبم ...فاستحل من استحل تكفريهم ودماءهم من هذا الوجه ،ألنه من رد آية من كتاب
اهلل فقد رد الكتاب كله ،ومن رد أثرا عن رسول اهلل فقد رد األثر كله ،وهو كافر باهلل العظيم ،فدامت
السنَّة
هلم املدة ووجدوا من السلطة معونة على ذلك ،ووضعوا السيف والسوط دون ذلك ،فدرس علم ُ

واجلماعة ،وأوهنومها ،وصارتا مكتومتني إلظهار البدع والكالم فيها ولكثرهتم ،فاختذوا اجملالس ،وأظهروا
رأيهم ،ووضعوا فيه الكتب ،وأطمعوا الناس ،وطلبوا هلم الرئاسة ،فكانت فتنة عظيمة مل ينج منها إال من

عصم اهلل ،فأدىن ما كان يصيب الرجل من جمالستهم :أن يشك يف دينه ،أو يتابعهم ،أو يرى رأيهم على
احلق ،وال يدري أنه على احلق ،أو على الباطل ،فصار شاكا ،فهلك اخللق."..

303

المبحث الرابع:التشكيك بسنية الحنابلة
السنّية األخرى من
السنَّة" وإخراج أبناء املذاهب ُ
وبالرغم من حماوالت "احلنابلة" احتكار لقب "أهل ُ
الس ّين) يف القرون (الثالث والرابع
أشاعرة (مالكية وشافعية) وماتريدية ومعتزلة (أحناف) من إطار (املذهب ُ
السنَّة" بل
واخلامس) فاهنم فشلوا متاما ،واستطاع األشاعرة تارخييا أن يكسروا احتكار احلنابلة السم "أهل ُ
جنحوا يف أن يكونوا يف طليعتهم ،حبيث ملا تويف األشعري سنة  324نودي على جنازته" :اليوم مات ناصر

السنَّة".
ُ
السنَّة" وتسميتهم
وذهب بعض األشاعرة إىل إخراج احلنابلة (ال ُسنَّة األصليني) من دائرة "أهل ُ
"بالكرامية".

303
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 -اإلمام الربهباري ،شرح السنة ،ص 35 – 34

واعترب األشاعرة القول بالتجسيم وجبلوس اهلل على العرش كما جيلس الواحد منا على الكرسي ،وهو ما
يقول به احلنابلة أهل احلديث ،وخصوصا الكرامية ،خمالفاً لعقائد أهل ال ُسنَّة واجلماعة ،وسقوطاً يف البدعة.

وأخرجوا من يقول بذلك من "أهل ال ُسنَّة واجلماعة".

فقد قال اإلمام تاج الدين السبكي ،يف كتابه (معيد النعم ومبيد النقم)" :هؤالء احلنفية والشافعية
واملالكية وفضالء احلنابلة  -وهلل احلمد  -يف العقائد يد واحدة كلهم على رأي أهل ال ُسنَّة واجلماعة ،يدينون
اهلل تعاىل بطريقة شيخ ال ُسنَّة أيب احلسن األشعري رمحه اهلل ،ال حييد عنها إال رعاع من احلنفية والشافعية،
حلقوا بأهل االعتزال ،ورعاع من احلنابلة حلقوا بأهل التجسيم ،وبرأ اهلل املالكية فلم َنر مالكيا إال أشعريا

عقيدة .وباجلملة عقيدة األشعري هي ما تضمنته عقيدة أيب جعفر الطحاوي اليت تلقاها علماء املذاهب
بالقبول ،ورضوها عقيدة ".
وقال احلافظ الزبيدي":إذا أطلق أهل ال ُسنَّة واجلماعة فاملراد هبم األشاعرة واملاتريدية".

304

وقال الفقيه احلنفي ابن عابدين يف (حاشيته)":أهل ال ُسنَّة واجلماعة هم األشاعرة واملاتريدية" .وقال
اخليايل يف شرحه على العقائد ":األشاعرة هم أهل ال ُسنَّة واجلماعة ،هذا هو املشهور يف ديار خراسان والعراق
والشام وأكثر األقطار .ويف ديار ما وراء النهر يطلق ذلك على املاتريدية أصحاب اإلمام أيب منصور

املاتريدي" .وقال الكستلي يف حاشيته عليه" :املشهور من أهل ال ُسنَّة يف ديار خراسان والعراق والشام وأكثر
األقطار هم األشاعرة أصحاب أيب احلسن األشعري ...ويف ديار ما وراء النهر املاتريدية أصحاب أيب منصور

املاتريدي" .وكتبت دار الفتوى يف اإلمارات العربية املتحدة ،ردا على سؤال":من هم أهل ال ُسنَّة واجلماعة؟"
ما يلي":هو دين اهلل الذي كان عليه السلف الصاحل وتلقاه عنهم اخللف الصاحل ،وطريقة األشعري واملاتريدي

يف أصول العقائد .فاملذهب احلق الذي كان عليه السلف الصاحل هو ما عليه األشعرية واملاتريدية ،وهم مئات
املاليني من املسلمني ،فكيف يكون هؤالء السواد األعظم على ضالل ،وتكون شرذمة هي حنو ثالثة ماليني

304
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 -الزبيدي ،حممد بن حممد احلسيين ،إحتاف السادة املتقني بشرح إحياء علوم الدين ،ج  1ص ،7

(يعين احلنابلة) على احلق؟...فالعقيدة احلقة اليت كان عليها السلف الصاحل هو ما عليه األشعرية واملاتريدية
وهم مئات املاليني من املسلمني السواد األعظم الشافعية واملالكية واحلنفية وفضالء احلنابلة".
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الباب الثالث
عالقة المذاهب السنية باألنظمة السياسية
الفصل األول
المذهب السني والثقافة السلطانية األموية

305
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 -باب-اإلميان-والعقيدة-االسالمية/من-هم-أهل-السنة-واجلماعة-؟www.darulfatwa.org.au/ar/

السنّية باألنظمة السياسية اليت حكمت العامل االسالمي باسم اخلالفة قرونا
اختلفت عالقة املذاهب ُ
طويلة من الزمن ،سواء كانت أموية أو عباسية أو عثمانية ،وإذا نظرنا اىل تاريخ تلك العالقة فسنجد اختالفا
بني مذهب وآخر ،وبني مؤسس املذهب وأتباعه ،حبيث ال ميكننا إطالق القول بصورة عامة بأن املذاهب
السنّية كانت تابعة للسلطان يف كل زمان ومكان ،وبأن عالقة مجيع املذاهب مع احلكام كانت واحدة دائما
ُ
وأبدا ،فهي ختتلف من مذهب اىل آخر ،ومن جيل اىل جيل ،ومن شخص اىل شخص ،ولكن ميكن القول

السنّية) كانت صدى لثقافة األنظمة احلاكمة ،منذ تأسيس النظام القرشي
الس ّين (أو املذاهب ُ
بأن املذهب ُ
العريب االسالمي ،بعد وفاة رسول اهلل (ص) مباشرة ،وإىل اليوم ،وذلك يف مقابل ثقافة املذهب الشيعي اليت
كانت متثل املعارضة والثورة ،بصورة عامة ،مع وجود بعض االستثناءات عند بلوغ املعارضة سدة احلكم،
السنّية ،واستخدامها لثقافة السلطة يف مواجهة املعارضة.
وتساويها مع األنظمة ُ
الس ّين ،أو باألحرى اىل األصلني الرئيسيني
والسبب يف ذلك يعود  -يف نظري  -اىل أصول املذهب ُ

اللذين يتميز هبما ومها( :احلديث) و (اإلمجاع) اللذين محال الثقافة السلطانية عرب التاريخ.

الس ّين حنو خالفة دميقراطية) الصادر عام
وقد حبثت ذلك مفصال يف كتايب (تطور الفكر السياسي ُ
الس ّين ،ومالحظة تطابقه مع فكر وثقافة
 ،2007وسوف أقوم هنا باستعراض موجز ملالمح الفكر السياسي ُ
األنظمة السياسية اليت حكمت العامل االسالمي ،وشكل صدى هلا ،حىت لو كان ابناء مذهب ُس ّين معني
يقفون موقف املعارضة من نظام معني.

الس ّين " الذي تطور يف أحضان العباسيني يف القرن الثالث اهلجري ،هم "أهل
إن أساس "املذهب ُ
احلديث" الذين ولدوا يف أحضان النظام األموي ،واعتمدوا كثريا على األحاديث اليت كان يروجها ذلك
النظام.
وهذه االحاديث (السياسية خصوصا) متثل منطق احلكم االستبدادي املطلق ،يف مواجهة الثورات
الشعبية اليت كانت تطالب باحلرية والعدل واملشاركة السياسية.
164

الس ّين" اإلمام أمحد بن حنبل ( 241هـ)
السنَّة" ملؤسس "املذهب ُ
وإذا ألقينا نظرة على رسالة "أصول ُ

السنّة" عرب التاريخ ،فسوف جند أهنا تعرب عن الفكر
وكتبه األخرى ،وكذلك كتب وفتاوى أشهر علماء "أهل ُ

"السلطاين" السياسي والثقايف الذي تبلور يف العهد األموي ،كاملواقف واآلراء التالية:
-1

جواز االستيالء على السلطة بالقوة.

وهو موقف ينبع من قيام أيب بكر بفرض نظامه القرشي على العرب ،حتت ما يسمى حبروب
"الردة" رغم متتعه بقدر من الشورى يف سقيفة بين ساعدة ،ومبايعة املهاجرين واألنصار.
وقد تكرس بقيام معاوية بن أيب سفيان باستيالئه على السلطة بالقوة ،بعد اهنيار جيش اإلمام
احلسن بن علي ،عام  41للهجرة ،وإعالنه بصراحة ألهل املدينة" :إين واهلل ما وليتها مبحبة علمتها
306

منكم وال مسرة بوالييت ،ولكين جالدتكم بسيفي هذا جمالدة".

وقوله ألهل الكوفة":إمنا قاتلتكم

ألتأمر عليكم وعلى رقابكم ،وقد آتاني اهلل ذلك وأنتم كارهون".
َّ

307

وتعزز هذا املوقف املؤمن بالقوة ،مبن جاء بعد معاوية من احلكام األمويني الذين سيطروا بالقوة
308
السنَّة" أمحد بن حنبل" :من ويل اخلالفة،
على املسلمني .فانعكس ذلك املوقف يف فتوى إمام "أهل ُ

واجتمع الناس عليه ،ورضوا به ،ومن استوىل عليهم بالسيف حىت صار خليفة ،ومسي (أمرياملؤمنني) فال
309

حيل ألحد يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يبيت وال يراه إماماً ،براًكان أو فاجراً".

 - 306ابن كثري،امساعيل بن عمر ،البداية والنهاية ،ج  8ص  141موقع مكتبة املشكاة ،بتاريخ 2009/11/15
http://www.almeshkat.com/books/open.php?cat=13&book=366
 - 307املصدر ،ج  8ص  131و ص 140
 -308انظر كنموذج :كتاب البيعة للوليد بن يزيد وابنيه احلكم وعثمان ،سنة  ،742الطربي ،ج 4ص 229 - 228
 - 309حسب رواية عبدوس ابن مالك العطار  .الفراء ،األحكام السلطانية ،ص 28
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وفتوى أيب حامد الغزايل جبواز تعيني اإلمام بواسطة شخص واحد إذا حصلت له الشوكة.

310

311

واعتبار السلطة القهرية ،إحدى طرق احلكم الثالثة ،إضافة إىل النص والتفويض من رجل ذي شوكة.

وقوله":إن السلطان الظامل اجلاهل مهما ساعدته الشوكة وعسر خلعه وكان يف االستبدال به فتنة ثائرة ال
312

تطاق وجب تركه ووجبت الطاعة له".

وانعكس القبول باألنظمة القائمة على القوة ،كذلك ،يف تصريح احلافظ ابن حجر يف "فتح
الباري" " :أمجع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان املتغلب واجلهاد معه ،وأن طاعته خري من اخلروج
عليه ،ملا يف ذلك من حقن الدماء وتسكني الدمهاء ،ومل يستثنوا من ذلك إالَّ إذا وقع من السلطان
الكفر الصريح ،فال جتوز طاعته يف ذلك ،بل جتب جماهدته ملن قدر عليها".

313

وهكذا أوجب ابن تيمية الطاعة للحكام الذين يأخذون البيعة كرها وقسراً ،وحذر من النكث
باليمني هبا "ألن ما كان واجباً بدون اليمني فاليمني تقويه ،ال تضعفه ،ولو قد أن صاحبها أكره
314

عليها".

-2

احتكار قريش للسلطة واخلالفة.

السنَّة" إمياهنم حبصر اخلالفة يف قريش ،بناء على قول أيب بكر يف "السقيفة"":إن
وقد اشتهر عن "أهل ُ

العرب لن تعرف هذا األمر إال هلذا احلي من قريش" .أو قول عمر":من ينازعنا سلطان حممد ومرياثه؟ وحنن
أولياؤه وعشريته".

315

310

 -الغزايل ،فضائح الباطنية ،ص 179 - 178

311

 الغزايل ،االقتصاد يف االعتقاد ،ص 107 ،106 ،105الغزايل ،إحياء علوم الدين اجلزء  2ص140 ابن حجر ،فتح الباري ،مصدر سابق -ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ج  35باب اخلالفة وامللك ،،ص  10و ص  11وص 12
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ورووا بعد ذلك أحاديث نسبوها اىل النيب تؤكد حق قريش يف السلطة يف الدولة االسالمية .فقد حاول
معاوية بن أيب سفيان تكريس سيطرة قريش برواية حديث موضوع عن رسول اهلل أنه قال":إن هذا األمر يف
316

قريش".

وهذا خيتلف عن قول أيب بكر وعمر يف السقيفة ،إذ أهنما مل ينسبا القول لرسول اهلل ،وإمنا عربا عن
رأيهما الشخصي بناء على حتليلهما السياسي ،وقال معاوية" :بىن اهلل هذا امللك على قريش وجعل هذه
اخلالفة عليهم ،وال يصح ذلك إال عليهم ،فكان اهلل حيوطهم يف اجلاهلية وهم على كفرهم باهلل ،أ فرتاه ال
حيوطهم وهم على دينه؟" 317.وروى البخاري ومسلم عن عبد اهلل بن عمر أن النيب (ص) قال":ال يزال هذا
األمر يف قريش ما بقي منهم اثنان".

318

السنَّة" من هذا األمر قضية عقدية دينية ،وقال أمحد بن حنبل" :اخلالفة يف قريش
وهكذا جعل "أهل ُ

نقر لغريهم هبا إىل قيام
ما بقي من الناس اثنان ،ليس ألحد من الناس أن ينازعهم وال خيرج عليهم ،وال ُّ
الساعة".

319

وروى يف مسنده :أن النيب قال":األئمة من قريش ما حكموا فعدلوا ،ووعدوا فوفوا ،واسرتمحوا
320

فرمحوا".
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 -ابن هشام ،السرية النبوية ،ج  4ص  1075 -1074والطربي ،ج 2ص 445

 - 316البخاري ،ج 5ص13
الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ الرسل وامللوك ج 2ص 635
 - 317الطربي ،ج 2ص 635
 - 318البخاري ،ج 5ص 13و مسلم – كتاب اإلمارة – باب الناس تبع لقريش ،ص 480
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 -انظر طبقات احلنابلة البن أيب يعلى 26/1
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 -أخرجه اإلمام أمحد وأبو يعلي يف مسنديهما والطرباين .السيوطي ،تاريخ اخللفاء ،ص 10
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وروى الرتمذي عن أيب هريرة عن رسول اهلل "امللك يف قريش ،والقضاء يف األنصار ،واألذان يف
احلبشة" .وقال النووي يف شرحه لصحيح مسلم":إن اهلل اصطفى كنانة من ولد امساعيل ،واصطفى قريشا من
كنانة ،واصطفى من قريش بين هاشم ،واصطفاين من بين هاشم" كما روى عن أيب هريرة أن النيب قال":
الناس تبع لقريش يف هذا الشأن ،مسلمهم تبع ملسلمهم ،وكافرهم تبع لكافرهم"( .متفق عليه)
وعقب النووي على ذلك بقوله":هذا احلديث وأشباهه دليل ظاهر على أن اخلالفة خمتصة بقريش ،ال
جيوز عقدها ألحد غريهم ،وعلى هذا انعقد االمجاع يف زمن الصحابة ،فكذلك من بعدهم".

-3

احملافظة على اجلماعة.

كما يف حديث أيب أمامة ،قال :مسعت رسول اهلل (ص) يقول":تفرقت بنو إسرائيل على سبعني فرقة،
فواحدة يف اجلنة وسايرها يف النار .فقلت ولتزيد هذه األمة عليهم واحدة ،فواحدة يف اجلنة وسايرها يف النار،
فقلت :فما تأمرين؟ قال :عليك بالسواد األعظم ،قال فقلت :يف السواد األعظم ما قد ترى ،قال:السمع
والطاعة خري من الفرقة واملعصية".

-4

321

منع حماسبة احلكام ومراقبتهم ونقدهم وتغيريهم

السنَّة)" :قسمة الفيء  ...إىل األئمة ماض ،ليس ألحد أن يطعن
كما قال أمحد بن حنبل يف (أصول ُ

عليهم ،وال ينازعهم" .وذلك بناء على جمموعة من األحاديث مثل حديث عبادة بن الصامت ،قال":بايعنا
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،على السمع والطاعة يف العسر واليسر واملنشط واملكره ،وعلى أثرة علينا،
وعلى أن ال ننازع األمر أهله" .وحديث عبد اهلل بن مسعود قال قال رسول اهلل (ص)" :ستكون بعدي أثرة

321
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 -ابن أيب زمنني األندلسي ،أصول السنة ص 295 - 294

وأمور تنكروهنا ،قالوا :يا رسول اهلل كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال :تؤدون احلق الذي عليكم وتسألون
اهلل الذي لكم".

322

وحديث حذيفة اليمان ،قال ":قلت :يا رسول اهلل ،إنا كنا بشر فجاء اهلل خبري ،فنحن فيه ،فهل من
وراء هذا اخلري شر؟قال :نعم ،قلت :هل من وراء ذلك الشر خري؟ قال :نعم ،قلت :هل وراء ذلك اخلري
بسنَّيت وسيقوم فيهم
شر؟ قال نعم ،قلت :كيف؟ قال :يكون بعدي أئمة ال يهتدون هبداي ،وال يستنون ُ
رجال قلوهبم قلوب الشياطني يف جثمان انس .قلت :كيف اصنع يا رسول اهلل إن أدركت ذلك؟ قال :تسمع
وتطيع لألمري وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فامسع وأطع".

323

وحديث وائل بن حجر قال ":سأل سلمة بن يزيد اجلعفي رسول اهلل فقال :يا رسول اهلل إن قامت
علينا أمراء يسألوننا حقهم ،ومينعونا حقنا ،فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ،مث سأله فأعرض ،مث سأله يف الثانية أو
324

الثالثة ،فقال":امسعوا وأطيعوا ،فإمنا عليهم ما محلوا وعليكم ما محلتم".
-5

جواز الظلم والفسق واالحنراف للحكام

حسبما يقول االمام أمحد :بوجوب السمع والطاعة لـ"أمري املؤمنني الرب والفاجـر 325.و"الغزو ماض مع
ـرتك"( .أصول السنة).
األمري إىل يوم القيامه البَ ّـر والفاجر ال يُ َ

 - 322مسلم ،وغري واحد من اصحاب الصحاح والسنن.
 - 323مسلم ،كتاب االمارة ،ج  4ص 515
324

 -ابن تيمية ،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،ج  35باب اخلالفة وامللك ،ص 9 – 8

 - 325حسب رواية عبدوس ابن مالك العطار  .الفراء ،األحكام السلطانية ،ص 28
169

بناء على حديث أىب هريرة عن النيب (ص) أنه قال":إن بين إسرائيل كانت تسوسهم األنبياء وكلما
هلك نيب خلفه نيب ،وانه ال نيب بعدي ،وانه سيكون خلفاء فتكثر ،قالوا :فما تأمرنا؟ قال :فُوا هلم ببيعة
األول فاألول وأعطوهم حقهم الذي جعل اهلل هلم ،فان اهلل سائلهم عما اسرتعاهم".
-6

326

حترمي الثورة على الظاملني

كما يقول أمحد بن حنبل" :من خرج على إمام من أئمة املسلمني  -وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له
باخلالفة ،بأي وجه كان ،بالرضا أو بالغلبة  -فقد شق هذا اخلارج عصا املسلمني ،وخالف اآلثار عن رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم :فإن مات اخلارج عليه مات ميتة جاهلية  .وال حيل قتال السلطان ،وال اخلروج عليه
ألحد من الناس ،فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غري ال ُسنَّة والطريق ".

327

بناء على أحاديث مثل حديث عوف بن مالك األشجعي ،قال :مسعت النيب (ص) يقول ":خياركم
أئمتكم الذين حتبوهنم وحيبونكم ،وتصلون عليهم ويصلون عليكم ،وشرار أئمتكم الذين تبغضوهنم
ويبغضونكم وتلعنوهنم ويلعنونكم ،قال :قلنا :يا رسول اهلل أفال ننابذهم عند ذلك؟ قال :ال ما أقاموا فيكم
الص الة ،أال من ويل عليه وال فرآه يأيت شيئا من معصية اهلل فليكره ما يأيت من معصية اهلل تعاىل وال ينزعن
يدا من طاعة" .أو "إنه سيكون عليكم أئمة تعرفون وتنكرون ،فمن أنكر فقد بريء ،ومن كره فقد سلم،
ولكن من رضي وتابع ،فقيل :يا رسول اهلل أفال نقاتلهم؟ قال :ال ما صلوا".
وقد روى هذه األحاديث البخاري ومسلم وأمحد بن حنبل والرتمذي وابن ماجة وأبو داود .ورغم تأييد
اإلمام مالك بن أنس لثورة النفس الزكية وإ فتائه بأنه "ليس على مستكره طالق" .إال أنه مل يكن يرى

 - 326رواه أمحد يف أول كتاب املسند حول (ما يبتدأ به من طاعة اإلمام وترك اخلروج عليه وغري ذلك) .وقد قال أبو عبد
اهلل :ما أحسن هذا احلديث .كأنه أعجبه .اخلالل أبو بكر ،السنة ،ج  ،1ص 78
 - 327أمحد بن حنبل ،أصول السنة ،األصل  28و 33و34
170

اخلروج على احلاكم وإن كان ظاملا ،وحيرم ذلك اخلروج ملا يسوقه من الفنت وإباحة الدماء فيكون القاعد خرياً
من القائم ،والقائم خرياً من السائر".

328

ومن هنا اختذ ابن تيمية موقفا سلبيا من ثورة أهل املدينة ضد يزيد بن معاوية ،واليت اعتربها خروجا عن
طاعة ويل األمر ،ونقضا لبيعته ،ومل يتوقف عند فسق يزيد وال الدماء الزاكية اليت أساهلا يف كربالء أو يف واقعة
احلرة.

329

الس ّين السليب من الثورة ضد احلاكم اجلائر الفاسق إىل هذا اليوم .حيث ورد يف
وقد استمر ذلك املوقف ُ

كتاب (التوحيد) الذي يدرس يف كلية أصول الدين يف جامعة األزهر :أنه "ال جيوز عزل اإلمام بسبب الفسق
واجلور ..ألنه قد ظهر الفسق وانتشر اجلور من األئمة واألمراء بعد اخللفاء الراشدين وكان السلف ينقادون
330

هلم ويقيمون اجلمع واألعياد بإذهنم ،وال يرون اخلروج عليهم".

وقال الشيخ حممد أبو زهرة (1974م)":املشهور عن مذهب أهل ال ُسنَّة أهنم ال يرون اخلروج على
األئمة وقتاهلم بالسيف ،وإن كان فيهم ظلم ،كما دلت على ذلك األحاديث الصحيحة املستفيضة عن النيب
(ص) ألن الفساد يف القتال والفتنة أعظم من الفساد احلاصل بظلمهم بدون قتال وال فتنة ،فيدفع أعظم
الفسادين بالتزام األدىن" 331.ولذلك"مل ينظر مجهور الفقهاء إىل الثورات اليت تقوم ،ولو كان احلكام ظاملني،
نظرة راضية".

332

-7
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اإلميان بالقدر اجلربي

 -األنصاري ،فاضل ،قصة الطوائف ..االسالم بني املذهبية والطائفية ( )2000ص  109دار الكنوز األدبية بريوت

لبنان ،ط1
329

 -ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ج  35باب اخلالفة وامللك ،،ص  10و ص  11وص 12

330

 -املصدر ،ص 151

331

 حممد أبو زهرة ،الوحدة اإلسالمية ،ص 158 -املصدر ،ص 156

332
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كما يقول اإلمام أمحد يف (أصول السنة)" :اإلميان بالقدر خريه وشره ،والتصديق باألحاديث فيه،
واإلميان هبا ،ال يُقال لِ َـم وال كيف ،إمنا هو التصديق واإلميان هبا".
وقد عززت عقيدة "اجلرب" (أو القدر) فكرة اخلضوع للحاكم الظامل ،بناء على جمموعة من األحاديث
اليت انتشرت يف العهد األموي ،مثل :حديث عمرو بن العاص ،قال :مسعت رسول اهلل يقول ":كتب اهلل
مقادير اخلاليق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني الف سنة ،وقال :وعرشه على املاء" .ومسعت
رسول اهلل يقول" :ان قلوب بين آدم كلها بني اصبعني من اصابع الرمحن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ،مث
قال النيب :اهلل مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك" .وحديث عائشة ،قالت :قال رسول اهلل" :ان
اهلل خلق للجنة أهال خلقهم هلا وهم يف أصالب آبائهم ،وخلق للنار أهال خلقهم هلا و هم يف أصالب
333

آبائهم".

وكانت النتيجة الطبيعية هلذه العقيدة هي إلغاء احلرية والقدرة واملسئولية واالختيار عن أية جرمية ،وتربير
ما يفعل الطغاة ،واعتبار سيطرة احلكام الظاملني على الناس قدرا مكتوبا من اهلل ،كما كان حياول احلكام
334

األمويون اإلحياء بأن حكمهم قضاء وقدر مثبت يف الزبر.

وهو ما دفع اإلمام احلسن البصري (110هـ) اىل استنكار ذلك 335.فقد سئل يوما :إن هؤالء امللوك
يسفكون دماء املسلمني ويأخذون أمواهلم ويقولون :امنا جتري أعمالنا على قدر اهلل تعاىل ،فقال :كذب
أعداء اهلل.

336

مما أثار غضب اخلليفة األموي عبد امللك بن مروان عليه ،ودفعه الهتامه بإحداث القول يف

(القدر) فأرسل له رسالة يؤنبه فيها على قوله بالقدر ،جاء فيها" :قد بلغ أمري املؤمنني عنك قول يف وصف
القدر ،مل يبلغه مثله عن أحد ممن مضى ،وال نعلم أحدا تكلم به ممن أدركنا من الصحابة رضي اهلل عنهم،
 - 333مسلم ،القدر ،ج  5ص  509و  510و 517
 - 334الدينوري ،ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ،ج 2ص  32والطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ج 7ص  216و ،ج7
ص221
 - 335هو موىل ابن عبدين من سيب ميسان ،ولد يف املدينة .اخليون ،رشيد ،معتزلة البصرة وبغداد ،ص 29
 - 336املعارف ص  441شذرات الذهب ،وفيات 110
172

كان بلغ أمري املؤمنني عنك ،وقد كان أمري املؤمنني يعلم منك صالح حالك وفضال يف دينك ودراية يف
الفقه وطلبا له وحرصا عليه ،مث أنكر أمري املؤمنني هذا من قولك ،فاكتب ألمري املؤمنني مبذهبك ،والذي به
تأخذ عن اصحاب رسول اهلل (ص) أم عن رأي رأيته؟ أم عن أمر يعرف تصديقه يف القرآن ،فاننا مل نسمع
يف هذا الكالم جمادال وال ناطقا قبلك".

337

فرد عليه احلسن البصري قائالً" :إعلم يا أمري املؤمنني ،أن اهلل مل جيعل األمور حتماً على العباد ،ولكن
قال إن فعلتم كذا فعلت بكم كذا ،وإمنا جيازيهم باألعالم" .وضمن احلسن رسالته عددا كبريا من اآليات
338

القرآنية الكرمية اليت تؤكد مسئولية اإلنسان عن أفعاله.

وأكد البصري لعبد امللك" :إمنا أحدثنا الكالم فيه من حيث أحدث الناس النكرة له ،فلما أحدث
احملدثون يف دينهم ما أحدثوه أحدث اهلل للمتمسكني بكتابه ما يبطلون به احملدثات وحيذرون به من
املهلكات ..فافهم أيها األمري ما أقوله فإن ما هنى اهلل فليس منه ،ألنه ال يرضى ما يسخط من العباد ،فانه
تعاىل يقول":وال يرضى لعباده الكفر ،وإن تشكروا يرضه لكم"( .الزمر  ،)7فلو كان الكفر من قضائه وقدره
339

لرضي ممن عمله".

 - 337اهلمداين ،القاضي عبد اجلبار ،فضل االعتزال ،ص  ،223 – 251اخليون ،رشيد ،ص 38
 - 338منها " ملن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر" .املدثر 37 ،و " كل نفس مبا كسبت رهينة" .املدثر 38 ،و " قل إن
اهلل ال يأمر بالفحشاء أتقولون على اهلل ما ال تعلمون" .األعراف 28 ،و " ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم
بركات من السماء واألرض ولكن كذبوا فأخذناهم مبا كانوا يكسبون" .األعراف .96 ،اخليون ،رشيد ،معتزلة البصرة
وبغداد ،ص 39
 - 339الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،ج 4ص  230-227اخليون ،معتزلة البصرة وبغداد ،ص  ،39نقال عن ابن املرتضى
املعتزيل ،ويقول اخليون :إن الشهرستاين يف (امللل والنحل) حاول أن ينفي هذه الرسالة اجلوابية عن إمام اهل السنة ،وقال:
اهنا لواصل بن عطاء .املصدر ،ص 41
173

الس ّين" أمحد بن حنبل وأهل احلديث بصورة عامة (واحلشويون
ومع ذلك فقد آمن مؤسس "املذهب ُ
بصورة خاصة ) بنظرية اجلرب ،من خالل إمياهنم وتصديقهم باألحاديث اليت انتشرت يف العهد األموي ،واليت
السنَّة ،سالبني بذلك من اإلنسان احلرية
تتحدث عن القدر بصورة تعين اجلرب .واعتربوا ذلك ركنا من أركان ُ
واملسؤولية عن فعل أي شيء أو اختيار أي شيء ،سواء كان طاعة أو معصية.

وقد اعترب اإلمام أمحد "اإلميان بالقدر خريه وشره ،والتصديق باألحاديث فيه ،واإلميان هبا" أصال من
(أصول الُ َّسنة) وهنى عن أن يقال ":ملَ؟ و كيف؟ ،إمنا هو التصديق واإلميان هبا .ومن مل يعرف تفسري
340
احلديث ،ويبلغه عقله؛ فقد كفي ذلك وأحكم له؛ فعليه اإلميان به والتسليم له".
ويقول الربهباري ،إمام أهل ال ُسنَّة يف القرن الرابع":إعلم أنه ال يدخل اجلنة أحد إال برمحة اهلل ،وال
وفاجرهم عذهبم غري ظامل هلم.
يعذب اهلل أحدا بذنوبه ،ولو عذب اهلل أهل السماوات وأهل األرضني بـََّرهم
َ
وال جيوز أن يقال هلل تبارك وتعاىل إنه ظامل ،وإمنا يظلم من يأخذ ما ليس له ،واهلل (جل ثناؤه) له اخللق

واألمر ،واخللق خلقه ،والدار داره ،ال يسأل عما يفعل وهم يسألون ،وال يقال :مل؟ وكيف؟ ال يدخل أحد
بني اهلل وخلقه".

341

وذهب القدري الربهباري إىل إنكار فكرة االبتالء يف الدنيا ،وزعم أن اهلل فضل املؤمنني على الكافرين
هبدايتهم لإلميان ،ومع ذلك فانه قد يعذهبم يف اآلخرة ،ويدخلهم النار .ومن يقول عكس ذلك فهو صاحب
بدعة.

342

وقد روى إمام أهل ال ُسنَّة يف القرن اخلامس ،هبة اهلل ابن احلسن بن منصور الطربي الاللكائي ،عن
سفيان الثوري أنه قال ":ال ينفعك الذي كتبت حىت تؤمن بالقدر خريه وشره وحلوه ومره كل من عند اهلل عز
السنَّة ،ومن ترك منها شيئا
السنَّة عشرة ،فمن كن فيه فقد استكمل ُ
وجل" .ونقل عن سفيان بن عيينة ":أن ُ
343
السنَّة ،وأوهلا :إثبات القدر".
فقد ترك ُ
340
341
342
343
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 ابن حنبل ،أصول السنة ،األصل 12 الربهباري ،شرح السنة ،ص 27و28 املصدر ،ص 29 -اإلمام الاللكائي ،هبة اهلل بن احلسن ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة ،فقرة رقم  314وفقرة رقم 316

وحسب الكتاب املنسوب إىل اإلمام أيب احلسن األشعري "اإلبانة عن أصول الديانة" 344فإن األشعري
يستعني فيه بعدد من الروايات اليت تؤكد القدر املكتوب على اإلنسان ،وتنفي قدرته على االختيار.
ويذهب إىل أن اهلل خلق املؤمنني للجنة وخلق الكافرين للنار.

346

345

وينقل حديثا عن رسول اهلل (ص) أنه

قال":ما منكم من نفس منفوسة إال قد كتب مكاهنا من اجلنة أو النار ،وإال قد كتبت شقية أو سعيدة"
فقال رجل من القوم :يا رسول اهلل أفال منكث على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة يصري إىل
ميسر ،أما أهل الشقاوة
السعادة ،ومن كان من أهل الشقاوة فيصري إىل الشقاوة .فقال (ص) اعملوا فكل َّ
فميسرون لعمل السعادة".
فميسرون لعمل الشقاوة وأما أهل السعادة َّ
َّ

347

وقد روى البخاري و مسلم عن أيب هريرة ،حديث احتجاج آدم وموسى ،قال :قال رسول اهلل (ص):
"احتج آدم وموسى عند رهبما ،فحج آدم موسى ،قال موسى :أنت آدم الذي خلقك اهلل بيده ،ونفخ فيك
من روحه وأسجد لك مالئكته وأسكنك يف جنته مث أهبطت الناس خبطيئتك اىل االرض .فقال آدم :أنت
موسى الذي اص طفاك برسالته وبكالمه ،واعطاك األلواح فيها تبيان كل شئ وقربك جنيا ،فبكم وجدت اهلل
كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى :بأربعني عاما .قال آدم :فهل وجدت فيها (وعصى آدم ربه فغوى)؟

344

 -وهو كتاب يدعي احلنابلة أنه آخر ما كتبه األشعري بعد ما مال إليهم متاما ،بينما ينفي صحته األشاعرة.

345

 -فيقول ":روى معاوية بن عمرو ،قال حدثنا زائدة ،قال :حدثنا سليمان األعمش ،عن زيد بن وهب ،عن عبد اهلل

بن مسعود ،قال :أخربنا رسول اهلل (ص) وهو الصادق املصدوق":إن خلق أحدكم جيمع يف بطن أمه أربعني ليلة ،مث يكون
علقة مثل ذلك ،مث يكون مضغة مثل ذلك ،مث يبعث اهلل امللك ،قال فيؤمر بأربع كلمات ،يقال :اكتب أجله ورزقه وعمله
وشقي أو سعيد ،مث ينفخ فيه الروح ،قال :فوالذي ال إله غريه إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها
إال ذراع ،فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ،فيدخلها ،وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حىت ما يكون بينه
وبينها إال ذراع ،فيسبق عليه الكتاب ،فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها" .املصدر ،ص ( 97البخاري 3208 :مسلم:
)2643
346
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 املصدر ،ص 83 – 82 -املصدر ،ص ( 99 – 98البخاري 1362 :مسلم)2647 :

قال :نعم ،قال :أفتلومين على أن عملت عمال كتبه اهلل علي أن أعمله ،قبل أن خيلقين بأربعني سنة؟ قال
رسول اهلل (ص) فحج آدم موسى".

348

وقد حكى إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين (449هـ) بسنده أن أبا معاوية الضرير حدث الرشيد
حبديث أيب هريرة حول القدر واحتجاج آدم وموسى ..فاعرتض أحد احلاضرين قائال :كيف هذا وبني آدم
وموسى ما بينهما؟ فوثب به هارون وقال :حيدثك عن رسول اهلل (ص) وتعارضه بكيف؟

349

ويكمل ابن كثري القصة قائالً :ان الرشيد غضب من ذلك غضبا شديدا ،وقال :أتعرتض على
احلديث؟ علي بالنطع والسيف ،فاحضر ذلك ،فقام الناس اليه ،يشفعون فيه ،فقال الرشيد :هذه زندقة ،مث
أمر بسجنه ،وأقسم أال خيرج حىت خيربه من ألقى اليه هذا ،فأقسم ذلك الرجل باألميان املغلظة ما قال هذا له
أحد ،وامنا كانت هذه الكلمة بادرة منه وانه يستغفر اهلل ويتوب اليها منه فأطلقه.

350

وعلق الصابوين بعد إيراده تلك القصة :هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول اهلل (ص) ويقابله
بالقبول والتسليم والتصديق ،وينكر أشد االنكار على من يسلك فيها غري هذا الطريق الذي سلكه هارون
الرشيد  -رمحه اهلل  -مع من اعرتض على اخلرب الصحيح الذي مسعه بكيف؟ على طريق االنكار له واالبتعاد
عنه ،ومل يتلقفه بالقبول.
-8

351

التفضيل بني الصحابة

 - 348البخاري ومسلم ،كتاب القدر ،ج  5ص 507
 - 349الصابوين  ،عقيدة السلف ،ص 320
 - 350ابن كثري ،البداية والنهاية 215 /10
 - 351الصابوين ،عقيدة السلف وأصحاب احلديث ،ص  ،321عبد العزيز آل عبد اللطيف ،االعتقاد القادري ،دراسة
وتعليق ،جملة جامعة أم القرى ،ج ،18ص  230 – 229عدد  39سنة 1427
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الس ّين ،تفضيل الصحابة حسب تسلسل تبوؤ اخللفاء األربعة ملنصب اخلالفة،
ومن أبرز مالمح املذهب ُ

مث أعضاء الشورى العمرية (الستة) حيث يقول االمام أمحد":خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ،مث

عمر بن اخلطاب ،مث عثمان بن عفان ،نـُقـ ّدم هؤالء الثالثة كما قدمهم أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ،مل خيتلفوا يف ذلك ،مث بعد هؤالء الثالثة أصحاب الشورى اخلمسة :علي بن أيب طالب ،وطلحة،
والزبري ،وعبدالرمحن بن عوف ،وسعد ،كلهم يصلح للخالفة ،وكلهم إمام ،ونذهب يف ذلك إىل حديث ابن
عمر " :كنا نعُ ُّـد ورسول اهلل حي وأصحابه متوافرون :أبو بكر ،مث عمر ،مث عثمان ،مث نسكت "  ...مث من
بعد أصحاب الشورى أهل بدر من املهاجرين ،مث أهل بدر من األنصار من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل

عليه وسلم على قدر اهلجرة والسابقة ،أوالً فأوالً ".

352

وهذا استنباط من أحداث التاريخ ،وال عالقة له بأعماهلم وجهادهم وسبق اسالمهم .وهو أمر
شخصي مل ينزل فيه قرآن وال ُسنَّة .اضافة اىل أنه ليس مسألة دينية وامنا شخصية ،اعتمادا على قول عبد اهلل
السنّية ،وإن اختلف مع املتطرفني ال ُسنَّة األمويني الذين كانوا
بن عمر .ولكن أمحد يرفعها اىل درجة العقيدة ُ
يبغضون االمام علي ،فعده أمحد "رابع اخللفاء الراشدين".
-9

تفسري النفاق بالكفر الباطين ،فقط

وذلك من أجل االلتفاف على أحاديث الرسول اليت تشرح صفات املنافقني ببعض أعماهلم ،يف حماولة
لتبييض صفحة بعض املنافقني من الصحابة ،الذين انقلبوا على الشورى واألمة ،حيث يقول اإلمام أمحد:
"النفاق هو :الكفر ،أن يكفر باهلل ويعبد غريه ،ويُـظ ِهـر اإلسالم يف العالنية ،مثل املنافقني الذين كانوا على
عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وقوله صلى اهلل عليه وسلم " :ثالث من كن فيه فهو منافق " هذا
على التغليظ ،نرويها كما جاءت ،وال نفسرها  ...وحنو هذه األحاديث مما قد صح ِ
ـسـلم له،
ُ
وحـفـظ ،فإنا نُ َ
نفسر هذه األحاديث إال مثل ما جاءت ،ال
وإن مل نعلم تفسريها ،وال نتكلم فيها ،وال جنادل فيها ،وال ّ

 - 352قال شارح الطحاوية" :روي عن أيب حنيفة تقدمي علي على عثمان ،ولكن ظاهر مذهبه تقدمي عثمان على علي،
وعلى هذا عامة أهل السنّة"( .شرح الطحاوية :ص  ،)486وقال ابن تيمية" :وهذه املسألة  -مسألة عثمان وعلي -
ليست من األصول اليت يضلل املخالف فيها"( .الفتاوى . )153/3 :القفاري ،مسألةُ التّقريب ج 1ص 30
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نردها إال بأحق منها ".

353

 -10اخللط بني الصحابة( ،املهاجرين واألنصار والطلقاء) والغض عن مساوئ املنافقني
وجرائم بعضهم
حيث يقول اإلمام أمحد" :من انتقص أحداً من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،أو أبغضه
حبدث كان منه ،أو ذكر مساوئه ،كان مبتدعا ،حىت يرتحم عليهم مجيعا ،ويكون قلبه هلم سليما" ،ويفسر
الصحبة برؤية النيب ولو ساعة من الزمن " :أفضل الناس بعد هؤالء أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ،القرن الذي بعث فيهم .وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة ،أو رآه فهو من أصحابه ،له
من الصحبة على قدر ما صحبه ،وكانت سابقته معه ،ومسع منه ،ونظر إليه نظرة" 354.وذلك ليدخل معاوية
والطلقاء يف مجاعة الصحابة من املهاجرين واألنصار ،ومينع انتقاده.

355

 -11نصب العداء ألهل البيت
وكان تأثري العهد األموي واضحا يف موقف بعض "أهل احلديث" النواصب السليب من االمام علي بن
أيب طالب ،حيث كانوا يعتربون جمرد حب آل حممد نوعاً من الرفض ،ولذلك كانوا يتهمون االمام الشافعي
353

 -ابن حنبل ،أمحد ،أصول السنة.

354

 -املصدر

 - 355القاسم ،ص  253الصحابة  /معاوية .يقول ابن عرفة املعروف بنفطويه :إن أكثر االحاديث يف فضائل الصحابة
قد افتعلت يف أيام بين أمية تقربا اليهم مبا يظنون اهنم يرغمون أنوف بين هاشم ،وقد صيغت باسلوب جيعل من كل
صحايب قدوة صاحلة ألهل االرض ،وتصب على كل من سب أحدا منهم أو اهتمه بسوء ،كما جاء فيما رووه عن أنس بن
مالك (من سب أحدا من أصحايب فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني ،ومن عاهبم أو انتقصهم فال تواكلوه وال تشاربوه
وال تصلوا عليه) .ابن ايب احلديد ،شرح هنج البالغة ،ص  61 – 15 – 13ويف الوقت الذي كان فيه االمام أمحد ينظر
للكف عما فعل الصحابة والسكوت عما شجر بينهم ،فان اخلليفة العباسي املتوكل ،الذي اعتربه احلنابلة "ناصر السنة" كان
يقوم باالستهزاء باالمام علي والسخرية منه ،وإعالن البغض له .ابن األثري ،الكامل يف التاريخ ،ج  ،6ص 108
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بالرفض ،فضالً عن غريه من الشيعة "احملبني" ألهل البيت .فقد قال له حيىي بن معني ،يوماً :إن فيك بعض
التشيع ألنك تظهر حب آل حممد ،فقال :يا قوم أمل يقل رسول اهلل (ص) ":ال يؤمن أحدكم حىت أكون
أحب اليه من والده وولده والناس أمجعني"؟ أليس من الدين أن أحب قرابيت وذوي رمحي إذا كانوا من
356

املتقني؟

وعرب االمام الشافعي عن معاناته من هؤالء املتطرفني (النواصب) يف أبياته املعروفة:
يا راكباً قف باحملصب من مىن  ...واهتف بقاعد خيفها والناهض

ِ
الفائض
سحراً إذا فاض احلجيج إىل مىن  ...فيضاً كملتطم الفرات
إن كان رفضاً حب آل حممد  ...فليشهد الثقالن أين رافــضي

357

وقد وجد االمام أمحد بن حنبل مشقة كبرية يف إقناع بعض أهل احلديث (وال سيما النواصب) خبالفة
االمام علي واعتباره رابع اخللفاء الراشدين .فقد دخل عليه رجل ،حني أظهر الرتبيع بعلي ،فقال :يا أبا عبد
اهلل إن هذه اللفظة توجب الطعن على طلحة والزبري ،فقال له :بني ما قلت وما حنن وحرب القوم نذكرها؟
فقال :أصلحك اهلل ،امنا ذكرناها حني ربعت وأوجبت له اخلالفة ،وما جيب لألئمة قبله ،قال :وما مينعين من
ذلك؟ قال :حديث ابن عمر ،فقال له :إن عمر حني طعن قد رضي عليا للخالفة على املسلمني وأدخله يف
الشورى ،وعلي بن أيب طالب قد مسى نفسه أمري املؤمنني فأقول أنا ليس للمؤمنني بأمري؟ فانصرف عنه.

358

السنَّة" يرتدد يف االعرتاف خبالفة االمام علي ،كان بعضهم يثبت
ويف الوقت الذي كان فيه بعض "أهل ُ

خالفة معاوية ،كالقاضي أبو بكر بن العريب ( 543هـ) ،الذي يقول" :معاوية خليفة وليس مبلك ،وقد نفذ
امليعاد وصحت البيعة ملعاوية ...فان قيل ،فقد روي عن سفينة :أن النيب (ص) قال":اخلالفة ثالثون سنة مث
يعود ملكا" فإذا عددنا من والية أيب بكر اىل تسليم احلسن كانت ثالثني ال تزيد وال تنقص يوما ،قلنا :هذا
احلديث يف ذكر احلسن بالبشارة "إبين هذا سيد ،ولعل اهلل يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني"
356

 -اجلندي ،عبد احلليم ،االمام الشافعي ،ص 20

357

 -وكان أمحد بن حنبل يعترب من يقدم عليا على عثمان "رجل سوء" .اخلالل ،أبو بكر ،السنة ،ج  2ص 382

358

 -الاللكائي ،شرح اصول اعتقاد أهل السنة ،فقرة رقم2670:
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والثناء عليه جلريان الصلح على يديه ،أو تسليمه األمر ملعاوية ،عقد منه له ،وهذا (اخلالفة ثالثون) حديث
ال يصح ،ولو صح فهو معارض هبذا الصلح املتفق عليه ،فوجب الرجوع اليه".

359

ويضيف ":فال تلفتوا اىل أحاديث ضعف سندها ومعناها .ولو اقتضت احلال النظر يف األمور لكان -
واهلل أعلم  -رأي آخر للجمهور ،ولكن انعقدت البيعة ملعاوية بالصفة اليت شاءها اهلل ،على الوجه الذي
وعد به رسول اهلل مادحا له راضيا عنه".

360

ويدافع ابن العريب عن توريث معاوية اخلالفة البنه يزيد باالستبداد ،فيقول":إن معاوية ترك األفضل يف
أن جيعلها شورى ،وال خيص هبا أحدا من قرابته ...وانعقدت له البيعة شرعا ،ألهنا تنعقد بواحد ،وقيل
باثنني ،فان قيل :ملن فيه شروط االمامة .قلنا :ليس السن من شروطها ،ومل يثبت أنه يقصر يزيد عنها ،فان
قيل :كان منها العدالة والعلم ،ومل يكن يزيد عدال وال عاملا .قلنا :وبأي شئ نعلم عدم علمه ،أو عدم
عدالته؟".

361

ورغم اعرتافه بقتل معاوية حلجر بن عدي ،اال ان ابن العريب يربئه ويلقي باللوم على حجر فيقول" :قد
علمنا قتل حجر كلنا ،واختلفنا ،فقائل يقول :قتله ظلما ،وقائل يقول :قتله حقا .فإن قيل :األصل قتله
ظلما ،إال أن يثبت عليه ما يوجب قتله .قلنا :األصل أن قتل االمام باحلق ،فمن ادعى بالظلم فعليه
الدليل".

362

السنَّة" من يزيد بن معاوية ،قاتل
كما كان تأثري العهد األموي واضحاً أو أوضح ،يف موقف "أهل ُ
اإلمام احلسني بن علي ،الذي نسجوا له حديثا عن الرسول يستغفر له ضمن من شارك يف غزوة يف بالد
الروم .والرتدد يف لعنه.
 - 359ابن العريب ،أبو بكر ( 543هـ) العواصم من القواصم ،ص  325 – 324حتقيق الدكتور عمار طاليب ،1974
مكتبة دار الرتاث ،القاهرة
 - 360املصدر ،ص 325
 - 361املصدر ،ص 332
 - 362املصدر ،ص 326
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حيث يروى عن اإلمام أمحد ،روايتان يرفض يف إحدامها لعن يزيد 363.ويقول يف األخرى :أن ال بأس
بلعن يزيد بن معاوية .قال ابن كثري" :وهو رواية عن أمحد بن حنبل اختارها اخلالل وأبو بكر بن عبد العزيز
والقاضي أبو يعلى وابنه القاضي أبو احلسن .وانتصر لذلك أبو الفرج بن اجلوزي يف مصنف مفرد وجوز
لعنته".

364

وقد بلغ التعصب لبين أمية لدى ابن العريب ،اىل درجة الدفاع عن يزيد والقاء اللوم على االمام احلسني
يف مقتله بكربالء ،بقوله" :ما خرج اليه أحد إال بتأويل ،وال قاتلوه إال مبا مسعوا من جده املهيمن على
الرسل" ...إهنا ستكون هنات وهنات ،فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة وهي مجيع فاضربوه بالسيف كائنا
من كان" فما خرج الناس إال هبذا وأمثاله".

365

 -12صيام عاشوراء ،والفرح مبقتل اإلمام احلسني
السنَّة"
على عكس الشيعة الذين حيتفلون بيوم عاشوراء حزنا على مقتل االمام احلسني ،يقوم "أهل ُ
بصيام يوم العاشر من ُحمرم من كل عام ،بناء على حديث يروونه عن اب ِن عبَّاس قَ َ ِ
ال":قَد َم النِ ُّ
ْ َ
صلَّى اللَّهُ
َّيب َ
ّ
ِ
ِ
صالِ ٌح َه َذا يـَ ْوٌم َجنَّى اللَّهُ بَِين
وراءَ فَـ َق َ
وم يـَ ْوَم َع ُ
َعلَْيه َو َسلَّ َم الْ َمدينَةَ فَـَرأَى الْيَـ ُه َ
ال َما َه َذا قَالُوا َه َذا يـَ ْوٌم َ
صُ
ود تَ ُ
اش َ
ِ
إِسرائِ ِ
ال فَأَنَا أَح ُّق ِمبُوسى ِمْن ُكم فَصامه وأَمر بِ ِ
صيَ ِام ِه".
وسى قَ َ
يل م ْن َع ُد نوه ْم فَ َ
َ
َ
ص َامهُ ُم َ
ْ َ َ ُ َ ََ
َْ َ
السنَّة" يتجاوزون موضوع الصوم ،ليحتفلوا بيوم
وبغض النظر عن صحة هذه الرواية ،فان بعض "أهل ُ
عاشوراء كيوم فرح ويعدونه عيدا سنويا ،يوزعون فيه احللوى ،ويوصون بالتوسعة على العيال ،بناء على رواية
يرووهنا" :من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع اهلل عليه سائر سنته".
363

 -قال صاحل بن أمحد بن حنبل :قلت أليب :إن قوما يقولون إهنم حيبون يزيد ،فقال :يا بين ،وهل حيب يزيد أحد يؤمن

باهلل واليوم اآلخر؟ فقلت :يا أبت ،فلماذا ال تلعنه؟ فقال :يا بين ،ومىت رأيت أباك يلعن أحدا؟ ابن تيمية ،جمموع الفتاوى
 483/4وانظر نفس املعىن يف منهاج السنة 573/4
364

 -ابن كثري :البداية والنهاية  8/223ولكن ابن تيمية يرى أن هذه الرواية مل تصح عن اإلمام أمحد .منهاج السنة

574/4
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 -ابن العريب ،العواصم من القواصم ،ص 338

وقد أنكر احملدث األلباين يف كتابه"..متام املنة" صحة هذا احلديث ،وقال ":طرق احلديث مدارها على
مرتوكني أو جمهولني ومن املمكن أن يكونوا من أعداء احلسني رضي اهلل عنه الذين وضعوا األحاديث يف
فضل اإلطعام واالكتحال وغري ذلك يوم عاشوراء معارضة منهم للشيعة الذين جعلوا هذا اليوم يوم حزن
على احلسني رضي اهلل عنه ألن قتله كان فيه" .ونقل قول املناوي عن اجملد اللغوي أنه قال" :ما يروى يف
فضل صوم يوم عاشوراء والصالة فيه واإلنفاق واخلضاب واإلدهان واالكتحال بدعة ابتدعها قتلة احلسني
رضي اهلل عنه".
وشرح املقريزي ذلك قائالً":ملا زالت الدولة (الفاطمية) ّاختذ امللوك من بين أيّوب يوم عاشوراء يوم
ّ
سرور ويوسعون فيه على عياهلم ويتبسطون يف املطاعم ويصنعون احلالوات ويتّخذون األواين اجلديدة
احلجاج يف أيّام عبد امللك بن مروان،
ويكتحلون ويدخلون احلمام ،جرياً على عادة أهل الشام ،اليت سنّها ّ

كرم اهلل وجهه ،الذين يتخذون يوم عاشوراء يوم عزاء وحزن على
لريغموا به آناف شيعة علي بن أيب طالب ّ
وتبسط
احلسني بن علي ،ألنه قتل فيه وقد أدركنا بقايا مما عمله بنو أيّوب ،من ّاختاذ يوم عاشوراء يوم سرور ّ
366
."...
وال تزال حىت اليوم تُعقد يف بعض البالد السنية يف يوم عاشوراء ،االحتفاالت ،وتوزع األطعمة ويتربك

الناس فيه بالصاله والصوم .وهذا من آثار األمويني.

الفصل الثاني
العباسيون واستغالل المذاهب السنية

بالرغم من أن العباسيني كانوا يشكلون ،يف بداية حركتهم ،فصيال من احلركة الشيعية املعارضة
ل ألمويني ،إال أهنم ساروا بعد انتصارهم على خطى األمويني يف إقامة نظام سياسي يقوم على القوة وهتميش
األمة واالنفراد بالسلطة ،وهو ما دفعهم اىل استلهام الثقافة السياسية األموية "السلطانية" وتطويرها مبا خيدم
366
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 -املقريزي ،اخلطط املقريزيّة ،ج ،1ص 490

مصاحلهم ،فبدأوا باالنقالب على شعاراهتم وأهدافهم السياسية ،وقاموا بعد حوايل مائة عام بدعم "املذهب
الس ّين " على يد االمام أمحد بن حنبل .واستمرت رعايتهم له خالل القرون التالية حىت أصبحوا يشكلون
ُ
العمود الفقري لذلك املذهب.
األصول الرافضية للعباسيين
مل يكن العباسيون ،لدى نش أهتم األوىل يف القرن الثاين اهلجري ،فصيال من احلركة الشيعية فقط ،وإمنا
الس ّين الوليد أية رابطة .فقد بايع مؤسس
كانوا من املتطرفني "الرافضة" ولذلك مل تكن تربطهم باملذهب ُ
الدولة العباسية أبو جعفر املنصور ،إمام الشيعة حممد بن عبد اهلل بن احلسن "النفس الزكية" يف اجتماع
"األبواء" الذي ضم فروع بين هاشم املختلفة ،ممثال لفرع بين العباس مع أخيه ابراهيم االمام وعمهما صاحل
بن علي .ذلك االجتماع التارخيي الذي مهد للثورة على األمويني ،بعد مقتل اخلليفة الوليد بن يزيد سنة
 ،125وحتمس املنصور للنفس الزكية ،حىت أنه بايعه مرة أخرى باملسجد احلرام ،وأمسك بركابه وراح ينادي:
"هذا مهدينا أهل البيت".

367

و"يا لثارات احلسني".

ونظراً لطموحات العباسيني بالسلطة ،فقد كانوا حياولون اكتساب الشرعية الدينية باالدعاء أهنم جزء
من "العرتة" اليت يقولون أن النيب أوصى بالتمسك هبا اىل جانب القرآن ،عندما قال" :إين خملف فيكم
الثقلني :كتاب اهلل وعرتيت" 368.حيث كان العباسيون يعتقدون بأهنم مع العلويني أبناء عم الرسول ،وأهنم
مجيعا ينضوون حتت عنوان "العرتة" ألهنا حسب اللغة :تعين أقرباء الرجل ،وتطلق على األبناء وأبناء العم.
وكانوا يعتقدون أن أبا بكر وعمر وعثمان قد اغتصبوا اخلالفة من االمام علي ،أو من العباس ،ويتربأون
منهم.
وعندما اعلن داود بن علي الدولة العباسية قال" :يا أهل الكوفة مل يقم فيكم إمام بعد رسول اهلل إال
369

علي بن أىب طالب ،وهذا القائم فيكم ،يعين أبا العباس السفاح (136 – 132هـ) ".
367

 -االصفهاين ،أبو الفرج ،مقاتل الطالبيني ،ج 1ص  65موقع الوراقwww.alwarraq.com ،

368
الصحابة وسنن الرتمذي 26|3
 مسلم ،باب فضائل علي بن أيب طالب ،كتاب فضائل ّ - 369تاريخ الطربي ،ج ،6ص  43و  ،83وابن األثري ،الكامل يف التاريخ ،ج ،5ص  318و املسعودي ،مروج الذهب،
ج ،3ص 252

183

ومن هنا اعترب أبو احلسن األشعري ،شيعة العباسيني "الراوندية" الفرقة التاسعة من الرافضة .وقال:
"زعموا أن النيب نص على العباس بن عبد املطلب ،ونصبه إماما مث نص العباس على إمامة ابنه عبد اهلل
ونص عبد اهلل على امامة ابنه علي .مث ساقوا االمامة اىل ان انتهوا هبا اىل ايب جعفر املنصور ،وهؤالء هم
370
الراوندية".
وعندما استلم العباسيون السلطة ،وانفردوا هبا؛ طالب حممد بن عبد اهلل النفس الزكية ،املنصور (136
371

– 158هـ) بالوفاء له ببيعته ،ورفض االعرتاف بشرعية احلكم العباسي.

فأعاد العباسيون تشكيل

أيديولوجيتهم السياسية ،وقالوا :إن رسول اهلل قبض ،وإن أحق الناس باالمامة بعده العباس ابن عبد املطلب،
ألنه عمه ووارثه وعصمته لقول اهلل عز وجل" :وأولوا االرحام بعضهم اوىل ببعض يف كتاب اهلل" وإن الناس
372

اغتصبوه حقه ،وظلموه أمره ،اىل أن رده اهلل اليهم.

المنصور والمعتزلة
وهنا حاول املنصور أن يوثق العالقة مع زعيم املعتزلة عمرو بن عبيد (144هـ) فطلب منه مناصرة
373

الدولة العباسية ،ولكن عمرواً رفض االستجابة له أو التعاون معه.

وقال له" :إن أصحايب ال يأتونك،

وهؤالء الشياطني على بابك ،فان أطاعوهم أغضبوا اهلل ،وإن عصوهم أغروك وألَّبوك عليهم".

374

370

 -األشعري ،مقاالت اإلسالميني ،ص 21

 - 371املصدر ،ص 67
 - 372تاريخ الطربي ،ج ،6ص  43و  ،83وابن األثري ،الكامل يف التاريخ ،ج ،5ص  318و املسعودي ،مروج الذهب،
ج ،3ص  252وسعد بن عبد اهلل االشعري القمي ،املقاالت والفرق ،ص 67
 - 373عيون االخبار  1ص  209تاريخ بغداد 12 ،ص  168العقد الفريد  4ص 222
 - 374فضل االعتزال ،ص 249
184

واعرتض عمرو بن عبيد على إسناد املنصور والية العهد البنه حممد املهدي 375.فاهتمه املنصور بعالقة
ما مع حممد بن عبد اهلل النفس الزكية ،الذي بدأ يعد العدة للثورة على املنصور .واستقطب املعتزلة برئاسة
376

بشري الرحال.
وحاول املنصور ،بعد افرتاقه عن أبناء عمه العلويني وفشله يف كسب املعتزلة ،التقرب من االمام مالك،
فطلب منه أن يكتب "املوطأ" ليكون مبثابة قانون للدولة العباسية .كما حاول يف نفس الوقت التقرب من
اإلمام أيب حنيفة النعمان ،وتوليته القضاء ،لكنه رفض التعاون معه ،وأيد ثورة إبراهيم بن عبد اهلل يف البصرة،
مما زاد من غضبه عليه ،فألقى به يف السجن .
ونتيجة هلذا االنشقاق الذي تعمد بالدم ،ابتعد خليفة املنصور ،حممد املهدي (169 – 158هـ) عن
العلويني أكثر من أبيه ،واختذ موقفا سلبيا شديدا من االمام علي وبدأ يصفه باجلور ،واعتربه واحدا من
"اخللفاء املغتصبني للخالفة" .وقال" :كان العباس عمه ووارثه وأوىل الناس به ،وان أبا بكر وعمر وعثمان
وعلي وكل من دخل يف اخلالفة وادعى االمامة بعد رسول اهلل غاصبون متوثبون بغري حق" .ودعا شيعة بين
377

العباس "الراوندية" اىل هذه النظرية واخذ بيعتهم عليها.

مث تدهورت عالقات العباسيني بالعلويني أكثر ..فأكثر ..بعد خروج احلسني بن علي (شهيد فخ) على
اخلليفة العباسي موسى اهلادي سنة  169يف املدينة املنورة 378.مث خروج حيىي بن عبد اهلل بن احلسن يف بالد
الديلم ،على اخلليفة العباسي هارون الرشيد (193 – 170هـ) مما أدى اىل حدوث حتول لدى العباسيني
حنو االعتدال ونبذ التطرف "الرافضي" والتحرر من نظرياهتم اخلاصة بشأن اإلمامة والوصية ،باجتاه أهل
احلديث ،وما سيعرف الحقا "باملذهب السين".
وجنح املهدي العباسي ،باقناع تلميذ أيب حنيفة ،أيب يوسف يعقوب بن ابراهيم األنصاري (182هـ)
بتوىل منصب القضاء ،وتولية القضاة يف مجيع واليات الدولة ،وهو ما فتح أول عالقة بني النظام العباسي
واملذهب احلنفي ،حيث مسح ذلك أليب يوسف بنشر املذهب احلنفي على نطاق واسع ،وتولية القضاة
األحناف.
 - 375مروج الذهب ،ص 286
 - 376ابن قتيبة ،عيون االخبار  1ص 209
 - 377املسعودي ،مروج الذهب ،ج ،3ص 252
 - 378تاريخ الطربي ج 4ص  597و تاريخ ابن خلدون ،سنة 66
185

379

واستمر أبو يوسف يف منصبه اىل عهد اخلليفة هارون الرشيد ،الذي كتب له كتاب (اخلراج) الشهري.

واضطر أبو يوسف وتالمذته الالحقون اىل التنازل عن الفكر السياسي الذي كان يؤمن به اإلمام أبو
حنيفة ،والقائم على الشورى والبيعة بالرضا ،واالعرتاف بدال من ذلك بشرعية املتغلب ،والوراثة يف
380
اخلالفة.
وكان حلاجة العباسيني اىل قاعدة شعبية عريضة ،دور كبري يف حتول العباسيني من التطرف "الرافضي"
باجتاه أهل احلديث واحرتام اخللفاء الثالثة ،والتحرر من نظرياهتم اخلاصة بشأن اإلمامة والوصية.

381

العباسيون و"أهل الحديث"
وكانت عالقة اخللفاء العباسيني األوائل (السفاح واملنصور واملهدي واهلادي) مع "أهل احلديث" ضعيفة
يف البداية ،يف حني مل يكن هؤالء (احملدثون) قد تطوروا بعد اىل مذهب واضح املعامل باسم "أهل السنة".
ولكن العباسيني وجدوا يف أحاديثهم مصلحة كربى يف تدعيم نظامهم ،كاحلديث الذي يقول إن رسول اهلل
(ص) دعا للعباس بدعاء قال فيه" :واجعل اخلالفة باقية يف عقبه"( .رواه الرتمذي) أو أنه قال ":خيرج رجل
382

من اهل بييت عند انقطاع الزمان وظهور الفنت ،يقال له السفاح"( .رواه أمحد عن أيب سعيد اخلدري).

379

 -وكتب يف مقدمته ":ان أمري املؤمنني – هارون الرشيد -سألين أن أضع له كتابا شامال يعمل به يف جباية اخلراج

والعشور والصدقات ،وغري ذلك مما جيب العمل به" .األنصاري ،فاضل ،قصة الطوائف ..االسالم بني املذهبية والطائفية
( )2000ص  102دار الكنوز األدبية بريوت لبنان ،ط1
380

 -األنصاري ،فاضل ،قصة الطوائف ..االسالم بني املذهبية والطائفية ( )2000ص 171

 - 381يقول ابن كثري يف وصفه للرشيد ":لقد كان الرشيد – رمحه اهلل  -على طريقة أهل السنة من التعظيم والتسليم لسنة
رسول اهلل"  .آل عبد اللطيف ،االعتقاد القادري ،جملة أم القرى ،ص 229
382

 -وكذلك مثل األحاديث املضادة للجنود األتراك":ان الرتك أول من يسلب أميت ما خولوا" .أو "ليكونن امللك او

اخلالفة يف ولدي ،حىت يغلبهم على عزهم احلمر الوجوه ،الذين كأن وجوههم اجملان املطرقة" .أو " ال تقوم الساعة حىت
186

وكما يقول الدكتور فاضل األنصاري (2000م) ":وجد العباسيون يف علوم "احلديث" آفاقا رحبة أتاحت هلم
الوراثة األيديولوجية للحكم مبا نسب للرسول من أحاديث يف تسويغ خالفتهم وإثبات حقوقهم فيها دون
اآلخرين .وبذلك جهدوا يف تقريب عدد من الفقهاء".

383

وقام اخلليفة العباسي هارون الرشيد (193 – 170هـ) بتشجيع رواية األحاديث يف مقابل املعتزلة
وأهل الرأي ،وتقدمي مكافآت مالية ملن يأيت حبديث ،فكان أن حصلت موجة عارمة من رواية األحاديث
ونشط الناس يف اختالق الروايات واألحاديث ،ونسبتها اىل النيب األكرم ،وقد أوصل معظم جامعي
األحاديث عدد اليت مجعوها اىل مئات األلوف ،قبل اختيارهم لبضعة آالف منها.

384

وكان هارون الرشيد ،قد قام حبملة اعتقاالت ضد املعتزلة وغريهم ،من املتكلمني القائلني بالكالم
الدقيق (الفلسفة) بالرتافق مع انقالبه سنة 187هـ على الربامكة.
386

للمناظرات الكالمية.

387

والقائلني خبلق القرآن.

385

الذين كانوا يفتحون جمالسهم

السنَّة ،الذين كانوا يكفرون املعتزلة والقدرية
وذلك بتأثري من أهل احلديث أو ُ
واتفق الرشيد مع اإلمام أمحد يف إطالق صفة (الزندقة) على من يقول خبلق

القرآن.

جييء قوم عراض الوجوه صغار األعني ،فطس األنوف ،حىت يربطوا خيوهلم بشاطيء دجلة" .أبو رية ،حممود ،أضواء على
السنة احملمدية ،ص 136 – 135
383

 -األنصاري ،قصة الطوائف ، ..ص 59

 - 384وقد مجع االمام أمحد بن حنبل يف مسنده حوايل اربعني ألفا ،وقام البخاري جبمع ستمائة ألف حديث من أفواه
الرجال ،اال انه مل خيرت منها سوى أربعة آالف ،وكذلك فعل مسلم الذي مجع كمية هائلة من األحاديث مشاهبة ،واختار
قسما ضئيال منها.
 - 385تاريخ الطربي ج 4ص 620و ص 664
 - 386اخليون ،معتزلة البصرة وبغداد ،ص 188
 - 387البغدادي ،عبد القاهر ،الفرق بني الفرق ،ص  320وابن اجلوزي ،مناقب امحد بن حنبل ،ص ،207
187

يقول الاللكائي :بلغه عن بشر املريسي القول خبلق القرآن فقال :لئن ظفرت به ألضربن عنقه ،أو إال
388

قتلته قتلة ما قتلتها أحدا قط.

وحسبما يقول ابن كثري :فان الرشيد تتبع يف سنة  170خلقا من الزنادقة

389

فقتل منهم طائفة كثرية.

ومل يكتف الرشيد بدعم أهل احلديث ،وإمنا أطلق هلم حرية واسعة يف رواية األحاديث ،واعترب من يرد
390
أي حديث أو يشكك به ،أو يتساءل عن صحته ،زنديقا حيل قتله.
انقالب المأمون على أهل السنة ،واقترابه من الشيعة والمعتزلة
وما أن تويف الرشيد ،واستوىل ابنه عبد اهلل املأمون (218 – 198هـ) على السلطة ،حىت انقلب على
سياسة التقارب مع أهل احلديث ،وقام باالقرتاب من الشيعة ،فعني االمام علي بن موسى الرضا (202هـ)
ولياً لعهده ،إال انه تويف بعد سنتني يف ظروف غامضة .وتبىن املأمون موقفا تارخييا شيعيا من الصراع بني
االمام علي ومعاوية ،إذ أمر سنة  ،211أن يُنادى ":برئت الذمة ممن ذكر معاوية خبري ،وإن أفضل اخللق بعد
391

النيب عليه الصالة والسالم علي بن أيب طالب".

ويقال إنه عزم على شتم معاوية على املنابر ،قبل أن

392

يرتاجع خوفا من ثورة العامة.

 - 388الاللكائي ،اعتقاد أهل السنة ،1 ،ص  127و السيوطي ،تاريخ اخللفاء ،ص  144موقع الكتاب االسالمي
www.Islamicbook.ws
 - 389ابن كثري ،ج  13ص 562
 - 390تنقل املصادر التارخيية عن رجل يقال له (أبو معاوية الضرير) أنه حدث يوما يف جملس الرشيد حديث (احتجاج آدم
وموسى) وعنده رجل من وجوه قريش (عمه) فقال القريشي :فأين لقيه؟ فغضب الرشيد ،وقال :النطع والسيف ..زنديق
يطعن يف حديث النيب (ص) (.السيوطي ،تاريخ اخللفاء ،ص  )145وعندما اعتذر القرشي قال الرشيد:امنا تومهت أنه طرح
اليه بعض امللحدين هذا الكالم الذي خرج منه ،فيدلين عليه فأستبيحهم ،واال فأنا على يقني أن القرشي ال يتزندق(.
اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد ج  1ص )325
 - 391السيوطي ،جالل الدين ،تاريخ اخللفاء ،ص 286
 - 392ابن طيفور ،كتاب بغداد ص  /54عن اخليون ،رشيد ،معتزلة البصرة وبغداد ،ص 184
188

ومن جهة أخرى ،أعلن املأمون "االعتزال" مذهبا رمسيا للدولة العباسية عام  212واحناز اىل جانب
السنَّة بزعامة أمحد بن حنبل.
املعتزلة يف قوهلم خبلق القرآن ،ضد أهل احلديث ،أو أهل ُ
وقام بتعميم الرسائل اىل نوابه ووالته حيثهم فيها على امتحان القضاة مبسألة "خلق القرآن" ومنها
رسالته اىل نائبه يف بغداد إسحاق بن ابراهيم اخلزاعي ،عام  ،218اليت جاء فيها " :إمجع من حبضرتك من
القضاة واقرأ عليهم كتاب أمري املؤمنني هذا اليك ،فابدأ بامتحاهنم فيما يقولون وتكشيفهم مبا يعتقدون يف
خلق اهلل القرآن وإحداثه ...وقد عرف أمري املؤمنني أن اجلمهور األعظم والسواد األكرب من حشو الرعية
وسفلة العامة ممن ال نظر له وال روية وال استضاءة بنور العلم وبرهانه ،أهل جهالة باهلل وعمى عنه ،وضاللة
عن حقيقة دينه ،وقصور أن يقدروا اهلل حق قدره ،ويعرفوه كنه معرفته ويفرقوا بينه وبني خلقه ،وذلك اهنم
السنَّة،
ساووا بني اهلل وبني ما أنزل من القرآن فأطبقوا على انه قدمي مل خيلقه اهلل وخيرتعه ...ثم انتسبوا الى ُ

وأظهروا أنهم اهل الحق والجماعة ،وأن من سواهم أهل الباطل والكفر ،فاستطالوا بذلك وغروا به
اجلهال حىت مال قوم من أهل السمت الكاذب والتخشع لغري اهلل اىل موافقتهم فرتكوا احلق اىل باطلهم...
فمن مل جيب أنه خملوق فامنعه من الفتوى والرواية ..فان تاب فاشهر أمره ،وان أص َّر على شركه ،ودفع أن
يكون القرآن خملوقاً بكفره وإحلاده ،فاضرب عنقه ،وابعث الينا برأسه".

393

أمحد بن نصر اخلزاعي ،أمام اخلليفة الواثق باهلل (227
وقد اهتم القاضي املعتزيل ابن أيب دؤاد،
احملدث َ
َ
– 232هـ) بأنه كافر يستتاب.

394

واهتم باإلعداد للخروج على السلطان لبدعته ودعوته اىل القول خبلق

القرآن .فقتل وصلب وعلق يف أذنه رقعة كتب فيها":هذا رأس الكافر املشرك الضال أمحد بن نصر بن
مالك ،ممن قتله اهلل على يد عبد اهلل هارون االمام الواثق باهلل أمري املؤمنني ،بعد أن أقام عليه احلجة يف خلق
القرآن ونفي التشبيه ،وعرض عليه التوبة فأىب اال املعاندة ،فعجل اهلل به اىل ناره وأليم عذابه".

393

 -الطربي ج  8ص  648 – 647والسيوطي ،جالل الدين ،تاريخ اخللفاء ،ص 287

394

 -تاريخ ابن خلدون ،سنة 230

395

 -ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج 10سنة إحدى وثالثني ومائتني.
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395

سنَّة (الحنابلة)
المتوكل وأهل ال ُ
وما أن تويف الواثق ،وجاء بعده املتوكل بن املعتصم (247 – 232هـ) حىت قام بانقالب فكري كبري
السنَّة" (احلنابلة) ورفع احملنة عنهم ،وأطلق سراح االمام أمحد بن حنبل.
آخر ،فحارب املعتزلة ونصر "أهل ُ
وأمر عام  234بإبطال القول خبلق القرآن ،وتوجيه والة األمصار مبنع اجلدل كليا يف أي شأن يتعلق باهلل،
واشهار أقسى العقوبات حبق املخالفني.
يقول ابن كثري :ملا ويل املتوكل على اهلل اخلالفة ،استبشر الناس بواليته ،فانه كان حمبا لل ُسنَّة وأهلها،
396

ورفع احملنة عن الناس ،وكتب اىل اآلفاق ،ال يتكلم أحد يف القول خبلق القرآن.

وكتب باملنع من الكالم يف مسألة الكالم ،والكف عن القول خبلق القرآن ،وان من تعلم علم الكالم لو
تكلم فيها فاملطبق مأواه اىل أن ميوت ،وأمر الناس اال يشتغل أحد اال بالكتاب وال ُسنَّة ال غري.
مث أظهر إكرام االمام امحد بن حنبل ،وارتفعت ال ُسنَّة جدا يف أيام املتوكل ،عفا اهلل عنه ،وكان ال يويل
397
أحدا اال بعد مشورة االمام امحد.
وكما يقول السيوطي ":ان املتوكل أظهر امليل اىل ال ُسنَّة ونصر أهلها ورفع احملنة ،وكتب بذلك اىل
اآلفاق ،وذلك يف سنة اربع وثالثني ،واستقدم احملدثني اىل سامراء وأجزل عطاياهم وأكرمهم ،وأمرهم بأن
حيدثوا بأحاديث الصفات والرؤية ،وجلس أبو بكر بن أيب شيبة يف جامع الرصافة ،فاجتمع اليه حنو من
الثالثني ألف نفس (؟) ،وجلس أخوه عثمان يف جامع املنصور ،فاجتمع اليه ايضا حنو من ثالثني الف نفس
(؟) وتوفر دعاء اخللق للمتوكل ،وبالغوا يف الثناء عليه والتعظيم له ،حىت قال قائلهم :اخللفاء ثالثة :ابو بكر

 - 396املصدر337/10 ،
 - 397املصدر،316/10 ،
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السنَّة وإماتة
الصديق رضي اهلل عنه يف قتال أهل الردة ،وعمر بن عبد العزيز يف رد املظامل ،واملتوكل يف إحياء ُ
398

التجهم".

السنَّة" الرئيسية مل تكن ضد الشيعة ،وامنا ضد أهل البدعة والتجهم
وبالرغم من أن معركة "أهل ُ
واالعتزال ،إال أن االنقالب الذي قاده املتوكل ضد الثقافة االعتزالية ،اتسم  -أيضا  -بطابع معاد للشيعة
وألهل البيت ،فقام هبدم قرب احلسني سنة 236هـ وأصدر أمرا مبنع زيارته ،وهدم ما حوله من منازل وأن
حيرث ويبذر ومينع الناس من إ تيانه ،ونادى صاحب الشرطة يف الناحية :من وجدناه عند قربه بعد ثالثة بعثنا
399
به اىل املطبق (السجن).
تخلي العباسيين عن الحنابلة
السنّية ،ومل يشعروا حباجة كبرية
ولكن خلفاء املتوكل مل يظهروا التزاما قويا ودائما بالنظرية التارخيية ُ
للتحالف مع أهل ال ُسنَّة (أو احلنابلة) وخاصة بعد أن فقدوا السلطة احلقيقة يف مواجهة املوايل والعساكر
األتراك ،الذين قتلوا عددا من اخللفاء كاملعتز (255هـ) واملهتدي (256هـ) واملقتدر (320هـ) وخلعوا عددا

آخر منهم ،ومسلوا أعينهم ،وهيمنوا على شؤون اخلالفة.

400

وكذلك يف مواجهة الثورات املختلفة يف

األطراف .ونتيجة لذلك ،فقد ختلى بعض اخللفاء العباسيني كاملعتضد (289 -279هـ) عن التحالف مع
398

 -وقال ابو بكر ابن اخلبازة يف ذلك:وبعد ،فان السنَّة اليوم أصبحت معززة حىت كأن مل تذلل ،تصول وتسطو اذ أقيم

منارها وحط منار اإلفك والزور من عل ،ووىل أخو االبداع يف الدين هاربا اىل النار يهوي مدبرا غري مقبل ،شفى اهلل منهم
باخلليفة جعفر خليفته ذي السنة املتوكل" .السيوطي ،جالل الدين ،تاريخ اخللفاء ،ص 320
 - 399الطربي ج 7ص  365و قام املتوكل يف سنة اربع واربعني بقتل يعقوب بن السكيت ،االمام يف العربية ،بعدما ندبه
اىل تعليم أوالده ،وذلك عندما نظر املتوكل يوما اىل ولديه املعتز واملؤيد فقال البن السكيت :من أحب اليك مها أو احلسن
واحلسني؟ فقال :قنرب – يعين موىل علي – خري منهما ،فأمر األتراك فداسوا بطنه حىت مات ،وقيل :أمر بسل لسانه فمات.
السيوطي ،جالل الدين ،تاريخ اخللفاء ،ص322 -321
 - 400قام قائدا األتراك (وصيف) و(بغا) بقتل (باغر) الذي قتل املتوكل ،وجاءا باملستعني اىل سدة اخلالفة ،والسيطرة
عليه ،حبيث مل يكن له من األمر شيء غري االسم ،حىت قال بعض الشعراء فيه ":خليفة يف قفص بني وصيف وبغا ،يقول
ما قاال له كما يقول الببغا" .املسعودي ،مروج الذهب ،ج  ،4ص 61 - 60
191

السنَّة" .ومال إىل الشيعة كثريا ،وقرب إليه آل أيب طالب ،وعزم يف سنة  284على لعن معاوية على
"أهل ُ
اب العامة ،فلم يلتفت ،وكتب كتابا يف ذلك ،ذكر
املنابر ،كما يقول السيوطي ،فخوفه عبيد اهلل الوزير اضطر َ

فيه كثريا من مناقب علي ،ومثالب معاوية ،مث تراجع عنه يف النهاية خوفا من استغالل العلويني املعارضني
401

له.

وقد قام اخلليفتان القاهر (322 – 320هـ) والراضي (329 – 322هـ) بالضغط على إمام أهل
ال ُسنَّة يف القرن الرابع ،احلسن بن علي الربهباري ،وحاوال اعتقاله فهرب واختفى وتويف يف االستتار سنة
402
.329
الس ّين ،أكثر ،بعدما سيطر البويهيون (الشيعة) على مقاليد
مث ابتعد اخللفاء العباسيون عن دعم املذهب ُ

السلطة يف عاصمة اخلالفة العباسية بغداد سنة  ،334حيث أخذوا ينصبون اخللفاء ويعزلوهنم 403.كما كان
السنَّة.
يفعل األتراك ُ
ويف خضم هذا الصراع على السلطة عمد البويهيون إىل دعم الدعوة الشيعية يف مواجهة العباسيني،
وجتريدهم من شرعيتهم الدستورية اليت كانوا يدعوهنا حبق جدهم العباس ووصية النيب له باخلالفة ،وذلك
عني
باالحتفال بيوم الغدير يف الثامن عشر من ذي احلجة ،وهو اليوم الذي يقول الشيعة أن النيب األكرم قد َّ
فيه االمام علي خليفة من بعده ،وكذلك االحتفال بيوم عاشوراء .مما كان له أثر كبري يف عودة اخللفاء
401

 -السيوطي ،تاريخ اخللفاء ،ص 344

402

 -أمر اخلليفة القاهر وزيره ابن مقلة يف سنة  321بالقبض على الربهباري وأصحابه ،فاسترت ،وقبض على مجاعة من

كبار اصحابه .مث تقدم اخلليفة الراضي سنة  329اىل بدر احلرسي بالركوب والنداء ببغداد :أن ال جيتمع من اصحاب
الربهباري نفسان ،فاسترت وتويف يف االستتار .الربهباري ،شرح السنة ،ص 14 - 13
403

 -دخل امحد بن بويه (معز الدولة) بغداد بتواطؤ من اخلليفة املستكفي للخالص من االتراك ..واصبح اجليش متكونا

من الدياملة واجليالن والرتك معا .ومل متض بضعة شهور على دخوهلم بغداد حىت خلعوه بعد ان مسلوا عينية وسحبوه وعمته يف
رقبته اىل املعتقل ليبايعوا عام  334ابن عمه املطيع الذي اجربوه على خلع نفسه ،بعد ذلك ،عام  ،363كما قاموا أيضا
باحتجاز اخلليفة الطائع عبد الكرمي سنة  381وإرغامه على االستقالة .املسعودي ،مروج الذهب ،ج  ،4ص 277
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الس ّين وتطويره يف مواجهة البويهيني والفاطميني الذين حكموا مشال افريقا والشام
العباسيني لتبين املذهب ُ
واحلجاز ،وبدأوا يهددون عرش العباسيني يف بغداد.
وسوف نتحدث بالتفصيل عن هذه املرحلة يف الفصل التايل.

الفصل الثالث
القادر باهلل العباسي :توحيد المذاهب السنية في مواجهة الشيعة
الس ّين) وقد أفردناه ألنه يشكل حمطة
هذا الفصل امتداد للفصل السابق (العباسيون واستغالل املذهب ُ

السنّية واندماجها يف إطار واحد ،وتوجهها للصراع ضد عدو مشرتك
رئيسية مهمة وتارخيية يف تطور املذاهب ُ
السنّية ،وال سيما بني األحناف واحلنابلة،
هم الشيعة ،بعدما كان الصراع سابقا داخل ما مسي باملذاهب ُ
(السنّية والشيعية) ختوض متحدة صراعات حيوية ضد األنظمة الظاملة بغض
وبعدما كانت اجلماهري املسلمة ُ
النظر عن أمسائها وهوياهتا الطائفية ،كما حدث يف ثورة االمام حممد بن عبد اهلل "النفس الزكية" يف منتصف

القرن الثاين اهلجري.

السنَّة" كانت متذبذبة ،فبعد أن كان اخللفاء
رأينا يف الفصل السابق :أن عالقة اخللفاء العباسيني "بأهل ُ

العباسيون األوائل (السفاح واملنصور واملهدي واهلادي) يتبنون الفكر "الرافضي" إقرتب بعضهم (كاملهدي
والرشيد) من أهل احلديث ،بينما أيد بعض آخر (كاملأمون واملعتصم والواثق) املعتزلة ،يف حني تبىن (املتوكل)
السنَّة" (الذي كان يعين يف ذلك احلني "احلنابلة" فقط) وظل العباسيون مذبذبني بني أهل
مذهب "أهل ُ
ال ُسنَّة والشيعة ،خالل القرن الثالث والرابع ،خصوصا بعد هيمنة البويهيني الشيعة عليهم.
ولكن الصورة تغريت مع إجبار البويهيني للخليفة املطيع على االستقالة ،سنة  381وتعيني القادر باهلل،
الذي وجد نفسه يواجه خطرين جديني مها البويهيون يف الداخل ،بعد تصعيدهم للخطاب الشيعي املعادي
193

للعباسيني ،والفاطميني يف اخلارج ،بعد اقرتاهبم من بغداد ،وهتديدهم الكبري لوجود الدولة العباسية .وهذا ما
دفع اخلليفة القادر اىل اتباع اسرتاتيجية جديدة يف مقاومة اخلطرين ،وتأليف جبهة ُسنّية عريضة تضم
السنّية ،وتوحيدها يف
(األحناف واحلنابلة والشافعية واملالكية) وتذويب اخلالفات الداخلية بني املذاهب ُ
مواجهة الشيعة (الزيدية واالمس اعيلية بصورة رئيسية ،واالثين عشرية ،بدرجة أقل) وهذا ما سنبحثه يف هذا

الفصل.

قام النظام العباسي منذ نشوئه على أكتاف الفرس ،عسكريا وإداريا ،اىل أن قرر املتوكل االستعانة
باألتراك ،واالستغناء عن الفرس ،فوقع النظام العباسي حتت رمحة اجلنود (والسالطني) األتراك يف القرن الثالث
اهلجري ،مث عاد الفرس (البويهيون) للسيطرة على النظام العباسي من عام  334اىل منتصف القرن اخلامس،
حيث عاد األتراك (السالجقة) للتحكم باخللفاء العباسيني واهليمنة عليهم قرنا آخر من الزمن .ولكن سيطرة
"البويهيني" خالل القرنني الرابع واخلامس ،كانت ختتلف عن سيطرة أسالفهم الفرس يف العهد العباسي
األول ،كما كانت ختتلف عن سيطرة األتراك يف القرن الثالث واخلامس والسادس ،وذلك ألن الفرس
السابقني واألتراك كانوا يهيمنون على الدولة العباسية وعلى اخللفاء العباسيني ،ولكن بدون مشروع فكري
سياسي ،وال عقيدة خمالفة لعق يدة العباسيني ،بينما اقتحم "البويهيون" بغداد وهم حيملون مشروع القضاء
على النظام العباسي ،وإذا كانوا قد تنازلوا عن مشروعهم قليال باحملافظة على اخللفاء كمجرد ديكور ،وأداة
طيعة يف أيديهم ،فإهنم عملوا جبد لتقويض أسس النظام العباسي فكريا وثقافيا ،بالعقيدة الشيعية ،ولذلك
فقد كانت ردة فعل بعض اخللفاء العباسيني ضد البويهيني شاملة وقوية.
وقد زاد املعركة اشتعاال قيام النظام الفاطمي يف مشال أفريقيا (يف هناية القرن الثالث) وامتداده اىل اجلزيرة
العربية والشام ،واقرتابه من العراق (يف أواسط القرن اخلامس) وهتديده بالسيطرة على بغداد عاصمة اخلالفة
العباسية.
وسنقوم يف الصفحات التالية بإلقاء بعض الضوء على دور "البويهيني" و"الفاطميني" يف حتدي النظام
العباسي جذريا ،ورد فعل هذا النظام ضدهم.
-1
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البويهيون

"بنو بويه" هم ثالثة إخوة (علي واحلسن وأمحد) أبناء (أيب شجاع بويه) أسسوا (الدولة البويهية) يف
ظل اخلالفة العباسية ،عام 321هـ يف فارس ،مث امتدوا إىل العراق عام 334هـ حىت سقوطهم على أيدي
السالجقة عام  447هـ .سيطروا يف البداية على جنوب فارس ،وكان علي (عماد الدولة) أمري األمراء،
وحكم شرياز من سنة  322اىل  ،338فيما سيطر أخوه احلسن (366هـ) على الري واصفهان ،مث أصبح
أمري األمراء بعد وفاة أخيه علي.
وقام أمحد (356هـ ) بفتح بغداد ،يف احلادي عشر من مجادى الثاين 334هـ945/م دون مقاومة
تذكر ،حيث لقي اخلليفة العباسي املستكفي وتبايعا ،ولقبه اخلليفة بـ (معز الدولة) ولقب أخاه األكرب علي
ب ـ (عماد الدولة) وأخاه الثاين احلسن بـ (ركن الدولة) ،وسيطرت هذه األسرة (البويهية) على اخلالفة العباسية
404

ملدة تزيد على مائة عام .
ويذكر املؤرخون إن (بين بويه) كانوا يف البداية شيعة زيدية يعتقدون بأن العباسيني مغتصبون للخالفة
من مستحقيها "أهل البيت" بصورة عامة ،وإن أمحد بن بويه أراد بعد احتالله بغداد ،نقل اخلالفة اىل اإلمام
أيب احلسن حممد بن حيىي الزيدي العلوي ،لكنه عدل عن ذلك .وفضل التعايش مع العباسيني ،بالرغم من
هيمنته عليهم .كما يذكرون سببني رئيسيني لإلحجام عن إسقاط عرش بين العباس:

 - 404وقد حكم من "آل بويه" بغداد أحد عشر حاكما( ،ما عدا احلسن ركن الدولة) هم:
 -1معز الدولة أمحد بن بويه – 356هـ 956/م
 -2عز الدولة أبو منصور خبتيار بن أمحد – 357هـ 967/م
 -3عضد الدولة أبو شجاع فنا خسرو بن ركن الدولة – 368هـ 978/م
 -4صمصام الدولة مرزبان بن عضد الدولة – 373هـ383 /م
 -5شرف الدولة شرزيل بن عضد الدولة – 377هـ987/م
 -6هباء الدولة أبو نصر فريوز بن عضد الدولة – 380هـ 990/م
 -7شرف الدولة أبو شجاع فنا خسرو بن هباء الدولة – 404هـ 1013/م
 -8جالل الدولة أبو طاهر فريوزجرد بن هباء الدولة – 416هـ1025/م
 -9العزيز أبو منصور شريزيل بن جالل الدولة – 436هـ 1044/م
أبو كاليجار مرزبان بن شرف الدولة – 437هـ2045/م
-10
امللك الرحيم أبو نصر خسرو فريوز بن أيب كاليجار441 -هـ 1049/م
-11
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"السنَّة" كما يقول البريوين بأن"زعماء األمصار قد اعتادوا الدولة
أوهلما :اخلوف من ردة فعل املسلمني ُ

العباسية ،ودانوا بدولتهم وأطاعوهم طاعة اهلل ورسوله وأرادوهم أويل األمر".

405

الثاين :اخلوف من هيمنة اإلمام الزيدي على السلطة ،والقضاء على البويهيني ،كما يقول ابن األثري
"انصبت نصائ ح اخلاصة ألمحد بن بويه باالمتناع عن تغيري اخلالفة العباسية ،فاليوم مع خليفة تعتقد أنت
وأصحابك أنه ليس أهال للخالفة ،ولو أمرهتم بقتله لقتلوه ،مستحلني دمه ،ومىت أجلست بعض العلويني
خليفة ،كان معك من يعتقد أنت وأصحابك صحة خالفته ،فلو أمرهم بقتلك لفعلوا ،فأعرض عن ذلك".
 406وأن الوزير أبا جعفر الصيمري نصح األمري البويهي بعدم تنفيذ تلك الفكرة قائال له":اذا بايعته استنفر
عليك أهل خراسان وعوام البلدان وأطاعه الديلم ،ورفضوك وقبلوا أمره فيك".

407

وهكذا فضل البويهيون التعايش مع الدولة العباسية الضعيفة ،حيث كانوا يفرضون سيطرهتم على
اخللفاء فيعزلون منهم من يشاءون ويعينون من يشاءون .وعندما استوىل البويهيون على الدولة العباسية ،قام
معز الدولة باحلجر على اخلليفة املستكفي باهلل ( )334 -333الذي استدعاه اىل بغداد لينقذه من االتراك،
408
حيض
مث خلعه من اخلالفة ،وألقى به يف السجن حىت املوت ،وبايع املطيع ( )363 – 334بدالً منه .ومل َ
هذا (اخلليفة) من أمر اخلالفة سوى باخلطبة يوم اجلمعة 409.وظل املطيع خليفة باالسم فقط ،إىل أن أجرب
410

على االستقالة لصاحل ابنه الطائع عبد الكرمي (.)381 – 363
405

 -البريوين ،اجلماهر يف معرفة اجلواهر ،ص 23

406

 -ابن األثري ،الكامل يف التاريخ ،ج  2ص  ،315طبعة 1353هـ وج  6ص 425

407

 -مسكويه ،ابو علي أمحد بن يعقوب ( ،)451-جتارب األمم وتعاقب اهلمم ،ج 2ص  87عن األنصاري ،قصة

الطوائف ..ص 245
408

 -السيوطي ،تاريخ اخللفاء ،ص  368 – 367و القلقشندي ،مآثر االنافة ،ج 1ص 301-299

409

 السيوطي ،تاريخ اخللفاء ،ص 372 -القلقشندي ،مآثر االنافة ،ج 1ص 303

410
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وقام الطائع بتتويج عضد الدولة البويهي فنا خسرو ،وفوض إليه السلطة كاملة ،قائال ":قد رأيت أن
إيل من أمور الرعية يف شرق األرض وغرهبا ،وتدبريها يف مجيع جهاهتا سوى خاصيت
أفوض إليك ما وكل اهلل َّ
وأسبايبَّ ،
فتول ذلك".

411

وبعد وفاة عضد الدولة قام الطائع بتفويض فخر الدولة البويهي (علي بن ركن الدولة) الذي كان حيكم
بالد فارس ،تفويضا كامال ،وجاء يف عهده ما يلي ":هذا ما عهد عبد اهلل عبد الكرمي الطائع هلل أمري املؤمنني
إىل فخر الدولة ...فقلده الصالة وأعمال احلرب واملعاون واألحداث واخلراج واألعشار والضياع واجلهبذة
والصدقات واجلوايل وسائر وجه اجلبايات والعرض والعطاء والنفقة يف األولياء واملظامل وأسواق الرقيق والغيار
يف دور الضرب والطرز واحلسبة".

412

ويف احلقيقة مل يكن الطائع ميلك من أسباب السلطة شيئا ،وإمنا كان يقوم بتفويض السلطنة بصورة
رمسية إىل من ميتلكها فعال ،ولذلك فلم يكن يسلم على نفسه ومنصبه الذي يعني فيه تعيينا من قبل
البويهيني ،حيث قام هباء الدولة فريوز بن عضد الدولة ( ،)379-403بإلقاء القبض عليه وأجربه على
413
االستقالة.
وعني مكانه القادر باهلل ( )422 – 381بعد أن حلف له بالوفاء واالخالص 414.ليقوم هذا بتقليد
415

مث تقليد خلفه شرف الدولة أيب شجاع فنا خسرو ،مث

هباء الدولة كل األمور السياسية فيما وراء بابه.
جالل الدولة أيب طاهر فريوز.
وملا تويف القادر ،وتوىل ابنه القائم بأمر اهلل ( 467 – 422هـ) اخلالفة ،كانت السلطة بيد جالل
الدولة أيب طاهر فريوز بن هباء الدولة ،فقام القائم بتفويض األمر إليه.
411
412
413
414

415
416
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416

 السيوطي ،تاريخ اخللفاء ،ص 377 القلقشندي ،مآثر االنافة ،ج 3ص 12 القلقشندي ،مآثر االنافة ،ج 1ص 314 – 311و السيوطي ،تاريخ اخللفاء ،ص 379 ابن االثري ،الكامل يف التاريخ ،ص 64 السيوطي ،تاريخ اخللفاء ،ص 380 -القلقشندي ،مآثر االنافة  ،ج 1ص  334والسيوطي ،تاريخ اخللفاء ،ص 380
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الفاطميون

ويف الوقت الذي كان فيه البويهيون الشيعة (الزيدية أو االمامية) يسيطرون على دولة اخلالفة العباسية
يف العراق وفارس ،يف القرن الرابع اهلجري ،كان جناح شيعي آخر هو اجلناح اإلمامي االمساعيلي ،الذي
ينحدر من امساعيل بن جعفر الصادق ،يسيطر على اليمن منذ سنة  266هـ بزعامة (احلسني بن حوشب)
الذي استطاع ان يؤسس أول دولة إمساعيلية يف التاريخ ،وجيمع حوله عددا كبريا من قبائل اليمن ،ويظهر
بينهم الدعوة لـ (املهدي اإلمساعيلي ) الذي كان يعيش مسترتا يف مدينة سلمية يف سوريا.
مث أرسل ابن حوشب :الداعي (أبا عبد اهلل الشيعي) اىل مشال أفريقيا للدعوة اىل اإلمام اإلمساعيلي
املسترت (عبيد اهلل املهدي) .
واستطاع أبو عبد اهلل يف ظل ضعف الدولة العباسية ،أن يكسب تأييد قبيلة كتامة ،ويسيطر على
املغرب ويكتسح نفوذ بين األغلب ،ويقضي على دولتهم يف القريوان يف تونس عاصمة أفريقية ،ويؤسس
الدولة الفاطمية ،يف سنة  ،296ليمتد بعدها اىل مصر عام  359هـ ،وبعد أربع سنوات أي يف عام 363
وخطب هلم على منابر احلرمني يف احلجاز .
هـ دخل الفاطميون دمشقُ ،
ويف الرابع من حمرم  401أعلن أمري املوصل حسام الدين قرواش العقيلي الوالء للفاطميني وخطب
للحاكم بأمر اهلل الفاطمي ،يف األعمال التابعة له كاملوصل واألنبار واملدائن والكوفة 417.مما هدد الدولة
العباسية بصورة جدية وخطرية.
وبينما كان البويهيون يشددون قبضتهم على السلطة يف بغداد ،والفاطميون يزحفون للقضاء على
الدولة العباسية من اخلارج ،قام الطرفان مبحاولة لسحب الشرعية الدستورية من العباسيني بالرتكيز على يوم
الغدير يف الثامن عشر من ذي احلجة (وهو يوم تعيني النيب لالمام علي خليفة له من بعده ،يف حجة الوداع،
حسب الرواية الشيعية) واالحتفال به كعيد اسالمي ثالث اىل جانب عيدي الفطر واألضحى ،وكذلك
االحتفال احلزين بيوم عاشوراء ذكرى مقتل االمام احلسني بن علي يف كربالء يف  10حمرم  61للهجرة،
كمناسبة للتعاطف مع أهل البيت والثأر من أعدائهم.
 - 417فلما بلغ اخلرب اخلليفة القادر كتب يعاتب قرواش ،وعزم على حماربته فرجع وأعاد اخلطبة للقادر.
198

فقد أمر (معز الدولة) يف سنة 352هـ الناس بغلق األسواق يف بغداد ،وإقامة املآمت حزنا على مقتل
االمام احلسني .وكذلك فعل الفاطميون يف مصر ،مث قام (هباء الدولة) ( )379-403بدعم نشاطات
الدعوة الشيعية ،وأسس الوزير سابور بن اردشري يف عام  383داراً للعلم يف حملة الكرخ الشيعية ،وأوقف
عليها أوقافاً كثرية ،وضم اليها أساتذة من علماء االمامية املشهورين ،يف حماولة لنشر وترسيخ الفكر
418
اإلمامي.
ويف الوقت الذي كان البويهيون يسلمون باخلالفة العباسية كأمر واقع ،فإن الفاطميني كانوا حيملون
أيديولوجية سياسية فكرية مناقضة متاما ،تتمثل يف عقيدة اإلمامة اإلهلية والنص على االمام علي باخلالفة،
وحقهم بتوارث السلطة ،حسب نظرية االمامة الشيعية ،بينما كان العباسيون يرتددون يف حتديد مصدر
شرعيتهم السياسية ،منذ سيطروا على اخلالفة عام ( )132فمرة كانوا يقولون بأن مصدر الشرعية هو النص
على اإلمام علي ،ومرة كانوا يدعون بأن مصدر شرعيتهم كوهنم أبناء عم الرسول وعرتته ،ومرة كانوا يقولون
بالشورى واإلختيار ،ومرة أخرى كانوا يقولون أو يدعمون من يقول بأن مصدر الشرعية هي القوة والغلبة
(كما كان يقول أمحد بن حنبل ،وأبو احلسن األشعري).
السنّية كاحلنبلي أو الشافعي أو احلنفي،
وبالرغم من أن العباسيني كانوا يدعمون أحيانا أحد املذاهب ُ

إال أن هذه امل ذاهب كانت أقرب اىل املذاهب الفقهية والقانونية ،ومل تكن متتلك تصورا سياسيا واحدا
وداعما بقوة للعباسيني ،فبعضها كاملذهب احلنفي (واملعتزيل) كان يقول بالشورى واالختيار ،وبعضها
السنَّة" حىت ذلك الوقت (أي القرن الرابع)
كاملذهب احلنبلي كان يقول حبكومة املتغلب .ومل يكن "أهل ُ
حيملون نظرة قدسية خاصة إىل الدولة العباسية ،إذ أهنم كانوا يعتقدون خبالفة اخللفاء الراشدين فقط،

418

 -السيد ،رضوان ،مقدمة قوانني الوزارة للماوردي ،ص ( 41انظر الكامل البن األثري  315/6عن تشجيع البويهيني

للفكر الشيعي) ،يقول املقريزي :ويف أيامه (أي القادر) عظمت الباطنية واشتهر مذهب االعتزال والرافضة( .السلوك ملعرفة
دروب امللوك )125/1
199

"السنّية" قد تبلورت بعد ،وال
ويؤمنون باخلضوع ألي شخص متغلب يتسمى بأمري املؤمنني ،ومل تكن الدعوة ُ
أصبحت أيديولوجية اخلالفة العباسية.

419

"السنّية" كاحلنفية واملالكية والشافعية واحلنبلية وغريها ،بأي
وهذا ما كان يسمح بتقبل أتباع املذاهب ُ

حاكم يستويل على السلطة ،حىت لو كان فاطميا ،كما كانوا يتعاونون فعال مع البويهيني بصورة طبيعية .ولو

استطاع البويهيون والفاطميون نشر الفكر الشيعي االمامي الذي يقول بالنص على االمام علي ،فان ذلك
كان سيزلزل عرش اخلالفة العباسية ،وهو ما بدأ بالقيام به كال الطرفني الفاطميني والبويهيني يف القرن الرابع
اهلجري ،عندما بدأوا باالحتفال بيوم الغدير وحتويله اىل عيد كبري.
القادر ،واستراتيجية مواجهة البويهيين والفاطميين
إن الشعور باخلطر على وجود العباسيني ،دفع اخلليفة القادر باهلل أمحد بن اسحاق بن املتوكل (336
–  )422الذي ويل اخلالفة من  381اىل  ،422اىل حماولة استعادة السلطة بأية وسيلة ،ووضع اسرتاتيجية
عامة :فكرية وثقافية واعالمية وأمنية وسياسية واجتماعية ،طويلة املدى الستعادة السلطة احلقيقية من
البويهيني وخصومه اآلخرين.
وكانت اسرتاتيجيته تعتمد على ما يلي:
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419

التصدي الحتفاالت الشيعة يومي (الغدير وعاشوراء)

 -حيث كان االمامان أمحد بن حنبل وأبو احلسن األشعري مع مجاعة من أئمة السلف يرفضون اطالق إسم اخلليفة

على من جاء بعد احلسن بن علي حمتجني حبديث "اخلالفة يف أميت ثالثون سنة مث ملك بعد ذلك" – كما يذكر
القلقشندي -كما خصص بعض السلف هذا اللفظ لالمام الذي يسري على منهاج العدل دون غريه ،فاخلليفة هو الذي
يعدل يف الرعية ويقسم بينهم بالسوية ويشفق عليهم شفقة الرجل على أهله والوالد على ولده ،ويقضي بينهم بكتاب اهلل
تعاىل) .حلمي ،مصطفى ،نظام اخلالفة يف الفكر االسالمي ،ص  388دار الكتب العاملية (منشورات حممد علي بيضون)
بريوت2004 ،
200

وذلك باالحتفال عام  389بيومني آخرين مها :يوم الغار ،يف السادس والعشرين من ذي احلجة ،أي
مصاحبة أيب بكر للنيب يف غار ثور أثناء اهلجرة من مكة اىل املدينة ،ويوم زيارة قرب مصعب بن الزبري ،يف
الثامن عشر من احملرم.

420

واالشتباك مع الشيعة يف بغداد ،يف معارك طائفية (ذات بعد سياسي) استمرت

سنوات طويلة بني الطرفني 421 .والكتابة على أبواب مساجد بغداد( :خري الناس بعد رسول اهلل أبو بكر مث
عمر مث عثمان مث علي مث معاوية خال املؤمنني ،رضي اهلل عنهم) ردا على كتابة الشيعة (علي خري البشر،
ومن أىب فقد كفر).
-2

422

إزالة اخلالفات الداخلية بني املذاهب السنية

فقد مال القادر يف البداية اىل تبين املذهب الشافعي 423.حىت عده ابن الصالح يف (طبقاته) من فقهاء
الشافعية ،وعني قاضيا شافعيا لبغداد ،مما أدى اىل معارضة قوية من األحناف الذين كانوا حيتكرون هذا
املنصب منذ قرون ،فرتاجع عن قراره ،وقرب أبا حامد االسفرائيين ( )406-إمام الشافعية األكرب يف القرن
الرابع اهلجري ،وأوكل اليه منصب التدريس يف املدرسة الشافعية اليت أنشأها يف بغداد ،وحاول التخفيف من
420

 -ابن العريب،العواصم من القواصم.

421

 -يتحدث ابن كثري يف البداية والنهاية ج  12ص  62عما وقع من فنت بني أرباب املذاهب والعقائد يف بغداد،

فيذكر يف سنة  414حصل بني أهل الكرخ وأهل باب البصرة فنت ال حتصى .ويف عام  422أغلق الشيعة االسواق وعلقوا
املسوح وخرجوا يبكون يف األزقة فأقبل عليهم أهل السنة يف احلديد واقتتلوا قتاال ،وقوي عليهم أهل السنة فقتلوا منهم خلقا
كثريا.
422

 -قال اخلطيب البغدادي :أخربنا احلسن بن أيب طالب :حدثنا حممد بن اسحاق بن حممد القطيعي :حدثين أبو حممد

العلوي احلسن بن حممد بن حيىي (358هـ) ،صاحب كتاب (النسب) حدثنا اسحاق بن إبراهيم الصنعاين :حدثنا عبد
الرزاق بن مهام :أخربنا سفيان الثوري ،عن حممد بن املنكدر عن جابر ،قال:قال رسول اهلل (ص)" علي خري البشر فمن
امرتى فقد كفر" .وقال البغدادي :هذا حديث منكر .البغدادي ،تاريخ بغداد ،ص  2509و ابن كثري ،البداية والنهاية ج
 12ص 62
423
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 -ابن الصالح ،طبقات الشافعية 324/1

صراع االسفرائيين مع املالكية واألحناف ،وهو ما يتضح من كتاب تلميذ االسفرائيين ،عبد القاهر البغدادي
سنَّة والجماعة
(( :)429 -الفرق بني الفرق) الذي اعتبر :فريقي الرأي والحديث جزءا من أهل ال ُ
والفرقة الناجية ،يف مقابل أهل األهواء الضالة من القدرية واملعتزلة واخلوارج والروافض والنجارية واجلهمية
424
"أهل ال ُسنَّة
واجملسمة واملشبهة (أي احلنابلة) ومن جرى جمراهم من فرق الضالل .وصنف البغدادي َ
"السنَّة" مجهور األمة وسوادها األعظم من أصحاب مالك
واجلماعة" اىل مثانية أصناف ،فأدخل يف تعريف ُ

425
السنَّة" من االطار
والشافعي وأيب حنيفة واألوزاعي والثوري وأهل الظاهر .ولكنه أخرج احلنابلة أصل "أهل ُ

الس ّين اجلديد الذي كان يعمل القادر على إنشائه يف هناية القرن الرابع وبداية القرن اخلامس ،فقد اعتربهم
ُ
من أهل الضالل ومساهم باجملسمة واملشبهة.
وليس من الواضح أنه كان يعرب يف ذلك عن موقف القادر ذاته من احلنابلة يف هذه الفرتة .حيث سنرى
بعد حني ميل القادر اىل نظريات احلنابلة يف (البيان القادري).
 -3تأليف الكتب يف الرد على الفرق
وذلك بالقيام حبملة فكرية لتأليف الكتب دعما لفكرة (االختيار) كأساس لشرعية اخلالفة ،يف مقابل
الشيعة الذين يقولون بنظرية النص ،ككتاب البغدادي اآلنف (الفرق بني الفرق) الذي حاول أن جيمع "أهل
السنَّة" على القول بأن طريق عقد االمامة هو (االختيار) باالجتهاد (كما حدث يف السقيفة).
ُ
وذكر مخسة عشر أصالً قال إهنم قد اجتمعوا عليها ،وضللوا من خالفهم فيها ،وإن النيب (ص) مل
ينص على إمامة واحد بعينه ،خالف قول من زعم من الرافضة أنه نص على إمامة علي رضي اهلل عنه نصا
مقطوعا بصحته.
424
425
426

426

 البغدادي ،عبد القاهر ،الفرق بني الفرق ،ص7-6 املصدر ،ص 20-19 -املصدر ،ص  301– 300و  309و  340ومل يشر بالطبع اىل نظرية العباسيني القدمية بارتكاز شرعيتهم على

حق العباس يف وراثة النيب باعتباره عمه أو من أهل البيت والعرتة النبوية( .كما كان يقول "الراوندية" وأوائل اخللفاء
العباسيني كاملنصور واملهدي واهلادي).
202

ونظراً لتحالف البويهيني الشيعة مع املعتزلة والزيدية ،وصراع القادر معهم ،فقد أخرجهم البغدادي من
االسالم ،بصورة نسبية ،واعتربهم من أهل البدعة ،وأطلق عليهم ألول مرة إسم "الرافضة" مع أن الكثري
منهم ،كالبرتية والسليمانية ،كانوا يقولون بالشورى واالختيار.
ذبائحهم والتزاوج معهم .

427

وحرم الصالة عليهم أو خلفهم ،وكذلك

428

واهتم البغدادي املعتزلة بالزندقة ،وألف كتابا خاصا ضدهم هو (فضائح املعتزلة) .كما شن محلة شعواء
ضد اإلمساعيلية (الفاطميني) الذين مساهم بالباطنية ،وأخرجهم عن مجيع فرق االسالم ،وقال":إعلموا
أسعدكم اهلل أن ضرر الباطنية على فرق املسلمني أعظم من ضرر اليهود والنصارى واجملوس عليهم ،بل أعظم
من مضرة الدهرية وسائر أصناف الكفرة عليهم ،بل أعظم من ضرر الدجال الذي يظهر يف آخر
الزمان".

429

وطلب القادر باهلل كذلك من أيب سعيد االصطخري (404هـ) أحد شيوخ املعتزلة أن يكتب رداً
مستفيضا على الباطنية ،فكتب (الرد على الباطنية) أي اإلمساعيلية الفاطمية.
كما كتب القاضي املعتزيل عبد اجلبار اهلمداين (415هـ ) (الذي عينه الوزير البويهي الصاحب بن عباد
قاضياً يف الري) كتابا ضد الشيعة االمامية واالمساعيلية ،وهو (املغين يف التوحيد واإلمامة) ودافع يف جزء
(اإلمامة) حبرارة عن نظرية االختيار يف اخلالفة ،متصديا لالمامية واالمساعيلية ،ومبطالً نظريتهم يف النص على
االمام علي بن أيب طالب.

427

 -يعرتف البغدادي بأن السليمانية والبرتية كانوا يقولون":بأن االمامة شورى واهنا تنعقد بعقد رجلني من خيار األمة،

وأجازوا امامة املفضول ،وأثبتوا امامة ايب بكر وعمر ،وان األمة تركت األصلح يف البيعة هلما ،ألن عليا كان أوىل باالمامة
منهما ،إال أن اخلطأ يف بيعتهما مل يوجب كفرا وال فسقا" .البغدادي ،عبد القاهر ،الفرق بني الفرق ،ص 23
428

 -املصدر ،ص 11و16

429

 -املصدر ،ص 265
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وبينما كان القاضي اهلمداين مشغوال بتأليف كتابه ضد الشيعة ،كان القادر خيطط ملواجهة املعتزلة
وتكفريهم ،ومن ورائهم حلفائهم البويهيني ،فطلب من أيب بكر الباقالين (403هـ) املالكي األشعري،
مهامجة الشيعة واملعتزلة والباطنية ،ونصرة اخلالفة العباسية ،فألف كتابه املشهور (التمهيد) الذي دافع فيه
عن الشورى وخالفة الراشدين ،وتصدى للنظرية الشيعية يف النص والتعيني ،وكتابه اآلخر يف الرد على الباطنية
(كشف األسرار وهتك األستار) والذي قال فيه" :إهنم قوم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر احملض".

430

وقام القادر بعد ذلك يف سنة  ،408باستتابة فقهاء املعتزلة" ،فأظهروا الرجوع وتربأوا من االعتزال ،مث
هناهم عن الكالم والتدريس واملناظرة يف االعتزال والرفض واملقاالت املخالفة لالسالم ،واهنم مىت ما خالفوه
حل هبم من النكال والعقوبة ما يتعظ به أمثاهلم".

431

كما طلب القادر من األحناف ،الذين كانوا يومها يرتددون بني أهل احلديث واالعتزال ،إعالن توبتهم
عن االعتزال ،أو طردهم من وظائفهم ومناصبهم يف اإلدارة والقضاء .فاستجاب بعضهم وأعلن أبو عبد اهلل
الصيمري أمام القاضي ابن أيب الشوارب عام  417توبته عن اآلراء االعتزالية اليت كان يعتقدها.

432

وكما يقول الاللكائي فإن القادر باهلل "استتاب فقهاء املعتزلة احلنفية ،فأظهروا الرجوع وتربءوا من
االعتزال ،مث هناهم عن الكالم والتدريس واملناظرة يف االعتزال والرفض واملقاالت املخالفة لالسالم."...

430

433

 -ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج  11ص  ،346والصفدية البن تيمية 162 /2

 - 431ابن تيمية ،نقض املنطق ص  13و نقض التأسيس  .331 /2وقال احلافظ الذهيب :فيها استتاب القادر باهلل،
طائفة من املعتزلة والرافضة واخذ خطوطهم بالتوبة( .العرب  )98 /3وقال ابن القيم :قد استتاب من خرج عن السنة من
املعتزلة والرافضة وحنوهم (األحناف؟) ،فتحرك والة األمور الظهار السنة( .الصواعق املرسلة )1286/4
 - 432السيد ،مقدمة قوانني الوزارة للماوردي ،ص 72-71
 - 433الاللكائي ،شرح اصول اعتقاد أهل السنة ،ج 1ص  19 – 17كما قام القادر بعزل خطباء الشيعة من جامع براثا
يف بغداد ،ووىل مكاهنم خطباء سنة ،وأهان الشيعة وأذهلم( .ابن األثري ،الكامل  ،393/9وابن كثري ،البداية والنهاية /12
 ،26واخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد  )91 – 83 /1يقول :آل عبد اللطيف :عمد القادر اىل مدافعة انتشار التشيع
فعزل خطباء الشيعة ووىل خطباء من أهل السنة من أجل نشر املذهب السين وإيقاف املد الشيعي .ص  240جملة جامعة
أم القرى ،ج  18عدد  39سنة 1427
204
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تعزيز التحالف مع البويهيني يف مواجهة الفاطميني

وكان القادر قد أقسم على الوالء للبويهيني ،بعد أن جاء اىل منصب اخلالفة عن طريقهم ،فعزز من
حتالفه معهم مؤقتا ،حتالفا سياسيا تكتيكيا ،واقرتب من الشيعة االثين عشرية ،الذين ولدوا يف هذه الفرتة،
كمذهب ديين شيعي مضاد لإلمساعيليني (الفاطميني) مع وجود احتمال مسامهته يف تأسيس (املذهب االثين
عشري) يف مواجهة الفاطميني ،يف ذلك الوقت .وذلك قبل أن يتحالف مع الغزنويني السنة ،بعد ضعف
البويهيني وصراعاهتم الداخلية.
-5

التشكيك بنسب الفاطميني

ومبا أن الفاطميني كانوا يشكلون خطرا جديا كبريا على العباسيني ،ألهنم كانوا حسب الفكر السياسي
السين السائد قرشيني ،وهذا أهم شرط كان يشرتطه الفقهاء ال ُسنَّة يف اخلالفة ،يف ذلك الوقت ،إضافة اىل
كوهنم علويني يدعون األحقية باخلالفة من العباسيني ،حبجة النص على االمام علي ،وحق ذريته يف وراثته،
خبالف العباسيني الذين مل يكونوا ميتلكون أية شرعية دينية تارخيية خاصة ،سوى االشرتاك بالقرابة "العرتة" .
فقد قام اخلليفة القادر بقطع الطريق على الفاطميني إىل اخلالفة ،وذلك بتجريدهم من سالح "النسب"
والقرابة للنيب ،والتشكيك بصحة انتمائهم للبيت العلوي ،واتفق مع هباء الدولة البويهي ،يف سنة  ،382على
مجع الطالبيني من آف اق العراق وسؤاهلم عن قرابتهم من "العبيديني الفاطميني" ،فأنكروا كلهم معرفتهم،
ونفوهم وتربأوا منهم ،فأخذ خطوطهم بأن هؤالء أدعياء وأن انتماءهم لالمام علي باطل وزور وأهنم كفار
وفساق وزنادقة.
مث قام القادر سنة 402هـ بكتابة حمضر يطعن يف نسب الفاطميني وجيردهم من شرف االنتساب
للعرتة النبوية .وقد جاء فيه" :إن الناجم مبصر وهو منصور بن نزار امللقب باحلاكم  -حكم اهلل عليه بالبوار
واخلزي والنكال -ابن معد بن إمساعيل بن عبد الرمحن بن سعيد  -ال أسعده اهلل  -فإنه [أي سعيد] ملا سار
إىل املغرب تسمى بعبيد اهلل وتلقب باملهدي وهو ومن تقدمه من سلفه األرجاس األجناس  -عليه وعليهم
اللعنة  -أدعياء اخلوارج ،ال نسب هلم يف ولد علي بن أيب طالب ،وإن ذلك باطل وزور ،وإهنم ال يعلمون
205

أن أحداً من الطالبيني توقف عن إطالق القول يف هؤالء اخلوارج أهنم أدعياء ،وقد كان شائعاَ باحلرمني يف
أول أمرهم باملغرب ،منتشراً انتشاراً مينع من أن يدلس على أحد كذهبم ،أو يذهب وهم إىل تصديقهم ،وإن
هذا الناجم مبصر هم وسلفه كفار وفساق فجار زنادقة ،وملذهب الثنوية واجملوسية معتقدون ،قد عطلوا
احلدود ،وأباحوا الفروج ،وسفكوا الدماء ،وسبّوا األنبياء ،ولعنوا السلف و ّادعوا الربوبية".

434

وقد وقع على احملضر ،باالضافة اىل أئمة ال ُسنَّة وقضاهتم ،كبار العلويني وفقهاء الشيعة االمامية (االثين

عشرية) مثل جامع هنج البالغة ونقيب الطالبيني الشريف الرضي ()406 – 359

435

وأخيه الشريف

املرتضى ( )436 – 355وابن األزرق املوسوي ،وحممد بن حممد بن عمر بن أيب يعلى ،وشيخ الشيعة
االثين عشرية ،أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن النعمان املفيد (.)413 – 366
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436

(السنَّة)
تعزيز العالقة السياسية مع أمراء األطراف ُ

السنّة وذلك مبنحهم الشرعية ودفعهم للضغط على
لقد جرى تعزيز العالقة السياسية مع أمراء ُ

البويهيني ،فقد أرسل القادر سنة  408إىل السلطان حممود بن سبكتكني الغزنوي ،سلطان خراسان ،وفداً
حيمل اقرتاحا بشن كفاح مشرتك ضد الباطنية واملعتزلة .وكان السلطان الغزنوي قد استوىل على بالد خراسان
 - 434ابن خلدون ،تاريخ ابن خلدون ،اجلزء الثاين ،احداث سنة 402
 - 435ينفي ابن أيب احلديد يف "شرح هنج البالغة" يف ترمجة الرضي (جملد  1ص  )12أن يكون الرضي قد وقع على
احملضر املكتوب يف إبطال نسب الفاطميني ،وان والد الرضي وأخاه املرتضى قد حاواله على أن ميضي ،فما أجاهبما ،فحلفا
على أن ال يكلماه تقية من القادر وتسكينا له ،ولكنه أجاهبما على إنكار األبيات املنسوبة له واليت ميدح فيها الفاطميني
ويشيد خبالفتهم العلوية ،واليت أوهلا (ما مقامي على اهلوان وعندي مقول صارم وأنف محي).
 - 436مث كتب ببغداد حمضر آخـر مبثـل ذلـك سنـة أربـع وأربعني واربعمائة ،يف زمن القاهر ،وزيد فيه اهتامهم بانتساهبم إىل
الديصانية من اجملوس وبين القداح من اليهود .وكتب فيه العلوية والعباسية والفقهاء والقضاة وعملت به نسخ وبعث هبا إىل
البالد .وقد جاء فيه " ان الفاطميني ملوك مصر ،منسوبون اىل ديصان بن سعيد اخلرمي ،فليسوا من اهل البيت ،وال نسب
هلم يف ولد علي بن ايب طالب ،وال يتعلقون منه بسبب ،وان الذي ادعوه باطل وزور ،واهنم ال يعلمون أحدا من اهل
بيوتات علي بن ايب طالب (ع) توقف عن اطالق القول يف أهنم كذبة ،وقد كان هذا االنكار لباطلهم شائعا أول
أمرهم ...وان هذا احلاكم مبصر هو وسلفه كفار فساق فجار ملحدون زنادقة معطلون ولالسالم جاحدون ،وملذهب
اجملوسية والثنوية معتقدون ،قد عطلوا احلدود وأباحوا الفروج وأحلوا اخلمور وسفكوا الدماء وسبوا األنبياء ولعنوا السلف
وادعوا الربوبية" .ابن كثري (البداية  ،346 – 345/11النجوم الزاهرة  229/4و املنتظم )82/15
206

الس ّين وقدم والءه للخليفة العباسي .وقد استجاب
وغزنني سنة  387وأعلن نفسه مدافعاً عن املذهب ُ
السلطان لطلب اخلليفة وبالغ فيه ،وكما يقول الذهيب "فانه قتل مجاعة ،ونفى خلقا كثريا من املعتزلة والرافضة
واالمساعيلية واجلهمية واملشبهة ،وأمر بلعنهم على املنابر".
مث قام سنة  420مبهامجة البويهيني يف الري وقتل ورجم وصلب كثريا من الشيعة واملعتزلة يف شوارع
املدينة ،وهنب أمواهلم ،وأحرق كتبهم ،437حىت "خلت هذه البقعة من دعاة الباطنية وأعيان املعتزلة
السنَّة" كما يقول يف رسالة له اىل اخلليفة القادر.
والروافض ،وانتصرت ُ

438

فأغدق عليه اخلليفة ألقاب التعظيم مثل "نظام الدين و ميني الدولة" و أمني امللة وكهف االسالم
واملسلمني" .وأقره سلطانا على ما حتته من بالد خراسان ،واجلبال ،واهلند ،وطربستان.

439

 -7إعالن "االعتقاد القادري" وتفتيش العقائد

 - 437كانت مكتبة الصاحب بن عباد اخلاصة وحدها حتتوي على  170000كتاب ،بينما كانت فهارس "بيت
الكتب" عشر جملدات ،وقد أحرقها السلطان حممود عندما احتل الري.
 - 438ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج  12ص  6و 26ويقال":إنه قد تتبع الذين كان ظاهر دعوهتم الرفض ،ويف الباطن
الكفر احملض ،وأرسل اجلواسيس اىل كل البلدان ،وبعد أن مجع قوائم بأمسائهم ،ألقى القبض عليهم ،وبعد أن مجعوا من
األماكن واملساكن املتفرقة يف كل البلدان ،وأحضروا اىل بالطه ،عذب مجعا منهم بأنواع العذاب ،بينما شنق آخرين على
األشجار ،ورجم باألحجار مجعا آخر منهم ،وقد وافق السلطان على ذلك االستاذ أبو بكر حممشاد الذي كان شيخ أهل
السنة ...حيث قام بالتمثيل بكل من كان منتميا هلذه الفرقة الغالية ،وأهل البدعة اجلافية" .ص 370
 - 439وكان مفهوم الغزنوي عن "السنة" هو املذهب احلنبلي فقط ،حيث "أمر بلعنة أهل البدع على املنابر ،فلعنت
اجلهمية والرافضة واحلرورية واملعتزلة والقدرية ،ولعنت أيضا األشعرية ،حىت جرى بسبب ذلك نزاع وفتنة بني الشافعية واحلنفية
وغريهم ،قوم يقولون :هم من أهل البدع فيلعنون ،وقوم يقولون :ليسوا من أهل البدع فال يلعنون"( .ابن تيمية ،تلبيس
اجلهمية ،ج  2ص  ،) 331وقتل من الشافعية يف أصفهان حوايل مخسة آالف إنسان ،وذلك انه "خلف عليها واليا ،فلما
رحل عنها ثار عليه أهل اصفهان وقتلوه ،فرجع حممود اليها ،وأعطى هلم األمان حىت اطمأنوا ،وانتظر اىل أن صار يوم
اجلمعة ،واجتمع أهل اصفهان للصالة يف اجلامع ،فهامجهم وقتل منهم مقتلة عظيمة" .السبكي ،طبقات الشافعية ،ج 4
ص 21
207

وقد بلغت احلملة القادرية ذروهتا سنة  409بإعالن اخلليفة القادر "العقيدة القادرية" اليت تطابقت مع
عقيدة أشد احلنابلة تطرفا كعبد اهلل بن أمحد بن حنبل ( )240 -وأيب بكر اخلالل ( )311-والربهباري (-
.)329
وحسبما يقول ابن تيمية فإن كتاب "العقيدة القادرية" من مجع الشيخ أيب أمحد حممد بن علي بن حممد
الكرجي الغزي (تويف حوايل  ) 360املعروف بالقصاب .وامنا نسبت العقيدة اىل القادر ألنه من فرضها على
املسلمني.

440

ويتبىن "االعتقاد القادري" مواقف "احلنابلة  -أهل السثنَّة" من القضايا اخلالفية مع كافة الفرق
واملذاهب األخرى ،فهو يرد على املعتزلة يف الصفات ،ويرد على االشاعرة يف خلق كالم اهلل ،ويرد على
املرجئة يف أن االميان قول وعمل ،ويرد على الروافض والنواصب يف حب الصحابة .وكان أهم ما فيه نقطتان:
أ-

خلق القرآن

حيث يؤكد البيان القادري" :أن كالم اهلل تعاىل غري خملوق ،تكلم به تكليما ،وأنزله على رسوله (ص)
على لسان جربيل بعدما مسعه جربيل منه فتاله جربيل على حممد (ص) وتاله حممد على اصحابه ،وتاله
اصحابه على األمة ،ومل يصر بتالوة املخلوقني خملوقا ،ألنه ذلك الكالم بعينه الذي تكلم اهلل به فهو غري
خملوق بكل حال ،متلوا وحمفوظا ومكتوبا ومسموعا".
وال يكتفي بذلك بل يهدد من يقول "انه خملوق على حال من االحوال" بأنه كافر حالل الدم ،بعد
االستتابة منه .وكان االمام امحد غلظ على الواقفة ،وجعلهم جهمية ،ألهنم مل يقولوا :ان القرآن كالم اهلل غري

 - 440وكذلك يقول تالمذته ابن القيم واحلافظ الذهيب ،وعبد العزيز آل عبد اللطيف ص  245جملة أم القرى ،دراسة حول
االعتقاد القادري .انظر سري أعالم النبالء  213/16وتذكرة احلفاظ  938/3والوايف بالوفيات ،114/4
208

خملوق ،ففي هذه العبارة "غري خملوق" توضيح وبيان ورد على من زعم أنه خملوق ،أو شك يف القطع أنه غري
خملوق.

441

وهنا كان "االعتقاد القادري" يوجه سهامه بصورة عنيفة ضد األشاعرة (املالكية والشافعية ،وبالطبع
األحناف واملعتزلة) فاالشاعرة كما هو معلوم يقولون" :إن القرآن هو الكالم النفساين ،وهو معىن قائم بذات
اهلل ،واما املتلو او املكتوب أو املسموع أو احملفوظ فامنا هو عبارة تدل على كالم اهلل تعاىل وليس كالم
اهلل".

442

ب  -املوقف من الصحابة
وقد تبىن "البيان القادري" موقفا إجيابيا مغاليا ومتطرفا أيضا من الصحابة ينسجم مع موقف "أهل
السنَّة" احلنابلة ،نكاية بالشيعة اإلمامية الذين كانوا يقولون حبق االمام علي باخلالفة ،ويهامجون الصحابة
ُ
الذين يقولون أهنم اغتصبوا اخلالفة منه ،أو خرجوا عليه مثل طلحة والزبري وعائشة ومعاوية ،فأكد":جيب أن
حيب الصحابة من أصحاب النيب (ص) كلهم .ونعلم أهنم خري اخللق بعد رسول اهلل (ص) وأن خريهم كلهم
وأفضلهم بعد رسول اهلل (ص) أبو بكر الصديق ،مث عمر بن اخلطاب ،مث عثمان بن عفان ،مث علي بن أيب
طالب رضي اهلل عنهم ،ويشهد للعشرة باجلنة ،ويرتحم على أزواج رسول اهلل (ص) ومن سب عائشة فال
حظ له يف االسالم ،وال يقول يف معاوية إال خريا ،وال يدخل يف شئ شجر بينهم ،ويرتحم على مجاعتهم".
وكما يقول الدكتور رضوان السيد ،فان العقيدة القادرية كانت ":جتعل احلب والوالء للصحابة فرضا
دينيا ،وجتعل ترتيب الصحابة األربعة األول يف الفضل كرتتيبهم يف اخلالفة.

441

 -املسائل والرسائل املروية عن االمام أمحد بن حنبل 252/1

442

 -انظر التسعينية البن تيمية  846/ 3وجمموع الفتاوى  121 /12وشرح الطحاوية البن أيب العز 202/1
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وفيما يتصل مبعاوية ينتصر املوقف احلنبلي على احلذر العباسي املفهوم جتاهه وجتاه األمويني عامة
فيجري الرتضي على معاوية وتوليه باعتباره صحابيا ومن كتاب الوحي ،مث تذكر فضيلة أهل ال ُسنَّة واجلماعة

على الفرق كلها".

443

بعد باخلالفة العباسية ،كخالفة شرعية ،فان "العقيدة
السنّية املختلفة مل تكن تعرتف ُ
ومبا أن املذاهب ُ
القادرية" مل تذكر اخلالفة العباسية مباشرة بقدر ما كانت هتاجم آراء الشيعة واخلوارج يف اخلالفة ،لتصب
بصورة غري مباشرة يف مصلحتها.
إ ال أن القادر العباسي الذي كان يعيش حتت ظل البويهيني ،أكد حق اخلليفة الثابت يف بضعة أمور ال
ميكن التنازل عنها ،منها ذكر امسه يف اخلطبة ،وحقه يف تقليد حكام الواليات والسالطني البويهيني ،ويف
تعبري آخر حق اخلالفة األعلى يف متثيل االمة شكليا ورمسيا على األقل يف النواحي السياسية والدينية .

444

ومع اشتداد الصراع بني العباسيني والبويهيني يف عام  ،420دعا اخلليفة القادر كبار العلماء اىل القصر
مرارا حيث قرأ عليهم ثالث رسائل له يف الرد على الشيعة واملعتزلة...
ويف الرسالة األوىل نصر اخلليفة ما أمساه مذهب "أهل ال ُسنَّة واجلماعة" واعتربه املذهب احلق ،وأحنى
بالالئمة على املعتزلة ،ويف الرسالة الثانية هاجم القادر القائلني خبلق القرآن ،وباخلصوص بشر املريسي
(احلنفي املعتزيل) ...وكانت الرسالة الثالثة تركز بوضوح على مهامجة الشيعة.

445

وقد جرى نشر وصايا اخلليفة ورسائله وإرساهلا اىل اخلطباء والقضاة والفقهاء واملتكلمني والوعاظ
السنَّة ،لتُقرأ ويُعمل هبا ،يف حماولة من أجل استحداث
والزهاد وحكام الواليات وجمامع العامة من اهل ُ
446
"دعوة" ُسنّية رمسية تواجه الدعوات األخرى ،وتقف مع اخلالفة يف صراعها مع البويهيني والفاطميني.
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 -السيد ،رضوان ،مقدمة قوانني الوزارة للماوردي ،ص 72-71

444

 املصدر ،ص 75 -املصدر ،ص 75
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وميكن القول َّ
الس ّين " شهد على يدي القادر باهلل والدة جديدة ،فبعد أن كانت قضية
أن "املذهب ُ
السنَّة) يف مقابل "أهل الرأي" األحناف ،مث
املذهب األوىل ،لدى والدته يف القرن الثاين اهلجري( :احلديث و ُ
كانت قضيته األوىل يف القرن الثالث ،يف زمن االمام أمحد بن حنبل( :مسألة عدم خلق القرآن) يف مواجهة

املعتزلة ،أضحت قضيته األوىل يف عهد القادر( :مكافحة الشيعة والتشيع).
وذلك ملا كان يشكله الفاطميون (اإلمساعيليون) والبويهيون (اإلماميون أو الزيدية) ،من خطر حمدق من
اخلارج والداخل ضد الوجود السياسي العباسي .ومع أن العباسيين لم يكونوا يشكلون بالخصوص العمود
السنّي ،اال أن تبين اخلليفة القادر باهلل لنظريات أهل ال ُسنَّة يف جمال العقيدة والقرآن
الفقري للفكر السياسي ُ
والتاريخ السياسي (الصحابة واخللفاء الراشدين) مسح له باستقطاب طوائف ال ُسنَّة ومجاهريها اىل جانبه يف
صراعه احملتدم مع الشيعة يف تلك األيام ،ويف تكوين فكر سياسي ُس ّين جديد يتمحور حول نظام اخلالفة
العباسية.

 - 8إضفاء الشرعية الدينية على اخلالفة العباسية
الس ّين ،مها الكتابان
الس ّين كتابني رائدين يف الفكر السياسي ُ
وقد أنتج ذلك التحالف العباسي ُ -
اللذان حيمالن عنوانا متشاهباً هو" :األحكام السلطانية" ويتشاهبان يف املضمون إىل حد كبري ،واللذان كتب
أحدمها أبو يعلى الفراء (458هـ ) إمام احلنابلة يف بغداد يف القرن اخلامس .وكتب اآلخر معاصره أبو احلسن
املاوردي (450هـ) أحد أهم علماء الشافعية يف بغداد.
ولعل أهم نقطة وردت يف الكتابني املذكورين هي حتويل اخلالفة اليت فقدت شرعيتها وسلطتها يف
الواقع ،إىل خالفة دينية رمزية ،وضرورة استمراريتها كحقيقة دينية خالدة منذ خالفة الراشدين ومروراً
باألمويني وانتهاء بالعباسيني وإىل يوم القيامة .وذلك من أجل جتريد الفاطميني من أية شرعية دينية سياسية،
446

 -وقد انتهج اخلليفة العباسي القائم باهلل سياسة أبيه القادر ،وأمر بقراءة "االعتقاد القادري" ،حيث أخرجه سنة

 ، 433فقرئ يف ديوان اخلالفة ،وحضر العلماء وكتبوا "ان هذا اعتقاد املسلمني ،ومن خالفه فقد فسق وكفر" .ابن كثري،
البداية والنهاية49 /12 ،
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وتكوين خط نظري روحي بديل ومنافس هلم وملا كانوا يدعون ويضفون على أنفسهم من هالة روحية مقدسة
باعتبارهم ورثة احلق االهلي يف اإلمامة.
وقد ابتدأ هذا التطور على يد عبد القاهر البغدادي (429هـ) الذي اعتبر "معرفة الخالفة واالمامة
سنَّة والجماعة على قول
وشروط الزعامة ،ركنا من أركان الدين واألصول التي اجتمع عليها أهل ال ُ
447
واحد ،وضللوا من خالفهم فيها".
وجاء املاوردي ليعترب اخلالفة":مؤسسة ضرورية ال معدى عنها للدين والدنيا" كما يقول الدكتور رضوان
السيد.

448

ولكي يبين املاوردي نظريته يف اخلالفة املستمرة املتواصلة ،اضطر إىل االعرتاف بشرعية خلفاء عباسيني
السنَّة)
"رافضة" مثل املنصور واملهدي ،وخلفاء آخرين كانوا ينتمون اىل مذهب املعتزلة (املبدَّع من قبل أهل ُ
449

كاملأمون واملعتصم والواثق ،الذين اضطهدوا أهل احلديث.

واضطر املاوردي إىل اختيار الرأي القائل بوجوب اخلالفة عن طريق الشرع ،وليس العقل وذلك ليضفي
عليها هالة قدسية وحيوهلا اىل منصب ديين .وقال :إن "اإلمامة موضوعة خلالفة النبوة يف حراسة الدين
وسياسة الدنيا".

450

و"إن اهلل جلت قدرته ندب لألمة زعيما خلف به النبوة ،وحاط به امللة ،وفوض اليه

السياسة ،ليصدر التدبري عن دين مشروع ،وجتتمع الكلمة على رأي متبوع فكانت االمامة أصال عليه

447

 -البغدادي ،عبد القاهر ،الفرق بني الفرق ،ص 309

448

 السيد ،مقدمة قوانني الوزارة للماوردي ،ص 13 -خالفا لرأي أئمة أهل السنة السابقني كاالمام أمحد بن حنبل واألشعري الذين كانوا يروون حديث سفينة ويقولون:

449

بأن مدة اخلالفة ثالثون سنة فقط ،وأهنا انتهت بتنازل االمام احلسن بن علي ملعاوية ،الذي بدأ معه عصر امللك .مسند
أمحد 220،221/5 ،واالشعري :االبانة عن اصول الديانة ،ج 1ص 260
450
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 -املاوردي ،األحكام السلطانية والواليات الدينية ،ص 5

استقرت قواعد امللة ،وانتظمت به مصاحل األمة حىت استثبتت هبا األمور العامة وصدرت عنها الواليات
اخلاصة".

451

ومع ذلك فان املاوردي والفراء ،مل ينظنرا ،يف كتابيهما إلعادة السلطة للخلفاء العباسيني ،وامنا قاما
بإضفاء الشرعية على كل ألوان احلكم ومجيع أمناط العالقات السياسية بني اخللفاء والوزراء والوالة
452

والسالطني ،وخاصة عالقة اهليمنة اليت كانت قائمة بني البويهيني واخللفاء العباسيني.
انهيار الخطة القادرية بعد سبعين عاما

مل ِ
تؤت اخلطة االسرتاتيجية القادرية الشاملة (الفكرية والثقافية والسياسية والعسكرية واالجتماعية)
مثارها املرجوة ،يف تدعيم مركز اخلالفة العباسية ،خالل السبعني عاما ،من جتربتها ( .)450 -381واذا
كانت الدولة البويهية قد اهنارت سنة  447بسبب خالفاهتا الداخلية ،فان خطر الدولة الفاطمية بدأ يلوح
يف بغداد ،حيث ظهر شخص يسمى (أبو احلارث أرسالن البساسريي الرتكي) فقام بتحدي اخلليفة القاهر
باهلل وهنب قصره ،وحاول السيطرة عليه ،وكاد يستدعي احلكام الفاطميني اىل بغداد ،مما دفع الوزير العباسي
(ابن املسلمة) بتجديد احلملة ضد الفاطميني وقراءة املناشري ضدهم واهتامهم بالزندقة والدهرية والكيد
لالسالم واملسلمني.

453

وعندما مل تفلح هذه احلملة يف مقاومة اخلطر الفاطمي قام اخلليفة العباسي القاهر باالستغاثة بالسلطان
السلجوقي طغرل بك ،الذي لىب النداء ووصل اىل بغداد يف رمضان  447ولكنه اضطر اىل مغادرهتا بعد
قليل ،مما مسح للبساسريي بالعودة اىل بغداد يف أول ذي احلجة من سنة  450بالتنسيق مع اخلليفة الفاطمي
 - 451املصدر ،ص 3
 - 452وقد استمرت هذه االزدواجية يف الفكر السياسي السين بني اخلالفة والسلطنة ،يف العهد السلجوقي ،عندما مجع
االمام ابو حامد الغزايل (  )505 -450بني الدعوة للخالفة العباسية واالعرتاف بسلطات االحتالل السلجوقي ،حيث
قال يف (اإلحياء) :ان اخلالفة منعقدة للمتكفل هبا من بين العباس ،وان الوالية نافذة للسالطني من اقطار البالد واملبايعني
للخليفة " بل ان الوالية اآلن ال تتبع اال الشوكة ،فمن بايعه صاحب الشوكة فهو اخلليفة" .الغزايل ،أبو حامد ،إحياء علوم
الدين ،كتاب احلالل واحلرام ،الباب اخلامس.
 - 453السيد ،مقدمة قوانني الوزارة للماوردي ،ص 88
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املستنصر ،واعتقال اخلليفة القاهر واعدام وزيره ابن املسلمة .وإعالن اخلطبة باسم اخلليفة الفاطمي يف
مساجد بغداد ملدة عام تقريبا.
وكاد البساسريي ميهد الطريق أمام الفاطميني الحتالل بغداد ،لوال عودة السلطان السلجوقي عام 451
اىل بغداد وحترير اخلليفة العباسي القاهر املعتقل ،وإعادته اىل مركز خالفته .ولكن مل يتغري من املعادلة
السياسية والعسكرية شيئ ،رغم إعالن السالجقة نصرة املذهب السين ،ولعن الشيعة والبويهيني ،حيث قام
السالجقة باالحتفاظ بالقوة ألنفسهم وجتريد اخلليفة من كل سلطة ،وإبقائه جمرد رمز لتغطية حكمهم
العسكري اجلديد.
العباسيون والتشيع بعد انهيار الدولة الفاطمية
السنّية املختلفة يف
الس ّين ،وحاول اخلليفة القادر أن جيمع بني املذاهب ُ
لقد تبىن العباسيون املذهب ُ
إطار واحد ،يف مواجهة البويهيني والفاطميني الذين كانوا يشكلون خطرا على اخلالفة العباسية يف الداخل
واخلارج ،يف القرنني اهلجريني الرابع واخلامس ،ولكن عندما اهنارت الدولة البويهية يف منتصف القرن اخلامس،
وابتعد اخلطر الفاطمي ،وسيطر السالجقة على العباسيني ،مل يعد هؤالء (العباسيون) متحمسني جلمع مشل
"أهل السنة" فدبت اخلالفات الشديدة بينهم.
وبعد أن اهنارت الدولة الفاطمية يف مصر سنة  567مل جيد خليفة عباسي هو الناصر لدين اهلل (576
–  )622حرجا من إعالن التشيع على الطريقة اإلمامية االثين عشرية ،454واجملاهرة بتفضيل االمام علي على

 - 454وبىن سرداب الغيبة يف سامراء (وهو احملل الذي يزعم الشيعة :ان االمام الثاين عشر حممد بن احلسن العسكري قد
غاب فيه) كما يقول السيوطي ،تاريخ اخللفاء ،ص  415وقد نص على تشيعه معظم املؤرخني أمثال ابن خلكان ،وفيات
األعيان ،ج 2ص  469و(ابن الطقطقي) يف كتابه (اآلداب السلطانية) ،وعلي بن أجنب البغدادي املعروف بابن الساعي
يف كتابه (خمتصر أخبار اخللفاء) وابن واصل وغريهم .األمني ،حسن ،االمساعيليون واملغول ونصري الدين الطوسي ،ص ،67
دار الغدير ،بريوت  1997و الزين حممد حسني ،الشيعة يف التاريخ ( ،)1938مكتبة النجاح ،الطبعة الثانية ،مطبعة العرفان
صيدا لبنان
214

455

سائر الصحابة.

إذ مل يكن يوجد إمام من أبناء علي واحلسني ،لكي ينافسه على اخلالفة 456.وهو ما

يكشف عن الدوافع السياسية وراء تبين بعض اخللفاء العباسيني مثل القادر والقائم للنظرية السنية يف مواجهة
البويهيني والفاطميني ،متاما كوجود دوافع مشاهبة لتبين بعضهم الفكر الشيعي عندما ال يشكل هتديدا
لعروشهم ،أو على العكس يساعد يف تثبيتها وترسيخها.

457

العثمانيون يتبنون المذهب الحنفي
بعد قرون طويلة من إقصاء املذهب احلنفي عن الصدارة ،يف العهد العباسي ،إىل حد استتابة قضاته
"الس ّين" العام ،صعدت أسهمه يف
وعلمائه ،يف أيام اخلليفة القادر باهلل ،واستلحاقه على مضض يف اإلطار ُ
بورصة السياسة عندما تبىن السالطني العثمانيون األتراك هذا املذهب ،يف غياب اخلالفة العباسية اليت كانت

متيل إ ىل املذاهب السنية األخرى وباخلصوص اىل املذهب احلنبلي الذي كان يؤكد على شرط القرشية يف
اخلليفة كأهم وأول شرط فيها ،بينما مل يكن املذهب احلنفي ،يعترب ذلك شرطا ،بل كان مييل اىل جواز
اخلالفة يف العرب والعجم ،تبعا لالمام أيب حنيفة الذي مل يكن يعرتف حبديث "اخلالفة يف قريش" (كاملعتزلة
واخلوارج) ومل يكن يوافق األمويني والعباسيني والعلويني يف حصر اخلالفة يف قريش.

 - 455راجع :القلقشندي ،مآثر االنافة يف معامل اخلالفة ،ج1ص  213وتاريخ اخللفاء للسيوطي ،ص  330و ص 367
–  368و ص 379
 - 456ومل يستطع عامل سين هو ابن اجلوزي من التصريح بعقيدته حبضرته ،عندما سأله :من أفضل الناس بعد رسول اهلل؟
فأجاب :أفضلهم من كانت ابنته حتته .ومل يقدر أن يصرح بتفضيل أيب بكر .السيوطي ،تاريخ اخللفاء ،ص 415
457

 -كما كان االختالف السياسي مع العباسيني ،دافعا لبعض أمراء األطراف لتبين التشيع ،فقد طلب خوارزم شاه ذكر

امسه يف اخلطبة بدال عن السلطان السلجوقي .وعندما رفض اخلليفة تلبية طلبه ،أعلن تشيعه ،وأمر حبذف اسم اخلليفة
العباسي من اخلطبة يف املناطق اخلاضعة للسلطة اخلوارزمية سنة  614وتسمية أحد األشراف من أبناء االمام علي خليفة
بدال عن العباسيني .األنصاري ،قصة الطوائف ..ص 289
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الس ّين اجملمع عليها ،بناء على األحاديث
وبعد أن كان شرط القرشية ،يعترب أهم ركائز الفكر السياسي ُ

اليت كان يرويها أئمة املذهب من الفقهاء واحملدثني 458.اعتمادا على أحاديث مثل" :إن هذا األمر يف قريش"
و"ال يزال هذا األمر يف قريش ما بقي منهم اثنان" و"األئمة من قريش" 459.جترأ الفقهاء األحناف على تبين
رأي إمامهم أيب حنيفة ،بعد سقوط اخلالفة العباسية واحنالل العصبية القرشية ،فظهر يف الشام جنم الدين
إبراهيم بن علي الطرسوسي (758 – 720هـ) ليتجاوز تلك األحاديث من دون ضرورة ،اعتمادا على فتوى
أيب حنيفة 460.ويدعو بصراحة إىل اإلقرار بشرعية احلكام غري العرب ،وملا كان العثمانيون يطمحون للخالفة
.
فقد حاول الطرسوسي إقناعهم بتبين املذهب احلنفي ألنه ال يشرتط القرشية يف اخلالفة 461.ولو كان
اخللفاء العباسيون موجودين ألعلنوا حربا شعواء على العثمانيني ومؤيديهم من األحناف ،أقسى وأعنف من
حرهبم على الشيعة الفاطميني والبويهيني.

الباب الرابع
والدة المذهب الشيعي
الفصل األول
458

 -البخاري ج 5ص 13و مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب الناس تبع لقريش ،ص 480

 - 459حبيث اعترب الشهرستاين القول بنفي القرشية "بدعة ال يقرهبا السلف" .الشهرستاين ،حممد بن عبد الكرمي ،امللل
والنحل ،ص  16وقال عبد القاهر البغدادي":إن الشرع قد ورد بتخصيص قريش باإلمامة ،ودلت على أن قريشا ال خيلو
ممن يصلح لإلمامة ،فال جيوز إقامة اإلمام للكافة من غريهم" .انظر :أحكام اإلمامة وشروط الزعامة ،من كتاب أصول
الدين ،ص  44تراث الفكر السياسي اإلسالمي .والقاضي أبو بكر الباقالين ،التمهيد ،ص 16
 - 460الطرسوسي ،حتفة الرتك فيما جيب أن يعمل يف امللك ،ص 28
461
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 -املصدر ،ص 20

من هم الشيعة؟ ..وهل هم حزب سياسي؟ أم طائفة دينية؟
المبحث األول:من هم الشيعة؟
إن اإلجابة عن هذا السؤال( :من هم الشيعة؟) ختتلف تبعا ملوقف اجمليب النظري ،وما إذا كان ُسنّيا أو

شيعيا؟ وإماميا أو زيديا؟ وجاروديا أو سليمانيا؟ كما ختتلف أيضا حسب تعريف التشيع وفيما إذا كان
روحيا عاطفيا؟ أو سياسيا؟ أو عقديا؟ أو فقهيا؟

462

يعدد املتكلم الشيعي احلسن بن موسى النوخبيت (310هـ) يف كتابه (فرق الشيعة) حوايل سبعني فرقة
شيعية تفرعت خالل القرون الثالثة األوىل ،وجيمعها ،بصورة عامة ،عنوان واحد هو "التشيع لعلي بن أيب
طالب" ،حبيث يشمل من كان يعتقد أن عليا هو أفضل الناس بعد رسول اهلل ،وأوالهم باإلمامة (كالبرتية
والسليمانية من الزيدية)  463ومن قال بتفضيل علي واإلشارة اليه من النيب بالوصف ال النص مث هي شورى
يف أوالد احلسن واحلسني (كاجلارودية من الزيدية) 464 .ومن كان يعتقد بأن عليا إمام مفرتض الطاعة بعد
462

 -اجلاحظ ،عمرو بن حمبوب ( ،)255-جمموعة رسائل ،مطبعة التقدم مصر ط  1324 ،1هـ ،مكتبة املصطفى

االلكرتونية ،الرسالة العاشرة ،يف بيان مذاهب الشيعة :إعلم يرمحنا اهلل تعاىل وإياك :أن شيعة علي رضي اهلل تعاىل عنه زيدي
ورافضي ،وبقيتهم بدد ال نظام هلم .ص 187
" - 463السليمانية" و "البرتية" و "الصاحلية" ينسبون اىل جمموعة من كبار الفقهاء يف الكوفة يف القرن الثاين اهلجري
(سليمان بن جرير الرقي ،وكثري النواء األبرت بن إمساعيل ،و احلسن بن صاحل بن حي اهلمذاين) وفيهم سامل بن أيب حفصة
واحلكم بن عتيبة (عيينة) وسلمة بن كهيل وأيب املقدام ثابت احلداد ،وقد ذهبوا إىل أن عليا أفضل الناس بعد الرسول (ص)
وفوض األمر
وأوالهم باإلمامة ،وأن بيعة أيب بكر وعمر ليست خبطأ؛ ألن عليا ترك ذلك هلما ،وسلم هلما األمر راضياًّ ،
طائعاً ،وترك حقه راغباً ،فنحن راضون ،مسلمون ملا سلم ،ال حيل لنا غري ذلك ،كما أهنم ال يرون لعلي إمامة إال حني بويع.
ويرون أ ّن اإلمامة تنعقـد بالشورى بني الناس من غري نسل احلسنني وأهنا تصح يف املفضول مع وجود الفاضل .النوخبيت ،فرق
الشيعة ،ص  21و 22و ص  ،66 – 63واألشعري القمي ،املقاالت والفرق ،ص  18و ص  68والشهرستاين ،امللل
والنحل ،ص  159و الكشي ،الرجال ،ص 152
 - 464نسبة اىل أيب اجلارود زياد بن أىب زياد اهلمذاين الكويف ،وهو زعيم فرقة "اجلارودية" من الزيدية ،وقد كان من شيعة
اإلمام حممد الباقر ،مث انتقل اىل الزيدية .مث غلبت نظريته على عموم الزيدية يف القرون التالية ،حىت أصبحت هي النظرية
الرئيسية للهادوية يف اليمن .كان يقول بالوصف دون التسمية ،ويبين نظريته يف اإلمامة على أساس التصدي واخلروج (الثورة)
وليس على أساس النص ،ويؤمن باشرتاك ولد احلسن واحلسني يف اإلمامة ،ويرفض ختصيص احلق باإلمامة يف أبناء احلسني
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رسول اهلل ،وأن النيب نص عليه وأشار إل يه بامسه ونسبه وعينه وقلد األمة إمامته ونصبه هلم علما وعقد له
عليهم إمرة املؤمنني .وأنه ال بد من أن يقوم مقامه بعده رجل من ولده من ولد فاطمة بنت حممد عليهم
السالم معصوم منصوص عليه من اإلمام الذي قبله مشار إليه بعينه وامسه ،وأن اإلمامة جارية يف عقبه ما
اتصلت أمور اهلل وأمره وهنيه (كاإلمامية).
وحسب النوخبيت يعترب شيعيا كل من املعتدل ،واملغايل ،والرافضي ،وكذلك من كان يؤمن ويعرتف خبالفة
الشيخني أيب بكر وعمر.
فيعترب "السبئية" فريقا انشق ممن كان يقول بإمامة علي ،بعد وفاته .وأن "عبد اهلل بن سبأ" كان أول من
شهر القول بفرض إمامة علي وأظهر الرباءة من أعدائه وكاشف خمالفيه.
وهكذا يعد اإلمام أبو احلسن علي بن إمساعيل األشعري (330هـ)  -املعاصر للنوخبيت  -يف كتابه
(مقاالت االسالميني واختالف املصلني) خمتلف أصناف الشيعة (من الغالة والرافضة والزيدية) شيعة باملعىن
العام ،ويق ول" :امنا قيل هلم الشيعة ألهنم شايعوا عليا رضوان اهلل عليه ،ويقدمونه على سائر أصحاب رسول
465
اهلل (ص)".
ولكن شيخ الطائفة اإلمامية اإلثين عشرية ،اليت تكونت يف القرن الرابع اهلجري ،حممد بن حممد بن
النعمان املفيد (413هـ) يقوم بتعريف الشيعة تعريفا ضيقا جدا ،فيقول بأهنم" :أتباع أمري املؤمنني علي (ع)
على سبيل الوالء واإلعتقاد إلمامته بعد الرسول (ص) بال فصل ،ونفي االمامة عمن تقدمه يف مقام اخلالفة،
وجعله يف االعتقاد متبوعا هلم غري تابع ألحد منهم على وجه االقتداء".

466

فقط ،وينكر وجود أية نصوص حول ذلك  .وكان يقول":ان عليا هو افضل الناس بعد الرسول وأوالهم باإلمامة ،ولكنه
سلم اىل اخللفاء األوائل األمر هلم راضيا ،وترك حقه راغبا ،فنحن راضون مبا رضي ،مسلمون مبا سلم"  .واثبت إمامة أىب
بكر وعمر ،باختيار األمة حقا اجتهاديا ،وإن األمة أخطأت يف البيعة هلما مع وجود علي خطأً ال يبلغ درجة الفسق وذلك
اخلطأ خطأ اجتهادي .الشهرستاين ،امللل والنحل ،ج  ،1ص  153و  160و االصفهاين ،مقاتل الطالبيني ،ص  277و
املفيد ،املسائل اجلارودية يف تعيني اخلالفة واإلمامة يف ولد احلسني بن علي ،ص  ،2واملفيد ،الثقالن ،ص 10
 - 465األشعري ،أبو احلسن علي بن امساعيل ( ،)330-مقاالت االسالميني واختالف املصلني ،ص  65حتقيق حممد
حمي الدين عبد احلميد ،املكتبة العصرية ،صيدا بريوت1990 ،
 - 466املفيد ،أوائل املقاالت يف املذاهب ،ص 35
http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-aqaed/avael-maqalat/a01.htm
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وحيصر املفيد عنوان التشيع يف خط واحد من اإلمامية ،وقسم من الزيدية هم (اجلارودية) فقط ،وخيرج
كثرياً من الفرق الشيعية اليت كانت معاصرة لالمام علي ولكنها مل تكن تؤمن بإمامته بالنص ،وإمنا تفضله
على سائر الصحابة فقط ،ويقول" :إذا ثبت ما بيناه بالسمة بالتشيع كما وصفناه وجبت لإلمامية والزيدية
اجلارودية من بني سائر فرق األمة النتظامهم مبعناها وحصوهلم على موجبها ومل خيرجوا عنها".

467

وبالرغم من أن وصف "اإلمامية" كان يشمل أيضا كثرياً من الفرق الشيعية كاالمساعيلية والفطحية
والناووسية ،وغريها ،إال أن املفيد حيصر إسم اإلمامية خبط واحد منها فقط ،وهم "املوسوية القطعية"
ف يقول":أما السمة للمذهب باإلمامة و وصف الفريق من الشيعة باإلمامية فهو علم على من دان بوجوب
اإلمامة ووجودها يف كل زمان وأوجب النص اجللي والعصمة والكمال لكل إمام مث حصر اإلمامة يف ولد
احلسني بن علي (عليه السالم) وساقها إىل الرضا علي بن موسى (عليه السالم) ألنه وإن كان يف األصل
علما على من دان من األصول مبا ذكرناه دون التخصيص ملن قال يف األعيان مبا وصفناه فإنه قد انتقل عن
أصله الستحقاق فرق من معتقديه ألقابا بأحاديث هلم بأقاويل أحدثوها فغلبت عليهم يف االستعمال دون
الوصف باإلمامية وصار هذا االسم يف عرف املتكلمني وغريهم من الفقهاء والعامة علما على من ذكرناه".

468

وميزج املفيد ،بني "التشيع" و"اإلمامية" فيشرح معىن نسبة اإلمامية ،بقوله" :اإلمامية هم القائلون
بوجوب اإلمامة والعصمة ووجوب النص" ويعترب الفرق الشيعية األوىل اليت مل تكن تقول بنظرية اإلمامة،
كالكيسانية والزيدية فرقا شاذة عن احلق ،أي عن "اإلمامية" .

469

مث حيصر املفيد "الشيعة اإلمامية" بـ "األثين عشرية" ،ويقول":ليس من هؤالء الفرق اليت ذكرناها فرقة
470
موجودة يف زماننا هذا وهو من سنة ثالث وسبعني وثالمثائة إال اإلمامية اإلثنا عشرية" .
علما بأن "اإلثين عشرية" كانت حديثة الوالدة يف زمنه ،وكان الشيخ حممد بن علي بن بابويه الصدوق
467
468
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470
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(381هـ ) هو أول من يذكرها يف كتابه "االعتقادات" .حيث روى حديثا عن النيب أنه قال" األئمة بعدي
إثنا عشر أوهلم أمري املؤمنني علي بن أيب طالب ،وآخرهم القائم ،طاعتهم طاعيت ومعصيتهم معصييت ،ومن
471
أنكر واحدا منهم فقد أنكرين".
وذكرها املفيد يف كتابه هذا (الفصول املختارة) يف حني مل يأت على ذكرها النوخبيت يف بداية القرن
الرابع اهلجري .ومل يذكر أي شئ عن "االثين عشرية".
وال يشري املفيد اىل "االمساعيلية" اليت كانت حتكم الدولة الفاطمية يف ذلك العصر ،وهي "إمامية" قائمة
وليست منقرضة ،كما يزعم.
وإذا كان املفيد قد ضيق تعريف "الشيعة" باإلثين عشرية ،فان تلميذه الشيخ الطوسي (451هـ) عاد
ليوسعه قليال حبيث يشمل عامة "اإلمامية" فيقول":إنه االعتقاد بكون علي إماماً للمسلمني بوصية من
472
الرسول ،وبإرادة من اهلل".
وهو ما يكرره الشهرستاين (548هـ) يف كتابه (امللل والنحل) فيعنرف الشيعة بأهنم" :الذين شايعوا عليا
عليه السالم على اخلصوص ،وقالوا بامامته نصا ووصية ،إما جليا أو خفيا ،واعتقدوا أن االمامة ال خترج من
أوالده...وجيمعهم القول بوجوب التعيني والتنصيص وثبوت عصمة األئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر".

473

ويضيف":هم القائلون بامامة علي عليه السالم بعد النيب (ص) نصا ظاهرا وتعيينا صادقا من غري
تعريض بالوصف ،بل اشارة اليه بالعني".

474

 - 471فقد قال يف الباب  35باب االعتقاد يف عدد األنبياء واألوصياء ":اعتقادنا أن حجج اهلل تعاىل على خلقه بعد نبيه
حممد (ص) األثنا عشر ،أوهلم أمري املؤمنني ...مث حممد بن احلسن احلجة القائم صاحب الزمان خليفة اهلل يف أرضه ،صلوات
اهلل عليهم أمجعني" .الصدوق ،االعتقادات ،ص  93وباب  37االعتقاد يف الظاملني ،ص  104وذلك حسب أقدم نسخة
وصلتنا خمطوطة عام  817هـ ،حمفوظة يف مكتبة املرعشي يف قم حتت رقم  1945وال ميكننا التأكد فيما إذا كان الصدوق
قد سبق املفيد يف تبين "االثين عشرية".وقد رد املفيد على كتاب الصدوق "االعتقادات" بكتاب حتت عنوان "تصحيح
االعتقادات بصواب االنتقاد" ومل يرد يف العنوانني ذكر لألثين عشرية.
 - 472الطوسي ،تلخيص الشايف ،ج 2ص 56
 - 473الشهرستاين ،امللل والنحل ،ج 1ص 144
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وهذا ما يذهب اليه أيضا الشيخ أمحد الوائلي (2003م) بقوله":إن جوهر التشيع هو االلتزام بإمامة
علي وولده وتقدميه على غريه لوجود نصوص عندهم يف ذلك".

475

المبحث الثاني :متى ولد التشيع؟
كما قلنا يف الباب الثاين عند تعريف مذهب "أهل السنة" وتاريخ ميالده ،كذلك نقول هنا يف مبحث
"التشيع" :ال ميكن حتديد ساعة زمنية لوالدة "املذهب الشيعي" يف التاريخ ،وذلك ألنه عبارة عن تراكم
جمموعة أفكار ونظريات ومواقف وحمطات سياسية عرب فرتة طويلة من التاريخ ،وليس وليد يوم معني أو
حادثة معينة ،وإن مضمون "التشيع" ظل عرضة للتغري والتطور واإلبدال والتناقض بني التيارات املختلفة ،اليت
فسرت املذهب كما تريد ،أو قامت بقراءة التاريخ السابق على والدهتا قراءة جديدة ،وأرخت لنفسها من
بعض األحداث أو املواقف السياسية والفكرية السابقة.
وكما اختلفت اإلجابة عن مفهوم التشيع ،بناء على هوية اجمليب ،فان اجلواب عن تاريخ والدة التشيع
ختتلف كذلك بني الفرق الشيعية املختلفة.
ومن املعروف أن الشيعة عرب التاريخ انقسموا بصورة رئيسية اىل كيسانية ،وزيدية (جارودية وسليمانية
وبرتية) ،وإمامية (امساعيلية وفطحية وموسوية) .وفيما انقرضت الكيسانية مع وفاة أيب هاشم عبد اهلل بن
حممد بن احلنفية سنة  95للهجرة ،و تضاءلت االمساعيلية بعد سقوط الدولة الفاطمية سنة 567هـ مل يبق
سوى الزيدية الذين ظلوا حيكمون اليمن طوال ألف عام ،واالمامية االثنا عشرية الذين يشكلون اليوم غالبية
الشيعة العظمى.
فبينما يذهب اإلمامية الذين يؤمنون بالنص على االمام علي ،إىل أن ميالد التشيع كان يف عهد النيب
ويف يوم الغدير باخلصوص ،يقول بقية الشيعة الذين ال يرون يف حديث الغدير نصا صرحيا باخلالفة ،اىل
474
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تطور التشيع خالل األحداث السياسية الالحقة .ومن هنا نشأت عدة نظريات حول تاريخ والدة املذهب
الشيعي ،وهي حسبما يرتبها أسعد القاسم ،كما يلي:
-1

يف زمن النيب األكرم (ص).

-2

بعد السقيفة واعرتاض علي وتأخره يف بيعة أيب بكر.

-3

أيام الثورة على عثمان.

-4

يف حرب اجلمل وصفني.

-5

بعد كربالء.

476

 -8يف زمن النيب األكرم:
اعتاد شيوخ املذهب اإلمامي أن يضعوا بداية ملولد التشيع يف أيام الرسول األعظم (ص) وخصوصا يف
يوم الغدير ( 18ذي احلجة ،بعد العودة من حجة الوداع يف السنة األخرية من حياة الرسول) واإلميان باقرتان
املذهب الشيعي مع االسالم ،وأنه املمثل احلقيقي والرئيسي لالسالم ،ووصف املذاهب األخرى باخلروج
"الس ّين" حسبما رأينا
واالبتداع واالنشقاق عن اخلط الرئيسي لالسالم واملسلمني .كما فعل أنصار املذهب ُ

يف الباب الثاين املاضي.

وحسب هذه النظرية فإن الشيعة يعتربون أنفسهم طائفة دينية قبل أن تكون حزبا سياسيا ،فضالً عن
أن تكون حزبا سياسيا تقنَّع بالدين.
يقول الشيعة "اإلمامية" :إن التشيع كان موجودا يف زمان رسول اهلل (ص) وأنه نشأ على يديه ،وأن
النيب األكرم قد نص على اإلمام علي يف غدير خم باإلمامة والوالية ،حيث ورد أن النيب قال فيه":من كنت
مواله فهذا علي مواله" .وأوصى له بعد وفاته.

476
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وكما يقول املتكلم الشيعي اإلمامي احلسن بن موسى النوخبيت (310هـ) :إن "شيعة علي" مسوا هبذا
االسم يف زمن النيب (ص) وبعده ،وإهنم كانوا معروفني بانقطاعهم إليه والقول بإمامته .وإن الشيعة افرتقت
بعد وفاة النيب (ص) ثالث فرق ،وإن فرقة منهم قالت ":أن عليا إمام مفرتض الطاعة بعد رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله ...وإن النيب (ص) نص عليه وأشار إليه بامسه ونسبه وعينه ،وقلد األمة إمامته ونصبه هلم علما
وعقد له عليهم إمرة املؤمنني وجعله أوىل الناس منهم بأنفسهم يف مواطن كثرية مثل غدير خم."...

478

ويقول الشيخ حممد حسني آل كاشف الغطاء (1373هـ)" :إن أول من وضع بذرة التشيع يف حقل
اإلسالم هو نفس صاحب الشريعة اإلسالمية ،يعين أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة اإلسالم جنباً إىل
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 -الكليين ،الكايف ،كتاب احلجة ،باب ما عند األئمة من سالح رسول اهلل ،ح رقم  9و ج  1ص  236واملفيد،

األمايل ،ص ،220اجمللس رقم ،21واإلرشاد ،ص  188ويبني حممد بن علي بن بابويه الصدوق يف "االعتقادات" عقيدة
الشيعة بأهل البيت فيقول":ان اهلل تعاىل خلق مجيع ما خلق له (حملمد) وألهل بيته عليهم السالم ،وأنه لوالهم ملا خلق اهلل
السماء واألرض وال اجلنة وال النار ،وال أدم وال حواء ،وال املالئكة وال شيئا مما خلق ،صلوات اهلل عليهم أمجعني .واعتقادنا
أن حجج اهلل تعاىل على خلقه بعد نبيه حممد (ص) األئمة االثنا عشر...واعتقادنا فيهم :أهنم أولوا األمر الذين أمر اهلل
بطاعتهم  ...وأن أمرهم أمر اهلل تعاىل ،وهنيهم هني اهلل تعاىل ،وطاعتهم طاعة اهلل تعاىل ،ووليهم ويل اهلل ،وعدوهم عدو اهلل
تعاىل ،ومعصيتهم معصية اهلل تعاىل" .الصدوق 381 ،هـ ،االعتقادات ،ص  ،94حتقيق عصام عبد السيد ،املؤمتر العاملي
أللفية الشيخ املفيد ،ط  ،1قم ايران1413 ،
 - 478النوخبيت ،فرق الشيعة ،ص  20 – 18ويعرتف بعض أهل السنة كالسيوطي وابن حجر املكي بالرواية الشيعية
حول استعمال النيب لكلمة "الشيعة" ،وإشارته لعلي وقوله " :والذي نفسي بيده ان هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة،
أولئك هم خري الربية" (البينة  .)7السيوطي ،الدر املنثور يف التفسري املأثور ،ج 6ص  379ولكن ابن حجر يقول معقبا:
"وشيعته هم أهل السنة ،وال تتوهم الشيعة قبحهم اهلل" .ابن حجر املكي ،الصواعق احملرقة ،ص  152واذا صح هذا
احلديث فرمبا كان النيب يشري اىل فضائل علي واخالقه وشيعته املتابعني له يف اخالقه ،وليس الشيعة باملعىن السياسي أو
العقدي .كما ينقل النوخبيت عن الفرقتني األخريني اللتني قالتا" :بأن عليا كان أوىل الناس بعد رسول اهلل (ص) بالناس لفضله
وسابقته وقرابته وعلمه ،وهو أفضل الناس كلهم بعده ."...ص 20 – 18
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جنب ،وسواء بسواء ،ومل يزل غارسها يتعاهدها بالسقي والرعي حىت منت وازدهرت يف حياته مث أمثرت بعد
وفاته".

479

وهكذا يقول الشيخ حممد جواد مغنية (1979م)" :إن النيب هو الذي بعث عقيدة التشيع وأوجدها،
ودعا اىل حب علي ووالئه ،وأول من أطلق لفظ الشيعة على أتباعه ومريديه ،ولواله مل يكن للشيعة والتشيع
عني وال أثر".

480

تكون
ويورد الشيخ أمحد الوائلي يف كتابه "هوية التشيع" عدداً من النصوص اليت يقول إهنا تدل على ّ
التشيع يف أيام النيب .ويستنتج منها أن اإلمامة ال تتم باالنتخاب واالختيار وإمنا بالتعيني من اهلل تعاىل فهو
481
الذي ينص على اإلمام عن طريق النيب.
ويؤكد ذلك السيد حممد باقر الصدر (1980م) ،فيقول":نرى أن الشيعة ولدوا منذ وفاة النيب مباشرة
متمثلني يف املسلمني الذين خضعوا عمليا ألطروحة زعامة اإلمام وقيادته اليت فرض النيب االبتداء بتنفيذها من
حني وفاته مباشرة".

482

وينتقد الصدر ،طريقة بعض الباحثني يف دراسة التشيع بوصفه ظاهرة طارئة يف اجملتمع االسالمي،
والنظر إىل القطاع الشيعي من جسم األمة االسالمية بصفته قطاعا تكون على مر الزمن ،نتيجة الحداث
483
وتطورات اجتماعية معينة ،أدت إىل تكوين فكري ومذهيب خاص جلزء من ذلك اجلسم الكبري.
ويرفض الصدر النظريات العديدة اليت تفرتض نشوء التشيع على يد عبد اهلل بن سبأ ،أو يف عهد
خالفة االمام علي ،أو يف أحداث متأخرة عن ذلك يف التاريخ االسالمي .ويقول :إن "الذي دعا  -فيما
479
480
481

 كاشف الغطاء ،حممد حسني ،أصل الشيعة وأصوهلا ،ص 43 مغنية ،حممد جواد ،الشيعة يف امليزان ،ص  9شبكة اإلمامني احلسنني ،قسم اللجنة العلمية -الوائلي ،أمحد ،هوية التشيع ،الفصل الثاين ص 13و 29

 - 482الصدر ،حممد باقر ،يف مقدمته لكتاب "تاريخ اإلمامية وأسالفهم من الشيعة" للدكتور عبد اهلل فياض .مؤسسة
األعلمي للمطبوعات ،بريوت1986 ،
 - 483الصدر ،حممد باقر ،نشأة التشيع والشيعة ،ص 13
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أظن  -كثريا من هؤالء الباحثني إىل هذا االفرتاض واالعتقاد ،بأن "التشيع " ظاهرة طارئة يف اجملتمع
االسالمي ،هو أن الشيعة مل يكونوا ميثلون يف صدر االسالم إال جزءا ضئيال من جمموع األمة االسالمية".
484

ويف الوقت الذي ينفي فيه الصدر بأن " الالتشيع" (أي التسنن) كان يشكل القاعدة يف اجملمتع
االسالمي ،و أن "التشيع" كان يشكل االستثناء والظاهرة الطارئة 485 .فانه يرفض "اختاذ الكثرة العددية
والضآلة النسبية أساساً لتمييز القاعدة واالستثناء ،أو األصل واالنشقاق" ،كما يرفض أيضا الربط بني والدة
االطروحة الشيعية ،ووالدة كلمة "الشيعة "أو "التشيع" كمصطلح واسم خاص لفرقة حمددة من املسلمني
"ألن والدة األمساء واملصطلحات شئ ونشوء احملتوى وواقع االجتاء واالطروحة شئ آخر .
فإذا كنا ال جند كلمة " الشيعة " يف اللغة السائدة يف حياة الرسول (صلى اهلل عليه وآله وسلم) أو بعد
486
وفاته ،فال يعين هذا أن االطروحة واالجتاء الشيعي مل يكن موجودا".
بيد أن الصدر مل مييز بني معاين التشيع املختلفة الروحية والعاطفية والسياسية والعقدية ،ومل يذكر أو
يثبت وجود النوع األخري من التشيع "العقدي" يف زمن الرسول األكرم.
وإذا عدنا اىل النوخبيت لوجدناه يتحدث عن افرتاق الشيعة بعد وفاة رسول اهلل (ص) اىل ثالث فرق،
وأن الفرقتني األخريني كانتا تذهبان إىل أولوية االمام علي باخلالفة ،أي أهنما مل تكونا تعتقدان بالنص عليه
من النيب ،وبالتايل فاهنما مل تكونا تريان يف حديث الغدير أو الوصية دليال على اإلمامة ،وأن معىن التشيع
لعلي يف زمن النيب أو بعد وفاته كان جمرد حب أو والء عاطفي .ومل يكن حيمل املعاين السياسية والدينية اليت
أحلقت به فيما بعد.
وأما الفرقة األوىل اليت يتحدث عنها النوخبيت ،فهو جمرد إدعاء منه ،وال يوجد دليل على وجودها يف زمن
النيب .ولذلك مل يفهم االمام علي من تلك النصوص معىن الوصية السياسية ،و "مل يدعُ إىل نفسه وأقر
484
485
486
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القوم على ما صنعوا وكتم أمره" حسبما يقول مؤسس املذهب اإلمامي اإلمام حممد بن علي الباقر
(114هـ).

487

وقد قيل للحسن بن احلسن بن علي (97- 37هـ) ،الذي كان كبري الطالبيني يف عهده :أمل يقل
رسول اهلل "من كنت مواله فعلي مواله"؟ فقال :بلى ،ولكن  -واهلل  -مل يع ِن رسول اهلل بذلك اإلمامة
488
والسلطان ،ولو أراد ذلك ألفصح هلم به.
وكان ابنه عبد اهلل يقول ":ليس لنا يف هذا األمر ما ليس لغرينا ،و ليس يف أحد من أهل البيت إمام
مفرتض الطاعة من اهلل" وكان ينفي إمامة أمري املؤمنني أهنا من اهلل  489.مما يعين أن نظرية النص أو "اإلمامة
اإلهلية" يف أهل البيت ،مل يكن هلا رصيد كبري لدى اجليل األول من الشيعة .وأن التشيع هلم كان تشيعا
سياسيا ،وليس دينيا.
ومن هنا فقد كانت نظرة الشيعة اىل الشيخني أىب بكر وعمر نظرة إجيابية ،إذ مل يكونوا يعتربوهنما
"غاصبني" للخالفة اليت تركها رسول اهلل شورى بني املسلمني ،ومل ينص على أحد باخلصوص.
 -9بعد السقيفة
ضعف القول بوالدة التشيع "الديين" يف حياة النيب ،يرتجح القول بوالدة التشيع باملعىن
وإذ يَ ُ
"السياسي" بعد اجتماع سقيفة بين ساعدة وانتخاب أيب بكر كخليفة أول للرسول ،حيث أمسك اإلمام
علي يده عن بيعة أيب بكر لفرتة من الوقت (حوايل ستة أشهر) ألنه كان يشعر بأنه أوىل منه باخلالفة ،وقد
عرب عن ذلك بقوله":إهنم احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة" 490.وقوله":إن النيب (ص) قبض وما أرى أحدا
 - 487الكليين ،روضة الكايف ،ص  246وقد حبثت ذلك مفصال يف كتايب "التشيع السياسي والتشيع الديين" ،الفصل
التاسع والعاشر :تنزيه الباقر والصادق عن القول بنظرية اإلمامة ،ص  ،288 – 237دار االنتشار العريب ،بريوت ط ،1
2008
 - 488ابن عساكر ،التهذيب ،ج  ،4ص 162
 - 489الصفار ،بصائر الدرجات ،ص  ،153و156
 - 490اإلمام علي ،هنج البالغة ،ص  98وهناك روايات أخرى يذكرها الشريف الرضي يف "هنج البالغة" توحي بشعور
اإلمام علي باألولوية باخلالفة ،مثل اخلطبة الشقشقية (خطبة رقم  )3وبغض النظر عن املناقشة يف سند هنج البالغة ،أو
226

أحق هبذا األمر مين ،فبايع الناس أبا بكر ،فبايعت كما بايعوا ،مث إن أبا بكر رضي اهلل عنه هلك وما أرى
أحدا أحق هبذا األمر مين ،فبايع الناس عمر بن اخلطاب .فبايعت كما بايعوا ،مث إن عمر رضي اهلل عنه
هلك وما أرى أحدا أحق هبذا األمر مين ،فجعلين سهما من ستة أسهم ،فبايع الناس عثمان فبايعت كما
بايعوا ،مث سار الناس اىل عثمان رضي اهلل عنه فقتلوه ،مث أتوين فبايعوين طائعني غري مكرهني ،فأنا أقاتل من
خالفين مبن اتبعين حىت حيكم اهلل بيين وبينهم وهو خري احلاكمني".

491

ومل يكن الشيعة يف عهدهم األول سوى فريق من املسلمني يؤمن بأفضلية االمام علي وأحقيته باخلالفة،
ويقال إن ثلة من الصحابة كعمار بن ياسر ،وأيب ذر ،وسلمان الفارسي ،واملقداد ،والزبري بن العوام ،والعباس
عم النيب (ص) كانوا يعتقدون بأحقية االمام علي باخلالفة مباشرة بعد الرسول.
وهذا ما يقوله ابن خلدون بأن ":الشيعة ظهرت ملا تويف الرسول وكان أهله يرون أنفسهم أحق باألمر
وأن اخلالفة لرجاهلم دون سواهم من قريش ،وملا كان مجاعة من الصحابة يتشيعون لعلي ويرون إستحقاقه
على غريه ،وملا عدل به إىل سواه تأففوا من ذلك".

492

وهو أيضا ما يذهب اليه املستشرق جولدتسيهر من أن التشيع نشأ بعد وفاة النيب ،وبالضبط بعد
حادثة السقيفة ،حيث يقول":تويف النيب ومل يعرف املسلمون ،معرفة صحيحة ال يتطرق اليها الشك ،رأيه يف
والية احلكم يف اجلماعة االسالمية ،فأصبحت املسالة املهمة الشاغلة ألذهان املسلمني هي الفصل يف مسألة
اخلالفة...غري أنه نشأ بني كبار الصحابة ،منذ بدأت مشكلة اخلالفة ،حزب نقم على الطريقة اليت انتخب

سند هذه اخلطبة ،فاهنا تشري إىل شعور اإلمام علي بأولويته باخلالفة وأحقيته هبا دون أن يذكر نصا صرحيا عليه من النيب
باخلالفة.
 - 491الطربي ،تاريخ األمم وامللوك ،اجمللد الثالث ،ص 12
492
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 -تاريخ ابن خلدون ج  3ص  364اليعقويب /تاريخ اليعقويب ج 2ص  104وأمحد أمني يف فجر االسالم ،ص

هبا اخللفاء الثالثة األول ،وهم أبو بكر وعمر وعثمان ...ومل جيد هذا احلزب فرصة مواتية ،يسمع هبا صوته
عاليا ،إال حينما كان على رأس الدولة االسالمية اخلليفة الثالث عثمان"

493

وكذلك املستشرق فلهاوزن ،الذي يقول إن املسلمني انقسموا بعد مقتل عثمان اىل فئتني :حزب علي
وحزب معاوية ،واحلزب يطلق عليه يف العربية اسم "الشيعة" فكانت شيعة علي يف مقابل شيعة معاوية،
وينفي تشكيل الشيعة يف العراق يف األصل فرقة دينية ،وأن إسم الشيعة كان "تعبريا عن الرأي السياسي يف
هذا اإلقليم كله ،فكان مجيع سكان العراق ،خصوصا أهل الكوفة ،شيعة علي ،على تفاوت فيما
بينهم".

494

وهو ما يذهب اليه الدكتور عبد اهلل فياض ،الذي يقول":ظهرت بوادر التشيع السياسي أو الوالء لعلي
دون االلتزام بقضية االعرتاف بإمامته الدينية ،يف سقيفة بين ساعدة ،حني أسند حق علي باخلالفة عدد من
املسلمني أمثال الزبري والعباس وغريمها".

495

ويف احلقيقة ال ميكن إطالق صفة "شيعة" باملعىن السياسي الدائم والثابت ،يف ذلك الزمن املبكر على
األشخاص الذين كانوا يفضلون االمام عليا أو يتمنون أن يكون هو اخلليفة بعد الرسول ،وذلك ألن اإلمام
نفسه عاد فبايع أبا بكر وعمر وعثمان ،واخنرط يف النظام السياسي اجلديد ،كما توىل مجيع أنصار االمام (أو
الشيعة األوائل) مناصب سياسية يف دولة عمر ،وأصبحوا والة له هنا وهناك.

496

 - 493جولدتسيهر ،اجنتس ( ،)1921العقيدة والشريعة ( ،)1910ص  189الطبعة الثانية ،دار الكتب احلديثة مبصر
ومكتبة املثىن ببغداد
 - 494فلهاوزن ،يوليوس ( )1918-اخلوارج والشيعة ،ص  148 -146ترمجة عبد الرمحن بدوي ط القاهرة
 - 495وبلغ التشيع السياسي أقصى مداه حني بويع علي باخلالفة بعد مقتل عثمان .فياض ،عبد اهلل ،تاريخ اإلمامية
وأسالفهم من الشيعة ،ص ،44
 - 496مثل عمار بن ياسر الذي أصبح واليا على الكوفة ،وسلمان الفارسي الذي أصبح واليا على املدائن ،والرباء بن
عازب (من قادة الفتوح وواليا على الري سنة  ،)24وحذيفة بن اليمان (واليا من قبل عمر على املدائن) ،وعثمان بن
حنيف (والية العراق) ،وهاشم املرقال (شارك يف حرب القادسية وفتح املدائن) ،ومالك األشرت (شارك يف فتوح الشام)،
وعندما سافر عمر اىل الشام َّ
وىل عليا مكانه يف املدينة.
228

-10

بعد مقتل عثمان ،يف الفتنة الكربى

وميكننا أيضا أن نؤشر بوضوح اىل نشوء التشيع السياسي يف التاريخ االسالمي بنشوء املعارضة ضد
عثمان ،على يدي أيب ذر الذي أخذ يعارض إسراف وايل الشام معاوية بن أيب سفيان وبذخه ،مث عمار بن
ياسر وجمموعة من املهاجرين واألنصار الذين احتجوا على الفساد واحملاباة والظلم الذي بدأ يقرتفه والة
عثمان ،وقيام عمار حبمل رسالة منهم اىل عثمان ،وتعرضه للضرب ،وهو ما سنبحثه يف الفصل التايل.
مث تطور تلك املعارضة اىل حركة ثورية سياسية أدت يف النهاية اىل مقتل عثمان ،وانتخاب االمام علي.
مث تطور ذلك االجتاه اىل والء أشد ،مع تويل االمام للخالفة ،وقيام املعارضة ضده من قبل طلحة والزبري
ومعاوية واخلوارج.
وال شك بظهور إسم "شيعة علي" يف الفتنة الكربى ،وأن ذلك االسم كان حيمل معىن التشيع
السياسي لالمام علي يف مواجهة خصومه .وقد استعمل التشيع مبعناه اللغوي (املشايعة واملناصرة) يف صحيفة
التحكيم اليت نصت على شيعة لعلي وشيعة ملعاوية.
وما يؤكد نشوء التشيع كظاهرة سياسية عامة ،يف عهد عثمان والفتنة الكربى ،أن الشيعة يف القرن
األول مل يكونوا يوجهون أي نقد للشيخني أيب بكر وعمر ،أو يتخذون أي موقف سليب منهما ،وإمنا كان
جل نقدهم موجهاً لعثمان ومعاوية ويزيد واألمويني.
حسبما يقول إمام أهل ال ُسنَّة يف القرن اخلامس ،هبة اهلل بن احلسن الطربي الاللكائي ،نقال عن حريث

بن أيب مطر قال مسعت سلمة يقول :جالست املسيب بن جنية الفزاري يف هذا املسجد عشرين سنة وناسا
من الشيعة كثريا فما مسعت أحدا منهم تكلم يف أحد من اصحاب رسول اهلل إال خبري ،وما كان الكالم إال
يف علي وعثمان.

497

497

 -الاللكائي ،هبة اهلل ( ،)418شرح اصول اعتقاد أهل السنة ،فقرة رقم  2613حتقيق أمحد بن سعيد الغامدي ،دار

طيبة ،الرياض ،الطبعة الثامنة 2003
229

وهذا ما يؤكده القاضي املعتزيل عبد اجلبار اهلمداين ،بقوله "أن الشيعي يف ذلك الزمان من يقدم عليا
على عثمان".

498

كما مل تكن ُسنَّة الشيخني أيب بكر وعمر مطروحة كأساس للتمييز بني املسلمني 499.أو

تشكل مادة يف برنامج االمام علي الذي كان ميثل الكتلة الرئيسية يف األمة االسالمية ،وقد كان االمام علي
500

وابنه احلسن يأخذان البيعة من شيعتهما على كتاب اهلل و ُسنَّة نبيه.
-11

بعد كربالء

ت قليال بعد تنازل االمام احلسن عن اخلالفة وصلحه مع معاوية ،وما
واذا كان التشيع السياسي قد خ َف َ
أعقبه من اندماج الشيعة يف جيش معاوية ،يف عام اجلماعة ،سنة  501،41فان قيام معاوية باستخالف ابنه

498

 -وذلك لدى حديث اهلمداين عن واصل بن عطاء وتفضيله لعلي على عثمان ،ونسبته بسبب ذلك اىل التشيع.

اخليون ،رشيد ،معتزلة البصرة وبغداد ،ص 74
499

 -يقول الطربي ":ملا خرجت اخلوارج من الكوفة أتى عليا أصحابه وشيعته فبايعوه وقالوا :حنن أولياء من واليت وأعداء

من عاديت ،فشرط هلم فيه سنة رسول اهلل (ص) ،فجاءه ربيعة بن أيب شداد اخلثعمي فقال له :بايع على كتاب اهلل وسنة
رسوله (ص) فقال ربيعة :على سن ة أيب بكر وعمر ،قال له علي :ويلك! لو أن أبا بكر وعمر عمال بغري كتاب اهلل وسنة
رسول اهلل (ص) مل يكونا على شيء من احلق ،فبايعه ."...الطربي ،تاريخ األمم وامللوك ،اجمللد الثالث ،ص 116
 - 500يقول الطربي:يف هذه السنة  -اعين سنة اربعني – بويع للحسن بن علي عليه السالم باخلالفة ،وقيل :أن أول من
بايعه قيس بن سعد ،قال له :ابسط يدك ابايعك على كتاب اهلل عز وجل وسنة نبيه وقتال احمللني ،فقال احلسن رضي اهلل
عنه :على كتاب اهلل وسنة نبيه ،فان ذلك يأيت من وراء كل شرط .فبايعه وسكت وبايعه الناس ...الطربي ،تاريخ األمم
وامللوك ،اجمللد الثالث ،ص 164
501

 -كتب احلسن اىل قيس بن سعد وهو على مقدمته يف اثين عشر ألفا يأمره بالدخول يف طاعة معاوية ،فقام قيس بن

سعد يف الناس فقال :يا أيها الناس ،اختاروا الدخول يف طاعة امام ضاللة ،او القتال مع غري امام ،قالوا :ال ،بل خنتار ان
ندخل يف طاعة امام ضاللة .فبايعوا ملعاوية ...الطربي ،تاريخ األمم وامللوك ،اجمللد الثالث ،ص 165
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يزيد فجر معارضة كبرية يف صفوف املسلمني وخاصة الشيعة يف الكوفة ،الذين سارعوا بعد وفاة معاوية سنة
502
 ،60اىل رفض بيعة يزيد ،واستدعاء احلسني ليكون إماما عليهم .
وقد هز مقتل احلسني وأهل بيته ،يف كربالء يف العاشر من حمرم سنة  61للهجرة ،بتلك الصورة
الوحشية ،مشاعر املسلمني ،وسخطهم ،وولد "حركة التوابني" اليت انطلقت من الكوفة بزعامة سليمان بن
صرد اخلزاعي للثأر ملقتل احلسني ،سنة  65للهجرة.
مث ولد حركة املختار بن عبيدة الثقفي ،الذي ظهر يف الكوفة سنة  67هـ ،وجنح يف السيطرة عليها
لبعض الوقت واالنتقام من قتلة احلسني .وهو ما ميكن أن نسميه بالتشيع العاطفي والسياسي .والذي شكل
503
منطلقا لظهور الشيعة كحركة سياسية معارضة ،واالنفصال التام عن النظام األموي.
إذن فان حتديد تاريخ والدة التشيع ،يتوقف على حتديد مضمون التشيع فيما إذا كان روحيا أو سياسيا
أو عقديا .وإذا قلنا بأن بدايته كانت سياسية فانه ولد وتطور بعد وفاة رسول اهلل (ص).

الفصل الثاني
التشيع السياسي :جوهر المذهب الشيعي

502

 -املفيد ،اإلرشاد ،ص 204

 - 503يقول الدكتور كامل مصطفى الشييب ( " :)2006ويتضح بعد ذلك أن التشيع قد عاصر بدء اإلسالم باعتباره
جوهرا له ،وأنه ظهر كحركة سياسية بعد أن نازع معاوية عليا على اإلمارة وتدبري شؤون املسلمني ،ويتبني بعد ذلك أن تبلور
احلركة السياسية حتت اسم الشيعة كان بعد قتل احلسني عليه السالم مباشرة وإن كانت احلركة سبقت االصطالح وبذلك
ميكننا أن نلخص هذا الفصل يف كلمة بياهنا :أن التشيع كان تكتال إسالميا ظهرت نزعته أيام النيب ،وتبلور اجتاهه السياسي
بعد قتل عثمان ،واستقل االصطالح الدال عليه بعد قتل احلسني (الصلة بني التصوف والتشيع ص .) 23
231

السنّي كان صدى لثقافة األنظمة السياسية (القرشية
قلنا في الباب الثاني :إن المذهب ُ
واألموية والعباسية وغيرها) وسنحاول في هذا الباب التعرف على جوهر المذهب الشيعي ،وعلى
السر الذي يكمن وراء التفاف قطاع كبير من األمة اإلسالمية حول اإلمام علي بن أبي طالب ،وأهل
بيته الى اليوم  ،وفيما إذا كان المذهب الشيعي يمثل المعارضة الشعبية لألنظمة الديكتاتورية عبر
التاريخ؟.

المبحث األول :لماذا التشيع لإلمام علي؟
بغض النظر عن فضائل اإلمام علي بن أيب طالب الشخصية ،وجهاده يف سبيل االسالم ،ووجود
ن
النص عليه من النيب األكرم باخلالفة ،أو عدم وجود ذلك ،ال بد من البحث عن السر وراء حدوث التشيع
له يف حياته وبعد وفاته ،والنظر يف سياسته وقراراته وأفكاره ومواقفه خالل فرتة حكمه القصرية اليت مل تتجاوز
مخس سنوات.
فقد كان اإلمام علي منوذجا فاصال بني مرحلتني عرفتهما األمة االسالمية ،ومها مرحلة اخلالفة الراشدة،
ومرحلة امللك العضوض واالنقالب على األمة ،واإلمام ،وإن كان ينتمي اىل مرحلة اخلالفة الراشدة ،إال أنه
كان يتفوق على اخللفاء السابقني  -فضال عن احلكام الالحقني  -ببعض النقاط اإلجيابية ،مما جعله رمزاً
متأللئاً للعدل والشورى يف العصور الالحقة ،وال سيما بعد انقالب اخلالفة اىل ملك عضوض ،وتفشي الظلم
والتمييز والطغيان.

-1

232

سنَّة واالجتهاد.
إتباع الكتاب وال ُ

وقد عرب اإلمام علي عن منهجه هذا يوم الشورى ،عندما عرض عليه عبد الرمحن بن عوف اخلالفة
على شرط اتباع الكتاب وال ُسنَّة وسرية الشيخني ،فوافق على الشرطني األولني ،ورفض الشرط األخري
واستبدله باالجتهاد.
وهذا ما فعله الحقا عندما توىل اخلالفة بعد عثمان ،وكان يعلن عنه بني آونة وأخرى ،ويقول":نظرت
إىل كتاب اهلل وما وضع لنا ،وأمرنا باحلكم به فاتبعته ،وما اسنت النيب (ص) فاقتديته" 504 .و"إنه ليس على
505

للسنَّة".
اإلمام إال ما محنل من أمر ربه :االبالغ يف املوعظة ،واالجتهاد يف النصيحة ،واإلحياء ُ
-2

الموقف من الشورى

على العكس مما يعتقد أصحاب نظرية "النص" يشكل االمام علي  -يف نظري  -امتداداً خلط
الشورى ،506الذي تبلور يف سقيفة بين ساعدة ،حيث مت انتخاب أيب بكر كأول خليفة للمسلمني بعد النيب،
من قبل زعماء املهاجرين واألنصار ،مث مبايعته طوعا يف املسجد النبوي اجلامع من قبل بقية املسلمني .بالرغم
من عدم مشاركة اإلمام علي يف تلك الشورى يف البداية ،واملالحظات اجلزئية اليت شابت عملية االنتخاب،
507

واليت دفعت أحد أركاهنا وهو عمر بن اخلطاب ،النتقادها الحقاً.

وذلك ألن البيعة كانت تعين أن

السلطة لألمة ختوهلا بإرادهتا ملن تشاء ،وملن تفوضه لتطبيق الشريعة اإلسالمية واحلفاظ على مصاحلها.
 - 504اإلمام علي ،هنج البالغة ،من كالم له رقم  ،205ص  322والتزم سنة النيب بعدم الوصية أو العهد اىل أحد من
بعده باخلالفة ،فقال":إنا دخلنا على رسول اهلل فقلنا استخلف ،فقال :ال  ..أخاف ان تفرقوا عنه كما تفرقت بنو إسرائيل
عن هارون ،ولكن إن يعلم اهلل يف قلوبكم خرياً خيرت لكم " .ابن كثري ،البداية والنهاية ج  8ص 15
 - 505االمام علي ،هنج البالغة ،من خطبة له رقم  105ص 152
506

 -سوف نبحث موضوع "التشيع الديين" الذي يعتقد بوجود النص على اإلمام علي باخلالفة ،يف الفصل القادم،

ونبني موقف االمام وبقية أئمة أهل البيت من ذلك.
507

 -بقوله ":أال ان بيعة أيب بكر كانت فلتة وقى اهلل شرها ،فمن عاد إىل مثلها فاقتلوه ،فأميا رجل بايع رجال من غري

مشورة من املسلمني فانه ال يؤمر واحد منهما تغرة أن يقتال " .الشهرستاين ،حممد بن عبد الكرمي ،امللل والنحل ،ص 16
القاضي عبد اجلبار اهلمداين ،املغين ج 20القسم األول ص 340
233

رد عليكم أمركم
وقد بايع اإلمام علي أبابكر ورفض استقالته قبيل وفاته ،عندما قال ":أقيلوين ،إن اهلل َّ
508

فأ نمروا عليكم من أحببتم" .فقام إليه علي فقال ":يا أبا بكر ،ال نقيلك وال نستقيلك".

ويتفق اإلمام علي مع عمر بن اخلطاب يف آرائه حول الشورى والبيعة وحق األمة يف انتخاب أئمتها،
واملتمثلة يف قول عمر":ال خالفة إال عن مشورة" 509.و"من دعا إىل إمارة نفسه أو غريه من غري مشورة من
املسلمني فاضربوا عنقه( .أو) فال حيل لكم أن ال تقتلوه"" 510.من بايع رجالً من غري مشورة من املسلمني

فال يُتابَع هو وال الذي بايعه تغرة أن يقتال" 511.و"إن هذا األمر يف أهل بدر ما بقي منهم أحد ،مث يف أهل
512
أحد ما بقي منهم أحد ،ويف كذا وكذا ،وليس فيها لطليق وال لولد طليق وال ملسلمة الفتح شيء".
فقد قال اإلمام علي للثوار الذين اجتهوا صوبه ،وطوقوا منزله ثالثة أيام مطالبني إياه بتويل اخلالفة ":ال
تعجلوا فإن عمر كان رجال مباركا ،وقد أوصى هبا شورى ،فأمهلوا جيتمع الناس ويتشاورون" 513.وأمسك
يده قائال" :ليس ذلك إليكم وإمنا هو ألهل الشورى وأهل بدر" .ويف رواية أخرى قال ":إمنا الشورى
514
للمهاجرين واألنصار ،فإن اجتمعوا على رجل ومسوه إماما كان ذلك هلل رضى".
 -3الزهد في الدنيا ،والخالفة وسيلة وليست غاية
 - 508املصدر ،ج 20قسم  2ص 146
509
510

 املتقي اهلندي،كنز العمال ،ج 5ح2354 -سرية ابن هشام ج 4ص  226والسرية احللبية ج 2ص  486والبخاري مع الفتح  145/12ح  .6830املتقي

اهلندي،كنز العمال ،ج 5ح2354
511

 -وقد قال ذلك عندما بلغه وهو مبىن يف آخر حجة له :أن رجال قال":لو مات عمر بايعت فالناً ،فواهلل ما كانت

بيعة أيب بكر إال فلتة فتمت" .فقال عمر":إين – ان شاء اهلل – لقائم العشية يف الناس فمحذرهم هؤالء الذين يريدون أن
يغصبوهم أمورهم" .وملا وصل املدينة قام يف أول مجعة فخطب خطبته املشهورة يف شأن خالفة أيب بكر ،مث قال...":لقد
كانت فلتة ."...سرية ابن هشام ج 4ص  226والسرية احللبية ج 2ص  486والبخاري مع الفتح  145/12ح .6830
512
513
514
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 السيوطي ،جالل الدين ،تاريخ اخللفاء ،ص 135 الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،ج  3ص 15 -اإلمام علي ،هنج البالغة ،من كتاب له ،رقم 6

ويف الوقت الذي كان فيه بعض الصحابة يعمل جبد من أجل الوصول اىل السلطة بأية وسيلة ،كان
اإلمام علي بن أيب طالب يزهد فيها ويهرب منها ،ويرفض العرض املقدم له من قبل الثوار بتويل اخلالفة،
ويقول هلم ":دعوين والتمسوا غريي  ...واعلموا أين إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ،ومل أص ِغ إىل قول القائل
وعتب العاتب ،وإن تركتموين فأنا كأحدكم ،ولعلي أمسعكم وأطوعكم ملن وليتموه أمركم ،وأنا لكم وزيراً خري
515
لكم مين أمرياً".
وعندما قبل الثوار شروطه ،وأصروا على اختيارهم له ،قال اإلمام علي ":فان أبيتم ..فان بيعيت ال تكون
سراً ،وال تكون إال عن رضا املسلمني..ولكن اخرج إىل املسجد فمن شاء أن يبايعين فليبايعين .وإن كرهين
516
رجل واحد من الناس مل أدخل يف هذا األمر".
517

ومل جيرب أحدا على بيعته ،وقد قاطعها سعد بن أيب وقاص وعبد اهلل بن عمر وحممد بن مسلمة.
وأعرب عن هدفه من قبول اخلالفة قائال" :أما والذي فلق احلبة ،وبرأ النسمة ،لوال حضور احلاضر،
وقيام احلجة بوجود الناصر ،وما أخذ اهلل على العلماء أال يقاروا على كضة ظامل ،وال سغب مظلوم ،أللقيت
518
حبلها على غارهبا ،ولسقيت آخرها بكأس أوهلا ،وأللفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز".
وعندما خرج عليه طلحة والزبري قال" :واهلل ما كانت يل يف اخلالفة رغبة ،وال يف الوالية إربة ،ولكنكم
دعومتوين إليها ومحلتموين عليها ،فلما أفضت إيل نظرت اىل كتاب اهلل وما وضع لنا ،وأمرنا باحلكم به
فاتبعته ،وما اسنت النيب (ص) فاقتديته"" 519.وإن دنياكم عندي ألهون من ورقة يف فم جرادة تقضمها .ما
لعلي ولنعيم يفىن ،ولذة ال تبقى!".

520

 -4رفض توريث الخالفة ،أو العهد بها الى أحد
515
516

 املصدر ،خطبة رقم 92 -الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،ج 3ص 450

517
 حيث قال لطلحة يف البصرة ":أمل تعلم أين ما أكرهت أحداً على البيعة؟ ،ولو كنت مكرها أحدا ألكرهت سعداًوابن عمر وحممد بن مسلمة ،أبو البيعة واعتزلوا ،فرتكتهم" .الدينوري ،ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ،ج 1ص 70
 - 518اإلمام علي ،هنج البالغة ،اخلطبة الشقشقية ،ص 50
 - 519املصدر ،من كالم له رقم  ،205ص 322
 - 520املصدر ،فقرة رقم  224من كالم له ،ص 247 – 246
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وقد اختلف اإلمام علي مع أيب بكر وعمر يف أنه مل يعتمد طريقة العهد اىل أحد من بعده ،كما فعل
أبو بكر بالنسبة لعمر ،أو كما فعل عمر بالنسبة للشورى القرشية (الستة) .وعندما طلب منه املسلمون أن
يستخلف إبنه احلسن ،قال ":ال ،إنا دخلنا على رسول اهلل فقلنا استخلف ،فقال :ال  ..أخاف أن تفرقوا
521
عنه كما تفرقت بنو إسرائيل عن هارون ،ولكن إن يعلم اهلل يف قلوبكم خرياً خيرت لكم".
وسألوه أن يشري عليهم بأحد ،فرفض ،فقالوا له :إن فقدناك فال نفقد أن نبايع احلسن ،فقال ال آمركم
522

وال أهناكم ،أنتم أبصر".
ومل حيصر اخلالفة يف قريش كما فعل عمر بالوصية اىل ستة من زعماء قريش واختيار أحدهم من بعده،
األمر من بعده لعامة املسلمني وقال" :أيها الناس ..إن أحق الناس هبذا األمر أقواهم عليه وأعلمهم
وإمنا ترك َ
بأمر اهلل فيه" .ومل يقيده يف قريش أو املهاجرين واألنصار .وأوصى بنيه وأهله وخاصة شيعته قائالً ":دعوا
523
الناس وما رضوا ألنفسهم وألزموا أنفسكم السكوت".
 -5إعالن الحرب على الظلم والظالمين
وكانت اخلطوة األوىل اليت اختذها اإلمام علي بعد توليه اخلالفة ،واملهمة الرئيسية اليت عمل من أجلها،
هي حماربة الظلم والظاملني ،فخطب قائال":أيها الناس ،أعينوين على أنفسكم ،وأمي اهلل ألنصفن املظلوم من
524
ظامله ،وألقودن الظامل خبزامته حىت أورده منهل احلق وإن كان كارها".
525

وقال":أقدموا على اهلل مظلومني ،وال تقدموا عليه ظاملني ،واتقوا مدارج الشيطان ،ومهابط العدوان".

 - 521ابن كثري ،البداية والنهاية ج  8ص 15
 - 522القاضي اهلمداين ،عبد اجلبار ،تثبيت دالئل النبوة ج 1ص  212والشريف املرتضى ،الشايف ج 3ص  295وأكد
ذلك احلافظ أبو بكر بن أيب الدنيا يف كتاب (مقتل اإلمام أمري املؤمنني) والسيوطي ،جالل الدين ،تاريخ اخللفاء ،ص 9
523
524
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وأعلن" :أال وإن الظلم ثالثة :فظلم ال يغفر ،وظلم ال يرتك ،وظلم مغفور ال يطلب .فأما الظلم الذي
ال يغفر فالشرك باهلل ،قال اهلل تعاىل":ان اهلل ال يغفر أن يشرك به" وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه
526
عند بعض اهلنات .وأما الظلم الذي ال يرتك فظلم العباد بعضهم بعضا".
و"إن من أحب عباد اهلل اليه عبدا أعانه اهلل على نفسه...قد أخلص هلل فاستخلصه ،فهو من معادن
دينه ،وأوتاد أرضه ،قد ألزم نفسه العدل ،فكان أول عدله نفي اهلوى عن نفسه ،يصف احلق ويعمل به."..

527

وحذر أصحابه قائالً" :ال حيضرن أحدكم رجال يضربه سلطان جائر ظلما وعدوانا ،وال مقتوال وال
مظلوما إذا مل ينصره ،ألن نصرة املؤمن عليه فريضة واجبة .لئن أمهل (اهلل) الظامل فلن يفوت أخذه ،وهو له
528
باملرصاد".
وأوصى واليه على مصر مالك األشرت قائال":إن أفضل قرة عني الوالة استقامة العدل يف البالد ،وظهور
مودة الرعية" 529 .و"إن الوايل إذا اختلف هواه منعه ذلك كثريا من العدل ،فليكن أمر الناس عندك يف احلق
530
سواء ،فانه ليس يف اجلور عوض من العدل".
وكتب اىل ابنه احلسن يوصيه ":يا بين إجعل من نفسك ميزانا فيما بينك وبني غريك ،فأحبب لغريك ما
حتب لنفسك ،واكره له ما تكره هلا ،وال تظلم كما ال حتب أن تظلم" 531 .وأوصى احلسن واحلسني قائال":
532
كونا للظامل خصما وللمظلوم عونا".

525
526
527
528
529
530
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ونظراً حلرص اإلمام علي على إقامة العدل بدقة ،فقد ساد الناس يف عهده ،جو من االطمئنان اىل
حد التجرؤ على خمالفته واالعرتاض عليه ،حىت قال" :لقد أصبحت األمم ختاف ظلم رعاهتا ،وأصبحت
533
أخاف ظلم رعييت".

-6

حق األمة في المعارضة واإلصالح

كان اإلمام علي يؤمن ،كأخيه عمر بن اخلطاب ،حبق األمة يف مراقبة احلاكم وحماسبته ونقده انطالقا
يف
من واجبها يف أداء الشهادة وممارسة اخلالفة اليت أوكلها اهلل هلا .وكما قال عمر":أيها الناس إذا وجدمت َّ
نعم ما قال ..ال خري
إعوجاجاً فقوموين" .ورحب مبن قال له ":اتق اهلل يا عمر!" .وعقب على ذلك قائالَ ":
534

فيكم إن مل تقولوها ،وال خري فينا إن مل نقبلها منكم".

فقد خاطب اإلمام علي أصحابه قائال ..." :ال تكلموين مبا تُكلم به اجلبابرة ،وال تتحفظوا مين مبا
يُتحفظ به عند أهل البادرة ،وال ختالطوين باملصانعة ،وال تظنوا يب استثقاالً يف حق قيل يل ،وال التماس
إعظام لنفسي ملا ال يصلح يل ،فانه من استثقل احلق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل هبما
أثقل عليه  ..فال تكفوا عن مقالة حبق أو مشورة بعدل ،فإين لست يف نفسي بفوق أن أخطئ وال آمن ذلك
من فعلي ،إال أن يكفي اهلل من نفسي ما هو أملك به مين  .فإمنا أنا وأنتم عبيد مملوكون لرب ال رب غريه
ميلك منا ما ال منلك من أنفسنا."...

535

وطالب األمة مبمارسة حق املعارضة املشروعة يف وجهه فيما لو جتاوز القوانني اإلسالمية أو اعتدى على
حق مواطن فقتله أو اعتقله دون ذنب ،فقال يف خطبة له حتدث فيها عن اخلارجي "اخلريت بن ناجية"

533
534
535
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وحماوالته السابقة لدفع اإلمام لقتل واعتقال عدد من زعماء املعارضة ،وقول اإلمام له ولعموم الناس إن من
واجبهم الوقوف أمامه ومنعه إذا أراد هو أن يفعل ذلك ،والقول له":اتق اهلل!".

536

وحني انشق عليه اخلوارج وكفروه ألنه قبل بالتحكيم مع معاوية ،مل يتخذ اإلمام علي حبقهم أي إجراء
عنيف ،وأعلن يف املسجد ":إن هلم علينا ثالثة حقوق :أن ال مننعهم مساجد اهلل ،وال نقطع عنهم الفيء ما
537
دامت أيديهم مع أيدينا ،وال نقاتلهم حىت يقاتلونا".
وإذا ما قارنّا سياسة اإلمام علي بسياسة عثمان من املعارضة ،فسوف جند فارقا كبريا ،فان عثمان كان
يرفض النقد والنصح ويطالب الناس بالسكوت والطاعة ،وعندما بدأ املسلمون ينتقدونه ويعارضونه ،صعد
املنرب وقال ":أما بعد فإن لكل شيء آفة ولكل أمر عاهة وإن آفة هذه األمة وعاهة هذه النعمة عيابون
طعانون يرونكم ما حتبون ويسرتون عنكم ما تكرهون يقولون لكم ويقولون ...أال فقد واهلل عبتم علي ما
أقررمت البن اخلطاب مبثله ولكنه وطأكم برجله وضربكم بيده وقمعكم بلسانه فدنتم له على ما أحببتم
نفرا وأقرب
وكرهتم و ُ
لنت لكم وأوطأتكم كتفي وكففت يدي ولساين عنكم فاجرتأمت علي .أما واهلل ألنا أعز ً

 - 536جاء ،يف كتاب الغارات ،للثقفي ،ص  ،372إن عبد الرمحن بن جندب نقل عن أبيه انه عندما وصل إىل اإلمام
علي خرب مقتل اخلريت بن أرشد رئيس فرقة أو قبيلة بين ناجية الذين كانوا من اخلوارج قال" :هوت أمه ،ما كان انقص عقله
وأجرأه على ربه ،فانه جاءين مرة فقال يل :إن يف أصحابك رجاال قد خشيت أن يفارقوك فما ترى فيهم؟ فقلت له :إين ال
آخذ على التهمة ،وال أعاقب على الظن ،وال أقاتل إال من خالفين وناصبين وأظهر يل العداوة ،مث لست مقاتله حىت أدعوه
وأعذر إليه ،فان تاب ورجع الينا قبلنا منه وهو أخونا ،وان أىب إال االعتزام على حربنا استعنا باهلل عليه وناجزناه ،فكف عين
ما شاء اهلل ،مث جاءين مرة أخرى فقال يل :إين خشيت أن يفسد عليك عبداهلل بن وهب ،وزيد بن حصني الطائي ،إين
مسعتهما يذكرانك بأشياء لو مسعتها مل تفارقهما عليها حىت تقتلهما أو توثقهما ،فال يفارقان حمبسك أبدا ،فقلت :إين
مستشريك فيهما ،فماذا تأمرين به؟ قال :إين آمرك أن تدعو هبما فتضرب رقاهبما ،فعلمت أنه ال ورع له وال عقل ،فقلت:
واهلل ما أظن أن لك ورعا وال عقال نافعا ،واهلل كان ينبغي لك أن تعلم أين ال أقتل من مل يقاتلين ومل يظهر يل عداوته ،ومل
يناصبين بالذي كنت أعلمتكه من رأيي حيث جئتين يف املرة األوىل ووصفت أصحابك عندي ،ولقد كان ينبغي لك لو
أردت قتلهم ان تقول يل :اتق اهلل ،مل تستحل قتلهم ومل يقتلوا أحدا ومل ينابذوك ومل خيرجوا من طاعتك؟"  .راجع موقع:
http://www.yasoob.com/books/htm1/m013/11/no1119.html
 - 537ابن زجنويه ،األموال ،حديث رقم  630موقع جامع احلديث http://www.alsunnah.com

املتقي اهلندي علي بن حسام الدين ،كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال ،حديث رقم 31569
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عددا  ...فكفوا عين ألسنتكم وعيبكم وطعنكم على والتكم  ..أال فما تفقدون من حقكم
ناصرا وأكثر ً
ً
538
واهلل ما قصرت عن بلوغ ما بلغ من كان قبل ومل تكونوا ختتلفون عليه".
وقد ضرب عثمان عمار بن ياسر ألنه قدم له كتابا ينتقد فيه بعض أعماله ،حىت أغشي عليه وفتق
بطنه 539.وعندما اشتكى عبد اهلل بن مسعود (خازن بيت املال يف الكوفة) من الوايل الوليد بن عقبة (أخي
عثمان ألمه) الذي كان يستدين من بيت املال وال يرجعه ،رفض عثمان االستماع اىل شكواه ،وقال له":امنا
541

أنت خازن لنا" 540.وضرب عبد اهلل ابن مسعود حىت كسرت اضالعه ومات.

 -7المال العام أمانة بيد اإلمام ،وتوزيعه يتم بالسوية

وبالنسبة لتوزيع املال العام ،فقد سار اإلمام علي على هنج أيب بكر يف توزيع املال على املسلمني
بالسوية كأسنان املشط دون تفضيل أحد على أحد ،سواء كان من أهل البيت أو من املهاجرين واألنصار أو

 - 538ابن األثري ،الكامل يف التاريخ ،ج  2ص 40
 - 539يقول املؤرخون":اجتمع ناس من أصحاب النيب ،فكتبوا كتابا ذكروا فيه ما خالف فيه عثمان من سنّة رسول اهلل
وسنّة صاحبيه ،وما كان من هبته مخس أفريقيا ملروان ،وفيه حق اهلل ورسوله ،ومنهم ذوو القرىب واليتامى واملساكني...مث
تعاهد القوم ليدفعن الكتاب يف يد عثمان ...فمضى حىت جاء دار عثمان ،فدخل عليه وعنده مروان بن احلكم وأهله من
بين أمية ،فدفع إليه الكتاب فقرأه ،فقال له :أنت كتبت هذا الكتاب؟ قال :نعم ...فقال مروان :يا أمري املؤمنني ان هذا
جرأ عليك الناس ،وإنك ان قتلته نكلت به من وراءه ،فقال عثمان :اضربوه ،فضربوه وضربه
العبد األسود (يعين عمارا) قد ّ
عثمان معهم حىت فتقوا بطنه ،فغشي عليه فجروه فطرحوه على باب الدار" .الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،ج  2ص 485
واإلمامة والسياسة ج 1ص  35وابن األثري ،الكامل يف التاريخ ،ج  2ص  40وابن سعد :الطبقات الكربى 66 /3
 - 540تاريخ الطربي ج 5ص 134
541
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من سائر العرب واملسلمني .ولكنه اختلف مع عمر الذي ارتأى أن يوزعه حسب سلم للرواتب يبتدأ من
542

نساء النيب وأهل البيت ومير باملهاجرين واألنصار مث العرب وينتهي باملوايل.

ومع ذلك فقد اتفق االمام مع عمر يف نظرته إىل املال العام على أنه مال اهلل ومال الناس ،و"أنه فيؤهم
544

الذي أفاء اهلل عليهم ،ليس هو لعمر وال آلل عمر" 543.وأنه مل يكن يأخذ لنفسه إال كسائر املسلمني.

وكان إذا احتاج أتى صاحب بيت املال ،فاستقرضه ،فرمبا أعسر فيأتيه صاحب بيت املال يتقاضاه فيلزمه،
545

فيحتال له عمر ،ورمبا خرج عطاؤه فقضاه.

واختلف اإلمام علي اختالفا كبريا مع عثمان بن عفان يف نظرته اىل املال العام ويف طريقة توزيعه ،حيث
كان عثمان يويل أقاربه على األمصار ،ويؤثرهم على غريهم ،ويغدق عليهم من أموال املسلمني بدون
546

وعندما اعرتض عليه الصحابة خطب

استحقاق ،حىت أنه أعطى مخس أفريقيا كله ملروان بن احلكم.
547
فيهم قائال":مايل ال أفعل يف الفضل ما أريد؟ فلِ َم كنت إماماً إذاً؟".

بينما كان اإلمام علي بن أيب طالب شديدا يف احلفاظ على املال العام واعتباره مال اهلل وأنه أمني عليه،
كما يتضح من رسالة بعثها إىل عامله على أذربيجان ،األشعث بن قيس ،قال فيها" :إن عملك ليس لك
إيل إن شاء اهلل ،وعلّي ال
بطعمة ،ولكنه أمانة يف عنقك ،واملال مال اهلل ،وأنت من خزاين عليه حىت تسلمه َّ
542

 -السيوطي ،جالل الدين ،تاريخ اخللفاء ،ص 100

543

 -املصدر ،ص 135

 - 544املصدر ،ص 119
 - 545وقال":إين أنزلت نفسي من مال اهلل منزلة وايل اليتيم من ماله :إن أيسرت استعففت ،وإن افتقرت أكلت باملعروف،
فإن أيسرت قضيت" .املصدر ،ص 130
 - 546ويقال إنه يف غزوة أخرى أعطى أيضا مخس أفريقية لعبد اهلل بن سعد ابن أيب سرح .ابن األثري ،الكامل يف التاريخ،
ج 2ص  38وبرر عثمان ذلك بقوله" :ان أبا بكر وعمر تركا من ذلك ما هو هلما ،واين أخذته فقسمته يف أقربائي".
السيوطي ،جالل الدين ،تاريخ اخللفاء ،ص 146
547
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548

أكون شر والتك".

أو قوله لعبد اهلل بن زمعة ":إن هذا املال ليس يل وال لك ،وإمنا هو يفء للمسلمني

وجلب أسيافهم ،فان شركتهم يف حرهبم ،كان لك مثل حظهم ،وإال فجناة أيديهم ال تكون لغري
549

أفواههم".

وقد التزم اإلمام باألمانة على املال العام وسياسة التوزيع العادلة ،بالرغم من الضغوط اليت تعرض إليها
يف أيام الصراع مع معاوية ،من أجل استغالل منصبه القيادي للتصرف باألموال العامة يف خدمة أغراضه
السياسية اخلاصة كشراء الذمم والوالء ورشوة املعارضة.
وذلك عندما أخذ بعض زعماء القبائل يتململون من سياسة العدل واملساواة اليت اتبعها ،وبدءوا
يتمردون عليه ومييلون إىل معاوية الذي كان يوزع املال كيفما يشاء ،فقام رجال من أصحابه فقالوا ":يا أمري
املؤمننيِ ،
وفضل هؤالء األشراف من العرب وقريش على املوايل ،ممن يتخوف
أعط هؤالء هذه األموالّ ،

خالفه على الناس وفراقه ..هذا الذي كان معاوية يصنعه مبن أتاه ،وإمنا عامة الناس مههم الدنيا ،وهلا
يسعون وفيها يكدحونِ ،
فأعط هؤالء األشراف ،فإذا استقام لك ما تريد عدت إىل أحسن ما كنت عليه من

أطلب النصر باجلور فيمن وليت عليه من اإلسالم؟ فو اهلل ال أفعل ذلك ما
القسم" .فقال علي":أتأمروين أن َ
الح يف السماء جنم ..واهلل لو كان املال مايل لسويت بينهم ،فكيف وإمنا املال مال اهلل؟!".

550

وسأله أخوه عقيل بن أيب طالب ،ذات مرة ،فقال :إين حمتاج وإين فقري فأعطين ،فقال :إصرب حىت خيرج
ـح عليه ،فقال لرجل :خذ بيده وانطلق به إىل حوانيت أهل السوق
عطائي مع املسلمني فأعطيك معهم ،فأل َّ
دق هذه األقفال ،وخذ ما يف هذه احلوانيت ،قال :تريد أن تتخذين سارقاً ،قال :وأنت تريد أن
فقلّ :
551

تتخذين سارقاً؟ أن آخذ أموال املسلمني فأعطيكها دوهنم؟.

ُجر يف األغالل
وخطب اإلمام بعد ذلك قائال":واهلل ألن أبيت على حسك السعدان مسهداً ،أو أ َّ
مصفداً ،أحب إيل من أن ألقى اهلل ورسوله يوم القيامة ظاملا لبعض العباد ،وغاصبا لشئ من احلطام ،وكيف
أظلم أحدا لنفس يسرع اىل البلى قفوهلا ،ويطول يف الثرى حلوهلا؟ واهلل لقد رأيت عقيال وقد أملق حىت
استماحين من بركم صاعا ،ورأيت صبيانه شعث الشعور ،غرب األلوان من فقرهم ،كأمنا سودت وجوههم
548
549
550
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 اإلمام علي ،هنج البالغة ،كتاب رقم  ،5ص 366 املصدر،كالم رقم 232 املصدر ،خطبة رقم 126 -السيوطي ،جالل الدين ،تاريخ اخللفاء ،ص 190

بالعظلم ،وعاودين مؤكداً ،وكرر علي القول مردداً ،فأصغيت اليه مسعي ،فظن أين أبيعه ديين ،واتبع قياده
مفارقا طريقيت ،فأمحيت له حديدة ،مث أدنيتها من جسمه ليعترب هلا (وكان عقيل أعمى) فضج ضجيج ذي
دنف من أملها ،وكاد أن حيرتق من ميسمها ،فقلت له :ثكلتك الثواكل يا عقيل! أتئن من حديدة أمحاها
إنساهنا للع به ،وجترين اىل نار سجرها جبارها لغضبه! أتئن من األذى وال أئن من لظى؟  ...واهلل لو اعطيت
األقليم السبعة مبا حتت أفالكها ،على أن أعصي اهلل يف منلة أسلبها جلب شعرية ما فعلته .وان دنياكم
552
عندي ألهون من ورقة يف فم جرادة تقضمها .ما لعلي ولنعيم يفىن ،ولذة ال تبقى!
 -8األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
يقول اإلمام علي":إن األمر باملعروف والنهي عن املنكرَ ،خلُلقان من ُخلُق اهلل سبحانه ،واهنما ال
يقنربان من أجل ،وال ينقصان من رزق"" 553.فان اهلل سبحانه مل يلعن القرن املاضي بني أيديكم إال لرتكهم
554

األمر باملعروف والنهي عن املنكر .فلعن اهلل السفهاء لركوب املعاصي واحللماء لرتك التناهي".

"اهنوا عن

املنكر وتناهوا عنه ،فإمنا أمرمت بالنهي بعد التناهي"" 555.لعن اهلل اآلمرين باملعروف التاركني له ،والناهني عن
556

املنكر العاملني به".

المبحث الثاني :تالمذة اإلمام علي من الشيعة األوائل:
 -1أبو ذر ،نصري الفقراء واملساكني
552
553

 اإلمام علي ،هنج البالغة ،فقرة رقم  224من كالم له ،ص 247 – 246 -املصدر ،من كالم له ،رقم ،156ص 219
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 -املصدر ،من خطبة له تسمى القاصعة ،ص 299
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 -املصدر ،من خطبة له رقم  ،105ص 152
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 -املصدر ،من خطبة له رقم  129ص 188
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مل يكن اإلمام علي بن أيب طالب شخصا فريدا يف اجملتمع االسالمي األول ،وامنا كان يتزعم خطاً أو
جناحا من الصحابة الذين يشايعونه ،ويتبعون خطه ،وهم الشيعة األوائل ،الذين كان على رأسهم الصحايب
اجلليل أبو ذر (جندب بن جنادة) الذي كان خامس من دخل يف اإلسالم ،وأحد الذين جهروا باإلسالم يف
مكة قبل اهلجرة .وقد تشبع أبو ذر بروح احلق والعدل والزهد واالشفاق على الفقراء واملساكني ،ولذلك فقد
ضاق صدره ببعض الصحابة الذين كانوا جيمعون الثروات الطائلة باملاليني ،وخاصة بعد الفتوحات الواسعة
يف الشام والعراق وفارس ،وال ينفقوهنا على الفقراء واملساكني ،حىت أخذ بعضهم يكدس الذهب والفضة
557

ويكسرها بالفؤوس.
وعندما رأى أبو ذر ذلك ،وقف أمامهم منددا ومستنكرا ،وأخذ حيذرهم ويعظهم :بشـر الكنازين
برضف حيمى عليهم يف نار جهنم ،فيوضع على حلمة ثدي أحدهم ،حىت خيرج من نغض كـتفه ،ويوضع
على نغض كتفه حىت خيرج من حلمة ثديه يتجلجل .ويرفع صوته قائال:إن خليلي أبا القاسم (ص) دعاين
ُحدا؟ فقلت :أراه ،فقال :ما يسرين أن يل مثله ذهبا ،أنفقه كله ،إال
فقال :يا أبا ذر ،فأجبته  .فقال :ترى أ ُ
ثالثة دنانري .ويقول :أوصاين خليلي (ص) بسبع :أمرين حبب املساكني و ُّ
الدنـُنو منهم ،وأمرين أن أنظر إىل
مرا ،وأال
من هو دوين ،وأن ال أسأل أحدا شيئا ،وأن أصل الرحم وإن
أدبرت ،وأن أقول احلق وإن كان ًّ
ْ
558

أخاف يف اهلل لومة الئم...
وكان أبو ذر يدخل املسجد فيصلي ويقرأ" :أَ ْهلَا ُك ُم التَّ َكاثـُُر" .وعندما جيتمع الناس عليه ،يقول :مسعت
حبييب رسول اهلل (ص) يقول :يف اإلبل صدقتها ،ويف البقر صدقتها ،ويف الرب صدقته  .من جـمع دينارا ،أو
َّ ِ
ين يَكْنُِزو َن
تربا ،أو فضة ،ال يعده لغرمي ،وال ينفقه يف سبيل اهلل ،كوي به  .ويتلو قول اهلل تعاىل " َوالذ َ
َّ
ضةَ َوَال يـُْن ِف ُقونـَ َها ِيف َسبِ ِيل اللَّه فَـبَش ْنرُه ْم بِ َع َذاب أَلِيم " .وكان يقول خماطبا الصحابة :مسعت
ب َوالْ ِف َّ
الذ َه َ

رسول اهلل (ص) يقولَّ :
مين الذي يلحق يب على العهد الذي عاهدته عليه وكلكم قد
إيل وأقربكم ن
إن أحبكم َّ
557

 -ملزيد من التفصيل ،راجع :ابن سعد يف (الطبقات الكربى) واملسعودي يف (مروج الذهب) والطربي .
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 -راجع أخبار أيب ذر يف كل من املصادر التالية :حممد بن سعد ،الطبقات الكربى ،ج  ،4الصفحة  224و مسند

اإلمام أمحد بن حنبل

كتاب الزهد ،رقم احلديث  ،1219:و ابن حجر العسقالين ،اإلصابة يف متييز الصحابة،
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559

أصاب من الدنيا ،وأنا على ما عاهدته عليه ،وعلى اهلل متام النعمة .

وقد تعرض أبو ذر ،نتيجة ملوقفه املعارض من اإلثراء الفاحش ،اىل مقاطعة وعزل من السلطة يف أيام
عثمان ،ومنع من الدخول عليه ،حىت توسط له أحدهم فدخل عندما كان عثمان يقسم مرياث عبد الرمحن
بن عوف (وكان فيما ترك ذهب يقطع بالفؤوس) فقال عثمان لكعب األحبار :أرأيت املال إذا أدي زكاته،
هل خيشى على صاحبه فيه تبعة ؟ قال :ال  .فقام أبو ذر فضربه بعصا بني أذنيه ،مث قال :يا ابن اليهودية،
تزعم أن ليس عليه حق يف ماله ،إذا آتى زكاته؟ ،واهلل يقولَ :ويـُ ْؤثُِرو َن َعلَى أَنْـ ُف ِس ِه ْم ولو كان هبم خصاصة .
ويقولَ :ويُطْعِ ُمو َن الطَّ َع َام َعلَى ُحبن ِه مسكينا ويتيما وأسريا .فجعل يذكر حنو هذا من القرآن  .وقال :وما
تدري يا ابن اليهودية ،لَيَـ َوَّد َّن صا حب هذا املال لو كان عقارب يف الدنيا تلسع السويداء من قلبه .فقال
عثمان للقرشي الذي توسط له :إمنا نكره أن نأذن أليب ذر من أجل ما ترى.560
ومل تقتصر مقاطعة أيب ذر على منعه من ارتياد جمالس اخلليفة ،وامنا صدر األمر مبنعه من التحدث مع
الناس ،ولكنه مل ميتثل لذلك ،وتقول إحدى الروايات إنه كان يتحدث يف احلج عند اجلمرة الوسطى ،وقد
اجتمع الناس عليه يستفتونه ،فأتاه رجل ،فوقف عليه ،فقال :أمل ينهك أمري املؤمنني عن الفتيا ؟ فرفع رأسه،
مث قال :أرقيب أنت علي؟ ،لو وضعتم الصمصامة على هذه  -وأشار بيده إىل قفاه  -مث ظننت أين أنفذ
علي ألنفذهتا.
كلمة مسعتها من رسول اهلل (ص) قبل أن جتيزوا ّ
ومسع أبو ذر يوما عثمان بن عفان وهو يستفيت كعب األحبار قائال :أجيوز لإلمام أن يأخذ من املال،
فإذا أيسر قضى؟ فقال كعب األحبار :ال بأس بذلك ،فقال أبو ذر :يا ابن اليهودية ،أتعلمننا ديننا؟ فقال
عثمان :قد كثر أذاك يل ،وتولعك بأصحايب ،إحلق بالشام.
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 -البالذري ،االنساب  54 - 52 / 5وابن سعد ،الطبقات  168 / 4و اليعقويب 150 / 2
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 -راجع :اليعقويب ،ج 1ص  ،162واملسعودي ،مروج الذهب ،ج 2ص  240وابن أيب احلديد ،شرح هنج البالغة،
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 -املصادر

وعندما ضاق عثمان بأيب ذر ،حاول إبعاده عنه ،فأمره أن يرحتل إىل الشام فيلحق مبعاوية  .ولكنه مل
تغره الدنيا هناك فواصل مسريته النقدية ،وكان حيدث بالشام ،ويقول :ال يبينت عند أحدكم دينار وال درهم،
وال ترب وال فضة ،إال شيء ينفقه يف سبيل اهلل ،أو يعده لغرمي.
َّ ِ
ين َآمنُوا إِ َّن َكثِ ًريا
وازداد نقده ملعاوية ملا يرى من مظاهر البذخ عليه ،فكان يتلو هذه اآلية " :يَا أَيـُّ َها الذ َ
ِ َّ ِ َّ ِ
ِ
ان لَيأْ ُكلُو َن أَمو َال الن ِ ِ ِ
ِمن ْاألَحبا ِر و ُّ ِ
َّ
ض َة
ب َوالْ ِف َّ
َّاس بالْبَاط ِل َويَ ُ
الرْهبَ َ
َ َْ َ
صدُّو َن َع ْن َسب ِيل الله َوالذ َ
ين يَكْن ُزو َن الذ َه َ
َْ
َوَال يـُْن ِف ُقونـَ َها ِيف َسبِ ِيل اللَّ ِه فَـبَش ْنرُه ْم بِ َع َذاب أَلِيم".
ت يف أهل الكتاب" ،بتأويل الذين يكنزون الذهب والفضة ،صفة لألحبار
فقال معاوية" :إهنا نـََزلَ ْ
والرهبان ،ويقال إن بعض األمويني حاول حذف حرف (الواو) من اآلية لتصبح اجلملة الثانية من اآلية
562
ت فينا وفيهم".
ملحقة باجلملة األوىل .ولكن أبا ذر أصر قائال :إهنا "نـََزلَ ْ

فاستهوى أبو ذر قلوب الرجـال وكاد يشعلها ثورة يف الشام ضد معاوية .فكتب هذا إىل عثمان :أما
ذر قد أفسد الناس بالشام  ،فإن كان لك بالشام حاجة ،أو بأهله ،فابعث إىل أيب ذر ،فإنه قد
بعد ،إ ّن أبا ّ
وغل صدور الناس .

فكتب عثمان إىل أيب ذر يستقدمه اىل املدينة .فلما دخل على عثمان ،قال له :إمنا أرسلنا إليك
لتجا ِوَرنا باملدينة .قال :ال حاجة يل يف ذلك ،ائذن يل إىل الربذة .قال :نعم ،ونأمر لك بنَـ َعم من نـَ َع ِم
صرْميَتُه  .فلما خرج من املدينة قال:
الصدقة ،تغدو عليك وتروح  .قال :ال حاجة يل يف ذلك ،يكفي أبا ذر ُ
563

دونكم معاشر قريش ،دنياكم فاعذموها ودعونا وربنا .

وملـّا بلغ خرب نفي أيب ذر إىل الربذة ،إىل عبداهلل بن مسعود ،وهو إذ ذاك بالكوفة ،قال يف خطبة
562
َّ ِ
ُيب :لتلحقنّها أو
 يقول السيوطي :إ ّن عثمان حينما كتب املصاحف ،أراد حذف حرف (الواو) من "والذ َين" فقال أ ّ
الدر املنثور يف التفسري باملأثور179 :4 ،
ضعن سيفي على عاتقي ،فأحلقوها .السيوطيّ ،
الَ ّ
563
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مبحفل من أهلها :هل مسعتم قول اهلل تعاىل" :مث أنتم هؤالء تقتلون أنفسكم وخترجون فريقاً منكم من
ديارهم"؟ ..يعرض بذلك بعثمان ،فكتب الوليد بذلك لعثمان فأشخصه من الكوفة ،فلما دخل مسجد
النيب (ص) أمر عثمان غالماً له أسود فدفع ابن مسعود وأخرجه من املسجد ورمى به األرض ،وأمر بإحراق
564

مصحفه ،وجعل منزله حبسه ،وحبس عنه عطاءه أربع سنني إىل أن مات.

مكث أبو ذر بالربذة ( على مسافة  200كم شرقي املدينة املنورة) حىت مات سنة  32هـ ،وصادف
وفاته مرور مجاعة من احلجاج ،منهم حممد بن علقمة بن األسود النخعي ،و مالك بن احلارث األشرت،
وعبداهلل بن الفضل التميمي ،ورفاعة بن شداد البجلي فصلى عليه مالك األشرت ،وقام على قربه مث
يغري ومل يب ّدل
قال":اللهم هذا أبو ذر صاحب رسول اهلل (ص) َعبَدك يف العابدين ،وجاهد فيك املشركني ،مل ن

وحرم واحتقر مث مات وحيداً غريباً ...اللهم فاقصم من
لكنّه رأى منكراً ّ
فغريه بلسانه وقلبه حىت ُجفي ونُفي ُ
565

حرمه ونفاه من مهاجره ،حرم اهلل وحرم رسول اهلل...
 -2عمار بن ياسر

وعقب وفاة أبو ذر وحيدا منفيا يف الربذة ،إنطلقت حركة الثورة  ،وحترك كبار الصحابة من املهاجرين
واألنصار ،كاملقداد بن عمرو ،وعمار بن ياسر ،وطلحة ،والزبري وآخرين ،من أجل إصالح األمور والوقوف
يف وجه عثمان ،فقاموا -كما يقول البالذري " -بكتابة كتاب عددوا فيه أحداث عثمان وخوفوه ربه
وأعلموه أهنم مواثبوه إن مل يقلع ،فأخذ عمار الكتاب وأتاه به فقرأ صدرا منه فقال له عثمان :أعلي تقدم
من بينهم ؟ فقال عمار :ألين أنصحهم لك  .فقال :كذبت يا ابن مسية ! فقال :أنا واهلل ابن مسية وابن
ياسر ،فأمر غلمانه فمدوا بيديه ورجليه مث ضربه عثمان برجليه وهي يف اخلفني على مذاكريه فأصابه الفتق،
وكان ضعيفا كبريا فغشي عليه.

564

 -الصدوق ،حممد بن علي ،عيون اخبار الرضا  1األخبار الطوال  166 /واألمني ،أعيان الشيعة 225/4
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 -املصدر.
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وبلغ عائشة ما صنع بعمار فغضبت وأخرجت شعرا من شعر رسول اهلل (ص) وثوبا من ثيابه ونعال من
يبل بعد ،فغضب عثمان غضبا
نعاله مث قالت :ما أسرع ما تركتم ُسنَّة نبيكم وهذا شعره وثوبه ونعله مل َ
566

شديدا حىت ما درى ما يقول ،فالتج املسجد وقال الناس :سبحان اهلل ،سبحان اهلل".
وهذا ما أشعل نريان الغضب والثورة يف مصر والكوفة والبصرة واحلجاز.
يقول الطربي :ملا رأى الناس ما صنع عثمان كتب من يف املدينة من أصحاب النيب (ص) إىل من
باآلفاق منهم وكانوا قد تفرقوا يف الثغور :إنكم إمنا خرجتم أن جتاهدوا يف سبيل اهلل عز وجل تطلبون دين
567

حممد فان دين حممد قد أفسد من خلفكم وترك فهلموا ،فأقيموا دين حممد (ص).
568

ويف رواية ابن االثري" :فان دين حممد قد أفسده خليفتكم".

ويف شرح ابن أيب احلديد" :فاخلعوه،

569

فأقبلوا من كل افق حىت قتلوه".

وروى املؤرخون :ملا كانت سنة  34هـ كتب بعض أصحاب رسول اهلل إىل بعض يتشاكون سرية عثمان
وتغيريه وتبديله وما الناس فيه من عماله ،ويكثرون عليه ،ويسأل بعضهم بعضا أن يقدموا املدينة إن كانوا
570

يريدون اجلهاد.

وقالوا :إلتقى أهل األمصار الثالثة الكوفة والبصرة ومصر يف املسجد احلرام قبل مقتل عثمان بعام ،وكان
رئيس أهل الكوفة كعب ابن عبدة النهدي ،ورئيس أهل البصرة املثىن بن خمربة العبدي ،ورئيس أهل مصر
كنانة بن بشر بن عتاب بن عوف السكوين مث التجييب ،فتذاكروا سرية عثمان وتبديله وتركه الوفاء مبا أعطى
566
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من نفسه ،وعاهد اهلل عليه ،وقالوا ال يسعنا الرضا هبذا فاجتمع رأيهم على أن يرجع كل واحد من هؤالء
الثالثة إىل مصر فيكون رسول من شهد مكة من أهل اخلالف على عثمان إىل من كان على رأيهم من أهل
بلده ،وأن يوافوا عثمان يف العام املقبل يف داره ويستعتبوه ،فان أعتب وإال رأوا رأيهم فيه ،ففعلوا ذلك .
وقام حممد بن أيب بكر وحممد ابن أيب حذيفة بالثورة يف مصر ضد عامل عثمان عبد اهلل بن سعد بن
أيب سرح (من سنة  25اىل سنة  )34وجعل ابن أيب حذيفة يقول :يا أهل مصر إنا خلفنا الغزو وراءنا يعين
غزو عثمان  . .احلديث  571 .فلما بلغ حممدا حصر عثمان غلب على مصر فاستجابوا له.
وبالرغم من أن اإلمام علي مل يشارك ،بصورة مباشرة ،يف الثورة على عثمان ،كطلحة والزبري وعائشة،
وحاول أن يلعب دور الوسيط بني الثوار وعثمان ،إال أن هوى غالبية الثوار كان مييل اىل جهة االمام علي،
وكان بعض قادة الثورة كمالك األشرت ،وعمار بن ياسر ،وحممد بن أيب بكر ،وحممد بن أيب حذيفة ،من
أقرب املقربني له ،ولذلك طلب عامة الثوار منه ،أن يتوىل اخلالفة ،بعد مقتل عثمان ،وهو ما يضفي على
هذه الثورة اليت تعترب أول ثورة يف االسالم ،طابعا شيعيا ،ومتهد خلط ثوري سيمتد يف عمق التاريخ.
 -3االمام الحسين بن علي
ورغم سقوط نظام اإلمام علي مبقتله وتنازل ابنه احلسن عن اخلالفة ،إال أن روح الثورة الشيعية مل ختمد
متاما ،فما أن تويف معاوية سنة  60هـ حىت حترك الشيعة يف الكوفة اليت كانت معقال كبريا هلم ،وعاصمة
للشرق االسالمي ،فرفضوا بيعة يزيد بن معاوية ،وطالبوا االمام احلسني بن علي أن يقدم عليهم ،فأرسل هلم
سفريه مسلم بن عقيل ،وأخذ البيعة منهم ،وحترك باجتاه الكوفة.
ويبدو اهلدف من الثورة ،وهو العدل ،واضحا يف رسالة زعماء الشيعة يف الكوفة (سليمان بن صرد،
واملسيب بن جنيبة ،ورفاعة بن شداد البجلي ،وحبيب بن مظاهر) اىل االمام احلسني" :سالم عليك فإنا
حنمد إليك اهلل الذي ال إله إال هو ..أما بعد :فاحلمد هلل الذي قصم عدوك اجلبار العنيد الذي انتزى على
هذه األمة فابتزها أمرها وغصبها فيئها وتأمر عليها بغري رضى منها ،مث قتل خيارها واستبقى أشرارها ،وجعل
مال اهلل دولة بني جبابرهتا وأغنيائها ،فبعدا له كما بعدت مثود .انه ليس علينا إمام ،فاقبل لعل اهلل أن جيمعنا
571
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بك على احلق .والنعمان بن بشري يف قصر اإلمارة لسنا جنتمع معه يف مجعة وال خنرج معه إىل عيد ،ولو بلغنا
أنك قد أقبلت الينا أخرجناه حىت نلحقه بالشام ان شاء اهلل" .فكتب إليهم" :من احلسني بن علي اىل املأل
من املؤمنني واملسلمني  ..أما بعد فان هانيا وسعيدا قدما علي بكتبكم ،وكان آخر من قدم علي من
رسلكم ،وقد فهمت كل الذي اقتصصتم وذكرمت ومقالة جلكم :أنه ليس علينا إمام فاقبل لعل اهلل أن جيمعنا
بك على احلق واهلدى ...فلعمري ما اإلمام إال احلاكم بالكتاب ،القائم بالقسط ،الداين بدين احلق،
572
احلابس نفسه على ذات اهلل ،والسالم" .
ويتضح هدف الثورة أيضا من خطاب احلسني يف كربالء":إين مل أخرج أشراً وال بطراً ،وإمنا خرجت

لطلب االصالح يف أمة جدي" 573.مما يعرب بوضوح عن طبيعة احلركة الشيعية يف العصر األول باعتبارها
حركة سياسية معارضة ذات أهداف اصالحية من أجل األمة االسالمية بصورة عامة .وان االلتفاف حول
أئمة أهل البيت (االمام علي أو االمام احلسني) مل يكن التفافا شخصيا يستند اىل عقيدة دينية خاصة ،وامنا
باعتبارهم قادة ورموزا للحق والعدل والثورة ،ورمبا أيضا باعتبارهم األقدر على معارضة احلكام األمويني وتعبئة
الشارع ضدهم.
ولئن قتل االمام احلسني يف العاشر من حمرم سنة  61هـ وفشل الشيعة يف حتركهم هذا الذي كلفهم
جمزرة عظمى يف كربالء ،فاهنم مل يهدأوا بعد ذلك ،وواصلوا طريق الثورة والتحدي ،فخرج التوابون سنة 64
هـ بعد موت يزيد ،لينتقموا من قتلة احلسني ،مث أعلن املختار بن عبيدة الثقفي سيطرته على الكوفة سنة 66
هـ وعندما اهنارت دولته ،واصل الشيعة املعارضة السرية بقيادة حممد بن احلنفية وابنه أيب هاشم عبد اهلل (-
 )95فيما يعرف باحلركة الكيسانية.
 -4الثورات العديدة ضد األمويين والعباسيين
ومل تكن املعارضة الشعبية أو الروح الثورية تقتصر على الشيعة ،حيث إهنم مل يكونوا حزبا باملعىن
الضيق ،وإمنا كانوا تيارا عاما يبحث عن احلق والعدل واحلرية ،ومن هنا ميكن اعتبار ثورة أهل املدينة بقيادة
عبد اهلل بن حنظلة الغسيل األنصاري ضد يزيد بن معاوية سنة  63هـ منوذجا على تلك الروح الثورية،
572
573
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فأرسل يزيد إليهم مسلم بن عقبة ،فاشتبك معهم يف حادثة شهرية تسمى "واقعة احلرة" ودخل بعدها املدينة
الناس للبيعة على أهنم َخ َوٌل ليزيد بن معاوية ،حيكم يف دمائهم وأمواهلم و
وأعمل يف أهلها السيف ،ودعا َ
أهليهم ما شاء ،فمن امتنع من ذلك قتله 574.كما ميكن اعتبار حركة عبداهلل ابن الزبري يف مكة ضد
األمويني ،يف نفس الوقت مثاال آخر.
ثورة ابن األشعث سنة 81
ولعل أبرز مثل على اتساع روح الثورة يف نفوس املسلمني ،قبل حتجر البعض يف إطار القوالب
الس ّين ،هي ثورة عامة أهل العراق بقيادة عبد الرمحن ابن األشعث ضد احلجاج
الطائفية ،وال سيما املذهب ُ
بن يوسف الثقفي وأمريه عبد امللك بن مروان ،سنة  81هـ واليت شارك فيها ثالثة وثالثون ألف فارس ومائة

وعشرون ألف راجل ،ومجيع من يف البصرة من الفقهاء والقراء والشيوخ والشباب.575
السنَّة :مسلم بن يسار ،وأبو اجلوزاء ،وأبو املنهال الرياحي ،ومالك بن
وكان من بينهم سلف أهل ُ
دينار ،واحلسن البصري ،وابن أيب ليلى الفقيه ،وطلحة بن مصرف ،وعطاء بن السائب ،وأبو البخرتي،
واإلمام الفقيه عامر الشعيب الذي خطب الناس قائال" :أيها الناس قاتلوهم ،وال يأخذكم حرج من قتاهلم،
واهلل ما أعلم على بسيط األرض أعمل بظلم وال أعمل جبور منهم ،قاتلوهم على جورهم ،واستـغالهلم
576

الضعفاء وإماتتهم الصالة".

 - 574حىت أن يزيد بن معاوية سأل علي بن احلسني أن يكون عبدا له ،فقال له":قد أقررت لك مبا سألت ،أنا عبد
مكره ،فان شئت فأمسك وان شئت فبع" .الكليين ،الكايف ،الروضة ،ص  196راجع :ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج  8ص
 243والطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،اجمللد الثالث ،ص  353وص  359والدينوري ،ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ج 1ص
 184و ص  188و السيوطي ،جالل الدين ،تاريخ اخللفاء ،ص 195 – 194
 - 575ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج  9السنة 81
576

 -وبعد معارك استمرت أكثر من ثالثة أشهر ،هزم ابن األشعث ،مث أسر وقتل ،فشرع احلجاج يف تتبع أصحابه،

فقتلهم مثىن وفرادى ،حىت قيل إنه قتل منهم بني يديه مائة ألف وثالثني ألفا ،منهم حممد بن سعد بن أيب وقاص ،ومجاعات
من السادات ،حىت كان آخرهم الفقيه الكبري سعيد بن جبري .وذكر ابن األثري يف تارخيه :أن احلجاج ملا غلب جيش ابن
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ثورة اإلمام زيد بن علي بن الحسين سنة 122
ولئن سحق احلجاج بن يوسف الثقفي تلك الثورة الشعبية االسالمية العارمة ،ضد النظام األموي ،فقد
تفجرت بعد أربعني عاما ثورة أخرى كربى يف الكوفة (عاصمة األمة االسالمية) بقيادة اإلمام زيد بن علي،
ضد هشام بن عبد امللك سنة 577122هـ ويدل التعاطف الشعيب الكبري حول اإلمام زيد على مدى الظلم
والفساد األموي من جهة ،وعدم اقتصار الوالء له على الشيعة ،كما يقول األصفهاين يف "مقاتل الطالبيني":
بأن "الشيعة وغريهم أقبلوا خيتلفون اليه ويبايعون حىت احصى ديوانه مخسة عشر الف رجل من أهل الكوفة
خاصة ،سوى أهل املدائن ،والبصرة ،وواسط ،واملوصل ،وخراسان ،والري ،وجرجان".
ويعزو األصفهاين فشل حركة زيد اىل استعجال اخلروج قبل األجل الذي بينه وبني أهل األمصار،
578

بسبب اعتقال وقتل بعض أنصاره يف الكوفة.

كما يذكر بعض املؤرخني سببا آخر هو انشقاق "الرافضة" عنه ،بعد تشكيكهم بشرعية قيادته
الدينية،

579

وسؤاهلم عن موقفه من الشيخني أيب بكر وعمر ،فلما أجاهبم باإلجياب "رفضوه" وانسحبوا من

األشعث أخذ يبايع الناس ،وكان ظاملا ،وكان ال يبايع أحدا إال قال له :اشهد على نفسك أنك كفرت ،يعين بنقضك البيعة
ومحلك السالح ،فإن قال نعم بايعه ،وإال قتله .شبكة الدفاع عن السنة ،بتاريخ ٢٠١٤/١١/٣
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=98063
 - 577أعلن زيد الثورة ضد اخلليفة األموي هشام بن عبد امللك اعتمادا على مبدأ (أويل األرحام ) قائال ":إنـا أرحام رسول
اهلل أوىل بامللك واإلمرة " و دعا إىل نصرة (أهل البيت) ،بصورة عامة ،وقال":إنا ندعوكم إىل كتاب اهلل وسنة نبيه وجهاد
الظاملني ،والدفع عن املستضعفني وإعطاء احملرومني ،وقسم هذا الفيء بني أهله سواء ورد املظامل وإقفال اجملمر ونصرنا أهل
البيت على من نصب لنا وجهل حقنا".
578

 -أبو الفرج االصفهاين ،مقاتل الطالبيني ،ص 90 - 86

 - 579وكان زيد قد طلب يف فرتة االعداد للثورة من أحد الزعماء الشيعة وهو املتكلم حممد بن علي النعمان ،امللقب بـ
"مؤمن الطاق" أن يدعمه يف حركته فرفض قائال بأن زيد ليس هو االمام املفرتض الطاعة من اهلل ،حسب نظرية "اإلمامة
252

جيشه مما أثر على سري املعركة.

580

وتدل األحداث التالية خالل السنوات القليلة اليت أعقبت مقتل زيد ،أنه قد استعجل فعال القيام
بالثورة يف عز قوة الدولة األموية أيام هشام بن عبد امللك ،عدة سنوات ،وليس بضعة أشهر ،فقد تصدع
النظام األموي بعد تويل الوليد بن يزيد للسلطة وجماهرته بالفسق والفجور ،ومقتله على أيدي أبناء عمه ،سنة
 125وهو ما شجع الكثري من املعارضة الشيعية (العلوية والطالبية والعباسية) وحىت القرشية واملعتزلة على
التحرك من أجل إسقاط النظام األموي ،فقد اجتمع باألبواء (قرب املدينة) مجاعة من بين هاشم ،وبايعوا
581

حممد بن عبد اهلل (النفس الزكية) الذي كان يقول:إنه املهدي.

ويف هذا الوقت خرج حيىي بن زيد ،يف اجلوزجان من أراضي خراسان سنة 125هـ ،مث خرج عبد اهلل بن
معاوية بن جعفر الطيار يف بالد فارس سنة 127هـ  ،حيث حكم حوايل مخس سنوات ،قبل أن ينهار أمام
جيش مروان بن حممد ،املعروف (باحلمار) ويهرب اىل خراسان سنة .131
ثورة محمد بن عبد اهلل "النفس الزكية" سنة  145هـ
ولكن النصر النهائي كان من نصيب العباسيني ،الذين قضوا هنائيا على الدولة األموية ،سنة  132هـ،
إال أهنم مل يستطيعوا خالل عشرة أعوام من احلكم أن يقدموا منوذجا عادال خيتلف عن األمويني ،فألبوا
عليهم شرائح واسعة من اجملتمع االسالمي ،مما دفع (النفس الزكية) للخروج مع أخيه إبراهيم يف املدينة
والبصرة سنة  ، 145ضد املنصور العباسي ،وكاد يقضي على احلكم العباسي ،ملا كان يتمتع به من دعم
واسع من اجلماهري والعلماء كأيب حنيفة ومالك بن أنس وغريمها من األئمة كابن عجالن وابن هرمز و عبد

اإلهلية" فأنكر زيد ذلك ،ونفى علمه هبا .الكليين ،الكايف ،ج  ،1ص  ،174والكشي يف رجاله ،والطربسي ،االحتجاج،
ج  ،2ص 141
 - 580يقول الشهرستاين":وملا مسعت شيعة الكوفة هذه املقالة منه ،وعرفوا انه ال يتربأ عن الشيخني رفضوه ،فسميت
الرافضة" .الشهرستاين ،امللل والنحل ،ص  154و155
 - 581أبو الفرج االصفهاين ،مقاتل الطالبيني ،ص 160
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582

اهلل بن عمر بن العمري ومجاعة من أهل البصرة من املعتزلة منهم واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد.

وتدل املشاركة الشعبية الواسعة أيضا ،يف ثورة اإلمام حممد بن عبد اهلل وأخيه إبراهيم ،على املعىن
اجلماهريي الواسع للتشيع ،وعدم اقتصاره على طائفة معينة وصغرية ،وذلك طبعا قبل تشرذم األمة االسالمية
اىل طوائف وأحزاب ضيقة ومتصارعة ،يف القرن الثالث اهلجري وما بعده.
وبالرغم من سحق ثورة النفس الزكية ،فقد استمرت املعارضة الشيعية السرية طوال السنوات التالية ،يف
عهد اخلليفة العباسي املهدي ،بقيادة عيسى بن زيد ودعم احلسن بن صاحل ،اىل أن توفيا سنة 169هـ  ،مث
فجر "صاحب فخ" احلسني بن علي بن احلسن ثورة يف املدينة واحلجاز ،يف أيام اخلليفة موسى اهلادي
 ، 169وبعد القضاء عليها هرب أحد املشاركني فيها وهو إدريس بن عبد اهلل بن احلسن بن احلسن ،يف أيام
هارون الرشيد اىل بالد الرببر يف املغرب (فاس وطنجة) فأقام هناك أول دولة علوية من 172هـ إىل 177هـ
وبعد مقتل احلسني "صاحب فخ" قرب مكة ،محل حيىي بن عبداهلل ابن احلسن ،راية الثورة على اخلليفة
العباسي هارون الرشيد ،ولكنه تويف يف ضواحي الكوفة ،أثناء اإلعداد هلا يف ظل االستتار.
ثورة ابن طباطبا وأبي السرايا سنة 199
ومل يكد الرشيد يتوىف ،ويقتتل األمني واملأمون ،حىت تفجرت ثورة علوية كربى يف الكوفة سنة 199هـ،
يف أيام املأمون ،بقيادة حممد بن إبراهيم بن إمساعيل (ابن طباطبا) وأيب السرايا السري بن منصور ،وكادت
أيضا أن تقضي على احلكم العباسي ،لوال اهنيارها بعد ذلك ..فقد تويف ابن طباطبا يف بداية الثورة فبايعوا
الغالم العلوي احلدث "حممد بن حممد بن زيد" ،وفرق هذا عماله يف البالد ،فوىل إمساعيل بن على بن
إمساعيل بن جعفر ،على الكوفة .
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 -املصدر ،ص  192وقد استفيت مالك بن أنس يف اخلروج مع حممد بن عبد اهلل وقيل له :إن يف أعناقنا بيعة أليب

جعفر (املنصور)  .فقال :إمنا بايعتم مكرهني ،وليس على مكره ميني فأسرع الناس إىل حممد ابن عبد اهلل .وكان أبو حنيفة
حيض الناس على اخلروج مع إبراهيم ويأمرهم باتباعه .ص 198
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وعقد إلبراهيم بن موسى بن جعفر على اليمن ،ووىل زيد بن موسى بن جعفر األهواز ،ووىل العباس
بن حممد بن عيسى بن حممد بن علي بن عبد اهلل بن جعفر ابن ايب طالب البصرة ،ووىل احلسن بن احلسن
األفطس مكة ،وعقد جلعفر بن حممد بن زيد بن علي ،واحلسني بن إبراهيم بن احلسن بن علي على واسط.
فخرجوا إىل أعماهلم .وتتابعت الكتب وتواترت على حممد بن حممد بالفتوح من كل ناحية  .وكتب إليه أهل
الشام واجلزيرة أهن م ينتظرون أن يوجه إليهم رسوال ليسمعوا له ويطيعوا .وضرب أبو السرايا الدراهم بالكوفة،
ونقش عليها "إن اهلل حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفا كأهنم بنيان مرصوص" .كما يقول االصفهاين يف
"مقاتل الطالبيني".
وبعد معارك قاسية بني جيش الثوار وجيش املأمون ،استمرت عدة شهور ،وذهب ضحيتها حوايل أكثر
من مائيت ألف شخص ،اهنارت الثورة ،ومل حيتفظ ببالده اال إبراهيم بن موسى يف اليمن.
ومل مينع اهنيارها حممد بن جعفر الصادق ،من القيام يف املدينة وإعالن نفسه أمريا للمؤمنني ،سنة 200
للهجرة ،ولكنه مل يستطع الصمود طويال أمام جيش اخلليفة املأمون.
وبعد اهنيار هذه الثورة ،تظاهر املأمون بتقدمي بعض التنازالت للعلويني ،فاستدعى االمام علي بن
موسى الرضا مع جمموعة من العلويني ،وعرض عليه التنازل عن اخلالفة لصاحله ،وقال":إين عاهدت اهلل أن
أخرجها إىل أفضل آل أيب طالب إن ظفرت باملخلوع (األمني) وما أعلم أحدا أفضل من هذا الرجل".
فرفض الرضا ذلك ،فعرض املأمون عليه والية العهد ،فرفضها أيضا ،ولكنه أصر عليه وقال له قوال شبيها
بالتهديد" :إن عمر جعل الشورى يف ستة أحدهم جدك ،وقال :من خالف فاضربوا عنقه ،والبد من قبول
583

ذلك" .فأجابه علي بن موسى إىل ما التمس.

فأعلم املأمون الناس بأنه قد واله عهده ،ومساه الرضا.

وأمر القواد واجلنود والقضاة ببيعته ولبس اخلضرة (شعار العلويني) بدال من السواد (شعار العباسيني) ،وأمر
املأمون فضربت له الدراهم وطبع عليها امسه .وخطب للرضا يف كل بلد بوالية العهد .ولكنه تويف بعد ثالث

583

255

 -املصدر ،ص 374

584

سنوات مسموما.

وقد حاول املأمون أن يستخلف علويا آخر مكان الرضا ،فكتب اىل زعيم علوي آخر كان مسترتا،
ويقود املعارضة ،ويعد للثورة ،وهو :عبد اهلل بن موسى بن عبد اهلل بن احلسن ،يدعوه إىل الظهور ليجعله
مكان الرضا ويبايع له ،ووعده بالعفو ،فأجابه عبد اهلل برسالة طويلة يقول فيها ":فبأي شئ تغرين ؟ ما فعلته
بأيب احلسن (الرضا) بالعنب الذي أطعمته إياه فقتلته .واهلل ما يقعدين عن ذلك خوف من املوت وال كراهة
له ولكن ال أجد يل فسحة يف تسليطك على نفسي ،ولوال ذلك ألتيتك حىت ترحيين من هذه الدنيا الكدرة.
ويقول فيها :هبين ال ثأر يل ع ندك وعند آبائك املستحلني لدمائنا اآلخذين حقنا ،الذين جاهروا يف أمرنا
فحذرناهم ،وكنت ألطف حيلة منهم مبا استعملته من الرضى بنا والتسرت حملننا ،ختتل واحدا فواحدا منا،
ولكين كنت امرأ حبب إيل اجلهاد ،كما حبب إىل كل امرئ بغيته ،فشحذت سيفي ،وركبت سناين على
رحمي واستفرهت فرسى مل أدر أي العدو أشد ضررا على االسالم ،فعلمت أن كتاب اهلل جيمع كل شئ،
فقرأته فإذا فيه "يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة"  .فما أدري من
يلينا منهم ،فأعدت النظر ،فوجدته يقول" :ال جتد قوما يؤمنون باهلل واليوم اآلخر يوادون من حاد اهلل ورسوله
ولو كانوا آباءهم أو إخواهنم أو عشريهتم " فعلمت أن علي أن أبدأ مبا قرب مىن  .وتدبرت فإذا انت أضر
على االسالم واملسلمني من كل عدو هلم ،ألن الكفار خرجوا منه وخالفوه فحذرهم الناس وقاتلوهم ،وانت
دخلت فيه ظاهرا فأمسك الناس وطفقت تنقض عراه عروة عروة ،فأنت أشد اعداء االسالم ضررا عليه.
وأنت ختلت املسلمني باالسالم ،وأسررت الكفر ،فقتلت بالظنة ،وعاقبت بالتهمة ،وأخذت املال من غري
حله فأنفقته يف غري حمله ،وشربت اخلمر احملرمة صراحا ،وأنفقت مال اهلل على امللهني وأعطيته املغنني ،ومنعته
من حقوق املسلمني ،فغششت باالسالم ،وأحطت بأقطاره إحاطة أهله ،وحكمت فيه للمشرك ،وخالفت
اهلل ورسوله يف ذلك خالفة املضاد املعاند ،فان يسعدين الدهر ،ويعينين اهلل عليك بأنصار احلق ،أبذل نفسي
يف جهادك بذال يرضيه مين ،وإن ميهلك ويؤخرك ليجزيك مبا تستحقه يف منقلبك ،أو خترتمين األيام قبل

584

256

 -املصدر ،ص 379

ذلك فحسيب من سعيي ما يعلمه اهلل عزوجل من نييت ،والسالم" .

585

ومل يزل عبد اهلل متواريا إىل أن مات

يف أيام املتوكل .
ومع ذلك ساد يف عهد املأمون جو عام من الوفاق والسالم بني العلويني والعباسيني ،حىت توىل املعتصم
( 227 – 218هـ ) فخرج حممد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن احلسني ،يف الطالقان من خراسان
يدعو إىل الرضا من آل حممد ،سنة  219هـ ،فأخذ وحبس ،ولكنه استطاع اهلرب من السجن ،ومضى
فاسترت مدة املعتصم والواثق ،مث وجد يف أيام املتوكل فحمل إليه حىت مات يف حمبسه.
ولكن كثريا من شيعته أنكروا خرب وفاته ،وقالوا بغيبته ومهدويته وظلوا ينتظرون خروجه اىل أكثر من
586

مائة عام.

ومع ضعف الدولة العباسية يف عهدها الثاين ،خرج حيىي بن عمر بن احلسني بن زيد بن علي ،يف
الكوفة يف سنة  248هـ ،فدعا إىل الرضا من آل حممد صلى اهلل عليه وآله وأظهر العدل وحسن السرية هبا
إىل أن قتل ،يف ايام املستعني سنة  250هـ 587.مث خرج عدد من العلويني يف طربستان ونواحي الديلم ،إىل
أن سيطر املعروف بالداعي ،وهو حممد بن زيد بن حممد بن إمساعيل بن احلسن بن زيد بن احلسن بن علي
بن أيب طالب ،سنة 289
وترافق ذلك مع ظهور اإلمام اهلادي حيىي بن احلسني بن القاسم الرسي يف اليمن سنة  284مث سيطر
فريق آخر من الشيعة هم اإلمساعيلية ،على جزء من اليمن ،يف هناية القرن الثالث اهلجري ،وانطلقوا منه اىل
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 -املصدر ،ص 415

586

 -يقول املسعودي ":قد انقاد إىل إمامته خلق كثري من الزيدية إىل هذا الوقت ،وهو سنة اثنتني وثالثني وثالمثائة

ومنهم خلق كثري يزعمون أن حممدا مل ميت ،وأنه حي يرزق ،وأنه خيرج فيملؤها عدال كما ملئت جورا ،وأنه مهدي هذه
االمة ،وأكثر هؤالء بناحية الكوفة وجبال طربستان والديلم وكثري من كور خراسان " .مروج الذهب246 / 2 ،
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588

مشال أفريقيا (تونس) لكي يؤسسوا الدولة الفاطمية.

صل اىل السلطة هنا وهناك ،فان بعضها اآلخر كان ينتظر على أمل
ولئن كان بعض األحزاب الشيعية ي ُ
خبروج (إمام مهدي) ميأل األرض قسطا وعدال ،كما مألت ظلما وجورا ..كما هو حال الشيعة االثين
عشرية ،الذين اعتقدوا بوالدة ابن لإلمام احلسن العسكري ( )260-هو (حممد بن احلسن) وأنه ولد سرا،
واختفى ،وسيظهر يف املستقبل.
خنلص من كل ذلك  ،اىل أن جوهر التشيع لإلمام علي وأهل بيته ،يف القرون الثالثة األوىل ،كان أقرب
اىل مفهوم "التشيع السياسي" القائم على فكرة "األفضلية" و"األولوية" يف احلكم ،واألمر باملعروف والنهي
عن املنكر ،واجلهاد من أجل العدل واإلصالح يف األمة االسالمية .وكان الشيعة أقرب اىل احلزب السياسي
الثوري املناضل من أجل التغيري ،الذي يضم شرائح واسعة من املسلمني مبا فيهم أئمة عرفوا الحقاً بانتمائهم

ألهل السنة ،كاالمام أيب حنيفة النعمان ،ومل يكونوا طائفة مغلقة أو جامدة ،تتوارث اللقب "الشيعي"
بالوراثة دون معىن.

الفصل الثالث
التشيع الديني (اإلمامي)
المبحث األول  :محورية أئمة أهل البيت في الحركة الشيعية

588

 -ويف هذه األثناء كان احلكم العباسي قد ضعف ضعفا شديدا ووقع حتت سيطرة اجلنود األتراك ،وتوىل جعفر املقتدر

( ) 320 – 282اخلالفة وهو ابن ثالث عشرة سنة ،فاختل النظام العام كثريا يف أيامه لصغره ،وكان لوالدته (شغب) دور
كبري يف تسيري شئون البالد وتولية الوزراء ،اىل أن قتل سنة .320
258

احلركة الشيعية واحدة من احلركات الثورية يف التاريخ اإلسالمي ،وكأية حركة إجتماعية سياسية تشرتك
يف مالحمها ويف تطورها ،ويف أمراضها أيضا ،مع احلركات الثورية األخرى ،ومن أبرز مالمح احلركة الشيعية
متحورها حول أئمة أهل البيت ،مبختلف فروعهم (من العلويني ،والفاطميني ،والعباسيني ،والزيدية ،واجلعفرية،
واالمساعيلية ،واملوسوية) .ولكن بعض الفروع خيتلف عن بعض يف طبيعة ودرجة التمحور ،اعتداال أو غلوا..
وقد كان ارتباط الشيعة بأئمة أهل البيت يف البداية باعتبارهم رموزا للحق والعدل واملعارضة لألمويني،
وال سيما ارتباط اجليل األول من الشيعة بشخص اإلمام علي بن أيب طالب.
ومع أن احلركة الشيعية األوىل كانت تتمحور حول شعار العدل والثورة ضد الظاملني ،إال أهنا كانت
تلتف واقعيا وعملياً حول أئمة أهل البيت بصورة عامة ،وحتاول إعادة احلكم اليهم كأقطاب مضادين

لألمويني ،كما نشاهد ذلك يف خطاب زعيم حركة التوابني سليمان بن صرد اخلزاعي ،الذي خرج يف الكوفة
سنة 64هـ ،حيث قال ألصحابه ":قد مات هذا الطاغية (يزيد) ،واألمر اآلن ضعيف ،فان شئتم وثبنا على
(وايل الكوفة) عمرو بن حريث فأخرجناه من القصر ،مث أظهرنا الطلب بدم احلسني وتتبعنا قتلته ،ودعونا
الناس اىل أهل هذا البيت املستأثر عليهم املدفوعني عن حقهم" .وقول عبيد اهلل بن عبد اهلل املري له..." :
589
فان قتلنا فما عند اهلل خري لألبرار ،وإن ظهرنا ،رددنا هذا األمر اىل أهل بيت نبينا".
وبالرغم من الدوافع الكثرية اليت حشدت اجلماهري للثورة ضد األمويني يف أوائل القرن الثاين اهلجري،
إال أنه ميكن أيضا مالحظة متحور احلركة الشيعية حول شعار "إىل الرضا من آل حممد" .الذي رفعه اإلمام
زيد بن علي.

590

بيد أن نظرية "اإلمامة اإلهلية" مل تكن معروفة يف األجيال الشيعية األوىل ،ولذلك كان كبري الطالبيني
احلسن بن احلسن بن علي ،يفسر "حديث الغدير" مبعىن ال يشمل اإلمامة والسلطان ،ويقسم على ذلك

 - 589ابو خمنف ،لوط بن حيىي بن سعيد األزدي ،مقتل احلسني ،ص 258 -257
 - 590كما يف رواية عن اإلمام علي بن موسى الرضا ،أنه قال للمأمون ،وهو حيدثه عن زيد بن علي ،أنه كان من علماء
آل حممد ،غضب هلل فجاهد أعداءه حىت قتل يف سبيله ،ولقد حدثين أيب موسى بن جعفر أنه مسع أباه جعفر بن حممد
يقول :رحم اهلل عمي زيدا إنه دعا إىل الرضا من آل حممد ،ولو ظفر لوىف هلل من ذلك ،انه قال :أدعوكم إىل الرضا من آل
حممد .العاملي ،وسائل الشيعة ،كتاب اجلهاد.
259

ويقول":لو أراد رسول اهلل ذلك ألفصح هلم به" 591.وكان ابنه عبد اهلل ينفي إمامة أمري املؤمنني أهنا من اهلل،
ويقول بصراحة" :ليس لنا يف هذا األمر ما ليس لغرينا ،و ليس يف أحد من أهل البيت إمام مفرتض الطاعة
592
من اهلل".
يدع إىل نفسه باعتباره "إماما منصوصا عليه من اهلل" ،حيث مل يكن
وهكذا فإن اإلمام زيد بن علي مل ُ

يعرف نظرية "اإلمامة اإلهلية ألهل البيت" وال يعتقد أساسا بوجود النص على االمام علي باخلالفة.
ويكتفي بالقول إن أهل البيت أوىل من األمويني بامللك واإلمرة ،ويدعو اىل الرضا من آل حممد.

593

594

كما كان عامة الشيعة الزيدية ،وباخلصوص "البرتية" و"الصاحلية" يعتقدون يف ذلك الوقت .ولكن ذلك
مل مينع بعض الشيعة من التطرف يف التمحور حول "أهل البيت" والغلو فيهم ،واعتقاد وجود نص إهلي
عليهم وعلى حقهم يف احلكم واخلالفة .وقد فوجئ زيد ببعض "الرافضة" الذين دعاهم لنصرته عند خروجه
يف الكوفة سنة  122هـ ،وهم يطرحون موضوع "اإلمامة اإلهلية".
وقد شكل "الرافضة" حلقة يف سلسلة من الغالة الذين أضفوا على خط من أهل البيت (احلسينيني)
صفات مغالية وصلت عند "املفوضة" و"اخلطابية" اىل حد القول بالتفويض واحللول واأللوهية.
وأسس ذلك اىل ما يسمى بـ "التشيع الديين" الذي ينظر اىل األئمة احلسينيني نظرة تقديس باعتبارهم
منصوبني ومعينني من قبل اهلل ،كامتداد للنبوة.

 - 591ابن عساكر ،التهذيب ،ج  ،4ص 162
 - 592الصفار ،بصائر الدرجات ،ص  ،153و 156ج  ،3باب  14يف األئمة أهنم أعطوا اجلفر واجلامعة ومصحف
فاطمة ،حديث رقم ()15
 - 593وكان مذهبه جواز إمامة املفضول مع قيام األفضل ،وأن علي بن ايب طالب أفضل الصحابة إال أن اخلالفة فوضت
اىل أيب بكر ملصلحة رأوها وقاعدة دينية راعوها" .الشهرستاين ،امللل والنحل ،ص  154و155
 - 594الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،ج  ،3ص  267وتفسري فرات ابن ابراهيم الكويف ،ص  149واحلر العاملي ،وسائل
الشيعة ،كتاب اجلهاد
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المبحث الثاني :متى ظهر "التشيع الديني"؟
وهذا ما يطرح لدينا سؤاالً عن تاريخ ظهور "التشيع الديين"؟ وهل كان سابقا أو مرادفا للتشيع
السياسي؟ أو الحقا عليه؟ أي هل إنه كان نتيجة تطور فكري تارخيي؟ وهل كان لعبد اهلل بن سبأ دور يف
تأسيس ذلك التشيع؟ وهل كان هذا الشخص موجودا يف التاريخ؟ أم كان جمرد أسطورة اختلقها أعداء
التشيع لالنتقاص منه ،ونسبته اىل أياد أجنبية (فارسية وجموسية ويهودية ومسيحية)؟ وإذا كان موجودا حقا
فما هو دوره بالضبط؟ وما هي عالقته بالغالة؟ وما هي عالقة الغالة بالتشيع العقدي "اإلمامي"؟
لقد اعتاد مؤرخو الفرق وامللل والنحل ،عند احلديث عن الشيعة ،ذكر أصناف الغالة وفرقهم من
الشيعة ،بالرغم من أن أئمة أهل البيت كانوا يتربأون من الغلو والغالة ،وإعتقادهم خبروج بعض الغالة عن
الدين االسالمي مبقوالهتم الكافرة لضرورات االسالم مثل نسبتهم األلوهية أو النبوة لبعض األئمة (كاإلمام
جعفر الصادق) ،ولكن املؤرخني كانوا يصنفوهنم ضمن إطار الشيعة ،ألن الغالة أنفسهم كانوا يدعون التشيع
ويدسون أنفسهم يف صفوف الشيعة ،وكانوا ميتزجون هبم أو خيرجون من بينهم.
وقد دأب كثري من املؤرخني الذين كتبوا يف تاريخ الشيعة،

595

على احلديث عن دور الغالة ،وتأثري

العناصر اخلارجية اليت دخلت يف االسالم من يهودية ،ونصرانية ،وجموسية ،وفارسية ،يف بناء التشيع يف مراحل
معينة ،أو يف تأليف بعض أفكاره املتطرفة ،وخصوصا موضوع "اإلمامة اإلهلية" واإلشارة اىل دور شخص
يدعى "عبد اهلل بن سبأ" يف التشيع.
وقد نسب اليه الطربي يف روايته عن سيف بن عمر ،الدور األكرب يف التحريض على عثمان ،فقال" :
...كان عبد اهلل بن سبأ يهوديا من أهل صنعاء ،أمه سوداء ،فأسلم زمان عثمان ،مث تنقل يف بلدان
املسلمني حياول إضالهلم ،فبدأ باحلجاز ،مث البصرة ،مث الكوفة ،مث الشام ،فلم يقدر على ما يريد عند أحد
من أهل الشام ،فأخرجوه حىت أتى مصر فاعتمر فيهم ،فقال هلم ...:إنه كان ألف نيب ،ولكل نيب وصي،
 - 595كالطربي يف (تارخيه) وأيب احلسن االشعري ( )330 -يف (مقاالت اإلسالميني) والنوخبيت ( )310 -يف (فرق
الشيعة) واألشعري القمي ( )300-يف (املقاالت والفرق) وعبد القاهر البغدادي ( )419 -يف (الفرق بني الفرق) وابن
حزم ( )454 -يف (الفصل بني امللل) والشهرستاين ( )548 -يف (امللل والنحل) وابن أيب احلديد ( )655 -يف (شرح
هنج البالغة) وابن خلدون ( )808 -يف تارخيه،
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وكان علي وصي حممد  .مث قال :حممد خامت األنبياء وعلي خامت األوصياء .مث قال بعد ذلك :من أظلم ممن
مل جيز وصية رسول اهلل (ص) ووثب على وصي رسول اهلل (ص) وتناول أمر األمة  .مث قال هلم بعد ذلك:
إن عثمان أخذها بغري حق وهذا وصي رسول اهلل (ص) فاهنضوا يف هذا األمر فحركوه ،وابدأوا بالطعن على
أمرائكم ،وأظهروا األمر باملعروف والنهي عن املنكر تستميلوا الناس ،وادعوهم إىل هذا األمر .فبث دعاته،
وكاتب من كان استفسد يف األمصار وكاتبوه ،ودعوا يف السر إىل ما عليه رأيهم ،وأظهروا األمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،وجعلوا يكتبون إىل األمصار بكتب يضعوهنا يف عيوب والهتم ،ويكاتبهم إخواهنم مبثل
ذلك ،ويكتب أهل كل مصر منهم إىل مصر آخر مبا يصنعون ،فيقرأه أولئك يف أمصارهم ،وهؤالء يف
أمصارهم ،حىت تناولوا بذلك املدينة وأوسعوا األرض إذاعة ،وهم يريدون غري ما يظهرون ،ويسرون غري ما
يبدون".
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غري أن بعض الكتاب املعاصرين كطه حسني وعلي الوردي ومصطفى كامل الشييب شككوا بوجود
شخصية إبن سبأ ،وكذلك فعل مرتضى العسكري يف كتابه "عبد اهلل بن سبأ وأساطري أخرى" حيث أكد
"أن ابن سبأ أسطورة مفتعلة ورجل خمتلق".
ولكن املشككني بوجود إبن سبأ يف التاريخ ،يبنون موقفهم هذا على أساس من التشكيك برواية
الطربي عن يوسف بن عمر ،الضعيفة ،ومل يلحظوا الروايات الشيعية القدمية والكثرية اليت تؤكد وجود إبن
سبأ ،وتنسب إليه القول بالغلو ،وتلعنه على لسان األئمة من أهل البيت  .وليس يف أحدها رواية عن سيف
بن عمر .وقد حتدث عنه املتكلم الشيعي اإلمامي احلسن بن موسى النوخبيت (املتويف  )310يف كتابه (فرق
الشيعة) وقال ":انه أول من شهر القول بفرض إمامة علي ،وكان يقول يف يهوديته بيوشع بن نون وصياً
ملوسى (ع) فقال كذلك يف إسالمه يف علي بعد رسول اهلل (ص) وأظهر الرباءة من أعدائه وكاشف خمالفيه
وأظهر الطعن على أىب بكر وعمر وعثمان والصحابة".
األشعري القمي (301هـ) يف كتابه (املقاالت والفرق).
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كما حتدث عن وجوده سعد بن عبد اهلل

وأكد ذلك العامل الرجايل الشيعي الكبري أبو

عمرو الكشي حممد بن عمر بن عبد العزيز (تويف حوايل  340هـ) ،ومن بعده الشيخ الطوسي (460هـ) يف
(الرجال) ،والعالمة احللي (726هـ) يف (اخلالصة) ،واخلوئي (1413هـ) ،يف (معجم الرجال).
والسؤال اآلن :هل إن "إبن سبأ" هو أول من أحدث القول باإلمامة والوصية؟ أو كان أول من شهر
القول بذلك؟ وإن نظرية "اإلمامة اإلهلية" كانت ثابتة وموجودة منذ زمن رسول اهلل (ص)؟ ولكنها كانت
سرية أو خمفية عن كثري من املسلمني وحىت الشيعة يف ذلك العصر؟
لقد أجبنا عن هذا السؤال يف الفصل األول من هذا الباب ،ونقلنا أقوال مؤرخي الشيعة كالنوخبيت
الذي صنف الشيعة بعد وفاة رسول اهلل اىل ثالثة أصناف ،وقال إن صنفا واحدا منهم كان يعرف نظرية
اإلمامة ،وإن الصنفني اآلخرين مل يكونا يعتقدان بذلك ،وإمنا قاال" :بأن عليا كان أوىل الناس بعد رسول اهلل
(ص) بالناس لفضله وسابقته وقرابته وعلمه ،وهو أفضل الناس كلهم بعده."...

599

ومع اعرتاف النوخبيت

بأن حوايل ثلثي الشيعة فضال عن عامة املسلمني مل يكونوا يعرفون بنظرية النص ،فإنه مل يقدم دليال على
وجود الصنف الثالث الذي يقول بذلك ،مما يدل على عدم معرفة أحد بتلك النظرية من قبل.
المبحث الثالث :تطور التشيع عبر التاريخ
وهذا ما يفتح الباب أمام احلديث عن "تطور التشيع عرب التاريخ" .فهل كانت رؤية الشيعة األوائل
لألئمة من أهل البيت هي نفس رؤية الشيعة يف العصور التالية؟ وهل كانوا يفهمون من النصوص الواردة
حول اإلمام علي نفس املعىن الذي فهمه الالحقون؟ وهل كانت تلك الرؤية عامة لدى مجيع الشيعة؟ أم
فقط لدى فريق منهم ،وبصورة سرية؟ وبالتايل :هل تطورت نظرية اإلمامة ألهل البيت من الدور الواقعي
والريادي يف تبين مبدأ احلق والعدل والدفاع عنه؟ اىل اإلميان بأولويتهم وأحقيتهم السياسية؟ مث اىل االعتقاد
حبقهم يف اخلالفة بالنص من اهلل؟ واعتبار تلك العقيدة جزءا من الدين وركنا أساسيا ومهما من أركان
االسالم؟
يرفض الشيعة "اإلمامية" من األساس فكرة تطور التشيع ،فضال عن تأثري "إبن سبأ" يف نظرية اإلمامة،
اليت يعتقدون أهنا قائمة على أحاديث النيب حممد (ص) ومؤسسة يف عهده ،كما يقول الشيخ أمحد الوائلي:
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"إن هذه النظرية ولدت يف حياة النيب ومن خالل أحاديثه الناصة عليها ،ومل تنشأ من عوامل خارجية مع
الزمن ،أو من خالل دخول عناصر أجنبية يف االسالم" ويرفض فكرة تطور التشيع من روحي اىل سياسي اىل
عاطفي مث اىل صورته األخرية" :التشيع العقدي" أو "نظرية االمامة".
ويناقش الوائلي الذين ذهبوا اىل "تطور التشيع عرب التاريخ تطورا غري سليم أفسد مضمون هوية
التشيع" 600.ويقول":إن هذه الزيادة ليست أكثر من املضمون األصلي للتشيع وإمنا هي تفصيل وبيان
جململه ،إهنا ليست بإضافة أجزاء وإمنا هي ظهور جزئيات انطبق عليها املفهوم الكلي للتشيع وقد ظهرت
هذه اجلزئيات بفعل تطور الزمن ...وكل هذه األمور داخلة يف صلب موضوع اإلمامة وليست هي بأمور
زائدة على املوضوع بل اشتقاقات أولدها التطور الفكري وزيادة أعداد وأنواع معتنقي املذهب" 601.و"إن
التشيع يف بداياته وهناياته واحد ،وإن التطور املفرتض فيه ما هو إال تربعم أفكار مستنبطة من األصول
حدثت عند املمارسة ،وعناوين هي مثرة لتفاعل بني أفكار ،وملقارعة حجج بعضها ببعض ،مما يوجد عادة يف
602
التاريخ الثقايف لكل حنلة من النحل".
ويرفض الوائلي القول بابتداع "إبن سبأ" لنظرية االمامة ،ويؤكد أن التشيع ولد أيام النيب ( ص ) وأن
النيب نفسه هو الذي غرسه يف النفوس عن طريق األحاديث اليت وردت على لسان النيب ( ص ) وكشفت
603
عما لعلي (ع) من مكانة يف مواقع متعددة".
وقد نقلنا أيضا يف الفصل األول رأي السيد حممد باقر الصدر ( )1980حول والدة التشيع يف زمان
النيب  604.وانتقاده لنظرية تطور التشيع عرب التاريخ ،أو اعتباره طارئا يف اجملتمع االسالمي 605.أو أي دور
لعبد اهلل بن سبأ" يف نشوئه.
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 - 600كعبدالعزيز الدوري ،وحممد فريد وجدي ،وأمحد أمني ،وكامل مصطفى الشييب.الوائلي ،هوية التشيع ،ص 13
 - 601الوائلي ،هوية التشيع ،ص 16
 - 602املصدر ،ص 23
 - 603املصدر ،ص  26و29
 - 604الصدر ،حممد باقر ،يف مقدمته لكتاب "تاريخ اإلمامية وأسالفهم من الشيعة" للدكتور عبد اهلل فياض .مؤسسة
األعلمي للمطبوعات ،بريوت1986 ،
 - 605الصدر ،حممد باقر ،نشأة التشيع والشيعة ،ص 13
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ورمبا ي ِ
فصل بعض الشيعة الذين يعرتفون بوجود "إبن سبأ" كاألشعري القمي 607.والكشي.
َ
610
609
والطوسي .واحللي .بني دوره الثابت يف إحداث القول بالغلو يف اإلمام علي إىل حد "األلوهية"،

608

ودوره املزعوم يف نشوء نظرية "اإلمامة" ،ويعتربون الغلو خروجا عن االسالم فضال عن التشيع ،وأن ال عالقة
بني األثنني .وحياول الشيخ جعفر السبحاين أن ينسف دعوى دور "إبن سبأ" يف إحداث نظرية الوصية
بالتشبيه بني النيب حممد والنيب موسى ،فيقول "إن النبوة والوصاية من األمور الوراثية يف الشرائع السماوية ،ال
مبعىن أن الوراثة هي املالك املعني بل مبعىن أنه سبحانه جعل نور النبوة واإلمامة يف بيوتات خاصة ،فكان
يتوارث نيب نبيا ،ووصي وصيا ،يقول سبحانه" :ولََق ْد أَرس ْلنا نُ ِ ِ
ِ
ِ
اب
يم َو َج َع ْلنَا ِيف ذُنريَّت ِه َما النُّبُـ َّوَة َوالْكتَ َ
َ ََْ ً
وحا َوإبْـَراه َ
ِ ِ
"( .احلديدِ ِ )26 :
ال إِ نين ج ِ
ك لِلن ِ
ال
ال َوِمن ذُنريَِّيت قَ َ
َّاس إِ َم ًاما قَ َ
يم َربُّهُ بِ َكلِ َمات فَأََمتَُّه َّن قَ َ
اعلُ َ
َ
َ
"وإذ ابْـتَـلَى إبْـَراه َ
ِ
ِ
الَ يـن ُ ِ
ِ
ِ
ِ
آل
ضله فَـ َق ْد آتَـْيـنَآ َ
اه ُم اللّهُ من فَ ْ
ََ
ال َع ْهدي الظَّالم َ
َّاس َعلَى َما آتَ ُ
ني " (.البقرة" )124 ،أ َْم َْحي ُس ُدو َن الن َ
611
ِ
إِبـر ِاهيم الْ ِكتَاب و ِْ
يما"(.النساء)54 ،
ْمةَ َوآتَـْيـنَ ُ
اهم ُّم ْل ًكا َعظ ً
احلك َ
َ َ
َْ َ
مر مبرحلتني:
ولكن التوقف عند رواية النوخبيت يفيد بأن غلو "إبن سبأ" َّ
األوىل :القول بفرض إمامة علي بالوصية.

612

والثانية :نسبة األلوهية لالمام علي.

 - 606املصدر ،ص 13
 - 607األشعري القمي ،املقاالت والفرق ،ص 21
 - 608يف روايات عديدة ينقلها عن اإلمامني الباقر والصادق ":أن عبد اهلل بن سبأ كان يدعي النبوة ويزعم أن أمري املؤمنني
(ع) هو اهلل ! ! تعاىل عن ذلك علوا كبريا ،وأن ذلك بلغ أمري املؤمنني ،فدعاه وسأله فأقر بذلك ،وقال :نعم أنت هو وقد
كان ألقي يف روعي أنك أنت اهلل وأين نيب ! ! فقال له أمري املؤمنني :ويلك قد سخر منك الشيطان فارجع عن هذا ثكلتك
أمك وتب ،فأىب فحبسه واستتابه ثالثة أيام فلم يتب فأحرقه بالنار".اخلوئي ،معجم الرجال ،رقم  6889عن الكشي.
 - 609الذي يقول :إن عبد اهلل بن سبأ رجع إىل الكفر وأظهر الغلو  .الطوسي ،الرجال ،ص 51
610
حرقه أمري املؤمنني عليه السالم بالنار ،وكان يزعم أن علياً عليه
 الذي يقول" :إن عبد اهلل بن سبأ غال ملعون ّالسالم إله وأنه نيب ،لعنه اهلل" .احللي ،اخلالصة ،القسم الثاين ،ص 237
 - 611السبحاين ،جعفر ،أضواء على عقائد الشيعة اجلعفرية ،ص 88
 - 612النوخبيت ،فرق الشيعة ،ص 22
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وإذا جتاوزنا املرحلة الثانية ،وتوقفنا عند املرحلة األوىل ،فاهنا تكشف عن دور "إبن سبأ" يف وضع اللبنة
األوىل ،أو إحداث نوع من التطور يف الفكر "اإلمامي" يتمثل يف قراءة أو تأويل معىن "الوصية" ،حيث كان
االمام علي فعال وصي النيب،

613

ولكن وصيته مل تكن حتمل معىن سياسيا أو دينيا ،مبعىن الوصية على

الدين ،أو ممتدة يف ذرية االمام ،ولكن ابن سبأ أضفى عليها طابعا دينيا سياسيا وجديدا ،بقوله "بعلي كما
كان يقول يف يهوديته بيوشع ابن نون" .وقد انعكس هذا التطور (املغايل) يف إحداث الطعن يف اخللفاء
الثالثة األوائل ،وتربؤه منهم باعتبارهم مغتصبني للخالفة.

التطور الكيساني
ولئن كان ذلك "التطور السبئي" حمدودا ومعزوالً بالنسبة للحركة الشيعية العامة يف زمن اإلمام علي؛ فإن
فكرة "الوصية الدينية السياسية" املتطورة اليت جاء هبا "إبن سبأ" شقت طريقها بعد حني اىل الفرقة الشيعية
"الكيسانية" اليت ولدت بعد واقعة كربالء ،واليت كانت تقول" :إن اإلمامة يف إبن احلنفية وذريته" 614.حيث
قام حممد بن احلنفية (80هـ) بالوصية اىل إبنه أيب هاشم عبداهلل ،وأمره بطلب اخلالفة إن وجد إىل ذلك
615
سبيال ،وعندما مات عبد اهلل بن حممد (سنة  ) 95أوصى إىل أخيه علي بن حممد( ،أو ابنه احلسن).
ولكن الساللة احلنفية "الكيسانية" تشرذمت وانقرضت ،يف مطلع القرن الثاين اهلجري ،وورثتها فصائل
وحركات شيعية أخرى عديدة كـ "اجلناحية" و"العباسية" و"الكربية".

 - 613يروي الكليين يف (الكايف) عن اإلمام جعفر الصادق :انه ملا حضرت رسول اهلل (ص) الوفاة دعا العباس بن عبد
املطلب وأمري املؤمنني فقال للعباس :يا عم حممد  ..تأخذ تراث حممد وتقضى دينه وتنجز عداته ؟ ..فرد عليه فقال :يا
رسول اهلل بأيب أنت وأمي أين شيخ كبري كثري العيال قليل املال من يطيقك وأنت تباري الريح  .قال فأطرق هنيهة مث قال:
يا عباس أتأخذ تراث حممد وتنجز عداته وتقضي دينه ؟ ..فقال َكَرند كالمه  ..قال :أما أين سأعطيها من يأخذها حبقها ،مث
ويل.
علي ّ
قال :يا علي يا أخا حممد أتنجز عدات حممد وتقضي دينه وتقبض تراثه ؟ ..فقال :نعم بأيب أنت وأمي ذاك ّ
الكليين ،الكايف ،ج ،1ص 236
614
615

266

 املفيد ،الفصول املختارة ،ص  240و ابن قتيبة ،االمامة والسياسة ،ج  ،2ص 130 -النوخبيت ،فرق الشيعة ،ص31

وقد قامت احلركة "الكيسانية" بتطوير نظرية "الوصية السياسية" اىل الغلو بدور االمامة واإلمام ،وتفسري
إمام له) فال دين له" 616.وادعت
رج َل له (أي ال َ
الدين بالرجال ،وقالت :بأن "الدين طاعة رجل ،ومن ال ُ
أن "اإلمامة" أكثر من سياسية ،وتنطوي على معان سامية ،وقالت :بأن اإلمام لديه أسرار العلوم ويعرف

مناهج تطبيق اآلفاق على األنفس وتقدير التنزيل على التأويل وتصوير الظاهر على الباطن ،و"إن لكل ظاهر
باطنا ،ولكل شخص روحا ،ولكل تنزيل تأويال ،ولكل مثال يف هذا العامل حقيقة يف ذلك العامل ،واملنتشر يف
اآلفاق من احلكم واألسرار جيتمع يف الشخص اإلنساين ،وهو العلم الذي استأثر علي رضي اهلل عنه به ابنه
حممد بن احلنفية وهو أفضى ذلك السر إىل ابنه أ يب هاشم وكل من اجتمع فيه هذا العلم فهو اإلمام
حقا".

617

التطور اإلمامي
وبعد اهنيار احلركة "الكيسانية" بوفاة االمام أيب هاشم عبد اهلل بن حممد بن احلنفية ،سنة  95للهجرة،
انتقلت هذه األفكار اىل فصيل شيعي آخر ،هو الفصيل العلوي الفاطمي احلسيين.
إذ ميكن مالحظة تأثري فكرة النص والوصية وحمورية األئمة ،يف نشوء الفكر اإلمامي الذي يقول" :إن
األئمة من أهل البيت مفروضون من اهلل ومعينون من قبله إلمامة املسلمني ،وإهنم يشكلون امتدادا للنبوة،
ولديهم علم خاص من اهلل ال حيتاجون معه إىل التعلم واالجتهاد ،وإن اإلمامة منحصرة يف ساللة علي
واحلسني اىل يوم القيامة".
وكان اإلمام حممد بن علي الباقر (  )114 – 57قد حاول من قبل ،أن جيرد عمه إبن احلنفية من
"الشرعية الدينية" ،وينكر حقه وحق أبنائه باالمامة ،ويثبتها للساللة العلوية الفاطمية احلسينية ،متمثلة يف أبيه
االمام زين العابدين ،وذلك من خالل قصة "إعجازية" كان يرويها عن حدوث جدال بني األثنني ،ومطالبة
إب ن احلنفية يف البداية ،من إبن أخيه ،بالتسليم له باالمامة وزعامة الشيعة ،ورفض زين العابدين االعرتاف

 - 6١6أبو الفتح الشهرستاين ،امللل والنحل ،اإلصدار  ،2.02اجلزء األول ،الباب األول :املسلمون ،الفصل السادس:
الشيعة -1 ،ال َكْيسانِيَّة ،واألشعري القمي ،سعد بن عبد اهلل ،املقاالت والفرق ،ص 27
 - 617املصدر ،ج  1ص 152 – 150
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بذلك ،ودعوته عمه اىل االحتكام اىل احلجر األسود ،الذي فصل بينهما  -كما يقول  -بالتسليم على زين
618
العابدين بلسان عريب مبني ،ومطالبة ابن احلنفية بتسليم اإلمامة اىل زين العابدين.
إن هذه القصة "املعجزة" اليت يرويها مشايخ املذهب اإلمامي كالصفار والكليين وابن بابويه الصدوق،
تشكل أساس ما سيعرف الحقا باملذهب اإلمامي ،أو "التشيع الديين" .بعد تأويل آية التطهري "إمنا يريد اهلل
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا" :بأن املقصود منها" :األئمة" من نسل الرسول ،الذين
أوصى هبم وأمر باتباعهم 619.وتأويل آية أويل األرحام " :النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم وأزواجه أمهاهتم
وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهلل" (األحزاب  )6بأهنا قد "نزلت يف اإلمرة ،فنحن أوىل باألمر
وبرسول اهلل (ص) من املؤمنني واملهاجرين واألنصار" 620.وتطعيم "حديث الغدير" بالنص الصريح على
إمامة علي بن أيب طالب  621.و"الوصية باخلالفة من رسول اهلل" 622 .وحصر اإلمامة يف بين احلسني ،دون
623

بين احلسن.
وجاءت قصة "نطق احلجر األسود" اإلعجازية ،اليت رواها الباقر ،لكي حتصر اإلمامة يف أبيه زين
العابدين ،متهيدا النتقاهلا اليه .وكانت دعوى حصر اإلمامة يف شخصه من بني إخوته ،تقوم على ادعائه
امتالك كتب خاصة خبط علي ،كان يعرب عنها أحيانا بكتاب علي أو اجلفر أو اجلامعة ،واليت قال عنها:
"إهنا إمالء رسول اهلل (ص) وخط علي من فيه بيده".

624

وقد تطورت تلك الدعوى باحلق يف اإلمامة ،فيما بعد ،لترتكز على ذات "األئمة" الذين قال الباقر إهنم
ميتلكون علما خاصا من اهلل ،ويقومون بدور "احلجة" على العباد ،فقال":واهلل ما ترك اهلل أرضا منذ قبض
 - 618الكليين ،الكايف ،كتاب احلجة ،باب ما يضل به بني دعوى احملق واملبطل يف أمر اإلمامة ،ح رقم  5والصفار،
بصائر الدرجات ،ج  10ص  ،502وابن بابويه ( ،)329اإلمامة والتبصرة من احلرية ،ص  60واملسعودي ،علي بن
احلسني بن علي ( 346هـ) إثبات الوصية لالمام علي بن ايب طالب ،ص  ،183ط  1988 ،2دار االضواء بريوت
 - 619الكليين ،الكايف ،الروضة ،ح رقم  6 - 5494و ح رقم 597 ،و الكايف ،كتاب فضل القرآن ،حديث رقم 4
 - 620الكليين ،الكايف ،كتاب احلجة ،باب ما نص اهلل ورسوله على األئمة واحدا بعد واحد ،ح رقم 2
 - 621املصدر ،كتاب احلجة ،باب ما نص اهلل ورسوله على األئمة واحدا بعد واحد ،ح رقم 6
 - 622املصدر ،كتاب الروضة ،خطبة الوسيلة
 - 623املصدر ،كتاب احلجة ،باب ما نص اهلل ورسوله على األئمة واحدا بعد واحد ،ح رقم  6و ،باب اإلشارة والنص
على احلسن بن علي ،ح رقم  1و  5و باب اإلشارة والنص على احلسني بن علي ،ح رقم 2
 - 624املصدر ،كتاب احلجة ،باب أن األئمة قد أوتوا العلم وأثبت يف صدورهم ،ح رقم  6و ح رقم 10
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آدم عليه السالم إال وفيها إمام يه تدي به إىل اهلل وهو حجته على عباده ،وال تبقى األرض بغري إمام حجة
هلل على عباده" 625.و"إن األرض ال ختلو من حجة وأنا واهلل ذلك احلجة" 626.وروى عن رسول اهلل (ص)
627
إيل يف القرآن".
أنه قال":الذكر أنا واألئمة أهل الذكر" .مث قال":إن هذا العلم انتهى ّ

628

إهلي ،فلم جتد ،يف مرحلة
وملا كانت نظرية "اإلمامة" تقول بأن األئمة معينون من قبل اهلل ،وأن علمهم ٌ
أخرى من تطور نظرية "اإلمامة" ،مانعا من ادعاء حتديث املالئكة لألئمة مع تأكيدها على نفي كون األئمة
629
أنبياء حتاشيا للخروج عن ضروريات الدين اإلسالمي.
وحسبما يروي الكليين فقد أطلق الباقر على "األئمة" صفة "احملدَّثني" أي الذين حتدثهم املالئكة ،وأنه
قرأ هذه اآلية هكذا" :وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب (وال حمدَّث) 630."...تأييدا لفكرة":الوصي
631
احملدَّث" وضرورة وجوده واستمراره إىل يوم القيامة.
وبعد أن أصبحت نظرية "اإلمامة ألهل البيت" دينية إهلية ،كان ال بد أن يصبح الوالء لألئمة واجباً
دينياً مقدساً ،وأن يتضمن الفكر اإلمامي بندا خاصا بوجوب الوالء لألئمة من أهل البيت ،ورفع األمر إىل
مرتبة األحكام الشرعية واألركان املهمة يف اإلسالم .وتأكيدا لذلك طالب اإلمام الباقر الشيعة بتقدمي الوالء
له ،والتصديق بإمامته اخلاصة من اهلل ،كما ورد يف "الكايف" أنه قال ":قال رسول اهلل (ص) :من أحب أن
حيىي حياة تشبه حياة األنبياء ،وميوت ميتة تشبه ميتة الشهداء ،ويسكن اجلنان اليت غرسها الرمحن؛ َّ
فليتول
625

 -املصدر ،كتاب احلجة ،باب أن األرض ال ختلو من حجة ،ح رقم 8

626

 -املصدر ،كتاب احلجة ،باب أن األرض ال ختلو من حجة ،ح رقم 9

627

 املصدر ،كتاب احلجة ،باب أن أهل الذكر الذين أمر اهلل بسؤاهلم هم األئمة ،ح رقم  1و 6و 7 الوايف 56 ] 33587 [،بصائر الدرجات.14 | 226 : -الكليين ،الكايف ،كتاب احلجة ،باب يف شأن إنا أنزلناه ،ح رقم 1

628
629

 - 630املصدر ،كتاب احلجة ،باب يف أن األئمة حمدثون مفهمون ،ح رقم  2و  4وهذه االضافة تشابه ما ينقله البخاري
عن عمر بن اخلطاب أنه حمدث.
631
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 -املصدر ،كتاب احلجة ،باب يف شأن إنا أنزلناه ،ح رقم  7و 9

عليا وليو ِال وليَه وليقتد باألئمة من بعده ،فإهنم عرتيت خلقوا من طينيت ..وويل للمخالفني هلم من أميت،
اللهم ال تنلهم شفاعيت" 632.وأنه قال" :بين اإلسالم على مخس :على الصالة والزكاة والصوم واحلج والوالية
634
يناد بشيء كما نودي بالوالية" 633.وإن "الوالية أفضل ،ألهنا مفتاحهن ،والوايل هو الدليل عليهن".
ومل َ
635

وبناء على ذلك مت اعتبار "اإلمام" ركنا عظيما من أركان الدين ،ورفعه إىل درجة التوحيد والنبوة.
واعتبار تويل غري "األئمة" نوعا من اإلحلاد يف الدين 636.والتشبيه بني طاعة اهلل وطاعة األئمة ،وبني معصية
إبليس هلل ومعصية اإلمام ،فقد "افرتض اهلل على أمة حممد (ص) مخس فرائض :الصالة والزكاة والصيام احلج
وواليتنا ،فرخص هلم يف أشياء من الفرائض األربعة ومل يرخص ألحد من املسلمني يف ترك واليتنا ال واهلل ما
637
فيها رخصة".
ونعثر يف الرتاث الشيعي على روايات كثرية تعظم منزلة اإلمامة والوالء لألئمة اعتمادا على تأويل آيات
كثرية من القرآن الكرمي ،بالوالية لألئمة (احلسينيني) والتأكيد على موضوع الوصية يف ذرية النيب حممد (ص)
استمرارا لوصايا األنبياء السابقني يف ذرياهتم ،بدءا من النيب موسى (ع) الذي أوصى إىل يوشع ابن نون (ع)
وانتهاء بالوصية إىل العرتة وأهل البيت .وهي تشابه مقولة "عبد اهلل بن سبأ" اليت أطلقها حول االمام
638
علي.
632
633
634
635
636

 املصدر ،كتاب احلجة ،باب ما فرض اهلل ورسوله من الكون مع األئمة ،ح رقم  3و  4و  5و 6 املصدر ،كتاب اإلميان والكفر ،باب دعائم اإلسالم ،ح رقم 1 املصدر ،كتاب اإلميان والكفر ،باب دعائم اإلسالم ،ح رقم 5 املصدر ،كتاب احلجة ،باب نادر يف حاالت الغيبة ،ح رقم 5 -املصدر ،كتاب الروضة ،ح رقم  533و كتاب احلجة ،باب فيه نكت ونتف من التنزيل يف الوالية ،ح رقم 3

 - 6٣7املصدر ،كتاب الروضة ،ح رقم  399وفسر أبو عبد اهلل الطاعة الواردة يف قوله تعاىل "ومن يطع اهلل والرسول"...
بالطاعة يف الوالية ،وقال إن هذه اآلية نزلت هكذا ":ومن يطع اهلل ورسوله (يف والية علي ووالية األئمة من بعده) فقد فاز
فوزا عظيما" .املصدر ،كتاب احلجة ،باب فيه نكت ونتف من التنزيل يف الوالية ،ح رقم 8
638

 -فان إحدى الروايات املنسوبة للصادق ،تتحدث عن الوصية يف بين إسرائيل وتقول" :أوصى موسى عليه السالم إىل

يوشع ابن نون ،وأوصى يوشع بن نون إىل ولد هارون ،ومل يوص إىل ولده وال إىل ولد موسى" .الكليين ،الكايف ،كتاب
احلجة ،باب ما يضل به بني دعوى احملق واملبطل يف أمر اإلمامة ،ح رقم  15وراجع أيضا :الكليين ،الكايف ،كتاب الروضة،
خطبة الوسيلة.
270

ورغم كل ذلك التنظري الذي اعتمد عليه "التشيع الديين" حول وجود النص الصريح على اإلمام علي
باخلالفة واإلمامة ،فإنه افتقر إىل األدلة الكافية للنزول إىل بقية األئمة من ذرية علي واحلسني 639.ومل ميتلك
حتدث احلجر األسود مع زين العابدين والفصل بينه وبني عمه حممد بن احلنفية يف نزاعهما
سوى "معجزة" ُ
حول اإلمامة.

640

وهذه حكاية مل يستطع أحد أثباهتا .كما عجز "التشيع الديين" عن إثبات "اإلمامة

اإلهلية" جلعفر الصادق ،وتطبيق النظرية على الواقع ،حيث تويف الباقر ومل ِ
يوص إىل ابنه جعفر باإلمامة ،وإمنا
كانت وصيته اليت يرويها اإلمامية أنفسهم مقتصرة على شؤون الغسل والتكفني والدفن فقط.

641

المبحث الرابع :خط اإلنزواء والمهادنة
ويالحظ أن الغلو باألئمة احلسينيني ،واالعتقاد مبحوريتهم الدينية ،قد تزامن مع انسحاهبم من معرتك
السياسة والثورة ،وانعزاهلم اجتماعيا ،وانفصاهلم عن احلركة الشيعية الثورية ،بدءا من اإلمام زين العابدين علي
بن احلسني وانتهاء باحلسن العسكري.
 - 639املصدر ،كتاب احلجة ،باب ما نص اهلل ورسوله على األئمة واحدا بعد واحد ،ح رقم 6
 - 640املصدر ،كتاب احلجة ،باب ما يضل به بني دعوى احملق واملبطل يف أمر اإلمامة ،ح رقم  5والصفار ،بصائر
الدرجات ،ج  10ص  ،502وابن بابويه ،اإلمامة والتبصرة من احلرية ،ص 60
 - 641وحيمل الرتاث الشيعي كذلك ،رفضا صرحيا لنظرية "اإلمامة اإلهلية" وتوابعها ،من قبل اإلمام الصادق نفسه فهو مثال
ينفي بصراحة نظرية "اإلمامة اإلهلية" وينفي علمه بالغيب ،ويأمر شيعته بالوالء للشيخني أيب بكر وعمر (اللذين يتهمهما
اإلمامية باغتصاب اخلالفة من علي) ومل َّ
يد ِع النص عليه من أبيه الباقر ،كما مل ينص على أحد من ولده باإلمامة .فقد
روى الكليين عن سعيد السمان أنه كان عند أيب عبداهلل (الصادق) إذ دخل عليه رجالن من الزيدية فقاال له :أ فيكم إمام
مفرتض الطاعة؟ فقال :ال ،فقاال له :قد أخربنا عنك الثقاة أنك تفيت وتقر وتقول به ونسميهم لك ،فالن وفالن ،وهم
أصحاب ورع وتشمري ،وهم ممن ال يكذب .فغضب أبو عبداهلل فقال :هم أعلم وما قالوا  ..ما أمرهتم هبذا .فلما رأيا
الغضب يف وجهه خرجا .الكليين ،الكايف ،كتاب احلجة ،باب ما عند األئمة من سالح رسول اهلل ،ح رقم  1وباب ما
جيب على الناس عند مضي اإلمام ،ح رقم  2والكشي عن سعيد األعرج عن اإلمام الصادق .اخلوئي ،معجم الرجال ،رقم
 5109والصفار ،بصائر الدرجات ،ج  ،4باب ( )4ما عند األئمة عليهم السالم من سالح رسول اهلل ص وآيات
األنبياء ،ح رقم ( )4ولكن الراوي يدعي أن ذلك النفي كان من أجل التقية ،ويضيف إىل هذه الرواية :أن اإلمام الصادق
لعن السائلَني (الزيديني) بعدما خرجا ،وأكد نظرية اإلمامة ،وادعى" :أن لديه سيف رسول اهلل (ص) ودرعه والمته ومغفره،
وأن عنده خامت سليمان والطست الذي كان يقرب هبا موسى القربان ،وأن عنده التابوت اليت جاءت هبا املالئكة حتمله،
والسالح الذي من صار إليه أويت اإلمامة" .الكليين ،الكايف ،كتاب احلجة ،باب االضطرار إىل احلجة ،ح رقم 5
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وقد حاول السيد حممد باقر الصدر الدفاع عن اعتزاهلم ،واإلصرار على متتعهم باملكانة احملورية الدينية
يف التشيع ،فق ال":إن بعض الباحثني حياول التمييز بني حنوين من التشيع ،أحدمها (التشيع الروحي) واآلخر
(التشيع السياسي) ...وأن أئمة الشيعة اإلمامية  -من أبناء احلسني (عليه السالم)  -قد اعتزلوا  -بعد
مذحبة كربالء -السياسة ،وانصرفوا إىل اإلرشاد والعبادة ،واالنقطاع عن الدنيا.
واحلقيقة أن "التشيع" مل يكن يف يوم من األيام منذ والدته جمرد اجتاه روحي حبت ،وإمنا ولد التشيع يف
أحضان اإلسالم بوصفه أطروحة مواصلة االمام علي (عليه السالم) للقيادة بعد النيب فكريا واجتماعيا
وسياسيا".
ورفض الصدر فكرة تنازل األئمة عن اجلانب السياسي "إال إذا تنازلوا عن التشيع" وفسر املواقف
السلبية من املشاركة يف السياسة والثورات املسلحة اليت كان يشعلها األئمة العلويون (الزيدية) بعدم وجود
قواعد شعبية واعية تعي أهداف السلطة وتؤمن بنظريتها يف احلكم ،واختالف الظروف املوضوعية ،وليس
ختليا عن اجلانب السياسي يف قيادهتم.

642

ولكن هذه الرؤية تنطلق فيما يبدو من موقف أيديولوجي مسبق ،ألهنا ختالف مواقف سلبية ثابتة تؤكد
إنزواء بعض أئمة أهل البيت ،وانطوائهم على النفس اىل درجة االستسالم للحكام الظاملني .كما ينقل عن
علي بن احلسني الذي "انقبض عن الناس فلم يلق أحدا ،وال كان يلقاه اال اخلواص ،وكان يف هناية العبادة
ومل خيرج عنه من العلم اال يسريا" وأنه كان يوصي الشيعة باخلضوع للحاكم والطاعة له وعدم التعرض
لسخطه ،ويتهم الثائرين باملسئولية عن الظلم الذي يلحق هبم من قبل السلطان.
كما يقول الشيخ حممد بن علي بن بابويه الصدوق.

643

أو كما يروى عن ابنه حممد الباقر الذي

فضل اللجوء اىل اهلدوء وإسدال الستار على باب بيته ،يف أيام األمويني ،مما دفع أخاه االمام زيد الذي كان
 - 642الصدر ،حممد باقر ،نشأة التشيع والشيعة (نشر يف بريوت سنة  1977حتت عنوان :حبث يف الوالية) الفصل
الثاين ،املبحث الثالث :التشيع الروحي والتشيع السياسي ،حتقيق عبداجلبار شرارة  1414شبكة اإلمامني احلسنني للرتاث
والفكر االسالمي.
 - 643الصدوق ،إكمال الدين ،ص  91و األمايل ،اجمللس  59ص 396
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يرفع راية اجلهاد والثورة ،وقام بثورة يف الكوفة سنة  122هـ ،إىل توجيه النقد له قائال" :ليس اإلمام منا من
جلس يف بيته وأرخى سرته وثبط عن اجلهاد ،ولكن اإلمام منا من منع حوزته وجاهد يف سبيل اهلل حق
جهاده ودفع عن رعيته وذب عن حرميه".

644

ويف الوقت الذي انتهج أبناء زيد طريق الثورة ،فان االمام جعفر الصادق ،فضل أيضا االبتعاد عن
النشاط السياسي ،ومل يشارك يف ثورة حممد بن عبد اهلل (النفس الزكية) سنة  .145كما مل يستجب
لنداءات الثورة من شيعته ،رمبا انطالقا من شعوره بقلة األنصار.
وبالرغم مما كان يشاع عن موسى الكاظم بأنه يعد للثورة على هارون الرشيد ،وأنه املهدي املنتظر ،مما
دعا اخلليفة العباسي العتقاله عدة مرات حىت تويف يف السجن؛ فانه ذهب خطوة أبعد ،يف حترمي الثورة على
العباسيني ،وتفضيل االعتزال واهلدوء.

645

ومل يستجب لدعوة ابن عمه احلسني بن علي (شهيد فخ) الذي أعلن الثورة يف املدينة (سنة )169
كما مل يستجب لدعوة ابن عمه اآلخر :حيىي بن عبد اهلل بن احلسن يف الثورة على هارون الرشيد ودعاه اىل
االلتزام بطاعة اخلليفة وحذره من عصيانه والتمرد عليه 646.وأوصى شيعته قائال" :ال تذلوا رقابكم برتك طاعة
سلطانكم ،فان كان عادال فاسألوا اهلل بقاه ،وان كان جائرا فاسألوا اهلل اصالحه ،فان صالحكم يف صالح

644

 -الكليين ،الكايف ،كتاب احلجة ،باب ما يضل به بني دعوى احملق واملبطل يف أمر اإلمامة ،ح رقم 16

 - 645الصدوق ،إكمال الدين ،ص  361واألمايل ،ص  338و الكليين ،الكايف ،كتاب احلجة ،باب من ادعى اإلمامة
وليس هلا بأهل  ..ح رقم 19
646
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 -الكليين ،الكايف ،الروضة ،كتاب احلجة ،باب من ادعى اإلمامة وليس هلا بأهل  ..ح رقم 19

سلطانكم ،وإن السلطان العادل مبنزلة الوالد الرحيم ،فأحبوا له ما حتبون ألنفسكم ،واكرهوا له ما تكرهون
ألنفسكم".

647

ومع أن عددا من أبناء الكاظم (كزيد وإبراهيم) اخنرطوا يف ثورات مسلحة ضد العباسيني ،وانتقلوا اىل
اخلط الزيدي الذي مل يهادن العباسيني ،فإن علي بن موسى الرضا اختذ موقفا سلبيا معارضا للحركات
الشيعية العلوية الثائرة (كثورة ابن طباطبا وأيب السرايا يف الكوفة عام  )199باالنتقال اىل التحالف مع
اخلليفة املأمون ،وأصبح وليا لعهده ،بالرغم مما يقال بأن ذلك كان حتت الضغط أو تقية.
وهكذا استمر إبنه حممد اجلواد ،وأحفاده :علي اهلادي ،واحلسن العسكري ،يف االلتزام خبط املوادعة
والتعايش مع السلطات العباسية ،خالل النصف األول من القرن الثالث اهلجري ،يف الوقت الذي كانت
التيارات الشيعية األخرى الزيدية واإلمساعيلية تفجر الثورات املتتالية أو تعد إلعالن الثورة هنا وهناك ،يف
الكوفة واحلجاز واليمن والري وطربستان.
وقد انعكس هذا املوقف االنعزايل السليب على الشيعة اإلمامية ،وخاصة املوسوية (ما عدا بعض
احلاالت النادرة) مما خلق منوذجا شيعيا منفصال عن روح "التشيع السياسي" ومكتفيا بالتعاطف الروحي مع
أئمة هذه الساللة ،ومستلهما العلم منها فقط.
المبحث الخامس :تطور الزيدية نحو "اإلمامية"
كما قلنا يف بداية هذا الفصل ،فإن احلركة الزيدية كانت تتمحور حول أئمة أهل البيت ،ولكن دون
أن تنظر إليهم على أهنم معصومون أو معينون من قبل اهلل كاإلمامية أو "الرافضة" ومع ذلك فقد مرت
الزيدية مبراحل متعددة ،فقد ابتدأت مبقوالت بسيطة تتمحور حول الثورة وأهل البيت ،مع االحتفاظ مببدأ
الشورى وحق مجيع املسلمني باإلمامة وعدم اقتصارها على العلويني ،وهو ما نالحظه لدى املعتزلة بقيادة
 - 647الصدوق ،إكمال الدين ،ص  361واألمايل ،ص  338و العاملي ،احلر ،وسائل الشيعة ،كتاب األمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،الباب  17ويفرتض بعض الكتاب الشيعة أن الكاظم كان ميارس قيادة سرية ويعد للثورة على هارون
الرشيد الذي اعتقله ،بتهمة مجع املال والسالح ،بناء على وشاية من ابن أخيه حممد بن إمساعيل.
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عمرو بن عبيد أثناء مبايعتهم للنفس الزكية حممد بن عبد اهلل بن احلسن ،يف مؤمتر "األبواء" الذي عقد بعد
648
مقتل اخلليفة األموي الوليد بن يزيد سنة . 126
مث قامت احلركة الزيدية حبصر اإلمامة يف البطنني (بين احلسن واحلسني) .مع انتقال أيب اجلارود زياد
اهلمذاين الكويف ،من أتباع اإلمام الباقر ،بعد وفاته ،اىل التيار الزيدي ،وقوله بأن اإلمامة شورى يف ذرية
649
اإلمام علي اىل يوم القيامة ،فمن خرج منهم مستحقا لإلمامة فهو اإلمام .
وميكن االشارة هنا اىل مجاعات تعرف بـ "السليمانية" و"البرتية" و"الصاحلية" نسبة اىل بعض الزعماء
الذين اخنرطوا يف احلركة الزيدية العامة ،خصوصا يف النصف الثاين من القرن الثاين اهلجري .وكان أحد هؤالء
وهو سليمان بن جرير الرقي ،تابعا لالمام جعفر الصادق ،ويؤمن بنظرية "اإلمامة" ولكنه تراجع عنها ،بعدما
تويف امساعيل بن جعفر135( ،هـ ) يف حياة أبيه الذي كان قد أشار اليه كخليفة من بعده ،وترك القول
بإمامة جعفر" .وذهب الرقي إىل القول بأن اإلمامة شورى ،وجواز إمامة املفضول 650.وقد اثبت إمامة أىب
بكر وعمر ،باختيار األمة حقا اجتهاديا ،وان من شهر سيفه من أوالد احلسن واحلسني وكان عاملا زاهدا
651
شجاعا فهو اإلمام .
وقد حدث نوع من التطور يف الفكر السياسي الزيدي باجتاه التمحور حول "أهل البيت" وحقهم يف
اإلمامة ،مع جميء الزعيم اجلديد حممد بن عبد اهلل "النفس الزكية" الذي كان يؤمن حبق أهل البيت باخلالفة،
وهو ما أدى به اىل رفض االعرتاف بشرعية اخللفاء العباسيني ،فكتب اىل املنصور العباسي الذي بايعه يف
 - 648دخل عمرو بن عبيد زعيم املعتزلة ،مع جمموعة منهم على الصادق ،ودعوه لالخنراط يف حركتهم ومبايعة ابن عمه
حممد بن عبد اهلل ،وقالوا له" :قد قتل أهل الشام خليفتهم وضرب اهلل عز وجل بعضهم ببعض ،وشتت اهلل أمرهم ،فنظرنا
فوجدنا رجال له دين وعقل ومروة وموضع ومعدن للخالفة وهو حممد بن عبد اهلل بن احلسن فأردنا أن جنتمع عليه فنبايعه مث
نظهر معه فمن كان بايعنا فهو منا وكنا منه ،ومن اعتزلنا كففنا عنه ومن نصب لنا جاهدناه ونصبنا له على بغيه ورده إىل
احلق وأهله ،وقد أحببنا أن نعرض ذلك عليك فتدخل معنا فانه ال غىن بنا عن مثلك ملوضعك وكثرة شيعتك" .فسأله
الصادق عن رأيه مبن يستحق اخلالفة ،فقال اهنا شورى يف عامة املسلمني .الكليين ،الكايف ،ح رقم 1 – 8247
 - 649النوخبيت ،فرق الشيعة ،ص  49 – 48و ،54واألشعري القمي ،املقاالت والفرق ،ص  19و املفيد ،املسائل
اجلارودية يف تعيني اخلالفة واإلمامة يف ولد احلسني بن علي ،ص  ،2واملفيد ،الثقالن ،ص 10
650
651
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األبواء مث مترد عليه ،قائال" :ان احلق حقنا ،وإمنا ادعيتم هذا األمر بنا ،وخرجتم له بشيعتنا ،وحضيتم
652
بفضلنا ،وان أبانا عليا كان الوصي وكان اإلمام فكيف ورثتم واليته وولده أحياء؟" .
وقد تعزز القول حبق ذرية االمام علي باحلكم واخلالفة ،فيما بعد ،على يدي اإلمام الرسي القاسم بن
ابراهيم ( ) 246 – 169الذي أعلن دعوته بعد وفاة أخيه حممد بن إبراهيم بن طباطبا ،قائد ثورة ابن أيب
السرايا يف الكوفة سنة  199يف عهد املأمون ،وقاد حركة زيدية قوية وعريضة معارضة للعباسيني طيلة النصف
األول من القرن الثالث ،حىت اعترب مؤسس الفرقة الزيدية ،واستطاع حفيده احلسني بن احلسن بن القاسم أن
يستويل على اليمن .وقد كرس القاسم الرسي احلق يف اإلمامة بصورة عامة يف ذرية االمام علي ،يف كتابه
"تثبيت اإلمامة" الذي حتدث فيه عن تفضيل اهلل لذرية النيب حممد (ص) على سائر اخللق 653 .وهو ما تعزز
أكثر فأكثر ،بعد استيالء الزيود على اليمن ،وانتقاهلم من الثورة اىل الدولة ،وامتد اىل وقت قريب.

652
653

 األشعري ،املقاالت والفرق ،ص 67 -وقد قال يف كتابه "تثبيت اإلمامة"":أمحد اهلل فاطر السماوات واألرض ،ففضل بعض مفطوره على بعض علوا منه

تعاىل للمفضلني شكره ،وإحسانا للمفضولني ما ازداد يف ذلك من أمره ليزيد الشاكرين يف اآلخرة شكرهم من تفضيله،
وليذيق املفضولني لسخط ان كان منهم يف ذلك من تنكيله ،ابتداء يف ذلك للفاضلني بفضله ،وفعال فعله باملفضولني عن
عدله .يقول اهلل جال ثناؤه وتباركت بقدسه امساؤه "ال يسأل عما يفعل وهم يسألون" (األنبياء )23 ،وقال ":وربك خيلق ما
يشاء وخيتار ،ما كان هلم اخلرية ،سبحان اهلل وتعاىل عما يشركون" ( .القصص )68 ،ويقول تعاىل "وهو الذي جعلكم
خالئف األرض ورفع بع ضكم فوق بعض درجات ،ليبلوكم فيما آتاكم ،إن ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم"( .األنعام
( )165ص  ) 37واعتمد الرسي يف بناء نظريته يف اإلمامة على عدد من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ،وقال":فأما
وجوب اإلمامة ودليله ،فوحي كتاب اهلل عز وجل وتنزيله ،فامسع لسنته يف الذين خلوا من قبلك وتفهم تتقدم لوائها عن اهلل
تعلم"...سنة اهلل يف الذين خلوا من قبل ولن جتد لسنة اهلل تبديال"" ...ولقد آتينا موسى الكتاب فال تكن يف مرية من
لقائه ،وجعلناه هدى لبين اسرائيل ،وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا بآياتنا يوقنون"( .السجدة)24 – 23 ،
(ص  ... ) 39 – 38فبانت الرسل (صلوات اهلل عليها) من األوصياء ،ما جعل اهلل من هذه الدالئل هلم وفيهم وبانت
لألوصياء من األئمة ما خصها اهلل من التسمية ،وعلما يعرف هلا عند رسلها من املنزلة وما كانت الرسل تليها به اقوال
التفضلة ،كنحو ما جاء يف علي عليه السالم عن الرسول (ص) كقوله":من كنت مواله فعلي مواله ،اللهم وال من وااله
وعاد من عاداه" وكقوله ":أنت مين مبنزلة هارون من موسى اال أنه ال نيب بعدي ،وأنت قاضي ديين ومنجز وعدي( .ص
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الفصل الرابع
التشيع الفقهي "الجعفري"

654

أدت نظرية "التشيع الديين" ودعوى امتالك "اإلمام" من أهل البيت ،وحده لعلم الكتاب ،والقدرة
على تفسريه وتأويله ،إىل حتويل أئمة أهل البيت إىل "مصدر تشريعي" جديد إىل جانب القرآن وال ُسنَّة

النبوية.

655

وأصبح "األئمة" حيتلون ،يف نظر اإلمامية ،موقعا لصيقا بالنبوة ،فهم "خزانة علم اهلل" 656.و"شجرة
النبوة ،وموضع الرسالة ،وخمتلف املالئكة ،وبيت الرمحة ،ومعدن العلم".

657

و" األبواب اليت أمر اهلل أن يؤتى

 )55واستشهد بآيات وراثة األنبياء وذريتهم ،وقال" :مث قال تعاىل ألبناء ابراهيم خاصة من دون المؤمنين "ملة أبيكم
ابراهيم هو مساكم املسلمني من قبل ،ويف هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس( ."...ص )62
اإلمام الرسي ،القاسم بن ابراهيم ( ،)246 – 169تثبيت اإلمامة ،حتقيق صاحل الورداين ،مركز الغدير للدراسات
االسالمية ،بريوت ،الطبعة األوىل 1998
 - 654هذا الفصل مقتبس باختصار شديد من كتايب" :التشيع السياسي والتشيع الديين" الصادر عام  2008عن دار
االنتشار العريب ،بريوت
 - 655الكليين ،الكايف ،كتاب احلجة ،باب أن األئمة نور اهلل ،ح رقم  1و  2و 3
 - 656املصدر ،كتاب احلجة ،باب أن األئمة والة أمر اهلل وخزنة علمه ،ح رقم 1و  5و 6
657
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 -املصدر ،كتاب احلجة ،باب أن األئمة معدن العلم وشجرة النبوة وخمتلف املالئكة ،ح رقم  1و2

منها".

658

ووجب القطع بصوابية آرائهم ،والتسليم هلم ،وعدم جواز تقليد غريهم من العلماء أو تلقي

األحاديث النبوية عن غري طريقهم ..وهكذا ولد "التشيع الفقهي اجلعفري".
أصول الفقه الجعفري
نشأ "التشيع الديين" يف خضم جدل كان يدور ،يف بداية القرن الثاين ،حول مشولية الشريعة اإلسالمية
لكل شيء يف احلياة وتوفريها ألحكام تفصيلية لكل شيء ،أو حمدوديتها يف مسائل معينة وتركها ملسائل
أخرى للعقل اإلنساين ،وهو ما يعرف باملسائل املدنية العرفية كموضوع العالقة بني احلكام واحملكومني وكيفية
انتخاب احلاكم ،وجواز االجتهاد وقياس املسائل احلادثة على املسائل املشاهبة املعلومة يف الشريعة اإلسالمية.
ذلك اجلدل قسم املسلمني إىل مدرستني مها مدرسة "الرأي" ومدرسة "أهل احلديث" .وحسب
الروايات الواردة يف الرتاث اإلمامي فإن االمام حممد الباقر قد اختذ موقفا مضادا لكال املدرستني "أهل الرأي"
و"أهل احلديث" ،حيث أكد يف البداية مبدأ مشولية الشريعة لكل شيء يف احلياة ،وقال":إن اهلل تبارك وتعاىل
يدع شيئا حتتاج إليه األمة إال أنزله يف كتابه وبينه لرسوله (ص) وجعل لكل شئ حداً وجعل عليه دليال
مل َ
يدل عليه ،وجعل على من تعدى ذلك احلد حداً".

659

ولكن الباقر اختذ موقفا سلبيا من استعمال القياس يف استنباط أحكام جديدة يف احلوادث الواقعة.

660

ويف نفس الوقت خاض معركة حامية مع "أهل احلديث" ونادى بالعودة إىل القرآن واالحتجاج به ،وحذر من
التصديق "باألحاديث الكاذبة على اهلل اليت يكذهبا القرآن ويتربأ منها ومن محلتها ورواهتا".

661

658

 -املصدر ،كتاب احلجة ،باب أن األئمة خلفاء اهلل يف أرضه 2

659

 -املصدر ،كتاب العقل ،كتاب فضل العلم ،باب الرد إىل الكتاب والسنة،ح رقم 2

660

 -أمايل املفيد.12 | 51 :

661

 -الكليين ،الكايف ،كتاب الروضة ،ح رقم  1 – 8240و كتاب فضل القرآن ،حديث رقم  2و 6
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وهكذا رفض االمام جعفر بن حممد الصادق (148هـ) مذهب أهل الرأي الذين كانوا يقولون بالقياس
واالجتهاد 662.وذهب إىل وجود النصوص الشرعية يف كل شيء .بناء على فكرة :تبيان كل شي يف الكتاب
والسنة ،وعدم وجود منطقة فراغ حتتاج إىل الرأي واالجتهاد ،حيث قال":إن اهلل تبارك وتعاىل أنزل يف القرآن
تبيان كل شئ حىت واهلل ما ترك اهلل شيئا حيتاج إليه العباد ،حىت ال يستطيع عبد يقول :لو كان هذا أنزل يف
القرآن؟ إال وقد أنزله اهلل فيه" 663.و" ما من شئ إال وفيه كتاب أو سنة" 664.و"ما من أمر خيتلف فيه
اثنان إال وله أصل يف كتاب اهلل عز وجل ولكن ال تبلغه عقول الرجال" 665.وكتب رسالة طويلة إىل شيعته،
أكد فيها على أن اهلل قد أنزل القرآن ،وجعل فيه تبيان كل شيء 666.وروى عن جده أمري املؤمنني علي بن
أيب طالب ،أنه قال":أيها الناس إن اهلل تبارك وتعاىل أرسل إليكم الرسول صلى اهلل عليه وآله وأنزل إليه
الكتاب باحلق ...إن فيه علم ما مضى ،وعلم ما يأيت إىل يوم القيامة ،وحكم ما بينكم وبيان ما أصبحتم
667
فيه ختتلفون ،فلو سألتموين عنه لعلمتكم".
وبناء على االعتقاد بتبيان الكتاب وال ُسنَّة لكل شيء ،اختذ اإلمام الصادق موقفا سلبيا من استعمال
القياس من أجل استنباط أحكام جديدة يف احلوادث الواقعة ،وقال":إن أصحاب املقائيس طلبوا العلم
بامل قائيس فلم تزدهم املقائيس من احلق إال بعدا ،وإن دين اهلل ال يصاب باملقائيس" 668.وقال لتلميذه أبان:
 - 662كان اإلمام أبو حنيفة النعمان يقود مدرسة الرأي والقياس واالجتهاد ،ويرفض كثريا من األحاديث ،بينما كان بعض
أئمة أهل احلديث كاإلمام مالك ،يذهب إىل استعمال الرأي ،بعد قول الصحابة والتابعني ،وكان اإلمام الشافعي يؤمن
بالقياس ،ويعتربه مصدرا من مصادر التشريع يف غياب النصوص من الكتاب والسنة ،على العكس من اإلمام أمحد ابن
حنبل (إمام أهل السنة) الذي كان يرفض القياس أشد الرفض ويعتربه بدعة خمالفة للسنة ،ويصر على التمسك باحلديث كما
هو .فقال يف رسالته يف "أصول السنة" ":أصول السنة عندنا :التمسك مبا كان عليه أصحاب الرسول (صلى اهلل عليه
وسلم) واالقتداء هبم ،وترك البدع ...والسنة عندنا آثار رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) وليس في السنة قياس ،وال

تضرب هلا األمثال ،وال تدرك بالعقول واألهواء .إمنا هو االتباع وترك اهلوى".
 - 663املصدر ،كتاب العقل ،كتاب فضل العلم ،باب الرد إىل الكتاب والسنة ،ح رقم 1
 - 664املصدر ،ح رقم 4
 - 665املصدر ،ح رقم 6
 - 666الوايف ،ح رقم [  ] 33152و الكايف  .5 :8ـ الكليين ،الكايف ،كتاب العقل ،كتاب فضل العلم ،باب الرد
إىل الكتاب والسنة ،ح رقم  1 0الوايف ،ح رقم [3 ] 33153
 - 667الكليين ،الكايف ،كتاب العقل ،كتاب فضل العلم ،باب الرد إىل الكتاب والسنة ،ح رقم 7
 - 668املصدر ،كتاب العقل ،كتاب فضل العلم ،باب البدع والرأي واملقائيس ،ح رقم 7
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"إن ال ُسنَّة ال تقاس ،أال ترى أن املرأة تقضي صومها ،وال تقضي صالهتا ،يا أبان إن ال ُسنَّة إذا قيست حمق
الدين" 669 .وروى عن أبيه عن جده اإلمام علي أنه قال":من نصب نفسه للقياس مل يزل دهره يف التباس،
671
ومن دان اهلل بالرأي مل يزل دهره يف ارمتاس" 670.و " من عمل باملقائيس فقد هلك وأهلك".
وانتقد فقيه أهل العراق املعاصر له ،عبد اهلل ابن شربمة قائال" :لو علم ابن شربمة من أين هلك الناس
ما دان باملقاييس ،وال عمل هبا" 672 .واشتهر عن الصادق قوله" :القياس ليس من ديين" 673.ونقل حديثا
عن رسول اهلل عن اهلل عز وجل أنه قال":ما على ديين من استعمل القياس يف ديين" 674.واستدل على عدم
جواز استعمال الرأي والقياس يف احلوادث الواقعة ،حبرمته يف أيام الرسول 675.وعندما سأله أبو بصري ،قائال:
ترد علينا أشياء ليس نعرفها يف كتاب اهلل وال ُسنَّة فننظر فيها؟ قال ":ال ،أما إنك إن أصبت مل تؤجر ،وإن
676
أخطأت كذبت على اهلل عز وجل".
ونظراً حملدودية األحكام الواردة يف القرآن والسنة ،يف الواقع ،قال اإلمام جعفر الصادق أن لديه علما
إهليا خاصا مستمرا من اهلل ،وسأل أبا حنيفة ذات مرة قائال" :أنت فقيه العراق؟ قال :نعم ،قال :فبَ َم تفتيهم
؟ قال :بكتاب اهلل و ُسنَّة نبيه (ص) قال :يا أبا حنيفة! تعرف كتاب اهلل حق معرفته ؟ وتعرف الناسخ
واملنسوخ ؟ قال :نعم ،قال :يا أبا حنيفة! لقد ادعيت علماً ،ويلك ما جعل اهلل ذلك إال عند أهل الكتاب
الذين أنزل عليهم ،ويلك وال هو إال عند اخلاص من ذرية نبينا حممد (ص) ،وما ورثك اهلل من كتابه

669
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 الوايف ،ح رقم [  10 ] 33160ـ -الوايف ،ح رقم [  11 ] 33161ـ

 - 671الكليين ،الكايف ،كتاب العقل ،كتاب فضل العلم ،باب النهي عن القول بغري علم ،ح رقم 9
672
673

674

 الوايف ،ح رقم [  33 ] 33183ـ رجال الكشي .331 | 188 :2 -آمايل الصدوق ،3 | 15 :والتوحيد ،23 | 68 :وعيون أخبار الرضا . 4 | 116 :1

 - 675الوايف ،ح رقم [  ] 33152و الكايف  .5 :8ـ عن أيب عبداهلل ،و الكليين ،الكايف ،كتاب الروضة ،رسالة اإلمام
الصادق ،حديث رقم 1
 - 676الكليين ،الكايف ،كتاب العقل ،كتاب فضل العلم ،باب البدع والرأي واملقائيس ،ح رقم 11
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حرفا" 677.مث حذره قائال ":اتق اهلل ،وال تقس ( يف ) الدين برأيك ،فإن أول من قاس إبليس ـ وسأله ـ:
وجل قد قبل يف قتل النفس
وحيك أيهما أعظم ؟ قتل النفس ،أو الزنا ؟ قال :قتل النفس ،قال :فان اهلل ّ
عز ّ

شاهدين ،ومل يقبل يف الزنا إال أربعة ،مث أيهما أعظم ؟ الصالة ؟ أم الصوم ؟ قال :الصالة ،قال :فما بال
678
احلائض تقضي الصيام ،وال تقضي الصالة؟ فكيف يقوم لك القياس ؟ فاتق اهلل ،وال تقس".
ومبا أن استعمال القياس أو االجتهاد يف الفقه ،كان يشكل حتديا كبريا لنظرية اإلمامة اإلهلية ،واستغناءاً
عن األئمة ،فقد اعترب الصادق االجتهاد بدعة" :وقد قال رسول اهلل (ص) :كل بدعة ضاللة ،فلو أهنم إذا
سئلوا عن شيء من دين اهلل ،فلم يكن عندهم فيه أثر عن رسول اهلل ،ردوه إىل اهلل وإىل الرسول وإىل أويل
األمر منهم ،لعلمه الذين يستنبطونه منهم من آل حممد (ص)" 679.وقال":إن اهلل فرض طاعة األئمة ،الذين
أنزل اهلل كتابه عليهم ،على عباده ،وأمر األمة برد ما اشتبه عليهم من األحكام إليهم … وإن اهلل مل يكلف
الناس اجتهادا ،ألنه قد نصب هلم أدلة ،وأقام هلم أعالما ،وأثبت عليهم احلجة ،فمحال أن يضطرهم إىل ما
ال يطيقون بعد إرساله إليهم الرسل بتفصيل احلالل واحلرام ،ومل يرتكهم سدى ،مهما عجزوا عنه ردوه إىل
الرسول واألئمة صلوات اهلل عليهم".

680

ومن هنا قال "اجلعفرية" :ال ُسنَّة إال عن طريق أهل البيت ،وذلك اهنم يشككون باألحاديث الواردة
عن طريق أهل احلديث ،وال يعرتفون إال باألحاديث الواردة عن "األئمة" ألهنم  -حسب رأيهم  -أعلم
الناس باألحاديث النبوية الصحيحة ،اليت ورثوها أباً عن جد عن رسول اهلل (ص) واليت ختتلف عما يف أيدي
681
الناس.
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 -الكليين ،الكايف ،كتاب الروضة ،ح رقم 1 – 8240

678
679
680
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ويروون عن الصادق أنه كان يقول ":إن عندنا كتابا إمالء رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وخط علي
عليه السالم ،صحيفة فيها كل حالل وحرام" 682.و"إن عندنا اجلامعة ..صحيفة طوهلا سبعون ذراعا بذراع
رسول اهلل (ص) وإمالئه من فلق فيه وخط علي بيمينه ،فيها كل حالل وحرام وكل شئ حيتاج الناس إليه
683
حىت األرش يف اخلدش" .
ونتيجة إلميان "اإلمامية" بعصمة "األئمة" وبناء على امتالكهم لتلك الكتب السرية ،فقد كانوا يقبلون
أية رواية ينسبها "اإلمام" إىل رسول اهلل (ص) من دون حاجة لذكر السند ،حىت لو كانت بينه وبني الرسول
684
مائة عام ،وكذلك الرواية عن اهلل تعاىل مباشرة من دون سند.
وقال بعض "اإلمامية" :بأن اهلل تعاىل قد َّفوض لألئمة التشريع ،وزعموا أن الدين أو احلكم الشرعي هو

ما يقوله األئمة ،وليس ما روي عن النيب األكرم أو جاء يف القرآن الكرمي فقط .وهو ما فتح الباب واسعا
أمام التأسيس لفقه جديد 685.واختالق ونسبة فتاوى وأحاديث متناقضة أو غامضة أو قابلة للتأويل
والتفسري ،إىل األئمة من أهل البيت 686.ويبدو من خالل بعض الروايات املنسوبة إىل اإلمام الصادق ،أن
فكرة "التفويض" استخدمت لتأسيس مذهب متميز عما توارثه عامة املسلمني من أحاديث نبوية وأحكام
شرعية ،بغض النظر عن صحة تلك األحاديث واألحكام أو عدم صحتها.
وقد انعكست تلك األصول القائمة على نظرية "التشيع الديين" على الفقه "اجلعفري" فأثرت بصورة
مباشرة أو غري مباشرة على عدد من األبواب ،كالصالة والصوم واإلرث والقضاء واجلهاد ،واخلمس والزكاة
واألنفال .وقد استعرضتها بالتفصيل يف كتايب "التشيع السياسي والتشيع الديين".
ولعل أبرز مسألة اختلف فيها الفقه اإلمامي وخيتلف فيها عن الفقه السين ،هو زواج املتعة .حيث
اتسم املوقف املؤيد له بشيء من التطرف خالفا لتحرمي عمر بن اخلطاب له يف آخر سنة من حياته .وقال
 - 682الكليين ،الكايف ،كتاب احلجة ،باب فيه ذكر الصحيفة واجلفر واجلامعة ،ح رقم 6
 - 683املصدر ،كتاب احلجة ،باب فيه ذكر الصحيفة واجلفر واجلامعة ،ح رقم  1و 5
 - 684الكشي ،ترمجة احلسن بن صاحل بن حي .عن سامل بن أيب حفصة .
 - 685حيث نسبوا لإلمام الصادق أنه قال":فما فوض اهلل إىل رسوله (ص) فقد فوضه إلينا" وقال ":ال واهلل ما فوض اهلل
إىل أحد من خلقه إال إىل رسول اهلل (ص) وإىل األئمة" .الكليين ،الكايف ،كتاب احلجة ،باب التفويض إىل رسول اهلل
واألئمة أمر الدين ،ح رقم 1و  8و 9
 - 686الوايف ] 33355 [ ،عن عيون أخبار الرضا .39 | 290 :1
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687

اإلمام جعفر الصادق ":إمنا نزلت فما استمتعتم به منهن (إىل أجل مسمى) فآتوهن أجورهن فريضة".
وأكد ذلك قائال" :املتعة نزل هبا القرآن وجرت هبا ال ُسنَّة من رسول (ص)" 688 .و"إن املتعة ديين ودين آبائي

فمن عمل بـها عمل بديننا ،ومن أنكرها أنكر ديننا ،واعتقد بغري ديننا".
690
ويستحل متعتنا".

689

و"ليس منا من مل يؤمن ب َكَّرتنا،

واشتهر الفقه "اإلمامي اجلعفري" أيضا بتشريع وجوب اخلمس (وهو إخراج عشرين باملائة من األرباح
السنوية) وتسليمه لألئمة كحق من حقوقهم ،باعتبار أهنم "ذوي القرىب" الذين أمر اهلل بإعطاء اخلمس هلم،
وقد روى سليم بن قيس قال :مسعت أمري املؤمنني (ع) يقول" :حنن واهلل الذين عىن اهلل بذي القرىب ،الذين
قرهنم اهلل بنفسه ونبيه (ص) فقال" :م ا أفاء اهلل على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرىب
واليتامى واملساكني" منا خاصة ومل جيعل لنا سهما يف الصدقة ،أكرم اهلل نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما يف
أيدي الناس".

691

وبعد أن قام "الفقه اجلعفري" حبصر اخلمس باألئمة احلسينيني ،بادر إىل توسيع دائرة منابعه ،فلم
يقصره على مغامن احلرب ،كما ورد يف آية اخلمس ،وإمنا قال بأنه يشمل موارد كثرية وعلى رأسها أرباح
املكاسب ،واملعادن املختلفة.
والزراعة.

692

وما خيرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد.

693

وأموال التجارة

694

 - 687الكليين ،الكايف ،ح رقم  3 – 9944وهي قراءة تنسب اىل عبد اهلل بن عباس وغريه من الصحابة.
 - 688املصدر ،ح رقم 5 - 9946
 - 689الصدوق ،من ال حيضره الفقيه 366/3
 - 690الكليين ،الكايف ،ح رقم 4583
 - 691املصدر ،كتاب احلجة ،باب الفيء واألنفال وتفسري اخلمس وحدوده ،ح رقم  1و  2و باب فيه نكت ونتف من
التنزيل يف الوالية ،ح رقم  12وباب الفيء واألنفال وتفسري اخلمس وحدوده ،ح رقم 7
 - 692املصدر ،كتاب احلجة ،باب الفيء واألنفال وتفسري اخلمس وحدوده ،ح رقم  8و 19
 - 693املصدر ،ح رقم 21
 - 694املصدر ،ح رقم 12
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الفصل الخامس
التشيع "اإلثنا عشري"

695

المبحث األول:والدة الفرقة "اإلثني عشرية" في القرن الرابع الهجري
تعرض خط "التشيع الديين" خالل العقود األوىل من نشأته يف القرن الثاين اهلجري ،اىل انشقاقات
عديدة ،أمهها :االنشقاق( :االمساعيلي – املوسوي) نسبة اىل أثنني من أبناء االمام جعفر الصادق ،هم
إمساعيل ،وموسى.
فقد أشار الصادق إىل ابنه إمساعيل كخليفة مرتقب من بعده ،ولكن توفاه اهلل تعاىل يف حياته سنة
 133ه ـ ما دفع بقسم من الشيعة اإلمامية إىل إنكار وفاة إمساعيل ،والزعم بأن عملية وفاته ودفنه مل تكن
إال مسرحية أعدها الصادق للتقية .وأصر هؤالء على نقل اإلمامة بعد الصادق إىل ذرية إمساعيل ،وعرفوا بـ
"اإلمساعيلية" .بينما عرف اجلناح اآلخر الذي ذهب بعد وفاة الصادق إىل ابنه موسى الكاظم (– 128
 )183بـ "املوسوية".
وفيما تسلسل األئمة "االمساعيليون" واحدا بعد آخر ،اىل أن جنح أحدهم وهو "عبيد اهلل املهدي" يف
إقامة الدولة الفاطمية يف مشال أفريقيا سنة  ،295فان الساللة "املوسوية" وصلت إىل طريق مسدود مع وفاة
احلفيد اخلامس احلسن العسكري سنة  260للهجرة دون أن خيلف ولدا ظاهرا تستمر اإلمامة فيه ،ودون أن

 - 695يعتقد كثري من الشيعة اليوم أن العقيدة "االثين عشرية" مالزمة لنظرية اإلمامة منذ نشوئها ،وأهنا كانت معروفة
للشيعة يف األجيال األوىل ،بناء على أحاديث تنتشر بينهم مروية عن رسول اهلل (ص) ،وأن اجلميع كان يعرف أمساء "األئمة
االثين عشر" من قبل والدهتم ،وال يعرف الكثري منهم بأن القائمة "االثين عشرية" مت تأليفها وتكوينها يف القرن الرابع
اهلجري ،وأن الشيعة مل يكونوا يُعرفون هبذا االسم وامنا بأمساء أخرى كاإلمامية ،والرتابية واجلعفرية واملوسوية والفطحية
والقطعية .وان االسم اجلديد كان يعرب عن تطور جديد حدث يف صفوف "اإلمامية" فشكل منهم فرقة جديدة .وسوف
نتابع يف هذا الفصل أهم املالمح اليت ميزت الفرقة "االثين عشرية" عن الفرق األخرى.
284

جو من احلرية والغموض واالرتباك والتشتت 696.وافرتض
يشري أو يوصي إىل أحد من بعدهَ .
فساد َ
أتباعه ٌ
فريق منهم وجود ولد مكتوم للعسكري .وأنه "اإلمام" من بعده "ألن األرض ال ميكن أن ختلو من
حجة" 697.وقالوا بأن اإلمامة ستسمر يف ذرية ذلك الولد املخفي إىل يوم القيامة .ولكن ذلك الولد مل
يظهر منذ ذلك احلني ،مما شكل خامتة عملية لتلك الساللة املوسوية ،واهنيار نظرية اإلمامة اخلاصة هبا ،يف
اخلارج.
وبالرغم من وجود جدل حول والدة "اإلمام الثاين عشر" فان الذين قالوا بوجوده مل يكونوا يقولون يف
البداية ،بأنه خامت األئمة ،أو حصر اإلمامة يف عدد حمدود (إثين عشر) ،بل كانوا يعتقدون ":أن اإلمامة
698
ستستمر يف أعقاب اإلمام الثاين عشر اىل يوم القيامة" كما يقول النوخبيت يف كتابه "فرق الشيعة".
وعندما نتصفح الكتب اليت ألفها علماء الشيعة مطلع القرن الرابع اهلجري كـ "املقاالت والفرق" لسعد
بن عبد اهلل االشعري القمي أو "اإلمامة والتبصرة من احلرية" لعلي بن بابويه الصدوق ،أو "بصائر الدرجات"
حملمد بن فروخ القمي ،ال جند أي حديث عن "اإلثين عشرية" وإمنا جند دعاء لإلمام الرضا ،يؤكد استمرار
699
اإلمامة بعد "صاحب الزمان" ويقول ...":اللهم صل على والة عهده واألئمة من بعده".
ولكن الشيعة وبعد عقود من انتظار اإلمام الغائب ،بدأوا يؤمنون تدرجييا حبصر اإلمامة يف "إثين
عشر إماما" ،فولدت الفرقة "اإلثنا عشرية".
وكان أصل هذه النظرية ،كما يقول املؤرخ الشيعي املسعودي (345هـ) يف كتابه" :التنبيه واالشراف":
هو (كتاب سليم بن قيس اهلاليل) 700الذي ظهر يف بداية القرن الرابع اهلجري ،ملؤلف جمهول قيل إنه من

 - 696علي بن بابويه الصدوق (329 -هـ) ،اإلمامة والتبصرة من احلرية  .وحممد بن علي الصدوق ( 381-هـ)،
إكمال الدين وإمتام النعمة ،ص  2و  )16وحممد بن إبراهيم أيب زينب النعماين ( 340 -هـ) ،الغيبة ،ص ،206 ،89
 ،113 ،208و  . 186والكليين ،الكايف ،ج 1ص 340 ،338 ،366
 - 697الطوسي :الغيبة ،ص  . 132والصدوق :إكمال الدين ج1ص . 44واملفيد :اإلرشاد ،ص 341
698
699
700
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 النوخبيت ،فرق الشيعة ،الفرقة اليت قالت بوجود ولد للعسكري. القمي ،مفاتيح اجلنان ،ص  542عن "مصباح" الكفعمي -املسعودي ،التنبيه واالشراف ،ص  198واألميين ،الغدير ،ج  ،1ص 195

أصحاب اإلمام أمري املؤمنني علي بن أىب طالب ،وفيه أحاديث تنسب اىل رسول اهلل واألئمة من أهل البيت
701
تشري اىل حتديد أمساء األئمة االثين عشر.
وقد أورد حممد بن يعقوب الكليين (329هـ)  ،يف كتابه "الكايف" سبع عشرة رواية تتحدث عن "اإلثين
702
عشرية" منها رواية جابر بن عبد اهلل األنصاري عن "اللوح" املنزل من السماء بأمساء األئمة االثين عشر.
مث روى حممد بن علي بن بابويه الصدوق (381هـ) ،بعد ذلك بنصف قرن ،مخساً وثالثني رواية حول
703
املوضوع يف كتابيه "إكمال الدين" و"االعتقادات".
وضاعفها علي بن حممد بن علي اخلزاز القمي ،اىل مائيت رواية يف "كفاية األثر يف النص على األئمة
االثين عشر" يف أواخر القرن الرابع اهلجري.
ومع ذلك فان النظرية "االثين عشرية" مل تستقر يف العقل االمامي حىت وقت متأخر .فقد روى
الصدوق عدة روايات حول احتمال امتداد اإلمامة بعد الثاين عشر ،وعدم االقتصار عليه ،وكان منها رواية
عن اإلمام أمري املؤمنني (ع) حول غموض األمر بعد القائم ،وأن رسول اهلل (ص) قد عهد اليه ":أن ال خيرب
ايل حبييب أن ال
أحدا بذلك إال احلسن واحلسني" ،وأنه قال ":ال تسألوين عما يكون بعد هذا ،فقد عهد ّ

 - 701كان عامة الشيعة يف ذلك الزمان يشكون يف وضع واختالق كتاب سليم ،وذلك لروايته عن طريق (حممد بن علي
ضعف املفيد (كتاب سليم) وقال":
الصرييف أبو مسينة ) الكذاب املشهور ،و (امحد بن هالل العربتائي) الغايل امللعون ،وقد ّ
انه غري موثوق به وال جيوز العمل على أكثره ،وقد حصل فيه ختليط وتدليس"( .املفيد ،أوائل املقاالت وشرح اعتقادات
الصدوق ،ص  )247وقال ابن الغضائري ":كان أصحابنا يقولون :ان سليماً ال يُعرف وال ذكر له ...والكتاب موضوع ال
مرية فيه ،وعلى ذلك عالمات تدل على ما ذكرنا " ( .العالمة احللي ،اخلالصة ،ص )83
 - 702الكايف ،كتاب احلجة ،باب يف االثين عشر والنص عليهم ،ح رقم 3
 - 703يقول ابن بابويه يف (االعتقادات) باب ":35اعتقادنا أن حجج اهلل تعاىل على خلقه بعد نبيه حممد (ص) األئمة
االثنا عشر ،أوهلم أمري املؤمنني علي بن أيب طالب ...مث حممد بن احلسن احلجة القائم صاحب الزمان خليفة اهلل يف أرضه".
وروى يف الباب  38دون ذكر السند":قال النيب :األئمة من بعدي اثنا عشر أوهلم أمري املؤمنني ،وآخرهم القائم" .ص
 ، 104الصدوق ،االعتقادات ،حتقيق عصام عبد السيد ،نشر املؤمتر العاملي أللفية الشيخ املفيد ،الطبعة األوىل قم ايران
1413
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اخرب به غري عرتيت" 704.حىت أن الصدوق أبدى شكه بتحديد األئمة يف إثين عشر إماما فقط ،وقال":لسنا
705
مستعبدين يف ذلك إال باإلقرار باثين عشر إماما ،واعتقاد كون ما يذكره الثاين عشر بعده".
وكان التطور "االثنا عشري" تطورا جديدا يف النظرية "االمامية" حدث خاصة يف صفوف الشيعة
املوسوية من أتباع "التشيع الديين" ،قام به اجلناح املتشدد الذي كان يؤمن بقانون الوراثة العمودية ،على
العكس من "الفطحية" الذين مل يكونوا ميانعون من تويل أخوين لإلمامة ،ولذلك فقد مجعوا بني عبداهلل
األفطح وموسى ابين جعفر الصادق ،كما مجعوا بني علي الرضا وأخيه أمحد ،واجلواد وأخيه موسى املربقع،
واحلسن العسكري وأخيه جعفر .ومل يكن أحد من عامة الشيعة يعرف "اإلثين عشرية" من قبل.
ولكي ينسجم عدد األئمة السابقني مع هذه القائمة ،جلأ "اإلثنا عشريون" إىل حذف أمساء عدد من
األئمة كاألفطح وأمحد واملربقع ،الذين قال بإمامتهم كثري من الشيعة االمامية الفطحية يف السابق ،كما رفضوا
االعرتاف بإمامة جعفر بن علي اهلادي ،الذي ذهب إليه بعض اإلمامية أيضا ،وأضافوا إسم "اإلمام حممد
بن احلسن العسكري" الذي مل تثبت والدته وال وجوده ،ونظموا قائمة جديدة بأمساء تسعة من أوالد احلسني
واحدا بعد واحد ،هم( :علي بن احلسني ،وحممد بن علي ،وجعفر بن حممد ،وموسى بن جعفر ،وعلي بن
موسى ،وحممد بن علي ،وعلي بن حممد ،واحلسن بن علي ،وآخرهم اإلمام الغائب حممد بن احلسن
العسكري) .
وقالوا بأن هؤالء األئمة قد نص عليهم الرسول وأعلن أمساءهم من قبل ،وجاءوا على ذلك ببعض
األحاديث اليت نسبوها إىل رسول اهلل (ص) واألئمة السابقني .واستعانوا بأحاديث "سنية" ذكرها البخاري
ومسلم حول حدوث اهلرج واملرج بعد اخلليفة أو األمري الثاين عشر ،كحديث مسرة بن جندب 706.فاعتربوها
دليال على صحة نظريتهم اليت مل يكن يعرفها أئمة أهل البيت وال الشيعة وال حىت "اإلمامية" من قبل.

 - 704الصدوق ،إكمال الدين ،ص 78
 - 705املصدر ،ص 77
 - 706املصدر ،ص  272يف اجلزء الرابع من صحيح البخاري ،يف كتاب األحكام ،باب جعله قبل باب إخراج اخلصوم،
وأهل الريب من البيوت بعد املعرفة :حدَّثين حممد بن املثىن حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عبد امللك مسعت جابر بن مسرة
قال :مسعت النيب (صلى اهلل عليه وآله) يقول " :يكون اثنا عشر أمرياً فقال كلمة مل أمسعها فقال أىب :انه يقول ":كلهم من
قريش ".
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واضطروا من أجل ذلك اىل إلغاء التاريخ الشيعي السابق ،وإغماض أعينهم عن كثري من األحداث
والوقائع واألحاديث اليت تتناقض مع حكاية "القائمة االثين عشرية" املسبقة .كموضوع "البداء" يف اإلمامة.

707

المبحث الثاني:الفوارق الرئيسية بين "االثني عشرية" و"اإلمامية"
اختلفت النظرية "االثنا عشرية" عن "االمامية" اختالفا كبريا أدى بالشيعة يف النهاية ،وعرب سلسلة
من التطورات ،للتخلي عن نظرية "اإلمامة اإلهلية" ،وميكن تسجيل عدة مالحظات ومفارقات بني النظريتني:
-1

االنتظار للمهدي الغائب :انعدام الحيوية

فقد كانت نظرية "اإلمامة" حىت وفاة احلسن العسكري (260هـ) تدور حول أئمة من أهل البيت،
موجودين يف احلياة بشكل ظاهر ،وتقول إن أولئك األئمة معينون من قبل اهلل ،وأهنم مصدر ديين للفقه
وتفسري القرآن ،بينما أخذت النظرية "االثنا عشرية" تدور حول "إمام" ال وجود له ،أو غائب ال أثر له يف
احلياة ،هو "اإلمام الثاين عشر حممد بن احلسن العسكري" الذي ادعت أنه ولد يف ظروف سرية واختفى
وسوف يظهر يف املستقبل.
ويف صحيح مسلم :يف كتاب اإلمارة ،باب الناس تبع لقريش واخلالفة يف قريش :حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن
حسني عن جابر بن مسرة قال :قال :مسعت النيب يقول -:ح وحدثنا رفاعة بن اهليثم الواسطي ،واللفظ له حدثنا خالد يعين
ابن عبد اهلل الطحان عن حصني عن جابر بن مسرة قال :دخلت مع النيب فسمعته يقول " :ان هذا األمر ال ينقضي حىت
علي فقلت أليب :ما قال ؟ قال :كلهم من قريش .
ميضى فيهم اثنا عشر خليفة ،مث تكلم بكالم خفي َّ
 - 707حدث "البداء" يف تعيني هوية اإلمام مرتني يف التاريخ الشيعي ،األوىل :عند تعيني اإلمام جعفر الصادق البنه
امساعيل كخليفة من بعده ،وقوله عند وفاته يف حياة الصادق :لقد بدا هلل يف امساعيل :والثانية :عند تعيني اإلمام علي
اهلادي البنه حممد كخليفة له ،ووفاته يف حياة اهلادي ،وقوله :لقد بدا هلل يف حممد كما بدا يف امساعيل بعدما دل عليه أبو
ونصبه .الكليين ،الكايف ،ج  ،1ص  ،328واملفيد ،اإلرشاد ،ص  ،317والطوسي ،الغيبة ،ص  55و،130
عبد اهلل َّ
واجمللسي ،حبار األنوار ،ج  ،50ص 241
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لقد دخل الشيعة "االثنا عشرية" بعد قوهلم بوجود اإلمام الثاين عشر "حممد بن احلسن العسكري"
وغيبته ،يف مرحلة أمسوها "االنتظار" .واتسموا يف تلك املرحلة بالسلبية السياسية املطلقة ،حيث حرموا الثورة
على الظاملني وإقامة الدولة إال بعد ظهور "اإلمام املعصوم املنصوص عليه من اهلل" ،وعطلوا كل ما يتعلق
بالدولة من أمور ،كجباية اخلمس والزكاة وإقامة احلدود ،وصالة اجلمعة واجلهاد.

708

فقد روى مشايخ الطائفة "اإلثين عشرية" يف القرنني الرابع واخلامس ،كالصدوق والنعماين واملفيد
والطوسي ،عدة روايات تبني فضائل االنتظار ،وضرورة التقية ،كالرواية التالية عن االمام الصادق ":من مات
منكم على هذا االمر منتظرا كان كمن يف فسطاط القائم"  .و"إن من عرف هبذا األمر مث مات قبل أن يقوم
القائم كان له أجر من قتل معه" .و"إن تسعة اعشار الدين يف التقية ،وال دين ملن ال تقية له" 709.والرواية
التالية عن االمام الرضا":إن أكرمكم عند اهلل أعملكم بالتقية ،قيل:يا ابن رسول اهلل اىل مىت؟..قال :اىل قيام
710
القائم ،فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا".
وكما يالحظ فان تلك الروايات حترم الثورة خارج إطار أئمة أهل البيت حسب النظرية االمامية ،أي
حىت مع اخلارجني من أهل البيت باملعىن العام الذي يشمل العلويني واهلامشيني وأبناء احلسن واحلسني من غري
سلسلة االئمة االثين عشر .
ومع أن كثريا منها ال حيدد شخص القائم أو املهدي ويذكره بشكل غامض وعام ،فإن الفرقة "اإلثين
عشرية" اليت حددت هوية القائم املهدي املنتظر مبحمد بن احلسن العسكري ،وقالت إنه حي وموجود ،وإنه
مستمر يف احلياة اىل أن يأذن اهلل له يف اخلروج ،واعتقدت أن توقيت موعد اخلروج من مهمات االمام
املهدي احلي احلاضر الذي يراقب االمور عن كثب ،ويتحمل وحده مسؤلية القيام بالثورة واخلروج مىت يشاء
ومىت يرى ذلك ممكنا وصاحلا ،وليس على الشيعة سوى انتظار أمره والدعاء له بالفرج .
وبناء على ذلك املفهوم اخلاص لالنتظار أفىت عدد من العلماء عرب القرون املختلفة بعدم جواز
 - 708ملزيد من التفصيل راجع :الفصل األول من اجلزء الثالث من كتابنا تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى اىل
والية الفقيه.
 - 709الصدوق ،اكمال الدين ،ص  ،357والطوسي:الغيبة ،ص  ،277واحلر العاملي :وسائل الشيعة ج 6ص 460
 - 710احلر العاملي :وسائل الشيعة ،ج 6ص  466عن الطربسي يف (اعالم الورى) والصدوق ،اكمال الدين ،ص  371ـ
 ،372و العطاردي :مسند الرضا  223و النعماين يف (الغيبة) واخلزاز يف(:الكفاية) والعاملي :اثبات اهلداة ج 3ص 478
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انتخاب أي امام آخر مل يعهد اليه من اهلل .
وقال إبن أيب زينب النعماين (340هـ) يف (الغيبة)":إن أمر الوصية واالمامة بعهد من اهلل تعاىل
وباختياره ال من خلقه وال باختيارهم  .فمن اختار غري خمتار اهلل وخالف أمر اهلل سبحانه َوَرَد مورد الظاملني
711
واملنافقني احلالّني يف ناره ".
وقال حممد بن علي الصدوق يف (االعتقادات) الباب اخلامس والثالثني":ال قائم غري املهدي .وإن
وبشر به " 712 .وأفىت بناء على هذه النظرية قائال":
طالت الغيبة بعمر الدنيا .ألن النيب أشار اىل إمسه ونسبه ّ
التقية واجبة .وتركها ال جيوز حىت خروج القائم...ومن يرتكها قبل خروج القائم فانه خارج من دين اهلل ودين
االمامية وخمالف هلل والرسول واالئمة (ع) ".

713

وقال الصدوق يف (إكمال الدين)...":علينا فعل ما نؤمر به .وقد دلت الدالئل على فرض طاعة
هؤالء األئمة األحد عشر الذين مضوا .ووجب القعود معهم إذا قعدوا والنهوض معهم إذا هنضوا .
714
واالستماع منهم اذا نطقوا  ..فعلينا أن نفعل يف كل وقت ما دلت الدالئل على أن نفعله ".
وكان املعتزلة والزيدية قد طرحوا نظرية (والية الفقيه) على الشيعة "اإلثين عشرية" ،خاصة يف ظل (الغيبة
الكربى) .ولكن االلتزام بنظرية (التقية واالنتظار) منع األجيال االوىل من قبول تلك النظرية  .ودار نقاش
حام بني الطرفني حول هذا املوضوع ،نقله الصدوق يف مقدمة (إكمال الدين) .حيث أورد مقتطفات من
كتاب (االشهاد) أليب زيد العلوي ،وكتاب علي بن أمحد بن بشار حول الغيبة ووالية الفقيه .ورد عبد الرمحن
بن قبة عليهما .

715

وهكذا حرم الشريف املرتضى (436هـ) السعي لتنصيب اإلمام وتشكيل احلكومة االسالمية يف عصر
الغيبة "ألن ذلك ليس بأيدينا وامنا بيد اهلل .فال بد من االنتظار " .وقال ":ليس إقامة اإلمام واختياره من
فروضنا فيلزمنا اقامته " .و"إن مهمة إقامة االئمة تقع على عاتق اهلل وليس على عاتق األمة .وأن ذلك ال
711
712
713
714
715
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يسوغ هلا".

716

وقد رفض احلسن بن مطهر احللي فكرة قيام االمة بنصب اإلمام واختياره عرب الشورى  .وقال" :إن
نصب اإلمام من فعل اهلل تعاىل ،ألن اإلمام جيب أن يكون معصوما ،فال ميكن أن يكون نصبه من فعل غري
اهلل ،ألن غري املطلع على السرائر ال يكون مطلعا على السرائر فال يقدر أن مييز املوصوف بامتناع وقوع
717
املعصية عنه أو عن غريه حىت ينصبه إماما ".
وقد أسهب احللي يف (األلفني) يف استعراض األدلة اليت تنقض نظرية (الشورى) وضرورة تعيني اإلمام
(العامل املعصوم) من قبل اهلل تعاىل ،وحرمة االمامة لغري أئمة أهل البيت ،بشكل مطلق .وألقى باللوم لعدم
القدرة على تشكيل احلكومة يف فرتة (الغيبة) على الذين تسببوا يف إخافة االمام املهدي واضطروه للغيبة.

718

وهكذا أدت نظرية "االنتظار لإلمام املهدي الغائب" إىل غيبة الشيعة االمامية أنفسهم عن مسرح احلياة
السياسية ،بتحرمي العمل السياسي وإقامة الدولة يف (عصر الغيبة).

-2

فتح باب االجتهاد

كان الشيعة "اإلمامية" يعتقدون بأن "األئمة من أهل البيت مصدر للعلم اإلهلي الغييب باإلهلام أو
النكت يف القلوب أو حتديث املالئكة" ولذلك كانوا حيرمون االجتهاد والقياس يف زمن وجود األئمة ،وقد
تسبب القول بغيبة "اإلمام الثاين عشر" عمليا يف انقطاع الشيعة "االثين عشرية" عن ذلك "املصدر اإلهلي
للعلم" ومل يعودوا ميلكون م ن تراثهم سوى أخبار آحاد ضعيفة وقليلة ،ال تكفي ملواكبة احلوادث الواقعة.
فاضطروا مع نشوء "االثين عشرية" يف القرن الرابع ،اىل فتح باب االجتهاد.
716
717
718
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وكان أول من قال بذلك هو احلسن بن عقيل العماين (املعاصر للكليين) 719.وحممد بن أمحد الكاتب
بن اجلنيد اإلسكايف (377هـ )  720ولكن ذلك لقي مقاومة من عامة الشيعة اإلمامية الذين كانوا أقرب اىل
املنهج "األخباري" كما نالحظ ذلك يف مقدمة "الكايف" للكليين الذي يشن فيها محلة شعواء على االجتهاد
والقياس.
وقد استمرت املقاومة "األخبارية" لالجتهاد حىت بداية القرن اخلامس اهلجري ،حيث شن الشيخ املفيد
721
ورد على أستاذه ابن اجلنيد يف رسالة
حممد بن حممد بن النعمان (413هـ ) محلة عنيفة ضد اجملتهدين.
ّ
له ،وأ نكر يف "املسائل الصاغانية" على العماين وابن جنيد "اشتغاهلم عن محل اآلثار بالرأي واالستحسان،
وهجراهنم َمن َأمر اهلل تعاىل بصلته وأخذ معامل الدين عنه وعن عرتة نبيه" ،ولكن املفيد اضطر أخريا اىل
ممارسة االجتهاد يف عملياته الفقهية ،مما دفع "األخباريني" إىل اعتباره من رواد مدرسة االجتهاد .
مث جاء تلميذه الشريف املرتضى ( 440هـ) ليفتتح القول جبواز االجتهاد رمسيا ،مث جاء زميله وتلميذه
الشيخ الطوسي (460هـ ) فمارس االجتهاد على أوسع أبوابه وكتب "املبسوط يف فقه االمامية" ،مث تلتهما
املدرسة األصولية احللية ومدرسة جبل عامل وكربالء والنجف وقم األصولية املستمرة حىت اليوم  .وهكذا
أصبح "الفقه الشيعي" يتألف من الفقه املوروث من "األئمة" واجتهادات الفقهاء الشيعة عرب الزمان .ورمبا
أصبح الفقه املنتج على يد الفقهاء أكثر وأوسع من الفقه املوروث من "األئمة".

 - 719الذي يصفه عباس القمي يف(:الكىن واأللقاب) بأنه ":أول من هذب الفقه ،واستعمل النظر وفتق البحث عن
األصول والفروع يف ابتداء الغيبة الكربى" و "كان يرى القول بالقياس ويقول باجتهاد الرأي" كما يقول النجاشي يف رجاله،
و "أول من أبدع أساس االجتهاد يف أحكام الشريعة" كما يقول اخلونساري يف( :روضات اجلنات) .
 - 720الذي ألف كتابني حول ضرورة االجتهاد مها "كشف التمويه وااللباس على اغمار الشيعة يف أمر القياس" و"اظهار
أئمة العرتة يف أمر االجتهاد" والذي يصفه اخلونساري يف":روضات اجلنات" بأنه "قد عمل
سره أهل العناد من الرواية عن ّ
ما ّ
صرحيا بالقياسات احلنفية واعتمد على االستنتاجات الظنية" .
 - 721يقول املفيد":إن االجتهاد والقياس يف احلوادث ال يسوغان للمجتهد وال للقائس ،وإن كل حادثة ترد فعليها نص
من الصادقني  -عليهم السالم  -حيكم به فيها وال يتعدى إىل غريها ،بذلك جاءت األخبار الصحيحة واآلثار الواضحة
عنهم  -صلوات اهلل عليهم  -وهذا مذهب اإلمامية خاصة ،وخيالف فيه مجهور املتكلمني وفقهاء األمصار" .املفيد ،حممد
بن حممد بن النعمان ( )413أوائل املقاالت يف املذاهب واملختارات ،باب  156القول يف االجتهاد والقياس ،حتقيق
إبراهيم األنصاري اخلوئيين ،مركز األحباث العقائدية ،املكتبة العقائدية
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وقد أدى فتح باب االجتهاد بالشيعة االثين عشرية ،اىل تشكيل "الفقهاء" قيادة مرجعية دينية تتوىل
كثريا من أعمال "اإلمام" ،واعتبار بعضهم "الفقهاء" نوابا عامني عن اإلمام الثاين عشر الغائب ،ومصدرا
للشرعية الدينية والسياسية ،ومهد ذلك بعد ألف عام اىل والدة نظرية "والية الفقيه" اليت قام االمام روح اهلل
املوسوي اخلميين (1900-1989م) بتأسيس اجلمهورية االسالمية اإليرانية ،على ضوئها.

 -3دور األئمة( :الشفاعة) في اآلخرة
وعندما انفصل الشيعة اإلمامية عن "اإلمام" يف "عصر الغيبة" وتالشت لديهم نظرية "اإلمامة" حدث
لديهم حتول كبري يف مفهوم "اإلمامة" من قيادة األمة علميا وسياسيا ،اىل القيام مبهمات بديلة أخروية
كالشفاعة يوم القيامة ،وما اىل ذلك .فقد قال الشيخ املفيد":اتفقت اإلمامية على أن رسول اهلل (ص)
يشفع يوم القيامة جلماعة من مرتكيب الكبائر من أمته ،وأن أمري املؤمنني (ع) يشفع يف أصحاب الذنوب من
722
شيعته ،وأن أئمة آل حممد (ع) يشفعون كذلك وينجي اهلل بشفاعتهم كثريا من اخلاطئني".
ومن هنا أصبحت زيارة قبور األئمة من أبرز طقوس الشيعة ،حيث يتم التوسل هبم حلل مشاكلهم
الدنيوية وقضاء حوائجهم وإنقاذهم من املواقف األخروية العصيبة ،كما ورد يف "الزيارة اجلامعة"  723اليت
مستشفع إىل اهلل عز وجل
ائر لكم الئ ٌذ عائ ٌذ بقبوركم
ٌ
دأب الشيعة على تالوهتا عند زيارة قرب أي إمام":ز ٌ
 - 722املفيد ،حممد بن حممد بن النعمان ( )413أوائل املقاالت يف املذاهب واملختارات ،باب  12و باب  57القول يف
الشفاعة ،حتقيق إبراهيم األنصاري اخلوئيين ،مركز األحباث العقائدية ،املكتبة العقائدية
723
الصدوق ( )381-يف كتابه كتابيه "عيون أخبار الرضا" و "من ال حيضره الفقيه"
 رواها حممد بن علي ابن بابويه ّالوراق،
وعلي بن عبداهلل ّ
حممد بن عمران الدقّاق رضي اهلل عنهّ ،
علي بن أمحد بن ّ
وحممد ابن أمحد السناينّ ،
قائالً :حدثنا ّ
حممد بن أيب عبداهلل الكويف ،وأبو احلسني األسدي قالوا:
واحلسني بن إبراهيم بن أمحد بن هشام املكتنب ،قالوا :ح ّدثنا ّ
حممد بن إمساعيل املكي الربمكي قال :ح ّدثنا موسى بن عمران النخعي عن االمام علي اهلادي ( .)255 -عيون
ح ّدثنا ّ
أخبار الرضا ج 1ص  305وكذلك حممد بن جعفر بن قولويه ( )386-يف "كامل الزيارات" والشيخ الطوسي ()458-
يف "هتذيب األحكام".
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بكم..ومتقرب بكم إليه ومقدمكم أمام طلبيت وحوائجي وإراديت يف كل أحوايل وأموري" و" يا ويل اهلل (يا
ٌ
أولياء اهلل) إن بيين وبني اهلل عز وجل ذنوباً ال يأيت عليها إال رضاكم فبحق من ائتمنكم على سره واسرتعاكم

مطيع  ..اللهم إين لو وجدت
أمر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته ملّا استوهبتم ذنويب وكنتم شفعائي فإين لكم ٌ
شفعاء أقرب إليكم من حممد وأهل بيته األخيار األئمة األبرار جلعلتهم شفعائي فبحقهم الذي أوجبت هلم
عليك أسألك أن تدخلين يف مجلة العارفني هبم وحبقهم ويف زمرة املرحومني بشفاعتهم".

وقام اإلعالم اإلمامي بشد الشيعة حنو "األئمة" بعملية تعبوية كربى هي "الشفاعة" .اليت نسبها
اإلمامية لألئمة كجائزة لشيعتهم يوم القيامة ،ووعد هلم يف مقابل ما يقومون به من أعمال وتضحيات
وزيارات ومواقف والئية جتاههم.
وبغض النظر عن آثار عقيدة الشفاعة السلبية على التزام البعض باألحكام اإلسالمية ،فإن العزف على
وتر الذنوب والوعد بالشفاعة ،ش كل فقرة مهمة يف النشاط اإلعالمي الذي كان يقوم به اإلمامية لتصوير
"األئمة" بأهنم ذوي مكانة دينية خاصة وعالية عند اهلل ،تشبه مكانة األنبياء واملالئكة ،حبيث ميتلكون القدرة
على الشفاعة يوم القيامة ،وإنقاذ العاصني من النار ،كما يروون يف حديث منسوب لإلمام علي بن موسى
الرضا يقول فيه  ":إن لكل إمام عهدا يف عنق أوليائه وشيعته وإن من متام الوفاء بالعهد وحسن األداء زيارة
قبورهم فمن زارهم رغبة يف زيارهتم وتصديقا مبا رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة".

724

الدفن في "وادي السالم"
وإضافة إىل كل ما سبق ،قام اإلعالم اإلمامي بالتحدث عن مصري أرواح املؤمنني (الشيعة) بعد املوت،
واجتماعها يف "وادي السالم" الكائن يف ظهر الكوفة (النجف) واستخدام ذلك كوسيلة من وسائل الربط
بني الشيعة و"األئمة".

724
725
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ونقل اإلمامية حديثا عن أيب عبد اهلل ،أنه قال لرجل (أمحد بن عمر) اشتكى له خوفه من موت أخيه
ببغداد ،فقال له :ما تبايل حيثما مات ،أما إنه ال يبقى مؤمن شرق األرض وغرهبا إال حشر اهلل روحه إىل
726

وادي السالم ،فقال :وأين وادي السالم؟ قال :ظهر الكوفة ،أما إين كأين هبم حلق حلق قعود يتحدثون.
وحتاول األحاديث اليت ينقلها اإلعالم اإلمامي هبذا الشأن العزف على وتر الشفاعة واخلوف من املوت
وما بعد املوت ،هبدف زرع الوالء ألئمة أهل البيت والتربؤ من أعدائهم وخصومهم السياسيني ،وشد الشيعة
رص وحيرص
إليهم .ويبدو أن جهود ذلك اإلعالم قد جنحت يف ترك أثر كبري يف نفوس الشيعة الذين َح َ
الكثري منهم اليوم على الدفن يف مقربة "وادي السالم" يف النجف ،ونقل جثامني املوتى من مسافات بعيدة
وبشق األنفس إليها ،أمال بالفوز بشفاعة "األئمة" والنجاة من النار.
 -4التعاطف القلبي والروحي
وأمال بفوز الشيعة برضا األئمة التارخييني ،وخصوصا اإلمام الشهيد احلسني بن علي ،واحلصول على
شفاعتهم يف اآلخرة ،أصبح التعاطف القليب والروحي معهم وزيارة قبورهم والبكاء على مصائبهم وإحياء
ذكرياهتم مظهرا رئيسيا من مظاهر التشيع "اإلثين عشري".
علي (ع) يف يوم
فقد روى ّ
الشيخ أبو جعفر الطّوسي يف "املصباح" عن الباقر " :من زار احلسني بن ّ

حجة وألفي عُمرة وألفي غزوة،
احملرم يظل عنده باكياً لقي اهلل ّ
عز وجل يوم يلقاه بثواب ألفي ّ
عاشوراء من ّ
نيب
رسول اهلل (ص) ومع ّ
حج واعتمر وغزا مع ُ
كثواب من ّ
األئمة ّ
الراشدين ،وكان له أجر وثواب ُمصيبة ُك ّل ّ
الساعة".
ورسول
ُ
ووصي وص ّديق وشهيد مات أو قُتل منذ خلق اهلل ال ّدنيا إىل أن ت ُقوم ّ
ّ
معىن جديدا للوالء ألئمة أهل البيت مبا يعين الوالء القليب والعاطفي بدل الوالء السياسي
وشكل ذلك ً
املستحيل لعدم وجود األئمة يف اخلارج.

 - 5الغلو باألئمة
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كانت نظرة عامة الشيعة (ما عدا الغالة) اىل األئمة من أهل البيت نظرة عادية معتدلة ،بأهنم علماء
أبرار ،أو أئمة معصومني 727.ولكن نظرة الشيعة "االثين عشرية" لألئمة ،تطورت يف وقت متأخر ،فأصبحوا
يصفوهنم ويعتقدون َّ
بأهنم "حمور الدين" و"أساس االسالم" كما يظهر من "الزيارة اجلامعة" اليت جاء فيها:
"السالم عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة وخمتلف املالئكة ومهبط الوحي ومعدن الرمحة وخزان العلم
وأبواب اإلميان وأمناء الرمحن وحجج اهلل على أهل الدنيا واآلخرة واألوىل ،ومعادن حكمة اهلل وحفظة سر اهلل
ومحلة كتاب اهلل ،وعيبة علمه وحجته وصراطه ونوره وبرهانه ،وأشهد أنكم األئمة الراشدون املهديون
املعصومون ،اصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه واختاركم لسره واجتباكم بقدرته ورضيكم خلفاء يف أرضه
وحججاً على بريته ،عصمكم اهلل من الزلل ،فالراغب عنكم مارق والالزم لكم الحق واملقصر يف حقكم
زاهق واحلق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه ومرياث النبوة عندكم ،من واالكم فقد واىل اهلل
ومن عاداكم فقد عادى اهلل ،ومن أحبكم فقد أحب اهلل ومن أبغضكم فقد أبغض اهلل ،من أتاكم جنا ومن
مل يأتكم هلك ،وضل من فارقكم ،وفاز من متسك بكم وأمن من جلأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من
كافر بعدوكم
اعتصم بكم ،من اتبعكم فاجلنة مأواه ومن خالفكم فالنار مثواه ..إين ٌ
مؤمن بكم ومبا آمنتم بهٌ ،
مبغض ألعدائكم ومعاد
مستبصر بشأنكم وبضاللة من خالفكم ،موال لكم وألوليائكم،
ومبا كفرمت به،
ٌ
ٌ

هلم".

وذهبت "الزيارة اجلامعة" اىل خماطبة األئمة بالقول" :أن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت
وطهرت بعضها من بعض خلقكم اهلل أنواراً فجعلكم بعرشه ُْحم ِدقني".

 - 727يقول العامل الرجايل الشيعي باقر بن حممد الوحيد البهبهاين (1205هـ)" :الظاهر أ ّن كثرياً من القدماء سيما القميني
لألئمة (عليهم السالم) منزلة خاصة من
منهم (وابن الغضائري أمحد بن احلسني البغدادي (املتويف  ))450كانوا يعتقدون ّ
جيوزون التعدي عنها ،وكانوا يع ّدون
الرفعة واجلاللة و مرتبة معينة من العصمة والكمال حبسب اجتهاد رأيهم وما كانوا ّ
التعدي ارتفاعاً وغلواً حسب معتقدهم حىت ّأهنم جعلوا مثل نفي السهو عليهم غلواً بل رّمبا جعلوا التفويض إليهم أو
التفويض الذي اختلف فيه  ...أو املبالغة يف معجزاهتم ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم أو اإلغراق يف شأهنم
وإجالهلم وتنزيههم عن كثري من النقائص وإظهار كثري قدرة هلم وذكر علمهم مبكنونات السماء واألرض ،ارتفاعاً أو مورثاً
للتهمة به سيما جبهة أ ّن الغالة كانوا خمتفني يف الشيعة خملوطني هبم مدلسني (باجلملة)"  .الوحيد البهباين ،الفوائدالرجالية،
ص 38
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و قد ترافق ذلك مع االدعاء بأهنم يقومون بأدوار كونية كإنزال الغيث ومسك السماء وحماسبة اخللق
ينزل الغيث وبكم ميسك السماء أن تقع على األرض إال بإذنه
يوم القيامة" :بكم فتح اهلل وبكم خيتم وبكم ّ
728
وبكم ينفس اهلم ويكشف الضر" .و"إياب اخللق إليكم وحساهبم عليكم وفصل اخلطاب عندكم".
وتدل هذه "الزيارة" اليت يرويها الصدوق وابن قولويه والطوسي عن الغايل (موسى بن عمران النخعي)
على تأثر "االثين عشرية" بأقوال الغالة "املفوضة" الذين كانوا يقولون بأن اهلل خلق األئمة مث "فوضهم" خلق
729
الكون والرزق واحلياة واملوت واحلساب يوم القيامة.
وإذا كان الشيعة "االثنا عشرية" قد جتنبوا القول بالتفويض الكامل (أي اخللق) َّ
فإن نظرهتم لألئمة
تطورت مع الزمن ،باجتاه أنواع خمففة من الغلو ،يف القرون الالحقة ،فإذا بالذي كان ُّ
يعد غلوا يف نظر
صبح عاديا يف نظر املتأخرين ،وما كان يعترب عاديا بات يوصف بالتقصري .فقد كان الشيعة
القدماء ،يُ ُ
املعتدلون (ومشايخ قم) يف أواسط القرن الرابع اهلجري يعتربون من ال يقول بسهو النيب واألئمة مغاليا ،كما
كانوا يعتربون من يضيف "الشهادة الثالثة" (أي :أشهد أن عليا ويل اهلل) يف األذان مغاليا من املفوضة ،كما
731
يقول الشيخ الصدوق 730 .ولكن الغالة كانوا يتهمون من ال يقول بذلك "بالتقصري".
728
ك الْبالَغُ وعلَيـنَا ِْ
ك ِم ْن ِح َساهبِِم نمن َش ْيء"
اب"( .الرعد )40 ،و" َما َعلَْي َ
 خالفا لقوله تعاىل":فَِإَّمنَا َعلَْي َ َ َ َ ْاحل َس ُ
(األنعام ،)52،و"إِ َّن إِلَْيـنَا إِيَابـَ ُه ْمُ .مثَّ إِ َّن َعلَْيـنَا ِح َسابـَ ُه ْم"( .الغاشية)26 - 25/
 - 729وهي فرقة أسسها "املفضل بن عمر اجلعفي" (179هـ) بعد أن كان أحد أعضاء الفرقة "اخلطابية" املغالية (أتباع أيب
اخلطاب حممد بن أيب زينب مقالص األسدي الكويف) الذي كان يقول بألوهية األئمة .وقد تنزل املفضل درجة عن األلوهية
فقال "بالتفويض" .وأسس فرقة عرفت بامسه "املفضلية" أو "املف نوضة" .وهي فرقة تغايل باألئمة وتسبغ عليهم صفات اهلل
وأعماله ،وترفعهم فوق البشر ،وتدعي بأن اهلل تعاىل تفرد خبلقهم خاصة ،وأنه فوض إليهم خلق العامل مبا فيه ومجيع األفعال.
وقد روت عن االمام الصادق أنه قال":اجعلونا خملوقني وقولوا فينا ما شئتم" .وقد تصدى اإلمام الصادق هلؤالء "املفوضة"
كما تصدى للخطابية ،وكافحهم بشدة وقال ":أبرأ ممن يزعم أنا أرباب  ..أبرأ ممن يزعم أنا أنبياء  ..من قال :بأننا أنبياء
فعليه لعنة اهلل ،ومن شك يف ذلك فعليه لعنة اهلل" .اخلوئي ،معجم الرجال ( )10012و رقم  12587ترمجة حممد بن أيب
زينب األسدي ،ح رقم  4ورجال الكشى 160 :و  192و 193و 193و 194و 195والكليين ،الكايف ،كتاب احلجة،
باب يف أن األئمة حمدثون مفهمون ،ح رقم  2والصفار ،حممد بن فروخ ،بصائر الدرجات . 65 - 64 :وانظر أيضا:

آمايل الصدوق 130 :وكتب الرجال للنجاشي و ابن الغضائري وابن داود والعالمة احللي يف اخلالصة .

730
املفوضة والغالة هو ّأهنم ينسبون ملشايخ وعلماء قم التقصري" .الصدوق ،االعتقادات ،الباب
 يقول" :إ ّن عالمة ّ ،37ص  100وينسب اليهم إضافة "الشهادة الثالثة يف االذان :أشهد أ ّن علياً ويل اهلل" ويقول":ال شك يف أ ّن عليّاً ويل
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وقد رفض الشيخ املفيد تعريف القميني للغلو والتقصري ،وقلب النظرة وقال":فأما نص أيب جعفر (حممد
بن احلسن بن الوليد )  -رمحه اهلل  -بالغلو على من نسب مشايخ القميني وعلمائهم إىل التقصري ،فليس
نسبة هؤالء القوم إىل التقصري عالمة على غلو الناس ،إذ يف مجلة املشار إليهم بالشيخوخة والعلم من كان
مقصرا ،وإمنا جيب احلكم بالغلو على من نسب احملقني إىل التقصري ،سواء كانوا من أهل قم أم غريها من
البالد وسائر الناس  .وقد مسعنا حكاية ظاهرة عن أيب جعفر ...مل جند هلا دافعا يف التقصري ،وهي ما حكي
عنه أنه قال" :أول درجة يف الغلو نفي السهو عن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم واإلمام  -عليه السالم "-
فإن صحت هذه احلكاية عنه فهو مقصر مع أنه من علماء القميني ومشيختهم .وقد وجدنا مجاعة وردوا
إلينا من قم يقصرون تقصريا ظاهرا يف الدين ،وينزلون األئمة  -عليهم السالم  -عن مراتبهم ،ويزعمون أهنم
كانوا ال يعرفون كثريا من األحكام الدينية حىت ينكت يف قلوهبم ،ورأينا من يقول إهنم كانوا يلتجئون يف
حكم الشريعة إىل الرأي والظنون ،ويدعون مع ذلك أهنم من العلماء .وهذا هو التقصري الذي ال شبهة فيه.
ويكفي يف عالمة الغلو نفي القائل به عن األئمة مسات احلدوث وحكمه هلم باإلهلية والقدم ،إذ قالوا مبا
يقتضي ذلك من خلق أعيان األجسام واخرتاع اجلواهر وما ليس مبقدور العباد من األعراض ،وال حيتاج مع
732
ذلك إىل احلكم عليهم وحتقيق أمرهم مبا جعله أبو جعفر مسة للغلو على كل حال".
مث ع َّـرف املفيــد الغـالة واملفوضــة ،فقـال ":الغلــو يف اللغـة هــو التجـاوز عــن احلـد ،واخلــروج عـن القصــد ...

والغــالة مــن املتظــاهرين باالســالم هــم الــذين نســبوا أمــري املــؤمنني واألئمــة مــن ذريتــه  -علــيهم الســالم  -إىل
األلوهيــة والنبــوة ،ووصــفوهم مــن الفضــل يف الــدين والــدنيا إىل مــا جتــاوزوا فيــه احلــد ،وخرج ـوا عــن القصــد ،وهــم
ضــالل كفــار حكــم فــيهم أمــري املــؤمنني  -علي ـه الســالم  -بالقتــل والتحريــق بالنــار ،وقضــت األئمــة  -علــيهم
السـالم  -علـيهم باإلكفــار واخلـروج عــن االسـالم" " 733 .واملفوضــة صـنف مـن الغــالة ،وقـوهلم الــذي فـارقوا بــه
مــن س ـواهم مــن الغــالة اع ـرتافهم حبــدوث األئمــة وخلقهــم ونفــي القــدم عــنهم وإضــافة اخللــق والــرزق مــع ذلــك
حممداً وآله صلوات اهلل عليهم خري الربية ،ولكن ليس ذلك يف أصل األذان ،وإّمنا ذكرت ذلك
اهلل ،وأنّه أمرياملؤمنني ح ّقاً وأ ّن ّ
ليعرف هبذه الزيادة املتهمون بالتفويض ،املدلسون أنفسهم يف مجلتنا" .الصدوق ،من ال حيضره الفقيه.
731
األئمة كان
 كما يقول الشيخ عبداهلل املامقاين (1351هـ)" :إ ّن أكثر ما يع ّد اليوم من ضروريات املذهب يف أوصاف ّالقول به معدوداً يف العهد السابق من الغلو" .املامقاين ،عبد اهلل ،تنقيح املقال ،املقدمة ،الفائدة  ،25ج ،1ص ،211
212
 - 732املفيد ،تصحيح اعتقاد اإلمامية ،ص  ،136شبكة الشيعة العاملية
 - 733املصدر ،ص 131
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إلــيهم ،ودع ـواهم أن اهلل ســبحانه وتعــاىل تفــرد خبلقهــم خاصــة ،وأنــه فــوض إلــيهم خلــق العــامل مبــا فيــه ومجيــع
734
األفعال".
وكما يالحظ فان املفيد جعل عالمة الغلو "نفـي احلـدوث" عـن األئمـة ،أو القـول بتفـويض اهلل هلـم خلـق
الكون وإدارته ،مما يعين أنه يقبل الدرجات األدىن من ذلك الغلو ،وهو مـا عـرب عنـه بقولـه ":إن األئمـة مـن آل
حممد (ص) قد كانوا يعرفون ضمائر بعض العباد ويعرفون ما يكون قبـل كونـه" .بـالرغم مـن انـه اسـتدرك رافضـا
إطالق القـول علـيهم بـأهنم يعلمـون الغيـب وأنـه منكـر ب نـني الفسـاد ،ألن الوصـف بـذلك إمنـا يسـتحقه مـن علـم
735
األشياء بنفسه ال بعلم مستفاد ،وهذا ال يكون إال اهلل  -عز وجل".
ويف خطوة متقدمة من الغلو ،زعم املفيد بأن األئمة كانوا يسمعون كالم املالئكة دون أن يروهنم.

736

وتبىن قول من فضَّل "األئمة" على سائر من تقدم من الرسل واألنبياء سوى نبينا حممد (ص) أو أويل العزم،
737
رغم وجود فريق معتدل من الشيعة كان يقطع بفضل األنبياء كلهم على سائر األئمة.
مث ذهب اىل القول بتويل النيب واألئمة لعملية احلساب للناس يوم القيامة ،فقال":إن احلساب هو موافقة
العبد على ما أمر به يف دار الدنيا وإنه خيتص بأصحاب املعاصي من أهل اإلميان ،وأما الكفار فحساهبم
جزاؤهم باالستحقاق واملؤمنون الصاحلون يوفون أجورهم بغري حساب ...وإن املتويل حلساب من ذكرت
رسول اهلل (ص) وأمري املؤمنني (ع) واألئمة من ذريتهما  -عليهم السالم  -بأمر اهلل  -تعاىل  -هلم بذلك
وجعله إليهم تكرمة هلم وإجالال ملقاماهتم وتعظيما على سائر العباد ،وبذلك جاءت األخبار املستفيضة عن
الصادقني (ع) عن اهلل تعاىل ...وأما امليزان فهو التعديل بني األعمال واملستحق عليها ،واملعدلون يف احلكم
738
إذ ذاك هم والة احلساب من أئمة آل حممد (ص)".
وبناء على ذلك ،يتحدث الشيخ حمسن كديوار يف كتابه (القراءة املنسية :نظرية "األئمة" :علماء أبرار)
 - 734املصدر ،ص 134
 - 735املفيد ،أوائل املقاالت يف املذاهب واملختارات ،باب  - 41القول يف علم األئمة (ع) بالضمائر والكائنات
وإطالق القول عليهم بعلم الغيب وكون ذلك هلم يف الصفات ،حتقيق إبراهيم األنصاري اخلوئيين ،مركز األحباث العقائدية،
املكتبة العقائدية
- 736املصدر ،باب  -44القول يف مساع األئمة (ع) كالم املالئكة الكرام وإن كانوا ال يرون منهم األشخاص .
- 737املصدر ،باب  - 46القول يف املفاضلة بني األئمة واألنبياء.
 - 738املصدر ،باب  - 56القول يف احلساب ووالته والصراط وامليزان.
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عن عودة الغلو والتفويض اىل الثقافة الشيعية ،يف القرن اخلامس ،على يد "مدرسة بغداد" اليت تزعمها (املفيد
واملرتضى والطوسي) .ويقول :إن "املفوضة" استلموا بالتدريج مقام الوجاهة ،وأصبح فكرهم يف القرون
الالحقة هو احلاكم على الذهنية الشيعية مع إجراء بعض التعديالت الكالمية 739.و"إن فكرة الغلو
والتفويض اليت أنكرها األئمة يف القرنني األولني بشدة ،بدأت  ...بإجراء بعض الرتميم والتعديل ملقولة الغلو
والتفويض بعيدا عن أشكال الغلو املفرط والتفويض اجملحف (الرؤية الربوبية لألئمة) ويف إطار االرتفاع
بفضائل األ ئمة وحاالهتم اخلارقة ،ودخل هذا الفكر املعدل واحملسن "الغلو والتفويض املعدلني" تدرجييا اىل
الشيعة ،وبسط سيطرته املطلقة على الفكر الشيعي يف القرن اخلامس ،مبعىن أن "املفوضة" منذ هذا القرن
فالحقا ،مل يعودوا مبثابة تيار مستقل عن التشيع ،بل إن هذه العقيدة والفكرة عن األئمة أصبحت هي
العقيدة الرمسية للتشيع ،واليت تقرتن مبالمح من الغلو والتفويض غري املفرط ،حىت أصبح ما كان يعد غلوا
وتفويضا يف زمان سابق ،جزءا وركنا رئيسيا من أركان املذهب".

740

 -6التطرف والعنف ضد اآلخرين
ويف مقابل الغلو باألئمة "غري املوجودين يف احلياة" واعتبار اإلميان هبم جزءا من العقيدة الدينية ،اختذ
مؤسسو الطائفة "االثين عشرية" مواقف عنيفة ضد احلكام التارخييني ،وأتباعهم ،وممن ال يعرتف بإمامة
"األئمة االثين عشر" أو ينكر واحدا منهم ،حىت لو كان شيعيا إماميا (كاالمساعيلية ،أو الزيدية) .فقد قال
ابن ب ابويه الصدوق" :اعتقادنا فيمن خالفنا يف شئ واحد من أمور الدين كاعتقادنا فيمن خالفنا يف مجيع
 - 739وهي نظرية كان يتبناها ابن الغضائري ،أمحد بن احلسني البغدادي (450هـ ) الذي يقول بامكان صدور السهو عن
األئمة ،وينفي تفويض األمور لألئمة ،كاملعجزات ،واألمور اخلارقة للعادة ،وعلم الغيب .وكذلك ابن اجلنيد ابو علي حممد
بن أمحد الكاتب (377هـ) ويستشهد كديوار بقول الوحيد البهباين ،باقر بن حممد األكمل (1205هـ) يف كتابه "الفوائد
الرجالية" ":الظاهر ان كثريا من القدماء سيما القميني منهم (والغضائري) كانوا ...يعدون نفي السهو عليهم غلوا" .وكذلك
بقول العامل الرجايل األصويل املامقاين ،يف تنقيح املقال ،املقدمة ،ج  1ص  212 – 211ويقول ":يعتقد اتباع هذه
النظرية "األئمة علماء ابرار" ان القراءة البشرية لالمامة هي القراءة الوحيدة اليت تنسجم وتتناغم مع الضوابط القرآنية واملعايري
املعتربة يف السنة النبوية والروايات االجتماعية الواردة من أئمة اهل البيت واالصول العقلية واحلقائق التارخيية".
 - 740كديور ،حمسن ،القراءة املنسية :نظرية "األئمة" علماء أبرار ( ،)2005ترمجة أمحد القبنجي ،احلوار املتمدن:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=340679
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أمور الدين" 741.وقال الشيخ املفيد" :اتفقت اإلمامية و كثري من الزيدية على أن املتقدمني على أمري املؤمنني
(ع) ضالل فاسقون و أهنم بتأخريهم أمري املؤمنني (عليه السالم) عن مقام رسول اهلل (صلّى اهلل عليه وآله
وسلّم) عصاة ظاملون و يف النار بظلمهم خملدون".

742

و "اتفقت اإلمامية على أن من أنكر إمامة أحد األئمة وجحد ما أوجبه اهلل تعاىل من فرض الطاعة فهو
كافر ضال مستحق للخلود يف النار".

743

وانتشرت بينهم "زيارة عاشوراء" املروية عن اإلمام الباقر واليت تتضمن اللعن ليس ملن قتل احلسني
اس
فحسب وامنا ملن "اغتصب" حق األئمة يف احلكم واخلالفة ،فقد جاء فيها َ":لَ َع َن اهللُ أ َُّمةً أ َّ
َس َس ْ
ت أَ
َس َ
ِ
ِ
ِ
ٱلظُّْل ِم َو ْ
اجلَ ْوِر َعلَْي ُك ْم أ َْه َل الْبَـْيتَ ،ولَ َع َن اهللُ أ َُّمةً َدفَـ َعْت ُك ْم َع ْن َم َقام ُك ْم َوأ ََزالَْت ُك ْم َع ْن َمَراتبِ ُك ُم ٱلَِّيت َرتـَّبَ ُك ُم اهللُ
ِ
ِ
ني ِمن قِتَالِ ُكم ،ب ِرئْت إِ َ ٰىل ِ
ِ ِ
اهلل َوإِلَْي ُك ْم ِمْنـ ُه ْم َوِم ْن
ْ َ ُ
ين َهلُ ْم بٱلت َّْمك ِ ْ
ف َيهاَ ،ولَ َع َن اهللُ أ َُّمةً قَـتَـلَْت ُك ْم َولَ َع َن اهللُ الْ ُم َم نهد َ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
س
اس ٱلظُّْل ِم َو ْ
َس َّ
َس َّ
أَ ْشيَاع ِه ْم َوأَتْـبَاع ِه ْم َوأ َْوليَائ ِهم" .وتضمنت كذلك "الْبَـَراءَة مم ْ
اجلَ ْوِر" ،و" مم َّْن أ َ
س أَ
َّن أ َ
َس َ
ِ
اع ُكم ،وبِالْبـراءةِ ِمن أَ ْشي ِ
ِ
ِِ
ِ
اع ِه ْم
اس ذَل َ
ك َوبـَ َ ٰىن َعلَْيه بـُْنـيَانَهُ َو َجَر ٰى ِيف ظُْلمه َو َج ْوِرهِ َعلَْي ُك ْم َو َعلَ ٰى أَ ْشيَ ْ َ َ َ َ ْ َ
أَ
َس َ
وأَتْـب ِ
ك ٱللَّ ْعنَةُ أَبَ َد
اع ِه ْم" .وورد فيها "أَللّ ُه َّم ٱلْ َع ْن أَبَا ُس ْفيَا َن َوُم َعا ِويَةَ َويَِز َ
يد بْ َن ُم َعا ِويَةَ َعلَْي ِه ْم ِمْن َ
َ َ
ِِ
ِِ
َّ ِ ِ
مرة" :أَللّ ُه َّم ٱلْ َع ْن أ ََّو َل
ينِ ...والْبَـَراءَة مْنـ ُه ْم َوٱلل ْعنَة َعلَْيه ْم" .وحتث "الزيارة" على ترديد هذه اجلملة مائة ّ
ٱآلبد َ
ص أَنْت أ ََّو َل ظَ ِ
ظَ ِ
ِ
امل ظَلَم ح َّق ُحم َّمد و ِآل ُحم َّمد و ِ
امل بِٱللَّ ْع ِن ِم نين َوٱبْ َدأْ بِِه
آخَر تَابِع لَهُ َعلَ ٰى ذَل َ
ك ..أَللّ ُه َّم ُخ َّ َ
َ َ َ َ َ َ
ِ
أ ََّوالً ُمثَّ (ٱلْ َع ِن) ٱلث ِ
يد َخ ِامساً".
ث َو َّ
ٱلرابِ َع أَللّ ُه َّم الْ َع ْن يَِز َ
َّاين َوٱلثَّال َ
وتقوم "الزيارة اجلامعة" بإكمال املهمة فتدعو اىل إعالن الرباءة واللعن عند زيارة أحد األئمة وخماطبتهم
هكذا " :برئت إىل اهلل عز وجل من أعدائكم ومن اجلبت والطاغوت والشياطني وحزهبم الظاملني لكم
اجلاحدين حلقكم واملارقني من واليتكم والغاصبني إلرثكم الشا ّكني فيكم املنحرفني عنكم ومن كل وليجة
دونكم وكل مطاع سواكم ومن األئمة الذين يدعون إىل النار (وكفرت باجلبت والطاغوت والالت والعزى).
ومن جحدكم كافر ومن حاربكم مشرك ومن رد عليكم يف أسفل درك من اجلحيم .وعلى من جحد
واليتكم غضب الرمحان".
ويضيف جعفر بن حممد بن قولويه القمي (386هـ) يف "كامل الزيارة" فقرة أخرى اىل هذه الزيارة:
741
742
743
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 الصدوق ،حممد بن علي بن بابويه ( ،)381-االعتقادات ،ص  116واالعتقادات للمجلسي ،ص 100 املفيد ،أوائل املقاالت ،باب  -4القول يف املتقدمني على أمري املؤمنني. -املصدر ،باب  - 6القول يف تسمية جاحدي اإلمامة ومنكري ما أوجب اهلل تعاىل لألئمة من فرض الطاعة .

"اللهم العن اللذين بدال نعمتك ،وخالفا كتابك ،وجحدا آياتك ،واهتما رسولك ،واحش قبورمها واجوافهما
نارا وأعد هلما عذابا أليما ،واحشرمها وأشياعهما وأتباعهما اىل جهنم زرقا ،واحشرمها وأشياعهما وأتباعهما
يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ،مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعريا".
وهو ما أشاع ثقافة العنف واللعن والتطرف لدى عامة الشيعة ،وانعكس سلبا عليهم يف عالقتهم
بإخواهنم املسلمني الذين يعظمون اخللفاء الراشدين الثالثة ،وعزهلم ،وألَّب عليهم ،واستفز املتطرفني من أهل
ال ُسنَّة للرد عليهم ،وإذكاء املعارك الطائفية العبثية حول رجال تارخييني (من األئمة واخللفاء) مضى على

وفاهتم قرون من الزمن.
ورمبا يعود السبب يف ذلك اىل حتول التشيع "االثنا عشري" من حركة سياسية حية تطالب باحلق
744
والعدل ،اىل عقيدة دينية تارخيية فارغة من احملتوى السياسي.
وقد ترافق التطرف لدى الشيعة االثين عشرية ،مع تطرف الفاطميني يف مصر ،منذ عام  365حيث
قام اخلطباء بلعن اخللفاء الراشدين الثالثة األوائل ،على املنابر ،وصدر قرار بابطال صالة الرتاويح من
مساجد مصر وسورية على اعتبار ان عمر بن اخلطاب هو الذي ابتدعها ،ومت نقش فضائل االمام علي بن
745
ايب طالب وذريته على السكة وجدران املساجد.
 -7اإليمان بالرجعة
معىن للوالء لألئمة (غري املوجودين يف احلياة) حاول ربط الشيعة
وحىت يعطي التشيع "االثنا عشري" ً
باملستقبل ،ودفعهم لإلميان برجعة األئمة اىل احلياة الدنيا ،مرة أخرى ،وتأسيس دولتهم ،كما جاء يف "الزيارة
تقب لدولتكم ،ونصريت لكم معدةٌ حىت حييي
"مؤمن بإيابكم
اجلامعة":
ٌ
ٌ
منتظر ألمركم مر ٌ
مصدق برجعتكم ٌ
 - 744وبالطبع كانت هناك استثناءات من بعض الرجال ،حيث يذكر أن الشريف املرتضى ( )440 -قال عند وفاته":أبو
بكر وعمر ولِيا فعدال واسرتمحا فرمحا ،فأنا اقول :ارتدا بعد أن أسلما؟" .وقد أرسل صاحب ديوان االنشاء مبصر ابن خريان
أمحد بن علي (431هـ) جزئني من شعره ورسائله لتعرض على الشريف املرتضى ،ومن شعره":أنا شيعي آلل املصطفى غري
أين ال ارى سب السلف ،أقصد االمجاع يف الدين ومن قصد االمجاع مل خيش التلف ،يل بنفسي شغل عن كل من للهوى
قرظ قوما أو قذف".
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اهلل تعاىل دينه بكم ويردكم يف أيامه ويظهركم لعدله وميكنكم يف أرضهِ ،
ويكّر يف رجعتكم وُميَلّك يف دولتكم
746
ويُ َشَّرف يف عافيتكم وُميَ ّكن يف أيامكم وتقر عينه غداً برؤيتكم".
وهذا ما أكده أحد مشايخ الطائفة "االثين عشرية" وهو الشيخ املفيد ،بقوله":إن اهلل  -تعاىل  -يرد
قوما من األموات إىل الدنيا يف صورهم اليت كانوا عليها فيعز منهم فريقا ويذل فريقا ويديل احملقني من
املبطلني واملظلومني منهم من الظاملني ،وذلك عند قيام مهدي آل حممد (ع) وأقول :إن الراجعني إىل الدنيا
فريقان :أحدمها من علت درجته يف اإلميان ،وكثرت أعماله الصاحلات ،وخرج من الدنيا على اجتناب
الكبائر املوبقات ،فرييه اهلل  -عز وجل  -دولة احلق ويعزه هبا ويعطيه من الدنيا ما كان يتمناه واآلخر من
بلغ الغاية يف الفساد ،وانتهى يف خالف احملقني إىل أقصى الغايات وكثر ظلمه ألولياء اهلل واقرتافه السيئات،
فينتصر اهلل  -تعاىل  -ملن تعدى عليه قبل املمات ،ويشفي غيظهم منه مبا حيله من النقمات ،مث يصري
الفريقان من بعد ذلك إىل املوت ومن بعده إىل النشور وما يستحقونه من دوام الثواب والعقاب ،وقد جاء
القرآن بصحة ذلك وتظاهرت به األخبار ،واالمامية بأمجعها عليه إال شذاذا منهم تأولوا ما ورد فيه مما ذكرناه
747
على وجه خيالف ما وصفناه".
إن "التشيع اإلثين عشري" هو يف احلقيقة ما يطلق عليه املفكر الشيعي الثائر علي شريعيت (1977م):
"التشيع الصفوي" ،وقد تشكل قبل والدة الصفويني بقرون طويلة من الزمن ،ولكنه كان وال يزال حيمل بذور
تنبت بني آونة وأخرى فتنتج مناذج شيعية أخرى أكثر ثورية وأقرب اىل روح
التشيع العلوي السياسي ،اليت
ُ
العدل واألمر باملعروف والنهي عن املنكر .وسوف نتحدث عن بعض هذه النماذج يف الفصل القادم.
سنَّة االثنا عشرية
المبحث الثالث :ال ُ
ونظرا لفراغ العقيدة "االثين عشرية" من احملتوى السياسي ،لعدم وجود األئمة يف احلياة ،فقد تبىن اخلليفة
العباسي الناصر لدين اهلل ( )553-623أو تظاهر بتبين "االثين عشرية" وبىن "سرداب الغيبة" املوجود
حىت اآلن ،يف سامراء.

 - 746وكان الطربي قد قال يف روايته عن عبد اهلل بن سبأ ،أنه قال :العجب فيمن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب بأن
ِ
ك الْ ُق ْرآ َن لََر ُّاد َك إِ َىل َم َعاد" ،فمحمد أحق بالرجوع من عيسى.
ض عَلَْي َ
حممدا يرجع ،وقد قال اهلل عز وجل" :إِ َّن الَّذي فَـَر َ
 - 747املفيد ،أوائل املقاالت يف املذاهب واملختارات ،باب  - 55القول يف الرجعة.
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وتبنتها كذلك فرق صوفية سنية تؤمن خبالفة اخللفاء الثالثة األوائل ،وجتمع بينهم وبني حب أهل
البيت ،وزيارة قبورهم ،والتربك هبم ،وطلب الشافعة منهم.
وقد نظَّر هلا بعض العلماء ال ُسنَّة كالقندوزي ،748وتبناها "البكتاشية".
750
العثماين.

749

و"االنكشارية" يف العهد

وتوجد اليوم يف مصر والسودان وتركيا وألبانيا وغريها من البالد ،بعض احلركات الصوفية اليت تؤمن
باألئمة االثين عشر .وكانت احلركة الصوفية (الصفوية) واحدة ممن يؤمن هبذه العقيدة قبل أن تتحول على يد
الشاه إمساعيل الصفوي اىل حركة شيعية وتؤسس الدولة الصفوية يف إيران يف القرن العاشر اهلجري (.)910

 - 748القندوزي ،سليمان بن خواجه كالن إبراهيم بن بابا خواجة البلخي ،الصويف ،احلسيين ( 1294 - 1220هـ)،
املودة لذوي القرى) مجلة كتب سابقة مجعت فضائل ومناقب أهل البيت،
نزيل القسطنطينية .مجع يف كتابه هذا (ينابيع ّ
كذخائر العقىب ،ومناقب اخلوارزمي ،وابن املغازيل ،وجواهر العقدين للسمهودي ،وفرائد السمطني للحمويين.
" - 749البكتاشية" هي طريقة صوفية تركية تنسب اىل احلاج بكتاش ويل (القرن السابع اهلجري ،حوايل1324 :م) انتشرت
يف األناضول وألبانيا ،وجتمع يف تعاليمها بني عقائد الشيعة االثين عشرية وتعاليم الطرق الصوفية القلندرية واحليدرية .وهم
يقولون إهنم من أهل السنة ،ألهنم يؤمنون باخللفاء الثالثة ،ويعرتفون أيضا باألئمة االثين عشر ،ويبجلون منهم خاصة جعفر
الصادق .وهم يوجدون اليوم يف تركيا بني العلويني ويف العراق بني اجلالية الرتكمانية ،ويف مصر والشام ،وألبانيا حيث
يشكلون نسبة  3باملائة يف ألبانيا ،وقد انتقل اليها زعيمهم بعد حضر أتاتورك الطرق الصوفية عام  ،1925فاختذوا من
تكية تريانا مركزا عامليا هلم ،ولديهم جملة حتت عنوان (احلكمة).
 - 750االنكشارية ،تعين يف الرتكية( :اجليش اجلديد) وهي طائفة عسكرية تألفت من أسرى احلرب من الغلمان والشباب،
وكانت أقوى فرق اجليش العثماين وأكثرها نفوذا .أرجع بعض املؤرخني تأسيسها اىل عهد (أورخان األول) سنة 1324م
وقام السلطان حممود الثاين حبلها والقضاء عليها عام 1826م .وارتبط االنكشارية بالطريقة الصوفية البكتاشية عند
تأسيسهم ،ومنذ ذلك احلني أخذ الناس يطلقون عليهم اسم أوالد احلاج بكتاش.
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الباب الخامس
ظاهرة التعصب الطائفي
الفصل األول:
كيف تحول الشيعة من حزب سياسي الى طائفة؟

شهد القرن الثاين اهلجري والدة عدد من احلركات السياسية الثورية املعارضة لألمويني ومن بعدهم
العباسيني ،كما شهد أيضا والدة عدد من املدارس الفكرية كاملعتزلة ،والفقهية ،كاجلعفرية واحلنفية واملالكية
والشافعية واحلنبلية (يف بداية القرن الثالث).
وبينما كانت احلركات السياسية تشكل أحزابا شعبية معارضة تنتشر يف اجملتمع االسالمي بال حدود،
فان املدارس الفقهية كانت ،يف البداية ،تقتصر على أئمة املذاهب وخنب من تالمذهتم ،ومل تكن تشكل
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حركات مجاهريية واسعة ،أو حتمل هوية طائفية لفئات كبرية من اجملتمع ،إال بقدر ما كانت متتزج باحلركات
السياسية ،كاملعتزلة واجلعفرية واحلنفية.
ورمبا كانت بعض املدن واملناطق ،مثال تشتهر تارخييا ،بلون سياسي معني كامليل اىل األمويني (يف
الشام) أو العلويني (يف الكوفة) ولكنها مل تكن تنحصر يف إطار طائفي ،كما حدث يف ما بعد.
وقد بدأ "التطوؤوف" (أو التحول اىل طائفة) يأخذ جمراه على خطني :خط الصراع السياسي بني
العلويني والعباسيني ،وخط املدارس الفقهية ،وذلك بعد فقدان احلركات السياسية لروحها احليوية واالبتعاد
عن شعاراهتا األولية (كالعدل وتطبيق الشريعة) إما بالوصول اىل السلطة والتحول اىل أنظمة سياسية
مستبدة ،وإما بالتطرف والغلو جتاه أئمة املعارضة ،األحياء منهم واألموات.
هذا من جهة ومن جهة أخرى بدأ "التطوؤوف" يف صفوف املدارس الفقهية ،يسمها باجلمود واالبتعاد
عن االجتهاد ،واعتماد التقليد ،واالنغماس يف املصاحل املادية اليت توفرها وظائف الدولة كالقضاء واإلفتاء
وإدارة املدارس وإمامة اجلمعة واجلماعة وما اىل ذلك ،يف ظل األنظمة املختلفة اليت كانت تتبىن هذا املذهب
يوما وذاك يف يوم آخر.
تحول الشيعة من حركة ثورية الى طائفة مغلقة
إن الوقوف يف صفوف املعارضة لفرتة طويلة يؤدي عادة اىل انفصال احلركة املعارضة عن التيار العام
للدولة واجملتمع ،وال سيما يف ظل األنظمة املستبدة اليت ال تعرف غري لغة القمع والقتل واالرهاب ،وهو ما
يدفع املعارضة اىل السرية والكتمان واالبتعاد عن مراكز الدولة وأنديتها ،واىل استخدام خطاب عنيف
مر على احلركة جيل أو جيالن أو ثالثة ،فان األبناء
وتكفريي أحيانا ضد كل من يشايع النظام احلاكم ،وإذا َّ
واألحفاد يفتقدون عادة األهداف واحملركات والشعارات الثورية األوىل ويصبحون أشبه بقبيلة ال حتتفظ سوى
باألمساء والعناوين والطقوس والعواطف .
وهذا ما حصل مع احلركة الشيعية يف القرون الالحقة ،علما بأن الشيعة مل يكونوا تيارا واحدا وذوي
مسرية واحدة .وقد كانت هناك حركات عديدة تولد من رحم املعاناة والصراعات والظروف املختلفة،
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ولكنها بصورة عامة كانت تفرت وتذبل أحيانا  ،وتنطوي على نفسها ،وتتشعب ،وتتصارع فيما بينها أيضا،
وتتطرف وتغلو يف أئمتها أحيانا أخرى.
وقد بلغ الغلو ببعض احلركات الشيعية اىل إدعاء األلوهية أو النبوة أو العصمة والقداسة لألئمة ،وادعاء
مشاركة اهلل تعاىل يف إدارة الكون والرزق واحلياة واملوت واحلساب بالنيابة عنه ،كما ادعى ذلك الغالة
السبئية ،واخلطابية ،واملفوضة ،وغريهم.
وبالرغم من استنكار بقية الشيعة املعتدلني لتلك املزاعم وتربؤهم منها ومن الغالة وتكفريهم هلم ،اال أن
االشاعات كانت تلوثهم ،واالهتامات كانت تطال األبرياء منهم أيضا ،فتبين جدرانا عازلة حوهلم ،تفصل
بينهم وبني مجاهري األمة ،وتزرع األحقاد والعداوات ضدهم.
وهكذا كان مفهوم الشيعة يتحول هبم من حركة ثورية تعمل من أجل عموم األمة وتطالب بالعدالة هلا،
اىل حركة طائفية منعزلة ميتة تقف يف مواجهة األمة.
وقد كانت احلركة "العباسية" يف بدايتها فصيال من احلركة الشيعية العريضة 751.مث افرتقت عنها بعدما
سيطرت على السلطة عام  ،132واستلمت احلركة "الزيدية" راية املعارضة هلا ،حىت استولت على بعض
املناطق هنا وهناك ،بينما مال اجلناح "اجلعفري" اىل اهلدوء واملوادعة والتفرغ لتأسيس املذهب الفقهي
"اجلعفري".
مث انبثق عن اجلناح اجلعفري فصيل آخر هو الفصيل "اإلمساعيلي" الذي جنح يف تأسيس الدولة
الفاطمية يف أواخر القرن الثالث اهلجري ،يف الوقت الذي كان اجلناح "االثنا عشري" يتالشى سياسيا ليغدو
جمرد نظرية دينية تارخيية وفقهية.
وبينما كان أتباع هذا اجلناح يعادون أبناء عمومتهم "الفاطميني" يف القرن الرابع اهلجري ،ويقرتبون من
"العباسيني" أعدائهم التارخيينيَّ ،
فإهنم كانوا أيضا يعتاشون على تراث قدمي من االهتامات واالشاعات
751
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واألحقاد والضغائن املوروثة من القرن الثاين ،حيث كانوا يواصلون تطرفهم ضد الشيخني والصحابة ،و هو ما
كان حيمل مالمح الغلو جتاه األئمة (غري املوجودين ظاهراً يف الساحة) .أي َّ
إن هذا اجلناح كان خيوض يف
ذيول معركة بائدة حول من هو أحق باخلالفة ،يف الوقت الذي مل يكن ميلك إماما (ظاهراً) ينافس العباسيني
أو الفاطميني.
محورية أئمة أهل البيت في الحركة الشيعية
ولو عدنا قليال اىل الوراء لشاهدنا متيز احلركات الشيعية عن اخلوارج بارتباطها بأهل البيت ،بصورة
عامة ،ليس بسبب وجود النص على هذا االمام أو ذاك ،بقدر ما كان أهل البيت يتمتعون به من احرتام
وتقدير وتعاطف وحب ووالء يف قلوب األمة ،إضافة اىل عصبيتهم القوية يف مواجهة األمويني مث العباسيني،
وعدم متتع قيادات ثورية من خارج إطارهم بتلك املنزلة االجتماعية والدينية .
ولذلك فقد شكل "أهل البيت" حمورا الزما للتشيع واحلركات الشيعية ،حىت بدا كأن العمل من أجل
إعادة السلطة إىل أهل البيت هدفا أوليا لدى بعض الشيعة ،يسبق شعارات العدل ورفع الظلم عن عامة
املسلمني.
ولئن كان "أهل البيت" قد انقسموا وتشعبوا ،فقد ظلوا يشكلون حموراً لكثري من احلركات الشيعية.
ومل يكن "الزيدية" جيدون مشكلة كبرية عند فقد إمام من أئمتهم ،حيث كانوا يلتفون حول أي قائد
آخر من ساللة احلسن أو احلسني ،بينما كان "االثنا عشريون" يعانون معاناة كبرية قاتلة ألهنم كانوا يشرتطون
التوارث العمود ي يف البيت احلسيين ،وعندما كان يتوىف أحد األئمة من هذه الساللة وخيلف طفال صغريا
(كما حدث بعد وفاة الرضا واجلواد) كانوا يصابون باحلرية واالرتباك ،لعدم قدرة الصيب على قيادهتم.
وعندما تويف احلسن العسكري سنة  260دون أن خيلف ولدا ظاهرا ،وقعت الفرقة "االثنا عشرية" يف
أزمة كبرية ،بالرغم من اعتقادها بوجود ولد مستور وغائب ،وأصيبت باالنعزال والتهميش ،ومل تستطع أن
تتفاعل مع القيادات العلوية الناشطة يومذاك ،وال االعرتاف "بالبويهيني" الذين سيطروا على مقر اخلالفة يف
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بغداد ( 447 – 334هـ 1055 – 946/م) كحكام شرعيني ،كما مل يعرتفوا بالدولة الفاطمية الوليدة
(557-295هـ).

عوامل تشكل الطائفة الشيعية
رمبا كان الشيعة "اإلثنا عشرية" أول من حتول إىل طائفة ،قبل بقية الفصائل الشيعية (الزيدية
واإلمساعيلية) اليت كانت تسعى اىل احلكم أو متارسه فعال ،وذلك لفقداهنم املشروع السياسي ،واضطرارهم إىل
االلتزام "بالتقية" ،أي عدم االخنراط يف أي مشروع ثوري أو سياسي ،انتظاراً خلروج اإلمام الثاين عشر "حممد
بن احلسن العسكري" الذي كانوا يعتقدون بوالدته واختبائه منذ منتصف القرن الثالث اهلجري سنة . 260
فقد أفىت عدد من العلماء الشيعة ،عرب القرون املختلفة ،بعدم جواز انتخاب أي إمام آخر "مل يعهد
إليه من اهلل" .
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وقال عبد الرمحن بن قبة ":ليس يقوم عندنا مقام اإلمام إال اإلمام".
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وهكذا حتول الشيعة "اإلثنا عشرية" من حزب سياسي حيوي إىل طائفة جامدة يف مقابل الطوائف
الفقهية األخرى كاحلنابلة واألحناف والشوافع ،ميتازون فقط بااللتزام بفقه االمام جعفر الصادق ،ويعتنقون
نظرية "اإلمامة" القائمة على العصمة والنص ،وينتظرون خروج "اإلمام املهدي" لكي يقيم دولتهم.
وهكذا استبدلوا الشعارات الثورية القدمية (العدل والشورى) ببعض الطقوس اليت اخرتعوها يف أواسط
ال قرن الرابع يف ظل البويهيني ،كطقس االحتفال بيوم "الغدير" يف الثامن عشر من ذي احلجة ،يف ذكرى
تنصيب النيب االمام علي خليفة على املسلمني عند غدير خم كما يعتقدون ،وطقس مواكب العزاء احلزينة يف
ذكرى عاشوراء يوم مقتل االمام احلسني ،يف بعض احملالت اخلاصة للشيعة يف جانب الكرخ ببغداد .وما رافق
ذلك من تعطيل لدوائر الدولة ،وإغالق االسواق.
752

 -النعماين ،الغيبة ،ص  57و201

753

 -الصدوق ،اكمال الدين ،ج 1ص 57
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كما ترافق ذلك مع منو ظاهرة الغلو عند الشيعة حبق األئمة ،تدرجييا.
وسامهت االختالفات الفقهية البسيطة بني ال ُسنَّة والشيعة مثل طريقة الوضوء أو التكتف واإلسبال يف
الصالة ،أو طريقة األذان ،أو حتديد أوائل الشهور القمرية واألعياد ،باالضافة اىل اإلحتفال بعاشوراء ،يف
تكريس االختالف الطائفي وتكوين اهلوية الشيعية.

754

وجيدر بنا هنا أن نقتبس باختصار من كتابنا "التشيع السياسي والتشيع الديين" 755بعض املواقف أو
التعليمات والوصايا اليت رافقت مسرية الشيعة اإلمامية خالل انطالقتها يف القرن الثاين اهلجري ،واليت سامهت
بتحوهلم من حزب سياسي يعمل من أجل اإلصالح يف األمة اإلسالمية ونشر احلق والعدالة لعموم
املسلمني ،إىل طائفة منغلقة على نفسها ،ومنفصلة عن بقية املسلمني ،يف القرون التالية:

 -1المقاطعة النفسية والفكرية :التكفير واللعن
754

 -كان عمر بن اخلطاب قد حذف "حي على خري العمل" من األذان ،وأضاف اليه" :الصالة خري من النوم"،

فأصبحت هذه الفقرة شعارا ألهل السنة ،فيما أختذ الشيعة الفقرة احملذوفة شعارا هلم ،مث أضاف الغالة املفوضة فقرة أخرى
هي" :أشهد أن عليا ويل اهلل" ،كما يقول الصدوق ،وأضافوا اليها بعد ذلك" :وأشهد أن أوالده املعصومني حجج اهلل" .وقد
أحىي الصفويون هذه البدعة ،وقام الشاه ناصر الدين يف زيارته اىل كربالء هناية القرن التاسع عشر ،باجبار مؤذن ضريح
االمام احلسني على إعادة األذان وإضافة "أشهد أن عليا ويل اهلل".
755

 -الكاتب ،أمحد ،التشيع السياسي والتشيع الديين ( )2009الفصل السابع:املقاطعة واالنطواء الطائفي ،مؤسسة

االنتشار العريب ،بريوت ،لبنان .علما بأن هذه الروايات تتناقض مع املوقف العلين ألهل البيت وخصوصا االمام جعفر
الصادق ،الذي كان ينفي تبنيه لنظرية االمامة ،كما كان يعلن احرتامه للشيخني أيب بكر وعمر ويرفض االساءة اليهما،
حسبما هو موجود يف كتاب الكليين "الكايف" .الكليين ،الكايف ،كتاب الروضة ،ح رقم  319و الكليين ،الكايف ،كتاب
احلجة ،باب ما عند األئمة من سالح رسول اهلل ،ح رقم  1والكشي عن سعيد األعرج عن اإلمام الصادق .اخلوئي ،معجم
الرجال ،رقم  5109و رقم  9558والصفار ،بصائر الدرجات ،ج  ،4باب ( )4ما عند األئمة عليهم السالم من سالح
رسول اهلل ص وآيات األنبياء ،ح رقم ()4
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فقد أدى الغلو باألئمة ،ورفع أمر "اإلمامة" إىل مستوى العقيدة والعبادات الضرورية يف اإلسالم،
إىل اعتبار "الوالء" لألئمة احلسينيني ،شرطا للهدى والتقوى واإلخالص ،واهتام من ال يؤمن بواليتهم
756
بالضالل والشرك ،ورسم صورة سلبية "ألعداء" أئمة أهل البيت وشيعتهم ،وخصومهم.
وحسبما ينقل الكليين يف "الكايف" عن اإلمام جعفر الصادق ،فإن مثة فرقا بني اإلسالم واإلميان ،وأن
759
من مل يعرف والية أهل البيت أو مل يعرف واحدا من األئمة ،كان ضاال 757.أو مشركا 758 .أو كافرا.
وانطالقا من ذلك ،فقد اختذ الفكر "اإلمامي" موقفا سلبيا من الصحابة الذين مل يتبعوا عليا بعد وفاة
رسول اهلل (ص) مباشرة 760.واهتم عامة الناس بالردة بعد النيب (ص) إال ثالثة  ..املقداد بن األسود وأبو ذر
761
الغفاري و سلمان الفارسي.
وروى الكليين عن حممد الباقر أنه قال ":كل من دان اهلل بعبادة جيهد فيها نفسه وال إمام له من اهلل
فسعيه غري مقبول ،وهو ضال متحري واهلل شانئ ألعماله ،ومثله كمثل شاة ضلت عن راعيها وقطيعها...
ومن أصبح من هذه األمة ال إمام له من اهلل عز وجل ظاهرا عادال أصبح ضاال تائها وإن مات على هذه
احلال مات ميتة كفر ونفاق ،وإن أئمة اجلور وأتباعهم ملعزولون عن دين اهلل ،قد ضلوا وأضلوا ،فأعماهلم اليت
762
يعملوهنا كرماد اشتدت به الريح يف يوم عاصف ال يقدرون مما كسبوا على شئ ذلك هو الضالل البعيد".
763
ونسب إىل الصادق ،حديثا يعترب فيه أتباع األنظمة واألحزاب املنافسة ألهل البيت مشركني.
 -2المقاطعة السياسية
 - 756الكليين ،الكايف ،كتاب اإلميان والكفر ،باب أدىن ما يكون فيه العبد مؤمنا أو كافرا ،ح رقم 1
 - 757املصدر ،باب أن اإلسالم حيقن به الدم ،ح رقم  4و كتاب احلجة ،باب معرفة اإلمام والرد إليه ،ح رقم 6
 - 758املصدر ،باب الشرك ،ح رقم 5
 - 759املصدر ،كتاب احلجة ،باب أنه من ادعى اإلمامة وليس هلا بأهل ،ح رقم  2و كتاب احلجة ،باب معرفة اإلمام
والرد إليه ،ح رقم 5
 - 760املصدر ،كتاب اإلميان والكفر ،باب يف قلة عدد املؤمنني ،ح رقم 6
 - 761املصدر ،كتاب الروضة ،ح رقم 341
 - 762املصدر ،كتاب احلجة ،باب فيمن دان اهلل بغري إمام من اهلل ،ح رقم 2
 - 763ويقول فيه " :من أشرك مع إمام إمامته من عند اهلل من ليست إمامته من اهلل ،كان مشركا باهلل" .املصدر ،باب أنه
من ادعى اإلمامة وليس هلا بأهل ،ح رقم 6
311

وقد أدى تكفري أئمة املخالفني ،وأتباعهم ،واحلكم بضالهلم ،إىل موقف سليب آخر ،هو الفصل
االجتماعي والسياسي بني الشيعة "اإلمامية" وغريهم من املسلمني املخالفني ،استنادا اىل رواية عن الصادق
خياطب فيها الشيعة":أحبوا يف اهلل من وصف صفتكم وأبغضوا يف اهلل من خالفكم وابذلوا مودتكم
764
ونصيحتكم ملن وصف صفتكم وال تبتذلوها ملن رغب عن صفتكم وعاداكم عليها وبغى لكم الغوائل".
765
وأنه قال ":من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال جيلس جملسا ينتقص فيه إمام أو يعاب فيه مؤمن".
وكان من الطبيعي بعد ذلك أن يدعو الفكر اإلمامي إىل مقاطعة األنظمة احلاكمة ،وأن يروي عن
الباقر النهي عن الدخول يف أعمال احلكام املخالفني.

766

 - 3المقاطعة االجتماعية
وإذا كانت مقاطعة الظاملني مفهومة ومعروفة عن أئمة أهل البيت ،فإن اإلمامية رووا عنهم روايات
أخرى تأمر مبقاطعة املخالفني اجتماعيا ،كما روى الكليين عن أيب عبد اهلل أنه قال لبعض الشيعة مستنكرا":
تصافحون أهل بالدكم وتناكحوهنم؟ أما إنكم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عرى اإلسالم وإذا
ناكحتموهم اهنتك احلجاب بينكم وبني اهلل عز وجل".

767

ونتيجة لقرار مقاطعة املخالفني اجتماعيا فقد قام اإلمامية مبقاطعتهم يف الصلوات والعبادات ،وحترمي
صالة اجلماعة خلفهم إال للتقية.

764
765
766
767
768
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768

 املصدر ،كتاب الروضة ،رسالة اإلمام الصادق ،حديث رقم 1 املصدر ،كتاب اإلميان والكفر ،باب جمالسة أهل املعاصي ،ح رقم  8و  9و  12و 15 املصدر ،ح رقم  5 – 8531و ح رقم 12 - 8538 املصدر ،ح رقم 17 - 9561 -املصدر ،ح رقم  2 – 5276و ح رقم  7 – 5281و ح رقم 4 - 5278

وقد أدى موقف املقاطعة االجتماعية ببعض اإلمامية إىل حترمي الزواج بني الطرفني

769

وروى الكليين جمموعة روايات هبذا املضمون ،تنهى عن الزواج من النواصب واملخالفني 770.وال سيما
النساء "املؤمنات" منهم 771.كما عن الفضيل بن يسار قال :قلت أليب عبد اهلل :إن المرأيت أختا عارفة على
عز
رأينا ،وليس على رأينا بالبصرة إال قليل ،فأزوجها ممن ال يرى رأيها؟ قال :ال وال نعمة وال كرامة ..إن اهلل َّ
وجل يقول" :فال ترجعوهن إىل الكفار ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن" 772.وروى الكليين حديثا عن أيب
عبد اهلل يربر ويفسر تزويج اإلمام علي البنته أم كلثوم من عمر بن اخلطاب ،باالغتصاب واإلكراه" :إن ذلك
فر ٌج غُصبناه".

773

 - 4المقاطعة االقتصادية
وتناقل اإلمامية أحاديث عن أئمة املذهب بوجوب مقاطعة الشيعة ملخالفيهم اقتصاديا ،وخصوصا يف
موضوع الزكاة .وحترمي دفع الزكاة للفقراء املخالفني 774.ووجوب إعادة إخراج الزكاة مرة ثانية إن مت وضعها يف
غري موضعها.

775

 -5االنطواء وتعزيز العالقات الداخلية
ونتيجة لالنفصال الذي أحدثته نظرية "اإلمامة اإلهلية" بني اإلمامية وحميطهم اإلسالمي العام ،أدرك
اإلماميون مبكراً أمهية تعزيز العالقات الداخلية ،فنقلوا عن الباقر قوله ألحد أصحابه ":يا خثيمة أبلغ من
ترى من موالينا السالم وأوصهم بتقوى اهلل العظيم وأن يعود غنيهم على فقريهم وقويهم على ضعيفهم ،وأن
769
770
771
772
773
774
775
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 املصدر ،ح رقم 12 - 9556 املصدر ،ح رقم  3 – 9547و ح رقم  8 – 955 2و ح رقم 4 - 9548 املصدر ،ح رقم  8 – 955 2و ح رقم 4 - 9548 املصدر ،ح رقم 6 - 9550 املصدر ،ح رقم  1 – 9536و ح رقم 2 - 9537 املصدر ،ح رقم  6 – 5928و ح رقم 1 - 5744 -املصدر ،ح رقم 2 - 5924

يشهد حيهم جنازة ميتهم ،وأن يتالقوا يف بيوهتم ،فإن لقيا بعضهم بعضا حياة ألمرنا ،رحم اهلل عبدا أحيا
أمرنا" 776.ونقلوا عن أيب عبد اهلل الصادق أنه أوصى الشيعة بالتزاور واحملادثة والتربي والتويل.

777

وقد لعبت هذه األحاديث والوصايا بمقاطعة المخالفين عباديا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا
ونفسيا ،وتعزيز العالقات الداخلية الشيعية ،دورا كبيرا في تشييد الكيان الطائفي الخاص للشيعة،
وفرض جدار من العزلة حولهم ،وتحويلهم من طليعة سياسية تناضل من أجل مصالح األمة العامة في
الحرية والعدالة والشورى ،الى مجموعة خاصة منطوية على نفسها وتتبادل العداوة والبغضاء مع
اآلخرين.
 -6التطرف ضد الصحابة
ولعل أكرب عامل يف عزل الشيعة يف غيتو طائفي ،كان قيامهم بلعن اخللفاء الثالثة باعتبارهم "مغتصبني
حلق االمام علي باخلالفة" ،فضال عن عائشة وطلحة والزبري ومعاوية الذين حاربوا االمام .حيث تطور املوقف
السليب من اخللفاء والصحابة ،من اعتبارهم كفاراً ومشركني ،إىل إبداء العداوة والبغضاء هلم ولعنهم.
وقد روى الكليين عن أيب جعفر الباقر أنه قال":إن الشيخني (أبا بكر وعمر) فارقا الدنيا ومل يتوبا ومل
يتذكرا ما صنعا بأمري املؤمنني فعليهما لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني" 778.وأضافت بعض الروايات اليهما
779
آخرين من الصحابة وزوجات النيب.
وجتلى السب واللعن بصورة سافرة ،يف بعض عهود الفاطميني (وخاصة يف أيام احلاكم بأمر اهلل)
الذين جهروا باللعن يف القاهرة وكتبوا ذلك على جدران املساجد.
776
777
778
779
780

781

 املصدر ،كتاب اإلميان والكفر ،باب زيارة اإلخوان ،ح رقم 2 املصدر ،باب تذاكر اإلخوان ،ح رقم  2و ح رقم  3و  4و  6وكتاب الروضة ،ح رقم 292 املصدر ،كتاب الروضة ،ح رقم 343 املصدر ،ح رقم 10 - 5144 -أمر احلاكم بأمر اهلل الفاطمي نائبه بدمشق بعقاب رجل مغريب ،وضربه والطواف به على محار ،والنداء :هذا جزاء

من أحب أبا بكر وعمر ،مث ضربت عنقه .الشكعة ،اسالم بال مذاهب ،ص523
314

780

يقول املقريزي ":دخل الفاطميون اىل مصر يرافقهم التعصب ملذهبهم ،والتفاين الصريح يف حب أهل
الكساء (ع) حىت أن املعز "أمر يف رمضان سنة  362أن يكتب على سائر األماكن مبدينة مصر :خري
الناس بعد رسول اهلل (ص) أمري املؤمنني علي بن أيب طالب".

782

وملا دخل جوهر (قائد املعز الفاطمي) اىل مصر وبىن القاهرة ،أذن يف مجيع املساجد اجلامعة وغريها
(حي على خري العمل) وأعلن تفضيل علي بن أيب طالب على غريه ،وجهر بالصالة على احلسن واحلسني
وفاطمة الزهراء (رض) فقابله الرعية ونادوا :معاوية خال املؤمنني .فأرسل جوهر رجال اىل اجلامع فنادى :أيها
الناس أقلوا ا لقول ودعوا الفضول ،فال ينطقن أحد اال حلت به العقوبة املوجعة .ويف سنة  372أمر العزيز
بقطع صالة الرتاويح من مجيع البالد املصرية .ويف سنة  381ضرب رجل مبصر وطيف به يف املدينة من أجل
أنه وجد عنده كتاب املوطأ ملالك بن أنس.

783

لقد قام الفاطميون بذلك ،يف الوقت الذي كان العباسيون يعرتفون بشرعية اخللفاء الثالثة وجيلوهنم
وحيرتموهنم .
وقد استغل القادر العباسي مسألة سب اخللفاء كنقطة مهمة لتكفري الفاطميني ،وإثارة الرأي العام
االسالمي ضدهم.

781

 -يقول فاضل األنصاري":نقل عن قيام اخلطباء بلعن اخللفاء الراشدين الثالثة األول ،ونقش فضائل االمام علي بن

ايب طالب وذريته على السكة وجدران املساجد ،وابطال صالة الرتاويح من مساجد مصر وسورية على اعتبار أن عمر بن
اخلطاب هو الذي ابتدعها" .األنصاري ،قصة الطوائف ..ص 295
782

 -املقريزي ،اخلطط ح 4ص 156

783

 -املقريزي ،اخلطط ج  4ص 155و156و 157وبعد القضاء على الفاطميني" ،اختذ امللوك من بين أيوب يوم

عاشوراء يوم سرور ،يوسعون فيه على عياهلم ،ويتبسطون يف املطاعم ،ويصنعون احلالوات ،ويتخذون األواين اجلديدة،
ويكتحلون ويدخلون احلمام جريا على عادة أهل الشام اليت سنها هلم احلجاج يف أيام عبد امللك .وقد أدركنا بقايا مما عمله
بنو أيوب من اختاذ يوم عاشوراء يوم سرور وتبسط" .املقريزي ،اخلطط ج 2ص 385
315

وكما هو معروف ،فان العباسيني كانوا يف بدايتهم فرقة من "الرافضة" ويتخذون منهم موقفا سلبيا من
اخللفاء الثالثة.

784

ولكنهم بدأوا تدرجييا بالتخلي عن عقيدة الرفض ،وتبين التسامح جتاه اخللفاء الراشدين،

بل وتقديرهم وتقديسهم ،وإعدام من يشتمهم ويلعنهم (كما فعل املتوكل).
وكان اخلليفة العباسي املأمون قد حاول ذات مرة أن يكتب كتابا يف الطعن على معاوية فقال له
القاضي حيىي بن أكثم :يا أمري املؤمنني العامة ال تتحمل هذا ،وال سيما أهل خراسان ،وال تأمن أن يكون
هلم نفرة .فرتاجع عن ذلك.

785

وحاول املعتضد تكرار ذلك مرة أخرى فكتب كتابا ليقرأ على املنابر بلعن معاوية ،ولكنه تراجع هو
اآلخر أيضا.

786

وهذا ما مل يفهمه الشيعة والفاطميون الذين أصروا على موضوع اللعن فكان عامال من

عوامل انفصاهلم عن اجلماهري وانعزاهلم وحماربتهم ،وسقوطهم يف النهاية.

 -7رد فعل المسلمين ضد الشيعة بسبب الغلو واللعن والتكفير
ومع تضخيم العباسيني للخلفاء الثالثة كرموز مقدسة هلم وألهل السنة ،فان التعدي عليهم بالسب
واللعن ،كان يعزل الشيعة يف غيتوات ضيقة ،ويدفع البعض اىل اعتبار ذلك جرمية كربى تستحق التكفري
واإلخراج من امللة ،وميكن مشاهدة ذلك يف املواقف التالية:
 -1قول االمام مالك" :الذي يشتم أصحاب النيب (ص) ليس له سهم أو نصيب يف
االسالم".
784

787

 -املسعودي ،مروج الذهب ،ج  ،3ص  ،252والطربي ،ج ،6ص 43و ،83وابن األثري ،الكامل يف التاريخ ،ج،5
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 -البيهقي ،احملاسن واملساوئ ،ج 1ص 108

786

 -الطربي ،يف حوادث سنة 284

787

 -كتاب السنة للخالل ،رقم 776
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 -2قول اإلمام أمحد بن حنبل ،عندما سئل عن من يشتم أبا بكر وعمر وعائشة،
788
فقال" :ما أره على االسالم".
 -3والبخاري الذي قال" :ما باليت صليت خلف رافضي أو صليت خلف اليهود
والنصارى .ال يسلم عليهم ،وال يعادون (من العيادة) وال يناكحون وال يشهدون وال تؤكل
789
ذبائحهم".
 -4وابن قتيبة الدينوري الذي قال" :إن غلو الرافضة يف حب علي املتمثل يف تقدميه
على من قدمه رسول اهلل (ص) وصحابته عليه ،وادعاؤهم له شركة النيب يف نبوته وعلم الغيب
لألئمة من ولده ،وتلك األقاويل واألمور السرية قد مجعت اىل الكذب والكفر أفراط اجلهل
790
والغباوة".
791

 -5والفريايب الذي قال":ما أرى الرافضة اال زنادقة".
 -6وعبد القاهر البغدادي الذي قال ":وأما أهل األهواء من اجلارودية واهلشامية
واجلهمية واإلمامية الذين كفروا خيار الصحابة ..فإنا نكفرهم ،وال جتوز الصالة عليهم عندنا
792
وال الصالة خلفهم".
 -7والقاضي عياض الذي قال":نقطع بتكفري غالة الرافضة يف قوهلم إن األئمة
أفضل من األنبياء" .والسمعاين الذي قال":اجتمعت األمة على تكفري اإلمامية ،ألهنم يعتقدون
793
تضليل الصحابة وينكرون أمجاعهم وينسبوهنم اىل ما ال يليق هبم".
788

 -املصدر السابق.

789

 -البخاري ،خلق افعال العباد ،ص 125

790

 -الدينوري ،ابن قتيبة ،االختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية واملشبهة ،ص 47

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpo...66&postcount=6
791

 -الاللكائي ،ج  8ص 1545

792

 -البغدادي ،عبد القاهر ،الفرق بني الفرق ،ص 357

793

 -القاضي عياض ،األنساب341/6 ،
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 -8وأخريا وليس آخرا ،إبن تيمية الذي استنتج من كل تلك الفتاوى قائال ":وهبذا
794
يتبني أهنم شر من عامة أهل األهواء وأحق بالقتال من اخلوارج".
واختلق بعض حمدثي أهل السنة ،أحاديث على لسان النيب تدعو لقتل الشيعة ،مثل هذا احلديث الذي
رواه ابن حجر اهليثمي" :إن عليا قال :قال رسول اهلل :يظهر يف أميت يف آخر الزمان قوم يسمون الرافضة
يرفضون االسالم" ،والذي أخرجه الدار قطين بزيادة أنه قال لعلي" :فإن ادركتهم فاقتلهم فاهنم مشركون ،قال
قلت :ما العالمة فيهم :قال يقرضونك مبا ليس فيك ويطعنون على السلف".

795

ومل يتوقف األمر عند عزل الشيعة يف "غيتو طائفي" وامنا تعدى اىل مهامجتهم وإحراق دورهم
ودكاكينهم ومساجدهم ومكتباهتم ،وقتلهم واغتصاب نسائهم ،يف فنت استعرت يف بغداد واصفهان خالل
القرون التالية.
يقول ابن خلدون يف (تارخيه) ":فلما كان سنة إحدى ومخسني وثلثمائة أصبح مكتوباً على باب اجلامع
ببغداد لعن صريح يف معاوية ومن غصب فاطمة فدك ومن منع من دفن احلسن عند جده ومن نفى أبا ذر
ومن أخرج العباس من الشورى.
ونسب ذلك إىل معز الدولة .مث حمي من الليلة القابلة فأراد معز الدولة إعادته .فأشار املهليب بأن
يكتب مكان احملو لعن معاوية فقـط والظامليـن آلل رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم.
ويف ثامن عشر ذي احلجة من هذه السنة أمـر النـاس بإظهـار الزينـة والفـرح لعبـد العزيـز مـن أعيـان
لشيعـة.
وفـي السنـة بعدهـا أمـر النـاس فـي يـوم عاشوراء أن يغلقوا دكاكينهم ويقعدوا عن البيع والشراء ويلبسوا
املسوح ويعلنوا بالنياحة وخترج النساء مسبالت الشعور مسودات الوجوه قد شققن ثياهبن ولطمن خدودهن

794

 -ابن تيمية ،جمموعة الفتاوى ،ج  28ص482

795

 -اهليتمي ،ابن حجر ،الصواعق احملرقة ،ص 3
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حزناً على احلسني ففعـل النـاس ذلـك .ولـم يقـدر أهـل ال ُسنَّة علـى منعـه ألن السلطان للشيعة .وأعيد ذلك
سنة ثالث ومخسني فوقعت فتنة بني أهل ال ُسنَّة والشيعة وجرى هنب األموال".

ويقول ابن كثري يف حوادث سنة  354هـ":مث تسلط أهل ال ُسنَّة ( احلنابله) على الروافض فكبسوا
مــسجدهم مسجد "براثا" الذي هو عش الرافضة ،وقتلوا بعض من كان فيه من القوم" وتوالت الفنت ،كل
سنة تقريبا ،يهجم عوام احلنابلة على مناطق الشيعة ومساجدهم ويعيثون فسادا.
ويف سنة  362هـ وقعت فتنة عظيمة راح ضحيتها آالف الشيعة ،و هنبت أمواهلم ،يقول ابن كثري:
"وفيها أحرق الكرخ بغداد...فاحرتقت طائفة كبرية من الدور واألموال من ذلك ثالمثائة دكان يسرتزق منه
الشيعة ،و ثالثون مسجدا وسبعة عشر ألف إنسان".

796

الصفويون واللعن
ومن املعروف أن "الصفويني" الذين حكموا بالد فارس ( )1501-1726قد تبنوا سياسة اللعن
للخلفاء علنا ،حيث كان الشاه الصفوي إمساعيل ،يسري يف الشوارع والدراويش يلعنون أبا بكر وعمر أمام
يديه ،وجيربون الناس على ترديد ما يقولون ومن يرفض يعاقب .مما أثار موجة من الكراهية والتكفري ضد
الشيعة يف العامل االسالمي .وقام األفغان باحتالل عاصمة الصفويني سنة  1726وخلع الشاه حسني
وإعدامه .وبعد سقوطهم ،حاول اإلمرباطور األفشاري نادر قلي شاه ( ،)1736-1747أن يوقف عادة
اللعن ويقضي عليها ألهنا كانت تسبب التوتر بني رعيته ،فعقد مؤمتراً اسالميا يف النجف بتاريخ  25شوال
1156هـ1743 /م ضم كبار علماء ال ُسنَّة والشيعة ،وتوصل خالله اىل قرار مبنع السب للخلفاء .وتعهد
باستحالل دم وأموال وأعراض من يسب الشيخني.
وقد كان موضوع تكفري الشيعة على هذا األساس حمورا رئيسيا يف ذلك املؤمتر ،حيث سأل ممثل العلماء
ا لشيعة اإليرانيني املال باشي علي أكرب ،حماوريه من علماء أهل السنة :ملاذا تكفروننا ،وحنن من أهل القبلة؟

796
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 -ابن كثري ،البداية و النهاية ج  11ص  ،273تاريخ ابن خلدون ج 4ص 447-446

 797فقال العامل السين املفاوض ،األفغاين هادي خوجة :أنتم تكفرون بسبكم الشيخني ،وتكفرون بتضليلكم
الصحابة وتكفريكم إياهم ،فأعلن املال باشي ختلي الشيعة عن السب واللعن واإللتزام بالرتضي على مجيع
الصحابة.
ومع ذلك أصر أحد العلماء ال ُسنَّة املشاركني يف املؤمتر وهو "حبر العلم" على تكفري الشيعة ،وعدم قبول

توبتهم 798.وكاد املؤمتر يفشل لوال تدخل مفيت األحناف املال محزة ،وإعالنه قبول علماء ال ُسنَّة اللتزام علماء

الشيعة بعدم سب الصحابة مستقبال ،وإعادة االعتبار اليهم واالعرتاف هبم كفرقة من الفرق االسالمية.

799

ورغم عدم قيام كثري من الشيعة بسب اخللفاء الراشدين ،والتزامهم بالرتضي على الصحابة ،وال سيما
بعد قيام اجلمهورية االسالمية االيرانية ،وتبنيها لسياسة الوحدة االسالمية ،إال أن ظاهرة السب واللعن مل
ختتف متاما من بني صفوف الشيعة ،وظلت تتأجج بقصص وحكايات عن ضرب عمر للزهراء وإشعال
النريان يف باهبا واسقاط جنينها ،وما اىل ذلك .وهو ما ساهم ويساهم يف عزل الشيعة بصورة عامة يف غيتو
طائفي ،فضال عن تكفريهم وإعالن احلرب عليهم ،من قبل بعض األوساط املتشددة من "أهل السنة".
وهناك بالطبع أسباب سياسية أخرى ،تدفع بعض احلكومات السنية املستبدة ،الختاذ موضوع (اللعن)
مادة حملاصرة الشيعة والتمييز ضدهم ،وعزهلم والتضييق عليه ،وحماربتهم.

797

800

 -السويدي ،عبد اهلل بن حسني بن مرعي العباسي (1174هـ) ،احلجج القطعية التفاق الفرق االسالمية ،ص 19

–  20املكتبة احللبية مبصر ،مطبعة السعادة ،الطبعة األوىل 1323هـ ( / )1905صورة منه على املكتبة الوقفية على شبكة
االنرتنت
798

 -املصدر ،ص 21

799

 -املصدر ،ص 21

800

 -السامرائي ،سعيد ،الطائفية يف العراق الواقع واحلل ( )1993ص  246مؤسسة الفجر ،لندن ط1993 ،1
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الفصل الثاني
تحول المذاهب السنية الى طوائف
التعصب والصراع بين المذاهب السنية
قبل أن تتحول احلركة السياسية الشيعية اىل "طائفة" ،كانت املدارس الفكرية والفقهية السنية تتصارع
ليس مع الشيعة فقط وإمنا فيما بينها أيضا .فقد اشتد اخلالف بني املرجئة والقدرية واملعتزلة واجلهمية ،وحاول
األمويون قمع بعض الت وجهات الفكرية املعارضة هلم ،فقام وايل العراق احلجاج بن يوسف الثقفي بقتل معبد
اجلهين الذي كان يرفض القول بالقدر ،صربا ،سنة  88هـ ،وأفىت عبد الرمحن األوزاعي بقتل غيالن الدمشقي
وقطع يديه ورجليه ،لنفس السبب .وأمر اخلليفة األموي هشام بن عبد امللك ،واليه على العراق خالد بن
عبد اهلل القسري ،بقتل اجلعد بن درهم سنة  99فقام بذحبه يوم عيد األضحى بعد الصالة مباشرة .وكذلك
قام بقتل اجلهم بن صفوان ألهنما كانا ينفيان الصفات عن الذات اإلهلية ويقوالن خبلق القرآن.
وقام االمام أمحد بن حنبل بتكفري املعتزلة ووصفهم بالزنادقة ،وكل من يقول خبلق القرآن 801.وهكذا
حتول أتباعه ،يف القرن الرابع ،إىل طائفة متعصبة يف بغداد ،يهامجون الشيعة والشافعية ،ويضيقون ذرعا حىت
باالمام حممد بن جرير الطربي (310هـ) جملرد نفيه التجسيم عن اهلل ورفضه ملقولة "جلوس النيب حممد مع
اهلل على العرش" كما كان يقول احلنابلة ،وذلك عندما كتب على باب داره( :سبحان من ليس له أنيس
وليس له جليس) فهاجم احلنابلة بيته ورموه باحلجارة ،ومل تنقذه إال فرقة من الشرطة ،وعندما مات منعوا
تشييعه فدفن يف بيته.

802

801

 -ابن اجلوزي ،مناقب ابن حنبل ،ص 207

802

 -ابن األثري ،الكامل ،ج 1ص  ،171وابن كثري ،البداية والنهاية ،ج  11ص 145
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وذكر ابن كثري يف تارخيه عن حوادث سنة 363هـ اليت وقعت يف بغداد بني الشيعة و"أهل السنّة"
وتسمى بعضهم بطلحة،
مبناسبة يوم عاشوراء ،فقال" :إ ّن مجاعة من "أهل السنّة" أركبوا امرأة مسّوها عائشةّ ،
وبعضهم بالزبري ،وقالوا :نقاتل أصحاب علي (عليه السالم) ،فقتل بسب ذلك خلق كثري".

803

ومل يقتصر التعصب الطائفي على احلنابلة ،وامنا تفشى التعصب الشديد يف بغداد ،ملذهب أيب حنيفة،
حىت أن اخلليفة القادر باهلل أراد تولية عهد القضاء لقاض شافعي ،يف أواخر القرن الرابع اهلجري ،فثار
األحناف ،ووقعت الفنت فاضطر اخلليفة إىل إرضائهم وعزل القاضي الشافعي ،وأحل حمله قاضيا حنفيا.

804

وبالنسبة للمالكية ،فقد حتول االمام مالك ،بعد وفاته ،يف نظر أتباعه من املصريني اىل شخص مقدس،
كانوا يتربكون بقلنسوته ويطلبون الربكة ونزول املطر هبا ،وعندما استنكر االمام الشافعي ذلك وهناهم عنه،
قاموا بالتظاهر ضده مطالبني الوايل بإخراج االمام الشافعي من مصر ،مما أجرب الوايل على قبول طلبهم خوفا
من الفتنة واتساعها ،لكن الوايل تويف قبل أن ينفذ قراره.

805

ومن مظاهر ذلك التعصب الطائفي ،املبالغة يف تعظيم معاوية والدفاع عن جرائم ابنه يزيد ،ويذكر أن
االمام احلافظ عبد الرمحن النسائي (303هـ) ،ألف كتابا يف (فضائل الصحابة) ،فسئل يف دمشق :ماذا أخرج
يف كتابه عن معاوية؟ فقال :أي شئ أخرج؟ "اهلل ال تشبع بطنه"؟ ،فضرب يف املسجد ،وأخرج منه ،وديس
على خصيتيه مما أدى اىل وفاته.

806

803

 -ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج  ،11ص 312

804

 -حسني عبد األمري يوسف ،نشأة املذهب الشافعي وتطوره تارخييا ،ص  157دار ومكتبة البصائر ،بريوت 2012

الطبعة األوىل
805

 -املصدر ،عن ابن حجر العسقالين ،توايل التأسيس ،ص 84

806

 -ابن كثري ،البداية والنهاية ،والذهيب،
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وهون
وبالنسبة ليزيد بن معاوية ،فقد توقف أبو حامد الغزايل يف لعنه وسبه ،وشكك بقتله للحسنيّ ،

من مسألة القتل فاعتربها أدىن من الكفر ،واحتمل توبة يزيد ،وتوصل اىل عدم جواز لعن أحد ممن مات من
املسلمني بعينه ،وأفىت بفسق من لعنه وعصيانه هلل تعاىل 807.وقال إبن الصالح":إن قاتل احلسني ال يك ّفر
بذلك ،وامنا ارتكب إمثا" 808.وقد اشتهر الفقيه املالكي القاضي إبن العريب بالدفاع عن يزيد ،واعتباره واحدا
من الزهاد والتابعني "الذين يقتدى بقوهلم ويرعوى من وعظهم" 809.وتربيره لقتل احلسني بقوله":ما خرج اليه
أحد اال بتأويل ،وال قاتلوه اال مبا مسعوا من جده املهيمن على الرسل" ...اهنا ستكون هنات وهنات ،فمن
أراد أن يفرق أمر هذه األمة وهي مجيع فاضربوه بالسيف كائنا من كان" فما خرج الناس إال هبذا وأمثاله".
810

تفكك الوحدة السنية
وكما رأينا يف الباب الثالث ،فإن اخلليفة العباسي القادر ،حاول أن يشكل جبهة سنية موحدة ،يف
مقابل البويهيني والفاطميني ،ولكن ما أن ذهب خطر هؤالء بعيداً ،حىت تفككت الوحدة السنية ،حيث
انتفض املعتزلة سنة  460يف بغداد ،بقيادة إبن الوليد حممد بن أمحد بن عبد اهلل الكرخي (478هـ) الذي
عزم على إظهار االعتزال ،بتحريض من مجاعة من أهل مذهبه ،مما اضطر مجعا من الفقهاء وأهل احلديث
اىل الطلب من اخلليفة القائم وسؤاله باخراج "االعتقاد القادري" وقراءته ،واتفقوا ومعهم اخلليفة على لعن من
خالفه وتكفريه.

811

807

 -ابن طولون ،مشس الدين ،قيد الشريد من أخبار يزيد ،ص  59 - 57دار العلوم للطباعة ،القاهرة.

808

 -املصدر ،ص 60

 - 809وذلك اعتمادا على نقل االمام أمحد بن حنبل خطبة ليزيد ابن معاوية يف كتابه :الزهد .ابن العريب ،أبو بكر (543
هـ) العواصم من القواصم ،ص  339حتقيق الدكتور عمار طاليب  ،1974مكتبة دار الرتاث ،القاهرة
 - 810ابن العريب ،العواصم من القواصم ،ص 338
 - 811راجع :ابن عماد احلنبلي عبد احلي بن أمحد (1089 -هـ) ،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب 363/3 ،وابن
كثري ،البداية والنهاية  96/12وكانت التوترات بني املذاهب السنية احلنفية واملالكية والشافعي واحلنبلية ،تشتعل هنا وهناك
323

وأصدر القاضي احلنبلي الشريف أبو جعفر عبد اخلالق بن عيسى فتوى بإهدار دم اإلمام أيب الوفاء
علي بن عقيل سنة  461الهتامه بالنزوع اىل االعتزال .مما دفعه اىل اهلرب أربع سنني ،وعدم الظهور إال بعد
إعالن توبته أمام حشد من الناس وبتوقيع الشهود عليه.

812

وتفجر الصراع بني املذاهب السنية ،يف ظل خالفة املقتدي حممد بن القائم ( )487 – 467ويف
زمن السلطان السلجوقي (احلنفي) طغرلبك ،حيث قام وزيره (املعتزيل احلنفي) حممد بن منصور الكندري
(456هـ ) بشن محلة إعالمية شعواء ضد األشاعرة والشافعية ،واعتبارهم مبتدعني ،ولعنهم على املنابر بسبب
"خروج أيب احلسن األشعري مؤسس املذهب على طريقة السلف يف مسألة صفات اهلل" .ومنع األشاعرة من
الوعظ والتدريس ،وعزهلم عن اخلطابة باجلامع ،وتسبب ذلك يف فتنة طائفية كربى طار شررها فمأل اآلفاق،
وطال ضررها فشمل خراسان والشام واحلجاز والعراق .وحسبما يقول الدكتور طه جابر العلواين :فان
"السالجقة األتراك حني سيطروا على العراق وحتكموا يف مقاليد بغداد اضطهدوا سائر الفرق واملذاهب
اإلسالمية اليت ال تتبىن توجههم "املاتريدي" يف العقائد واحلنفي اخلاص يف الفقه .وقد أصاب األشاعرة
بني فرتة وأخرى ،كما هو احلال يف مصر والعراق وفارس ،وجاء يف معجم البلدان لياقوت احلموي ،عند احلديث عن
اصفهان :وقد فشا اخلراب يف نواحيها ،لكثرة الفنت والتعصب بني الشافعية واحلنفية ،واحلروب املتصلة بينهما ،فكلما ظهرت
طائفة هنبت حملة األخرى ،وأحرقتها وخربتها ،ال خيافون يف ذلك إال وال ذمة .قال تاج الدين السبكي ( )771-يف
(طبقات الشافعية الكربى) :وقعت فتنة بني احلنفية والشافعية يف نيسابور ،ذهب حتت هياجها خلق كثري ،وأحرقت األسواق
واملدارس ،وكثر يف الشافعية ،فانتصروا بعد ذلك على احلنفية ،وأسرفوا يف أخذ الثار منهم يف سنة .554
812

 -يذكر االمام زين الدين احلنبلي يف (طبقات احلنابلة) وابن قدامة املقدسي يف (حترمي النظر يف كتب الكالم) فتوى

القاضي ابن عيسى ،باهدار دم ابن عقيل سنة  461وهروبه أربع سنوات ،وبينما كان مسافرا يف سفينة مسع رجال يقول:
متنيت لو لقيت هذا الزنديق ابن عقيل حىت اتقرب اىل اهلل تعاىل بقتله واراقة دمه .ففزع ابن عقيل من هذا الوعيد الرهيب،
فأسرع اىل اعالن توبته امام حشد من الناس ،وبتوقيع الشهود عليه ،ومما قاله يف حمضر توبته :اين أبرأ اىل اهلل تعاىل من
مذاهب املبتدعة :االعتزال وغريه ،ومن صحبة اربابه وتعظيم اصحابه ،والرتحم على أسالفهم والتكثر بأخالقهم ،وما كنت
علق ته ووجد خبطي من مذاهبهم وضاللتهم ،فأنا تائب اىل اهلل سبحانه وتعاىل من كتابته وقراءته ،وانه ال حيل يل كتابته وال
قراءته وال اعتقاده ...ومن عاد فينتقم اهلل منه واهلل عزيز ذو انتقام .ابن قدامة ،حترمي النظر ،ص 33
324

واملذاهب السنية الفقهية املغايرة هلم عنت كبري ،وعرفت بغداد يف عهدهم عقوبة إعدام كتب املخالفني
ملذهب الدولة حرقاً .قبل أن ميارس املغول ذلك يف إغراق كتب العلم يف هنر دجلة بعد قرنني من الزمان".
813

الفتنة بين الحنابلة والشافعية
وقدم شيخ الشافعية ابن القشريي اىل بغداد ،فأخذ يذم احلنابلة ،وينسبهم اىل التجسيم ،مما تسبب
يف تفجر اخلالف بني احلنابلة والشافعية (األشاعرة) ،يف سنة  469حيث دار قتال عنيف بينهم ،فأمر
اخلليفة املقتدي الوزير نظام امللك (الذي كان شافعيا) أن يصلح بني احلنابلة وابن القشريي ،فقال الشريف
ابو جعفر بن ايب موسى احلنبلي للوزير :أي صلح يكون بيننا؟ امنا يكون الصلح بني خمتصمني على والية أو
دنيا أو تنازع يف م لك ،فأما هؤالء القوم فاهنم يزعمون أننا كفار ،وحنن نزعم أن من ال يعتقد ما نعتقده كان
كافرا ،فأي صلح بيننا ،وهذا االمام مفزع املسلمني وقد كان جداه القائم والقادر أخرجا اعتقادمها للناس،
وقرئ عليهم يف دواوينهم ومحله عنهم اخلراسانيون واحلجيج اىل اطراف األرض وحنن على اعتقادمها.
وكذلك ينقل عن ابن القشريي نفس القول جتاه احلنابلة.

814

815

وأفىت القاضي أبو احلسني حممد بن حممد بن أيب يعلى الفراء (احلنبلي) ( )526-451يف كتابه
(االعتقاد) بوجوب هجران األشاعرة فيمن أوصى هبجرهم من أهل البدع والضالل.
وعندما استوزر السالجقة الوزير الشافعي (نظام امللك) قام بانقالب على سائر املذاهب السنية
ودعم الشافعية يف مواجهتهم ،وقرب أبا إسحاق إبراهيم الشريازي (476هـ) وإمام احلرمني أبا املعايل عبد
813

 -موقع الوحدةhttp://www.alwihdah.com/view.asp?cat=1&id=1480 :

814

 -آل عبد اللطيف ،عبد العزيز ،ص  260جملة أم القرى( .البداية  115 /12وذيل طبقات احلنابلة 21 /1

واملنتظم 210 /16
815

 -ابن عساكر الدمشقي ( )571-تبيني كذب املفرتي فيما نسب اىل أيب احلسن األشعري ،ص  108موقع خزانة

املذهب الشافعي
325

امللك بن عبد اهلل اجلويين (478هـ ) وبىن هلما املدرسة النظامية 816 .وحاول الشافعية احتكار املذهب السين
يف ظل السالجقة يف القرن اخلامس اهلجري ،حيث كانوا حيصرون الدخول للمدرسة بأتباع املذهب الشافعي،
ويهامجون األحناف واحلنابلة واملالكية ،فضال عن الشيعة واملعتزلة.
كما عمد السالجقة اىل تشجيع املتصوفة والعناية هبم وإنشاء الربط هلم ،لرتويج االنصراف للعبادة
اخلالصة والزهد يف احلياة واالبتعاد عن السياسة وشؤون الدنيا من جهة أخرى.

817

وظلت اخلالفات الطائفية مستعرة بني األحناف والشافعية واحلنابلة ،إىل وقت طويل ،حيث كان
حممد بن موسى ،قاضي دمشق احلنفي (597هـ) يقول" :لو كان يل من األمر شيء ألخذت على الشافعية
اجلزية".

818

فيما كان الفقيه الشافعي أبو حامد الطوسي ،املتوىف يف نفس العام يقول ":لو كان يل األمر

لوضعت على احلنابلة اجلزية" وعندما كان يسأل عن زواج احلنفي بشافعية يقول ":ال جيوز ألنه يشك يف
إمياهنا" أو " جيوز قياسا على الكتابية".

816

819

أما أهل األندلس فكانوا مالكية يطردون من األندلس احلنفي

 -افتتحت املدرسة النظامية ببغداد سنة  495وأنشأ الوزير نظام امللك مدارس عديدة على غرارها يف مدن أخرى مثل

البصرة ومرو واملوصل وهراة ونيسابور واصفهان وغريها خلدمة مصاحل الدولة السلجوقية وحماربة التشيع واالعتزال عن طريق
التعليم .ورغم متذهب السالجقة عموما باملذهب احلنفي ،فقد كان الوزير نظام الدين شافعيا اشعريا ،لذلك كانت من
شروط القبول يف املدرسة النظامية أن يكون الطالب شافعيا أصال وفرعا...ومن بني العوامل اليت أملت انشاء تلك املدارس
حاجة الدولة اىل املوظفني من عمال وقضاة وكتاب ،وقد ضمن الوزير عن طريقها كفاءات هامة تطيع أوامره .كما يقول
الدكتور فاضل األنصاري ،يف قصة الطوائف ..االسالم بني املذهبية والطائفية ( )2000ص  265دار الكنوز األدبية بريوت
لبنان ،ط1
817

 -األنصاري ،قصة الطوائف ..ص 266 – 265

818

 ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج 12ص 187 -ابن العماد احلنبلي ،شذرات الذهب ،ج  4ص 224

819

326

والشافعي واحلنبلي اذا وفد عليها ،فان كان معتزليا فرمبا قتلوه .وهلذا أفىت البعض بتعزير من يرتك مذهبا
ملذهب ،من باب سد الذريعة.

820

وحيدثنا القاضي أبو بكر بن العريب عن جانب من ظاهرة التعصب الطائفي يف املغرب واألندلس،
فيقول":كان سبب ذلك أن الفنت ملا ضربت رواقها وتقاتلت العباسية واألموية ،وبعدت أقطار االسالم
وتعذر ضبطها بالنظام ،وانتشرت الرعية ،نفذ إىل هذه البالد (األندلس أو املغرب) بعض األموية ،فألفى
هاهنا عصبية فثاروا به ،وأظهر احلق وقال :أمحي السنة ،فال فقه إال فقه أهل املدينة ،وال قراءة إال قراءهتم،
فألزم الناس العمل مبذهب مالك والقراءة على رواية نافع ،ومل ميكنهم من النظر والتخيري يف مقتضى األدلة،
مىت خرج ذلك عن رأي أهل املدينة ،وذلك ملا رأوه من تعظيم مالك لسلفهم ،وملا أرادوه من صرف قلوب
الناس اليهم  ،يف تعلقهم بسرية حرم رسول اهلل ودار نبوته ومقر سنته ،فصار التقليد دينهم واالقتداء يقينهم،
فكلما جاء أحد من املشرق بعلم ،وقعوا يف صدره وحقروا من أمره ،إال أن يسترت عندهم باملالكية ،وجيعل ما
عنده من علوم على رسم التبعية ...وبقيت احلال هكذا فماتت العلوم إال عند آحاد ...واستمر القرون على
موت العلم وظهور اجلهل ،فكل من ختصص مل يقدر على أكثر من أن يتعلق ببدعة الظاهر ،فيقول :اتبع
الرسول ،فكان هذا عونا على الباطل ،وذلك بقدر اهلل وقضائه".

821

ويقول املقريزي":إن املعز بن باديس محل مجيع أهل إفريقية على التمسك مبذهب مالك وترك ما
عداه من املذاهب .فرجع أهل افريقية وأهل األندلس كلهم اىل مذهب مالك إىل اليوم رغبة فيما عند
السلطان وحرصا على طلب الدنيا".

822

وحيدثنا املقريزي عن تعصب السلطان صالح الدين األيويب الذي محل الكافة على عقيدة أيب احلسن
علي بن امساعيل األشعري ،وشرط ذلك يف أوقافه ..فاستمر احلال على عقيدة األشعري بديار مصر والشام
820

 -اجلندي ،عبد احلليم ،االمام جعفر الصادق ،ص 256

821

 ابن العريب ،العواصم من القواصم ،ص 366 – 365 -املقريزي ،اخلطط ج 4ص 144

822
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واحلجاز واليمن واملغرب حىت صار هذا االعتقاد بسائر هذه البالد ،حبيث أن من خالفه ضرب عنقه ،واألمر
على ذلك اىل اليوم.

823

وانعكس اخلالف الطائفي على الشارع ،فكثرت الفنت واحلروب الطائفية هنا وهناك ،وكما ينقل ياقوت
احلموي يف "معجم البلدان" فان العصبية وقعت يف أهل الري ،وبعد أن هاجم األحناف والشوافع الشيعة،
حبيث مل يرتكوا من الشيعة من يعرف ،وقعت العصبية بني احلنفية والشافعية فكان الظفر للشافعية مع قلتهم
فخربت حمال الشافعية واحلنفية وبقيت الشافعية ،وهي أصغر حمال الري ،ومل يبق من الشيعة واحلنفية اال من
خيفي مذهبه.

824

ونظرا لتفشي التعصب والصراع بني املذاهب السنية ،يف ذلك الزمان ،فقد اشتهر على األلسن قول
املعتزيل الزخمشري حممود بن عمر (538هـ):
إذا سألوا عن مذهيب مل أبح به

وأكتمه .....كتمانه يل أسلم

فإن حنفيا قلت ،قالوا :بأنين

أبيح الطلى،وهو الشراب احملرم

وإن شافعيا قلت ،قالوا بأنين

أبيح نكاح البنت ،والبنت حترم

وإن مالكيا قلت ،قالوا بأنين

أبيح هلم أكل الكالب وهم هم

وإن حنبليا قلت ،قالوا :بأنين

ثقيل  ..حلويل..بغيض ..جمسم

وإن قلت من أهل احلديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم

823

 -املقريزي ،اخلطط ج  4ص 161

824

 -حسني عبد األمري يوسف ،نشأة املذهب الشافعي وتطوره تارخييا ،ص159
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السنّـيّة اىل وقت قريب ،حيث كان أتباع كل
واستمر التعصب واالنطواء الطائفي بني أبناء املذاهب ُ
مذهب يصلون يف ناحية من املسجد ،وحىت يف املسجد احلرام ،ورمبا ال يزال هنالك من يرفض الصالة
خلف املخالف مذهبيا ،اىل اآلن ،مما دفع الشيخ حممد سعيد البوطي (2013م) اىل احلديث عن هذا األمر
وإدانته قائال":لقد ظهر أخريا يف بعض البلدان ولدى فريق من الناس ما خيالف هذا احلق (جواز الصالة
خلف املخالف مذهبيا) املتفق عليه" واعتربه "امتداداً للتعصب السئ الذي ال وجه له يف الدين" وقال":جيب
حتذير املسلمني منه بكل وسيلة .ان تعدد احملاريب يف املساجد وتسمية كل حمراب منها باسم مذهب من
املذاهب األربعة أسوأ مظهر يتجسد فيه التخريب املقيت الذي ال معىن له وال مسوغ ،وإن ما يفعله بعض
العوام من االنزواء يف طرف من املسجد وصالة اجلماعة قائمة تؤدى أمام عينيه ال مينعه من القيام اليها إال
أن االمام ينتمي اىل غري مذهبه فهو ينتظر إمامه الذي من حزبه ال يقتدي بغريه وال يرى أن صالته تصح إال
من ورائه .نقول :إن هذا الذي شاع عند كثري من العوام أو من يتسم بسمة العلم شئ ال يستند اىل أي
أصل من أصول الدين ،وما أمجع األئمة والعلماء يف كل عصر وزمن اال على خالفه ،وما ميسك الناس على
هذه العادة إال شيئان أثنان :تعصب ال وجه له من هؤالء الناس ،وتنفيع ألناس توارثوا مثل هذه الوظائف
واعتادوا نيل جراياهتا واالستفادة منها".

825

ويالحظ الباحث حسني يوسف تأثر أغلب املؤلفات الفقهية بالعصبية املذهبية ،وهو ما سبب قلة
عرضها ألدلة األحكام الفقهية من اآليات الكرمية واألحاديث النبوية واالمجاعات املعتربة والصحيحة.

826

الفصل الثالث
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 -البوطي ،حممد سعيد ( )2013الالمذهبية أخطر بدعة هتدد الشريعة االسالمية ( )1969ص  53- 52ط 10

دار الفارايب دمشق 1985
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 -حسني  ،نشأة املذهب الشافعي وتطوره تارخييا ،ص 146

مظاهر التعصب الطائفي وأسبابه
المبحث األول:مظاهر التعصب الطائفي
بعد حتول احلركات السياسية واملدارس الفقهية والفكرية ،اىل طوائف شعبية تتوارث الصفة املذهبية
"الطائفية" جيال بعد جيل ،كما تتوارث القبائل والقوميات والشعوب عناوينها ،بعيدا عن مضامني تلك
احلركات الثورية وتلك املدارس العلمية الفكرية والفقهية ،وروحها السياسية والدينية واألخالقية ،احندرت األمة
االسالمية درجات أخرى  ،بعيدا عن القيم االسالمية األصيلة ،كروح األخوة واحملبة والرمحة والعدل والتعاون
واالخالص والتواضع واإليثار ،لتستبدل مبواقف الشك والريبة والكراهية والعداوة والتفسيق والتضليل والتكفري
والعدوان واالستئثار .وولد "االنسان الطائفي" املمسوخ املشحون بالعقد واألزمات النفسية ،املناقض لصورة
اإلنسان املؤمن الذي يريده اهلل تعاىل.
وحتتدم املشاعر الطائفية العمياء ،أحيانا بدافع اخلوف من اآلخر ،بعد حدوث حروب وجمازر،
وعمليات انتقام طائفي مجاعي ،فال يعود املرء يفرق بني أبناء الطائفة األخرى ،ويتعصب ألبناء طائفته مهما
ارتكبوا من أخطاء أو جمازر .وهنا ختتفي النظرة املوضوعية الفردية والنسبية للناس لتحل حملها نظرة مشولية
عامة سوداء حتكم على الطائفة األخرى كلها باالجرام والعنصرية والطائفية والفسق والتبديع والتضليل
والتكفري ،وما يستتبع ذلك من مواقف سلبية.
وميكننا تسجيل عدة مالمح لالنسان الطائفي ،على خمتلف املستويات:
 -1فعلى املستوى النفسي :فيما يتعلق باهلوية  ،يقدم "الطائفي" اهلوية الطائفية أوالً ،ويتخلى نفسيا
عن شعور األمة الواحدة الذي يأمر به اهلل تعاىل "وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون"(.األنبياء،
 )92كما يفضل اسم اهلوية الطائفية على اسم "املسلم" الذي مسى اهلل به املسلمني "هو مساكم املسلمني".
(احلج ) 78 ،وال يعود ينظر إىل الناس حسبما يقسمهم القرآن (يف الصفحات األوىل من سورة البقرة) اىل
مؤمنني ومنافقني وكفار ،بل جيمع بني هؤالء األصناف الثالثة يف خانة واحدة ويقسمهم اىل "سنة" و"شيعة"
أو أية طائفة أخرى.
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 -2وعلى املستوى األخالقي :ال يلتزم "الطائفي" باحلق والعدل ،كما أمر اهلل تعاىل " وال تقتلوا النفس
اليت حرم اهلل اال باحلق ،واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرىب"( .األنعام " )152 -151وال جيرمنكم شنآن قوم
على أال تعدلوا ،اعدلوا هو أقرب للتقوى"( .املائدة )8 ،فهو "الطائفي" ال مييز بني احلق والباطل ،أو ينحاز
اىل الباطل ضد احلق ،على العكس من املؤمن احلقيقي "الالطائفي" الذي يتبع احلق أينما كان ويعامل
الناس باحلق ،وال ينظر اىل هوياهتم الطائفية.
وعلى رغم أن اهلل عز وجل حيض على التعامل مع الناس بعدل على أساس املسؤولية الفردية ،وعدم
حتميل األبرياء مسؤولية اجملرمني ،كما يقول تعاىل يف أربع آيات متشاهبة يف القرآن الكرمي " :وال تزر وازرة
وزر أخرى"( .فاطر  )18فان "الطائفي" ينتهج أسلوب العقاب اجلماعي بصورة عمياء ضد أبناء الطائفة
األخرى ،فيما لو حدثت جرمية حبق واحد أو أكثر من أبناء طائفته ،وهذه عادة قبلية جاهلية ال تزال
موجودة أيضا يف بعض القبائل البدوية غري املتحضرة ،حىت يف داخل الطائفة الواحدة ،حيث يقومون
باالنتقام من أفضل وأعلم رجال القبيلة األ خرى ،لو وقع على أحدهم عدوان من تلك القبيلة ،دون الذهاب
اىل احملاكم أو حماسبة اجملرم بصورة شخصية.
 -3ومن أهم مسات "الطائفي" الال أخالقية :التطفيف يف امليزان ،والكيل مبكيالني خالفا لقول اهلل
تعاىل" :ويل للمطففني الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم أو وزنوهم خيسرون" (املطففون،
 ،)3-1فهو يهتم جدا بالتباكي على املآسي والكوارث واالعتداءات اليت تتعرض هلا طائفته ،وال يكرتث
أبدا جتاه ما حيدث لآلخرين وحياول انكاره أو نسيانه .كما انه يقرأ التاريخ دائما بعني عوراء فيفتخر مبا
أجنزت طائفته ،ويتناسى مواقف الطا ئفة األخرى الوطنية ،ويف نفس الوقت ينسى ما اقرتف رجال من طائفته
من خيانات وجرائم ،وينبش من أعماق التاريخ مواقف يصفها باخليانية لرجال من الطائفة األخرى ،سواء
كانت صحيحة أم كاذبة ،وحياول تعيري خصومه هبا.
 -4وعلى املستوى الثقايف :يتعصب "الطائفي" لكل ما لديه من تراث ،وال ينظر إذا ما كان صوابا أو
خطأ ،خالفا ملا يطلب اهلل تعاىل من املؤمنني "الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه" ،فرتاه يدافع باستماتة
عن أفكار ونظريات وطقوس ومصادر طائفته الثقافية ،يف حني يهاجم أفكار ونظريات وطقوس ومصادر
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الطائفة األخرى ،وال ميانع أيضا ،أو ال يستطيع أن مييز بني أقوال رجال الطائفة األخرى وفرقها املختلفة
البائدة واملعاصرة ،والرئيسية واهلامشية ،والعامة والشاذة ،واحلقيقية وامللفقة .انه ميارس نقد اآلخرين جبرأة،
ولكنه يرتدد أو يرفض أن ميارس النقد الذايت.
وهو يف حني يقدس رموزه وزعماءه وأئمته ،ويدافع عنهم ،ويربئهم من جرائمهم ،يقوم بلعن رموز
الطائفة األخرى وأئمتها ،واالستهانة هبم ونقدهم ومهامجتهم.
 -5وعلى املستوى النفسي :يتصف "الطائفي" بالغرور واجلهل املركب ،فيحسب أنه على احلق مائة
باملائة ،وانه من "الفرقة الناجية" وأن الطائفة األخرى من الفرق االثنتني والسبعني الضالة اليت تدخل النار،827
كما وصف اهلل اليهود والنصارى":وقالت اليهود ليست النصارى على شئ ،وقالت النصارى ليست اليهود
على شئ ،وهم يتلون الكتاب ،كذلك قال الذين ال يعلمون مثل قوهلم ،فاهلل حيكم بينهم يوم القيامة فيما
كانوا فيه خيتلفون"( .البقرة )113 ،ومن املعلوم أن هذا الغرور يقود اىل االستعالء على اآلخرين وتكفريهم
وتفسيقهم وتضليلهم والتحريض على قتلهم.
وكما يقول سعيد السامرائي":تصل مشاعر الطائفي اىل نقطة الالعودة عندما حيكم على اآلخرين
باخلسران املبني ،وال يعود هناك يف نظره فائدة وال أجر وال ثواب من االنفتاح عليهم والتواصل معهم ،اللهم
اال يف املستوى اخلارجي املنافق ،وحسب ما تقتضيه مصاحله التجارية أو الوظيفية أو غريها".

828

وانه

"الشخص الذي حيمل بني جنباته تلك املشاعر املرة املبنية على أسس واهية مبنية على جهل األهل واملربني
أو التوجيه اخلبيث للحكام امل تسلطني ،أو كليهما ،وحيمل هذه املشاعر جتاه أخيه املسلم مع انه يضحك يف

827

 -كما يقول ابن تيمية مثال :ان مجيع املسلمني يف النار اال أهل السنة ،فهم الفرقة الوحيدة الناجية ،وان أهل السنة مل

يتفقوا قط على خطأ ،وال يتفقون على ضاللة ،وما خالفتهم طائفة على أمر اتفقوا عليه اال والصواب معهم واخلطأ مع
غريهم .وقد صنف ابن تيمية كتبا يف الشيعة منها "جواز قتال الرافضة" و "منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة
والقدرية" .األنصاري ،قصة الطوائف..ص 344
828
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وجهه صباح مساء ،ويشاركه أفراحه وأتراحه ،ويشاركه التجارة والسفر والعمل بسبب اجلرية أو زمالة العمل أو
مقاعد الدراسة".

829

 -6وعلى املستوى الثقايف يتعصب "الطائفي" ألفكار طائفته ونظريات أئمته مهما كانت ،وحياول
تأويل النصوص القرآنية لكي تتماشى مع عقائد وفتاوى طائفته ،كما ينقل عن مفيت العراق شيخ احلنفية يف
القرن الرابع اهلجري عبد اهلل (عبيد اهلل) بن احلسني بن دالل الكرخي (340هـ) قوله ":األصل يف كل آية
ختالف قول أصحابنا ،فإهنا حتمل على النسخ ،أو على الرتجيح ،،واألوىل أن حتمل على التأويل من جهة
التوفيق .واألصل أن كل خرب جييء خبالف قول أصحابنا ،فإنه حيمل على النسخ ،أو على أنه معارض مبثله،
مث صار اىل دليل آخر ،أو ترجيح فيه مبا حيتج به أصحابنا من وجوه الرتجيح ،أو حيمل على التوفيق".

830

 -7وعلى املستوى الشرعي والفقهي ،يقوم "الطائفي" بإضفاء الطابع الديين على البدع واخلرافات
واألساطري ،واالفتاء باستحباهبا أو وجوهبا ،واختالق أحاديث تؤيد مواقف طائفته ،وتربيرها بشىت الوسائل
مهما كانت ال عقالنية وخمالفة للقرآن الكرمي .ويغلق باب النقد والتحليل واملراجعة على نفسه ،فليس هناك
أفضل مما كان .وقد اعترب حممد بن عبد الوهاب "الرافضة" مشركني ،بناء على حديث رواه حبقهم عن النيب
(صلى اهلل عليه وآله) يقول فيه ":يا علي سيكون يف أميت قوم ينتحلون حب أهل البيت هلم نبز يسمون
الرافضة ،قاتلوهم فاهنم مشركون".

831

829

 -املصدر

830

 -األنصاري ،قصة الطوائف ..ص  191والعشماوي ،حممد سعيد ،االسالم السياسي ،تاريخ التشريع االسالمي،

ص 292
831

 -وقد بىن اهتاماته تلك ،اليت كفر على أساسها الشيعة ،على أقوال بعض كتاب ومتكلمي االمامية السابقني،

كاملفيد والصدوق والكشي واحللي ،و بعض الروايات اليت وجدت يف كتبهم احلديثية والكالمية ،واليت مل يقولوا بصحتها
مجيعا .
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 -8وعلى املستوى اإلعالمي :يقوم "الطائفي" لدى احتدام املعارك السياسية يف بعض البالد ،بالكذب
واالفرتاء والبهتان وتلفيق االشاعات والنبز باأللقاب ،وجتريد املواطنني من الطائفة األخرى ،من هوياهتم
الوطنية والقومية ،واهتامهم باالنتماء اىل بلد آخر أو قومية أخرى ،خالفا لقول اهلل تعاىل "وال تنابزوا
باأللقاب" أو "وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم" .

832

 -9وعلى املستوى السياسي :يتسم "الطائفي" باالستكبار يف األرض ،وحماولة احتكار السلطة له
ولطائفته ،وإقصاء أبناء الطائفة األخرى من مجيع املناصب واإلدارات ،وهتميشهم ،وهي سياسة متبعة يف كثري
من البالد العربية واالسالمية ،وخصوصا يف احلكومات "الدينية" اليت تضلل وتبدع الطوائف األخرى ،حىت لو
كان أبناء تلك الطوائف أكثرية أو أقلية .فضال عن ممارستها لسياسة التطهري الطائفي والتسفري والتهجري،
وجتنيس األجانب من الطائفة األخرى ،كما فعل صدام حسني يف السبعينات والثمانينات يف العراق ،وكما
تفعل حكومة البحرين هذه األيام .فان "الدولة الطائفية جتعل النسيج االجتماعي يهرتئ وخيوطه تتقطع.
وكلما زاد التمييز واالضطهاد الطائفي كلما ضعف النسيج االجتماعي ،وهو ما حصل يف فرتات معينة من
تاريخ العراق احلديث".

832
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 -وقد رأينا ذلك عندما كتبت صحيفة "الثورة" يف عدد من افتتاحياهتا عقب انتفاضة آذار ( 1991ويقال ان

الكاتب كان صدام حسني نفسه) بأن "املعدان" (وهو مصطلح حيمل احتقارا لعرب األهوار ،واجلنوب بصورة عامة) بأهنم
من أصول هندية ،جاء هبم حممد القاسم من اهلند مع األبقار أيام الفتح االسالمي .السامرائي ،الطائفية يف العراق الواقع
واحلل ،ص  50وتكررت نفس االهتامات عام  2012من على منابر "احلراك الشعيب" السين املعارض ،الذي كان يصف
حكومة املالكي بأهنا صفوية وفارسية ،وأعاد تنظيم "داعش" نفس االسطوانة العنصرية عندما احتل املوصل وتكريت بأنه
جاء ليقاتل الروافض الفرس الصفويني .انظر أيضا :عبد الرزاق احلصان يف كتابه "العروبة يف امليزان" الذي نشر يف
الثالثينات من القرن العشرين ،وجاء فيه ":ان الشيعة شعوبيون باالمجاع ،فرس باالمجاع ،وهم من بقايا الساسانيني يف
العراق ،وال حق هلم يف السلطة ،أو يف متثيل يف السلطة".
833
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واذا ما قامت انتفاضة أو ثورة من قبل أبناء الطائفة األخرى ضد احلاكم الظامل الذي ينتمي لطائفته،
فان "الطائفي" يسارع اىل شجب االنتفاضة وتأييد احلاكم مهما كان ظاملا أو كافرا ،فان "الطائفي" ال يرى
للثوار أي حق يف امتيازات البلد االسالمي كائنا ما كانت نسبتهم من السكان ،كما يقول السامرائي.

834

 -10وعلى مستوى التحليل السياسي ،يقوم الطائفي دائما بتحليل األحداث واملواقف من منطلق
طائفي ،وال ينظر اىل أبعاد الصراع األخرى ،فقد يكون موقف معني من نظام معني أو دولة معينة أو سياسة
معينة ،نابعة من مصاحل سياسية أو اقتصادية أو قومية أو اسرتاتيجية ،وال عالقة هلا هبوية الطرفني الطائفني،
سواء كانت سلبا أم إجيابا ،ولكن الطائفي ال ينظر اىل القضية اال من زاوية طائفية.
فان الصراع بني الصفويني والعثمانيني مل يكن يف احلقيقة صراعا بني ال ُسنَّة والشيعة بقدر ما كان صراعا

إقليميا بني بلدين كبريين يتصارعان على مناطق النفوذ يف العراق ،وقد استمر ذلك الصراع حىت بعد سقوط
الدولة الصفوية وسيطرة األفغان ال ُسنَّة األحناف على ايران.

ويف هذا يقول الدكتور أمحد الزقاقي ":إن تفسري اسباب الصراع الصفوي العثماين حبقائق االقتصاد
واجلغرافيا السياسي ليس اسقاطا للتحليل املادي التارخيي على التاريخ االسالمي .ألن عزو الصراع دائما اىل
االسباب الدينية كثريا ما ينأى عن الواقعية املطلوبة شرعا وطبعا".

835

 -11وعلى املستوى االقتصادي :يتمثل االحنياز الطائفي مبقاطعة أبناء الطوائف األخرى ،جتاريا
واقتصاديا وعدم تشغيل هم وتوظيفهم ،أو البيع والشراء منهم .كما يتمثل االحنياز الطائفي اقتصاديا لدى

834

 -كان املوقف غري الثوري للعراقيني السنة ابان الثورة الشعبية ضد صدام يف شعبان  / 1411آذار  1991بسبب

خوفهم من استالم الشيعة للحكم فكان صدام عند بعضهم أهون الشرين ،وما ذلك اال لكون معتقدات الشيعة عند هؤالء
هي من السوء حبيث تكون أسوأ من معتقدات البعث وكفريات صدام .السامرائي ،الطائفية يف العراق الواقع واحلل  ،ص
176
835
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 -الزقاقي ،أمحد ،االساس التشريعي ،ص 8

احلكومات الطائفية بإعطاء االمتيازات والتسهيالت واملناقصات واملقاوالت الكربى جملموعة النظام من أقرباء
وأصدقاء وأحباب من أبناء طائفة احلاكم.

836

 -12وعلى املستوى العسكري :يقوم "الطائفي" بإبادة إخوانه املسلمني من الطائفة األخرى ،كما أفىت
أبو حامد الغزايل للخليفة املستظهر بإبادة الباطنية أي االمساعيليني ،قائال ":إن قبول التوبة من املرتد ال بد
منه ..وأما توبة الباطنية (أي االمساعيليني) ..ففي هذا خالف بني العلماء .هذا للمساملني من االمساعيليني
يف زمن السلم ،أما يف زمن احلرب فان من قبض عليه منهم كان حكمه القتل وكذلك النساء" .فانا نقتلهن
مهما صرحن باالعتقاد الذي هو كفر على مقتضى ما قدرناه ،وأما الصبيان فمن بلغ صبياهنم (من العمر)
عرضنا االسالم عليهم فان قبلوا قبل اسالمهم وردت السيوف عن رقاهبم اىل قرهبا ،وإن أصروا على كفرهم
مقلدين فيه آباءهم مددنا سيوف احلق اىل رقاهبم وسلكنا هبم مسلك املرتدين .والقول الوجيز فيه أن يسلك
هبم (مجيعا) مسلك املرتدين يف النظر يف الدم واملال ،والنكاح والذبيحة ونفوذ األقضية وقضاء العبادات .أما
األرواح فال يسلك هبم مسلك الكافر األصلي ،إذ يتخري اإلمام يف الكافر األصلي بني أربع خصال :بني املن
والفداء واالسرتقاق والقتل .وال يتخري يف حق املرتد ،بل ال سبيل اىل اسرتقاقهم وال اىل قبول اجلزية منهم وال
اىل املن والفداء ،وامنا الواجب قتلهم وتطهري وجه األرض منهم ،هذا حكم الذين حيكم بكفرهم من
الباطنية .وال خيتص جواز قتلهم وال وجوبه حبالة قتاهلم ،بل نغتاهلم ونسفك دماءهم .وأما النسوان فانا
نقتلهم مهما صرحن باالعتقاد الذي هو كفر على مقتضى ما قررناه ،فان املرتدة مقتولة عندنا .نعم لإلمام
أن يتبع منه موجب اجتهاده ،فإن رأى أن يسلك فيهم مسلك أيب حنيفة ويكف عن قتل النساء فاملسألة
حمل االجتهاد".

837

وكما فعل السلطان العثماين سليم األول ،الذي قتل أربعني ألفا من شيعة األناضول يف يوم واحد بل يف
ساعة واحدة .متسلحا بفتوى أصدرها الشيخ نوح احلنفي ،واليت جاء فيها":إعلم أسعدك اهلل أن هؤالء
الكفرة والبغاة الفجرة مجعوا بني أصناف الكفر والبغي والعناد وأنواع الفسق والزندقة واإلحلاد ،ومن توقف يف
836

 -السامرائي ،الطائفية يف العراق الواقع واحلل  ،ص 267

837

 -األمني ،حسن ،االمساعيليون واملغول ( )1997ص 219
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كفرهم وإحلادهم ووجوب قتاهلم وجواز قتلهم فهو كافر مثلهم ،فيجب قتل هؤالء األشرار الكفار ،تابوا أو
مل يتوبوا "...مث حكم باسرتقاق نسائهم وذراريهم .وكما يقول السيد عبد احلسني شرف الدين ،فان
السلطان سليم "أباد هبذه الفتوى من مؤمين حلب أربعني ألفا أو يزيدون ،وانتهب أمواهلم ،وأخرج الباقني
منهم من ديارهم اىل نبل والنغاولة وأم العمد والبوز والفوعة وقراها .وهاجم األمري ملحم ابن األمري حيدر،
بسبب هذه الفتوى جبل عامل عام  1147هـ 1734 /م ،فانتهك احلرمات واستباح احملرمات "وقعة
أنصار" وقتل وسلب وخرب وهنب وأسر ألفا وأربعمائة من املؤمنني ،ومل يرجعوا حىت هلك".

838

وعندما يصل التعصب الطائفي اىل مستوى القتل واإلبادة للمسلمني الذين خيتلفون مع املتعصب
طائفيا ،سواء كان فردا أم حاكما ،فانه ينتهك مبادئ اإلسالم األساسية واألولية ،ويناقض بصورة تامة تعاليم
القرآن الكرمي الذي ينهى عن قتل املسلمني بدون حق فضال عن خمالفة العشرات من األحاديث النبوية اليت
تدعو املسلمني اىل السالم واحملبة والتآخي والتعاون بينهم .وهي أحاديث متواترة ،وتعرب عن روح اإلسالم،
ولكن عيون الطائفيني تعمى عنها فال حيركهم سوى احلقد والكراهية والبغضاء والعدوان.
 -13عدم ادراك أولوية املعارك االسرتاتيجية:
إن التعصب الطائفي يغطي على الصراعات احليوية األخرى ويعمي عني املتعصب عنها .فهناك على
األرض صراعات حقيقة وأخرى ومهية ،وصراعات شخصية وحزبية ،وفكرية وسياسية ،ومدنية ودينية ،وقبلية
وطائفية ،وديكتاتورية ودميقراطية ،وليست كلها صراعات طائفية ،وإن لبست لبوس املذاهب الطائفية.

المبحث الثاني :أسباب التعصب

838

 -شرف الدين ،عبد احلسني ( )1957الفصول املهمة يف تأليف األمة ،ص  142 – 131ط  5و جبل عامل يف

التاريخ75 / 2 ،
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السنّـيّة،
ميكننا حتديد ثالثة عوامل لظاهرة التعصب الطائفي بصورة عامة ،وباخلصوص لدى الطوائف ُ

وهي:القرارات السياسية ،والتقليد األعمى واجلمود ورفض االجتهاد ،واملصاحل املادية لفئة العلماء:

-4

القرارات السياسية

نشأت اخلارطة املذهبية التارخيية يف العامل االسالمي ،من تبين احلكام املختلفني هلذا املذهب أو ذاك،
ولو لفرتة من الزمن ،فقد تبىن العباسيون يف زمن الرشيد ،املذهب احلنفي ،وساعدوا على انتشاره يف مناطق
سيطرهتم ،مث تبىن املأمون االعتزال ،وبعده تبىن املتوكل املذهب احلنبلي ،وتردد اخللفاء الذين خلفوه بتبين هذا
السنّـيّة األربعة (احلنفي واحلنبلي والشافعي
املذهب أو ذاك ،اىل أن قام اخلليفة القادر جبمع املذاهب ُ
السنَّة" ..وعادت الكفة لترتجح بعد ذلك أيضا بني الشوافع
واملالكي) يف بوتقة واحدة ،وأطلق عليهم "أهل ُ
واحلنابلة واألحناف.

وأما يف ظل السيطرة األموية األوىل ،فقد كان اإلمام مالك أقرب الفقهاء اليهم ،وقام األمويون يف
األندلس بتبين املذهب املالكي (وقراءة نافع للقرآن) نظراً للعالقات القدمية بني الطرفني.
وعندما قامت الدولة الفاطمية يف مشال إفريقيا تبنت املذهب االمساعيلي .وتبىن العثمانيون املذهب
احلنفي ،ألنه جييز خالفة غري القرشيني ،بينما تبىن الصفويون املذهب اإلثين عشري.
وكما يالحظ فإن اختيار احلكام ملذاهب معينة ،وفرض التقليد على الناس ،وحترمي االجتهاد واخلروج
املذاهب الرمسية ،يأيت انسجاما مع ثقافة العصور الوسطى اليت كانت تعطي للحكام مسؤولية محاية الدين،
واستغالله خلدمة السلطات احلاكمة ،ومل يكن اختيار املذهب خيارا شعبيا عن وعي وقناعة وإميان ،ما عدا
حاالت نادرة جدا.
وقد أشار ابن حزم اىل هذا العامل بقوله ":مذهبان انتشرا يف بدء أمرمها بالرياسة والسلطان ،مذهب
أيب حنيفة فانه ملا وىل الرشيد أبا يوسف القضاء من قبله من أقصى املشرق اىل أقصى عمل افريقية ،ومذهب
مالك عندنا باألندلس ،فان حيىي بن حيىي كان مكينا عند السلطان مقبول القول يف القضاء ،وكان ال يلي
338

قاض يف األندلس إال مبشورته واختياره ،وال يشري إال بأصحابه ومن كانوا على مذهبه ،والناس سراع اىل الدنيا
فأقبلوا على ما يرجون به بلوغ أغراضهم".

839

ورمبا جند يف الوصية اليت كتبها وزير صالح الدين األيويب ،ضياء الدين نصر اهلل بن حممد بن األثري
(الكاتب) ( 637هـ) اىل احملتسب ،منوذجا على دور السلطان يف فرض املذاهب والتعصب هلا وقمع اآلراء
األخرى ،حيث يقول:
 " حنن نأمرك أن تتصفح أحوال الناس يف أمر دينهم الذي هو عصمة ماهلم وأمر معاشهمالذي يتميز به حرامهم من حالهلم .فابدأ أوال بالنظر يف العقائد ،و ِ
اهد فيها اىل سبيل الفرقة الناجية
الذي هو سبيل واحد ،وتلك الفرقة هي السلف الصاحل الذين لزموا مواطن احلق فأقاموا ،وقالوا :ربنا
اهلل مث استقاموا ،ومن عداهم شعب دانوا أديانا ،وعبدوا من األهواء أوثانا ،واتبعوا ما مل ينزل به اهلل
سلطانا .فمن انتهى م ن هؤالء اىل فلسفة فاقتله وال تسمع له قوال ،وال تقبل منه صرفا وال عدال،
وليكن قتله على رؤوس األشهاد ،ما بني حاضر وباد ،فما تكدرت الشرائع مبثل مقالته ،وال تدنست
علومها مبثل أثر جهالته ،وما جتده من كتبها (أي كتب الفلسفة) اليت هي مسوم ناقعة ،وأفاع ملففة ،ال
أق وال مؤلفة ،فاستأصل شأفتها بالتمزيق ،وافعل هبا ما يفعله اهلل بأهلها من التحريق ،وال يقنعك ذلك
حىت جتتهد يف تتبع آثارها والكشف عن مكامن أسرارها ،فمن وجدت يف بيته فليؤخذ جهارا ولينكل
هبا اشهارا .وأما من حتدث يف القدر ،وقال فيه مبخالفة نص اخلرب ،فليس فيه شئ من ربقة االسالم،
وإن تنسك مبداومة الصالة والصيام .وكذلك جيري احلكم فيمن قال بالتشبيه والتجسيم ،أو قال
حبدوث القرآن القدمي( ...ويتابع) :هؤالء قوم خبثت سرائرهم وعميت بصائرهم وعظمت عند اهلل
جرائمهم فخذهم بالتوبة ،وإال فخذهم عند ذلك حبد اجللد ،فان مل ينجح فبحد ذوات اجلهد ،فان

839

 -ابن حزم ،علي بن أمحد ( )456 -مجهرة انساب العرب ،حتقيق عبد السالم حممد هارون ،دار املعارف ،مصر

 1962ص  /565حسني عبد األمري يوسف ،نشأة املذهب الشافعي وتطوره تارخييا ،ص 147
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هذه أمراض عمى ال ترجى هلا اإلفاقة ،وال تربئ منها إال الدماء املراقة .وأما الفرقة املدعوة بالرافضة
فاهنم أناس ليس هلم من الدين إال إمسه وال من االسالم إال رمسه".

840

وكما فعل صالح الدين قام حكام آخرون مثل الصفويني والعثمانيني بفرض مذهب معني وحماربة
املذاهب األخرى وإقصائها من الساحة.
-5

841

اجلمود وغلق باب االجتهاد

كان االجتهاد يف الدين ضرورة ملواكبة العصر ،ورغم كل االختالف بني األئمة إال أهنم مل يكونوا
جييزون تقليدهم تقليدا أعمى ،أو حيصرون االجتهاد هبم.

842

ولكن من جاء بعدهم من املقلدين واملتأخرين ألزموا الناس تقليد واحد من األئمة األربعة ،وبعد ذلك
حظروا األخذ والعمل بقول غريه كأهنم جعلوه نبيا مرسال مطاعا ،كما يقول اخلجندي ،وهو ما أدى يف نظره
اىل التفرق وانشقاق عصا املسلمني ،وتبديع وتكفري كل أتباع مذهب ألتباع املذاهب األخرى.

840

843

 -ابن األثري ،ضياء الدين ،املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ،تقدمي وحتقيق :أمحد احلويف ،وبدوي طبانة ،مكتبة

هنضة مصر ( ال  .ت)  /389 – 386 /2كوثراين ،الطائفية واحلرب ،ص 255
841

 -حسني عبد األمري ،نشأة املذهب الشافعي وتطوره تارخييا ،ص 164

842

 ،-وكان االمام الشافعي يقول ":من قلد معينا يف حترمي شئ أو حتليله ،وقد ثبت احلديث الصحيح على خالفه،

ومنعه التقليد عن العمل بالسنة فقد اختذ من قلده ربا من دون اهلل تعاىل حيل له ما حرم اهلل وحيرم عليه ما أحل
اهلل".اخلجندي املعصومي ،حممد سلطان البخاري املكي ،هل املسلم ملزم باتباع مذهب معني من املذاهب األربعة
( )1940ص  22وص  32 – 31نشر مجعية إحياء الرتاث االسالمي ،بدون ذكر تاريخ أو مكان النشر
843

340

 -املصدر ،ص 9

وقد شكل تصريح الكرخي احلنفي اآلنف 844،سابقة يف التعصب الطائفي ليس هلا مثيل ،وهو ما يعين
اعتبار صحة املذهب احلنفي يف كل شئ ،ومحل اآليات واألحاديث املخالفة له ،بعد ذلك ،بأية صورة على
ما يوافق املذهب.
ويقول ابن تيمية" :ومن عدل عن مذاهب الصحابة والتابعني وتفسريهم إىل ما خيالف ذلك كان خمطئاً
يف ذلك ،بل كان مبتدعاً وإن كان جمتهداً مغفوراً له خطؤه ،فاملقصود بيان طرق العلم وأدلته ،وطرق
الصواب ،وحنن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم ،وأهنم أعلم بتفسريه ومعانيه ،كما أهنم أعلم
باحلق الذي بعث اهلل به رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،فمن خالف قوهلم وفسر القرآن خبالف تفسريهم فقد
أخطأ يف الدليل واملدلول مجيعاً ".

845

وهذا ما يذهب اليه أيضا مفيت الشافعية يف مكة أمحد دحالن ،حيث يقول":إن األخذ بظواهر اآليات
واألحاديث قبل عرضها على كالم األئمة أصل من أصول الكفر  ،كما صرح بذلك كثري من األئمة منهم
االمام السنوسي يف شرحه على (أم الرباهني) فال جيوز تفسري شئ من اآليات واألحاديث بالرأي وال محلها
846
على معان مل ينص عليها األئمة املعتربون ،فال بد يف ذلك كله من النقل عن األئمة اجملتهدين يف الدين.
فليس لنا أن نقول هذه اآلية تدل على كذا وهذا احلديث يدل على كذا اال بالنقل عن األئمة املعتمدين ...
فال جيوز ألهل هذه األعصار االجتهاد واالستنباط يف شئ من اآليات واألحاديث ،بل جيب عليهم األخذ
بأقوال أئمة الدين واتباعهم يف كل ما يقولون من األحكام الفقهية وتفسري اآليات القرآنية واألحاديث

844

 " -األصل يف كل آية ختالف قول أصحابنا ،فإهنا حتمل على النسخ ،أو على الرتجيح ،،واألوىل أن حتمل على

ال تأويل من جهة التوفيق" .وقال يف األحاديث اليت ختالف املذهب احلنفي ":األصل إن كل خرب جييء خبالف قول
أصحابنا ،فإنه حيمل على النسخ ،أو على أنه معارض مبثله ،مث صار اىل دليل آخر ،أو ترجيح فيه مبا حيتج به أصحابنا من
وجوه الرتجيح ،أو حيمل على التوفيق" .كتاب أصول الكرخي.
845

 -إبن تيمية ،جمموع الفتاوى 361 / 13

846

 -دحالن ،أمحد زيين (1886م) ،رسالة يف كيفية املناظرة مع الشيعة والرد عليهم .ص  37املكتبة احللبية مبصر،

مطبعة السعادة ،الطبعة األوىل 1323هـ ( / )1905صورة منه على املكتبة الوقفية على االنرتنت
341

النبوية 847 .وبعض اآليات واألحاديث تكون عند األئمة حممولة على معان ظهرت هلم بأدلة وقرائن خفيت
علينا فال جيوز لنا خمالفة أقواهلم فيها ...ولو كان األخذ بظواهر القرآن جائز من غري عرضه على كالم األئمة
ألشكل كثري من اآليات.

848

فيجب على والة األمر أن يمنعوهم من ذلك التخبط ويأمروهم بالدخول

في السواد األعظم بتقليد أحد األئمة األربعة.

849

وقد ابتدأت ظاهرة التقليد األعمى ،والتعصب الطائفي للفقهاء األربعة ،يف القرن الرابع اهلجري،
واشتدت يف القرن اخلامس ،حيث بتنا نرى كبار العلماء واحملدثني مينعون من االجتهاد ويوصون بالتقليد،
كإمام احلرمني اجلويين وابن الصالح والنووي واإلسنوي وابن املنري من املالكية ،والزركشي يف البحر احمليط،
والطويف احلنبلي يف شرح خمتصر الروضة ،والنفراوي املالكي يف الفواكه الدواين ،وغريهم .
فقد ذهب اجلويين (478هـ) يف كتابه (الربهان) اىل حترمي تقليد الصحابة ،وادعى "إمجاع احملققني على
أن العوام ليس هلم أن يتعلقوا مبذاهب أعيان الصحابة رضي اهلل تعاىل عنهم ،بل عليهم أن يتبعوا مذاهب
األئمة الذين سربوا ونظروا وبوبوا األبواب وذكروا أوضاع املسائل ،وتعرضوا للكالم على مذاهب األولني،
والس بب فيه أن الذين درجوا وإن كانوا قدوة يف الدين وأسوة للمسلمني؛ فإهنم مل يفتنوا بتهذيب مسالك
ِ ِ
ِ
النظر يف
االجتهاد ،وإيضاح طرق النظر واجلدال وضبط املقال ،ومن َخ ْل َف ُهم م ْن أئمة الفقه َك َفوا َم ْن بـَ ْع َد ُه ُم َ
850
ِ
ِ
ِ
مذاهب السابرين.
باتباع
الصحابة ،فكان
مذاهب
العامي مأموراً ِ
ُ
وقال ابن حجر اهليتمي يف (الفتاوى الفقهية الكربى) ":وأما ابن الصالح فجزم يف كتاب الفتيا مبا قاله
ت
اإلمام  -أي إمام احلرمني  -وزاد أنه ال يـُ َقلن َد
التابعني أيضاً ،وال َم ْن مل يُ َّ
دون مذهبه ،وإمنا يقلد الذين ُد نونَ ْ
َ

847

 -املصدر ،ص 38

848

 -املصدر ،ص 39

849

 -املصدر ،ص 43

850

 -اجلويين ،الربهان ،ج  2ص 744
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ِ
الوقوف على حقيقة مذاهبهم".
مذاهبهم وانتشرت ...فامتنع التقليد إذاً لتعذ ِر

851

وكتب ابن رجب احلنبلي ( 795هـ) رسالة بـ " الرد على من اتبع غري املذاهب األربعة " ورفض فيها
االجتهاد والتقليد لغري األئمة األربعة ،فضال عن منع عموم الناس من سلوك طريق االجتهاد.

852

ونتيجة لغلق باب االجتهاد ،انتشرت ظاهرة التقليد األعمى والتعصب للمذاهب ،حىت عند العلماء،
مما دفع الفخر الرازي (606هـ) للشكوى من تلك الظاهرة ،فقال يف تفسري قول اهلل تعاىل "إختذوا أحبارهم
ورهباهنم أربابا من دون اهلل" من تفسريه (مفاتيح الغيب)" :إين قد شاهدت مجاعة من مقلدة الفقهاء قرأت
عليهم آيات كثرية من كتاب اهلل تعاىل يف بعض املسائل ،وكانت مذاهبهم خبالف تلك اآليات ،فلم يقبلوا
إيل كاملتعجب .يعين كيف ميكن العمل بظاهر هذه اآليات مع
تلك اآليات ومل يلتفتوا اليها ،وبقوا ينظرون َّ
أن الرواية عن سلفنا وردت على خالفها؟ ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء ساريا يف عروق األكثرين
من أهل الدنيا  ...وهذا مشاهد وواقع يف هذه األمة" .

853

وقد ساق املانعون لالجتهاد وتقليد غري األئمة األربعة ،مربرات عديدة لرأيهم كقول ابن رجب "إن
مذاهب غري هؤالء مل تشتهر ومل تنضبط ،فرمبا نسب إليهم ما مل يقولوه أو فهم عنهم ما مل يريدوه ،وليس
ملذاهبهم من يذب عنها وينبه على ما يقع من اخللل فيها خبالف هذه املذاهب املشهورة".

854

(السنّـيّة) دون سواها ،مبوقفها
ولكن الدكتور فاضل األنصاري يعلل تبين احلكام لتلك املذاهب األربعة ُ

من احلكام وتأكيدها على "وجوب طاعة ويل األمر ،الواجبة على كل احد ،بأمر من اهلل" 855 .ويقول:إنه
"بغلق باب االجتهاد لصاحل التقليد ضاقت مساحات احلوار وانفسح اجملال رحيبا للتعصب ملن يقلد.
851

 -ابن حجر ،الفتاوى الفقهية الكربى ،ج 8ص 340

852

 -املصدر ،ص33

853

 -اخلجندي ،هل املسلم  ،ص 32

854

 -املصدر ،ص 33

855

 -األنصاري ،قصة الطوائف ..ص 167
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وتعددت وسائل القسر واالرهاب الفكري ،وسخرت الديباجات اآلسرة لألخذ عن مذهب معني دون سواه
والتعصب له وحده".

856

وهكذا يعزو الدكتور حسني عبد األمري يوسف ظاهرة التفرق والنزاع الطائفي اىل اجلمود الفقهي
والفكري ،حيث يقول :إن"ظهور طبقة من العلماء غري اجملددين وانكفاء األمة على نفسها  ...جعل كل
طائفة من الطوائف االسالمية ختتصر على ما عندها ُمعِ َد ًة إياه احلق وغريه البطالن املبني ،األمر الذي عزز
857
روح التعصب األعمى للمذهب".

-6

املصاحل املادية لفئة العلماء والطالب واملشايخ وأئمة اجلمعة واجلماعة والقضاة

واملفتني.
وتلعب املصاحل املادية للمشتغلني بالفقه والقضاء وإمامة الصلوات ،دوراً كبرياً يف تعزيز الروح الطائفية
الس ّين  ،إذ عندما كان أحد الفقهاء يتوىل رئاسة القضاء ،كان يعني تالمذته وأنصاره
حىت يف داخل املذهب ُ
يف مناصب اإلفتاء والقضاء وإمامة املساجد وصلوات اجلمعة والتعليم يف املدارس ،وما اىل ذلك ،يف مجيع
أرجاء الدولة ،ومع مرور الزمن يتكاثر األنصار واألوالد واألحفاد ،ويصبحون حزبا كبريا له مصاحله وعالقاته
الداخلية واخلارجية ،فتولد الطائفة ،ويولد التعصب هلا والتعصب ضد الطوائف األخرى.
وحسبما يقول الدكتور فاضل األنصاري ،فإن "األصل التارخيي للطائفية بدأ يتشكل عندما حتول االفتاء
اىل وظيفة رمسية حتركها املصاحل والعواطف واألهواء ،وصار "التقليد" هنجا مهيمنا على الساحة الفقهية،
وذلك من أجل تقييد الناس ،ومنعهم من اخلروج عن السياسات املرسومة ،سواء اىل جانب السلطة أو
ضدها ،فتسارعت املذاهب حثيثة حنو التعصب والتطوؤف ،حتمي كل منها نفسها وحتافظ على بقائها
856

 -املصدر ،ص 192

857

 -حسني عبد األمري ،نشأة املذهب الشافعي ،ص 164
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بالتعقيدات وتتحصن بالشعائر واملستجدات ،فرتاجعت مظاهر التسامح واجملادلة "باليت هي أحسن" لصاحل
العنف والكراهية والبغض والتسطح ،وأضحى التعصب للمعتاد وجماراة السلف أقوى رسوخا من االستعداد
لقبول احلقيقة أو القدرة على التمحيص واالستبصار .فرتبص البعض باآلخر ،وتشرذمت اجلماعات بني
التحيزات العصبية يف توارث متعاقب جيال بعد جيل".

858

ويضع الكاتب العراقي علي الوردي إصبعه على املصاحل املادية لرجال الدين (ال ُسنَّة والشيعة) أو كما
859
يسميه (الرزق) كعامل من العوامل اليت أدت اىل زيادة الفجوة واالختالف بني التشيع والتسنُّن.

الفصل الرابع
البيئة العامة لنشوء الفرق الطائفية

اكتنفت والدة الطوائف االسالمية أجواء عامة وسياقات سياسية وفكرية وثقافية خمتلفة ،سامهت
بتكريس املشاعر الطائفية ،وتعزيز الفوارق بني املسلمني ،من أمهها ما يلي:

858

 -األنصاري ،قصة الطوائف ..ص 513

859

 -حيث يقول":أكاد أعتقد أن من العوامل اليت أدت اىل زيادة الفجوة واالختالف بني التشيع والتسنن هو مورد الرزق

الذي يعيش عليه رجال الدين يف كل منهما ،فرجل الدين السين يعتمد يف رزقه على احلكومة ،بينما زميله الشيعي يعتمد
على العامة ،وهذا جعل كالمها ينظر اىل احلياة مبنظار خيتلف عن منظار اآلخر" .الوردي ،علي ،حملات اجتماعية ،دراسة يف
طبيعة اجملتمع العراقي ،ص 254
345

-1

االستبداد وتهميش األمة االسالمية

فقد ولدت الطوائف يف أجواء سياسية استبدادية مطلقة ،كانت تعاين فيها األمة من التهميش
الفاحش ،خالفا ملا أمر اهلل تعاىل ،وما أراد من دور حضاري كبري هلا ،مبا متثل من توجيه اخلطاب القرآين
مباشرة اىل األمة االسالمية وعدم توجيهه اىل شخص معني .فإذا نظرنا  -مثال  -اىل أهم األحكام السياسية
كجباية الزكاة وإقامة احلدود وتطبيق العدل ،فسوف نرى أن القرآن الكرمي يوكلها للمسلمني بصورة عامة،
وال يعقدها لشخص معني بعد الرسول ،فهو يقول" :ولتكن منكم أمة تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر"
أو "كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر" و "إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات
إىل أهلها وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل"( .النساء " )58وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة"
ويوجه خطابه لعامة املسلمني ،يف أكثر من ثالثني آية" :أقيموا الصالة وآتوا الزكاة" دون أن يربطها بنظام
سياسي أو حاكم معني ،وكذلك" :الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"( .النور)2 ،
و"السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"( .املائدة )38 ،واآليتان كما هو واضح موجهتان اىل عموم األمة
االسالمية وليس اىل احلكام فقط.
ولكن إذا ألقينا نظرة على تاريخ الدول االسالمية ،فاننا جند عملية هتميش كربى جرت لدور األمة يف
إدارة شؤوهنا ،ومشاركتها يف العملية السياسية.
الفكر السياسي املنتج من قبل فقهاء السالطني ،بصورة عامة ،بتضخيم دور اإلمام ومنحه
وقد قام ُ
صالحيات واسعة ،يف مقابل سلب كل دور لألمة يف صنع القرار أو إدارة عجلة الدولة ،حىت كاد يقرتب من
القول بعصمة اإلمام ،حيث قام الفقهاء واحملدثون باسترياد أحاديث من جتربة الرسول السياسية وتركيبها على
نظام اخلالفة املستبدة ،كاحلديث الذي رواه البخاري عن أىب هريرة عن النيب (ص) :أنه قال" :من أطاعين
فقد أطاع اهلل ومن عصاين فقد عصى اهلل ،ومن أطاع األمري فقد أطاعين ومن عصى األمري فقد
عصاين".
860
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860

 -البخاري ،كتاب األحكام ،باب قول اهلل تعاىل "وأطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم" حديث رقم 6718

وقام الفكر السياسي السلطاين بإلغاء دور الشورى ،يف عملية اختاذ اإلمام للقرارات ،حيث مال عموما
إىل القول بأن الشورى مستحبة ومعلمة وليست ملزمة لإلمام ،حىت لو كان جميئه للسلطة بغري شورى أو
انتخاب من األمة ،وإمنا عن طريق القهر والغلبة ،أو العهد من اإلمام السابق.
ويف إطار الصالحيات املطلقة اليت أعطاها ذلك الفكر لإلمام ،مسح له بفرض اجتهاداته وآرائه
السياسية والفلسفية والكالمية والتارخيية والفقهية على األمة ،أو تبين املدارس املذهبية املختلفة وفرضها على
الناس ،بدل أن يرتك للعلماء واجلماهري حرية التفكري واالنتقاء وااللتزام مبا يشاءون من نظريات وأفكار.
ويف مقابل الصالحيات املطلقة اليت أعطاها الفكر السلطاين لإلمام ،قام بفرض الطاعة املطلقة على
وحرم اخلروج على اإلمام بغض النظر عن التزامه بالشريعة اإلسالمية أو وفائه بشروط عقد اإلمامة.
األمةَّ ،
وأضفى بعض الفقهاء ال ُسنَّة على مسألة الطاعة لإلمام ثوبا شرعيا وعقديا ،واعتربوها عالمة فارقة بني ال ُسنَّة

والبدعة ،وحرم بعضهم حىت الدعاء على السلطان الظامل .وجاءوا بأحاديث كثرية ،كما ادعوا "اإلمجاع" على

وجوب الطاعة املطلقة لألمراء.
 -2تبني الحكام للمذاهب
(الس ّين والشيعي) لإلمام ،مسح له بفرض
ويف إطار الصالحيات املطلقة اليت أعطاها الفكر السياسي ُ
اجتهاداته وآرائه الشخصية والسياسية والفلسفية والكالمية والتارخيية والفقهية على األمة ،أو تبين املدارس
املذهبية املختلفة وفرضها على األمة ،بدل أن يرتك للعلماء واجلماهري حرية التفكري واالنتقاء وااللتزام مبا
يشاءون من نظريات وأفكار .ورمبا كان ذلك جزءا من عمل الدولة وتكليف أحد الفقهاء بأعمال القضاء
وتشريع القوانني حسب مذهب معني ،خيتاره السلطان.
وهو ما خلق حالة من االستبداد الثقايف والديكتاتورية الفكرية ،وقضى على احلوار العلمي اهلادئ.

347

فقد ذهب أبو علي اجلبائي (املعتزيل) إىل :أن لإلمام أن جيمع الناس على شيء من الدين من دون
احلاجة إىل أخذ رضاهم ،وأن اإلمام إذا فعل شيئاً صار كأنه فعله (النيب) عليه السالم.

861

وأعطى اإلمام النووي احلق لإلمام بتشريع مسائل عبادية ،كإجياب صوم ثالثة أيام يف االستسقاء .وقال
ابن أيب العز":دلت نصوص الكتاب وال ُسنَّة وإمجاع سلف األمة ،أن ويل األمر ..يطاع يف مواضع االجتهاد،

وليس عليه أن يطيع أتباعه يف موارد االجتهاد ،بل عليهم طاعته يف ذلك وترك رأيهم لرأيه".

862

ومع أن العبادات اليت هي عالقة بني العبد وخالقه ،ليست من رعاية الشؤون العامة ،وال تدخل يف
مهمات اإلمام السياسية ،وال جيوز فيها االبتداع ،فقد ذهب بعض الفقهاء إىل " أن له أن يتبىن من األحكام
863

الشرعية ما شاء ،ويسن من القوانني ما أراد ،ألن اخلليفة هو املسؤول عن رعاية مصاحل املسلمني العامة".

وقال إبراهيم بن علي بن حممد بن فرحون (799هـ) :إن من تصرفات احلاكم :الفتاوى يف العبادات
وغريها.

864

ويف احلقيقة إ ن مذهب اإلطالق يف صالحيات اإلمام ،ينسجم مع الدور الذي رمسه الفكر السياسي
لإلمام ،وهي حراسة الدين والدنيا ،ورعاية مصاحل املسلمني العامة ،وافرتاض كون اإلمام أعلم وأتقى الناس،
ولذلك فله احلق بتبين ما يشاء من أحكام وقوانني وأفكار.
وكان ابن املقفع قد اقرتح على اخلليفة العباسي املنصور أن يضع تقنينا ألحكام الفقه ،وجيعله موحدا يف
مجيع أحناء الدولة اإلسالمية ،وأشار يف كتابه "الصحابة" إىل أن احلاكم ينبغي أن جيمع أهل العلم
ويستشريهم وحيفزهم على كتابة قانون أساسي للدولة ،وأن جيعل للسلطان نصيبا يف التشريع حبيث ال يصبح

861

 -اهلمداين ،القاضي عبد اجلبار ،املغين يف التوحيد واإلمامة ،ج 20قسم  2ص 53

862

 -شرح العقيدة الطحاوية ص 376

863

 -اخلالدي ،معامل اخلالفة ،ص 450

864

 -ابن فرحون ،تبصرة احلكام ج 1ص 79
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مثال قانون إال مبوافقة السلطان ،فكره الفقهاء منه هذا الرأي وأنكروه إنكارا شديدا .وخضع اخلليفة لرأيهم،
ومل يأخذ برأي ابن املقفع.

865

ولكن املنصور دعا اإلمام مالك بن أنس ،إىل أن يؤلف كتابا يف الفقه (املوطأ) ليفرضه على بقية
الناس ،إال أن اإلمام مالك استهجن هذه الفكرة ورفضها أيضا .وقام اخلليفة حممد املهدي بن املنصور
باستدعاء تلميذ االمام أيب حنيفة ،أيب يوسف ،ليتوىل القضاء ويديره على ضوء املذهب احلنفي .وقام هارون
الرشيد بدعم أهل احلديث.
وبعد ذلك حبوايل نصف قرن ،قام اخللفاء العباسيون (املأمون واملعتصم والواثق) بتبين الفكر االعتزايل،
وباخلصوص القول خبلق القرآن ،وحماسبة من يرفض ذلك من العلماء ،ومعاقبتهم إىل حد القتل والتعذيب.
"السنّة" يف عملية انقالب كربى على املعتزلة.
مث قام املتوكل بتبين مدرسة أهل احلديث ،أو ُ
وقام اخللفاء األمويون يف األندلس بتبين املذهب املالكي -كما يقول أبو بكر ابن العريب" -وذلك ملا
رأوه من تعظيم مالك لسلفهم ،وملا أرادوه من صرف قلوب الناس اليهم ،يف تعلقهم بسرية حرم رسول اهلل
ودار نبوته ومقر سنته ...فال فقه إال فقه أهل املدينة ،وال قراءة اال قراءهتم ،فألزم الناس العمل مبذهب مالك
والقراءة على رواية نافع ،ومل ميكنهم من النظر والتخيري يف مقتضى األدلة ،مىت خرج ذلك عن رأي أهل
املدينة".

865

866

 -السنهوري ،فقه اخلالفة ،ص  309ويروى أن ابن املقفع ارسل كتابا اىل اخلليفة املنصور أمساه "رسالة الصحابة"

ينصحه فيها متأدبا كمن يريد االصالح أن "حيسن اختيار بطانته وعماله ومعاونيه" لكن املنصور بدال من تقدير ابن املقفع
السداء النصح ،أمر به فقطعت أطرافه وهو حي أمام عينيه وشويت على النار وأُطعم إياها قسرا قبل أن ميوت من نزفه .ص
137
866
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 -ابن العريب ،العواصم من القواصم ،ص 366 – 365

َّ
وألن اخللفاء كان هلم حق تبين ما يشاءون من مذاهب حسب قانون الصالحيات املطلقة ،فقد كانوا
ينقلبون أحيانا على املذهب الرمسي أو الشعيب ويعلنون تأييد ما حيلو هلم من أفكار ومواقف ،سواء بالنسبة
لألحداث التارخيية أو بالنسبة إىل املذاهب الفكرية والفقهية .وهذا ما خلق مشكلة يف تبىن بعض احلكام
السنَّة ،أو الرأي العام اإلسالمي ،مما شكل خطراً كبريا على اجملتمع
ملواقف فكرية أو فقهية تعارض ُ
اإلسالمي ،واالحنراف به من موقع اإلمامة .ولذلك رفض بعض الفقهاء كاجلويين وإبن تيمية تدخل اإلمام يف
الشئون الفقهية والفكرية والتفسري واحلديث.

867

 -3تديين الحقل السياسي
من األمور املهمة اليت سبقت أو رافقت تفجر اخلالف السياسي يف التاريخ االسالمي وحتوله اىل
كيانات طائفية ،هو تديني احلقل السياسي ،وإضفاء هالة من القدسية على احلكام ،بالرغم من أن عامة
املسلمني يكادون يتفقون على أن القرآن الكرمي ال يشري اىل موضوع احلكم ،وأن الرسول األعظم مل يوص
اىل أحد باخلالفة من بعده ،وأن األنصار بادروا اىل االجتماع يف سقيفة بين ساعدة ،نتيجة للفراغ السياسي
الذي حصل بعد وفاة الرسول ،للتباحث بشأن إقامة سلطة جديدة يف املدينة ،مث اتفقوا على مبايعة أيب بكر
868

كأول خليفة للرسول.

وهو ما يؤكد عدم وجود نص ديين على اخلالفة ،وأن كل ما حدث كان تلقائيا وعفويا ومن وحي
االجتهاد السياسي للصحابة ،ومببادرة عقلية منهم ،إدراكا منهم بضرورة إقامة حاكم هلم ينفذ الشريعة ويدير
شؤون حياهتم .وهو ما يؤكد كون اخلالفة مسألة مدنية عرفية وليست دينية .بيد أن الفكر الشيعي (اإلمامي)
الس ّين نوعا من القداسة
رفع من منزلة األئمة (االثين عشر) اىل درجة العصمة ،فيما أضفى الفكر السياسي ُ

على اخللفاء الثالثة أو األربعة األوائل ،وعموم الصحابة ،وجعل اإلميان هبم جزءا من العقيدة والدين ،وأصال
الس ّين" كما يقول االمام أمحد بن حنبل ،مث جاء املاوردي يف وقت الحق ،فأوجب
من أصول "املذهب ُ

867
868
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 اجلويين ،غياث األمم ،ص  153و ابن تيمية ،الفتاوى ج 3ص 28 -ابن هشام ،السرية النبوية ،ج  4ص  1075 -1074والطربي ،ج 2ص 445

"إقامة إمام يكون سلطان الوقت وزعيم األمة فيكون الدين حمروسا بسلطانه والسلطان جاريا على سنن
869
الدين وأحكامه".
ومع معرفتنا بعدم وجود نص ديين إسالمي على اخلالفة يرتجح لدينا أن يكون منبع هذه النظرية من
الثقافات السابقة على اإلسالم ،مثل الثقافة الفارسية اليت محلت إلينا على لسان امللك (أردشري) وصيته
لبنيه ":إعلموا أن امللك والدين أخوان توأمان ،ال قوام ألحدمها إال بصاحبه ،ألن الدين أس امللك وعماده،
بعد حارس الدين ،فال بد للملك من أسه ،وال بد للدين من حارسه .وإن رأس ما أخاف
مث صار امللك ُ
عليكم مبادرة السفلة إياكم اىل دراسة الدين وتالوته ،والتفقه فيه ،فتحملكم الثقة بقوة السلطان على
التهاون به ،فتحدث رياسات مستسرات فيمن قد وترمت وجفومت وحرمتم وأخفتم وصغرمت من سفلة الناس
مسر ورئيس يف امللك معلن يف مملكة واحدة
والرعية ،وحشو العامة ،واعلموا أنه لن جيتمع رئيس يف الدين ّ
قط إال انتزع الرئيس يف الدين ما يف يد الرئيس يف امللك ،ألن الدين أس وامللك عماد ،وصاحب األس أوىل
870
جبميع البنيان من صاحب العماد".
ورغم سيادة إجتاه "تديني السياسي" فإن بعض علماء أهل ال ُسنَّة حاول ،بشكل عام ،رفض تديني
احلقل السياسي ،إذ قال اإلمام اجلويين (487هـ) :إن "معظم مسائل اإلمامة عريّة عن مسالك القطع ،خلية

عن مدارك اليقني".

871

وقال أبو حامد الغزايل ( 505هـ)" :إعلم أن النظر يف اإلمامة ليس من املهمات وليس ايضا من فن
املعقوالت ،بل من الفقهيات ،بل إهنا مثار للتعصبات واملعرض عن اخلوض فيها أسلم من اخلائض فيها ،وإن
اصاب فكيف اذا أخطأ".

869

872

 -املاوردي ،أدب الدنيا والدين ،ص  111وهناك نص آخر البن تيمية يقول فيه":جيب أن يعرف أن والية أمر الناس

من أعظم واجبات الدين ،بل ال قيام للدين اال هبا ،فان بين آدم ال تتم مصلحتهم اال باالجتماع حلاجة بعضهم اىل بعض،
وال بد حلراسة الدين من رأس" .ابن تيمية ،السياسة الشرعية ص 16 - 15
870

 -ابن اجلوزي ،الشفاء ،ص  ،46وانظر :عهد اردشري ،حققه وقدم له :إحسان عباس ،دار صادر ،بريوت ،1967

ص  54 – 53عن وجيه كوثراين ،الطائفية واحلرب ،ص 101
871
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 -اجلويين ،غياث األمم ص 75

وقال الفقيه األصويل سيف الدين اآلمدي ( 631هـ)" :إعلم أن الكالم يف اإلمامة ليس من أصول
الديانات ،وال من األمور األبديات حبيث ال يسع املكلف االعراض عنها واجلهل هبا ،بل لعمري ان املعرض
عنها ارجى من الواغل فيها .فاهنا قلما تنفك عن التعصب واألهواء ،واثارة الفنت والشحناء والرجم بالغيب
يف حق األئمة والسلف باآلراء".

873

الشيعة :االمامة منصب ديني الهي
السنَّة" رد فعل على موقف الشيعة اإلمامية ،الذين اعتربوا االمامة أصالً من
ورمبا كان موقف "أهل ُ
أصول الدين .وأعطوا منصب اخلالفة واإلمامة دورا "دينيا" كبريا ،وذلك ألهنم اعتربوها خالفة إآلهية يف
األرض ،وأن "مهمة االمام االساسية  -كما يقول أسعد القاسم  -استخالف النيب (ص) يف وظائفه من
هداية البشر وإرشادهم اىل ما فيه صالحهم وسعادهتم يف الدنيا واآلخرة ،فاالمام هو الذي يفسر هلم القرآن
ويبني هلم املعارف واالحكام ،ويشرح هلم مقاصد الشريعة ويصون الدين من التحريف والدس ،وله الوالية
العامة على الناس يف تدبري شئوهنم ومصاحلهم واقامة العدل بينهم وصيانتهم من التفرقة واالختالف".

874

"فاالمامة بذلك تعد منصبا إهليا ،واستمراراً للنبوة يف وظائفها باستثناء كل ما يتعلق بالوحي ،وهي هبذا
املفهوم أمسى من جمرد القيادة والزعامة يف أمور السياسة واحلكم".

-4

اإلعتماد على الرؤى واألحالم كمصدر ديني

872

 -الغزايل ،أبو حامد ،االقتصاد يف االعتقاد ،ص 234

873

 -اآلمدي ،غاية املرام يف علم الكالم ،ص 363

874

 -القاسم ،أزمة اخلالفة واإلمامة ،ص 34

875

 -املصدر
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875

بعد اعتمادها على تأويل القرآن الكرمي ،وتزوير أحاديث على لسان النيب األكرم ،اعتمدت عملية
تديني احلقل السياسي على مصدر جديد هي دعوى االتصال املباشر مع اهلل والنيب يف الرؤى واألحالم .إذ
كلما كان يفتقد احلاكم أو إمام أحد املذاهب املنطق الديين يف مواجهة احلكام واملذاهب األخرى ،كان يلجأ
اىل مصدر جديد لكسب الشرعية الدينية ،وهي الرؤى واألحالم.
وقد تفشى هذا املصدر منذ القرن الثاين اهلجري بني معظم احلكام وأئمة املذاهبَّ ،
وشكل ظاهرة
ثقافية سلبية يف اجملتمعات االسالمية ،ترافقت وتنامت مع ظاهرة االنقسام والتشرذم اليت عصفت بالعامل
االسالمي .
وقد هوى الفكر الطائفي اىل هذا املستوى الثقايف ،املشحون باخلرافات واألساطري ،بواسطة األحاديث
املزورة املنسوبة اىل النيب األكرم حممد (ص) اليت كانت حبد ذاهتا خطوة متقهقرة اىل الوراء ،مت استغالهلا من
قبل احلكام ورؤساء املذاهب لتشييد دوهلم وحكوماهتم ومذاهبهم وسياساهتم الطائفية.
ويأيت على رأس تلك األحاديث احلديث الشهري الذي يرويه البخاري باسناد متصل من حديث أيب
قتادة ،قال قال رسول اهلل" :من رآين فقد رآين حقا ،فإن الشيطان ال يتزيا يب ،أو ال يتمثل يب" .أو ما رواه
أبو هريرة عن النيب (ص) قال" :ومن رآين يف املنام فقد رآين ،فان الشيطان ال يتمثل صوريت".

876

ذلك احلديث الذي فتح بابا إلضفاء الشرعية الدينية على كثري من األئمة واحلكام واملؤلفني وأصحاب
املذاهب املختلفة .وأصبحت األحالم الواردة عن الرسول والصحابة مبثابة املسلمات والواضحات اليت ال جيوز
البحث فيها فضال عن التشكيك بصحتها.

877

و"حاول البعض أن يثبت أن املنامات جزء من العقيدة وأن كثرياً من العقائد جاءت اىل النيب عن طريق
املنام ،فقال :إن اهلل أوحى اىل نبيه يف املنام ستة اشهر مث أوحى اليه بعد ذلك يف اليقظة بقية عمره ..فما
املانع أن تكون هذه االحالم مصدراً مستمرا للتعاليم واألوامر السماوية؟".

878

 - 876البخاري ،ج  8ص 54
 - 877اخلطيب ،عالء ،احللم املقدس وأثره يف تأسيس الدول واشعال احلروب ،ص  46املركز الثقايف العراقي ،لندن دار
احلكمة  2014ط 1
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ومل يتوقف األمر عند رؤية الرسول وأخذ الشرعية واملباركة منه ،وامنا تعدى األمر اىل ادعاء رؤية اهلل عز
وجل ،يف املنام .فقد قال إبن تيمية إن "املؤمن قد يرى اهلل يف املنام يف صور متنوعة على قدر إميانه ويقينه،
فاذا كان إميانه صحيحا مل يره إال يف صورة حسنة ،واذا كان يف إميانه نقص رأى ربه ما يشبه إميانه".
ويعترب ابن تيمية إمكانية الرؤيا من املسلمات ويقول":إن الصحابة والتابعني وأئمة املسلمني يؤكدون
على أن اهلل يُرى يف اآلخرة باألبصار عيانا ،وان أحدا ال يراه يف الدنيا بعينه ،لكن يرى يف املنام وحيصل
للقلوب من املكاشفات واملشاهدات ما يناسب حاهلا ...ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه حىت يظن انه
رأى ذلك بعينه وهو غالط ،ومشاهدات القلوب حتصل حبسب إميان العبد ومعرفته يف صورة مثالية .وليس يف
رؤية اهلل يف املنام نقص وال غيب يتعلق به سبحانه وتعاىل وإمنا ذلك حبسب حال الرائي وفساده واستقامة
حاله واحنرافه ،وما أظن عاقال ينكر ذلك".

879

وأضاف اخلطيب":لقد شكلت الثقافة املنامية أساسا خطريا من أسس التفريق بني املذاهب يف
املعتقدات الدينية واألحكام الشرعية .وال جيد املرء عناء يف اكتشاف ذلك ...إن لالحالم مساحة كبرية
وأمهية يف اثبات أو نفي املذهب أو الفكرة اليت يؤمن هبا الكاتب".

880

ويقول علي الوردي ":إن املسلمني أدخلوا بعض األحالم يف صلب شريعتهم ،وأيدوها مبا أوتوا من
كتاب وسنة ،فصارت لديهم مبثابة الوحي املنزل".

881

وحيدثنا فاضل األنصاري عن دور األحالم والرؤى يف تعميق الشرخ بني املسلمني ،فيقول":تتالت
الرؤى اليت ظهر فيها الرسول يف أحالم األشخاص وهو حيدث بتكفري هذا أو ذاك ،فاعتربت تلك األقوال
878

 -املصدر

 - 879ابن تيمية ،منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والقدرية ،م  5ص  ،384جامعة االمام حممد بن سعود
 2008حتقيق حممد رشاد سامل ،وانظر أيضا :بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية ،ج  1ص  182حتقيق حيىي
بن حممد اهلنيدي ،طباعة جممع امللك فهد  ،1426وشرح الوصية الكربى البن تيمية ،وفتاوى ابن باز
 - 880اخلطيب ،احللم املقدس ،ص 175
 - 881املصدر ،ص85
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صحيحة مسندة "إذا كان راويها الذي شهد الرسول يف منامه قد عرف بصدقه" وبذلك رست قاعدة
"أحاديث الرؤيا" وبدأت حتفل هبا كتب الصحاح "استنادا اىل ما نسب للرسول من قول" :من رآين فقد
رآين" باعتبار ان النيب ال يتلبسه الشيطان".

882

وبناء على هذه القاعدة ادعى اخلليفة العباسي هارون الرشيد أنه رأى الرسول يف املنام وبشره باخلالفة،
فاغز وحج ووسع على أهل احلرمني" .وكذلك ادعى املتوكل.
وقال له" :إن هذا األمر قد صار إليكُ ،

883

السنَّة،
وملا كان املتوكل قد أحدث انقالبا يف سياسة الدولة العباسية املذهبية ضد املعتزلة ولصاحل أهل ُ

فقد استغل البعض (باب األحالم) ليضفي الشرعية الدينية على ما فعل املتوكل ،ويكرس االجتاه اجلديد،
فبث هذه االشاعة :أن املتوكل رؤي يف املنام ،بعد وفاته ،فقيل له :ما فعل اهلل بك؟ قال :غفر يل ،قيل له
مباذا؟ قال :بقليل من ال ُسنَّة أحييتها.

884

واذا كان املتوكل قد رأى النيب يف املنام ،فان أمحد بن حنبل قد ادعى أنه رأى اهلل يف املنام وجها لوجه،
حسبما ينقل ولده عبد اهلل عنه ،يقول :مسعت أيب يقول :رأيت رب العزة يف املنام ،فقلت :يا رب ،ما أفضل
ما تقرب به اليك املتقربون؟ قال :بكالمي يا أمحد ،قلت :يا رب بفهم أو بغري فهم ،قال :بفهم وبغري فهم.
885

(هناك رواية أخرى يقول فيها أمحد أنه رأى اهلل تسعا وتسعني مرة ،ويف املرة املائة سأل اهلل أن يعلمه

شيئا فقال له)...
ونُقل عنه أيضا أنه رأى النيب يف املنام ،وقال له :يا أمحد كما اتبعت ُسنَّيت واستحييت أن تنزل عريانا

جعلتك ربع االسالم.

886

882

 -األنصاري ،قصة الطوائف ،ص 158

883

 -املصدر ،ص 158

884

 -تاريخ بغداد  170 /7والبداية والنهاية 351 /10
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 الذهيب ،سري اعالم النبالء ،ص 347 -عن امحد بن حنبل ،الرد على الزنادقة واجلهمية ،ص  ،،111دار الثبات ،حتقيق صربي سالمة شاهني 2003

886
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وقد شرح أبو احلسن حممد بن أمحد امللطي (377هـ) يف كتابه "التنبيه والرد" كيفية العمل ملن أراد أن
يرى النيب يف منامه ،وهي االغتسال ليلة اجلمعة وصالة ركعتني يقرأ فيهما سورة "قل هو اهلل أحد" ألف مرة .
ونقل عن حممد ابن عكاشة أنه اغتسل وصلى ونام فرأى النيب ،فقال له :يا رسول اهلل إن الفقهاء قد
السنّـيّة كما
اختلفوا علي ،وعندي أصول من السنة ،أعرضها عليك ،فقال :نعم .فعرض عليه عقيدته ُ

يلي":الصرب حتت لواء السلطان على ما كان منه من جور وعدل وال خيرج على األمراء بالسيف ،وإن جاروا،
والكف عن أصحاب حممد ،وأفضل الناس عند اهلل بعد رسول اهلل :أبو بكر ،مث عمر ،مث عثمان ،مث علي".
ويقول ابن عكاشة بأنه ظل يعرض هذه العقائد على النيب ثالث ليال متواليات ،ولكنه كان يشعر بشيء من
الرتدد ع ند ذكر عثمان قبل علي .وكأن النيب أحس مبا يف نفسه فقال له "مث عثمان ،مث علي" وأعاد ذلك
ثالث مرات ،وعيناه هتمالن بالدموع" .ويضيف ":فوجدت حالوة يف قليب ويف فمي ،فمكثت مثانية أيام ال
آكل طعاما وال أشرب شرابا ،حىت ضعفت عن صالة الفريضة".

887

وقد روى االمام أمحد بن حنبل هذا احللم للمتوكل عندما سأله قائال":يا أمحد إين أريد أن أجعلك بيين
وبني اهلل حجة ،فأظهرين على ال ُسنَّة واجلماعة ،وما كتبت عن أصحابك عما كتبوه عن التابعني مما كتبوه عن

أصحاب رسول اهلل" 888 .باعتباره حديثا موثقا عن النيب.

أما أمحد بن حنبل نفسه ،فقد أصبح هو موثقا جدا ومزكى بناء على األحالم ،حيث شوهدت روحه
بعد وفاته يف السماء  -كما يقول ابراهيم احلريب -أنه رأى بشر احلايف يف املنام فقال له :قدم علينا البارحة
روح أمحد بن حنبل فنثر عليه الدر والياقوت ،فهذا مما التقطت ،قلت :فما فعل حيىي بن معني وأمحد بن
حنبل ،قال :تركتهما وقد زارا رب العاملني ،ووضعت هلم املوائد.

889

 - 887امللطي العسقالين ،ابو احلسني حممد بن امحد ،التنبيه والرد على األهواء والبدع ،ص  16 – 15املكتبة الشاملة
 - 888املصدر ،ص 25 - 23
 - 889اخلطيب ،عالء ،احللم املقدس ص  193عن ابن خلكان عن ايب الفرج ابن اجلوزي يف كتابه عن (اخبار بشر
احلايف)
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ومل يفت تلميذ الشافعي ،الربيع بن سليمان املرادي ،أن يرسم هالة من القدسية على أستاذه ،فيقول إنه
رآه يف املنام بعد وفاته فقال له :يا أبا عبد اهلل ما صنع اهلل بك ،فقال :اجلسين اهلل على كرسي من ذهب
ونثر علي اللؤلؤ الرطب.

890

ويف رؤيا أخرى يقال أنه سئل النيب عن الشافعي فقال :من أحبين وأحب سنيت فليتبع طريق الشافعي
فانه مين وأنا منه.

891

وهكذا قال االمام األوزاعي عبد الرمحن بن عمر بن أمحد (" :)157 – 88رأيت رب العزة يف املنام
فقال :أنت تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر ،فقال :بفضلك أي رب ،مث قلت :يا رب أمتين على االسالم،
السنَّة".
فقال :وعلى ُ

892

انقالب األشعري على المعتزلة
السنَّة"،
ولعبت األحالم دورا كبريا يف انقالب االمام أيب احلسن األشعري على املعتزلة ،لصاحل "أهل ُ

حيث كان معتزليا يدافع بقوة عن أفكار املعتزلة ،مث اختلف مع أستاذه أيب علي اجلبائي وزمالئه ،وشن حربا
شعواء عليهم وتربأ منهم ومزق كتبه وطعن هبا ،وأسس املذهب االشعري بناء على رؤيا زعم أنه رآها.
وقد ارتقى كرسيا يف املسجد اجلامع يف البصرة يف يوم مجعة ،من سنة  300للهجرة ،يف خالفة املقتدر،
ونادى بأعلى صوته :من عرفين فقد عرفين ،ومن مل يعرفين فأنا أعرفه نفسي ،أنا فالن بن فالن ،كنت قلت
خبلق القرآن ،وإن اهلل ال يُرى باألبصار ،وإن أفعال البشر أنا أفعلها ،وأنا تائب مقلع معتقد للرد على
893
املعتزلة".

 - 890ابن خلكان ،وفيات االعيان ،جملد  4ص  /163احللم املقدس ص  194سكت ابن خلكان عن منامات
الشافعي /تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج 2ص 69 – 60
( - 891يراجع  :مناقب الشافعي اليب حامت الرازي ،حيث يوازي بني الشافعي والرسول)
 - 892أبو نعيم ،حلية األولياء ،والبداية والنهاية ،البن كثري
 - 893األنصاري ،قصة الطوائف ..ص  223عن ابن الندمي يف الفهرست ،ص 271
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يقول ابن عساكر يف تارخيه :إن االشعري حتري يف املسائل اليت مل جيد هلا جوابا شافيا عند املعتزلة،
بسنَّيت ،فلما استيقظ
فسأل اهلل أن يهديه اىل الصراط املستقيم ،مث نام فرأى الرسول يف املنام فقال له :عليك ُ

السنَّة.
رجع اىل الكتاب و ُ

894

ويشرح االشعري نفسه قصة احللم فيقول :بينما أنا نائم يف العشر األول من شهر رمضان ،رأيت
املصطفى (ص) فقال :يا علي انصر املذاهب املروية عين فإهنا احلق ،فلما استيقضت دخل علي أمر عظيم،
ومل أزل مفكرا مهموما للرؤيا ،وملا أنا عليه من إيضاح األدلة يف خالف ذلك ،حىت كان العشر األوسط
فرايت النيب (ص) يف املنام فقال يل :ما فعلت فيما أمرتك به؟ فقلت :يا رسول اهلل ،وما عسى أن افعل وقد
خرجت للمذاهب املروية عنك وجوها حيتملها الكالم ،واتبعت األدلة الصحيحة اليت جيوز اطالقها على
الباري عز وجل؟ فقال يل :انصر املذاهب املروية عين فاهنا احلق ،فاستيقضت وأنا شديد األسف واحلزن،
فأمجعت على ترك الكالم واتبعت احلديث وتالوة القرآن".

895

ويعتمد ابن جماهد أبو بكر أمحد بن موسى التميمي البغدادي ( )324 -على رؤيا يدعيها أنه رأى اهلل
يف املنام ،لتدعيم صحة كتابه (السبع يف القراءات) فيقول :رأيت رب العزة يف املنام ،فختمت عليه ختمتني
للقرآن ،فلحنت يف موضعني فاغتممت لذلك ،فقال يل :يا ابن جماهد ،الكمال يل الكمال يل.

896

الشيعة واألحالم
رفض الشيعة مبدأ رؤية اهلل يف اليقظة واملنام يف الدنيا واآلخرة ،خالفا ملا ذهب اليه بعض أئمة أهل
السنَّة ،فقد رفض االمام جعفر الصادق إمكانية رؤية اهلل يف املنام ،وقال إلبراهيم الكرخي ،الذي سأله قائال:
ُ

 - 894االشعري ،مقاالت االسالميني ،حتقيق الدكتور االهواين ،عن موقع وزارة االوقاف والشئون االسالمية ،املغربية ،مقال
بعنوان ابو احلسن االشعري.
 - 895ابن عساكر الشامي ،تبيان كذب املفرتي ،ص 38
 - 896اخلطيب ،احللم املقدس ،ص  181عن ابن خلكان ،وفيات األعيان
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ان رجال رأى ربه عز وجل يف منامه فما يكون ذلك؟ فقال":ذلك رجل ال دين له ،إن اهلل تبارك وتعاىل ال
يرى يف اليقظة وال يف املنام ،وال يف الدنيا وال يف اآلخرة".

897

وهو ما ذهب اليه املعتزلة أيضا ،واختلف الشيعة يف رؤية النيب ،وتصحيح حديث":من رآين يف املنام
فقد رآين ،فان الشيطان ال يتمثل صوريت" .حيث رواه الصدوق يف (األمايل) و(عيون اخبار الرضا) والشيخ
املفيد يف (أوائل املقاالت) 898.وضعفه الشريف املرتضى يف (األمايل) وقال عنه" :هذا خرب واحد ضعيف من
أضعف األخبار وال معول على مثل ذلك".

899

وأثبت املفيد صدق منامات األئمة ،فقال":إن منامات الرسل واألنبياء واألئمة  -عليهم السالم -
صادقة ال تكذب ،وإن اهلل تعاىل عصمهم عن األحالم ،وبذلك جاءت األخبار عنهم (ع) على الظهور
واالنتشار ،وعلى هذا القول مجاعة فقهاء اإلمامية و أصحاب النقل منهم ،وأما متكلموهم فال أعرف هلم
نفيا وال إثباتا وال مسألة فيه وال جوابا  .واملعتزلة بأسرها ختالفنا فيه".

900

وبغض النظر عن صحة احلديث السابق "من رآنا فقد رآنا" أو اعتماد الشيعة عليه ،فان بعضهم روى
عن األئمة أحاديث مشاهبة ،وال سيما يف عملية إثبات اإلمامة لعدد من األئمة (االثين عشر) الذين
يفتقدون النص الصريح على إمامتهم من آبائهم ،وأضافوا اىل األحالم قصصا أخرى باسم "املعاجز" ال
حتدث إال يف املنامات ،مثل قصة (تكلم احلجر األسود) يف الكعبة والفصل بني االمامني املتنازعني حممد بن
احلنفية وزين العابدين علي بن احلسني ،والسالم على األخري بلسان عريب فصيح.

901

واملنام الذي رواه

الشيخ حسني بن مثلة اجلمكراين ،سنة  373هـ أنه رأى االمام املهدي الغائب (حممد بن احلسن العسكري)
 - 897اجمللسي ،حممد باقر ،حبار االنوار ،ج  4ص 32
 - 898املفيد ،أوائل املقاالت يف املذاهب ،ص 93 – 92
 - 899املرتضى ،األمايل ج 2ص 392
 - 900املفيد ،أوائل املقاالت ،باب  - 45القول يف صدق منامات الرسل واألنبياء واألئمة ،وارتفاع الشبهات عنهم
واألحالم .
 - 901الكليين ،الكايف ،كتاب احلجة ،باب ما يضل به بني دعوى احملق واملبطل يف أمر اإلمامة ،ح رقم  5والصفار،
بصائر الدرجات ،ج  10ص  ،502وابن بابويه ،اإلمامة والتبصرة من احلرية ،ص 60
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يف املنام ،يأمره ببناء مسجد يف منطقة مجكران بالقرب من مدينة "قم" حيث يقام اليوم مسجد كبري حيج
اليه املاليني من الشيعة كل عام.

902

واذا كان الشيعة بصورة عامة ال يعتمدون يف بناء عقائدهم على األحالم ،فان الثقافة الشعبية الشيعية
تتبادل بعض القصص اليت يؤمن هبا بعض الناس إميانا كبريا ،مثل القصة اليت يوردها الدكتور علي الوردي عن
لص من قطاع الطريق حاول ذات مرة التعرض لزوار احلسني ،وسلب أمواهلم .وبينما كان كامنا يف الطريق
أخذته غفوة فنام ،ورأى يف منامه كأن القيامة قد قامت وأن الناس قد حشروا للحساب ،وأراد املالئكة القاءه
يف النار ألعماله ،فأنقذه احلسني ألن شيئا من غبار الزوار أصابه أثناء نومه ،فاستيقظ اللص وهو ينشد
شعرا" :إذا رمت النجاة فزر حسينا ،ل كي تبقى اإلله قرير عني ،فإن النار ليس متس جسما ،عليه غبار زوار
احلسني" .ويعلق الوردي على ذلك بقوله":انتشر هذا الشعر بني الناس ،وأصبح عندهم كأنه من اآليات
املنزالت".

903

ورمبا كان الوردي يعين الشيعة األخباريني ،الذين عُرفوا باإلميان باألحالم ،وعلى رأسهم الشيخ أمحد زين

الدين األحسائي (1826م) الذي يقول عنه الوردي أنه استلهم معظم عقائده املغالية من األحالم ،واستند
فيها على احلديث القائل "من رآنا فقد رآنا حقا" .وينقل عنه قوله عن نفسه":أنه يف أول مرة رأى يف بعض
902

 -وقد ادعى الشاه امساعيل الصفوي أنه رأى االمام علي يف املنام وقال له":ولدي ال تدع القلق يشوش افكارك.

احضر القزلباشية مع أسلحتهم الكاملة اىل املسجد يف تربيز وأمرهم أن حياصروا الناس ،واذا أبدى هؤالء أية معارضة أثناء
اخلطبة باسم اهل البيت فان اجلنود ينهون األمر" .اخلطيب ،احللم املقدس ،وأثره يف تأسيس الدول واشعال احلروب ،ص
 88وص  63املركز الثقايف العراقي ،لندن دار احلكمة  2014ط  ،1عن تاريخ الشاه امساعيل  .ومثلما قامت الدولة
الصفوية على أساس حلم ،فقد سقطت على أساس حلم آخر رآه وايل افغانستان مري ويس الذي أعلن استقالل بالده
عن فارس ،وحكم من 1715 – 1708م مث قضى على الدولة الصفوية ،بعد أن ادعى انه رأى رؤيا عندما كان يف احلج
ونام عند قرب النيب فشاهد النيب يقلده سيفا (الوردي علي ،تاريخ العراق احلديث ج 1ص  )100وبعد قرنني من الزمان
ادعى نادر شاه الذي احتل العراق ،أنه رأى االمام علي يقلده سيفه ذا الفقار ،ويأمره باحتالل العراق .اخلطيب ،احللم
املقدس ،ص 86
903
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 -الوردي ،األحالم ،ص 60

أحالمه احلسن بن علي عليه السالم ،ورجا منه أن يعلمه شيئا إذا قرأه استطاع أن يراه أو يرى غريه من
األئمة يف النوم ،فعلمه احلسن بضعة أبيات من الشعر .وكانت هذه األبيات مفتاح كنز عظيم من العلوم
للشيخ بعد ذلك ،استطاع هبا أن يرى أي إمام يشاء يف نومه عند احلاجة".

904

وهذا ما يؤكده عالء اخلطيب أيضا ،حيث يقول :كان األحسائي يدعي أنه يرى األئمة والنيب ،وكان
يعتقد أنه ال ينطق عن اهلوى بل هي علوم ألقيت اليه من النيب وأهل البيت ،ويقول :رأيت النيب وقلت :يا
سيدي أريد منك مساعديت على أن أخلع الدنيا أصال ،حبيث ال أعرف شيئا منها ،فقال :هذا أصلح...
فسقاين النيب من ريقه ...وكل من رأيت منهم جييبين يف كل ما طلبت ،وكنت مدة إقبايل سنني متعددة ما
يشتبه علي شئ يف اليقظة إال وأتاين بيانه يف املنام ..كنت يف تلك احلال دائما أرى منامات وهي إهلامات.
905

ومن املعروف أن معركة طويلة وعنيفة جرت بني األصوليني واألخباريني يف كربالء يف القرن الثامن عشر،
اضطر فيها اجملتهد "املال حممد باقر الوحيد البهبهاين" إىل استخدام نفس سالح (الرؤيا) ضد خصمه
األخباري الشيخ أمحد األحسائي ،وقال إنه رأى االمام احلسني وقد أمره أن يقضي عليه 906 .وذلك بعد أن
أصدر فتوى حترم الصالة خلف الشيخ االحسائي زعيم األخباريني باعتباره فاقد األهلية إلمامة اجلماعة وأنه
غري عادل.

907

الباب السادس
904
905
906
907
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الحلول المختلفة للمشكلة الطائفية
الفصل األول
الدعوة للوحدة االسالمية واالتفاق على أصول االسالم

العثمانيون يدعون الى الوحدة االسالمية في مواجهة االستعمار الغربي
بعد تاريخ طويل من الصراع الطائفي العنيف بني العثمانيني والصفويني (أو بني السنة والشيعة) ،شعر
العثمانيون يف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين خبطر التهديد األوريب املتزايد للبالد االسالمية،
 ،فغريوا من سياستهم املعادية للشيعة وكثفوا دعواهتم اىل الوحدة االسالمية ،وال سيما عشية احلرب العاملية
األوىل ،حيث شعر العثمانيون يف العراق حباجتهم اىل اجملتهدين الشيعة لتعبئة اجلماهري فأغدقوا العطايا
السخية على مدن العتبات املقدسة ،وحاولوا عقد مصاحلة بني العلماء ال ُسنَّة والشيعة.

908

مراجع الشيعة والوحدة االسالمية
واستجاب اجملتهدون الشيعة لدعوة الوحدة بني املسلمني ،فأصدر اجملتهد الشيعي الشيخ حممد حسني
كاشف الغطاء (1952م) يف  1909كتابا حتت عنوان (الدين واالسالم ،أو الدعوة االسالمية) دعا فيه اىل
السنَّة والشيعة ،وأبدى حسرته على نكوص االسالم وانقسام املسلمني.
وحدة ُ

909
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وأصدر الفقهاء الشيعة ،يف كانون األول  1910فتاوى جاء فيها ... " :قد رأينا اختالف كلمة
العلماء يف غري ما يتعلق بأصول الديانة والشقاق بني سائر طبقات املسلمني هو السبب املوجب الحنطاط
دول االسالم واستيالء األجانب على معظم املمالك االسالمية ..فألجل احملافظة على الكلمة اجلامعة
الديني ة واملدافعة عن الشريعة الشريفة احملمدية قد اتفقت الفتاوى من اجملتهدين العظام الذين هم رؤساء
الشيعة اجلعفرية ومن علماء أهل ال ُسنَّة الكرام املقيمني بدار السالم ،على وجوب االعتصام حببل االسالم
كما أمرهم اهلل به ...وعلى وجوب إحتاد كافة املسلمني يف حفظ بيضة االسالم وصون مجيع املمالك
االسالمية من العثمانية واإليرانية عن مداخالت األجانب وتشبثاهتم ...ونذكر عامة املسلمني األخوة اليت
عقدها اهلل تعاىل بني املؤمنني ،ونعلن هلم وجوب التحرز والتجنب عما يوجب الشقاق والنفاق ،وأن يبذلوا
جهدهم يف حفظ نواميس األمة والتعاون والتعاضد وحسن املواظبة على اتفاق الكلمة حىت تصان الراية
الشريفة احملمدية وحيفظ مقام الدولتني العليتني العثمانية وااليرانية".
ووقع على هذه الفتوى املراجع الكبار كالشيخ اآلخوند حممد كاظم اخلراساين ،وعبد اهلل املازندراين،
وشيخ الشريعة االصفهاين ،وامساعيل بن صدر الدين العاملي ،وحممد حسني املازندراين.

910

وكما يقول إسحاق نقاش ،فإن حمتويات الفتوى كانت تشري اىل استعداد اجملتهدين يف العراق لقيادة
حركة جهادية.

911

وقد رحب بالفتوى الشيعية ،العامل املصري حممد رشيد رضا ،الذي نشرها يف "املنار" ،وعلق عليها
السنَّـيّة العالء وحدة املسلمني".
قائال" :إن الفتوى أول مؤشر على استعداد املؤسستني الدينيتني الشيعة و ُ

912

910

 -املصدر ،ص  109 – 108عن جملة (العلم) سنة  1911ص  ،436 – 434اعيد نشر هذه الفتوى مع تغريات

طفيفة يف العرفان عدد  69سنة  1981ص 5 – 4
911

 -المصدر ،ص 109

912

 -المصدر ،ص 109
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وعندماقامت إيطاليا باحتالل طرابلس الغرب وبنغازي يف تشرين األول  ،1911أصدر مجيع اجملتهدين
الشيعة الكبار فتوى تدعو اىل اجلهاد ضد إيطاليا .وأصدروا بيانات تندد باحتالل ليبيا ،وقاموا جبمع
التربعات للحرب ضد إيطاليا ،والدعوة حلشد املقاتلني للدفاع عنها .وقارن عامل شيعي عريب يف كلمة له الغزو
االيطايل باحلملة الصليبية ودعا اىل الوحدة بني املسلمني كافة.
وكتب القنصل الربيطاين :يبدو أن موجة من املشاعر املتعاطفة مع ال ُسنَّة قد اجتاحت الشيعة يف
913
"الكاظمني".
هب
وعندما َّ
شن الربيطانيون حرهبم على الدولة العثمانية ،ونزلت قواهتم يف الفاو جنوب العراقَّ ،
العلماء الشيعة للدفاع عن العراق والقوات العثمانية وأصدروا الفتاوى باجلهاد ،واخنرطوا يف عمليات املقاومة.
واستنادا اىل التقارير الربيطانية فانه حبلول كانون الثاين  1915كان التبشري باجلهاد ميارس يف كل
مسجد من مساجد العراق .وأرسل مبعوثون من مدن العتبات املقدسة اىل العشائر حيثوهنا على قتال
الربيطانيني باسم االسالم ...وقيل إن زهاء  18الف متطوع جندوا من بني سكان الفرات العرب الشيعة،
ووضعوا بامرة القيادة الرتكية ،وكان على رأس اجملاهدين شخصيات دينية شيعية بارزة منها شيخ الشريعة
االصفهاين ومهدي اخلالصي وحممد سعيد احلبويب ومصطفى الكاشاين ومهدي احليدري وحمسن احلكيم.

914

وجتسدت الوحدة اإلسالمية يف مواجهة االحتالل الربيطاين ،يف قصيدة للشاعر العراقي حممد حبيب
العبيدي (" :)1963 -ال تقل جعفرية حنفية..ال تقل شافعية زيدية..مجعتنا الشريعة األمحدية ..وهي تأىب
الوصاية الغربية".

915

وشكلت الدعوة للوحدة االسالمية أو التقريب بني املذاهب االسالمية وجتاوز التاريخ السليب ،أهم بنود
االصالح الذي قاده مجال الدين األفغاين يف أواخر القرن التاسع عشر .وتبناها من بعده تلميذه الشيخ حممد
913

 -المصدر110 ،

914

 -المصدر ،ص 112

915

 -المصدر
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عبده ،مث تلميذه الشيخ حممد رشيد رضا الذي ذهب شوطا بعيدا يف الدعوة اىل الوحدة االسالمية يف جملة
"املنار" على قاعدة "التعاون فيما نتفق عليه ،ويعذر بعضنا بعضا فيما خنتلف فيه" ،وضمنها كتابه "ال ُسنَّة
والشيعة ،أو الوهابية والرافضة".

916

وهذا ما عرب عنه أفضل تعبري الشيخ حممد تقي القمي مؤسس "دار التقريب بني املذاهب االسالمية يف
القاهرة" بقوله":إن دعوتنا أن يتحد أهل اإلسالم على أصول اإلسالم اليت ال يكون املسلم مسلماً إال هبا،
وأن ينظروا فيما وراء ذلك نظرة من ال يبتغي الفلج والغلب ،ولكن يبتغي احلق واملعرفة الصحيحة ،فإذا
استطاعوا أن ي صلوا باإلنصاف واحلجة البينة إىل االتفاق يف شيء مما اختلفوا فيه فذاك ،وإال فليحتفظ كل
منهم مبا يراه وليعذر اآلخرين ،وحيسن الظن هبم ،فإن اخلالف على غري أصول الدين ال يضر باإلميان ،وال

الس ّين مذهبه ،أو الشيعي مذهبه ،وإمنا نريد أن
خيرج املختلفني عن دائرة اإلسالم" و"ليس من غايتنا أن يرتك ُ
يتحد اجلميع حول األصول املتفق عليها ،ويعذر بعضهم بعضاً فيما وراء ذلك ،مما ليس شرطاً من شروط
917
اإلميان وال ركناً من أركان اإلسالم ،وال إنكاراً ملا هو معلوم من الدين بالضرورة".

الدعوة للوحدة االسالمية بعد الحرب العالمية األولى
وتعزز الشعور بضرورة الوحدة االسالمية وجتاوز خالفات املاضي الطائفية ،عندما إجنلى غبار احلرب
العاملية األوىل عن سقوط الدولة العثمانية ووقوع معظم البالد االسالمية حتت براثن االستعمار ،وبدأت
اخلطوات األوىل الحتالل فلسطني ،فقام أحد كبار اجملتهدين الشيعة يف العراق وهو الشيخ حممد حسني
كاشف الغطاء بزيارة القدس وصلى اجلمعة فيها ودعا اىل الوحدة االسالمية.
وقام بعده أحد مراجع الشيعة الكبار يف ايران ،وهو السيد حممود الربوجردي (1960م) بالدعوة اىل
التقريب بني ال ُسنَّة والشيعة ،وأرسل بعثة اىل األزهر الشريف يف القاهرة ،ليؤسس مجعية حتمل اسم (دار
التقريب بني املذاهب االسالمية) وقد انتمى اليها كبار علماء األزهر مثل الشيخ املراغي والشيخ شلتوت
وغريهم  .وقامت اجلمعية باصدار جملة "رسالة اإلسالم".

916
917
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والقت دعوى الربوجردي التوحيدية صدى طيبا يف مصر عبد الناصر الذي كان يرفع شعار الوحدة
العربية ،وحياول مجع طاقات العامل االسالمي والعامل الثالث يف مؤمتر عدم االحنياز ،فبادل األزهر دعوة
املرجعية الشيعية االيرانية باصدار إعالن يعرتف باملذهب اجلعفري ،وتدريسه يف األزهر الشريف.

االزهر و االعتراف بالمذهب الشيعي الجعفري
حيث أصدر شيخ اجلامع األزهر الشيخ حممود شلتوت ،عام  1958فتوى تنص على "أن مذهب
السنَّة ،فينبغي
اجلعفرية املعروف مبذهب اإلمامية اإلثين عشرية مذهب جيوز التعبد به كسائر مذاهب أهل ُ
للمسلمني أن يعرفوا ذلك ،وأن يتخلصوا من العصبية بغري احلق ملذاهب معينة ،فما كان دين اهلل وما كانت
شريع ته بتابعة ملذهب أو مقصورة على مذهب ،فالكل جمتهدون مقبولون عند اهلل تعاىل جيوز ملن ليس أهال
للنظر واالجتهاد تقليدهم والعمل مبا يقررونه يف فقههم ،وال فرق يف ذلك بني العبادات واملعامالت".

918

وقال الشيخ حممد أبو زهرة ،وكيل كلية احلقوق يف القاهرة ":إن حمو الفروق الطائفية ،جيب أن يكون
غاية مقصودة ،ذلك ألن اسباب اخلالف قد زالت ،ومن اخلطأ أن نتمسك باالختالف الطائفي مع زوال
اسبابه ،وكيف يكون بيننا تنافر فكري بسبب أن عليا أفضل من أيب بكر وعمر ،أم اهنما افضل منه ،فتلك
أمة قد خلت هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت".

919

وشرح أسباب اخلالف بني املسلمني ،فقال":إن الطائفية يف االسالم ليس األساس فيها مما يتصل
باالعتقاد أو يف األصول اليت جيمع عليها أهل القبلة ،بل جلها يف مسائل ليست من اللب ،ولو ادعى بعض
الطوائف أهنا من اللب ،هلذه االعتبارات نقرر أن الطوائف االسالمية جيب ان تتفق وتتالقى على حمبة اهلل
 - 918القاسم ،اسعد ،ازمة الخالفة ،ص  274عن  /عن رسالة االسالم ،العدد  3من السنة 11
ص  227عام 1959
 - 919أبو زهرة ،محمد ،الوحدة االسالمية ،سلسلة الثقافة االسالمية ،المكتب الفني للنشر ،القاهرة،
 ،1958ص 46
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ورضاه ،وحتت ظل كتاب اهلل تعاىل وال ُسنَّة الصحيحة واملقررات االسالمية اليت علمت من الدين بالضرورة،
وال مانع أن خنتلف ولكن يكون اختالف آحاد يف منازع علمية ال تفرقة فيها ،وال يكون اختالف مجاعات
وطوائف تفرق وحتصل األمة االسالمية قطعا متنابذة متدابرة متنافرة".

920

وحتدث أبو زهرة عن التقريب فقال ":التقارب والتقريب :أن تتقارب الطوائف االسالمية ،فان دراسة
الرتاث االسالمي ككل ال يقبل التجزئة حبيث تدرس كل طائفة ما عند األخرى ،يقرب ما بني الطوائف
ويزيل تلك النعرة غري الطبيعية اليت خلفتها بعض القرون يف ماضي االسالم ،واننا هبذا يتحقق لنا الغرض
املقصود ،وهو حمو الطائفية يف االسالم وتقريب ما بني الطوائف ،حبيث يكون خالفها مذهبيا كاخلالف
الذي بني املالكية واحلنابلة ،وحنن ندرس بعض آراء االمامية على اساس انه مذهب كاملذاهب اليت ندرسها،
وكذلك ندرس الزيدية".

921

وأشار اىل أن مصر أخذت قوانني يف املرياث والطالق من االمامية 922.كما دعى اىل تشكيل جممع
علمي إسالمي ،لدراسة املسائل الدينية كلها ،وإصدار رأي مجاعي يف كل مسألة ،على أساس األكثرية،
وإمضاء احلكم الصادر عن اجملمع حىت َّ
جيد ما يوجب تغيريه.

923

ودعى كذلك اىل إنشاء معاهد جامعة يف دراستها للمذاهب االسالمية كلها ،وقال":ال جدال يف
وجوب التوحيد الثقايف والنفسي ،وأنه لن توجد لنا وحدة اسالمية إال إذا كان قوامها التوحيد الثقايف ،وانه ال
بد من جيتمع على املذاهب يف صعيد واحد".
920

 -املصدر.
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 -املصدر ،ص 45
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 -املصدر ،ص 49
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 -املصدر ،ص 50
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924

واستدرك قائال ":التقريب ال يعين حمو املذهبية .لسنا

نقصد مبحو الطائفية حمو املذهبية ،وادماج املذاهب االسالمية يف مذهب واحد ،فان ذلك ال يصح أن يكون
عمال ذا فائدة ،ألن إدماج املذاهب يف مذهب واحد ليس عمال علميا حيمد عند العلماء ،فان كل مذهب
جمموعة من املعلومات أقيمت على مناهجه تتجه يف جمموعها اىل النصوص االسالمية والبناء عليها ،وهو
مثرات جهود ألكابر العلماء يف هذا املذهب ،وكل إدماج فيه إفناء ،وليس من املصلحة العلمية يف شئ إفناء
تلك اجلهود الفكرية اليت قامت يف ظل القرآن وال ُسنَّة الصحيحة الثابتة ،جيب أن تكون كل اجلهود قائمة
على أصوهلا ،ويرجع اليها وخيتار منها عند العمل ،أصلحها للبقاء واكثرها مالءمة مع األزمان ،أو أقواها
اتصاال بالقرآن ،مع بقاء املصدر يف موضعه يرجع اليه".

925

وقال":إن الوحدة اليت نبتغيها ال متس سلطان ذي سلطان يقوم باحلق والعدل بني املسلمني ،وال شكل
احلكم يف االقاليم االسالمية ،فلكل إقليم أسلوب حكمه ما دام يؤدي اىل إقامة احلق والعدل فيه وحيقق
املعاين االسالمية السامية .إن االسالم دين الوحدة اجلامعة الشاملة ،كما هو دين التوحيد اخلالص.

926

ويف سياق االجتاه العام للوحدة العربية واالسالمية ،أصدر الدكتور مصطفى حممد الشكعة (2011م)
 927كتابه الشهري "إسالم بال مذاهب" الذي صدرت منه أكثر من عشرين طبعة منذ عام  .1960والذي
استعرض فيه أشهر املذاهب اإلسالمية ،واستنكر اخلالفات بني الفرق اإلسالمية ،وقال متأملاً " :هذه ال ُفرقة
القاتلة ،وتلك الدماء املهراقة على مر القرون مل تفد اإلسالم يف شيء ،بل خنرت عظامه وأضعفت مقاومته
لتيارات الغدر واإلستعمار"  .وطرح فكرة التقريب بني املذاهب اليت كان البعض يراها بأهنا ساذجة أو
مستحيلة أو غري مقبولة ،وقال :إن اخلالف بني اإلمامية و السنة ،على اإلمامة ،خالف ميكن تفادية،

925

 -املصدر ،ص 47

926

 -أبو زهرة ،محمد ،الوحدة االسالمية ،ص 29

927

 -الشكعة ،مفكر وأستاذ جامعي مصري وعضو جممع البحوث اإلسالمية والعميد األسبق لكلية اآلداب جامعة عني

مشس ،ورئيس جلنة التعريف باإلسالم باجمللس األعلى للشئون اإلسالمية بوزارة األوقاف املصرية ،وعضو جلنة احلوار
اإلسالمي املسيحي باألزهر الشريف .ويكيبيديا ،املوسوعة احلرة
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فليس هناك يف الوقت احلاضر نظام حلكام املسلم ني عن طريق اإلمام .وإن ما يقرب الفرق االسالمية هو
أكثر بكثري مما يفرقها .و ألجل ذلك كان لزاما أن نبدأ يف إعادة حساباتنا من جديد و أن نوحد الصفوف .
وذهب الشكعة اىل أن معظم الفوارق بني املذاهب واهية وال جيوز أن تكون سببا للفرقة .وأن سبب
التطاحن بني فرق اإلسالم أساسه إستغالل بعض األشخاص للخالفات البسيطة وحماولة تضخيمها خلدمة
مصاحلهم السياسية أو اإلقتصادية .إضافة اىل الغلو عند بعض املذاهب ومبالغتهم يف تصحيح مذهبهم
وختطئة املخالفني ،مما يؤدي بذلك االختالف اىل االنتقال من ساحة الفكر إىل ساحة السيف.
وقد حاول الشكعة يف كتابه إيضاح نقاط الغلو والشطط يف كل مذهب ،من أجل التقريب بني
املذاهب مجيعا و ضمها حتت راية واحدة هى راية اإلسالم.
ولكن دعوة الشكعة اىل "إسالم بال مذاهب" القت معارضة من بعض الذين اعتربوها دعوة عاطفية
أكثر منها واقعية ،وجتاوزاً للطبيعة اليت جبل الناس عليها ،ومنهم املسلمون الذين ال ميكن أن يتوحدوا يف فرقة
واحدة .وأن الطريق السليم الذي يؤثر إجياباً يف التقارب بني الفرق واملذاهب االسالمية هو االعرتاف
باآلخر ،واحرتام التعدد ،وذلك بإلغاء كل ما وضع من أحاديث االفرتاق وما كتب يف تواريخ يف امللل والنحل
لنصرة الفرقة الناجية.
وقام الشيخ حممد مهدي مشس الدين (( )1999رئيس اجمللس االسالمي الشيعي األعلى يف لبنان)
بالدعوة اىل صياغة علم الكالم على أساس اعتبار :الوحدة أصال إعتقاديا مقدسا ،ونقد علم الكالم
التقليدي الذي طاملا أعاق الوحدة بني ال ُسنَّة والشيعة.

928
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928

 -زقاقي ،االساس التشريعي ،ص  61عن فرح موسى ،مشس الدين ،ص 386 – 350

الفصل الثاني
هيمنة أحد المذاهب على األخرى

في مقابل خيار الوحدة االسالمية ،اختارت الحركة الوهابية خيار الهيمنة على الشيعة وإبادتهم
وإقصائهم ،وقد تحدثنا بعض الشئ عن هذا الخيار في مقدمة الكتاب ،بناء على نظرية الوهابية
للشيعة بأنهم كفار ومن أتباع دين آخر غير االسالم..

929

وأعرب حمي الدين اخلطيب يف مقدمته لكتاب الشيخ عبد اهلل السويدي عن "مؤمتر النجف" الذي
عقده امللك اإليراين نادر شاه األفشاري سنة 1156هـ 1749/م ،بأن الطريقة اليت ميكن هبا التقريب هي
أن يتنازل أتباع أحد املذهبني عن مذهبه ويلتحق بأهل املذهب اآلخر 930 .وضرب لذلك مثال بقرار علماء
الشيعة يف مؤمتر النجف عام  1156هـ ،يف ظل دولة نادر شاه االفشاري.
السنّـيّة متقاربة يف األصول ،وخمتلفة يف األمور الثانوية ،ولذلك ميكن
وخلص اىل أن فرق املسلمني ُ
التفاهم والتقارب بني الفرق املتقاربة يف األصول ،ويستحيل هذا التفاهم مع الشيعة اإلمامية ألهنا ختالف
مجيع املسلمني يف أصوهلم.

931

929

 -اخلطيب ،حمب الدين ،اخلطوط العريضة اليت قام عليها دين الشيعة االمامية )1960( ،ص 5

930

 -السويدي ،عبد اهلل بن حسني بن مرعي العباسي (1174هـ)" ،مؤمتر النجف" مع مقدمة حملب الدين اخلطيب ،ص

 8مطبعة البصري ،بغداد ،بدون تاريخ
931
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 -املصدر ،ص  35و 43

ويف حماولته املستميتة من أجل حماربة دعوة التقريب اليت أطلقها الشيعة ،أكد اخلطيب يف مقدمته
لكتاب السويدي :أن الفرقة واإلختالف أنواع قد تكون ىف الفكر وقد تكون ىف املنهج وقد تكون ىف
السياسة وقد تكون ىف العقيدة وهى أشدها ،وقال :ما يهمنا ليس وحدة املسلمني وإجتماعهم وحسب ! بل
ما يهمنا أن جيتمعوا على التوحيد والعقيدة الصحيحة ،فإجتماعهم على العقيدة وتفرقهم فيما سواها
كالسياسة وطرق التفكري وغريه أفضل من أن جيتمعوا على قلب رجل واحد ىف السياسة والفكر وغريه
ولكن خمتلفون ومتفرقون ىف اإلعتقاد!

932

سنَّة والشيعة ،وال بد لهم من العودة الى االسالم
القفاري :ال للوحدة بين ال ُ
وانسجاما مع هذا املوقف السليب الرافض ألي تقارب أو حوار بني ال ُسنَّة والشيعة ،ذهب كثري من
الوهابيني اىل عدم ضرورة أو جدوى االحتاد بني املسلمني ،أو بني ما يسمى بأهل ال ُسنَّة وما يسمى بالشيعة،

ألن هؤالء بنظره خارج الدين وفرقة منحرفة ،وعليهم العودة اىل االسالم أو باألحرى اىل أهل ال ُسنَّة الذين
ميثلون االسالم الصحيح.
يقول ناصر القفاري ":أن مسألة التقريب والتأليف والوحدة استُغلت إلعطاء الباطل صفة الشرعية..
ومنح الدخيل من األفكار صفة األصيل ،لتبقى بذور الفتنة وأُسس اخلالف بني األُمة لتشتعل يف أي حلظة
932

 -حيث قال يف مقدمته لكتاب السويدي ،عبد اهلل بن حسني بن مرعي العباسي (1174هـ)" ،مؤمتر النجف" ،ص

 ":9 - 8إن جمتهدي الشيعة من االيرانيني وعلماء النجف اجتمعوا يف يوم اخلميس  25شوال سنة  1156مبحضر من
علماء أهل السنة واجلماعة ،يف أردالن واألفغان وما وراء النهر (خبارى وما اليها) برئاسة عالمة العراق السيد عبد اهلل
السويدي ،ورعاية نادر شاه ورماقبته ألعمال املؤمتر .فقرر علماء الشيعة وجمتهدوهم مجيعا بال استثناء ،وعلى رأسهم
عظيمهم الديين املال باشي (علي أكرب) أهنم يتنزلون على مذهب أهل السنة يف الصحابة ،ويرفعون كل حمدثات اخلبيث
الشاه امساعيل الصفوي ،ويعرتفون بأن اتفاق الصحابة على أيب بكر وعمر وعثمان وعلي ...فهذا العمل الذي قام به
جمتهدو الشيعة وعلماؤهم سنة  1156يف حمضر عام يصح أن يسمى "تقريبا" ألنه أزال "املكفرات اليت كان يفرتق هبا
الشيعة عن أهل السنة افرتاقا أساسيا".
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صموا ِحبب ِل اللَّ ِه َِ
ِ
مج ًيعا َوَال تَـ َفَّرقُوا
"و ْاعتَ ُ َْ
يراد هلا .وال شك أن اإلسالم قد رسم لألُمة طريق وحدهتا ،قال تعاىلَ :
 ( " ...آل عمران :آية  )103فهو اعتصام حببل اهلل واجتماع على هدى اهلل  ...وما حصلت الفرقة إال
بالبعد عن هذا "املنهج" .وقد ّبني القرآن الكرمي املنهج الذي يلجأ إليه املسلمون عند التنازع واالختالف،
ِ ِ
الرس ِ
ِ
ول" (النساء :آية  ... )59وإن نشب صراع وقامت
قال تعاىل" :فَإ ْن تَـنَ َاز ْعتُ ْم ِيف َش ْيء فَـ ُرُّدوهُ إ َىل اللَّه َو َّ ُ
ان ِمن الْمؤِمنِني اقْـتتـلُوا فَأ ِ
ُخَرى
ت إِ ْح َد ُ
"وإِ ْن طَائَِفتَ ِ َ ُ ْ َ ََ
َصل ُحوا بـَْيـنَـ ُه َما فَِإ ْن بَـغَ ْ
امهَا َعلَى ْاأل ْ
ْ
معارك فاهلل يقولَ :
فَـ َقاتِلُوا الَِّيت تَـْبغِي َح َّىت تَِفيءَ إِ َىل أ َْم ِر اللَّ ِه" (احلجرات :آية  . )9لكن هذا "املنهج" خاص باملسلمني الذين
يهتدون هبدى اهلل ،أما من يتسمى باإلسالم وهو ضد اإلسالم فإنه جيب كشفه لتعرف األمة عداوته ،وال
933
جيدي معه سلوك هذا السبيل".
ولذلك يرفض القفاري آراء رواد التقريب بني املذاهب االسالمية يف القرن العشرين ،من ال ُسنَّة والشيعة،
كمفيت مصر الشيخ حممود شلتوت ،والشيخ حممد حسني آل كاشف الغطاء ،والشيخ حممد جواد مغنية
والشيخ عبد اهلل اخلنيزي والشيخ حممد تقي القمي وغريهم من "مجاعة التقريب" الذين قالوا":أنه ال خالف
بني أهل ال ُسنَّة والشيعة يف شيء من أصول اإلميان ،أو أركان اإلسالم أو ما عُلم من الدين بالضرورة ؛ وإمنا
هو خالف يف بعض املسائل الفلسفية واآلراء الكالميّة اليت ال صلة هلا بأصول العقيدة  .أو ال خالف بينهم
أصالً إال يف بعض مسائل الفروع" 934 .ويقول ":إن دعوى عدم وجود خالف أساسي ،على الرغم من
وجوده أمر خطري ،ألن هذه "فتوى" وحكم على الضالل والباطل باإلسالم .وهذا باب من أبواب الصد عن
935
دين اهلل وشرعه".

"السنَّة والشيعة"  ،و
وهذا ما يردده أيضا موسى جار اهلل يف "الوشيعة"  ،و إحسان إهلي ظهري يف ُ
936
إبراهيم اجلبهان يف "تبديد الظالم".

 - 933القفاري ،مسألةُ التّقريب  ،ج 1ص 7
 - 934املصدر ،ج 1ص  8نقال عن جملة "دار التقريب"" :رسالة اإلسالم" السنة األوىل ،العدد األول 1368 ،هـ ،جملد
 ،1ص  23 – 22و ص 93
 - 935املصدر ،ج  1ص 9
 - 936املصدر ،ج  1ص 18
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الفصل الثالث
التعايش والتعاون

إذا وضعنا خيار الوحدة جانبا ،ورفضنا خيار التكفري واالحرتاب واالقتتال ،فان خيار التعايش السلمي
واالحرتام والتعاون بني الطوائف املختلفة ،يبدو خيارا معقوال وعمليا وممكنا ،بل ومطبقا يف كثري من
اجملتمعات االسالمية وغري االسالمية ،ومنذ أمد بعيد .وال سيما أن االختالف الطائفي املوروث يبدو يف كثري
من األحيان كقدر ال مفر منه وال عالج له منذ  1400سنة ،وأنه سوف يستمر اىل أمد غري منظور ،وال
ينتهي بسهولة.
وهذا اخليار يتطلب قدرا كبريا من التسامح وااللتزام باحلد األدىن من القوانني االسالمية أو قوانني
حقوق االنسان ،باالعرتاف باآلخر مهما كان ،وضمان حريته يف االعتقاد ،خاصة وأنه يعتنق املبادئ
األساسية من التوحيد والنبوة واملعاد ،ومل خيرج عن االسالم.
وهو خيار ينقله الشيعة عن اإلمام جعفر الصادق أنه قال" :االسالم شهادة أن ال اله اال اهلل،
والتصديق برسوله ،حقن الدماء وعليه جرت املناكح واملوارث ،وعلى ظاهره مجاعة الناس" .وقد سأله الشيعة:
كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبني قومنا وفيما بيننا وبني خلطائنا من الناس (أي من املخالفني)
فقال":تؤدون األمانة اليهم وتقيمون الشهادة هلم وعليهم ،وتعودون مرضاهم وتشهدون جنائزهم".

937

وينقل هذا الرأي أيضا عن الشيخ السوري حممد هبجة البيطار (1976م) الذي قال بعد حوار فاشل
مع الشيخ العراقي حممد اخلالصي (1963م) ":لنتفق مجيعاً على أن لكل دينه ومعتقده ولنتعاون فيما بيننا

937
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 -الكليين ،اصول الكايف632 /2 ،

كما تتعاون الدول املختلفة األديان والعقائد" .كما نسب هذا الرأي إىل السيد حمسن األمني العاملي
(1952م) .

938

ورمبا اشتهر مؤخرا الشيخ يوسف القرضاوي بالدعوة اىل هذا اخليار (التعايش والتعاون) مع اشرتاطه
بعدم التبشري باملذاهب يف اجملتمعات الطائفية األخرى ،واعتبار ذلك خرقا ألسس التعايش.

939

يفضل الدكتور فاضل األنصاري خيار التعايش القائم على التسامح واالحرتام واالعرتاف باآلخر ،على
املطالبات واألطروحات املبتسرة مثل "الدمج بني املذاهب" أو "إسالم بال مذاهب" أو "الدعوة اىل مذهب
واحد" .ويقول إهنا ال تقوم على أسس واقعية ،وال تقر بأمهية التعددية العقائدية ،أو أمهية الرأي اآلخر
لتحسني األداء والتحرك اىل الصواب ،واهنا تتجاهل حقيقة مشروعية التمذهب أصال ،كضرورة من ضرورات
املعاصرة.

940

ويدعو بدال من ذلك اىل خيار "التعايش املنفتح بني املذاهب" واالعرتاف بأن االسالم ليس حكرا على
أحد ،وأن حرية التفكري والرأي واالجتهاد متاحة للجميع ،وأن اخلطاب االسالمي ميكن أن يكون متعددا.
941

ورغم كون هذا اخليار (التعايش والتعاون) مثالياً حلل املشاكل احلالية ،اال أنه

يعاين من بعض

الصعوبات ،فباالضافة اىل الصراعات السياسية وحماوالت اهليمنة من هذه الطائفة على تلك ،يف أكثر من
زمان ومكان ،فان الرتكة الثقافية ملختلف الطوائف االسالمية حتول دون حتقيقه أيضا.

 - 938القفاري ،مسألةُ التّقريب  ،ص  258ج  2عن "اإلسالم والصحابة الكرام بني السنّة والشيعة" حملمد هبجة
البيطار :ص 116
 - 939راجع مقابلة القرضاوي مع صحيفة "املصري اليوم" املصرية ،يف التاسع من أيلول 2008
 - 940األنصاري ،قصة الطوائف ، ..ص 516
941
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 -املصدر ،ص 516

ولو فتشنا يف صفحات الرتاث الطائفي لوجدنا التعصب ينبع لدى من يعترب الوالء ألهل البيت شرطا
من شروط اإلميان ،وتكفري من ال يعتقد بذلك ،كما يقول الشيخ املفيد ،زعيم الشيعة االمامية االثين عشرية
يف بداية القرن اخلامس اهلجري" :اتفقت اإلمامية على أن من أنكر إمامة أحد من االئمة وجحد ما أوجبه
اهلل تعاىل له من فرض الطاعة ،فهو كافر ضال مستحق للخلود يف النار" .وإنه":اتفقت االمامية على أن
أصحاب البدع كلهم كفار ،وعلى االمام أن يستتيبهم عند التمكن ،فان تابوا عن بدعهم وصاروا اىل
الصواب ،وإال قتلهم لردهتم عن االميان ،وأن من مات منهم على تلك البدعة فهو من أهل النار".

942

كما ينبع التعصب ممن يضخم املوقف من الصحابة واملسائل السياسية التارخيية اىل مستوى العقيدة،
ويعترب كل من يفضل عليا على عثمان أو على أيب بكر وعمر مبتدعا "رافضيا" خارجا عن امللة والدين.

943

أو كما ينقل عن البخاري قوله " :ال جيوز السالم على الشيعة وال يشهدون ،وال تؤكل ذبائحهم ،وإنه ال
يبايل اذا ما صلى خلف اليهود والنصارى أو اجلهمية والشيعة".

944

وهذا ما يدل على أن التحدي الذي يواجه خيار التعايش يأيت من طرفني ،مها:
أوال :الغالة الذين يستفزون اآلخرين بسب رموزهم وأئمتهم التارخييني.
وثانيا :السلفيون الذين يقيمون حكومات دينية وحياولون فرض أنفسهم وأفكارهم على اآلخرين بالقوة،
ويكفرون من ال يتطابق معهم يف العقيدة والسلوك ،وأهنم فقط من ميثل االسالم واحلق والفرقة الناجية ،وأن
اآلخرين مبتدعة وكفار أو ضالون.

942

 -المفيد ،أوائل المقاالت ص  16و ص 44

943

 -كما يقول الذهيب" :البدعة على ضربني :فبدعة صغرى ،كغلو التشيع ،أو كالتشيع بال غلو وال حترق  ...مث بدعة

كربى كالرفض الكامل والغلو فيه واحلط على أيب بكر وعمر (رض) فهذا النوع ال حيتج هبم وال كرامة" .الذهيب ،ميزان
االعتدال يف نقد الرجال6-5 /1 ،
944
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 -البخاري ،خلق افعال العباد 125

وهو ما جند له مناذج كثرية يف التاريخ والزمن املعاصر ،ولعل ما قامت به منظمة "داعش" الوهابية أو
تنظيم الدولة االسالمية ،اليت أعلنت اخلالفة يف املوصل يف حزيران  2014من إعالن احلرب على الشيعة،
أفضل مثال على عدم إميان املتطرفني بالتعايش السلمي فضال عن التعاون ،واالحتاد.
ومن هنا فان خيار التعايش السلمي يسود يف ظل األنظمة العلمانية أو الدينية غري املتعصبة ،ويتعزز
بالقوانني الرادعة عن االعتداء على اآلخرين واستفزازهم ،وبااللتزام بالعدل واملساواة يف املعامالت .كما يتعزز
أيضا بالتزاوج واالختالط يف الدراسة والعمل والعبادة.

945

ولئن كان التعايش يتهدد من استبداد طائفة بالسلطة وما يستتبعه من ظلم ومتييز وإقصاء ،فان نظام
احملاصصة السياسية واالدارية كفيل بتخفيف التوتر الطائفي ،كما هو احلال يف لبنان.
وهذا ما يقرتحه كاظم شبيب ،يف كتابه "املسألة الطائفية ،تعدد اهلويات يف الدولة الواحدة" .إذ يتبىن
الدميقراطية واملواطنة الدستورية ودولة االنسان ،كحل لألزمة الطائفية.
945

 -كرتمجة تفصيلية وعملية خليار التعايش قدمت املعارضة الشيعية يف اململكة العربية السعودية املمثلة يف (احلركة

االصالحية ) بعد اتفاقها مع احلكومة سنة  1992مجلة من املطالب اىل الدولة السعودية:
 -1اعالن احلكومة السعودية احرتامها للمذهب الشيعي
 -2تعمري مراقد األئمة يف البقيع
 -3السماح للشيعة ببناء مساجدهم وحسينياهتم
 -4جعل التعليم يف مناطق الشيعة يتفق مع مذهبهم
 -5حرية التعبري والتفكري وطبع الكتب واصدار اجملالت وفق القانون
 -6حرية انشاء احلوزات العلمية واملدارس
 -7وقف محالت التشهري بالشيعة والطعن يف مذهبهم
 -8الغاء التمييز ضد الشيعة يف املؤسسات التعليمية واجلامعية والوظائف احلكومية والسياسية والعسكرية واألمنية
 -9عدم التمييز بني احملاكم الشرعية الشيعة والسنية
-10
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وضع حد لالمهال واحلرمان .الزقاقي ،االساس التشريعي ،ص 28

ولكن شبيب ال يضع خارطة طريق للوصول اىل تلك االهداف يف ظل الدول الدينية اليت تعترب
الس ّين أو الشيعي.
الدميقراطية كفرا وترفض الدستور وتتمسك بالفكر السياسي االستعالئي واالقصائي ُ
وباالضافة اىل التعايش ،فان قدرا أدىن من االحتاد بني املسلمني ميكن حتقيقه من خالل التعاون
السياسي ،حول القضايا الرئيسية اليت هتم األمة كقضية فلسطني ،أو حماربة االستعمار.
يقول فرح موسى :إن معظم فقهاء الشيعة االمامية دعوا اىل الوحدة االسالمية على أساس االلتزام
السياسي بقضايا املسلمني 946 .ويتحدث يف كتاب له ،عن تقدمي رئيس اجمللس االسالمي الشيعي األعلى يف
لبنان الشيخ حممد مهدي مشس الدين ( )1999خارطة طريق حنو إقامة الوحدة بني املسلمني ،على أساس
التعارف والتعايش والتعاون ،تتضمن ما يلي:
-1

مشاريع اقتصادية كربى مشرتكة

-2

جملس شورى اسالمي

-3

حركة نقابية اسالمية

-4

منظمات كشفية مشرتكة

-5

تعليم اللغات األساسية للشعوب االسالمية

-6

تدريس جغرافية العامل االسالمي

-7

تدريس تاريخ املسلمني

-8

تشجيع السياحة وخاصة للطالب بني الدول االسالمية

-9

توجيه االعالم املكتوب واملرئي واملسموع لتوجيه املسلمني حنو الوحدة.

946

 -فرح موسى :الشيخ مشس الدين ،ص 369

947

 -املصدر ،ص 371
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947

إن خيار الوحدة على أساس االلتزام السياسي بقضايا املسلمني املصريية ،هو ما يؤكد عليه أيضا حممد
حسني فضل اهلل (2010م) الذي يقول :إن الوحدة يف القضية السياسية أقرب الوحدات اىل الواقعية،
ويستشهد بتجربة االمام علي مع اخللفاء الراشدين وقوله":ألسلمن ما سلمت أمور املسلمني".

948

ولكن الشيخ املغريب أمحد الزقاقي يرفض خيار االحتاد حول القضايا السياسية ،ويصفه بأنه خيار ظريف
مصلحي مؤقت ينتهي بانتهاء مشاكل العامل االسالمي .ويقول :إن الوحدة على أساس االلتزام السياسي غري
ناجحة .ويقرتح بدال من ذلك :الوحدة على قاعدة االصالح العلمي.

949

ويشرتط شروطا سياسية أخرى

للوحدة ،هي:
-1

صياغة دستور الوحدة مبوافقة شعبية ،وعلى أرضية اسالمية غري مذهبية ،مبا ال

يعين إلغاء املذاهب أو إدماجها أو تغليب بعضها على بعض ،واعتماد آليات الشورى يف احلكم.
-2

القطع مع منوذج الدولة السلطانية امللوكية الذي برز بعد االنقالب على اخلالفة

الراشدة ،لقيامها على اجلباية ال على اهلدية ،وعلى الوراثة وبيعات اإلكراه ال على الشورى
واالختيار ،ويتبع ذلك لزوم حتديد جديد ملعىن اخلالفة واالمامة.
-3

االلتزام االخالقي والسياسي بقضايا املسلمني

-4

تطوير منظمة املؤمتر االسالمي (منظمة التعاون االسالمي) لتفي مبتطلبات

الوحدة.

950

ويضيف اليها شروطا تربوية نفسية ،مثل:

948

 -حممد حسني فضل اهلل ،تأمالت يف آفاق الوحدة االسالمية ،جملة املنطلق ،عدد  ،113ص  28والزقاقي ،االساس

التشريعي ،ص 53
949

 -الزقاقي :األساس التشريعي ،ص 57

950

 -املصدر ،ص 174
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-1

لزوم حسن اجلوار واألمانة وسالمة الصدر للمسلمني والكف عن املخالفني،

واجتناب التقاطع والتدابر وحتري االخالص يف كل شئ.
-2

إخضاع الوحدة ملنطق األصالة ،واإلرتكاز يف الوجدان النفسي والروحي واملبدأ

االسالمي ،ال ملنطق الضرورة.
-3

العودة بالوالية العامة بني املسلمني اىل حقيقتها كأداة ربط أفقي قوامه التناصر

واالخوة واإلخالص ،وكأداة ربط عمودي قوامه الشورى وتعاون احلاكم واحملكوم على خدمة دين
اهلل ومصلحة األمة.

951

ومبا أنه يصعب أو يستحيل اقامة إمجاع ثقايف أو ديين بني الناس ،كما يقول كاظم شبيب ،فانه ميكن
بدال من ذلك ،يف نظره ،الوصول اىل إمجاع سياسي.

952

ويفرق شبيب بني املذهبية اليت تعين االلتزام مبذهب فقهي معني ،وبني الطائفية اليت تعين التمييز ضد
اآلخرين ومعاداهتم ،ال مبعىن إلغاء الطوائف فالطائفية الدينية حالة طبيعية وإجيابية كوهنا نتاج التاريخ
االجتماعي والديين للمجتمعات .ويقرتح :إلغاء الطائفية من العقل الفردي ،كخطوة أوىل حنو الغاء الطائفية
السلبية من الطوائف واجملتمع واالسرة واملؤسسات األهلية واحلكومية والدولة.
ويركز كاظم شبيب على معاجلة الطائفية بالدميوقراطية.

954

953

ويشيد بالدميقراطية التوافقية ،اليت قدمها

آرنت ليبهارت يف عام  1969كبديل يتحاشى استثارة الوالءات األولية ذات الصالبة الشديدة واليت ال
سبيل اىل استئصاهلا او تذويبها ،وتقوم على أربع مسات أساسية:

 - 951املصدر ،ص 176 -175
 - 952شبيب ،كاظم ،املسألة الطائفية ،ص 143
953

 -املصدر ،ص 257

954

 -المصدر ،ص 305
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-1

احلكم من خالل ائتالف واسع

-2

الفيتو املتبادل

-3

التمثيل النسيب

-4

االستقالل النسيب لكل مجاعة يف إدارة شئوهنا الداخلية.

955

وهو ما تذهب اليه أيضا الباحثة "ملغا ملمني بنغسيو" يف أطروحة املاجستري اليت قدمتها يف اجلامعة
النروجيية للعلوم والتكنولوجيا يف عام  2004وتناولت فيها  118جمتمعا ما بعد الصراع ،يف الفرتة بني
 2002 – 1985وخلصت اىل أن الدميقراطية التوافقية هي أكثر الصيغ السياسية مالءمة للمجتمعات
ذات االنقسامات احلادة ،وهي األكثر قدرة على حفظ السالم الدائم يف جمتمعات ما بعد الصراع ،كما أهنا
قادرة على ضمان االستقرار السياسي يف اجملتمعات اليت تشهد تنافسا حادا بني اجلماعات املختلفة.

956

ويف هذا اإلطار يتحدث حممد املختار الشنقيطي ،فيقول":الصراع السين  -الشيعي هو عرض ألزمة
أعمق وهي ما أمسيه :األزمة الدستورية يف احلضارة االسالمية ،فهذا الصراع لو وضعناه يف سياق اخلالف
داخل األديان ،فهو ليس صراعا عميقا من الناحية االعتقادية ،وامنا الذي جر كل هذه الدماء عرب التاريخ
مها مسألتنان :شرعية السلطة والذاكرة التارخيية".

957

ويتفق معه حممد احملفوظ ،الذي يرجع املشكلة الطائفية اىل األزمة الدستورية ،ويقول":الطائفية كمشكلة
هي وليدة بنية الدولة اليت ال تتسع جلميع املواطنني ،ووليدة اخليارات السياسية املتبعة ،فهي ذات طبيعة
سياسية ،ويستخدم السياسي الديين لتسويغ وتغطية نزعاته اإلقصائية والنبذية والتمييزية".

958

 - 955املصدر ،ص 339
956

 -المصدر ،عن كتاب :الدميقراطية التعددية يف جمتمع متعدد ،ص 45

957

 -الشنقيطي ،حممد املختار ،اخلالفات السياسية بني الصحابة .املصدوقي ،الدولة املدنية ..كحل للمسألة الطائفية،

مقال يف جريدة القدس العريب ،بتاريخ 2013/11/22
958
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 -املصدر

الفصل الرابع
الحوار بين المذاهب
إن احلل السابق( :التعايش والتعاون) حياول تقدمي حل للمشكلة الطائفية على مستوى اجملتمع وحل
اخلالف بني أتباع املذاهب املختلفة ،ومل يقرتب من موضوع االختالفات الفكرية والسياسية والفقهية بني
ال ُسنَّة والشيعة ،ولذلك فانه مل يستطع حل اخلالف الطائفي بصورة جذرية ،ومع أنه تضمن حال عمليا
دستوريا وقانونيا للصراع بني الطوائف كجماعات انسانية ،إال أنه مل يستطع إقتالع القنابل املوقوتة يف
العالقة بني الطرفني ،واليت تنفجر بني حني وآخر ،كما مل يستطع أن يقضي على جدران العزلة والكراهية
واألحقاد املوروثة ،اليت تؤججها بعض العادات والتقاليد واملمارسات اخلاطئة هنا أو هناك.
وبالتايل فإن احلل األفضل من التعايش هو احلوار الذي يغوص يف العمق ليزيل اخلالفات الفكرية
والفقهية ،ويقرب بني الطرفني تقريبا حقيقيا دائما وصلبا .ويف مقدمة احلوار ال بد من تعرف كل طائفة على
الطائفة األخرى ،كما قال الشيخ حممد تقي القمي سكرتري مجاعة التقريب بني املذاهب االسالمية يف مصر،
إن "جهل كل فريق مبا عند اآلخر جهال مطبقا ،جعل الشيعة خيلطون بني أهل السنة والنواصب ،وجعل أهل
السنة خيلطون بني الشيعة والغالة".

959

959

 -يف مقدمته لكتاب (بني الشيعة وأهل السنة) للدكتور سليمان دنيا ،مدرس الفلسفة وعلم العقيدة بكلية أصول

الدين ،وعضو اجلمعية الفلسفية املصرية.

381

وقبل أن نقوم باستعراض اخلطوات اجلادة اليت بذلت وتبذل يف هذا اجملال ،ال بد أن نشري اىل ضرورة
تكوين الصورة الواعية العلمية الدقيقة عن النفس واآلخرين ،من خالل الواقع وليس من خالل العناوين العامة
املومهة ،أو الكتب الصفراء املعادية أو القدمية والبائدة واليت تعرب عن وجهات نظر أصحاهبا يف زمن من
األزمان ،فإن من املعلوم أن الفرق املختلفة مرت مبراحل من التطور ،والتشعب والتعدد واالفرتاق ،وضمت
الكثري من التيارات واألحزاب والفرق ،وال ميكن النظر اليها كفرقة واحدة صلدة تؤمن وتلتزم بكل ما تفتقت
عنه أذهان الزعماء واملشايخ السابقني ،وما كتب األولون.
ومن البديهي أن هذه الصورة العلمية عن اآلخرين ال ميكن تكوينها يف ظل احلروب واألجواء املتوترة
والعقد النفسية ،وامنا فقط يف ظل األجواء البناءة اهلادئة املسئولة اليت تبحث عن احلل اجلاد وتعزيز العالقات
األخوية بني الطوائف االسالمية.
وإذا أردنا استعراض أهم نقاط اخلالف بني ال ُسنَّة والشيعة ،فيمكننا العثور على املواضيع التالية:
-1

املوقف من القرآن وسالمته ،واالعتماد عليه كمصدر أول للتشريع يف االسالم.

-2

نظرية اإلمامة الشيعية ،القائمة على النص والعصمة والوراثة يف ساللة أهل البيت.

-3

املوقف السليب من الصحابة وسبهم ولعنهم باعتبارهم مغتصبني حلق االمام علي

باخلالفة ،يف مقابل القول بعدالة مجيع الصحابة وتقديسهم وعدم السماح بنقدهم.
-4

املوقف من أحاديث البخاري ومسلم وما تتضمنه من فكر استبدادي ،يأمر

باخلضوع للطغاة والظاملني ،وحيرم الثورة عليهم.
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-5

إميان أهل ال ُسنَّة بنظرية القدر اجلربية.

-6
-7

السنَّة.
اخلالفات الفقهية كاملتعة لدى الشيعة ،ورضاعة الكبري لدى ُ

وقضايا جزئية أخرى كاألذان والوضوء والتكتف واإلسبال يف الصالة

-8

االحتفال بعاشوراء

السنَّة ،وال يعين وجودها لدى فريق من هؤالء أو
وهذه نقاط خالفية توجد عند بعض الشيعة وبعض ُ

أولئك أن مجيع ال ُسنَّة أو مجيع الشيعة يؤمنون هبا أو يلتزمون هبا أو ميارسوهنا ،ولكنها بصورة عامة توجد يف
تراثهم أو فقههم أو يف أوساط العامة منهم.
ولقد جرت وجتري حوارات كثرية بصورة حرة عرب الكتب ،ويف مؤمترات وندوات تعقد لذلك ،وخاصة
تلك املؤمترات اليت تعقدها اجلمهورية االسالمية االيرانية يف الداخل واخلارج هبدف التقريب وتعزيز الوحدة
االسالمية ،وكذلك املؤمترات اليت تعقدها منظمة املؤمتر االسالمي (كمؤمتر جدة  )2012واليت أوصت مرارا
بضرورة عقد حوارات بني أبناء املذاهب االسالمية ،واالعرتاف املتبادل بني املذاهب الثمانية.
"إن اخلالفات الطائفية ال تتعلق مببادئ الدين الثابتة ،أو ضروريات اإلسالم ،وذلك ألن اإلنسان
املسلم ملزم بالعقيدة اإلسالمية الواردة يف القرآن الكرمي ،وفيما عدا ذلك فان كل شيء ظين واجتهادي
وخمتلف فيه .ويف الوقت الذي توجد يف الدين قواعد ال جيوز أن خيتلف عليها إثنان؛ توجد اجتهادات ظنية
ال جيوز أن تكون سببا لالختالف بني أثنني ،وإمنا هي مدعاة للحوار والنقاش .ومن تلك األمور اخلالف بني
الشيعة وال ُسنَّة الذي ال يدور حول القواعد الثابتة ،وإمنا يتعلق بالقضايا االجتهادية القائمة على أساس
960
التأويالت والروايات الظنية".

-1الموقف من القرآن الكريم
من القضايا اخلالفية املهمة اليت تثار ضد الشيعة هو موضوع املوقف من سالمة القرآن الكرمي ،وذلك
باهتام الشيعة بالتشكيك به ،ورواية قراءات خمتلفة عن النسخة املشهورة ،تصب يف مصلحة نظرية اإلمامة
اإلهلية ألهل البيت ،وهي روايات موجودة يف "الكايف" للكليين الذي يعترب من أهم مصادر الشيعة اإلمامية
الروائية ،ويف كتب أخرى صدرت يف القرن الرابع اهلجري ،وأعاد جتميعها األخباري املريزا حسني النوري

960
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 -من البيان الشيعي اجلديد ،ألمحد الكاتب ()2008

الطربسي (1320هـ) ونشرها حتت عنوان "فصل اخلطاب يف إثبات حتريف كتاب رب األرباب" يف سنة
(1292هـ).
ورغم أن الكتاب قوبل باستنكار كبري من الشيعة أنفسهم ،وأجربوا املؤلف على سحب كتابه من
األسواق ،وأعلنوا رفضهم لرواياته الضعيفة ،ومتسكهم بسالمة القرآن ،وإعالن إمجاعهم على ذلك ،اال أن
بعض املتصيدين يف املاء العكر والرافضني أساسا ألي تقارب بني ال ُسنَّة والشيعة ،من السلفيني والوهابيني،
دأبوا على طرح موضوع القرآن ومطالبة الشيعة بإعالن موقفهم من سالمته ،بني فرتة وأخرى .كما فعل حمي
الدين اخلطيب ،يف كتابه "اخلطوط العريضة" .وناصر القفاري.

961

لذلك ومن أجل حسم اخلالف بني ال ُسنَّة والشيعة ،فقد اقرتح الشيخ حممد الغزايل (1996م) يف
مقال له :عقد مؤمتر حول (القرآن كتابا مصونا خالدا) .
وقد القت الفكرة ترحيبا من قبل العامل الشيعي حممد حسني فضل اهلل بينما رفضها رئيس اجمللس
الشيعي األعلى يف لبنان حممد مهدي مشس الدين ،قائال":ال حاجة لعقد مثل ذلك املؤمتر ،ألن ذلك بديهي
ومعروف ،بل إنه قد يفتح بابا من أبواب الريب يف تارخينا".

962

ولكن أمحد الزقاقي فضل طرح موضوع القرآن على طاولة احلوار بني ال ُسنَّة والشيعة ،من أجل بناء
963
الوحدة على أسس متينة ،بعيدة عن اجملامالت.
 - 961الذي زعم "ب أنه ال سبيل إىل رفع اخلالف وحتقيق التقارب والروافض مصرون على شذوذهم عن مجاعة املسلمني ،ال
منلك الوصول معهم إىل نتيجة يف حوار أو مناظرة ،أو مؤمترات للمباحثة ،الختالفنا معهم يف أصول العقائد واألحكام.
فعلى هذا ال ينبغي مناظرهتم أو مكاملتهم أو تدارس اخلالف بيننا وبينهم ،فهم على دين آخر" .واستشهد بقول أيب يعلى:
"أن مذهبهم أن الكتاب مغري مبدل ،وأنه قد ذهب أكثره ،فال يأمن أن يرد إىل آية فتكون منسوخة بآية من القرآن الغائب
عنا الذي هو عند اإلمام" .القفاري ،مسألةُ التّقريب ،ج 2ص 254
 - 962الزقاقي  ،األساس التشريعي ،ص  ،110عامل الكتب احلديث  2008االردن عمان ،نقال عن جملة احلوار ،عدد 6
السنة الثانية 1987 ،وجملة املنطلق ،عدد  ،113ص  31 – 30فضل اهلل( :تأمالت يف آفاق الوحدة االسالمية).
والغزايل( :أفكار مقرتحة للحوار السين الشيعي) .
384

ويف احلقيقة مل تعد قضية املوقف من سالمة القرآن أو حتريفه ،قضية خالفية بني ال ُسنَّة والشيعة منذ
القرن الرابع اهلجري ،عندما بت شيوخ الفرقة اإلثين عشرية (املؤسسة يف ذلك الوقت) موقفهم من األحاديث
اليت كان يتناقلها بعض الفرق الشيعية يف القرون السابقة ،وأصدروا بيانات متتالية بالتزامهم بصحة القرآن
وعدم وقوع التح ريف فيه ،ما عدا األخباريني (غري األصوليني الذين يشكلون الغالبية العظمى من الشيعة)
الذين ظلوا يكررون تلك األحاديث دون حبث يف سندها.
وإذا كان ال بد من وقفة حول القرآن يف احلوار بني ال ُسنَّة والشيعة ،فانه ال بد من احلوار حول مسألة

السنَّة،
هيمنة القرآن على احلديث أو هيمنة احلديث على القرآن ،وهو ما ذهب اليه احلنابلة وكثري من أهل ُ

الذين ألغوا عمليا كثريا من آيات القرآن ،كآيات القسط والعدل ،اليت مجدوها بالنسبة للحكام بناء على
أحاديث تأمر بطاعة احلاكم الظامل ،وسوف نستعرضها يف الصفحات التالية.
 -2نظرية اإلمامة
إن اإلميان بوجود النص الصريح على اإلمام علي باخلالفة ،يف الثقافة الشيعية ،شكل ويشكل أزمة يف
العالقات بني ال ُسنَّة والشيعة ،وذلك ملا له من تداعيات سلبية على املوقف من كبار الصحابة كأيب بكر
964
وعمر وعثمان.
وكما يقول الشيخ مشس الدين فان "الالزم األعظم لعقيدة الشيعة االمامية يف االمامة ،كما عرضها علم
الكالم القائم اآلن هو :بطالن التاريخ الذي وقع خارج شرعية االمامة ،منذ أيب بكر اىل آخر سلطان...
يقتضي كون املوقع التنظيمي السياسي لل ُسنَّة كلهم خارج الشرعية السياسية عند الشيعة ،وهذا يقتضي:
965
ضرب وحدة األمة وانقسامها يف القضية السياسية التنظيمية برمتها".
963

 -الزقاقي ،االساس التشريعي ،ص 159

964

 -ينقل عن الشيخ املفيد واجمللسي تكفري اخللفاء الراشدين ،كالقول :ان ابا بكر وعمر كانا كافرين ،الذي حيبهما فهو

كافر ايضا.
 - 965الزقاقي ،االساس التشريعي ،ص  61عن فرح موسى ،شمس الدين ،ص 386 – 350
385

ومن هنا فان احلاجة ماسة اىل مراجعة موضوع النص مراجعة جادة وجريئة ،ومالحظة تاريخ تطور
نظرية اإلمامة اإلهلية (القائمة على النص) إبتداء من القرن الثاين اهلجري وانتهاء بالقرن اخلامس ،حيث
تبلورت النظرية يف ظل الدولة البويهية ،ويف أيام الصراع الفاطمي مع العباسيني .وعدم وجود أية مثرة من ذلك
النزاع التارخيي يف ظل األنظمة الدميقراطية املعاصرة اليت ال تبتين على وجود النص أو عدمه ،وهو ما حيتم
التحرر الكامل من الرتاث التارخيي الفكري القدمي ،والرتكيز على تطوير الفكر السياسي املعاصر.
ويف سياق السعي لعقد حوار جاد بني ال ُسنَّة والشيعة ،قام الكاتب الشيعي البصري حسن فاحل
966
الفكيكي بالدعوة اىل النقد الذايت ،وعدم االكتفاء بالدعوة العاطفية للوحدة.
وقام الفكيكي بنقد كتاب "التشيع والشيعة" حملمد باقر الصدر ،فقال":انه يكتفي مبناقشة مسلمات
الطرف اآلخر دون أن يبدو يف نظره حاجة تدعو ملناقشة ما يعتقد به من مسلمات ،فكأنه ميتلك مبفرده -
دون الطرف اآلخر  -احلقيقة كاملة".

967

ودعا الفكيكي :اىل استخدام العقل يف تقييم املرويات الشيعية 968.وقام بانتقاد حديث (املؤازرة) الذي
يعتمد عليه الشيعة يف تأسيس نظريتهم اإلمامية 969.وقام أيضا بإعادة قراءة حديث الغدير قراءة شخصية،
ال سياسية دينية ،واستشهد مبوقف األنصار الذين مل يكونوا يعرفون املعىن السياسي منه.

970

ويف مقابل هذه اخلطوة النقدية اجلريئة اليت خطاها بعض الشيعة يف قراءة نظرية اإلمامة ،من أجل
تعزيز الوحدة االسالمية ،فان عددا من الكتاب ال ُسنَّة املتحولني اىل التشيع يف العقود األخرية ،أصروا على
966

 -الفكيكي ،حسن فاحل ،الوحدة االسالمية املنشودة ،ص  7دار الكوثر ،دمشق  2002ط 1

967

 -املصدر ،ص 8

968

 -املصدر ،ص 30

969

 -املصدر ،ص  27 – 24و 29

970

 -املصدر ،ص 117
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ضرورة التمسك بنظرية اإلمامة وعدم التفريط هبا من أجل الوحدة ،وعلى رأس هؤالء الشيخ التونسي حممد
السماوي التيجاين ،صاحب كتاب "مث أهتديت" ،والكاتب العراقي سعيد السامرائي مؤلف "الطائفية يف
العراق الواقع واحلل" والكاتبني األردنيني :أمحد حسني يعقوب ،الذي كتب " اخلطط السياسية لتوحيد األمة
االسالمية" ،وأسعد القاسم ،الذي كتب " أزمة اخلالفة واإلمامة".
يقول السامرائي":إن الدعوة اىل أهل البيت (ع) هي من أفضل الطرق ،إن مل تكن أفضلها ،حلل
االشكاالت الطائفية ،وعلى املدى البعيد ،ألن تعريف التشيع كفيل بإزالة غيوم الضغينة واحلقد والشك
املؤسسة على التجهيل".

971

ويقول أمحد حسني يعقوب :أن سبب اخلالف والفرقة بني املسلمني يعود اىل استحواذ أيب بكر وعمر
على القيادة بعد النيب والفصل بني املنظومة االهلية والقيادة السياسية اليت عينها اهلل وهم األئمة االثنا عشر،
وإبعادهم عن رئاسة الدولة.

972

وأن طريق الوحدة بني املسلمني يكمن يف اعتناق نظرية أهل البيت ،أي

اإلمامة.
وهذا ما يرفضه بشدة أمحد الزقاقي ،ويعتربه حتليال ضعيفا ألسباب تفرق املسلمني ،ودعوة فاشلة لتوحيد
املسلمني ،ويقول :إن "األوىل نعتها باخلطط السياسية لتخريب وحدة األمة االسالمية ،ألهنا تقوم على سرد
معامل تنبين على مغالطات وتفتل يف حبل العداوات واألحقاد التارخيية وحتيي اخلالفات القدمية ،اهنا خطة
هتدف اىل تشييع أهل ال ُسنَّة ال اىل توحيد األمة االسالمية .اهنا مذهبية متعصبة".
974
ولكن باطنها التخريب ،وبث الفرقة وتغليب املذهب".

973

و" ظاهرها التوحيد

971

 -السامرائي ،الطائفية يف العراق الواقع واحلل ( )1993ص 179

972

 -الزقاقي ،االساس التشريعي ،ص  65 -64عن أمحد حسني يعقوب :اخلطط السياسية لتوحيد األمة االسالمية،

ص  336 – 243ط  1994 ،1دار الثقلني بريوت
973

 -املصدر ،ص 67

974

 -المصدر ،ص 63
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ولكن اسعد القاسم يعتقد بوجود مثرة لذلك النزاع القدمي ،وهو اتباع تراث أهل البيت وفقههم ورؤيتهم
للدين.

975

وبغض النظر عن مثار نظرية اإلمامة الفقهية ،فإن احلوار حول املوضوع يبدو عقيما وبدون معىن حيوي
يف الوقت الراهن ،وذلك لعدم وجود األئمة من أهل البيت املنصوص عليهم من اهلل ،منذ أكثر من ألف
عام.
 -3الموقف من الصحابة والحديث
يشكل املوقف من الصحابة نقطة خالف كبرية وأزمة يف العالقات بني ال ُسنَّة والشيعة ،ففي حني
يقدسهم األولون يشكك هبم اآلخرون ،وقد يتخذون منهم أو من كبارهم مواقف سلبية عنيفة ،بناء على
االعتقاد باغتصاهبم اخلالفة من االمام علي ،أو نسبة أمور تارخيية اليهم كاهلجوم على بيت الزهراء واسقاطها
جنينها وما اىل ذلك.
وبالرغم من عدم وجود مربر لتكفري أي مسلم على أساس موقفه من أي شخص سواء كان صحابيا أو
غري صحايب ،وال سيما اذا كان يتخذ موقفه على أساس شبهة أو تأويل ،إال أن كثريا من أهل ال ُسنَّة وخاصة

من املتأخرين دأبوا على تكفري الشيعة أو "الرافضة" الذين يسبون أو يلعنون بعض الصحابة.

976

وقد كان موضوع تكفري الشيعة على هذا األساس حمورا رئيسيا يف املؤمتر الوحدوي الذي عقده "نادر
شاه" يف النجف بتاريخ  25شوال 1156هـ حيث سأل املال باشي علي أكرب (الشيعي االيراين) حماوريه من

975

 -القاسم ،أسعد ،أزمة اخلالفة واإلمامة ،ص 189

976

 -علما بأن الشيعة أيضا يفتون بقتل من يسب األئمة االثين عشر ،أو يهينهم ،وقد اغتال نواب صفوي القاضي

أمحد كسروي سنة  1945ألنه انتقد االمامني الباقر والصادق ،واهتمهما بالدجل ،واخرتاع املذهب االمامي وادعاء صفات
مغالية ،بناء على أحاديث "الكايف" .وذلك يف كتابه "التشيع والشيعة".
388

علماء أهل السنة :ملاذا تكفروننا ،وحنن من أهل القبلة؟ وطلب منهم أن يبينوا األمور اليت ذكرها املتأخرون
وكفروا الشيعة هبا لكي يرفعوها.

977

فقال العامل السين هادي خوجة :أنتم تكفرون بسبكم الشيخني ،وتكفرون بتضليلكم الصحابة
وتكفريكم إياهم ،وتفضلون عليا على أيب بكر ،وتقولون :انه اخلليفة احلق بعد النيب (ص).
فأعلن العامل الشيعي املال باشي :أن الصحابة كلهم عدول رضي اهلل عنهم وأرضاهم .وأن أفضل اخللق
بعد النيب (ص) أبو بكر بن أيب قحافة فعمر بن اخلطاب فعثمان بن عفان فعلي بن أيب طالب (رضي اهلل
عنهم) وأن خالفتهم على هذا الرتتيب الذي ذكرناه .وبالرغم من ذلك اإلعالن مل يوافق أحد العلماء ال ُسنَّة

امل شاركني يف املؤمتر وهو "حبر العلم" على سحب حكم التكفري عن الشيعة ،قائال :سب الشيخني كفر
(ثالث مرات) .ومراده أن من وقع منه سب الشيخني ال تقبل توبته على مذهب احلنفية ،وأن هؤالء
األعجام (االيرانيني) وقع منهم السب أوالً ،فرفعهم السب يف الوقت ال ينفع شيئا.

978

وهنا تدخل مفيت األحناف املال محزة ،وأعلن قبول علماء ال ُسنَّة اللتزام علماء الشيعة بعدم سب
979
الصحابة مستقبال ،واعتبارهم من الفرق االسالمية .ووافقه بقية العلماء ال ُسنَّة املشاركني يف املؤمتر.
وأرسل املؤمتر وفدا اىل احلجاز واسطنبول للتوقيع على ما اتفق عليه املشاركون يف املؤمتر من علماء
ال ُسنَّة والشيعة ،على اعرتاف بعضهم ببعض ،ولكن رسوهلم العامل الكربالئي نصر اهلل احلائري قتل يف احلجاز
بظروف غامضة ،ومل يتم اعرتاف الدولة العثمانية به ،مث قتل نادر شاه بعد ذلك بسنوات.

977

 -السويدي ،عبد اهلل بن حسني بن مرعي العباسي (1174هـ) ،احلجج القطعية التفاق الفرق االسالمية ،ص 19

–  20املكتبة احللبية مبصر ،مطبعة السعادة ،الطبعة األوىل 1323هـ ( / )1905صورة منه على املكتبة الوقفية على
االنرتنت
978

 -املصدر ،ص 21

979

 -املصدر ،ص  21والغريب ان نادر شاه تعهد يف بيان املؤمتر باستحالل دم وأموال وأعراض من يسب الشيخني،

رمبا يف حماولة منه لقطع دابر الفتنة املستعرة بني صفوف مواطين امرباطوريته من السنة والشيعة.
389

وبعد حوايل مائة عام من ذلك املؤمتر ،أعاد أمحد دحالن مفيت الشافعية يف مكة يف أواخر القرن التاسع
عشر ،تكفري من يسب الصحابة ،وحذر من اعتقاد نقص ألحد منهم أو التعرض لشئ من السب ألن
ذلك يوجب لعنة فاعله ،وخروجه من ربقة االسالم.

981 980

السنّـيّة اليت قدمها شيخ األزهر حممد اخلضر حسني
وكان هذا املوضوع احلساس على رأس املطالب ُ
للشيخ النجفي عبد الكرمي الزجناين ،الذي زار مصر سنة 1353هـ  1934 /من أجل توحيد املسلمني
والتقريب بني مذاهبهم .حيث طرح شيخ األزهر ضرورة تصحيح نظرة الشيعة إىل الصحابة حىت يتحقق
التآلف ،فوعده الزجناين خريا وقال له بأن يف إيران طبقة مستنرية صارت تعرف للصحابة أقدارهم وختجل من
982
األكاذيب اليت كتبت عنهم.
السنَّة والشيعة ،إعالن الشيعة بوضوح
واشرتط الكاتب السعودي حممد بن موسى الشريف للتقريب بني ُ

إمياهنم "بعدالة الصحابة مجيعاً ،وطي صفحة الفنت اليت حدثت بينهم رضي اهلل عنهم".

983

ويف احلقيقة مل يكن ختلي الشيعة عن موقفهم السليب من بعض الصحابة ،سهال ،ولذلك دعوا اىل
إعادة النظر فيهم ،كما قال مرتضى الرضوي ،يف كتابه":مع رجال الفكر يف القاهرة" (ص ":)51ال ميكن
التفاهم واالتفاق على شيء قبل أن نضع رجال الصدر األول يف ميزان احلساب ،ألهنم خلفوا أموراً خالفية
كثرية ال ميكن التغاضي عنها".
980

984

 -دحالن ،رسالة يف كيفية املناظرة مع الشيعة والرد عليهم .ص  49املكتبة احللبية مبصر ،مطبعة السعادة ،الطبعة

األوىل 1323هـ ( / )1905صورة منه على املكتبة الوقفية على االنرتنت
981

 -ابن تيمية :الصارم المسلول في كفر من شتم الرسول أو أحد اصحاب الرسول ،ص 6و ،7

السويدي" ،مؤمتر النجف" مع مقدمة حملب الدين اخلطيب ،مطبعة البصري ،بغداد ،بدون تاريخ
982
983

 -القفاري ،مسألةُ التّقريب  ،ج 2ص 176

http://alburhan.com/main/articles.aspx?article_no=4800#.U0Hir8fXely
984
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 -القفاري ،مسألة التقريب ،ج 2ص 227

-

ومن هنا ،نرى أنه ال ميكن حل هذه األزمة إال من جهتني:
األوىل:إعادة النظر يف جذر القضية وهو موضوع النص على اإلمام علي ،فاذا مل يثبت النص كما كان
يقول الشيعة الزيدية البرتية والسليمانية ،أو ثبت بصورة خفية ال جلية ،وبالوصف ال بالتعيني كما كان يقول
اجلارودية الزيدية وبعض االمامية (كالسيد املرتضى) فان مبايعة الصحابة أليب بكر وعمر وعثمان ،تكون
اجتهادا سياسيا منهم ،وليس انقالبا على أمر ديين صريح ،وتبقى قصة اهلجوم على بيت الزهراء ،وهذه
حباجة اىل مراجعة التاريخ بدقة والتأكد من جوهر القصة ،وفيما اذا كان هتديدا لفظيا من عمر يف حالة
غضب ،أو عمال عدوانيا كامال؟ وقد قمت بدراسة القضية يف كتايب (ال ُسنَّة والشيعة ،وحدة الدين ،خالف
السياسة والتاريخ) وتوصلت اىل أن القصة تطورت عرب التاريخ ومل تكن معروفة يف القرون األوىل ومل يسجلها

أهم مصدر روائي شيعي وهو "الكايف".
الثانية :التفريق بني الصحابة ،وعدم النظر اليهم نظرة واحدة ،أو القول بعدالة مجيع الصحابة وتوثيق
السنَّة .وضرورة املوازنة بني رأي ال ُسنَّة الذين يعدلون مجيع الصحابة،
مروياهتم بال نقاش ،حسب قول أهل ُ
ورأي الشيعة الذين يشككون يف كثري منهم ،ودراسة تاريخ كل صحايب على حدة.
وهذا ما يذهب اليه أسعد القاسم (الكاتب األردين املتشينع) الذي يطالب بإعادة النظر يف عدالة
الصحابة ،وعدم توثيق كل ما يروى عنهم ،ورفض "الصورة الومهية اليت رمستها أجهزة الدعاية واالعالم األموية
عنهم".

985

وهو ما يطالب به كذلك الكاتب العراقي املتشينع سعيد السامرائي ،الذي يقول":جيب أال يعترب

الس ّين املساس ببعض الصحابة على أنه هتجم على االسالم وأنه مؤامرة اىل آخر قائمة األراجيف ،خصوصا
ُ
986
وان النظرة اىل الصحابة ليست من أصول الدين وال فروعه".

985

 -القاسم ،أزمة اخلالفة ص 328

986

 -السامرائي ،سعيد ،الطائفية يف العراق الواقع واحلل ( )1993ص 377
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وال بد يف موضوع اخلالف حول الصحابة ،من التسامح واالعتدال ،وعدم تكفري أو تبديع من يعتقد
لشبهة أو قناعة معينة أن فالنا من الصحابة أو بعضهم كان خمطئا أو منافقا أو منحرفا ،وعدم اختاذ ذلك
عقبة أمام احلوار والوحدة بني املسلمني.
وإضافة اىل احلل اجلذري املطلوب ملعاجلة مسألة السب واللعن اليت يرتكبها بعض الشيعة ،فان املطلوب
من اجلميع (التسامح) وعدم تضخيم ذلك اىل درجة التكفري ،فان املسلم الذي يسب بعض الصحابة ال
يقوم بذلك عداوة لالسالم ،وامنا لوقوع الشبهة والتأويل أو العداوة الشخصية.
وقد سب رجل أبا بكر مبحضر منه ،فقال له أبو برزة االسلمي :يا خليفة رسول اهلل دعين أضرب
عنقه .فقال :أجلس ليس ذلك ألحد إال لرسول اهلل (ص) 987 .ورفض اإلمام علي بن أيب طالب تكفري
اخلوارج الذين كفروه ،ومل يقاتلهم إال بعد أن قتلوا رجال من املسلمني.
واذا عدنا اىل أقوال أئمة أهل ال ُسنَّة األوائل فسنجد موقفا رافضا لتكفري من يسب الصحابة ،كما
سب أحدا من الصحابة (رضي اهلل عنهم) فان كان جاهال ،فمعذور ،وإن
صرح ابن حزم قائال" :وأما من ّ
قامت عليه احلجة فتمادى غري معاند ،فهو فاسق كمن زىن أو سرق ،وإن عاند اهلل تعاىل يف ذلك ورسوله
988
صلى اهلل عليه وآله وسلم فهو كافر".
 -4الفكر السياسي
ينظر الشيعة اىل اآلثار السياسية اليت ترتبت على تقديس الصحابة ،ويرفضون اعتبار عملهم وما رضوا
بهُ ،سنَّة شرعية بعد كتاب اهلل و ُسنَّة نبيه .وخاصة استخالف ومبايعة أئمة جهلة أو فاسقني ،وعدم اشرتاط
989
العدالة يف حكام املسلمني ،واالعرتاف بشرعية اخللفاء "غري الراشدين" .

987

 -القاضي عياض ،كتاب الشفا ،الباب األول من القسم الرابع .ورواه النسائي.

988

 -ابن حزم ،الفصل يف األهواء وامللل والنحل ،ص  257ج 3

989

 -القاسم ،أزمة اخلالفة ،ص 329 - 328

392

ويستنكرون باخلصوص أقوال مثل ابن تيمية":ان يزيد رغم ما فيه من ظلم وقتل وفعل ما فعل يوم احلرة،
فانه ال جيوز اخلروج عليه ،ألن من مل يكن مطيعا لوالة األمور مات ميتة جاهلية".

990

وذلك بناء على

أحاديث وردت يف صحاح أهل ال ُسنَّة مثل "من رأى من أمريه شيئا يكرهه فليصرب ،فانه من فارق اجلماعة
شربا فمات ،فميتته جاهلية" 991.وحديث حذيفة بن اليمان "قال رسول اهلل :يكون بعدي أئمة ال يهتدون
بسنَّيت ،وسيقوم فيهم رجال قلوهبم قلوب الشياطني يف جثمان انس ،قلت :كيف أصنع
هبداي ،وال يستنون ُ
يا رسول اهلل ان ادركت ذلك؟ قال :تسمع وتُطع لألمري وان ضرب ظهرك وأخذ مالك ،فامسع وأطع".

992

وحديث عبد اهلل بن مسعود ،قال سلمان اجلعفي :يا نيب اهلل ،أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم
ومينعونا حقنا فما تأمرنا؟ فقال :امسعوا واطيعوا ،فامنا عليهم ما محلوا وعليكم ما محلتم 993 .وقال رسول اهلل
(ص) :ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروهنا ،قالوا :يا رسول اهلل كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال :تؤدون
احلق الذي عليكم وتسألون اهلل الذي لكم .وحديث أم سلمة :ستكون بعدي أمراء عليكم فتعرفون
وتنكرون ،فمن عرف برئ ومن أنكر سلم ،قالوا :أفال نقاتلهم؟ قال :ال ما صلوا .قال رسول اهلل (ص)
سيكون بعدي أمراء فأدوا هلم طاعتهم ،فان األمري مثل اجملن ويتقى به ،فان اصلحوا وأمروكم خبري فلكم ،وان
اساءوا وأمروكم به فعليهم وانتم منه براء( .كنز العمال).
وهذه أحاديث ال يقبلها الشيعة ورمبا كثري من أهل ال ُسنَّة اآلن ،ألهنا ضعيفة متنا وسندا ،ولكن أهل
ال ُسنَّة بصورة عامة يصححوهنا باعتبارها مروية عن بعض "الصحابة الذين ال يقبلون النقد" يف نظرهم.
وبناء على ذلك يدعو أسعد القاسم اىل التحرر من التقليد األعمى "ألنه ليس كل ما ورثه املسلمون
بسنَّتهم وشيعتهم من أسالفهم ميثل واقعا اسالميا ينبغي تقديسه ،فانه ال سبيل للخروج من هذه احلالة
ُ
990

 -ابن تيمية ،منهاج السنة ج 1ص 37

991

 -صحيح مسلم ،كتاب االمارة ج 4ص 517

992

 -مسلم ،كتاب االمارة ،ج  4ص 515

993

 -أخرجه مسلم يف  118ج  2وغري واحد من اصحاب الصحاح والسنن.
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اجلاهلية اال بأن يبدأ أبناء األمة بنهضة توعية شاملة يف الفكر والثقافة االسالمية األصيلة ...وهذا يلزم دراسة
االسالم بعقائده وشرائعه وتارخيه جمددا ،والتحقق منها ".

994

 -5موضوع القدر
وكامتداد ملوضوع الصحابة واحلديث ،يدور جدل تارخيي بني ال ُسنَّة والشيعة حول موضوع "القدر"
السنَّة ،بناء على بعض األحاديث
حيث يرفض الشيعة ،كاملعتزلة ،نظرية القدر اجلربية ،اليت يؤمن هبا أهل ُ
الواردة لديهم ،مثل حديث آدم وموسى ،الذي رواه مسلم عن أيب هريرة ،قال :قال رسول اهلل (ص) :احتج

آدم وموسى عند رهبما ،فحج آدم موسى ،قال موسى :أنت آدم الذي خلقك اهلل بيده ،ونفخ فيك من
أسكنك يف جنته مث اهبطت الناس خبطيئتك اىل األرض .فقال آدم :أنت موسى
روحه واسجد لك مالئكته و
َ
الذي اصطفاك برسالته وبكالمه ،واعطاك األلواح فيها تبيان كل شئ وقربك جنيا ،فبكم وجدت اهلل كتب

التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى :بأربعني عاما .قال آدم :فهل وجدت فيها (وعصى آدم ربه فغوى)؟ قال:
نعم ،قال :أفتلومين على أن عملت عمال كتبه اهلل علي أن أعمله ،قبل أن خيلقين بأربعني سنة؟ قال رسول
اهلل (ص) فحج آدم موسى.

995

إن اجلدل حول موضوع "القدر" مل يكن يف البداية بني ال ُسنَّة والشيعة وامنا كان بني فريقني ممن يعتربون

السنَّة" وهم املعتزلة وبعض أهل احلديث ،ومل يبق حمصورا بني ال ُسنَّة والشيعة ،وامنا
اليوم كالمها من "أهل ُ
ساهم فيه بعض علماء أهل ال ُسنَّة كالشيخ حممد الغزايل الذي اعترب القدرية اجلربية من عوامل االحنطاط
واالستبداد ،وسبب من أسباب افساد الفكر االسالمي واهنيار احلضارة واجملتمع.

994

 -القاسم ،أزمة الخالفة ،ص 331

995

 -مسلم ،كتاب القدر ،ج  5ص 507

996

 -الغزايل ،حممد ،السنة النبوية بني أهل الفقه وأهل احلديث ،ص 144
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996

وقال":جاءت يف

القدر احاديث كثرية نرى أهنا حباجة اىل دراسة جادة ،حىت يربأ املسلمون من اهلزائم النفسية واالجتماعية اليت
أصابتهم قدميا وحديثا".

997

 -6المسائل الفقهية ،كزواج المتعة المؤقت
رغم ضآلة وعدم أمهية االختالف بني ال ُسنَّة والشيعة يف املسائل الفقهية ،إال يف مسائل معدودة
كاملوقف من حكم الظامل ،والزواج املؤقت ورضاع الكبري ،فان االختالف بينهما كان كبريا ومتجذرا حول
مصادر الفقه وطرق الرواية وأسلوب االجتهاد ،حيث كان الشيعة اإلمامية منذ عهد اإلمام جعفر الصادق
( )148-مؤسس الفقه اجلعفري ،يرفضون االعرتاف بالرواة ال ُسنَّة والرواية عن رسول اهلل (ص) إال عن طريق

أئمة أهل البيت 998.كما كانوا يرفضون االجتهاد والقياس 999.ويعتربون أئمة أهل البيت مصدرا من مصادر
التشريع كامتداد للرسول األعظم ،وأهنم مفوض اليهم من اهلل يف أمر التشريع 1000.ومن هنا فان الشيعة
السنّية الفقهية ،على العكس من أهل ال ُسنَّة الذين قد
جيدون صعوبة كبرية يف االعرتاف بصحة املذاهب ُ
ينظرون اىل الفقه الشيعي "اجلعفري" كمذهب من املذاهب االسالمية "االجتهادية" وإن كان البعض يشكك
بنسبة الفقه املوروث عند الشيعة اىل اإلمام الصادق ،أو يشكك بروايات الصادق بدون سند عن رسول اهلل.

1001

997

 -الغزايل ،السنة ،ص 309

998

 -الكليين ،الكايف ،كتاب احلجة ،باب فيه ذكر الصحيفة واجلفر واجلامعة ،ح رقم 6

 - 999ويروون عن الصادق أنه حذر اإلمام أبو حنيفة قائال ":اتق اهلل ،وال تقس (يف) الدين برأيك ،فإن أول من قاس
إبليس" .وقال له ":دع الرأي والقياس ..فان دين اهلل مل يوضع باآلراء واملقاييس" .الوايف ،ح رقم [  27 ] 33177و ح
رقم [  25 ] 33175و ح رقم [ 26 ] 33176
 - 1000كما روي عن اإلمام الصادق أنه قال":فما فوض اهلل إىل رسوله (ص) فقد فوضه إلينا" .الكليين ،الكايف ،كتاب
احلجة ،باب التفويض إىل رسول اهلل واألئمة أمر الدين ،ح رقم 1و  8و 9
 - 1001روى الكشي عن سامل بن أيب حفصة (البرتي) أنه دخل على أيب عبد اهلل فقال له :عند اهلل حنتسب مصابنا برجل
كان إذا حدث قال :قال رسول اهلل (ص) (ويقصد اإلمام الباقر) فقال أبو عبد اهلل ردا عليه ":قال اهلل تعاىل :ما من شئ
إال وقد وكلت به غريي إال الصدقة فإين أتلقفها بيدي تلقفا ،حىت أن الرجل واملرأة ليتصدق بتمرة أو بشق مترة فأربيها له
395

وقد أصدر شيخ األزهر حممود شلتوت يف سنة 1368هـ  1949/فتوى بشأن جواز التعبد باملذهب
1002
اجلعفري ،كما ذهب املشرع املصري اىل األخذ ببعض األحكام الشيعية يف موضوع الطالق واإلرث.
وكان ابن تيمية أول من تقبل رأي الشيعة يف بطالن الطالق بالثالث ،واعتباره واحدا.
السنّـيّة ،وذلك لن
وإذا كان أهل ال ُسنَّة قد اعرتفوا باملذهب اجلعفري فال بد للشيعة أن يعرتفوا باملذاهب ُ
يكون اال بتجاوز نظرية االمامة ،والنظر اىل الفقه اجلعفري كاجتهاد من االمامني الباقر والصادق ،كاجتهاد
األئمة اآلخرين ،وأنه قابل للصواب واخلطأ ،وليس فقها "معصوما" كالفقه الصادر من رسول اهلل (ص).
ولعل أهم مسألة خالفية فقهية بني ال ُسنَّة والشيعة تتمثل يف موضوع الزواج املؤقت (املتعة) اليت يقول هبا

السنَّة ،وميكن حبثها بصورة مشرتكة على ضوء إعادة النظر يف أصول الفقه
الشيعة اجلعفرية ويرفضها أهل ُ
كهيمنة ال ُسنَّة على القرآن أو اإلمجاع أو حجية أخبار اآلحاد ،واليت قد تؤدي اىل األخذ جبواز املتعة بصورة
نسبية.

كما أ ن احلوار حول أصول الفقه قد يؤدي اىل اإلقالع عن بعض الفتاوى املخالفة للقرآن وال ُسنَّة

املتواترة والعقل والذوق والفطرة كفتوى جواز رضاعة الكبري من املرأة األجنبية ،واليت يقول هبا بعض أهل
السنَّة.
ُ
وقد أدرك كثري من العلماء واملفكرين املسلمني الداعني للوحدة االسالمية واحلوار بني املذاهب،
ضرورة تأسيس احلل على قاعدة االصالح العلمي ،وهذا ما ذهب اليه أيضا الشيخ املغريب أمحد الزقاقي ،يف
السنَّة" ،حيث اقرتح اربع مراحل جيمل بعملية التقريب
كتابه "األساس التشريعي للوحدة بني الشيعة وأهل ُ
بني الشيعة وأهل ال ُسنَّة أن تقطعها( :نذكر منها) :فقه موارد االختالف بني الشيعة وأهل ال ُسنَّة والوعي

كما يريب الرجل فلوه أو فصيله فيلقاه يوم القيامة وهي مثل أحد أو أعظم من أحد" .الكشي ،ترمجة احلسن بن صاحل بن
حي.
 - 1002حممد ابو زهرة ،الوحدة االسالمية ،ص  49سلسلة الثقافة االسالمية ،املكتب الفين للنشر ،القاهرة1958 ،
396

باملباين السياسية والكالمية والفقهية اليت استقر عليها كل مذهب ،وتصحيح املنحرف من املباين واقامة
اعوجاجه ،والتصاحل على مصادر االستنباط.

1003

الخالف حول صيغة األذان
يشكل األذان أبرز معامل االسالم واملذاهب املختلفة ،ويقال إن املسلمني تداولوا يف وضع عالمة فارقة
هلم عند الصالة فاقرتح بعضهم الناقوس النصراين ،واقرتح بعضهم األذان بناء على رؤيا ،واذا صح هذا اخلرب
فيبدو أن األذان مل يكن تشريعا إهليا بقدر ما كان اتفاقا بني املسلمني.
ولذلك كانت هناك مرونة يف تعديل األذان حسب الظروف واحلاجة ،فقام عمر حبذف (حي على خري
العمل) أثناء حروب الفتح ،وأضاف مكاهنا (الصالة خري من النوم) .

1004

وقام الشيعة فيما بعد ،وكموقف معارض لعمر ،برفض االضافة واإلصرار على الفقرة احملذوفة (حي على
خري العم ل) لتصبح شعارا للشيعة والتشيع ،مث أضاف اليها الغالة "املفوضة"  -كما يقول حممد بن علي بن
بابويه الصدوق يف (من ال حيضره الفقيه)  -الشهادة الثالثة (أشهد أن عليا ويل اهلل) وقد تبناها الصفويون يف
القرن العاشر اهلجري عند قيام دولتهم ،وبقي الشيعة يف العراق بعيدين عنها ،حىت زيارة الشاه القاجاري
ناصر الدين اىل العراق يف عام  ، 1870عندما مسع املؤذن يف مرقد االمام احلسني يف كربالء يؤذن بدوهنا،
فأمره بأن يعيد األذان ويضيف اليها "الشهادة الثالثة".

1005

1003

 -الزقاقي ،األساس التشريعي  ،ص 1

1004

 -قال ابو حنيفة "الصالة خري من النوم" هذه اجلملة تزاد بعد اكمال األذان ألهنا ليست من السنة .عمر وضعها يف

األذان ،وقال سعد الدين التفتازاين :ان حي على خري العمل كان ثابتا على عهد رسول اهلل ،وان عمر هو الذي أمر ان
يكف الناس عن ذلك خمافة ان يثبط الناس عن اجلهاد ويتكلوا على الصالة .وروى البيهقي يف سننه :أن علي بن احلسني
زين العابدين كان يقول ،اذا قال حي على الفالح :حي على خري العمل ،ويقول :هو األذان األول .الوائلي ،أمحد ،هوية
التشيع ،ص 47 - 46
1005
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 -احليدري ،ابراهيم ،تراجيديا كربالء ،سوسيولوجيا اخلطاب الشيعي ،ص  66دار الساقي بريوت ط 1999 1

مث تطورت هذه الشهادة اليت تتلى مرتني بعد الشهادتني ،لتصبح (أشهد أن عليا وأوالده املعصومني
حجج اهلل".
ولكن بعض الفقهاء الشيعة االصالحيني كالشيخ حممد اخلالصي ( ،)1963والسيد حممد حسني
فضل اهلل ( )2010وغريمها ،عادوا اىل صيغة األذان األوىل حبذف الشهادة الثالثة اليت اعتربوها بدعة.
وكان كثري من العلماء الشيعة يعرتفون باضافتها اىل األذان ،ولكنهم يقولون باستحباهبا وتالوهتا بنية
االستحباب ال على أساس اهنا جزء من األذان ،خوفا من إضافة ما ليس منه فيه.

1006

ومع حدوث اجلدل حوهلا يف الستينات من القرن العشرين يف العراق ،أفىت املرجع الشيعي يومذاك
السيد حمسن احلكيم ،قائال" :ال بأس باإلتيان به بقصد االستحباب املطلق ملا يف خرب االحتجاج  :إذا قال
أحدكم ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل فليقل علي أمري املؤمنني .بل ذلك يف هذه األعصار معدود من شعائر
اإلميان ورمز التشيع ،فيكون من هذه اجلهة راجحا شرعا ،بل قد يكون واجبا ،لكن ال بعنوان اجلزئية من
األذان".

1007

 – 7التقية
يأخذ بعض علماء أهل ال ُسنَّة على الشيعة إمياهنم بالتقية ،وهم لذلك ال ميكنهم احلوار بصراحة مع
الشيعة ألهنم قد خيفون ما ال يعلنون ،ويدافع الشيعة بأن "التقية" مبدأ قرآين مسح به اهلل عز وجل بقوله "إال
أن تتقوا منهم تقاة" وأهنم ال يلجؤون اىل "التقية" اال اضطرارا ،وعندما يواجهون املوت والتعذيب فيخفون
عقيدهتم ،ولكن عقائدهم أصبحت معروفة ،وهم أصبحوا اليوم يف مأمن وصارت هلم دول ،فلماذا يضطرون
1006

 -يقول الشيخ صاحل الكلباسي :اتفق العلماء املراجع على جواز ذكر الشهادة الثالثة عقيب الشهادتني يف األذان

واإلقامة ،بل أكدوا على استحباب ذلك ...إال أهنم مل يعدوها جزء هلما ،غري أن هناك من العلماء من مل يستبعد جزئيتها
هلما .موقع مركز االشعاع االسالمي ،للدراسات والبحوث االسالمية .ما هو رأي الفقهاء الشيعة اإلمامية بالنسبة للشهادة
الثالثة يف األذان فقهيا وتارخييا؟ www.Islam4u.com
1007
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 -احلكيم ،حمسن ( )1970مستمسك العروة الوثقى ،ج  5ص 545

اىل استعمال "التقية"؟ وما الذي ميكن أن خيفوه؟ واهنم ليس بالضرورة يؤمنون بكل ما جاء يف الكتب
السالفة ،واهنم مستعدون للحوار حول أي موضوع ،وأن دعوهتم للوحدة االسالمية صادقة وال يشوهبا شائبة.
علما بأن من يضطر ملمارسة "التقية" يف العادة هي اجلماعات الصغرية السرية ،وأما الشعوب واألمم
الكبرية ،كما هو حال الشيعة اليوم ،ال ميكن أن ختفي نواياها وعقائدها بسهولة.
-8

المهدي المنتظر

السنَّة ،أو بعضهم ،بأنَّه يظهر آخر الزمان ،بينما
خيتلف الشيعة وال ُسنَّة حول (املهدي املنتظر) فيؤمن ُ
يؤمن الشيعة االثنا عشرية بوالدته يف منتصف القرن الثالث اهلجري ،وأنه ابن احلسن العسكري وأنه ال يزال
حيا مسترتا ،وسوف يظهر يف املستقبل ،وإن طال الزمن.
ويشكل اإلميان بوالدة ووجود اإلمام "حممد بن احلسن العسكري" حجر الزاوية يف عقيدة الشيعة االثين
عشرية ،إذ أن االعرتاف بعدم والدته يؤدي اىل انقطاع اإلمامة واهنيارها.
وسواء كانت نظرية خروج املهدي يف آخر الزمان صحيحة؟ أم ال؟ وسواء كان قد ولد أم ال؟ فان
ال ُسنَّة والشيعة قد يتفقون على فكرة خروج إمام عادل حيارب الظلم واجلور ،يف كل زمان ومكان ،وهو ما
يضفي عليه صفة إنسانية ثورية ،وليس بالضرورة أن يكون شخصا مكلفا من السماء.

-9

عاشوراء وزيارة الحسين

من القضايا اخلالفية املهمة بني الشيعة وال ُسنَّة االحتفال بيوم عاشوراء (يوم مقتل االمام احلسني يف
كربالء) كل عام ،وزيارة قربه يف كربالء.

399

وقد كان أئمة أهل البيت حيثون شيعتهم على زيارة قرب احلسني ،كما يروى عن االمام جعفر الصادق
وجل".
أنه قال":زيارة احلسني عليه السالم واجبة على كل من يقر للحسني باإلمامة من اهلل َّ
عز َّ

1008

السنَّة ،باالنزعاج من زيارة الشيعة ملرقد االمام احلسني،
وقد شعر املتوكل العباسي الذي أيد أهل ُ
فأصدر أمراً مبنع ذلك ومعاقبة من يقوم بزيارة كربالء ،كما أمر هبدم قرب احلسني سنة  236وهدم ما حوله
من منازل وأن حيرث ويبذر ومينع الناس من اتيانه ،وان صاحب الشرطة نادى يف الناحية :من وجدناه عند
قربه بعد ثالثة بعثنا به اىل املطبق ،فهرب الناس وامتنعوا من املصري اليه وحرث ذلك املوضع وزرع ما حواليه.
1009

إن الشيعة أصروا ويصرون على إحياء ذكرى عاشوراء (أكثر مما أصروا ويصرون على إحياء يوم الغدير)
السنَّة حىت
كموقف مبدئي ضد الظلم وضد سيطرة يزيد على السلطة بالقوة ،وهو ما يؤمن به كثري من أهل ُ
الس ّين يشكل امتدادا للفكر األموي وجييز االستيالء على السلطة بالقوة وحيرم
اليوم ،وألن الفكر السياسي ُ
1010
الثورة ؛ فإنه يدين حركة االمام احلسني وميتعض من االحتفال بذكراه.
وهذا ابو حامد الغزايل يقول يف كتابه "احياء علوم الدين"" :حيرم على الواعظ وغريه رواية مقتل احلسني
وحكاياته وما جرى بني الصحابة والتشاجر والتخاصم فانه يهيج على بعض الصحابة والطعن فيهم وهم
أعالم اجليل".

1008

1011

 -الصدوق ،حممد بن علي  ،ثواب األعمال ،وعيون األخبار .وجعفر بن حممد بن قولويه القمي ،كامل الزيارات،

وحممد بن احلسن الطوسي ،هتذيب األحكام ،واملفيد ،االرشاد.
1009

 -الطربي ج 7ص 365

1010

 -يقول سعيد السامرائي :يعرتض بعض السنيني من إسالميني وغريهم على الشعائر الدينية للشيعة كإقامة جمالس

العزاء يف حمرم من كل عام وكزيارة مراقد األئمة وغريها .السامرائي ،الطائفية يف العراق الواقع واحلل ( )1993ص 376
1011

400

 -ابن حجر املكي ،الصواعق احملرقة ،ص  /223اسعد القاسم ،أزمة اخلالفة 289

وقد اشرتط الكاتب السعودي حممد بن موسى الشريف ،للتقارب مع الشيعة "الكف عن نبش املاضي،
السنَّة والشيعة.
وإثارة األحقاد واألحزان باسم احلسني رضي اهلل عنه ،وجعل ذلك فاصالً يف العالقة بني ُ

1012

وال يبدو أن احلوار مع الشيعة حول قيامهم مبراسم عاشوراء سوف يدفعهم اىل ترك إقامتها ،ولذلك ال
بد أن يغري ال ُسنَّة موقفهم أو يتساحموا على األقل إزاءها ،كما تسامح العثمانيون ،إذا مل يفضلوا االشرتاك يف
إقامتها كما يفعل البعض منهم ،باعتبارها قضية إنسانية عاملية للتنديد بالظاملني ونصرة املظلومني يف كل
مكان ،ويف نفس الوقت ال بد من تشذيب وهتذيب طقوس عاشوراء من قبل الشيعة ،وعدم التطرف
بتحميل مجيع ال ُسنَّة مسؤولية جمزرة كربالء.

-10

زيارة قبور األئمة واألولياء والصالحين

وهذا موضوع خاليف كبري بني املسلمني ،وليس بني ال ُسنَّة والشيعة ،وامنا باخلصوص بني أتباع حممد بن

عبد الوهاب وعامة املسلمني ،حيث يتهم الوهابيون من يزور القبور ويعظمها أو يطلب الشفاعة واحلوائج من
األموات ،حىت لو كان رسول اهلل (ص) بالشرك األعظم املخرج من امللة ،وخمالفة التوحيد ،ويعتربون ذلك
نوعا من العبادة املنهي عنها يف االسالم ،وحسبما يقول القاضي االيراين املتأثر بالوهابية أمحد كسروي
(1945م)" :ليست زيارة القبب والتوسل باملوتى ونذر النذور للقبور وأمثاهلا اال الشرك ،وال فرق بني هذه
وبني عبادة األوثان اليت كانت جارية بني املشركني من العرب ،فقام االسالم جيادهلا ويبغي قلع
جذورها".

1013

1012

-

موقع

الربهانhttp://alburhan.com/main/articles.aspx?article_no=4800#.U0Hir8fXely:
1013

 -كسروي ،أمحد ( )1945التشيع والشيعة ،ص  144حتقيق ونشر ناصر بن عبد اهلل القفاري وسلمان بن فهد

العودة1988 ،
401

ولكن علماء الشيعة يقولون بأن زيارة القبور مستحبة يف االسالم ،وباخلصوص زيارة االمام احلسني
ألهنا حتمل معاين الوالء ألهل البيت يف مقابل الظاملني والطغاة ،وإن طلب احلوائج من األموات ال يقوم به
اال اجلهلة ،وإن رفض ممارسات اجلهال ال تعين منع زيارة األئمة والسالم عليهم ،والدعاء عند قبورهم وطلب
احلوائج من اهلل ،متاما كما يفعل عامة املسلمني عند قرب رسول اهلل (ص).
وهذا ما يفتح بابا للحوار بني الشيعة أو عامة املسلمني وبني الوهابية ،بعدم تكفري زوار قبور األئمة أو
اهتامهم بالشرك ،والفصل بني الزيارة وبني بعض املمارسات اخلاطئة (كالتوسل وطلب احلوائج منهم).

من يعلق الجرس؟
ان السؤال املهم يف هذا الباب (احلوار) هو من يعلق اجلرس؟ وهل جيب انتظار املراجع العليا والعلماء
من الطائفتني لكي يقوموا هبذا احلوار بصورة رمسية؟ أم ميكن أن يقوم به املثقفون وعامة الشعب ،فيأخذوا
بالنقاط االجيابية من هذا املذهب ويرتكوا النقاط السلبية من ذلك املذهب؟ وكيف ميكن إجناز هذا احلوار
الفكري والثقايف على مدى العامل االسالمي؟

الفصل الخامس
الالمذهبية :فتح باب االجتهاد

مضى على مشروع (احلوار بني املذاهب) عقود طويلة ،عقدت خالهلا الكثري من املؤمترات والندوات،
وألف الكثري من الكتب ،وال تزال الطوائف على حاهلا ،إن مل تتكرس الطائفية بصورة أسوأ من ذي قبل،
حيث نرى بني فرتة وأخرى بعض املشايخ من هذه الطائفة وهم يشنون محالت إعالمية ضد الطائفة األخرى
ويعيدون األمور اىل نقطة الصفر وكأهنم مل يتحاوروا ومل حيلوا أية مشكلة ،ورغم االجتماعات املتكررة بني
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شيوخ الطوائف إال أننا مل نسمع منهم أي بيان مشرتك يضع النقاط على احلروف ،ويقدم تصورا فكريا
وفقهيا وسياسيا موحدا يقضي على املشاكل الطائفية العالقة ،ويوحد املسلمني حقيقة يف بوتقة واحدة .
ويبدو أنه ال ينبغي أن نتوقع ذلك منهم يف األمد القريب وحىت البعيد ،ألن معظم املشايخ يرتبطون
بدول وحكومات هلا هويات طائفية وتستخدم الفكر الطائفي يف تعبئة شعوهبا وتكريس سلطتها على
الناس ،أو يعاين كثري منهم من مشكلة التقليد األعمى والتبعية للعواطف اجلماهريية املتخلفة ،وبالتايل ال
نتوقع منهم النجاح يف حل العقدة الطائفية يف املستقبل.
ويف احلقيقة إن املشايخ عجزوا عن حل العقد املذهبية داخل كل طائفة ،ورفض بعضهم جمرد التفكري
بتجاوز املذاهب أو التخلي عنها وتوحيد الطائفة الواحدة املتشرذمة بني عدد من املذاهب .فكيف يستطيع
هؤالء أن يرأبوا صدعا عمره مئات السنني؟
ولكن عجز املشايخ عن احلوار اجلدي بني الشيعة وال ُسنَّة وتوحيد املسلمني ،ال ينبغي أن يدفعنا اىل
اليأس ،فهناك حل آخر أكثر جدوى ،وهو يأخذ طريقه اىل الواقع فعالً ،وإ ْن كان يواجه عقبات وصعوبات
إال أنه يشق طريقه بثبات وحيقق تقدما على األرض ،خاصة مع وسائل اإلتصال احلديثة من إذاعات
وفضائيات وإنرتنت.
وذلك احلل هو "الالمذهبية" وهو يعين التحرر من الطوائف ومن يقف وراءها من احلكام واالنظمة
السياسية ،واملؤسسات الدينية املهيمنة ،وشيوخ الطوائف.
اخليار "الالمذهيب" هو أن يقول كل واحد من املسلمني " :أنا مسلم" (فقط) ..ال ُس ّين وال شيعي..

وال حنفي ،وال حنبلي ،وال شافعي ،وال مالكي ،وال زيدي ،وال إمساعيلي ،وال إثنا عشري.
وهو قرار شعيب فردي ال يرتبط حبكومة وال مبرجعية دينية طائفية.

وهذا اخليار يقوم على حرية االجتهاد والنظر والتفكري يف أمور اخلالفات الطائفية الفكرية والسياسية
والفقهية والتارخيية ،بعيداً عن التعصب األعمى والتقليد لآلباء واجملتمعات ،والتبعية للدول الطائفية..
والتسلح بالوعي العام واالنفتاح الثقايف والقدرة على البحث واحلوار والتمييز.
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هذا على املستوى الشخصي واالجتماعي ،وأما على مستوى الدولة ،فيمكن حتقيق "الالمذهبية" بعدم
تبين الدولة ملذهب معني ،وإيكال عملية التشريع إىل جملس النواب ،أو اىل جلنة خمتلطة من الفقهاء ،وعدم
االقتصار على فقهاء مذهب واحد ،وال سيما يف القوانني احلديثة اليت تتطلب تظافر اجلهود والعمل القانوين
املشرتك ،أو التلفيق بني املذاهب.
ومبا أن احلق يوجد يف االسالم ،واالسالم مشرتك بني مجيع الطوائف ،فإن اخلالف يكمن يف
االجتهادات الفكرية والفقهية والسياسية الطائفية ،وهي اجتهادات بشرية قابلة للصواب واخلطأ ،ومن هنا فال
توجد طائفة متتلك احلق املطلق أو تكون على الباطل املطلق.
وإذا تركنا الناس أحرارا فاهنم سوف يقرأون ويبحثون ويتحاورون ويتعرفون على احلق من الباطل ،فيقرتبوا
من األقرب للصواب ويبتعدوا من اآلراء غري املعقولة أو اخلرافية واألسطورية واألحكام املنافية للقرآن والعقل
والعلم ،واليت توجد يف هذا املذهب أو ذاك.
واذا كان املثقفون غري املتخصصني مبباحث اخلالف الطائفي غري قادرين على االجتهاد الكامل املطلق
يف أمور العقيدة والفكر والفقه ،فاهنم قادرون بالطبع على ممارسة االجتهاد النسيب يف قضايا اخلالف الرئيسية
اليت يتفق مجيع املذاهب على حرمة التقليد فيها.
وإذا كانت الطائفية وجهاً من وجوه التعصب ،ومثرة لالنغالق الفكري واجلهل والتخلف ،فان
الالمذهبية تعين البحث عن احلق أينما كان ،واحلرية الفكرية وعدم التقليد .ولئن كان معظم الناس يعيشون
يف مستويات دنيا من الثقافة والعلم والقدرة على البحث والتمييز بني احلق والباطل ،فان االنسان املؤمن
ميكنه التعرف على احلق من خالل االستماع اىل املتحاورين املختلفني والتفكري مبوضوعية وحياد فيما يقوله
الطرفان ،كما يصف اهلل تعاىل املؤمنني "الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه".
وعندما تتسع ظاهرة الالمذهبية وتصبح تيارا قويا يف اجملتمع فاهنا سوف حتطم احلواجز الطائفية وختفف
من التعصب األعمى يف كل جمتمع طائفي ،وتقرب املؤمنني بعضهم اىل بعض.
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الال مذهبية ..دعوة قديمة

إن الدعوة اىل "الالمذهبية" دعوة قدمية طرحها بعض العلماء يف القرون الوسطى ،وأكد عليها آخرون

السنيّة ،اليت كانت تتناحر فيما بينها ،ورمبا ال
يف العقود األخرية ،وهي وإن كانت تدور يف إطار املذاهب ُ
تزال ،إال أهنا ميكن أن تعاجل املشكلة الطائفية بني ال ُسنَّة والشيعة أيضا.
فقد انتقد فخر الدين الرازي ( 606هـ) يف القرن اخلامس اهلجري ،ظاهرة التعصب والتقليد األعمى،
وقال يف تفسري قول اهلل تعاىل "اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهلل" (التوبة )31 ،من تفسريه
(مفاتيح الغيب) :إين قد شاهدت مجاعة من مقلدة الفقهاء قرأت عليهم آيات كثرية من كتاب اهلل تعاىل يف
بعض املسائل ،وكانت مذاهبهم خبالف تلك اآليات ،فلم يقبلوا تلك اآليات ومل يلتفتوا اليها ،وبقوا ينظرون
إيل كاملتعجب .يعين كيف ميكن العمل بظاهر هذه اآليات مع أن الرواية عن سلفنا وردت على خالفها،
َّ
ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء ساريا يف عروق األكثرين من أهل الدنيا".
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وذهب ابن حزم (456هـ) :اىل كون االجتهاد فرض عني على كل مسلم حبسب طاقته ،وإن من مل
جيتهد فهو آمث عند اهلل .وقال":الناس يف ذلك على مراتب ،فمن ارتفع فهمه عن فهم ...أغتام العامة ،فانه
ال جيزيه يف ذلك ما جيزي من ذكرنا ،لكن جيتهد هذا على حسب ما يطيق يف البحث عما نابه من نص
الكتاب وال ُسنَّة ودالئلهما ،ومن االمجاع ودالئله ،ويلزم هذا إذا سأل الفقيه فأفتاه أن يقول له :من أين قلت
هذا؟ فيتعلم من ذلك مقدار ما انتهت اليه طاقته وبلغ فهمه".
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وألف حممد بن امساعيل الصنعاين ( 1182هـ) "رسالة يف موضوع االجتهاد أمساها "ارشاد النقاد اىل
تيسري االجتهاد" ساق فيها أدلة كثرية على وجوب االجتهاد وتيسريه يف كل عصر.
وألف جالل الدين السيوطي ( 911هـ) كتابا يف الرد على القائلني بغلق باب االجتهاد أمساه " الرد
على من أخلد يف األرض ،وجهل أن االجتهاد يف كل عصر فرض".
 - 1014الرازي ،فخر الدين (606هـ) تفسري مفاتح الغيب ،املعروف بالتفسري الكبري ،دار الكتب العلمية ،بريوت 2004
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 -ابن حزم ،اإلحكام يف أصول األحكام ،اجمللد الثاين ،اجلزء األول ،الباب احلادي والثالثون ،يف صفة التفقه يف

الدين ..وصفة االجتهاد الواجب على أهل االسالم.
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ورمبا كان الشيخ عبداحلليم ابن تيمية واحدا ممن مارسوا االجتهاد احلر ،يف بعض فتاويه ،وخاصة حول
"مسأ لة الطالق بالثالث" اليت أخذ فيها برأي الشيعة ،وخالف فيها إمجاع املذاهب األربعة ،مما أدى اىل
سجنه يف دمشق ومنعه من اإلفتاء.
وقال ويل اهلل الدهلوي (1762م) منتقداً ظاهرة التعصب الشديد للمذاهب" :ترى العامة ال سيما
اليوم يف كل قطر يتقيدون مبذهب من املذاهب ،ويرون خروج االنسان من مذهب من قلده ولو يف مسألة،
كاخلروج من امللة كأنه نيب بعث اليه وافرتضت طاعته عليه ،وكان أوائل األمة وخري القرون قبل املائة الرابعة
غري متقيدين مبذهب واحد ،قال أبو طالب املالكي يف (قرة القلوب) :إن الكتب واجملموعات حمدثة ،والقول
مبقاالت الناس والفتيا مبذهب الواحد منهم واختاذ قوله يف كل شئ والتفقه على مذهب ،مل يكن الناس قدميا
على ذلك ،بل كانت العامة يتعلمون ويأخذون من العلماء أين وجدوهم ،ومن كان منهم يسمع احلديث
يعمل به وال يقلد سواه".
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وقال ":إن هؤالء املسمني أنفسهم بالفقهاء ،اجلامدين على التقليد ،يبلغهم احلديث من أحاديث النيب
(ص) بإسناد صحيح وقد ذهب اليه مجع عظيم من الفقهاء املتقدمني ،وهم ال يعملون به ،وما مينعهم من
العمل اال التقليد ملن مل يذهب اليه ،فهؤالء مجيعا على سخافة وسفاهة رأي وضاللة".
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ويعد الشوكاين املتوىف عام  1250هـ من ابرز الفقهاء املتأخرين الذين دعوا اىل فرض االجتهاد وذم
التقليد ونبذه ،وألف رسالة يف ذلك أمساها "القول املفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد".
وتبعه يف ذلك الشيخ حممد رشيد رضا ،الذي رفع يف (تفسري املنار) لواء التحرر من التقليد للمذاهب.
وأصدر أستاذ األدب والفكر االسالمي يف جامعة عني مشس ،الدكتور مصطفى حممد الشكعة يف عام
 1960كتابا حتت عنوان "إسالم بال مذاهب" ،وقدم له شيخ اجلامع األزهر يومذاك حممود شلتوت قائال":
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 -اخلجندي ،هل املسلم ملزم باتباع مذهب معني ،ص  39 – 38عن الدهلوي ،ويل اهلل ،التفهيمات اإلهلية ،ج 1

ص 151
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 -املصدر ،ص  40عن الدهلوي ،التفهيمات ،ج  1ص 309

أنه حماولة من تلكم احملاوالت اليت اضطلع هبا املصلحون أخريا للم الشعث ،وتأليف القلوب وتوحيد الصف"
وأضاف" :إن السبيل اىل إعادة الصف االسالمي اىل وحدته أن ال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهلل،
وأن نطرح وراء ظهورنا تلكم التأويالت البعيدة للنصوص الشرعية من كتاب اهلل وال ُسنَّة الصحيحة ،وأن
نفهمها كما فهمها املعاصرون للتنزيل ...وأن حنارب احتكار فرد أو أفراد تعاليم الدين ،فما كان االسالم
دين أسرار وأحاجي ال يعرفها اال طائفة خاصة تطلع عليها من تشاء ومتنعها عمن تشاء".
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وقد استعرض الشكعة يف كتابه آراء خمتلف الفرق االسالمية ،ودعا املسلمني اىل وحدة الكلمة ومل
الشمل ورأب الصدع وتضييق الشقة بني املذاهب االسالمية املعتدلة من أهل ال ُسنَّة والشيعة والزيدية
واإلباضية ،واالتفاق حول اجلادة الوسطى ونبذ الغلو والتطرف.ومتىن على الغالة أن يفيئوا اىل كلمة احلق وأن
يعودوا اىل املصدر األصيل الذي اشتقت العقيدة منه أركاهنا ،واستمدت الشريعة منه أحكامها ،بعيدا عن
شطط التأويل وغموض التخريج ..مع االستظالل براية األخوة والتآلف واملودة والتعاطف واحملبة واإليثار.
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وحسبما يقول الشيخ حممد أبو زهرة ،فان القانون املصري أخذ منذ ( )1930نظام األسرة من املذاهب
املختلفة ،فأخذ من االمامية واملالكية واحلنابلة ،وحتلل من التقيد مبذهب أيب حنيفة .ففي الطالق املعلق أخذ
مبذهب الشيعة االمامية ،وبأن الطالق الثالث ال يقع اال طلقة واحدة .ويف القانون رقم  77لسنة 1643
وهو قانون املرياث أخذ مبذهب االمامية يف جعل املرياث موىل العتاقة أو كما مساه االمامية موىل النعمة اذا مل
يكن له وارث بالنسب أو السبب .ويف القانون رقم  71لسنة  1946وهو قانون الوصية أخذ مبذهب
االمامية يف جواز الوصية للوارث .وان جلنة األحوال الشخصية اليت ألفتها رياسة اجلمهورية سنة 1960
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 -الشكعة ،مصطفى ،اسالم بال مذاهب ( )1960ص 28
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 -املصدر ،مقدمة الطبعة السادسة
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أخذت من مذهب االمامية أن الطالق ال يقع اال أمام شاهدي عدل ،وأخذت من مذهب الظاهرية أنه ال
يقع يف غيبة الزوجة اال بعد علمها.

1020

وأصدرت دار االفتاء املصرية مؤخرا بتاريخ  2012/3/7فتوى بتأييد "الالمذهبية" جاء فيها":ليس مثة
ما يلزم املقلد شرعا باالستمرار على املذهب أو مينع من التحول عنه اىل غريه .وإذا ارتفع مستوى املقلد
العلمي وجب عليه ان يعمل نظره يف األدلة وأال يقتصر على مذهب إمامه ،ومجيع املذاهب على حق ،ما
دام رائدها الكتاب وال ُسنَّة والتقيد بأصول االجتهاد وشروطه ..وليس ملتبع مذهب أن خيطئ املذاهب
1021
االخرى".
كما دعا احملقق الشيعي السيد مرتضى العسكري ( )2005اىل "الالمذهبية" بصورة غري مباشرة ،وقال
إن الوحدة االسالمية تتحقق من خالل أمرين اثنني:
الرجوع اىل كتاب اهلل و ُسنَّة رسوله (ص) والعمل هبما يف جمال األحكام وترك
-1
اجتهاد اجملتهدين من صحابة وتابعني وجمتهدين أتوا بعدهم.
-2

عدم إثبات العصمة عن اخلطأ والزلل ألي كان بعد رسول اهلل يف رواية احلديث،

واخضاع كل الثروة احلديثية للفحص العلمي على ضوء ذلك ...وعدم تقليد السلف الصاحل يف
استنباط األحكام الشرعية ،وال دراية احلديث .وبذلك يتحقق الوصول اىل معرفة االسالم من
الكتاب والسنة ،ويتيسر توحد املسلمني حوهلا.

1022

لماذا التقليد؟

1020

 -أبو زهرة  ،حممد ( )1974الوحدة االسالمية ( )1971ص  278 – 279دار الرائد العريب ،بريوت

لبنان
 - 1021موقع دار االفتاء املصرية:
http://www.dar-alifta.org/ViewFatawaConcept.aspx?LangID=1&ID=111
 - 1022العسكري ،مرتضى ،معامل املدرستني ،بريوت ،الدار العاملية ط 1993 5
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وقد قام الفقيه املصري السيد سابق بتحليل أسباب تراخي الفقهاء وميلهم للتقليد واجلمود عليه ،فقال:
إن "الناس بعد الفقهاء فرتت مهتهم ،وضعفت عزائمهم ،وقد بلغ الغلو يف الثقة بؤالء األئمة حىت قال
الكرخي :كل آية أو حديث خيالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ".

1023

وأضاف" :بالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت األمة اهلداية بالكتاب وال ُسنَّة وحدث القول بانسداد
باب االجتهاد وصارت الشريعة هي أقوال الفقهاء وأقوال الفقهاء هي الشريعة ،واعترب كل من خيرج عن أقوال
الفقهاء مبتدعا ال يوثق بأقواله ،وال يعتد بفتاويه ،وكان مما ساعد على انتشار هذه الروح الرجعية ما قام به
احلكام واألغنياء من انشاء املدارس وقصر التدريس فيها على مذهب أو مذاهب معينة ،فكان ذلك من
أسباب االقبال على تلك املذاهب واالنصراف من االجتهاد ،وحمافظة على األرزاق اليت رتبت هلم .سأل أبو
زرعة شيخه البلقيين :ما تقصري الشيخ تقي الدين السبكي (756هـ) 1024عن االجتهاد ،وقد استكمل آلته؟
فسكت ا لبلقيين ،فقال أبو زرعة :فما عندي أن االمتناع عن ذلك إال للوظائف اليت قدرت للفقهاء على
املذاهب األربعة ،وأن من خرج عن ذلك مل ينله شئ من ذلك ،وحرم والية القضاء ،وامتنع الناس عن إفتائه،
ونسبت اليه البدعة .فابتسم البلقيين ،ووافقه على ذلك .وبالعكوف على التقليد وفقد اهلداية بالكتاب
وال ُسنَّة والقول بانسداد باب االجتهاد وقعت األمة يف شنر وبالء ودخلت يف جحر الضب الذي حذر
رسول اهلل (ص) منه .و
كان من آثار ذلك أن اختلفت األمة شيعا وأحزابا حىت اهنم اختلفوا يف حكم تزوج احلنفية بالشافعي،
فقال بعضهم :ال يصح ،ألهنا تشك يف إمياهنا .وقال آخرون :يصح ،قياسا على الذمية".

1025

الحركة الوهابية والالمذهبية
1023

 -السيد سابق ،فقه السنة ( )1947ص  8ج  ،1دار مصر للطباعة ،الفتح لالعالم العريب ،القاهرة

1024

 -عامل مصري جمتهد إمام األشاعرة والشافعية يف عصره ،وكان يلقب بشيخ االسالم وقاضي القضاة.

1025

 -السيد سابق ،فقه السنة ( )1947ص  9 – 8ج 1
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السنيّة األربعة ،والعودة اىل
وكانت احلركة "الوهابية" قد قامت بالدعوة اىل التحرر من املذاهب ُ
السلف األول.
وكتب أحد املتأثرين هبا وهو املدرس يف املسجد احلرام الشيخ البخاري حممد سلطان املعصومي
اخلجندي ،سنة  ،1940رسالة حتت عنوان "هل املسلم ملزم باتباع مذهب معني من املذاهب األربعة".
وذلك يف جواب لسؤال ورده من مسلمني يابانيني ،وقال فيها":أما اتباع مذهب من هذه املذاهب األربعة أو
غريها فليس بواجب وال مندوب ،وليس على املسلم أن يلتزم واحدا منها بعينه ،بل من التزم واحدا منها
بعينه يف كل مسائله فهو متعصب خمطئ مقلد تقليدا أعمى ،وهو ممن فرقوا دينهم فصاروا شيعا".

1026

وعزى اخلجندي بأسف ظاهرة اتباع مذهب معني والتعصب له ،اىل املقلدين واملتأخرين الذين ألزموا
الناس تقليد واحد من األئمة األربعة ومذاهبهم املعروفة ،مث "حظروا األخذ والعمل بقول غريه كأهنم جعلوه
نبيا مرسال مطاعا".

1027

وقال :ان التمذهب كان سببا يف شق عصا املسلمني وتفرق مجاعتهم وانتشار

النفاق والشقاق ،والتبديع والتضليل والتكفري واالقتتال بني املسلمني.

1028

ووجه اخلجندي نداء اىل عامة املسلمني بانتهاج الالمذهبية وترك التمذهب مبذهب معني ،قائال":يا
أيها املسلم إرجع اىل دينك ،وهو العمل بظاهر القرآن وال ُسنَّة وما أمجع عليه سلف األمة ،واألئمة الصاحلون،
فان فيه جناتك وبه سعادتك .فكن مسلما موحدا ،ال تعبد اال اهلل وال ترجو اال اهلل ،وال ختف اال اهلل ،وصري
نفسك أخا لكل مسلم ،فأحب هلم ما حتب لنفسك ...فان كان األمر هكذا فاحلذر كل احلذر من التقليد

1026

 -اخلجندي ،هل املسلم  ،ص 7

1027

 -املصدر ،ص 9

1028

 -املصدر
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اجلامد ،ألنه ال شك أن من يقلد مذهبا واحدا بعينه يف كل مسألة رمبا يرتك العمل بكثري من األحاديث
الصحاح وخيالفها ،وال شك انه ليس هذا اال ضالل".

1029

السنيّة فقط،
ولئن كان السلفيون (الوهابيون) ينادون بالالمذهبية فاهنم حيصروهنا بني املذاهب ُ
ويضعون بني أنفسهم وبني الرتاث الشيعي حاجزا نفسيا عاليا ،حبيث يصعب عليهم األخذ من الفقه الشيعي
أية مسألة.

1030

الشيعة والالمذهبية
إذا كان لل ُسنَّة أربعة مذاهب معروفة ،يريد البعض اخلروج منها اىل الالمذهبية ،فان للشيعة اليوم
مذاهب متعددة كثرية بكثرة اجملتهدين لديهم ،ولكن الفارق بينهم وبني ال ُسنَّة أن تقليد هؤالء اجملتهدين

ينحصر يف حياهتم ،فإذا ماتوا سقط تقليدهم  .ومع ذلك فإن مفهوم التقليد تطور لدى الشيعة بصورة سلبية
من مراجعة الرواة أو الفقهاء وسؤاهلم عن املسائل الفقهية احلادثة ،اىل االلتزام بفقيه واحد مدى احلياة ،وعدم
السنَّة ،وبالتايل فان الالمذهبية عند الشيعة تعين
استفتاء أي فقيه آخر ،وهذا يشبه التقليد املذموم لدى ُ
التحرر وكسر التقليد الدائم لفقيه واحد .ولكن تبقى "الالمذهبية" عند الشيعة بالنسبة لالنفتاح على الرتاث
الس ّين ،أصعب منها عند ال ُسنَّة بالنسبة للرتاث الشيعي ،وذلك ألن الشيعة يعتقدون أن احلق ينحصر يف
ُ
السنَّة ،على العكس من أهل ال ُسنَّة الذين قد يقبلون بالرتاث
طريق أهل البيت ،ويشككون يف تراث أهل ُ
الشيعي كرافد من الروافد احلديثية والفقهية املشاهبة للمذاهب األربعة األخرى.

1029

 -املصدر ،ص 11

1030

 -ومن اجلدير بالذكر ان القانون املصري املعاصر الذي يلتزم باملذهب الشافعي ،أخذ بفتوى الطالق الشيعية ،ورمبا

أخذ بعض الفقهاء ببعض مسائل اإلرث الشيعية األخرى كإعادة املال كله اىل البنات اذا مل يكن هلن أخ ،وعدم توزيعه على
األعمام وأبناء العم ،كما تذهب اىل ذلك املذاهب السنية .
411

وإذا استطاع الشيعة كسر حاجز احتكار أهل البيت للصراط املستقيم ،وال سيما يف موضوع اإلمامة
السنّـيّة سوف تعتدل ،ويصبح بإمكاهنم
اإلهلية والوالية الدينية ألهل البيت ،فإن نظرهتم اىل بقية املذاهب ُ
السنَّة.
توسيع إطار الالمذهبية من التحرر من اجملتهدين والفقهاء الشيعة اىل إطار الفقهاء من أهل ُ
ويف احلقيقة لن تبقى حينها أية مشكلة رئيسية بني ال ُسنَّة والشيعة ،حيث يغدو التشيع مذهبا من
املذاهب االسالمية ،حيرتمها ويسمح باألخذ منها ،وبالطبع ستكون الشورى على رأس املسائل اليت يأخذها
السنَّة ،وقد فعلوا.
الشيعة من ُ

البوطي يرفض الالمذهبية
اعترب الشيخ السوري حممد سعيد البوطي (2013م) "الالمذهبية ..أخطر بدعة هتدد الشريعة
االسالمية" يف كتاب محل هذا العنوان ،أصدره سنة  1969ردا على رسالة اخلجندي املعصومي ،وقال :إن
"الالمذهبية" أكذوب ة استشراقية ابتدعها املستشرق األملاين احلاقد شاخت الذي قال:إن مضمون االسالم
بسيط موجز كان يفهمه األعرايب يف دقائق مث ينطلق وهو يقول :واهلل لن أزيد على ذلك.

1031

وهو نفس ما يقوله اخلجندي من أن حقيقة االميان واالسالم حسب حديث جربئيل ،وحديث" :بين
االسالم على مخس"  ...وأن االسالم ليس أكثر من كلمات وأحكام يسرية يفهمها أي أعرايب أو مسلم،
وهي من السهل حبيث ال حتتاج اىل تقليد إمام أو التزام جمتهد.

1032

ولكن البوطي كاد أن يقرتب من "الالمذهبية" عرب احرتامه واعرتافه حبرية االجتهاد ملن يقدر عليه ،بيد
أنه أنكر فتح باب االجتهاد للعامة من الناس ،ومن ال ميلك وسيلة االجتهاد واالستنباط والتبصر باألدلة
1031

 -البوطي ،حممد سعيد ( )2013الالمذهبية أخطر بدعة هتدد الشريعة االسالمية ( )1969ص  37و  58ط 10

دار الفارايب دمشق 1985
1032

412

 -املصدر ،ص  40 – 39ط 10

ومفهوماهتا.

1033

ومال اىل احملافظة على املذاهب األربعة (احلنفي واملالكي والشافعي واحلنبلي) وعدم

جتاوزها ،بدعوى اتفاق املسلمني عليها ومتحيصها عرب الزمان.

1034

وقد جرى بني البوطي وعدد من علماء الشام سجال طويل حول املذهبية والالمذهبية ،ونشر حممد
عيد عباسي كتابا يف الرد على البوطي حتت عنوان" :املذهبية املتعصبة هي البدعة".

1035

غم علينا شيءٌ من ذلك ،هم العلماء
وقال البوطي يف حماضرة له":إن الذي يوضح لنا هديه (ص) إن ّ

األئمة الذين أمجعت األمة على إمامتهم وصدقهم وتضحيتهم وعلمهم و اجتهادهم ...فال ب ّد إذا أن يكون

عامة الناس أتباعا هلؤالء األئمة والبد أن نكون مبذاهبهم متمذهبون ...إن متزيق الناس عن املذاهب األربعة،
الكل من املسلمني...ويصفـّ ّّق الغرب".
الكل َّ
مصيبة نتيجتها أن يسود اهلوى ،ويدب اخلالف ويسفـّه ُ

1036

وقد أيد الشيخ السلفي الشنقيطي حممد ولد احلسن الددو ،موقف الشيخ البوطي السليب من
"الالمذهبية" وكرر نفس حججه يف رفضها ،وقال":أما دعوة الالمذهبية (أو دعوة التنكر للمذاهب) فإهنا
دعوة حمدثة ،ومل تكن يف العصور السابقة ،فلم ينكر أحد من الذين عاصروا أتباع التابعني  -عندما قامت
املذاهب  -وجود هذه املذاهب ،ومل ينكر ذلك أي أحد من علماء املسلمني ...وبالنسبة ملا نسمعه اليوم
من الثورة على املذاهب ،وإذا سأل أحد طلبة العلم أو أنصاف املتعلمني عن مذهبه قال" :أنا مذهيب
1037
الكتاب والسنة ،وال أعرتف باملذاهب" هذه مبثابة آراء اخلوارج اليت ظهرت يف الزمان األول".
1033

 -املصدر ،ص 64

1034

 -املصدر ،ص 90 – 88

1035

 -ولكن البوطي نفى نسبة الكتاب للمؤلف وقال :إن الكتاب ليس بقلم السيد عباسي ،وامنا تعاون يف كتابته كل

من الشيخ ناصر األلباين ،وحممود مهدي االستانبويل ،وخري الدين وانلي .ووجه خطابه اىل األلباين قائال":إن الكاتب يدعو
الناس بعد ذلك اىل السعي احلثيث لتوحيد املذاهب ويضع لذلك الوسائل وخيطط األسباب متخيال أن أمر هذا التوحيد من
السهولة مبكان .وإنه ليس إال كمن جيمع صفحات منثورة أو حيزم عيدانا متفرقة" .املصدر ،ص 168
http://www.alkeltawia.com/vb/showthread.php?t=7375 - 1036
 - 1037عن موقع اإلسالم اليوم ،على العنوان التايل:
http://www.muslm.org/vb/archive/index.php/t-283641.html
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ورمبا كان هذا التغري يف اخلطاب السلفي من تبين شعار "الالمذهبية" سابقا" اىل االعرتاف باملذاهب
األربعة املعروفة ،حماولة من أجل الذوبان يف املذاهب األربعة ،وإزالة ما كان حيول بينها وبني أتباع املذاهب
السنَّة.
من أهل ُ
وعلى أيَّة حال فان التحجج بعدم قدرة العوام من الناس على استنباط األحكام الفقهية ،ال مينع من
إمكان الكثري من املثقفني االطالع على اآلراء املختلفة يف املسائل العقدية والفكرية والسياسية وحىت الفقهية،
السنَّة ،الذي
واختيار األفضل واألصح منها ،وهو ما يصب يف تغذية تيار الالمذهبية والعودة اىل الكتاب و ُ

يتنامى يف أوساط الكثري من املثقفني.
والغريب حتجج الرافضني ملبدأ الالمذهبية كالشيخ الوهايب الددو ،بعمل السابقني يف قرون اجلمود
واالحنطاط ،خالفا الستنكار الشيخ اخلجندي الذي اعترب التقليد األعمى والتعصب املذهيب واتباع مذهب
معني ،بدعة وجهال وباطال وضالال وخروجا عن الدين ،وإضفاء للعصمة على اإلمام املقلد.

1038

الفصل السادس
الحل الديمقراطي العادل

إن اخلالفات الطائفية بني ال ُسنَّة والشيعة هلا مستويات عدة ،فمنها ما هو ثقايف وما هو نفسي وما هو

فقهي شخصي أو عبادي ،وما هو سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ،وما هو دستوري .واحللول اليت
استعرضناها يف الفصول السابقة كانت من أجل معاجلة األزمة الطائفية على املستويات الثقافية والنفسية
والفقهية الشخص ية واالجتماعية ،وهي وإن كانت تلعب دورا كبريا يف حل األزمة ،ولكنها ال تشكل نسبة
كبرية من احلل اجلدي األساسي وهو احلل الدستوري والسياسي.
1038

414

 -اخلجندي ،ص  9و ،11و  ،13و  22و 40

الس ّين والشيعي هو أيضا
وقد قلنا سابقا بأن الطائفية وليدة االستبداد ،ونقول اآلن بأن الفكر الطائفي ُ

وليد عصور االستبداد وثقافته.

ومن هنا فإن أية حماولة جادة وجذرية حلل األزمة الطائفية ال بد أن تأخذ بنظرها تقدمي البديل اجلذري
لالستبداد وهي الدميقراطية ،بكل ما تعنيه من احرتام لالنسان وجلميع مكونات الشعب ،واملساواة واحلرية
والعدالة والقانون واملشاركة الشعبية ،وانبثاق احلكومة من الشعب عرب صناديق االقرتاع.
ويف هذه احلالة لن يبقى هنالك ظلم وال طغيان ،وال حتدث أزمة يف العالقات بني مكونات اجملتمع
الطائفية ،فيصلي من يشاء كيفما يشاء ويعبد ربه من يشاء كما يشاء ،وميارس من الطقوس ما يريد.
وهذا ما يذهب اليه الكاتب القطيفي كاظم شبيب ،يف كتابه "املسألة الطائفية" حيث يقرتح "معاجلة
الطائفية بالدميقراطية" ويقول":الدميقراطية ،شكال ومضمونا ،هي حمطة رئيسة جلميع املساعي واملشاريع اليت
تستهدف معاجلة الطائفية بصورة كلية ال جزئية .وبدوهنا قد تفشل كل خطط املعاجلة وتتحول اىل حماوالت
ترقيعية وترميمية ملشكل طائفي هنا ،أو لتخدير أزمة طائفية هناك ،فقد تعاجل  -حماوالت التهدئة  -أعراضا
طفيفة للمرض ،وتتغافل عن املرض األساس .واملشي للمعاجلة بال دميقراطية يعين احلكم املسبق على املسار
املتبع باالحتضار وبالتايل باملوت احملتم".

1039

ولكن الدميوقراطية ال تشكل حال سحريا دائما ،إذ يبقى مع ذلك شعور صادق أو كاذب بالظلم
والتهميش لدى هذه الطائفة أو تلك ،أو حيدث سوء تطبيق للدميقراطية والعدالة عندما حتتكر طائفة ما
تشكل األكثرية أو األقلية ،بصورة دميقراطية ،املناصب العليا أو الدنيا يف الدولة ،مما يغذي الشعور يف نفوس
الطائفة األخرى ،بالتمييز الطائفي والظلم ،ويعيق إجراء العدالة بشفافية ،وقد يفجر أزمة طائفية جديدة.
فمثال لو كانت األكثرية من طائفة معينة تشكل ستني أو سبعني يف املائة ،واألقلية ثالثني أو أربعني
باملائة (كما يف العراق مثال) فان النظام الدميقراطي القائم على مبدأ األغلبية ،سوف مييل اىل كفة األكثرية
الطائفية وحيرم الطائفة الصغرى من مجيع املناصب السيادية ومفاتيح السلطة األمنية والعسكرية.
1039
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وهنا ستعجز الدميقراطية عن معاجلة الشعور بالغَب والتهميش والتمييز لدى األقلية ،رغم االستحقاق
الدميقراطي لألكثرية .كما حدث فعال بعد جتربة دستور  ،2005ولو كان الشعور الطائفي لدى الطرفني
ضعيفا وباهتا ،ملا التفت أحد اىل احتكار هذه الطائفة أو تلك للمناصب العليا ،كما يف اجملتمعات ذات
الثقافة العلمانية ،ولكن عندما تكون املشاعر الطائفية ملتهبة وساخنة ،وال سيما بعد حصول حروب أو
جمازر مجاعية وعهود طويلة من االستبداد والظلم ،فان الدميقراطية تفشل أيضا يف جلم الشعور بالطائفية أو
القضاء عليها ..بل رمبا تساعد على تغذيتها وتفجريها ،مبا توفره من حرية إعالمية وسياسية ومحالت
انتخابية ،يستغلها البعض لتحشيد الرأي العام يف طائفته وراءه ،فيختلق أرقاما غري صحيحة وقصصا ومهية
ويضخم من حوادث الظلم والتمييز ،لكي يصعد اىل السلطة.
وهذا ما انتبه اليه مسبقا (منذ عام  )1993الكاتب العراقي املتشيع سعيد السامرائي ،الذي قال يف
كتابه "الطائفية يف العراق الواقع واحلل" :إن املشكلة الطائفية لن تنتهي مبجرد حتقيق احلكم الدميقراطي يف
العراق ،أو بزوال صدام ،بل إهنا ستبقى وتكون عرضة للتحريك من قبل أعداء األمة اخلارجيني والداخليني
كلما سنحت هلم الفرصة وكلما احتاجوا لذلك .لذا توجب مواجهة املسألة الطائفية على املستويات مجيعا:
الفردي والديين والسياسي".

1040

ورغم أمهية وجذرية مقرتح شبيب ،حلل األزمة الطائفية (بالدميقراطية واملواطنة الدستورية ودولة االنسان)
إال أنه يواجه عقبات كأداء يف األجواء املشحونة طائفيا ،وال ميكن تنفيذه بسهولة ،باالضافة اىل أن شبيب
ال يضع خارطة طريق للوصول اىل ذلك اهلدف يف ظل الدول الدينية اليت تعترب الدميقراطية كفرا وإحلادا،
وترفض الدستور وتتمسك بالفكر الطائفي املتطرف ،كما هو احلال يف السعودية.

1041

1040

 -السامرائي ،الطائفية يف العراق الواقع واحلل ،ص 106

1041

 -شبيب ،كاظم ،املسألة الطائفية ،سيناريوهات العالقة بني الطوائف :سيناريو القطيعة أم سيناريو التالقي؟ ص

193
416

وهنا تأيت مسألة البيضة والدجاجة ،كما يتساءل شبيب":كيف نأخذ بالدميقراطية ملعاجلة الطائفية بينما
حنن حباجة لفهم وتطبيق الدميقراطية أوالً حىت ننجح يف معاجلة الطائفية ثانياً".

1042

ولذلك يستبعد انتظار

حتقق الدميقراطية حىت حتل األزمات الطائفية ،ويقول :إن حتقق الدميقراطية يأيت من خالل مسارات متعددة،
ومعاجلة الطائفية مسار من املسارات اليت تراكم التجربة لتحقيق الدميقراطية.

1043

وهذا صحيح ،ولكن كثريا من األقليات احلاكمة (العائلية وليس الطائفية فقط) ترفض الدميقراطية بشدة
بطبيعتها ،وتؤجج الطائفية يف نفس الوقت ،لكي تبقى ممسكة بالسلطة بصورة مستبدة ،وحتول دون حدوث
اخرتاق وحدوي دميقراطي يف اجملتمع ،وتظل تتهم الطوائف (األكثرية) اليت تنادي بالدميقراطية ،بالطائفية
مهما قدمت من تنازالت.
وحلل هذه املشكلة يشري شبيب اىل أطروحة (الدميقراطية التوافقية) اليت قدمها آرنت ليبهارت يف عام
 1969كبديل يتحاشى استثارة الوالءات األولية ذات الصالبة الشديدة واليت ال سبيل اىل استئصاهلا أو
تذويبها ،وتقوم على أربع مسات أساسية ،هي:
-1

احلكم من خالل إئتالف واسع

-2

الفيتو املتبادل

-3

التمثيل النسيب

-4

االستقالل النسيب لكل مجاعة يف إدارة شئوهنا الداخلية.

1044

وهذا احلل (الدميقراطية التوافقية) ما تطرحه أيضا الباحثة ملغا ملمني بنغسيو كحل للمجتمع متعدد
الطوائف والقوميات ،وتقول":إهنا أكثر الصيغ السياسية مالءمة للمجتمعات ذات االنقسامات احلادة ،وهي
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األكثر قدرة على حفظ السالم الدائم يف جمتمعات ما بعد الصراع ،كما إهنا قادرة على ضمان االستقرار
السياسي يف اجملتمعات اليت تشهد تنافسا حادا بني اجلماعات املختلفة.

1045

وهو ما جرى تطبيقه يف التجربة الدميقراطية العراقية يف دستور  ،2005ما عدا فقرة الفيتو املتبادل ،اليت
مت اثباهتا فقط يف مسألة تعديل الدستور ،حيث نص الدستور العراقي على حق كل ثالث حمافظات بنقض
التعديل ،وهو ما أعطى احملافظات الكردية ،والسنية حق رفض تعديل الدستور ،حىت إن أرادت أغلبية
احملافظات األخرى تعديله .وهو ما شكل نوعا من ديكتاتورية األقلية على األكثرية ،خيالف الروح
الدميقراطية ،باالضافة اىل أنه قد يشحن الشعور بالغَب والتهميش لدى األكثرية الطائفية والقومية ،ويؤدي اىل
شل العملية السياسية.
وهذا ما أثبتته التجربة الدستورية العراقية (من  2005اىل  2015على األقل) اليت عجزت فيها غالبية
الشعب عن إصالح الدستور وتعديله ،بسبب املادة اليت تعطي حق الفيتو لثالث حمافظات من مثاين عشرة
من حمافظات العراق.
واذا ما جتاوزنا هذه النقطة ،فان الدميقراطية التوافقية ال تستطيع شق طريقها أيضا يف األجواء الطائفية
املشحونة ،وذلك ألن كل أقلية أو كل طائفة ستحاول أن تضخم من أعدادها وتقلل من عدد الطائفة
األخرى ،سواء كانت أقلية أو أكثرية يف الواقع ،وحتاول أن حتصل على نسبة أكرب من الكعكة السياسية،
وال سيما يف البالد اليت ال توجد فيها احصائيات دقيقة بالنسب الطائفية ،أو ال يشار اليها يف دفرت النفوس،
كما يف العراق حاليا .حيث يقول الشيعة مثال إهنم يشكلون من ستني اىل سبعني يف املائة ،ويقول ال ُسنَّة

العرب أهنم يشكلون (مع األكراد) من أربعني اىل مخسني يف املائة(.وإن كانت نتائج االنتخابات قد شكلت

ظل يشعل األزمة الطائفية ويعوق العملية الدميقراطية
عالمة تقريبية على النسب الطائفية والقومية) وهذا ما َّ
يف نفس الوقت.
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ومن اجلدير بالذكر هنا :إن الطوائف ال عالقة هلا باملذاهب ،واخلالف بينها اليوم ال يتمحور حول
االختالفات الفقهية والفكرية بني املذاهب القدمية ،وامنا هي أشبه ما تكون بقوميات أو قبائل تتسم بأمساء
طائفية شيعية أو ُسنيّة ،وإال فاهنا تضم خليطا من البسطاء واجلهلة وغري املتدينني وامللحدين والعلمانيني
والبعثيني والشيوعيني اىل جانب االسالميني ،وهؤالء ينتمون اىل مذاهب عديدة ورمبا يكون بعضهم شيعيا
قريبا من ال ُسنَّة أو ُسنّـيّا قريبا من الشيعة ،أي إنه ال يوجد خط فاصل دقيق يفصل بني ال ُسنَّة والشيعة ،وال

مييز ال ُسنَّة عن الشيعة إال بعض الطقوس والعادات أو العالقات االجتماعية ،والصالة يف هذا املسجد أو
ذاك.
ومن هنا ال بد من مراجعة تعريف اهلويات الطائفية ،والنظر اىل حقيقتها ومعناها اليوم ،فقد تكون
اهلويات متداخلة أو منقلبة ومتعاكسة ،أو مل يبق منها سوى األمساء والعناوين.
وميكننا التأكد من ذلك من خالل النظر اىل االختالف التارخيي الرئيسي بني الشيعة والسنة ،والذي
كان يدور حول الفكر السياسي الدستوري ،وكيفية انتخاب احلاكم (اإلمام) بعد رسول اهلل (ص) والصفات
املطلوب توفرها فيه ،وهويته القومية والقبلية ،فقد كان الشيعة (اإلمامية) يعتقدون بأن اإلمامة امتداد للنبوة،
وأن النظام السياسي جيب أن يكون دينيا ،وأن االمام يعني بالنص من الرسول أو اإلمام السابق ،وأنه يشرتط
فيه أن يكون معصوما ومن ساللة علي واحلسني.

1046

بينما كان أهل ال ُسنَّة أو املسلمون بصورة عامة ،يرفضون نظرية العصمة والنص ،ويقولون بالشورى
طريقا النتخاب اإلمام ،ولذلك كانوا جييزون انتخاب أيب بكر يف السقيفة ،ومن تبعه من اخللفاء كعمر
وعثمان وعلي.
السنَّة" أتباع اإلمامني أمحد بن حنبل وأيب
هذا على مستوى النظرية املقابلة للشيعة ،وإن كان "أهل ُ
احلسن األشعري ،قد آمنوا بشرعية اخللفاء العباسيني ،وحصروا احلق يف احلكم فيهم ،يف مقابل دعوات
الشيعة الزيدية واإلمامية االمساعيلية (الفاطمية) واإلثين عشرية.
1046
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وكان هذا اخلالف الدستوري عامال مهما يف إقصاء خمتلف الفرق الشيعية عن دائرة أهل ال ُسنَّة اليت قام

بتشكيلها اخلليفة القادر باهلل العباسي من املذاهب األربعة (احلنفي واملالكي والشافعي واحلنبلي) يف القرن
اخلامس اهلجري ،يف مقابل الشيعة البويهيني والفاطميني ،الذين كانوا ينافسون منظومة اخلالفة العباسية
وحياولون القضاء عليها من الداخل واخلارج.
أما اخلالفات األخرى اجلزئية الفكرية والفقهية فهي مل تكن تشكل فارقا أو حاجزا بني ال ُسنَّة والشيعة،
ِ
السنّـيّة األربعة نفسها ،وخاصة بني
ألهنا كانت وال تزال موجودة بصورة أكثر حدَّة وعنفا بني املذاهب ُ
األحناف واحلنابلة .ومع ذلك فقد قام اخلليفة القادر بتجميع املذاهب األربعة يف إطار ُس ّين واحد ،ألن
أتباعها كانوا يدينون له بالوالء ،ومل يدخل الشيعة اإلمامية معهم  -رغم والئهم له  -ألهنم كانوا يشككون

يف مصدر الشرعية الدستورية للخالفة العباسية ،بتبنيهم لنظرية النص على االمام علي.
ولكن الصورة الفكرية السياسية اليوم ختتلف كثريا ،إذ أن الشيعة بصورة عامة يؤمنون بالنظام الدميقراطي
أو الشورى ،واختيار اإلمام عرب صناديق االقرتاع ،وهو ما يعين أهنم ختلوا عن العمود الفقري يف نظريتهم
(الشيعية) وهو النص والعصمة والوراثة وحصر االمامة يف الساللة العلوية احلسينية ،أي أهنم اقرتبوا جوهريا
السنَّة ،أو أصبحوا يتبنون نظريتهم السابقة .ومل يعد يهمهم كثريا أن تكون اخلالفة بعد رسول اهلل (ص)
من ُ
بالنص أو الشورى ،أو هكذا يفرتض مبن يؤمن بالنظام الدميقراطي ،وال ميتلك حمورا سياسيا "إماميا" معاصرا

يدور حوله كاخللفاء الفاطميني أو العباسيني.
الس ّين  -الشيعي ،فيمكننا القول
وإذا ما وعينا هذه النقطة املهمة اليت تشكل جوهر اخلالف الطائفي ُ

إذاً :إن اخلالف الطائفي خالف تارخيي بائد ومنقرض منذ قرون ،حيث ال يوجد اليوم ال خلفاء عباسيون،
الس ّين أو الشيعي.
وال أئمة فاطميون .وال معىن حقيقي يف اخلارج للفكر ُ

الس ّين يف الدولة العثمانية ،أن
وهذا ما أدركه بعد معارك طويلة ،كل من الشعبني الشيعي يف ايران ،و ُ
املعركة ليست بينهما بقدر ما هي معركة يف داخل كل دولة ،بني الشعب واحلكام املستبدين الذين حيكمون
بصورة مطلقة ،فانطلقت حركتان شعبيتان يف كال البلدين تطالبان بالدستور والدميقراطية والعدالة واحلرية
واملشاركة الشعبية يف احلكم عن طريق إجراء انتخابات برملانية .وبعد كفاح طويل جنحت احلركتان يف ايران
420

سنة  1906ويف تركيا سنة  1908بإجبار احلكومتني اإليرانية والعثمانية على إجراء انتخابات تشريعية
والعمل بدستور.
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ،فإن ما يسمى بال ُسنَّة والشيعة اليوم ،يكادون يتفقون على نظام
سياسي جديد ودستور مدين دميقراطي ،وهو ما يشكل هوية بديلة هلم ،أو خيلق من ال ُسنَّة والشيعة طائفة

واحدة ميكن تسميتها باملسلمني الدميقراطيني .وإن ما مييز بينهم يف احلقيقة هو بعض املخلفات التارخيية
والعقد النفسية ،واذا ما مت القضاء عليها وحلحلتها ،فان اجملتمع سيشهد ذوبان احلواجز الطائفية الومهية،
وينخرط يف حركة وحدوية صلبة.
ورمبا يشري البعض إىل خضوع الشيعة اىل "املرجعية الدينية" اليت تدعي أهنا تشكل امتدادا خلط اإلمامة
اإلهلية املتمثلة يف أئمة أهل البيت ،وأهنا تنوب عن اإلمام الثاين عشر املهدي الغائب (حممد بن احلسن
العسكري) وهذا ما جيعل من الشيعة كيانا طائفيا متميزا عن أهل ال ُسنَّة الذين ال يؤمنون بقيادة املرجعية
الدينية ،وأن الشيعة وإ ن كانوا قد ختلوا عن نظرية االمامة اإلهلية عمليا ،إال أهنم قد استبدلوها بقيادة دينية
السنَّة.
جديدة ،وهذا ما حيول دون اندماجهم يف وحدة حقيقية مع أهل ُ
واجلواب عن ذلك بأن نظرية "النيابة العامة للفقهاء عن االمام املهدي" أو حىت نظرية "والية الفقيه"
املطبقة يف ا جلمهورية االسالمية االيرانية ،ال تشكل نظرية جممع عليها من الشيعة ،بل هي حمل نقاش ورفض
من كثري من علماء الشيعة احملققني ،ومل تشكل يف الدستور اإليراين مادة بديلة عن االنتخاب اجلماهريي
جملالس الشورى املتعددة اليت تنتخب الرؤساء واملسئولني.
وأما يف العراق فلم تدرج أي من النظريتني (النيابة العامة للفقهاء أو والية الفقيه) يف الدستور العراقي،
الذي باركته املرجعية الدينية (والسيد علي السيستاين خصوصا) وأوكل اىل الشعب ،دون متييز طائفي،
اختيار املسئولني من خالل جملس النواب.
وإذا كانت املرجعية الدينية متارس أدوارا إرشادية وقيادية يف املرحلة االنتقالية فإن دورها ميكن أن يتقلص
بصورة كبرية مع ترسخ العملية السياسية الدميقراطية.
421

الخالصة
لماذا تفرق المسلمون؟
يف حماولتنا اإلجابة عن سؤال (ملاذا تفرق املسلمون؟) رأينا خالل فصول الكتاب ،بأنه ال ميكن قبول
تفسري اخلالفات اليت حدثت بني الصحابة واقتتاهلم يف "الفتنة الكربى" بأهنا كانت فقط بسبب ابتعادهم عن
السنَّة ،إذ يفرتض أهنم خري القرون واجليل
الدين ،أو خضوعهم لألهواء والشهوات ،وابتعادهم عن الكتاب و ُ
الذي محل االسالم على العامل ،كما ال ميكن تعليل تلك اخلالفات بالعصبية القبلية ،كما ذهب القاضي أبو
بكر ابن العريب ( 543هـ) .
وال ميكن أيضا تفسري حدوث الفرقة واالختالف بني املسلمني بسبب ابتعادهم عن أئمة أهل البيت،
وعدم تويل االمام علي وتنصيبه يف موقع اخلالفة مباشرة بعد النيب ،ألن هذا التفسري يغفل عن افرتاض
حدوث املعارضة له من بقية القبائل والزعامات األخرى ،فضال عن حدوث االختالف بني أبناء األئمة من
أهل البيت يف املستقبل ،كما حدث هلم مجيعا ،حيث افرتقوا اىل فرق عديدة كالكيسانية والزيدية واالمساعيلية
واملوسوية والفطحية واحملمدية وغريها .مث إن األئمة اإلثين عشر من أهل البيت ،غري موجودين يف التاريخ منذ
أكثر من ألف عام ،ومع ذلك فان اخلالفات مستمرة بني املسلمني.
السنَّة :إن سبب التفرق واالختالف هو اتباع األهواء والبدع ،وخروج طوائف عن هنج
وأما قول أهل ُ
السنَّة واجلماعة ،فهو أيضا غري صحيح ،ألن اخلالفات العنيفة تفجرت بني الصحابة قبل أن يولد الشيعة
ُ
"اإلمامية" أو ما يسمى "بالرافضة".
صحيح إن نشوء الغلو عند بعض الشيعة ،أدى اىل ابتعاد هؤالء (الغالة) عن مجاعة املسلمني ،ولكنهم
مل يكونوا يشكلون تيارات مهمة أو فئات كبرية ،أو ميثلون عامة الشيعة ،وقد انقرضوا أو كادوا ،وعلى أيَِّة

حال فان افرتاقهم ال يفسر أزمة الفرقة واخلالف العامة بني املسلمني.

كذلك فان تكفري اخلوارج لالمام علي ،أو لعامة املسلمني ،ال ميثل حالة دائمة وشاملة ،وقد اعتدل
اخلوارج بعد حني وأصبحوا "إباضية" يتجنبون التكفري ،مما يدفعنا اىل التوقف يف االعتماد على التكفري يف
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تفسري اخلالف بني املسلمني بصورة عامة.
إن تضخيم اخلالفات بني املسلمني اىل درجة اعتبار هذه الفرقة أو تلك خارجة عن االسالم ،وكافرة
بأصول الدين ،يدفعنا اىل اليأس واالستسالم أمام واقع الفرقة ،واالنصراف عن القيام بأي عمل إجيايب لتوحيد
املسلمني .فضال عن جمافاة هذا القول لواقع الفرق اليت تعلن انتماءها لالسالم وتتشهد الشهادتني.
باالضافة اىل إغفال عوامل التوتر والفرقة والصراع بني "املسلمني" أي إن املشكلة ال تقتصر على تلك
الفرق "اخلارجة" عن االسالم ،وامنا هي موجودة وكامنة يف كل جمتمع إسالمي ،سواء كان ُسنّـيّا أو شيعيا.
ونأيت اىل القول بأن االختالف بني املسلمني ُسنَّة من سنن اجملتمع ،وإنه ال بد أن حيدث عند املسلمني
كما حدث عند اليهود والنصارى ،فهو صحيح اىل درجة معينة ،ولكن ال ميكن القول بأنه قدر حمتوم من
اهلل ،وإال ملا كان اهلل تعاىل قد أمر املسلمني بالوحدة ،وحبذها اليهم ،وهناهم عن التفرقة .ولذلك فان
االستسالم أمام القدر املوهوم حيول بيننا وبني البحث عن جذور املشاكل وتقدمي العالجات الناجعة هلا.
أما التحليل الذي يلقي مبسؤولية اخلالف والفرقة بني املسلمني على عاتق اليهود والنصارى واجملوس
واملستعمرين ،فهو حتليل يبسط األمور اىل درجة كبرية ،ويغفل عن العوامل الذاتية والداخلية ،ويعجز بالطبع،
بعد ذلك عن معاجلة األزمة عالجا صحيحا .ويف نظري إن "الفتنة الكربى" مل تنفجر فجأة ،وليس بعامل
التآمر األجنيب "اليهودي" كما يزعم سيف بن عمر يف روايته األسطورية عن دور "ابن سبأ" واليت يذكرها
الطربي يف تارخيه ،وامنا ابتدأت من يوم السقيفة يف يوم وفاة الرسول ،وذلك بغياب الدستور الذي ينظم حياة
املسلمني السياسية ،وحيدد من حيق له باملشاركة السياسية واختيار اخلليفة ،ومن حيق له الرتشح للخالفة.
وكما يعرتف عمر بن اخلطاب ،فقد كانت السقيفة اليت مت فيها انتخاب أيب بكر "فلتة وقى اهلل
املسلمني شرها" ويف احلقيقة إهنا كانت فلتة ،ألهنا متت على عجل ،وكاد املهاجرون واألنصار أن يقتتلوا فيما
بينهم أثناء جداهلم حول من حيق له الرتشح ،ومن هو أحق باخلالفة؟ .مث اتفقوا على أن يكون املهاجرون
بت أمر دون مشورهتم .ولكن هذا مل حيدث فيما بعد ،حيث أقصي األنصار عن
أمراء واألنصار وزراء ،وال يُ ُّ
الوزارة واملشورة ،ومت انتخاب عثمان بدون أن يكون أحدهم عضوا يف "الشورى".
وعلى أيَّة حال كان اتفاق السقيفة اتفاقا حمليا بني املهاجرين واألنصار ،ومل يشرتك فيه بقية العرب
الذين رفض الكثري منهم بيعة أيب بكر وارتد بعضهم عن االسالم بسبب ذلك.
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ومل يستوعب االتفاق (الدستور) بقية املسلمني من القوميات األخرى ،فأصبحت الدولة االسالمية
الكربى بدون دستور ينظم عالقاهتا السياسية الداخلية ،ويرسم صالحيات وحقوق مكوناهتا املختلفة من
القبائل والقوميات .وهذا ما أدى اىل امتعاض العرب من هتميشهم من قبل قريش واألمويني يف عهد عثمان.
شاوروا يف أمر
وعندما قتل عثمان رفض معاوية تقدمي البيعة لالمام علي حبجة أنه وأهل الشام مل يُ َ
البيعة ،وقد رد عليه اإلمام بأن الشورى للمهاجرين واألنصار ،وليس للغائب أو البعيد أن يرفض أو حيتج،
كما كان احلال يف عملية انتخاب اخللفاء السابقني.
وبالرغم من صحة التشبيه إال أن اعرتاض معاوية كان ميثل وجهة نظر بعض املسلمني خارج املدينة،
ويعرب عن وجود ثغرة دستورية كبرية يف طريقة انتخاب االمام يف الدولة االسالمية الوليدة.
وكان ذلك أحد أسباب تفجر احلرب بني الطرفني يف "صفني" .واشتعاهلا مرة أخرى بني احلجاز (مكة
واملدينة) والشام.
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وظلت األزمة الدستورية مشتعلة طول التاريخ ،وعندما وجد الفرس أهنم مهمشون عن القرار السياسي؛
وجدوا يف األحزاب الشيعية املعارضة لألمويني ،ملجأ وصوتا للتعبري عن مطالبهم ومعارضتهم.
وبعد الفرس جاء دور األتراك الذين وجدوا اخللفاء العباسيني يستخدموهنم حلمايتهم والدفاع عنهم يف
مواجهة الثورات ،وليس هلم حقوق دستورية ،فما كان منهم إال أن استولوا على السلطة يف العصر العباسي
الثاين ،فقتلوا املتوكل وعينوا عددا من اخللفاء بعده ،وأعلنوا أنفسهم ملوكا ،اىل أن عاد الفرس الدياملة
(البويهيون ) لكي يسيطروا على مركز اخلالفة العباسية مرة أخرى ،وأخذوا يعزلون خليفة ويعينون آخر ،اىل

 - 1047حنن حباجة إذاً ،اىل العودة اىل جيل الصحابة ،ودراسة جتربتهم السياسية ،والبحث بعمق عن عوامل التوتر
والصراع ،والسبب الرئيسي لتفرقهم واقتتاهلم ،ليس هبدف النقد والتجريح هلذا أو ذاك ،وامنا هبدف الدراسة والبحث
املوضوعي .ومن اخلطأ دفن الرؤوس يف الرمال ،كما حياول االمام أمحد بن حنبل أن ينصحنا بالكف عما جرى بني
الصحابة ،ويقول يف رسالة (أصول السنة)":ومن انتقص أحداً من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،أو أبغضه
حبدث كان منه ،أو ذكر مساوئه ،كان مبتدعا ،حىت يرتحم عليهم مجيعا ،ويكون قلبه هلم سليما".
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منتصف القرن اخلامس اهلجري ،حيث أعاد األتراك "السالجقة" الكرة لكي يقضوا على البويهيني الفرس
ويستولوا على السلطة واخللفاء العباسيني مرة ثانية.
وما أن كانت تسي طر قومية أو قبيلة أو عائلة على السلطة يف مكان ما ويف زمن معني حىت تبادر
القبائل والقوميات األخرى حملاربتها واالنقالب عليها ،يف دوامة ال تنتهي من الصراع على السلطة ،يف غياب
الدستور الذي يوضح دور األمة يف احلياة السياسية وحيدد صالحيات احلكام ،ويبني كيفية الوصول اىل
السلطة ،بدل الصراع الدموي العنيف عليها بني حني وآخر.
ويف خضم تلك املعارك كانت احلقوق تنتهك ،واحلريات العامة تصادر ،والدماء تسيل أهنارا ،وتتفشى
العصبيات القبيلية والقومية والطائفية واحلزبية ،ويسود الظلم واالضطهاد ،وتكثر البدع وينشط التطرف ،وتتم
عملي ة التالعب بالقرآن ،واستخدام الدين أداة يف السياسة ،إن جلهة تكريس االستبداد ،أو لتأليف نظريات
املعارضة الثورية ،ويتم الغلو يف إضفاء العصمة على هذا ،وصب اللعنات على ذاك.
ولسنا حباجة اىل ختيل التاريخ البديل ،وتصور كيف كانت التجربة االسالمية يف احلكم ستكون لو كان
املسلمون من البداية قد وضعوا أسسا دستورية عادلة ملشاركة مجيع القبائل والقوميات والطوائف واألحزاب يف
السلطة ،دون سيطرة أو طغيان أو استبداد ،ويكفي أن نتصور اليوم كيف يشكل االتفاق على دستور عادل
يف أي جمتمع حال جذريا لكثري من املشاكل واألزمات ،وحيفظ وحدة اجملتمع ،وحيول دون التشرذم
واالنقسام.
إن احللول املقدمة ملعاجلة مشكلة التفرق بني املسلمني ،تتوقف على التحاليل املختلفة لعوامل االفرتاق
واالختالف ،وبالطبع فأن أي حتليل خاطئ أو غري دقيق سيؤثر على طبيعة احلل ومدى جناعته.
ومبا أن مشكلة التفرق بني املسلمني مشكلة معقدة ومزمنة ،وهلا عوامل متعددة وخمتلفة فال ميكن أن
يكون احلل ،بالطبع ،ذا بعد واحد ،وإمنا ينبغي أن يكون مركبا.
واذا كانت احللول املقرتحة قد عجزت حىت اآلن عن تقدمي الدواء األجنع ،فألن احلل ال يكمن يف دواء
واحد ،وامنا يف دواء مركب من مجيع تلك احللول ،ألن األزمة عميقة ومعقدة ومتجذرة ،وعلينا أن نأخذ
خبلطة احللول جمتمعة مع بعض ،وال نعتمد على بعد واحد أو حل واحد.
وهذا يقتضي منا دراسة مشكلة التفرق واالنقسام يف العامل االسالمي دراسة عميقة وعدم تسليط
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الضوء بسرعة على جانب واحد أو بُعد واحد من املشكلة ،وإمنا على خمتلف اجلوانب واألبعاد.
وقد رأينا يف الصفحات املاضية ،أن بعض احللول املقدمة ملعاجلة الفرقة وإعادة الوحدة بني املسلمني،
تساهم مبزيد من التفرقة وتعميق اجلراح القدمية ،وذلك ألهنا ال تقوم على تشخيص واقعي وحقيقي للمشكلة
بقدر ما تقوم على شعارات عاطفية أو نظريات مبتسرة .
ففيما يَعتربُ بعض املسلمني عامال معينا (كنظرية اإلمامة ،أو التكفري) سبب املشكلة؛ يراهُ البعض
اآلخر دواءاً للحل ،وبالتايل فإن اإلصرار على ذلك التحليل وذلك احلل ،لن يساهم حبل املشكلة بقدر ما
يزيدها اشتعاال وهليبا .ولذلك ال بد من دراستها بدقة ومالحظة جتربتها يف التاريخ ويف الزمن املعاصر.
ويف نظري أن الفرقة اليت حدثت بني املسلمني تعود بصورة رئيسية اىل الظلم وانعدام الدستور الذي
ينظم احلياة السياسية وحيدد صالحيات احلاكم ويسيطر على تصرفاته ،ويسمح مبراقبته ونقده وعزله وتغيريه،

وأما العوامل األخرى (كالغلو واالبتداع يف الدين والتكفري) فاهنا عوامل مساعدة على تكريس الظلم والفساد
والتفرقة.

الخاتمة
العدل هدف أسمى من الوحدة
مبدأ الوحدة االسالمية في القرآن الكريم
لقد أمر اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي ،يف آيات عديدة ،بالوحدة بني املسلمني ،وهنى عن التفرقة ،فأكد
يف البداية أهنم أمة واحدة ،فقال:
 "إن هذه أمتكم أمة واحدة وانا ربكم فاعبدون"( .األنبياء  )92ويف آية أخرى: "وإن هذه أمتكم أمة واحدة ،وأنا ربكم فاتقون"( .املؤمنون )52 ،وقال: " واعتصموا حببل اهلل مجيعا وال تفرقوا واذكروا نعمة اهلل عليكم إذ كنتم أعداء فألف بني قلوبكمفأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبني اهلل لكم آياته لعلكم
هتتدون"(.آل عمران  )103وهناهم عن التفرقة واالختالف ،فقال:
 "وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ،وأولئك هلم عذاب عظيم"( .آل426

عمران)105 ،
 "وأطيعوا اهلل ورسوله ،وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم ،واصربوا ،ان اهلل مع الصابرين"( .االنفال)46
 " فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا ،كل حزب مبا لديهم فرحون"( .املؤمنون)53 ، "شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ،والذي أوحينا اليك ،وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسىأن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه ...وما تفرقوا إال من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم( ."..الشورى– 13 ،
 )14وقال تعاىل:
 "وإن الذين اختلفوا يف الكتاب لفي شقاق بعيد"( .البقرة )176ومع ذلك فقد افرتض اهلل عز وجل وقوع االختالف بني املسلمني ،فأمر برد املسائل املتنازع فيها اىل
اهلل والرسول ،فقال:
 "فإن تنازعتم يف شئ فردوه اىل اهلل والرسول"( .النساء " )59وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوافأصلحوا بينهما ،فان بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفئ اىل أمر اهلل ،فان فاءت
فأصلحوا بينهما بالعدل ،وأقسطوا ،إن اهلل حيب املقسطني ،إمنا املؤمنون إخوة ،فأصلحوا بني أخويكم،
واتقوا اهلل لعلكم ترمحون"( .احلجرات)10 - 9 ،
إن اهلل عز وجل يربط يف هذه اآلية بني الوحدة والصلح والعدل والقسط ،وذلك ألنه ال ميكن حتقيق
الوحدة بعيدا عن العدل ،فالظلم يولد الشقاق والتفرقة واالختالف ..ومن هنا فال بد من التمسك بالوحدة
وال سعي اليها والتمسك يف نفس الوقت بالعدل ،وال مانع من استخدام القوة ضد الفئة الباغية الظاملة سواء
كانت يف السلطة أو يف املعارضة ،وسواء كانت حزبا أو طائفة .
إن العدل يعين املساواة بني األشخاص والقبائل والشعوب والطوائف واألمم يف احلقوق والواجبات،
ويعين أيضا احل ق يف الثورة والدعوة اىل القسط ،والدفاع عن احملرومني واملظلومني واملستضعفني ،ضد
املستكربين واملستبدين والطغاة والظاملني..
مبدأ العدل في القرآن الكريم

ومن هنا فقد حض اهلل عز وجل على العدل ،يف أكثر من ثالمثائة آية يف القرآن الكرمي ،فقال:
" -إن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان ،وإيتاء ذي القرىب ،وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي ،يعظكم
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لعلكم تذكرون"( .النحل)90 ،
 "إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات اىل أهلها ،وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل ،إن اهللنعما يعظكم به ،إن اهلل كان مسيعا بصريا"( .النساء  )58وخاطب نبيه الكرمي قائال:
 "وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ،إن اهلل حيب املقسطني"( .املائدة " )42قل أمر ريببالقسط"( .األعراف )29
 "فلذلك فادع واستقم كما أمرت ،وال تتبع أهواءهم ،وقل آمنت مبا أنزل اهلل من كتاب ،وأمرتألعدل بينكم"( .الشورى)15 ،
وحدث اهلل رسوله الكرمي عن اهلدف من إرسال األنبياء:
 "لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط( ."..احلديد)25 ، "يا داود إنا جعلناك خليفة يف األرض فاحكم بني الناس باحلق وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهلل،إن الذين يضلون عن سبيل اهلل هلم عذاب شديد مبا نسوا يوم احلساب"( .ص)26 ،
وهكذا يطالب اهلل تعاىل املسلمني بإقامة العدل يف كافة جماالت احلياة االقتصادية والقضائية والسياسية
واالجتماعية ،فيقول:
 "وأوفوا الكيل وامليزان بالقسط ،ال نكلف نفسا إال وسعها ،واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرىب ،وبعهداهلل أوفوا ،ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون"( .االنعام " )152وأوفوا الكيل إذا كلتم ،وزنوا بالقسطاس
املستقيم ،ذلك خري وأحسن تأويال"( .اإلسراء" )35 ،أوفوا الكيل وال تكونوا من املخسرين ،وزنوا
بالقسطاس املستقيم ،وال تبخسوا الناس أشياءهم ،وال تعثوا يف األرض مفسدين"( .الشعراء– 181 ،
" )182والسماء رفعها ووضع امليزان ،أال تطغوا يف امليزان ،وأقيموا الوزن بالقسط وال ختسروا امليزان"( .
الرمحن" )9 ،فان خفتم أال تعدلوا فواحدة"( .النساء)3 ،
وبعد ترسيخ مبدأ العدل ،حيذر اهلل املسلمني من العدوان على اآلخرين ،ويطالبهم بالتمسك بالعدل
حىت مع أعدائهم ،فيقول:
 "وال جيرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن املسجد احلرام ،أن تعتدوا ،وتعاونوا على الرب والتقوى والتعاونوا على اإلمث والعدوان ،واتقوا اهلل ،إن اهلل شديد العقاب "( .املائدة ،آية )2
 "يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني هلل ،شهداء بالقسط ،وال جيرمنكم شنآن قوم على أال تعدلوا ،اعدلواهو أقرب للتقوى ،واتقوا اهلل ،ان اهلل خبري مبا تعملون"( .املائدة )8
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 "يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط ،شهداء هلل ،ولو على أنفسكم أو الوالدين واألقربني ...فالتتبعوا اهلوى أن تعدلوا( ."..النساء )135
وحيذر اهلل املسلمني من الظلم والفساد يف األرض ،قائال:
 "ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبريا"( .الفرقان" )19 ،فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف األرضوتقطعوا أرحامكم ،أولئك الذين لعنهم اهلل فأصمهم وأعمى أبصارهم"( .حممد " )23 – 22وإذا
توىل سعى يف األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل واهلل ال حيب الفساد"( .البقرة " )205وال
تركنوا اىل الذين ظلموا فتمسكم النار ،وما لكم من دون اهلل من أولياء مث ال تنصرون"( .هود)113 ،
"واتقوا فتنة ال تصيَب الذين ظلموا منكم خاصة ،واعلموا أن اهلل شديد العقاب"( .األنفال)25 ،
"ولو أن لكل نفس ظلمت ما يف األرض الفتدت به ،وأسروا الندامة ملا رأوا العذاب ،وقضي بينهم
بالقسط وهم ال يظلمون"( .يونس" )54 ،إن الذين كفروا وظلموا مل يكن اهلل ليغفر هلم وال ليهديهم
طريقا"( .النساء" )168 ،وال حتسَب اهلل غافال عما يعمل الظاملون ،إمنا يؤخرهم ليوم تشخص فيه
األبصار"( .ابراهيم" )42 ،وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"( .الشعراء)26 ،
ويريد اهلل تعاىل اقتالع روح التكرب واالستعالء والسخرية من اآلخرين من نفوس املؤمنني ،فيقول:
 "يا أيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خريا منهم ،وال نساء من نساء عسى أنيكن خريا منهن ،وال تلمزوا أنفسكم ،وال تتنابزوا باأللقاب ،بئس االسم الفسوق بعد اإلميان ،ومن مل
يتب فأولئك هم الظاملون" 11( .احلجرات ،آية )49
ويعطي اهلل احلق للمظلومني بالقتال من أجل حقوقهم ،ويعدهم بالتأييد والنصر:
 "أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا ،وأن اهلل على نصرهم لقدير ،الذين أخرجوا من ديارهم بغري حق إالأن يقولوا ربنا اهلل"( .احلج " )40 – 39والذين هاجروا يف اهلل من بعد ما ظلموا ،لنبوئنهم يف الدنيا
حسنة وألجر اآلخرة أكرب ،لو كانوا يعلمون"( .النحل " )41والذين إذا أصاهبم البغي هم ينتصرون،
وجزاء سيئة سيئة مثلها ،فمن عفا وأصلح فأجره على اهلل ،إن اهلل ال حيب الظاملني ،وملن انتصر بعد
ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ،امنا السبيل على الذين يظلمون ويبغون يف األرض بغري احلق،
أولئك هلم عذاب أليم"( .الشورى " )42 – 39ال حيب اهلل اجلهر بالسوء من القول إال من ظلم،
وكان اهلل مسيعا عليما"( .النساء )148
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وحيث على القتال من أجل املظلومني واملستضعفني:
 "وما لكم ال تقاتلون يف سبيل اهلل واملستضعفني من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنامن هذه القرية الظامل أهلها ،واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصريا"( .النساء )75
"وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين هلل ،فان انتهوا فال عدوان إال على الظاملني"( .البقرة
)193
ويدعو اهلل عز وجل املسلمني اىل تشكيل فئة أو أمة منهم تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر:
 "ولتكن منكم أمة يدعون اىل اخلري ،ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ،وأولئك هم املفلحون".(آل عمران " )104كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون
باهلل( ."...آل عمران )110
ويطلب من املسلمني استعمال القوة يف ردع الباغني:
 " ..فان بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفئ اىل أمر اهلل"( .احلجرات)9 ،ويهدد الظاملني الذين يقتلون الداعني اىل العدل ،واآلمرين بالقسط ،ويصنفهم مع الكفار الذين يقتلون
األنبياء:
 "ان الذين يكفرون بآيات اهلل ويقتلون النبيني بغري حق ،ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس،فبشرهم بعذاب أليم .أولئك حبطت أعماهلم يف الدنيا واآلخرة وما هلم من ناصرين"( .آل عمران 21
– )22
إن األمة االسالمية ليست بدعا من األمم ،وليست خارج قانون التدافع والصراع بني الناس ،كما يقول
تعاىل:
 "ولوال دفع اهلل الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض ،ولكن اهلل ذو فضل على العاملني"( .البقرة" ) 251ولوال دفع اهلل الناس بعضهم ببعض هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم
اهلل كثريا ،ولينصرن اهلل من ينصره ،إن اهلل لقوي عزيز"( .احلج)40 ،
وبالتايل فان الوحدة االسالمية املنشودة ،واملأمور هبا من اهلل تعاىل ،لن تشمل الظاملني والطغاة ،الذين يأمر
اهلل تعاىل مبقاومتهم وحماربتهم:
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 "ولو شاء اهلل جلعلهم أمة واحدة ،ولكن يدخل من يشاء يف رمحته ،والظاملون ما هلم من ويل والنصري"( .الشورى" )8 ،وما كان الناس إال أمة واحدة فاختلفوا ،ولوال كلمة سبقت من ربك لقضي
بينهم فيما فيه خيتلفون"( .يونس" )19 ،فاختلف األحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد
يوم عظيم"( .مرمي " ) 37فاختلف االحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم".
(الزخرف)65 ،
الصراع الخالد بين المؤمنين والمنافقين في داخل األمة االسالمية
إذن فان األمة االسالمية الواحدة لن تكون بعيدة عن الصراع الداخلي ،الذي ال مهرب منه ،ويف ما
عدا االختالفات اآلنية واجلزئية والعرضية والشخصية اليت قد حتدث بني املؤمنني ،فان الصراع األكرب واخلالد
هو بني املؤمنني الذين يشكلون عامة املسلمني ،وبني الذين يتظاهرون باالسالم ،ولكنهم يتكربون على
الناس ويطغون يف األ رض ويعتدون ويسرقون وينهبون الثروات العامة ،ويقتلون الناس بغري حق ،وهم يف العادة
أقرب ما يكونون اىل احلكام الظلمة وأتباعهم من النخب احلاكمة اليت ال تتورع عن إراقة الدماء واالستيالء
على السلطة بغري حق .وإذا قرأنا السطور األوىل من القرآن الكرمي ،يف سورة البقرة ،لوجدنا اهلل (عز وجل)
يقسم اجملتمع اىل مؤمنني وكفار ومنافقني ،ويتحدث يف اآليات اخلمس األوىل عن املؤمنني ،ويعقبها بآيتني
عن الكفار ،وثالث عشرة آية عن املنافقني .ويدعو اهلل عز وجل نبيه الكرمي اىل مواجهة الكفار واملنافقني:
 "يا أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني ،واغلظ عليهم ،ومأواهم جهنم وبئس املصري"( .التوبة 73 ،والتحرمي ) 9 ،وينهاه عن التعاون معهم" :يا أيها النيب اتق اهلل وال تطع الكافرين واملنافقني"( .االحزاب،
)1
وحيدثنا اهلل تعاىل عن مؤامرات املنافقني ضد النيب األكرم واالستعالء عليه:
 "يقولون لئن رجعنا اىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل ،وهلل العزة ولرسوله وللمؤمنني ،ولكن املنافقنيال يعلمون"( .املنافقون )8 ،وحيذر املنافقني قائال" :لئن مل ينته املنافقون والذين يف قلوهبم مرض
واملرجفون يف املدينة لنغرينك هبم مث ال جياورونك فيها إال قليال"( .االحزاب)60 ،
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واذا كان الصراع بني املؤمنني واملنافقني يف حياة الرسول (ص) على أشده ،فهل نتوقع أن ينتهي ذلك
الصراع بعده؟ أم يشتد أكثر ويستمر يف كل زمان ومكان؟ إن التاريخ االسالمي الطويل جييب على ذلك
بوضوح ،ويؤكد أن وترية الصراع الداخلي مل هتدأ يوما من األيام ،وإن اختذت اشكاال متعددة ،ودرجات
متفاوتة ،وتسلحت باجتهادات خمتلفة.
إن األمة االسالمية مل تعرف الوحدة السياسية الكاملة يف حياهتا اال لفرتات قصرية جدا ،فقد انفجرت
الفتنة الكربى يف جيل الصحابة ،مث انقسمت البالد االسالمية إىل دول وإمارات ،وظلت تتشرذم وتتشرذم
حىت أصبحت أكثر من مخسني دولة ،وهي مرشحة  -مع األسف الشديد  -ملزيد من التشرذم واالنقسام،
حيث خييم خطر االنقسام على كثري من الدول االسالمية .ولعل االنقسام الطائفي هو أخطر تلك
االنقسامات ،وذلك ألنه ميزق اجملتمعات االسالمية داخليا اىل كتل متصارعة ومتناحرة ،ويهريق شالالت من
الدم ،وحيول دون هنضة األمة وقيامها من جديد.
وإذا كان املسلمون حيلمون بالوحدة الكربى ،ويسعون اليها ،فال بد أن يعلموا بأن الوحدة ليست دائما
هدفا هنائيا وواجبا ،وامنا هي مطلوبة بشرط العدل واحلرية واملساواة والدميقراطية.
ومبا أن اجملتمع ،أي جمتمع ،يضم فئات متكربة ومستكربة تسعى للسيطرة على اجلماهري بالقوة
واإلرهاب ،وسرقة ثرواهتا ومصادرة حقوقها ،فال بد أن نتوقع استمرار الصراع يف اجملتمعات االسالمية ،وخرق
املبادئ الوحدوية األخوية ،وهذا ما يستدعي رد فعل من اجلماهري ضد الفئات اخلارجة على القانون
والدستور ،وإن تطلب األمر الثورة واحلرب.
وميكن القول إن الوحدة الشاملة التامة بني املسلمني ،كما بني غريهم ،هي فكرة مثالية ،وال ميكن
حتقيقها يف اجملتمع مائة باملائة ،كما يقول تعاىل "ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة ،وال يزالون خمتلفني إال
من رحم ربك ،ولذلك خلقهم"( .هود )119-118 ،فما دام هنالك ظلمة وطغاة ومفسدون ومنافقون
فان الوحدة التامة مستحيلة ،وال ميكن ألية وحدة أن ترتسخ إال مع العدل واملساواة ،ووحدة القوى الشعبية
بعيدا عن العناوين الطائفية واخلالفات الومهية ،ويف مواجهة األعداء احلقيقيني للشعوب من النخب املستغلة
والطغم احلاكمة ،وذلك حتت ظل نظام دستوري دميقراطي عادل ،يكفل احلد األدىن من الوحدة االجتماعية،
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ومينع تفجر اخلالفات الومهية ،وحيول دون عودة الظلم والديكتاتورية ،ويسمح بالتعددية وينطوي على
التسامح.
السنَّة أو
ومن املعلوم أن مشكلة الصراع على السلطة والثروة ،ال ختص جمتمعا معينا دون آخر ،وال ُ
الشيعة ،وامنا توجد يف كل جمتمع ،ولكن بعض املستغلني واملتكربين واملستبدين قد حياولون التغطية على هذه
احلقيقة بإشعال حروب طائفية وتصوير املعركة بأهنا موجهة من هذه الطائفة ضد تلك ،وال سيما إذا كانوا
هم يدعون متثيل طائفة معينة ويلفون حوهلم حزاما طائفيا قبليا مستفيدا من موائدهم.
وهنا ال بد من اإلنتباه جيدا ،إىل عدم االستجابة خلدع املستبدين املتكربين وأفخاخهم الطائفية،
بالفصل بينهم وبني اجلماهري ،والتوحد معها يف جبهة دميقراطية عريضة من أجل املطالبة باحلرية والعدالة
للجميع.
ولئن كان خنب "أهل السنة" يشكلون تارخييا طوائف تابعة للحكام ،وكان الشيعة يشكلون طوائف
أقرب اىل الثورة واحلرمان ،فانه ينبغي عدم اإلخنداع بالعناوين الطائفية التارخيية الومهية ،وعدم االصطفاف اىل
جانب هذا الزعيم أو ذاك جملرد أنه يرفع شعارا طائفيا أو يلعب على الوتر الطائفي ،والنظر بدال من ذلك اىل
حقيقة عمله وممارساته وسياساته.
السنيَّة" يف كل بلد حيمل هوية ُسنَّية ،تعاين من النخب احلاكمة املستبدة العسكرية
إن اجلماهري " ُ
والسياسية ،وتقوم بثورات وانتفاضات للمطالبة حبقوقها ،كما هو احلال يف البالد الشيعية اليت تعاين من
حكامها وخنبها املستغلة واملستبدة ،وبالتايل فإن اجلماهري من الفريقني يقفون يف جبهة واحدة ضد الظلم
واالستغالل واالستبداد.
السنَّة" و"الشيعة" خالفات ومهية أو عقيمة أو بائدة ،أو هامشية وغري
إن اخلالفات الطائفية بني " ُ
حيوية ،خصوصا بعد حتول املذاهب السياسية اىل طوائف مجاهريية كبرية ،وهو ما يبدد الصراع القدمي بني
املذاهب واحلركات السياسية يف العصور الغابرة ،ويفرض نوعا جديدا من الصراعات احليوية بني الشعوب
واجلماهري املسحوقة املطالبة باحلرية والعدل والشورى واملشاركة السياسية الدميقراطية ،وبني احلكومات
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والنخب املستغلة والظاملة ،فلم تعد الطائفة الشيعية  -مثال  -بصورة عامة متثل جبميع أبنائها خط علي
واحلسني ،مع هيمنة أحزاب وشخصيات وحكومات ظاملة ومستبدة تسري على هنج معاوية ويزيد ،وتعادي
اجلماهري الفقرية واملظلومة واملستعبدة والثائرة ،كما مل تعد الطائفة السنية  -مثال  -وبصورة عامة ،متثل خط
الس ّين "السلطاين" الداعي للخنوع واالستسالم والقبول بالظلم
معاوية ويزيد ،أو تتبىن الفكر السياسي ُ
واالستبداد ،ما عدا احلكام الطغاة والنخب الدائرة حوهلا ،بينما تناضل الشعوب واجلماهري املسحوقة من
أجل حقوقها وحريتها ودورها يف احلياة السياسية.
السنَّة ،أو بني اجلماهري املسحوقة واملظلومة من كلتا
وهذا ما حيتم حتطيم األسوار الطائفية بني الشيعة و ُ

الطائفتني ،وااللتحام يف جبهة شعبية سياسية واحدة ،يف مواجهة الطغاة والظاملني من أية طائفة كانوا ،سواء
السنَّة ،والنضال بصورة سلمية أو عسكرية ،ضد الغزاة واالنقالبيني واملستبدين.
تسموا باسم الشيعة أو إسم ُ
ويف اخلتام نسأل اهلل أن يوفق األمة االسالمية اىل ترسيخ العدل بني أبنائها متهيدا لتوحيدها ،إنه مسيع
جميب
أمحد الكاتب
2016/1/8
لندن
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