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ملخص

تناكؿ البحث دكر الخالفات السياسية بيف المسلميف في عصر صدر اإلسالـ كأثرىا في نشأة الفرؽ

كعقائ ػػدىا اليالمي ػػةال ك ػػد ثح ػػظ الباح ػػث حي ػػكر ال ػػدؿ ال ػػديني بق ػػكة ف ػػي الصػ ػراعات السياس ػػية كتط ػػكر

األحػػداث المتقلقػػة بيػػاال األمػػر الػػذم يػػاف لػػو انقياسػػاتو المباشػرة كايػػر المباشػرة فػػي حيػػاة المسػػلميف كادارة
أزماتيـ مف النكاحي الدينية كالفيرية كالسياسية إلى يكمنا ىذا.

ك د بينت أىمية المكيكع كاليدؼ مف دراستو كالمنيج الذم اتبقتػو فػي تنػاكؿ اإلشػيالية التػي يقال يػاال

ثػػـ نا شػػت فػػي المطلػػب األكؿ :أنمػػكذج الص ػراعات الحزبيػػة المتمثػػؿ فػػي مكا ػػؼ الخ ػكارج كالشػػيقة كالمر ئػػةال
كفي المطلب الثاني :تمت منا شة مكا ؼ القدرية كال برية كالمقتزلةال بكصفيا مثاثن لحالة التكظيػؼ السياسػي

للػػديف فػػي إطػػار الفقػػؿ كرد الفقػػؿ بػػيف األط ػراؼ المتصػػارعةال كتحػػدث المطلػػب الثالػػث كاألخيػػر :عػػف أثػػر

الخالفات السياسية في صيااة الرؤية السياسية صػيااة عقديػة كاتخاذىػا مر قيػة دينيػة فػي تك يػو األحػداث

السياسية كادارة الصراع.

ػارز فػي نشػأة
دكر ب ه
كخلصت الدراسة إلى أنو ياف للخالفات السياسية في عصر صدر اإلسالـ األكؿ ه
الفػػرؽ فػػي تػػاريل المسػػلميف كتطػػكر أفيارىػػا كعقائػػدىاال التػػي ذىبػػت تحػػتج ليػػا بالنصػػكص الشػػرعية خدمػػة
ألا اريػػيا السياسػػية فػػي مكا يػػة المنػػاكئيف ليػػاال كمػػا ارفػػؽ ذلػػؾ مػػف تنػػكع ألسػػاليب اثسػػتقطاب السياسػػي

كالدعكم كتقدد مناىج التأكيؿ النصي كالفيرم في تسكيغ أك تك يو األحداث.

Abstract
This work examines the role of political conflicts between Muslims in the Early
Islamic Era and their influence in the rise of sects and their theological doctrines. The
researcher notes the presence of religious controversy in political conflicts and the
development of relevant events, This has its direct and indirect reflections on the Muslims
life and the management of their crises, religiously, in tellectually and politically up to
the present day.
The researcher states the importance of the subject, the objectives and methods if the
problem and how to handle it. Then the paper discusses the following: First, the party
political conflicts, like the Kharajites, the Shiites and the Murjites, Second, discussing
Fatalism, Predetermination and the Mutazilites as a case of political employment of
religion in the frame of action and reaction between the conflicting parties; and Third, the
impact of political conflicts in formulating political vision doctrinally and using it as a
religious authority to direct political events and to manage crises.
The paper concludes that political conflicts in the Early Islamic Era had an important
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role in the rise of the sects and the development of their doctrines which used sharia texts
to serve their political goals in facing their enemies. This came along with a variety of
political attraction and text interpretation in justifying and directing events.

املقدمة.

و
محمد كعلػى للػو كصػحبو أ مقػيفال كمػف سػار علػى ني ػو كتبقػو
الحمد هلل رب القالميفال كالصالة كالسالـ على سيدنا

بإحساف إلى يكـ الديفال كبقد:

فػػإف مسػػألة خالفػػة الرسػػكؿ  تقػ ٌػد القيػػية األىػػـ فػػي تػػاريل األمػػة اإلسػػالمية التػػي دار حكليػػا الصػراع بقػػد انتقػػاؿ
الرسكؿ  إلى الرفيؽ األعلىال حيث مثَّؿ الصراع على اإلمامػة نقلػة نكعيػة يبيػرة فػي حيػاة المسػلميف السياسػية كالفيريػةال
نشبت على أساسو نزاعات سياسية بػيف المسػلميفال كنػتج عنيػا نشػأة يثيػر مػف المػذاىب كالفػرؽ اليالميػةال كتبلػكرت حكليػا

األفيار كالنظريات مما َّأدل إلى تقميؽ الفير ة كاثنقساـ كالتنازع كاثختالؼال إذ لـ يقؼ الصراع في ىذه القيػية عنػد حػد
ال دؿ الفيرم كالح اج النظرم فحسبال بؿ تقداهي إلى حد ت ريد السػيكؼ لحسػـ خالفػاتيـ فييػاال فػي الك ػت الػذم لػـ تسػؿ
فيو السيكؼ في مسألة يما يسػلَّت فػي صػراع المسػلميف علػى اإلمامػة كالسػلطة(ُ)ال ث ازلػت لثػاره ماثلػة فػي حيػاة المسػلميف
إلى يكمنا ىذا.
كمػػت تطػػكر األحػػداث كاتسػػاع دائػرة الخالفػػات السياسػػية تحكلػػت األطػراؼ المتصػػارعة إلػػى فػػرؽ دينيػػةال أخػػذت تبنػػي

مكا فيا السياسية انطال ػان مػف تأصػيالت فقييػة كعقديػة مسػتكحاة مػف الػنص أك مػف مقطيػات الكا ػت اث تمػاعي كالسياسػي

ال ديد؛ كذلؾ لتبرير مكا فيا السياسية تبري انر دينيػان مػف شػأنو أف ييسػبيا نكعػان مػف الشػرعية أمػاـ الػرأم القػاـ(ِ)ال فػي الك ػت
الػذم يحػاكؿ فيػو يػؿ مػػف ىػذه األطػراؼ دحػض اوراف كالمكا ػػؼ التػي تبػدييا األطػراؼ األخػػرل المناكئػة لػوال كصػار الػػذيف

يقتتلكف سياسيان يختلفكف دينيانال كبدثن مػف أف يتحػا كا فيمػا ينػتج عػف مػكا فيـ مػف مصػال كمفاسػد تحػا كا بػاليفر كاإليمػاف
كال نة كالنار(ّ)ال كأخذكا يلصقكف نزاعاتيـ بالققيدة نفسيا.

ػادة فػي مسػائؿ اثعتقػادال
كىك ما أسيـ بدكره في أف تتحػكؿ الخالفػات السياسػية مػت مػركر الػزمف إلػى نقاشػات دينيػة ح ٌ
"كلمػػا يانػػت طبيقػػة السياسػػية فػػي الم تمػػت اإلسػػالمي ذات صػػلة كثيقػػة بالػػديف فقػػد ل ػػأ يػػؿ فريػػؽ مػػف الفػػرؽ المتنازعػػة إلػػى
نصكص الديف يؤيد بيا رأيوال كث شؾ أف ىذا ياف يدعك َّ
يؿ فريػؽ إلػى اث تيػاد فػي فيػـ النصػكص الدينيػة أك تأكيليػا تػأكيالن

يكافػؽ مذىبػو بحيػث صػػار يػ سؿ حػزب سياسػي فر ػػة دينيػة ليػا مقتقػػداتيا"(ْ)ال التػي تػدافت عنيػا بالح ػػاج كاثسػتدثؿ يمػا تػػدافت
عف مكا فيا السياسية بالسيؼال األمر الذم ياف لو أثره في تطكر الفػرؽ المتنازعػة سياسػيان إلػى فػرؽ يالميػةال صػاات مكا فيػا
السياسػػية علػػى أسػ و
ػاس دينػ ري فػػي يثيػػر مػػف المسػػائؿ اليالميػػةال بحيػػث أخػػذ يػ سؿ فريػػؽ مػػف أطػراؼ النػزاع ييصػػكب أريػػو كيحػػتج
لمك فػػو كا تياداتػػو ب ػػذب نصػػكص الػػديف سػػيَّما نصػػكص الققيػػدة منيػػا إلػػى أريػػوال كاثسػػتدثؿ بيػػا علػػى صػػحة ا تيػػادهال كبػػذا

تحكؿ النزاع السياسي إلى اختالؼ ديني أخذت تتشيؿ مقو مكا ؼ كلراف عقائدية متباينة لدل يؿ طرؼ مف أطراؼ النزاع.
أضئلة الدزاضة وفسضياتها.

تفتػػرض الد ارسػػة أف ىن ػػاؾ عال ػػة كي ػػة بػػيف الص ػراعات السياس ػػية فػػي عص ػػر صػػدر اإلسػػالـال كنش ػػأة الفػػرؽ كالم ػػذاىب

كطركحاتيا الققدية كمنطلقاتيا الفيرية التي اصطبغت بالديفال كالتي شيلت فيما بقد مباحث كأبػكاب علػـ اليػالـال كيػاف مػف أىػـ
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نتائ يا شيكع التصنيؼ في الملؿ كالنحؿ الذم تميز برصد ىذه األفيار كتطكراتيا على أسػس مذىبيػةال ػاؿ الشيرسػتاني:
"المقتزلة كالصفاتية متقابلتاف تقابؿ التيادال كيذلؾ القدرية كال بريةال كالمر ئة كالكعيديةال كالشيقة كالخكارجال كىػذا التيػاد
بيف يػؿ فريػؽ كفريػؽ يػاف حاصػالن فػي يػؿ زمػافال كليػؿ فر ػة مقالػة علػى حياليػاال كيتػب صػنفكىا كدكلػة عػاكنتيـ كصػكلة

طاكعتيـ"(ٓ).

كتحػػاكؿ أف ت يػػب ىػػذه الد ارسػػة علػػى األسػػئلة اوتيػػة :ىػػؿ ىنػػاؾ عال ػػة بػػيف الخالفػػات السياسػػية كالخالفػػات الدينيػػة

الققدية في عصر صدر اإلسالـ؟ كاذا ياف ثمة عال ة ما نكع ىذه القال ػة؟ بمقنػى :ىػؿ يانػت الخالفػات السياسػية سػببان فػي

نشأة الفػرؽ كالققائػد اليالميػة؟ أـ يانػت الققائػد الدينيػة سػببان فػي الخالفػات كالصػراعات السياسػية بػيف أتبػاع المػذاىب كالفػرؽ؟

كاذا ياف ثمة إشياؿال فما طبيقة ىذه ال دلية كالقال ة التي تصكغ ثنائية الديف كالسياسة كمنطلقاتيا في الفير اإلسالمي؟
أهداف البحح وأهنيته.

ييدؼ البحث إلى بياف أثر الخالفػات السياسػية فػي نشػأة الفػرؽ كتطػكر عقائػدىا اليالميػةال كمػا ييمنػا فػي ىػذه الد ارسػة
ىك التقريج على ما أفرزتو تلؾ األحػداث السياسػية مػف ػكل متنازعػة علػى السػاحة اإلسػالميةال ت ػ َّذرت أصػكليا كتحكلػت مػت
تطػكر ظػركؼ الحيػػاة السياسػية كاث تماعيػػة إلػى فػػرؽ كمػدارس يالميػة؛ إذ لػػيس ىػدؼ البحػػث التػأريل ليػػذه الفػرؽ أك عػػرض
كش ػػرح لرائي ػػا كمقتق ػػداتياال فتل ػػؾ د ارس ػػات لي ػػا مؤلفاتي ػػا الخاص ػػة ف ػػي ت ػػاريل الف ػػرؽ كالم ػػذاىبال كلي ػػف الي ػػدؼ ى ػػك إبػ ػراز أث ػػر
الصراعات السياسية بيف ىذه الفرؽ في صيااة عقائدىا اليالمية كمنطلقاتيا الفيريةال كالتي ياف ليا دكرىا فػي تك يػو البحػث
اليالمي نفسو كبتأثير مف تلؾ الصراعات السياسية ذاتيا.

كىػػذا باليػػركرة يك ينػػا للبحػػث فػػي إشػػيالية التػػداخؿ بػػيف الػػديف كالسياسػػية فػػي يػػايا الفيػػر اإلسػػالمي؛ لتكيػػي أثػػر
الخالؼ السياسي في الخالفات الققائديةال كث شؾ أف القال ة بيف الشأف السياسي كالشأف الػديني مػف القال ػات الحساسػة فػي
دراسة الك ائت كاألفيارال كث يشيؿ تاريل الفير اإلسالمي كتاريل الصراع السياسي في اإلسالـ أم استثناف في ىذا الباب.
كث ن انب الصكاب إذا لنا :إف إشيالية التداخؿ بيف الديف كالسياسية فػي مسػيرة البحػث اليالمػي فػي الفيػر اإلسػالمي

تيقػػد مػػف المكيػػكعات الشػػائية كالصػػقبة؛ ألنيػػا تشػػيؿ عقبػػة نظريػػة فػػي د ارسػػة المسػػائؿ اثعتقاديػػة كالتكظيػػؼ السياسػػي ليػػا

كتحديد نشأتيا كمكا ؼ الفرؽ اليالمية منياال عقبة تيياؼ إلى صقكباتو المتقددةال كىنا تتيػاعؼ اإلشػياليات كتخػتلط اوراف
كالطركحاتال فتزداد الغشاكة سماية أماـ أعيف الدارسيفال فال تقكد ترل األمكر على حقيقتياال كربما يسػتدعي ذلػؾ ػدراف مػف

التقصب كالقداف الممزكج بيثير مف األحياـ المسبَّقة على مر التاريلال كالتػي مػف شػأنيا أف تقمػؽ النػزاع كتػذيي نػار الصػراعات
الطائفية بيف فرؽ المسلميف كمذاىبيـال كتػزداد ىػذه المسػألة صػقكبة أيثػر عنػدما نقػرؼ أف إشػيالية القال ػة بػيف السياسػية كالػديف
ما تزاؿ إشيالية حيَّة كحايرة في فياف الس اؿ الفيرم في عالمنا اإلسالمي المقاصر.
الدزاضات الطابقة.

ىنػػاؾ د ارسػػة للػػديتكر عبػػد السػػالـ طكيػػؿ بقنػكاف" :السياسػػة كالػػديف مسػػارات مختلفػػة كسػػيا ات متباينػػة"ال صػػادرة عػػف

كحدة الدراسات المستقبلية بميتبة اإلسيندرية عاـ (َُِٔـ)ال كمنشكرة في القدد (َّ)ال مف سلسلة "مراصد"ال تحدثت عف
إشػيالية القال ػػة بػيف الػػديف كالسياسػة فػػي الفيػر القربػػي المقاصػرال كتناكلػػت فػي مفرداتيػػا القال ػة بػػيف اإلسػالـ كالقلمانيػػةال

كنقد القلمانية مف منظكر دينيال كمنا شة أطركحة الفصؿ المطلؽ بػيف الػديف كالسياسػةال كالقال ػة بػيف القلمانيػة كالديمقراطيػةال
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كانتيت إلى أف القال ة بيف الديف كالسياسة في الم تمقات اإلسالمية ىػي عال ػة تاريخيػة محيكمػة بمػكازيف القػكل الفقليػة
على أرض الكا ت كليست عال ة عقائدية أك منطقية م ردة عف محدداتيا المكيكعيةال كيما ىك كاي مػف مفرداتيػا بػأف
ىذه الدراسة ث تتقاطت مت دراستي ىذه كث تقد تي ار انر ليا.

كث يق ز الدارس أف ي د يثي انر مف الدراسات التي تناكلت إشيالية القال ة بيف الديف كالسياسػة فػي الحيػاة اإلسػالمية

على ك و التقميـ مف منظكر حقك ي أك سياسي أك فقييال اير أني لـ أ ؼ في حػدكد اطالعػي علػى د ارسػة متخصصػة فػي

بحث أثر الخالفات السياسية في صدر اإلسالـ فيما يتقلؽ بنشأة الفرؽ كتطػكر عقائػدىا اليالميػةال لػذلؾ ػافت ىػذه الد ارسػة
لتحقؽ ىذا الغرض القلمي في مكيكعيا.
ميهج البحح.

ث يخفى أف ليػذا النػكع مػف الد ارسػات طابقػو الخػاص؛ إذ ي مػت بػيف التػاريخي كالػديني كالسياسػيال لػذلؾ فيػي تمتػاز

في مني يا ببقدييا الكصفي كالتاريخي الذم يقتيي تحليؿ األحداث التاريخية كالمنطلقات الفيرية التػي تك ييػاال كمػف ثى َّػـ

مقارنتيا ثستنباط النتائج منياال كلما ياف محػكر ىػذه الد ارسػة مالحظػة أثػر الخالفػات السياسػية فػي نشػأة الفػرؽ كالمػذاىب
كتطػػكر عقائػػدىا اليالميػػةال لػػذلؾ مقػػت بػػيف نػػكعيف مػػف المصػػادر التػػي تتقلػػؽ بمكيػػكعيا :يتػػب التػػاريل كالسػػيرال كيتػػب
الققائد كالفرؽ.
خطة البحح.

ا تيت طبيقة البحث تقسيمو إلى :مقدمةال كثالثة مطالبال كخاتمة.

المقدمة :كبينت فييا أىمية البحث كمقصكده كمني و كاإلشيالية التي يقال يا.
المطمب األول :البقد الديني في الصراع السياسي بيف الخكارج كالشيقة كالمر ئة.

المطمب الثاني :التكظيؼ السياسي للديف :الفقؿ كرد الفقؿ بيف القدرية كال برية كالمقتزلة.
المطمب الثالث :صيااة الرؤية السياسية صيااة مذىبية بيف السنة كالشيقة اإلمامية.

خاتمة البحث :كلخصت فييا أىـ النتائج.

املطلب األول :البعد الديين يف الصساع الطياضي بني اخلوازج والشيعة واملسجئة.
أوالً :الخوارج.

(ٔ)

أكؿ ما يستك ؼ الدارس مف ىذه الفرؽ ىي فر ػة الخػكارج ال كىػـ الػذيف خر ػكا علػى أميػر المػؤمنيف علػي بػف أبػي طالػب

ال فيمف يانكا مقو في تاؿ يش الشاـ في حرب صػفيفال كذلػؾ بقػد بكلػو بػالتحييـ مقتبػريف أف التحيػيـ خطيئػة تػؤدم

إلػػى اليفػػرال كطلب ػكا مػػف اإلمػػاـ علػػي أف يتػػكب منيػػا كير ػػت عنيػػاال فلمػػا رفػػض اإل ػ ارر علػػى نفسػػو بػػاليفر فػػار كه(ٕ)ال فسػػمكا

بػػالخكارج لخػػرك يـ علػػى اإلمػػاـ الحػػؽ الػػذم اتفقػػت ال ماعػػة عليػػو(ٖ)ال كا تمق ػكا بقػػد خػػرك يـ مػػف ػػيش اإلمػػاـ علػػي سػػنة

(ّٕىػ) في النيركاف(ٗ)ال ك قلكا عبد اهلل بف كىب ال ارسػبي األزدم أميػ انر علػييـال كلمػا اشػتد أمػرىـ ىكى ًكىيػت شػكيتيـ بقػث إلػييـ
اإلماـ علي  مف ينا شيـ ًلىي َّ
ردىـال بؿ خرج إلييـ بنفسو إل ناعيـ بالقدكؿ عػف خػرك يـال فقػاد ػكـ كأبػى لخػركف(َُ)ال حتػى
ػنج مػنيـ إث
استحلكا بخرك يـ دماف المسلميف ممػا ايػطر اإلمػاـ علػي  إلػى مقػاتلتيـ فػي النيػركاف سػنة (ّٖىػػ) كلػـ ي ي
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نفر ليؿ(ُُ)ال كلـ تيت مقرية "النيركاف" حدان لنياية الخػكارجال بػؿ أذيػت فػي ىم ٍػف ىبًقػي مػنيـ ركح القتػاؿ كالخػركجال كيانػت
ذيرل تلؾ الكا قة دافقان ليـ إلى مزيد مف القنؼال األمر الذم َّأدل بيـ إلى ااتياؿ اإلماـ علي  سنة (َْىػػ)ال كاسػتمر
الخػكارج بقػػد ذلػػؾ بكصػػفيـ ػػكةن مناىيػػة لومػػكييفال خايػكا يثيػ انر مػػف المقػػارؾ يػػد يكشػػيـال ك ارفػػؽ ذلػػؾ انقسػػاميـ علػػى
أنفسيـ إلى فرؽ عديدة(ُِ).

خيـ الصراع السياسي بيف الخليفة الرابتال ككالي الشاـال لـ
كىيذا برزت الخكارج بكصفيا فر ةن سياسية مستقلة في
ٌ
يلبثكا أف أعلنكا تيفيػر علػي كمقاكيػة كالحيمػيف كمػف ريػي بػالتحييـ أك ص َّػكب فقػؿ الحيمػيف أك أحػدىماال َّ
كتميػز مػك فيـ
مػػف اإلمامػػة برفيػػيـ تحديػػد الخالفػػة بأس ػرة مقينػػة أك بيلػػة مػػاال بػػؿ رأكىػػا تصػػل فػػي يػػؿ ىمػ ٍػف ػػاـ بالنػػاس إلرسػػاف الحيػػـ
باليتاب كالسنة ميما يانت بيلتو أك نسبو أك حسبوال كفي المقابؿ رفيكا فيرة النص على علي كبنيوال ك أركا أنيا ث تيػكف

إث باختيػار المسػػلميف كمشػكرتيـ إذا أ ػػازكا ألنفسػػيـ تنصػيب اإلمػػاـال مػت بقػػاف حيكمتػػو رىنػان برعايػػة الصػال القػػاـال كبيػػذا

أصب ليذه الطائفة رأم مقيف في تيييؼ الحكادث التػي ك قػت داخػؿ ال ماعػة اإلسػالميةال كربمػا ييػكف رأييػا فػي اإلمامػة

و
أساس لو.
مرتبطان برأييا في تيييؼ ىذه الحكادث يمتفروع عنو أك

كعليوال فإف نشأة الخكارج يفر ة يالميػة فػي الم تمػت اإلسػالمي لػف ييػكف مفيكمػان أك مستسػااان مػا لػـ نػربط تلػؾ النشػأة

(ُّ)
ػاف علػى ىػذا
بمك فيا السياسي مف يية التحييـ بػيف اإلمػاـ علػي كمقاكيػة -ريػي اهلل عنيمػا-ال فػي مقريػة صػفيف ال كبن ن
المك ػػؼ السياسػػي عمػػدت إلػػى بنػػاف نظريػػات فػػي اثعتقػػاد أساسػػيا الحيػػـ علػػى م ريػػات الكا ػػت السياسػػي؛ إذ رفػػض الخ ػكارج
نظري ػػة التف ػػكيض اإللي ػػي كب ػػدأكا ييف ػػركف المس ػػلميف كل ػػك ي ػػانكا م ػػف ص ػػحابة رس ػػكؿ اهلل ال ث لش ػ و
ػيف إث ألني ػػـ ل ػػـ يلتحقػ ػكا

بصفكفيـ كلـ يؤيػدكا مػكا فيـ السياسػيةال كمػف ثػـ أصػب التيفيػر يسػتخدـ مػف بيػؿ ال ماعػات المناكئػة للسػلطة لتبريػر الخػركج
عليياال يقكؿ أحمد أميف" :الخكارج في أكؿ أمرىـ يانت صبغتيـ سياسية محيةال ثـ ىـ بقد ذلؾ ػد مز ػكا تقػاليميـ بأبحػاث

ثىكتية"(ُْ)ال كلقد تصاعد عنصر البحث الققدم لدييـ منذ ذلػؾ الحػيفال كالػكا فػي أفيػارىـ حتػى عػ سدكا مرتيػب اليبيػرة يػاف انرال
كأىػػـ مػػا ػ َّػرركه فػػي ىػػذا ال انػػب أف القمػػؿ بػػأكامر الػػديف مػػف صػػالة كصػػياـ كصػػدؽ كعػػدؿ ...ال ػػزف مػػف اإليمػػافال كلػػيس
اإليمػػاف م ػػرد اثعتقػػاد كحػػده؛ فمػػف اعتقػػد :أف ث إلػػو إث اهللال كأف محمػػدان رسػػكؿ اهللال ثػػـ لػػـ يقمػػؿ بفػػركض الػػديف كارتيػػب

اليبائر فيك عندىـ يافر(ُٓ).
ثانياً :الشيعة:

أمػػا التيػػار الثػػاني الػػذم أفرزتػػو األحػػداث السياسػػية فيػػك تيػػار الشػػيقةال كنقنػػي بيػػـ أنصػػار اإلمػػاـ علػػي  السياسػػييف

كأتباعػػو الػػذيف ناصػػركه كك ف ػكا مقػػو(ُٔ)ال ك ػػد الػػب اسػػـ الشػػيقة فػػي اثصػػطالح علػػى يػػؿ مػػف يتػػكلى علي ػان كأىػػؿ بيتػػو 
أ مقيفال حتى صار اسمان خاصان ليػـال ػاؿ الشيرسػتاني فػي تقػريفيـ" :ىػـ الػذيف شػايقكا عليػان ال علػى الخصػكصال ك ػالكا
بإمامتو نصان ككصيةال إما ليان أك خفيانال كاعتقدكا أف اإلمامة ث تخرج مف أكثدهال كاف خر ػت فػبظلـ ييػكف مػف ايػره أك بتقي وػة

مػػف عنػػدهال ك ػػالكا :ليسػػت اإلمامػػة يػػية مصػػلحية تنػػاط باختيػػار القامػػة كينتصػػب اإلمػػاـ بنصػػبيـال بػػؿ ىػػي يػػية أصػػكليةال
كىي ريف الديف ث ي كز للرسكؿ -عليو الصالة كالسالـ -إافالو كاىمالػوال كث تفكييػو إلػى القامػة كارسػالوال كي مقيػـ القػكؿ

بك كب التقييف كالتنصيصال كثبكت عصمة األنبياف كاألئمة ك كبان عف اليبائر كالصغائر .)ُٕ("...

كمف أبرز فر يـ :الزيدية كاإلمامية اثثني عشريةال كاإلسػماعيليةال أمػا الشييعة الزيديية :فيػـ أتبػاع اإلمػاـ زيػد بػف علػي

ابف الحسيف السبط  أ مقيفال كياف د بكيت لو باليكفػة كخػرج علػى كالػي القػراؽ يكسػؼ بػف عمػر الثقفػي عامػؿ ىشػاـ ابػف
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(ُٖ)
عبػػد الملػػؾ علػػى القػ ار ييف ال كسػػا ت الزيديػػة اإلمامػػة فػػي يػػؿ فػػاطمي عػػالـ عػػدؿ شػ اع خػػرج بالسػػيؼال كلػػذلؾ لثػػرت زيػػدان

(تُُِىػ) على أخيو األيبػر محمػد البػا ر بػف علػي بػف الحسػيف زيػف القابػديف (ت ُُْىػػ)؛ ألف زيػدان خػرج بالسػيؼ خالفػان
ألخيوال ثـ سا ت اإلمامة بقد زيد إلػى ابنػو يحيػىال ثػـ إلػى سلسػلة مػف األئمػة الخػار يف بالسػيؼ؛ إذ الخػركج عنػدىـ ييقػ سد مبػدأن
أساسيان فػي كصػؼ الشػخص إمامػانال سػكاف أيػاف الخػارج ىح ىسػنيان أـ يح ىسػينيانال كعليػو فقػد تبنػت الزيديػة مبػدأ اإلمامػة السياسػية أك

أسلكب المقارية باستخداـ السيؼال كمف حيث األصكؿ كالمسائؿ اليالميةال فالزيدية مقتزلة؛ نظ انر ألف زيدان تتلمذ علػى زعػيـ
المقتزلػػة كاصػػؿ بػػف عطػػاف الغ ػزاؿ(ُٗ)ال كلػػـ يػػركا الػػنص ال لػػي علػػى اإلمػػاـال ك ػػالكا بإمامػػة المفيػػكؿ مػػت ك ػػكد األفيػػؿ

تصكيبان إلمامة الشيخيف أبي بير كعمرال -ريي اهلل عنيما.-
كأما الشيعة اإلمامية االثنا عشرية :فقد يع ًرفػكا بػذلؾ؛ ألنيػـ يسػك كف اإلمامػة فػي اثنػي عشػر إمامػان بقػد رسػكؿ اهلل

ال في علي كالحسف ثـ في ذرية الحسيف فقط ال بدفان بقلي بف الحسيف زيػف القابػديف (ت ٓٗىػػ)ال كمػرك انر باإلمػاـ مكسػى

الياظـ اإلماـ السابت عندىـ (ت ُّٖىػ)ال خالفان لإلسماعيليةال ثـ في ذريتػو حتػى اإلمػاـ محمػد بػف الحسػف القسػيرمال اإلمػاـ
الغائػػب الػػذم ينتظركنػػوال ك ػػد تبنػػى الشػػيقة اإلماميػػة مبػػدأ التقيػػة فػػي المقاريػػة السياسػػية التػػي تقتمػػد علػػى اإلمامػػة الركحيػػة
أسػػلكبان للمقاريػػةال كأف اإلمامػػة اسػػتمرار للنبػػكةال كث تيػػكف إث بػػالنص كالتقيػػيف اإلليػػيال كليسػػت باثختيػػار أك اثنتخػػابال كث

ييكف اإلماـ إث مقصكمان(َِ).

كأمػػا الشيييعة اإلاييماعيمية :فتتفػػؽ فػػي ىسػ ٍػكؽ اإلمامػػة مػػت الشػػيقة اإلماميػػة اثثنػػي عش ػرية إلػػى اإلمػػاـ السػػادس قفػػر
الصادؽ (ت ُْٖىػ)ال ثـ تفترؽ عنيا في اإلماـ السابت؛ حيث ساؽ اإلسماعيلية اإلمامة مف قفر الصادؽ إلى ابنو األيبػر

إسػػماعيؿال مػػت مػػا أشػػيت مػػف أنػػو مػػات فػػي حيػػاة أبيػػو سػػنة (ُّْى ػػ)؛ إذ لػػـ ي ػػكزكا انتقػػاؿ اإلمام ػة مػػف األخ إلػػى أخيػػو بقػػد

الحسيف بف عليال الذم انتقلت إليو اإلمامة مف أخيو الحسف ال ثػـ سػا كا اإلمامػة إلػى ابنػو األيبػر محمػد بػف إسػماعيؿ (ت
ُّٗىػ)ال أكؿ األئمة المستكريف عندىـال ك د اتخذت اإلسػماعيلية اإلمامػة السػرية طريقػان للػدعكةال فيانػت حريػة باطنيػةال امػت

علػى أسػػاس أف ليػػؿ ظػػاىر مػػف الػػديف بػػاطف ىػػك المػرادال كلػذلؾ اتسػػمت بيثػرة اثت اىػػات الدينيػػة التػػي انشػػقت عنيػػا كخلطػػت
الػػديف بالفلسػػفة فػػي ني يػػا مقتم ػػدةن طريػػؽ التأكيػػؿ البػػاطني للنص ػػكص الدينيػػة(ُِ)ال كأنػػت تػػرل م ػػف ىػػذا يلػػو أثػػر الن ازع ػػات
السياسية في سكؽ اإلمامة داخؿ فرؽ الشيقة نفسياال الذم انقيس بدكره على أفيارىا كطركحاتيا الققدية كمناىج استدثليا.

كث شؾ أف التشيت بيذا المقنى د تأخر ظيػكره إلػى مرحلػة ثحقػة مػف تػاريل الصػراع السياسػي فػي الحيػاة اإلسػالميةال

(ِِ)
كميمػػا يقػػاؿ عػػف بدايػػة ظيػػكر الشػػيقة يفر ػػة يالميػػة بػػالمقنى اثصػػطالحي ال إث أف التشػػيت يػػاف فػػي بدايتػػو يمثػػؿ ات اى ػان

سياسػػيان صػرفان التػػؼ حػػكؿ حػػؽ علػػي  فػػي اإلمامػػةال ثػػـ صػػار يمثػػؿ اثت ػػاه السياسػػي القػػاـ لمقاريػػة أىػػؿ القػراؽ لسػػلطة
الشػاـال ثػـ تطػػكر كتحػدد نطا ػػو يمػذىب دينػي كفر ػػة يالميػة مػػت ظيػكر القػػكؿ بنظريػة "الػنص كالتقيػػيف"ال التػي أعطػػت لػو مػػف

الخصائص ما قلتو يتميز عف ايره مف اثت اىات كالمذاىب األيخرلال كمت ذلؾ يبقى القامؿ السياسي ىك القامػؿ المػتحيـ
في صيااة اوراف اليالمية في الفير الشيقيال كربما مثلت حادثة مقتؿ الحسيف بػف علػي -ريػي اهلل عنيمػا-ال فػي يػربالف سػنة
(ُٔى ػػ) نقط ػػة التح ػػكؿ الحاس ػػمة كذركة المأس ػػاة ف ػػي تش ػػييؿ عقائ ػػد الشػػيقة اإلماميػ ػة فيم ػػا بق ػػد؛ ي ػػالقكؿ بالغيب ػػة كالر ق ػػة كالتقي ػػة
كالقصػػمة كالميدكيػػةال ...ال ك ػػد مثلػػت نظريػػة اإلمامػػة الحػػد الفاصػػؿ بػػيف الشػػيقة كأىػػؿ السػػنة؛ حيػػث عػ ٌػد الشػػيقة اإلمامػػة يػػية

أصكلية أساسيةال كرينا مف أرياف اإليماف عندىـ(ِّ)ال كلقؿ تأييد الشيقة على مبدأ النص كالكصية فػي تقيػيف األئمػة بقػد رسػكؿ

اهلل ال بدثن مف اثختيػار الػذم ػاؿ بػو مػف سػكاىـال ىػك مػف بػاب التأييػد علػى رفيػيـ لشػرعية األئمػة الػذيف أ مػت أىػؿ السػنة
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على إمامتيـ بؿ اإلماـ علي ال ىذا مف يةال كمف ية أخرل كليـ بك ػكب إثبػات القصػمة لوئمػة ىػك إليػفاف شػرعية
مطلقػػة علػػى مػػا يحت ػػكف بػػو مػػف أ ػكاؿ األئمػػة كالتػػي صػػارت تشػػيؿ فػػي مػػكركث الشػػيقة الفيػػرم كالػػديني ح ػػر األسػػاس فػػي
اثستدثؿ اليالمي كالفقيي.

ظ ًيػػر لنػػا بكيػػكح أف الحريػػة الشػػيقية فػػي أصػػكليا
يػػذلؾ التتبػػت التػػاريخي للتطػػكر السياسػػي كالفيػػرم للققائػػد الشػػيقية يي ٍ

حريػػة سياسػػية محيػػة مثلػػت انػػب المقاريػػة للػػدكلتيف األمكيػػة كالقباسػػيةال انطال ػان مػػف رؤيتيػػا فػػي أحقيػػة اإلمػػاـ علػػي 
كبنيو في الخالفةال كلـ تيف المقارية الشيقية في بدايتيا ائمة علػى عقيػدة متميػزة بػؿ علػى مك ػؼ سياسػي مغػايرال كىػذا مػا

يفسػػر لنػػا أف المقاريػػة الشػػيقية فػػي أكائػػؿ عيػػدىا ك بػػؿ تطكرىػػا إلػػى مػػذىب عقػػدم يالمػػي يانػػت تيػػـ فػػي صػفكفيا ر ػػاثن

محسكبيف على اثت اه الفقيي السني ياإلماـ أبي حنيفة النقماف -رحمو اهلل-ال اؿ الشيرستاني" :يػاف اإلمػاـ أبػك حنيفػة -رحمػو
اهلل -على بيقة اإلماـ محمد بف عبد اهلل بف الحسف بف الحسػيفال كمػف ملػة شػيقتو...ال ك يػؿ :إنػو إنمػا بػايت محمػد بػف عبػد اهلل

اإلماـال في أياـ المنصكرال لمػا تػؿ محمػد بالمدينػة بقػي اإلمػاـ أبػك حنفيػة علػى تلػؾ البيقػة يقتقػد مػكاثة لؿ البيػت"(ِْ)ال كليػف
لما اشتد تاؿ األمػكييف كالقباسػييف ليػـ كمالحقػتيـ بالسػيؼ كالتنييػؿ ل ػأكا إلػى القمػؿ فػي الخفػاف كاحيػاـ السػرية فػي دعػكتيـ
التػػي اسػػتلزمت الخػػداع كاثلت ػػاف إلػػى الرمػػكز كالتأكيػػؿال كانتشػػار األسػػاطير كالخ ارفػػات الدينيػػة فػػي فيػػرىـال فيػػاف التشػػيت مػػالذان
خصػبان لتيػػارات الغلػػك كالتطػرؼ كاألفيػػار الدخيلػػة مػف ديانػػات الفػػرس كالييػػكد كالنصػارلال كصػػار ناعػان يتسػتر بػػو يػػؿ مػػف أراد
الييد لإلسالـ كالمسلميفال حتى يثر انقساميـ على أنفسػيـال انقسػامان َّأدل إلػى اثخػتالؼ فيمػا بيػنيـ اختالفػان يبيػ انر فػي تسلسػؿ
األئمة كتقييف أشخاصيـ إلى يكمنا ىذا.
ثالثاً :المرجئة.

لفػظ المر ئػة مػف اإلر ػاف؛ بمقنػى :التػأخيرال كاألصػؿ منػو أر ػأ؛ بمقنػى أميػؿ ك َّ
أخػرال كفػي اثصػطالح لػو إطال ػاف :اإلر ػاف

بالمقنى السياسيال كاإلر اف بالمقنى الققدم.

أما اإلر اف بالمقنى السياسي :فيقصػد بػو أكلئػؾ الػذيف ك فػكا مك فػان محايػدان مػف أطػراؼ الصػراع فػي الفتنػة التػي ك قػت

بػػيف الصػػحابة كاألحػػداث التػػي شػ رت بيػػنيـ بقػػد مقتػػؿ الخليفػػة عثمػػاف بػػف عفػػاف ال إذ لػػـ ييكنػكا طرفػان فييػػاال كلػػـ يصػػدركا
حيمان أك رأيان صريحان في أصحابياال ك الكا :ث نتب أر منيـ كث نلقنيـ كانما نر ػ أمػرىـ حتػى يحيػـ اهلل فػييـال حيػث مثلػت ىػذه
النزعػػة الحياديػػة مػػف عػػدـ المشػػارية فػػي الفػػتف التػػي ك قػػت بػػيف المسػػلميف األسػػاس الػػذم بنػػى عليػػو ىػػؤثف مػػك فيـال كىػػك رأم

سياسي ث يمثؿ فر ة يالميةال اؿ أحمد أميف" :فترل مف ىذا أنو أم تيار المر ئةال حػزب سياسػي ث يريػد أف يغمػس يػده فػي
الفتفال كث يريؽ دماف حزبال بؿ كث يحيـ بتخطئة فريؽ كتصكيب لخرال كأف السبب المباشر في تيكنػو ىػك اخػتالؼ األحػزاب

فػػي ال ػرأمال كالسػػبب البقيػػد ىػػك الخالفػػةال فلػػكث الخالفػػة مػػا يانػػت خػكارج كث شػػيقةال كاذف ث ييػػكف مر ئػػة"(ِٓ)؛ ذلػػؾ أنيػػـ فػػي

بداية نشأتيـ يانكا ير ئكف أمر ىؤثف المختلفيف الذيف سفيكا الدماف إلػى يػكـ القيامػةال فػال يقيػكف بحيػـ علػى ىػؤثف كث علػى
ىؤثفال كبيذا المقنى ك ً
صؼ بقض الصحابة  الذيف اعتزلكا الفتنة بيف المسلميف كلـ يشاريكا فييػا باإلر ػافال كمػنيـ :محمػد
ي
ابف مسلمة األنصارم (ت ْٔىػ)ال كعمراف بف الحصيف (ت ِٓىػ)ال كسقد بػف أبػي ك ػاص (ت ٓٓىػػ)ال كأسػامة بػف زيػد (ت
ٕٓى ػػ)ال كعبػػد اهلل بػػف عمػػر (ت ّٕى ػػ)ال  أ مقػػيفال كايػػرىـ ممػػف لػػـ ييكن ػكا مػػت علػػي  فػػي حربػػو كث مػػت خصػػكموال ك ػػالكا ث

ندخؿ في امار الفتنة(ِٔ).

كأما اإلر اف بالمقنى الققدم :فقد ظير فيما بقد مت تطكر الصراع مف الخالؼ السياسي إلى مك ؼ ديني في الحيـ
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أثس الصساعات الطياضية يف ىشأة الفسق وعقائدها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على المتصارعيف باليفر كاإليماف؛ بحيث صار يؿ فريؽ َّ
يدعي أنو كحده على الحؽال كمف عػداه فػي يػالؿ مبػيفال كلمػا
تنػػابزكا بػػاليفر ظيػػر المر ئػػة يفر ػػة يالميػػة ليػػا لراؤىػػا تسػػالـ ال ميػػت كث تيفػػر أحػػدان مػػف أطػراؼ الصػراعال ثػػـ مػػا لبػػث أف

دعاىـ ذلػؾ إلػى البحػث فػي األسػماف كاألحيػاـال كتحديػد مفػاىيـ اإليمػاف كاليفػرال كعال ػة القمػؿ بيمػاال كمػف المػؤمف؟ كمػف

اليافر؟ فتميَّز المر ئة عف ايرىـ بقكليـ :اإليماف بال عمؿ؛ كىك المقرفة بػاهلل كبرسػلوال فمػف عػرؼ أف ث إلػو إثٌ اهلل كأف

محمدان رسكؿ اهللال فيك مؤمف.

كالمتأمؿ في ػكليـ ىػذا ي ػده ردان مػنيـ علػى الخػكارج الػذيف يقكلػكف إف اإليمػاف مقرفػة بػاهلل كرسػلوي كاإلتيػاف بػالفرائضال

كاليؼ عف اليبائرال كىك أييان ىرهد على الشػيقة الػذيف يقتقػدكف أف اإليمػاف باإلمػاـ كالطاعػة لػو ػزف مػف اإليمػافال كبيػذا بػات
اإلر ػػاف مػػذىبان يالميػان يبحػػث فػػي مسػػائؿ اثعتقػػاد بقػػد أف يػػاف مػػذىبان سياسػػيان(ِٕ)ال ػػاؿ اإلمػػاـ الطبػػرم فيمػػا نقلػػو" :سػػئؿ ابػػف
عيينة عف اإلر افال فقاؿ :اإلر اف على ك ييف :كـ أر كا أمر علػي كعثمػاف فقػد ميػى أكلئػؾال فأمػا المر ئػة اليػكـ فيػـ ػكـ

يقكلكف اإليماف كؿ بال عمؿ فال ت السكىـ كث تؤايلكىـ كث تشػاربكىـ كث تصػلكا مقيػـ كث تصػلكا علػييـ"(ِٖ)ال ك ػاؿ الشيرسػتاني:
"اإلر ػػاف علػػى مقنيػػيف :أحػػدىما :التػػأخير ...ال كالثػػاني :إعطػػاف الر ػػافال أمػػا إطػػالؽ اسػػـ المر ئػػة علػػى ال ماعػػة بػػالمقنى األكؿ
فصحي ؛ ألنيـ يانكا يؤخركف القمؿ عف النية كالققدال كأمػا بػالمقنى الثػاني فظػاىر؛ ألنيػـ يػانكا يقكلػكف ث ييػر مػت اإليمػاف

مقصية يما ث ينفت مت اليفر طاعةال ك يؿ :اإلر اف تأخير صاحب اليبيػرة إلػى القيامػة فػال ييقيػى عليػو بحيػـ مػا فػي الػدنيا
ػي ال
مف يكنو مف أىؿ ال نة أك مف أىؿ النارال فقلػى ىػذا المر ئػة كالكعيديػة فر تػاف متقابلتػافال ك يػؿ :اإلر ػاف تػأخير عل ر
عف الدر ة األيكلى إلى الرابقةال فقلى ىذا المر ئة كالشيقة فر تاف متقابلتاف"(ِٗ).
كلقػػؿ الػرأم الػػذم شػػاع أيثػػر مػػف ايػره ىػػك أنيػػـ يسػػمكا مر ئػػة؛ ألنيػػـ أر ػػأكا الحيػػـ علػػى صػػاحب اليبيػرة إلػػى يػػكـ
القيامػػةال كيبػػدك أف الػػدافت إلػػى ذلػػؾ يػػاف سياسػػيان؛ ألف ظػػركؼ نش ػأة الفر ػػة نفسػػيا يانػػت سياسػػية بػػؿ أف تتبنػػى مػػذاىبيا

اثعتقاديةال بؿ افت لراؤىا اثعتقادية لتيييؼ الظركؼ السياسية التي عايشيا المسلمكف إبَّاف كبقد أحداث الفتنة.

كىيذاال يتبيف بأنو ميما ييف مف أمر فقػد لقبػت األحػداث السياسػية فػي البيئػة اإلسػالمية دك انر ميمػان فػي نشػأة الفػرؽ

كبحػػث القيػػايا اليالميػػة كاوراف اثعتقاديػػةال كفػػي كسػػقنا بقػػد ذلػػؾ أف نقػػرر أف اثخػػتالؼ فػػي الققائػػد النظريػػة فػػي علػػـ
اليالـ اف نتي ة للخالفات السياسية في يية اإلمامةال كىك بالفقؿ مك ؼ يالمػي كلينػو ذك أبقػاد سياسػية تطػكرت فيمػا
بقد إلى مكا ؼ عقائدية.

املطلب الجاىي :التوظيف الطياضي للديً الفعل وزد الفعل بني القدزية واجلربية واملعتصلة.

أعني ىنا استغالؿ الديف اسػتغالثن سياسػيان لتسػكيغ األحػداث السياسػية تسػكيغان دينيػان أمػاـ الػرأم القػاـال أك تكظيػؼ الػديف

فػػي ايػػر أىدافػػو كمقاصػػده الركحيػػة كالتربكيػػة لخدم ػػة األا ػراض السياسػػية ليػػذا الفريػػؽ أك ذاؾال أك تػػأ يج نػػار الصػ ػراعات
المذىبيػػة كالطائفيػػةال كلقػػؿ الخطػػر اليػػامف مػػف التكظيػػؼ السياسػػي للػػديف بيػػذا المقنػػى ىػػك إ صػػاف الػػديف عػػف ممارسػػة دكره
الحقيقي كالطبيقي في الحياة مػف يػةال أك تحميلػو تبقػات كنتػائج األخطػاف البشػرية أك تقسػؼ السػلطة الحايمػة فػي التصػرؼ
كاث تياد السياسي مف ية أخرلال مما يدفت إلى التطرؼ في التديف أك القنؼ تحت باب الفقؿ كرد الفقؿ المياد.

كأكؿ ما يستك فنا في ىذا األنمػكذج الفػرؽ اليالميػة التػي نشػأت كتطػكرت؛ بسػبب الظػركؼ كالصػراعات السياسػية التػي خلَّفتيػا

الفتنة بيف المسلميفال كمنيا القدرية والجبرية اللتاف بحثتا في مدل حرية اإلرادة كمسؤكلية القبد عف أعمالػو أك مػا يعػرؼ بمسػألة
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"ال بر كاثختيار"؛ ذلؾ أنو حدث تغيير في البنية الفيرية كالسياسية للم تمت اإلسالمي مت تكلي األمكييف الحيـال كبتأثير
مػػف ىػػذه الص ػراعات الداميػػة التػػي حػػدثت بػػيف المسػػلميف اىتمػػت السػػلطة السياسػػية بت ػػذير ىػػذا التغييػػر فػػي محاكلػػة منيػػا
لمكا ية الكا ػت السياسػي كاث تمػاعي كالفيػرم الطػارئ علػى بنيػة الم تمػت اإلسػالمي ال ديػدال كيػرل ابػف تيبػة :أف التقلػؿ
بالقػػدر كالقػػكؿ بػػال بر اإلليػػي السػػالب إلرادة اإلنسػػاف شػػاع يققيػػدة سياسػػية فػػي عصػػر األمػػكييف الػػذيف ش ػ قكا القػػكؿ بػػو

كحاكلكا تيريسو إلي اد مستند شرعي يبرر طريقة كصكليـ للخالفةال كما أحدثكه فييا مف تحكيؿ لنظاميػا مػف الشػكرل إلػى
الملؾ القيكضال فبينما استقر األمر لمقاكية بف أبي سػفياف ( ت َٔىػػ) بقػد اثتفػاؽ الػذم حصػؿ بينػو كبػيف الحسػف
بف علي ال أراد مقاكية  أف يثبت فػي أذىػاف النػاس أف إمرتػو يانػت بقيػاف اهلل ك ػدرة فأشػاع ذلػؾ بػيف النػاسال كيػاف
يقلػف أف اهلل يقطػي الملػؾ لمػف يشػاف(َّ)ال كىػك مػا أيػد عليػػو ابػف المرتيػىال بقكلػو" :إف مػذىب ال بػر ػد حػدث فػي دكلػػة

مقاكية كملكؾ بني مركاف"(ُّ)ال ك اؿ القايي عبد ال بار" :ذير شيخنا أبك علػي ال بػائي (ت َّّىػػ) :أف أكؿ مػف ػاؿ
بال بر كأظيره مقاكية كأنو أظير أف ما يأتيو بقياف اهلل ىك ًم ٍف خلقوال لي قلػو عػذ انر فيمػا يأتيػو كيػكىـ أنػو مصػيب فيػوال كأف
اهلل قلو إمامان كثه األمرال ثـ فشا ذلؾ في ملكؾ بني أمية مف بقده"(ِّ)ال كلما أراد مقاكية  أخذ البيقة في حياتو ثبنو

ػاف مػف القيػافال كلػيس
يزيد كاعترض عليو الناسال ياف يقكؿ لمقارييو في ىذه البيقة يقنقيـ" :أف أمر يزيػد ػد يػاف ي ن
للقباد الخيرة مف أمرىـ"(ّّ)ال ك د تمثؿ ىذا التك و زياد بف أبيو كالػي مقاكيػة علػى أىػؿ القػراؽال فػي خطبػة لػو يقػكؿ فييػا:
"أييػػا النػػاس :إنػػا ػػد أصػػبحنا ليػػـ ساسػػةال كعػػنيـ ذادةال نسكسػػيـ بسػػلطاف اهلل الػػذم أعطانػػاال كنػػذكد عػػنيـ بفػػيف اهلل الػػذم

خكلنا"(ّْ)ال كيركم ابف تيبة" :أف عبد الملؾ بف مركاف بقد أف تؿ عمرك بف سقيد (ت ٗٔ أكَٕىػػ) أحػد مقاريػيوال أخػرج
ٌ

إلى أنصاره بيصة بف ذؤيب الخزاعي (ت ٖٔىػ)(ّٓ)ال كيػاف مػف الفقيػاف المػكاليف للخليفػةال فقػاؿ ليػـ" :إف أميػر المػؤمنيف ػد
تؿ صاحبيـ بما ياف مف القياف السابؽ كاألمر النافذ"(ّٔ).

كربمػػا يػػاف دافػػت األمػػكييف إلػػى ىػػذا التكظيػػؼ السياسػػي لفيػرة ال بػػر؛ ليسػػكاكا بػػو أعمػػاليـ السياسػػيةال كييػػكف رييػزةن
لسلطانيـال بيدؼ حمػؿ النػاس علػى طػاعتيـ فػي مكا يػة خصػكميـ السياسػييف؛ ذلػؾ أف تػكلي مقاكيػة كبنيػو مػف بقػده مقاليػد
األمكر لـ ييف ليريي ميت المسػلميفال إيػافة إلػى مقاريػة الخػكارج كالشػيقة الشػديدة لػدكلتيـال فيػاف ث بػد مػف أف يػدعمكا
سلطانيـ بالفيرة إلى انب القكة؛ فكصػكليـ إلػى الحيػـ كسػلطانيـ علػى النػاس كمػا يمارسػكه كيقكمػكف بػو مػف أعمػاؿ إنمػا ىػك

بقدر َّدره اهللال كث حيلة للناس في دفقو أك اثعتراض عليوال كىذا في الكا ت نزاع سياسػي تػـ تبريػره دينيػانال لػئال يفيػر أحػد فػي
مقاريػػة سياسػػة األمػػكييف فيمػػا يقكلػػكف أك يفقلػػكفال فالخالفػػة تكلكىػػا بمشػػيئة اهلل كارادتػػوال كث م ػػاؿ لتغييرىػػا أك اثعت ػراض
عليي ػػاال كالنتي ػػة المنطقي ػػة لي ػػذا أف تك ػػو األمكي ػػكف إل ػػى طل ػػب الطاع ػػة م ػػف الرعي ػػة كل ػػزكـ ال ماع ػػة كت ن ػػب إث ػػارة الش ػػغب
كالتشكيش علييـال كالريا بقدر اهلل كعدـ عصيانوال كىك ما فت بابػان كاسػقان لصػراع فيػرم دينػي فػي الم تمػت اإلسػالمي حػكؿ

حرية اإلنسافال كال بر كاثختيار في أفقالوال بػيف أصػحاب السػلطة كمقاريػييـ مػف القلمػاف كالقامػةال كىػك فػي حقيقتػو صػراع
سياسي أداتو الديف كالققيدةال تزامف ظيكره مػت نشػأة القدريػة كال بريػة فػي النصػؼ الثػاني مػف القػرف األكؿ الي ػرمال كىمػا مػف
الفرؽ اليالمية اللتيف ك فتا على طرفي نقيض في بحثيما لمسألة ال بر كاثختيار في الفقؿ اإلنساني بحثان يالميان.
أوالً :القدرية:

أما فريؽ القدرية :فقد أعلف أتباعو القكؿ بحرية اإلنساف في اختيار أفقالوال يرد فقؿ مباشر لتفشي القكؿ بال بر علػى

الصػػقيد السياسػػيال ك أركا أف ىػػذه الفي ػرة الخطي ػرة تي ى ػػرئ النػػاس علػػى التمػػادم فػػي ا ت ػراؼ المني ػرات كارتيػػاب المحرمػػات أك
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أثس الصساعات الطياضية يف ىشأة الفسق وعقائدها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التقاعس في فقؿ الطاعات بدعكل أنيـ م بكركف ث خيار ليـ فيما يفقلكف أك يتريكف(ّٕ)ال فتصػدكا ليػا بيػؿ ػكة مؤيػديف
على حرية اإلنساف في أفقالو كامتاليو اليامػؿ إلرادتػو ك درتػو علػى اختيػار طريقػو كىػك فػي يػؿ مػا يقػكـ بػو كيصػدر عنػو
يتحمؿ مسؤكلية أعمالو كتبقة تصػرفاتوال ك ػاف مػك فيـ ىػذا مػف بػاب التأييػد علػى رفػض اثنح ارفػات المخالفػة للشػرع التػي
بدأت تظير بيف النػاس فػي القصػر األمػكمال ممػا قليػـ يبػدأكف حػريتيـ اإلصػالحية بمحاكلػة ىػدـ التبريػر الققيػدم الػذم

يبني عليو القكؿ بػال بر المطلػؽ سػكاف مػف السياسػييف كالػكثةال أك مػف أصػحاب األىػكاف كاثنح ارفػاتال ثػـ يثػر الخػكض فػي
القدرال كياف أيثر الخكض فيو بالبصرة كالشاـال ليتطكر فيما بقد إلى نزاع بيف المتيلمػيف فػي اإلرادة كخلػؽ األعمػاؿال ك ػد
يعرؼ أصحاب مذىب اإلرادة الحػرة أك القػائليف باثختيػار باسػـ "القدريػة األكائػؿ"ال أم أنيػـ ينسػبكا إلػى القػدر الػذم أنيػركهال
كياف مف أبرزىـ مقبد بف خالد ال ينيال كايالف الدمشقي(ّٖ)ال كىما المتيلماف اللػذاف ك فػا فػي ك ػو األمػكييف طػكيالنال مػت
رفيػيما لفيػرة ال بػرال متيمػػيف َّإيػاىـ باسػػتخداـ الفيػر ال بػػرم تقلػة دينيػػة يسػكاكف بيػػا سػلكياتيـ كمػكا فيـ ت ػاه مخػػالفييـ
كمقاريييـال فياف ذلؾ سببان في س نيما كتقذيبيماال كأخي انر تليما.
عاش مقبد ال يني في المدينةال ثـ انتقؿ منيا إلى البصرةال كي مت يتاب الفرؽ كالمقاثت علػى أنػو أكؿ مػف ػاؿ بنفػي

القدر(ّٗ)ال اؿ مقالتو بقصد مناىية القائليف بفيرة ال بر السياسيال كلما سمت مف يتقلؿ في المقصػية بالقػدر ػاـ يػرد علػييـ
بنفػػي يػػكف القػػدر سػػالبان لالختيػػار فػػي أفقػػاؿ القبػػادال كىػػك يريػػد الػػدفاع عػػف شػػرعية التيػػاليؼال فيػػا ت عبارتػػوال ك ػػاؿ مقكلتػػو
المشػػيكرة" :ث ػػدر كاألمػػر أنػػؼ"(َْ)ال كيػػاف يظػػف أنػػو بإنيػػاره للقػػدر يحػػرر اإلرادة اإلنسػػانية كالفاعليػػة البشػرية مػػف فيػرة ال بػػر
التػػي انتشػػرت فػػي القصػػر األيمػػكمال ػػاؿ ابػػف يثيػػر" :كيػػاف ممػػف خػػرج مػػت ابػػف األشػػقث(ُْ)ال فقا بػػو الح ػػاج عقكبػػة عظيمػػة

بػػأنكاع القػػذاب ثػػـ تلػػوال ك ػػاؿ سػػقيد بػػف عفيػػر(ِْ) :بػػؿ صػػلبو عبػػد الملػػؾ بػػف مػػركاف فػػي سػػنة ثمػػانيف بدمشػػؽ ثػػـ تلػػو"(ّْ)ال
كاأل رب في سبب مقتلو ىك خرك و على الح اج كامقانو في مقاتلتوال كليس كلو بالقدر(ْْ)ال لػذا أرل أف تلػو باإليػافة إلػى

بدعتو ياف ألسباب سياسية؛ إذ ياف ينير على بقض أمراف بني أمية مظالميـ بالقكؿ كالفقػؿال كيؤيػده مػا ركم "مػف أنػو دخػؿ
علػػى الحسػػف البصػػرم ىػػك كعطػػاف بػػف يسػػارال فقػػاث لػػو :يػػا أبػػا سػػقيدال ىػػؤثف الملػػكؾ يقنػػي ملػػكؾ بنػػي أميػػةال يسػػفيكف دمػػاف
المسلميف كيأخذكف أمكاليـال كيقكلكف :إنما ت رم أعمالنا على در اهلل"(ْٓ).

كمت ما يالحظ مف أف المباحث القدرية األكلى إنمػا نشػأت عػف ظػركؼ الحيػاة السياسػية التػي اسػت َّدت علػى الم تمػت
اإلسالمي بقػد أحػداث الفتنػة كتطػكر النظػر الققلػي فػي فيػـ النصػكص الدينيػة المتقلقػة بفقػؿ اهلل كفقػؿ القبػدال إثَّ أف مػؤرخي
الفرؽ كالمقاثت يذيركف أف مقبدان أخػذ كلػو بالقػدر عػف ر ػؿ مػف أىػؿ القػراؽ مػف األسػاكرةال يػاف نصػرانيان فأسػلـ ثػـ تنصػرال
كلينيـ يختلفكف في تحديد اسموال فيذير المقريزم أنػو يقػاؿ لػو :أبػك يػكنس سنسػكيوال كيقػرؼ باألسػكارم(ْٔ)ال كيػذير ابػف نباتػة

المصرم أف اسمو :سكزاف(ْٕ)ال كيذير لنا ابف يثير عف األك ازعػي أف اسػمو :سكسػف(ْٖ)ال ك ػاؿ شػيل اإلسػالـ ابػف تيميػة -رحمػو

اهلل" :-أكؿ مف ابتدعو بالقراؽ ر ؿ مف أىؿ البصرة يقاؿ لو سيسكيو مػف أبنػاف الم ػكسال كتلقػاه عنػو مقبػد"(ْٗ)ال كلػـ نقثػر علػى

تر مة لو في يتب الت ار ـال مت اثيػطراب الكا ػت فػي اسػمو عنػد المػؤرخيفال كيتَّػاب المقػاثتال كلقػؿ ىػذا ىػك السػبب الػذم دفػت
الديتكر بدكم إلى القكؿ :إف الركاية مف أساسيا مف اختراع خصكـ القدرية(َٓ).

كث شػػؾ أف محاكلػػة ربػػط نشػػأة القدريػػة بمصػػادر نصػرانية محاكلػػة تثيػػر يثيػ انر مػػف التسػػاؤثت كتحتػػاج إلػػى مزيػػد مػػف

التحقيؽ؛ ألننا ث ن د فػي اوثػار التػي ترييػا زعمػاف القدريػة األكائػؿ مقبػد كاػيالفال نكعػان مػف المنا شػات كالم ػادثت التػي

تقكـ على أسس منطقيةال يما ن ده في مؤلفات كلثػار علمػاف الالىػكت النصػارل الػذيف تسػلحكا بػالمنطؽ كالفلسػفة اليكنانيػة
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في يتاباتيـ كمناظراتيـ الدينيةال يما أننا ث ن د ىنػا فػي م ػاؿ البحػث فػي حريػة اإلرادة اإلنسػانية شػكاىد تسػند القػكؿ بػأف
المسلميف يانكا في أكؿ أمرىـ متأثريف بقلـ اليالـ المسيحي أك الفلسفة اليكنانيةال كانمػا ينػدرج البحػث فيػو فػي إطػار الفقػؿ
كرد الفقػػؿ؛ بسػػبب مػػف األحػػداث كالص ػراعات السياسػػية التػػي أدت إلػػى ص ػراعات فيريػػة دينيػػة عقائديػػةال كث ننفػػي تػػأثير
الالىكت المسيحي في بحث مسألة "ال بر كاثختيار" في البيئة اإلسالمية نفيػان اطقػانال كلينػو فػي نظػرم تػأثير تػأخر ك تػو

في مراحؿ ثحقة مف التفيير الفلسفي في بحث المسألة ٌأدل ميمتو بكصفو عامالن خار يان سػاعد فػي تطػكر البحػث فػي مكيػكع

القياف كالقدرال كليف ليس بالصػفة التػي ت قلػو مصػد انر لفيػرة القدريػةال ىػذا باإليػافة إلػى القكامػؿ الداخليػة التػي سػاعدت

علػػى نشػػأتو فػػي الم ارحػػؿ األكلػػى مػػف تػػاريل المشػػيلةال كفػػي أريػػي أف السػػلطة السياسػػية بػػدأت تتػػك س مػػف انتشػػار التفييػػر
القػػدرم بػػيف النػػاس ًل ىمػػا أصػػب يمثلػػو مػػف ات ػػاه مقػػارض ليػػا كلػػذلؾ دأبػػت إلػػى ربطػػو بمصػػادر خار يػػة اريبػػة عػػف البيئػػة
اإلسالمية؛ كذلؾ إليفاف شرعية سياسية كدينية في مالحقة زعماف القدرية كأتباعيا بكصفيـ مقارييف سياسػييف فػكؽ مػا
تميزكا بو مف انحرافات عقائدية.
كأمػا اػػيالف الدمشػػقي فيػك اػػيالف بػػف مسػلـ الدمشػػقي كيقػػاؿ القبطػيال سػػيف المدينػػة ثػـ دمشػػؽال أخػػذ القػكؿ بالقػػدر عػػف

مقبد ال يني(ُٓ)ال كلما كلي ىشاـ بف عبد الملؾ الخالفة خرج ايالف إلى أرمينيةال فأرسػؿ فػي طلبػوال فى يحػبًس كيطقػت أط ارفػو
كلسانو كتكفي على إثرىا فػي خالفػة ىشػاـ بػف عبػد الملػؾ سػنة (ُِٓىػػ)ال كيتفػؽ المؤرخػكف علػى ػكؿ اػيالف بالقػدر كنسػبتو
أفقاؿ القباد إلييـال كلينيـ يختلفكف في السبب الذم مف أ لو تلو الخليفػة ىشػاـ بػف عبػد الملػؾال فبينمػا يػرل ابػف األثيػر كابػف
يثير أف ذلؾ لقكؿ ايالف بأف اإلنساف خالؽ أفقالوال يرل ابف المرتيى الزيدم (ت َْٖىػ) أف ذلؾ ار ػت إلػى الحملػة التػي
اـ بيا ايالف يد مظالـ بني أمية كأ كالو فييـ(ِٓ).

ثانياً :الجبرية.

فػػي مقابػػؿ فر ػػة القدريػػة ظيػػرت فرقيية الجبرييية" :كىػػـ الػػذيف يزعمػػكف أنػػو ث فقػػؿ للقبػػد أص ػالن كأف حرياتػػو بمنزلػػة

حريات ال ماداتال ث درة لو عليياال كث صػدال كث اختيػار"(ّٓ)ال كانمػا تنسػب إليػو األفقػاؿ علػى سػبيؿ الم ػاز يمػا تنسػب
إلػػى ال مػػاداتال يمػػا يقػػاؿ :أثمػػرت الش ػ رة ك ػػرل المػػاف كطلقػػت الشػػمسال فيػػك يالريشػػة التػػي فػػي ميػػب ال ػري ال ث تتحػػرؾ

بإرادتياال كالثػكاب كالققػاب عنػدىـ بػرال يمػا أف األفقػاؿ بػر(ْٓ)ال ػاؿ الشيرسػتاني" :ال بػر ىػك نفػي الفقػؿ حقيقػة عػف القبػد
كايافتو إلػى الػرب تقػالىال كال بريػة أصػناؼ :فال بريػة الخالصػة :ىػي التػي ث تثبػت للقبػد فقػالن كث ػدرة علػى الفقػؿ أصػالنال

كال برية المتكسطة :أف تثبت للقبد درة اير مؤثرة أصالنال فأمػا مػف أثبػت للقػدرة الحادثػة أثػ انر مػا مػف الفقػؿ كسػمى ذلػؾ يسػبان
فلػػيس ب بػػرم"(ٓٓ)ال كيطلػػؽ علػػى ال بريػػة أحيانػان "ال يميػػة" :نسػػبة إلػػى ال يػػـ بػػف صػػفكاف الػػذم يػػاف يقػػكؿ بػػال بر الخػػالصال

كياف يرل" :أف اإلنساف لػيس يقػدر علػى شػيفال كث يكصػؼ باثسػتطاعة كانمػا ىػك م بػر فػي أفقالػوال ث ػدرة لػو كث إرادة كث
اختيػػار"(ٔٓ)ال ظيػػرت بدعتػػو بترمػػذال كخػػرج مػػت الحػػارث ابػػف س ػريج (ت ُِٖى ػػ)ال علػػى نصػػر بػػف سػػيار كالػػي ىشػػاـ بػػف عبػػد

الملػؾ علػػى خ ارسػػافال فقتلػو سػػلـ بػػف أحػػكز المػازني مػػرك سػػنة (ُِٖىػػ)(ٕٓ)ال كأخػذ ال يػػـ بدعتػػو عػػف ال قػد بػػف درىػػـ الخ ارسػػاني
الذم تلو خالد بف عبد اهلل القسرم (ت ُِٔىػ)ال يكـ عيد األيحى في سنة (ُِْىػ)(ٖٓ).

كليف السؤاؿ الذم يطػرح نفسػو ىػك :ييػؼ تسػتقيـ دعػكل ال بػر لػدل ال يػـال مػت خرك ػو علػى األمػكييف فػي ثػكرة الحػارث
ابػػف سػريج؟ بمقنػػى ًلػ ىػـ لػػـ تفػػرض عليػػو بريتػػو مك فػان سػػلبيان مػػف حيػػث التسػػليـ ب بريػػة السياسػػة التػػي تقنػػي ك ػػكب الريػػا بػػاألمر
الكا ػػت كعػػدـ اثعتػراض عليػػو؟ كلقػػؿ ىػػذا مػػا يفسػػر لنػػا خرك ػػو مػػت الحػػارث علػػى األمػػكييف مػػت أنػػو يػػاف بريػانال كلػػذلؾ تلػػكه مػػت
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أثس الصساعات الطياضية يف ىشأة الفسق وعقائدها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تش يقيـ القكؿ بال بر أييان(ٗٓ)ال كمف ىنا ندرؾ أف مقتػؿ ال يػـ كمػف بلػو ال قػدال كاف بػدا بسػبب مػف اثنحػراؼ الققائػدم الػذم
تبدل فيما طرحػاه مػف أفيػار كبػدع فػي الم تمػت اإلسػالميال إث أنػو فػي حقيقتػو لػيس بقيػدان عػف الصػراعات السياسػية التػي يانػت
تدكر بيف كثة بني أمية كالخار يف علييـ مف المقارييف لحيميـال في أطراؼ الدكلة ىنا أك ىناؾ.
ثالثاً :المعتزلة:

ث نستثني مف ىذا السياؽ فرقة المعتزلة التي ياف لسلطاف السياسة أثر يبير فػي نشػأتيا كتطكرىػاال كىػك أمػر لػـ يحػظ

بقنايػػة يافيػػة لػػدل الدارسػػيف ممػػف ٌأرخػكا للمقتزلػػة؛ إذ ظنػكا أف نشػػأتيا يانػػت بمقػػزؿ عػػف األحػػداث السياسػػية التػػي ك قػػت فػػي
الم تمػػت اإلسػػالميال كلراف المػػؤرخيف فػػي نشػػأة المقتزلػػة كاف تباينػػت إث أنيػػا علػػى اختالفيػػا تؤيػػد ىػػذه الحقيقػػةال ك ػػد ذيػػركا فػػي
نشأة اثعتزاؿ كسبب التسمية بالمقتزلة ثالثػة ات اىػاتال ػاؿ الشيرسػتاني" :دخػؿ كاحػد علػى الحسػف البصػرمال فقػاؿ :يػا إمػاـ
الديف لقد ظيرت في زماننا ماعة ييفركف أصحاب اليبػائر كاليبيػرة عنػدىـ يفػر يخػرج بػو عػف الملػةال كىػـ كعيديػة الخػكارجال
ك ماعػػة ير ػػكف أصػػحاب اليبػػائر كاليبيػرة عنػػدىـ ث تيػػر مػػت اإليمػػافال بػػؿ القمػػؿ علػػى مػػذىبيـ لػػيس رينػػا مػػف اإليمػػاف كث

يير مت اإليماف مقصيةال يما ث ينفت مت اليفر طاعةال كىـ مر ئة األمةال فييؼ تحيػـ لنػا فػي ذلػؾ اعتقػادانال فتفيػر الحسػف

في ذلؾ ك بؿ أف ي يبال اؿ كاصؿ بف عطاف(َٔ) :أنا ث أ كؿ أف صاحب اليبيرة مؤمف مطلؽ كث يافر مطلؽال بػؿ ىػك فػي

منزلة بيف المنزلتيفال ث مؤمف كث يافرال ثـ اـ كاعتزؿ إلى اسطكانة مػف اسػطكانات المسػ د يقػرر مػا أ ػاب بػو علػى ماعػة

مف أصحاب الحسفال فقاؿ الحسف :اعتزؿ عنا كاصػؿال فسػمي ىػك كأصػحابو مقتزلػة"(ُٔ)ال كىػذا المشػيكر فػي نشػأة المقتزلػةال
كىػػك خػػالؼ ذك أصػػؿ سياسػػي ميمػػا بػػدأ فػػي طػػابت دينػػي عقائػػدم؛ "ذلػػؾ أف النػػاس فػػي ذلػػؾ القصػػر ػػد انشػػغلكا بالص ػراع
السياسي حكؿ اإلمامةال كمحاكلة مقرفة أم الفريقيف مف الفرؽ المتنازعػة يػاف علػى صػكابال كأييػا يػاف علػى خطػأ خصكصػان

كأف ىذه الفرؽ ياف ييفر بقييا بقييـ اوخر أك يفسقو أك يلقنوال فبدت الحا ة إلى النظر في أمر مرتيب اليبيػرة كتحديػد
مك فو مف اإليماف فتقاريت فيو اورافال كاشتدت حكلو الم ادثت"(ِٔ).

كذير البغدادم :أف كاصالن بزعمو أف الفاسؽ مف ىذه األمة ث مؤمف كث يافرال خرج عف كؿ ميت الفػرؽ فػي الحيػـ
على مرتيب اليبيرةال كلما طرده الحسف البصرم مف م لسػو كانيػـ إليػو عمػرك بػف عبيػدال ػاؿ النػاس يكمئ وػذ فييمػا :إنيمػا ػد
و
يكمئذ مقتزلة(ّٔ)ال كلينو يػربط ربطػان ايػر مباشػر بػيف ػكؿ كاصػؿ فػي مرتيػب اليبيػرةال
كسمي أتباعيما مف
اعتزث كؿ األمةال ي
ك قلو الفسؽ منزلة بيف منزلتي اليفر كاإليمػاف مػف يػةال كأحػداث الصػراع علػى اإلمامػة التػي سػادت بيػؿ عصػره مػف يػة
أيخرلال كذلؾ بقكلو" :إف كاصالن فارؽ السلؼ ببدعة ثالثة؛ كذلؾ أنو ك ػد أىػؿ عصػره مختلفػيف فػي علػي  كأصػحابوال كفػي

طلحػة كالزبيػػر كعائشػة ال كسػػائر أصػحاب ال مػػؿ ال فزعمػت الخػكارج أف طلحػة كالزبيػػر كعائشػة  كأتبػػاعيـ يػكـ ال مػػؿ
يفػػركا بقتػػاليـ عليػان كأف عليػان  يػػاف علػػى الحػػؽ فػػي تػػاؿ أصػػحاب ال مػػؿال كفػػي تػػاؿ أصػػحاب مقاكيػػة بً ً
صػػفيف إلػػى ك ػػت
التحييـ ثـ يفر بػالتحييـال كيػاف أىػؿ السػنة كال ماعػة يقكلػكف بصػحة إسػالـ الفػريقيف فػي حػرب ال مػؿال ك ػالكا :إف عليػان يػاف
علػػى الحػػؽ فػػي تػػاليـ كأصػػحاب ال مػػؿ يػػانكا عصػػاة مخطئػػيف فػػي تػػاؿ علػػي ال كلػػـ ييػػف خطػػؤىـ يف ػ انر كث فسػػقان يسػػقط

شيادتيـال كأ ازكا الحيـ بشيادة ىع ٍدليف مف يؿ فر ة مف الفريقيفال كخرج كاصؿ عف كؿ الفريقيف كزعـ أف فر ػة مػف الفػريقيف
فسقة ث بأعيانيـال كأنو ث يقرؼ الفسقة منيماال كأ از أف ث ييكف الفسقة مف الفريقيف"(ْٔ).
علػػى أف ىنػػاؾ فريقػان مػػف البػػاحثيف ىمثَّػػؿ ات اىػان ثالثػان فػػي تسػػميتيـ بيػػذا اثسػػـال كيشػػير صػراحة إلػػى أف البػػذكر األكلػػى
لنشأة المقتزلة يانت سياسية ارتبطت باألحداث بؿ أف تيكف فر ة دينية ارتبط اسميا بانشػقاؽ كاصػؿ بػف عطػاف عػف م لػس
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الحسػػف البصػػرمال كمػػنيـ الػػديتكر أحمػػد أمػػيف كالمستشػػرؽ اإليطػػالي يػػارلك الفكنسػػك نلينػػك(ٓٔ)ال كيػػرل ىػػذا الفريػػؽ :أف فر ػػة
المقتزلة الدينية أتباع كاصؿ كعمرك بف عبيد ىـ في األصؿ امتداد لفريؽ مػف النػاس اعتزلػكا الفتنػةال كك فػكا علػى الحيػادال كلػـ
يشاريكا في النزاعات السياسية التي ك قت بيف المسلميفال سكاف تلؾ التي ك قت بيف اإلماـ علي كمناكئيو فػي حػركب ال مػؿ
كصػفيف كالنيػركافال أك بػيف األمػكييف كمنػاكئييـ فيمػا بقػد؛ ذلػػؾ أف اسػتقماؿ يلمػة "اعتػزاؿ" ك "مقتزلػة" فػي بدايتػو أطلػؽ علػػى
أكلئؾ الذيف اعتزلػكا القتػاؿ كلػـ يشػاريكا فيػو(ٔٔ)ال ػاؿ النػكبختي" :مػف الفػرؽ التػي افتر ػت بقػد كثيػة علػيال فر ػة مػنيـ اعتزلػت

مت سقد بف مالؾال كسقد بف أبي ك اصال كعبد اهلل بف عمر بف الخطابال كمحمد بف مسلمة األنصارمال كأسامة بف زيػد ابػف
حارثػةال فػإف ىػػؤثف اعتزلػكا عػػف علػي كامتنقػكا عػف محاربتػػو كالمحاربػة مقػػو بقػد دخػػكليـ فػي بيقتػػو كالريػا بػػوال فسػمكا مقتزلػػة

كصاركا أسالؼ المقتزلةال إلى لخر األبدال ك الكا :ث يحؿ تػاؿ علػي كث القتػاؿ مقػو"(ٕٔ)ال كيقػكؿ الملطػي" :كىػـ سػمكا أنفسػيـ

مقتزلةال كذلؾ عندما بايت الحسف بػف علػي  مقاكيػة كسػلـ إليػو اإلمػرة اعتزلػكا الحسػف كمقاكيػة ك ميػت النػاس؛ كذلػؾ أنيػـ
يانكا مف أصحاب علي كلزمكا منازليـ كمسا دىـال ك الكا :نشتغؿ بالقلـ كالقبادةال فسمكا بذلؾ مقتزلة"(ٖٔ).

كث شؾ أف المسائؿ التي ك ت علييا النزاع ىي مسائؿ سياسية تػدكر يليػا حػكؿ تػؿ عثمػاف ال ك تلتػو كالقصػاص مػنيـال

كعلي  كاستحقا و للخالفةال كمقاكية كىؿ ىك أكلػى بالخالفػة مػف علػي -ريػي اهلل عنيمػا-ال كنحػك ذلػؾال كيػاف اثنقسػاـ فييػا
بيف الناس سياسيان بؿ أف ييكف افت ار ان على أس و
ػاس دينػيال حيػث نشػأ مػت احتػداـ الصػراعات السياسػية الداخليػة اشػتداد النػزاع
كالخصػػكمة بػػيف كعيديػػة الخ ػكارج كالمر ئػػة فػػي مسػػألة مرتيػػب اليبي ػرةال كىػػك ث شػػؾ ن ػزاع ث يتك ػػؼ عنػػد م ػػرد الحيػػـ علػػى

المذنب في اوخرة فقطال كانما تطاؿ لثاره شؤكف الم تمت في الدنيا بالنظر لما يترتػب عليػو مػف نتػائج عمليػة خطيػرة؛ ذلػؾ أف
الحيػػـ علػػى القصػػاة بػػاليفر مقنػػاه إخػ ار يـ مػػف ماعػػة المسػػلميفال كث يخفػػى مػػا يترتػػب عليػػو مػػف اسػػتباحة دمػػو كمالػػوال كرد

كعد زكا و مف المؤمنة باطالنال ممػا يشػ ت إثػارة الفػتف كالحػث علييػا بػدعكل ابتقػاد النػاس عػف أكامػر اهلل بارتيػاب مػا
شيادتو ٌ
يي عنو مف الذنكب كالمقاصي.
ين ى
ػاش ك ػ و
فػي مثػؿ ىػذه المسػألة التػػي يانػت مكيػكع نق و
ػداؿ يبيػريف فػي النصػؼ الثػاني مػػف القػرف األكؿ بػالنظر إلػى نتائ يػػا

السياسػػية كالقمليػػة الخطي ػرة يػػاف خػػالؼ كاصػػؿ بػػف عطػػاف كعمػػرك بػػف عبيػػد مػػت أىػػؿ السػػنةال كبسػػببيا فػػار كا م لػػس الحسػػف

كاعتزلػػكهال كالػػذم يػػاف مػػف أبػػرز نتائ ػػو ػػكليـ فػػي مرتيػػب اليبي ػرة كالحيػػـ عليػػو فػػي منزلػػة بػػيف المن ػزلتيفال كالحيػػاد فػػي الن ازعػػات

السياسية التي يانت على أك يا إباف نشأتيـ كفيما بقدال حتى ادكا فر ػة يالميػة ليػا أصػكليا التػي تنػاف عنيػا كتنػاظر فييػا كلػك
ا تيى ذلؾ فرض أفيارىـ بقكة السلطاف كامتحاف الناس.

كس ػكاف أيانػػت فريػػية الشيرسػػتاني كاي ػره مػػف يتػػاب الفػػرؽ التػػي تػػرل أف اثعت ػزاؿ حريػػة انشػػقا ية عػػف م لػػس الحسػػف

البصػرم أ ػػدـ علييػػا كاصػػؿ؛ إذ عػ ٌد مرتيػب اليبيػرة فػػي منزلػػة بػػيف منزلتػػي اليفػر كاإليمػػافال ىػػي الصػػحيحةال أك فريػػية البغػػدادم
التي ترد اثعتػزاؿ إلػى اعتػزاؿ كاصػؿ كأصػحابو ػكؿ األمػة بأسػرىا فػي مرتيػب اليبيػرةال أـ أف الصػحي ىػك فريػية أحمػد أمػيفال

كالمستشػػرؽ اإليطػػالي نلينػػك التػػي تق ػد مقتزلػػة القػػرف الثػػاني امتػػدادان لمقتزلػػة الص ػراعات السياسػػية األكلػػىال فػػإف الػػذم يتفػػؽ عليػػو
ال ميػػت ىػػك أف األحػػداث السياسػػية كمػػا ترتػػب علييػػا مػػف مكا ػػؼ حػػكؿ اسػػـ المػػؤمف كاليػػافر كصػػفتيما تظػػؿ مػػف أ ػػكل األسػػباب
لظيكر فر ة المقتزلة كنشأتياال تمامان مثلما ىك الحاؿ في أمر با ي الفرؽ األخرل التي سبؽ كأف أشرت إلييا.

املطلب الجالح :صياغة السؤية الطياضية صياغة مرهبية بني الطية والشيعة اإلمامية.

إف مف يمقف النظر في أحداث الفتنة كما أعقبيا يدرؾ بكيكح ما نتج عنيا مف دؿ سياسي ذم طابت فيرم ا تيتو

اجمللة األزدىية يف الدزاضات اإلضالمية ،مج ( ،)11ع (1440 ،)2ه2019/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 221

13

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 15 [2021], Iss. 2, Art. 10

أثس الصساعات الطياضية يف ىشأة الفسق وعقائدها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ظركؼ الم تمت اإلسالمي في تلؾ الفترةال بدأ بالسػؤاؿ المطػركح مػف أحػؽ النػاس باإلمامػة بقػد رسػكؿ اهلل ؟ كىػؿ ي ػب علػى
الناس إ امتيا؟ كما الصفات الكا بة فيمف يتكثىا؟ كىؿ يتـ تقيينو بالنص أـ ييكف التقييف باثختيار كاث تياد؟
(ٗٔ)

فيذه كايرىا مف األسئلة التي طرحت حكؿ يية اإلمامة اليبرل

بدافت مف الخالفات السياسػية كتطكرىػاال َّأدت

إلى تقدد ك يات النظر فػي اإل ابػة عنيػا كاثسػتدثؿ علييػاال بحيػث يانػت مثػار خػالؼ فيػرم ذك صػلة كثيقػة باثعتقػادال

حيث اتفقت يبرل فرؽ المسلميف كمذاىبيـ مف سنة كشيقة كخكارج كمقتزلة على أف اإلمامة كا بػة لرعايػة شػؤكف المسػلميفال
اؿ البغدادم " :اؿ ميكر أصحابنا مف المتيلمػيف كالفقيػافال مػت الشػيقة كالخػكارج كأيثػر المقتزلػة بك ػكب اإلمامػةال كأنيػا
فػػرض كا ػػب إ امتػػوال كأنػػو ث بػػد للمسػػلميف مػػف إمػػاـ ييىنفػ يذ أحيػػاميـ كيقػػيـ حػػدكدىـ كيغػػزم يكشػػيـ كيػػزكج األيػػامى كيقسػػـ
الفيف بينيـ"(َٕ).
ك ػػاؿ ابػػف خلػػدكف" :إف نصػػب اإلمػػاـ كا ػػبال ك ػػد عػػرؼ ك كبػػو فػػي الشػػرع بإ مػػاع الصػػحابة كالتػػابقيف"(ُٕ)ال كىػػذا مػػا

عليو ميكر األمة؛ إذ ث بد لومة مف إماـ إل امة الحػدكد كتك يػو السػرايا لحػرب األعػداف كالػذب عػف بييػة اإلسػالـ كاألخػذ
علػػى يػػد الظػػالـ كاألمػػر بػػالمقركؼ كالنيػػي عػػف المنيػػر(ِٕ)ال إث أف ىػػذا اثتفػػاؽ لػػـ يمنػػت مػػف اثخػػتالؼ فػػي سػػبيؿ إ امػػة ىػػذا

الكا ب كطريؽ ثبكتوال ىؿ ييكف بالشكرل كاثنتخاب؟ أـ ييكف بالنص كالتقييف مف اهلل تقالى؟ أك بقبػارة أخػرل :ىػؿ اإلمامػة
يية دنيكية مصلحية ي كز فييا الرأم كاث تياد؟ أـ أنيا يية دينية ث م اؿ فييا للرأم كاث تياد؟ كذلؾ على رأييف:

ال ي أر األول :أف اإلمامػػة تثبػػت بالشػػكرل كاثنتخػػاب كاثختيػػار دكف الػػنص كالتقيػػيفال كىػػك ػكؿ أىػػؿ الحػػديث كالفقيػػاف كاألشػػاعرة

كالمقتزلة كأيثر الخكارج كالن اريةال ك الت الزيديػة باثختيػار بقػد إمامػة علػي بػف أبػي طالػب كابنيػو الحسػف كالحسػيف ؛ إذ إف إمامػة
ىؤثف عندىـ تثبت بالنص ليان ياف أـ خفيان(ّٕ).

وأما ال أر الثاني :فيك أف اإلمامة تثبػت بػالنص كالتقيػيف مػف اهلل تقػالى علػى اإلمػاـال كىػك رأم الشػيقة اإلماميػة(ْٕ)ال كال اركديػة

مف الزيديةال كالركانديػة مػف القباسػية(ٕٓ)ال كالبيريػة(ٕٔ)ال كىػذا مػا عبػر عنػو البغػدادم بقكلػو" :اختلفػكا فػي طريػؽ ثبػكت اإلمامػة مػف
نػػص أك اختيػػارال فقػػاؿ ال ميػػكر األعظػػـ مػػف أصػػحابنا كمػػف المقتزلػػة كالخ ػكارج كالن اريػػة :إف طريػػؽ ثبكتيػػا اثختيػػار مػػف األمػػة
با تياد أىؿ اث تياد منيـ كاختيارىـ مف يصل ليػاال كزعمػت اإلماميػةال كال اركديػة(ٕٕ) مػف الزيديػةال كالركانديػة(ٖٕ) مػف القباسػية:
أف اإلمامة طريقيا النص مف اهلل تقالى على لساف رسكؿ اهلل  على اإلماـال ثـ نص اإلماـ على اإلماـ بقده"(ٕٗ).

كىيػػذا "فػػإف اثتفػػاؽ علػػى حيػػـ اإلمامػػة كنصػػب اإلمػػاـ كىػػك الك ػػكب يظػػؿ اتفا ػان علػػى أمػػر عػػاـ كمبػػدأ يلػػيال فػػإذا خطكنػػا

خطػػكة إلػػى األمػػاـ كبحثنػػا عػػف السػػبيؿ ألداف ىػػذا الكا ػػب ك ػػدنا فػػرؽ المسػػلميف ػػد انقسػػمت إلػػى مقسػػيريفال يقػػكؿ أحػػدىما :بػػأف

السػبيؿ ألداف ىػذا الكا ػب ىػػك أف تختػار ماعػة المسػػلميف إماميػا كتققػد لػو كتبايقػػو باإلمامػة؛ ألف ىػذا الكا ػػب ىػك كا ػب علػػى
الميلفػػيف أم النػػاسال كىػػذا المقسػػير ييػػـ ميػػكر أىػػؿ السػػنةال كيػػؿ المقتزلػػةال ك ميػػت الخ ػكارجال كيقػػكؿ المقسػػير اوخػػر :إف
السبيؿ إلى أداف ىذا الكا ب ىك النص كالتقييف الذم حدث كتـ مف اهلل كرسكلو علػى شػخص اإلمػاـ أك علػى صػفاتو نصػان ليػان
أك خفيػان علػػى خػػالؼ بػيف فر ػػاف ىػػذا المقسػػير؛ ألف ىػذا الكا ػػب لػػيس كا بػان علػػى ال ماعػػة المسػػلمة كانمػا ىػػك كا ػػب علػػى اهللال

فليس للبشر سبيؿ كاختصاص في ىذا المقاـال كياف ليذا الخالؼ الذم نشأ حكؿ ييفية تمييز اإلماـ صػلة كثيقػة بػالخالؼ حػكؿ
طريػػؽ ك ػػكب اإلمامػػة؛ فالػػذيف ػػالكا بك كبيػػا علػػى اهلل كىػػـ الشػػيقة ػػالكا بػػالنص كالتقيػػيفال كالػػذيف ػػالكا بك كبيػػا علػػى ال ماعػػة
الميلفة كىـ مف عدا الشيقة الكا أك اؿ ميكرىـ :إنيا باثختيار كالققد كالبيقة"(َٖ).

كمف ىنا فإننا "نستطيت القكؿ :بأف ميداف الصراع الحقيقي كاثختالؼ ال ذرم في يية اإلمامة د ياف كث يزاؿ حكؿ
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ىػذه المسػألة ىػؿ طريػؽ اإلمامػة الػنص؟ أـ طريقيػا اثختيػار؟ تلػؾ ىػي المسػألة الرئيسػية فػي الخػالؼ حػكؿ اإلمامػػة"(ُٖ)؛
فبينما اإلمامة في نظر أىؿ السنة كيؿ مف عدا الشيقة يية مصلحية كشػكرل بػيف النػاس تػتـ باثنتخػاب كاثختيػارال فيػي عنػد

الشيقة "أصؿ مف أصكؿ الديف ث يتـ اإليماف إث باثعتقػاد بيػا"(ِٖ)ال لػذلؾ ىػي عنػدىـ ليسػت مػف المصػال القامػة التػي تيف َّػكض
إلى نظر األمةال كيتقيف القائـ بيا بتقيينيـال بؿ ىي ريػف الػديفال ك اعػدة اإلسػالـال كث ي ػكز لنبػي إافالػو كث تفكييػو إلػى األمػةال

بػػؿ ي ػػب عليػػو تقيػػيف اإلمػػاـ ليػػـ(ّٖ)ال بػػؿ كيقلنػػكف صػراحة أنيػػا ث تيػػكف إث بػػالنص مػػف اهلل تقػػالى علػػى لسػػاف النبػػي أك لسػػاف
اإلماـ الذم بلوال كث تيكف باثختيار مف الناسال يقكؿ محمػد ريػا المظفػر(ْٖ)" :نقتقػد أف اإلمامػة أصػؿ مػف أصػكؿ الػديف ...ال

يما نقتقد أنيا يالنبكة لطؼ مف اهلل تقػالى ...ال كالػدليؿ الػذم يك ػب إرسػاؿ الرسػؿ كبقػث األنبيػاف ىػك نفسػو يك ػب أييػان نصػب

اإلمػػاـ بقػػد الرسػػكؿ؛ كلػػذلؾ نقػػكؿ :إف اإلمامػػة ث تيػػكف إث بػػالنص مػػف اهلل تقػػالى علػػى لسػػاف النبػػي أك لسػػاف اإلمػػاـ الػػذم بلػػوال
كليسػت ىػػي باثختيػػار كاثنتخػػاب مػف النػػاس"(ٖٓ)ال ك ػػاف فػػي يتػػاب أصػكؿ اليػػافي" :اإلمامػػة مػػف تمػاـ الػػديف...ال كىػػي أ ػ سػؿ ػػد انر
كأعظـ شػانان كأعلػى ميانػان كأمنػت انبػان كأبقػد اػك انر مػف أف يبلغيػا النػاس بققػكليـ أك ينالكىػا بػمرائيـ أك يقيمػكا إمامػا باختيػارىـ ...ال

كىي منزلة األنبياف كارث األكصياف "...ال كفي مكيت لخر يقػكؿ" :إف اإلمامػة زمػاـ الػديف كنظػاـ المسػلميف كصػالح الػدنيا كعػز
يس اإلسالـ النامي كفرعو السامي"(ٖٔ).
المؤمنيفال إف اإلمامة أ ٌ

كاذا ياف اإلماـ يتـ تقيينو بالنص اإلليي في نظر الشيقةال فال بػد أف ييػكف مقصػكمان مػف ميػت الرذائػؿ كالفػكاحش مػا

ظيػػر منيػػا كمػػا بطػػفال بكصػػفو مسػػتكدعان للقلػػـ اإلليػػي المػػكركثال كتتسػػـ أحيامػػو باليػػركرة بالصػػدؽ كاليقػػيف المطلػػؽال ػػاؿ

الم لسي" :اعلـ أف اإلمامية اتفقكا على عصمة األئمػة -علػييـ السػالـ-ال مػف الػذنكب صػغيرىا كيبيرىػاال فػال يقػت مػنيـ ذنػب
أص ػالنال ث عمػػدان كث نسػػيانان كث لخطػػأ فػػي التأكيػػؿ كث لإلسػػياف مػػف اهلل )ٖٕ("ال كيقػػكؿ محمػػد الحسػػيف لؿ ياشػػؼ الغطػػاف:

"اإلمامػػة منصػػب إليػػي يػػالنبكةال فيمػػا أف اهلل  يختػػار مػػف يشػػاف مػػف عبػػاده للنبػػكة كالرسػػالة ...ال فيػػذلؾ يختػػار لإلمامػػة مػػف

يشػػاف إمام ػان للنػػاس مػػف بقػػده ...ال كاإلمامػػة متسلسػػلة فػػي اثنػػي عشػػر يػػؿ سػػابؽ يػػنص علػػى الالحػػؽ كيشػػترطكف أف ييػػكف
مقصكمان يالنبي عف الخطأ كالخطيئة كاث لزالت الثقة بػو"(ٖٖ)ال كلػذلؾ أك ػب الشػيقة القمػؿ بمػا يصػدر عػف األئمػة مػف أ ػكاؿ
كعػ هدكىا مصػػد انر مػػف مصػػادر الػػديف كحػػذركا مػػف الخػػركج علييػػاال كىنػػا تيمػػف الخطػػكرة فػػي إثبػػات القصػػمة لوئمػػة عنػػد الشػػيقة

باعتبار يؿ ما يصدر عنيـ دينان ث ي كز ت اكزه أك الخركج عليو.

كفي مقابؿ ذلؾ رفض أىؿ السنة يكف اإلمامة أصالن مف أصكؿ اثعتقادال يما رفيكا القػكؿ بػالنص علػى أعيػاف األئمػةال

ك الكا" :لك ياف ثى َّػـ نػص لمػا خفػي كالػدكاعي تتػكافر علػى نقلػو"(ٖٗ)ال كيكيػ الشيرسػتاني فيقػكؿ" :كاذا يانػت الػدكاعي علػى النقػؿ

مك كدة كالصكارؼ عنو مفقكدة كلـ ينقؿال دؿ على أنو لـ ييف في الباب نػص أصػالنال كأييػان لػك عػيف شػخص ليػاف ي ػب علػى
الشػػخص المقػػيف أف يتحػػدل باإلمامػػةال كيخاصػػـ علييػػاال كيخػػكض فييػػاال حتػػى إذا دفػػت عػػف حقػػو سػػيت كلػػزـ بيتػػو فيظيػػر الظػػالـ

عليوال كلـ ينقؿ أف أحدان تصػدل لإلمامػة ك َّادعاىػا نصػان عليػو كتسػليمان إليػو"(َٗ)ال كيػرل البغػدادم" :أف الػنص علػى اإلمػاـ لػك يػاف

كا بػان علػػى الرسػػكؿ  بيانػػو لبينػػو علػػى ك ػػو تقلمػػو األمػػة علمػان ظػػاى انر ث يختلفػػكف فيػػو؛ ألف فػػرض اإلمامػػة يقػػـ اليافػػة مقرفتػػو
يمقرفػػة القبلػػة كأعػػداد الريقػػات"(ُٗ)ال كعليػػو فػػإف أىػػؿ السػػنة لػػـ يثبت ػكا القصػػمة ألحػػد ايػػر األنبيػػاف أيػػا يانػػت صػػفتوال كلػػـ يقكل ػكا
بقصػػمة األئمػػة كالحيػػاـ بػػؿ نظػػركا إلػػييـ علػػى أنيػػـ بشػػر مػػف النػػاس ي ػػكز علػػييـ مػػا ي ػػكز علػػى النػػاسال كىػػـ بيػػذا يفر ػػكف بػػيف
مقػػامي النبػػكة كاإلمامػػةال فػػاألكلى :تشػريت كتبليػػغ عػػف اهلل تقػػالىال كالثانيػػة :ح ارسػػة كتنفيػػذ لمػػا ػػاف بػػو النبػػي ال مػػف عنػػد اهلل مػػت
األخذ بالحسباف ما يط أر في حياة الناس مف ظركؼ كمست دات تستدعي اث تياد كفؽ حسابات المصلحة كالمفسدة.
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كىيػػذا يتي ػ مػػف خػػالؿ ىػػذه المقارنػػة المػػك زة بػػيف التصػػكريف اإلمػػامي كالسػػني لقيػػية اإلمامػػةال بػػأف أىػػؿ السػػنة
تقاملكا مت اإلمامة على أنيا يية دنيكيػة ي ػكز فييػا الػرأم كاث تيػاد كتخيػت فيريػان ثشػتراطات الكا ػت كتحكثتػو كتثبػت

باثختيار كالشكرل كانتخاب األمةال أما اإلمامية فقد عدكا اإلمامة يية دينية تثبت بالنص كالتقييف مف اهلل تقالىال ك ػالكا

بك كب نصب اإلماـ عقالن على اهلل -سبحانو-؛ ألنو لطؼ ث يتـ التيليؼ إث بوال بكصفو ح ة الديف كمصػدر الشػريقةال

كعليػو فاإلمامػة عنػدىـ ألصػػؽ بػالنبكة إذ ىػي عنػدىـ اسػػتمرار لكظػائؼ الرسػالة بكصػفيا مسػػألة دينيػةال كليسػت يػية سياسػػية
يمػػا ي ارىػػا أىػػؿ السػػنةال كبمػػا أف اإلمامػػة ديػػف كميمتيػػا دينيػػة عنػػد الشػػيقة؛ لػػذلؾ ػػالكا :فػػال بػػد مػػف أف ييػػكف اإلمػػاـ القػػائـ بيػػا
مقصكمان مف الذنب كالدنس كالسيك كالخطأ كالنسياف؛ ألف اإلماـ عندىـ مصدر الػديف كحػافظ الشػرع كح ػة اهلل علػى عبػادهال

ك د احتلت القصمة ميانان بار انز في التفيير السياسي الشػيقي حتػى إف كصػؼ اإلمػاـ بػأم فيػيلة أخػرل تتيػافؿ إلػى انػب مػا

أفاض فيو متيلمك الشيقة حيف خلقكا القصمة على األئمةال بحيث أصبحت فيرة القصػمة تمثػؿ ح ػر الزاكيػة كالقاعػدة المريزيػة
التي يقكـ علييا مذىبيـ في اإلمامة.
كيتبػػيف مػػف ذلػػؾ أف الشػػيقة اإلماميػػة ػػد حػػاكلكا صػػيااة بنيػػتيـ الفيريػػة كالسياسػػية لنظريػػة اإلمامػػة صػػيااة يالميػػة

محيمةال يانكا ييدفكف مف خالليا إلى سد الطريؽ أماـ أم نقاش أك اعتراض يميف أف يك و إلييـ مػف خصػكميـال كلػذلؾ
يػػاف القػػكؿ بقصػػمة اإلمػػاـ عنػػدىـ نتي ػػة ثزمػػة يقتيػػييا القػػكؿ بػػالنص الػػذم يتيػػمف بداىػػة إبطػػاؿ اثختيػػار يطريقػػة

لتنصيب اإلماـال إلثبات ما ذىبكا إليو مف أحقية اإلماـ علي بف أبي طالب  في اإلمامػة كعػدـ شػرعية إمامػة مػف سػبقو
مف الخلفاف الراشديف؛ ألنو لـ ييف منصكصان علييـال كاذا ثبت ىذا في حؽ علي بف أبي طالب  فإنو ينسػحب بداىػة علػى
يؿ مف َّ
تدعي الشيقة عصمتو كالنص عليو(ِٗ).

كمػػف أ ػػؿ التأصػػيؿ الفيػػرم لمػػا ذىب ػكا إليػػو اسػػتقانكا بقيػػايا المقتزلػػة كمػػني يـ فػػي اثسػػتدثؿ للػػرد علػػى خصػػكميـ فيمػػا
ذىب ػكا إليػػوال حيػػث ربط ػكا الحا ػػة إلػػى ك ػػكد إمػػاـ مقصػػكـ بأفيػػار كنظريػػات ث شػػؾ فػػي طابقيػػا اإلعت ازلػػيال يػػالقكؿ" :بػػاللطؼ
اإلليي"ال كالقكؿ "بك كب األصل " ك "التحسيف الققلػي"(ّٗ)ال مػت أف نيػكج ىػذه األفيػار فػي علػـ اليػالـ ينػكع مػف ال ػدؿ الفيػرم

كالديني ياف متأخ انر دان عف الصراع السياسي حكؿ اإلمامةال كلقؿ ىػذا يؤيػد الػرأم الػذم يػذىب إلػى القػكؿ" :بػأف ك يػات النظػر
فػػي اإلمامػػة ك يػػات نظػػر يلػػت أصػالن فػػي كيػػت سياسػػي ػػائـ يػراد ت ػػاكزه حتػػى إذا مػػا اختلفػػت اث تيػػادات اتخػػذت يػػؿ كاحػػدة
صكرة عقيدة راح يلتمس ليا الدليؿال فحيف يقكؿ الفير السني :إف اإلمامة تثبت باإل مػاعال ن ػد أف الطػرؼ المقابػؿ كىػـ اإلماميػة

يؤسػػس مك فػػو علػػى أسػػاس أف اإل مػػاع ابػػؿ للخطػػأ فػػال بػػد مػػف مقصػػكـال كىيػػذا ػػافت األدلػػة كبخاصػػة النقليػػة تتبػػت المك ػػؼ
السياسػػي كتقمػػؿ علػػى تبري ػره بمقنػػى أف الكا ػػت ىػػك الػػذم أدل إلػػى صػػيااة النظريػػة"(ْٗ)ال "كممػػا يلفػػت النظػػر أف ركايػػات الشػػيقة

كأسانيدىـ حكؿ اإلمامة تقكد ميقيا إلى أبػي عبػد اهلل قفػر بػف محمػد الصػادؽ أك أبيػو أبػي قفػر محمػد بػف علػيال ممػا يؤيػد
أف ىذا الفير د ط أر على الفير اإلسالمي فقط منػذ عيػد قفػر الصػادؽ أك كالػده علػى أيثػر التقػديرات التػي تؤصػلو كتبحػث لػو

عف سبب ديـ في فير المسلميف"(ٓٗ).

ظ ًيير بكيكح أثر الصراعات السياسية بيف الشػيقة كمقاريػييـ مػف الفػرؽ فػي صػيااة النظريػة السياسػية كتك يييػا
كىذا يي ٍ

حتػػى أخػػذت مػػت تطػػكر الػػزمف صػػكرة عقيػػدة ايػػر ابلػػة للنقػػاشال بػػؿ أصػػب مكيػػكع اإلمامػػة نفسػػو ينػػا ش فػػي يتػػب علػػـ اليػػالـ
يمبحث مف مباحثو؛ ذلؾ أف الشيقة لما اعتبركىا أصػالن مػف أيصػكؿ الػديفال ترتيػز عليػو مقظػـ تقػاليميـال ا تيػى ذلػؾ مػف أىػؿ

السنة تناكليا في مباحثيـ اليالمية للرد علييـ(ٔٗ)ال مت أنو ث نزاع عندىـ في أف مباحثيػا بقلػـ الفػركع أليػؽال "كليػف لمػا شػاعت
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بيف الناس في باب اإلمامة اعتقػادات فاسػدة ...ال ًسػيَّما مػف فػرؽ الػركافض كالخػكارجال كمالػت يػؿ فئػة إلػى تقصػبات تيػاد
تفيي إلى رفض يثير مف كاعد اإلسالـ كنقض عقائد المسلميف كالقدح في الخلفاف ال ارشػديف ...ال ألحػؽ المتيلمػكف ىػذا

الباب بأبكاب اليالـ"(ٕٗ)ال لشدة اثعتناف بالمنايلة عف الحؽ فيياال كتتميمان لفائدة علـ اليالـ.
اخلامتة وأهه اليتائج.

كبقدال فقد ثحظت الدراسة حيكر ال دؿ الديني في يثير مف الصػراعات السياسػية كتطػكر األحػداث المتقلقػة بيػا
في صدر اإلسالـال كبات مف الكاي

ػدان أف الخػالؼ علػى السػلطة كمػا ػرل بقػده مػف أحػداث يػاف لػو انقياسػاتو علػى النػاحيتيف

الدينية كالفيرية في الحياة اإلسالمية كالى ك تناال بحيث يميف أف نقرر بقد ىذه الدراسة النتائج اوتية:

ُ)

ياف للخالفات السياسية التي ك دت مت الفتنة اليبرل التي أكدت بحياة الخليفة الراشد عثمػاف بػف عفػاف ال كتطػكرت
في عيد أمير المؤمنيف علي بف أبي طالب ال ثػـ ظيػرت مػف بقػده فػي صػكرة صػراعات سياسػية حػكؿ اإلمامػةال ثػـ
في صكرة داؿ فيرم اتخذ فيما بقد أسلكب الح اج الققلي فػي مسػائؿ اثعتقػادال أ ػكؿ يػاف ليػذه الخالفػات الػدكر
البارز في ظيكر اثفتػراؽ فػي الػديفال كنشػأة الفػرؽ اليالميػة فػي تػاريل المسػلميفال بحيػث أصػب ليػؿ فر ػة أصػكليا

أاريػػيا السياسػػية فػػي مكا يػػة المنػػاكئيف
المذىبيػػة التػػي تحػػتج ليػػا بالنصػػكص الشػػرعية كالح ػػج الققليػػة اليالميػػة لخدمػػة ا
ليـ؛ إليفاف صبغة شرعية على أفقاؿ حدثت أك د يل أ إلييا في خيـ الصراع.
ِ)

يذلؾ سا ت ىذه الخالفات التػي اصػطبغت بالػديف إلػى بحػث مسػائؿ يالميػة تتقلػؽ بػالحيـ علػى مرتيبػي اليبػائر كمسػألة
ال بػػر كاثختيػػارال كمػػدل مسػػؤكلية اإلنسػػاف عػػف أعمالػػو التػػي تصػػدر عنػػوال كمػػا انبنػػى عليػػو مػػف أبحػػاث مػػف حيػػث الصػػلة

بيف الققؿ كالنقؿال كالتحسيف كالتقبػي ال كايرىػا مػف األفيػار ممػا لػو عال ػة بتيييػؼ األحػداث التػي ك قػت كتى َّػـ تقييميػا تقييمػان
فيريػان دينيػانال فحمػؿ ذلػؾ المسػلميف علػى اثخػتالؼ فػي الػرأم الػديني حكليػاال كربمػا كصػؿ األمػر فػي أشػد حاثتػو إلػى حػػد

التفسيؽ كالتيفير كالحيـ على أصحابيا بالخلكد في النارال فتك و البحث اليالمي إلى بياف حقيقة يػؿ مػف اإليمػاف كاليفػر
كعال تيما بالقمؿ كزيادة اإليماف كنقصانو.

ّ)

تؤيد الدراسة ارتبػاط علػـ اليػالـ فػي مراحلػو األكلػى بيػذه المشػيالت التػي ظيػرت فػي صػدر اإلسػالـ إبػاف الفتنػة كبقػدىاال
كىػػي فػػي مقظميػػا مشػػيالت ظيػػرت ألسػػباب سياسػػيةال ا تيػػد المتيلمػػكف األكائػػؿ كسػػقيـ فػػي تقػػديـ الحلػػكؿ المناسػػبة ليػػا
كعلى أساس دينيال مقتمديف في ذلؾ علػى فيػـ النصػكص الدينيػة كاثسػتناد إلييػا فػي تػدعيـ ك يػات نظػرىـال بحيػث بػات
يثيػػر منيػػا فيمػػا بقػػد يمثػػؿ محػػاكر أساسػػية فػػي المباحػػث اليالميػػة التػػي دار حكليػػا الخػػالؼ الققػػدم بػػيف أتبػػاع تلػػؾ الفػػرؽ
التي أشير إلييا في صفحات البحث.

ْ)

يػػذلؾ يػػاف مػػف اوثػػار المترتبػػة علػػى الصػراعات السياسػػية فػػي النػػاحيتيف الفيريػػة كاليالميػػة؛ بحػػث مسػػألة اإلمامػػة اليبػػرل
نفسيا في يتب اليػالـ كأصػكؿ الػديف ردان علػى الشػيقة الػذيف قلكىػا مػف أريػاف اإليمػاف كأصػالن مػف أصػكلوال مػت أنػو فػي
أصػػلو بحػػث ينػػدرج فػػي إطػػار الفقػػو السياسػػيال كبػػالراـ مػػف يػػقؼ القال ػػة ظاىري ػان بػػيف السياسػػة كعلػػـ اليػػالـ باعتبػػار

اختصاص ػػو ب ػػأمكر الققي ػػدة إث أف كا ػػت الح ػػاؿ كالت رب ػػة أب ػػاف عي ػػس ذل ػػؾ؛ إذ دل ػػت عل ػػى عم ػػؽ الص ػػلة ب ػػيف الخالف ػػات

السياسػػية كاثختالفػػات الققديػػة فػػي الحيػػاة اإلسػػالمية؛ حيػػث شػػيؿ مكيػػكع اإلمامػػة كىػػك مكيػػكع سياسػػي بامتيػػاز بقػػدان
أساسيان في النقاش اليالمي ك كة دافقة لو كمنذ بداياتو األكلى حتى ارتبط القكؿ فييا بقيايا اإليماف كمتقلقاتو.
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أثس الصساعات الطياضية يف ىشأة الفسق وعقائدها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٓ)

نستطيت القكؿ إف الخالفات الققائدية تساكؽ ظيكرىػا مػت الن ازعػات السياسػية شػيئان فشػيئانال كبػذا تحػكؿ الخػالؼ تػدري يان
بيف أتباع ىػذه الفػرؽ مػف السػيؼ إلػى اليػالـال كىػك أمػر ذك دثلػة بالغػة علػى القال ػة القكيػة بػيف اثختالفػات الققائديػة

كالنزاعات السياسية التي أدت دك انر بار انز في نشأة الفرؽ اليالمية كتقػدد اث تيػادات الققائديػةال بحيػث يميػف القػكؿ :إف
مقظـ الفرؽ األكلى التي ظيرت في التاريل اإلسالمي ير ت أصليا في المقاـ األكؿ إلػى تلػؾ الصػراعات التػي تتصػؿ

بالسياسة كالتنازع على الحيػـال كىػك صػراع ػدير بػأف يخلػؽ فر ػان متباينػة اوراف تبقػان لتبػايف مكا فيػاال بػؿ أبقػد مػف ذلػؾ

تشقب الفر ػة الكاحػدة كانقسػاميا علػى نفسػيا إلػى فػرؽ متنازعػة فيريػان حتػى مػت بقيػياال بػؿ كتنػكع أسػاليب اثسػتقطاب
كالدعكة لديياال يما ىػك الحػاؿ مػت فر تػي الخػكارج كالشػيقة مػثالنال كىػذا أمػر يميػف أف يحػدث أك يستنسػل فػي يػؿ زمػاف

ٔ)

كمياف إذ الكا ت خير دليؿ عليو.

تقد التطكرات كاثنقسامات السياسية التي شػيدتيا الفػرؽ كالمػذاىب فيمػا بينيػا حػكؿ التنػازع علػى السػلطة مػف أىػـ القكامػؿ
التػػي أدت إلػػى بػػركز نشػػاط فيػػرم يػػاف مػػف أبػػرز مظػػاىره يث ػرة التػػأليؼ كالتصػػنيؼ القلمػػي لػػدل منظػػرم كمتيلمػػي ىػػذه
و
أساس مذىبي تميز باثستقطاب السياسي كالفيرم كالتقك ت حكؿ الذاتال مما يتطلب مػف الػدارس كالباحػث
الفرؽ كعلى

المنصؼ مزيدان مف اثطالع كالمنيج الرصيف في ييفية التقامؿ مت ىػذا التػراث الفيػرم كالمػذىبي الػذم اصػطبغت بػو
ىذه المؤلفات كالتصانيؼ.

اهلوامش.
(ُ) الشيرستانيال محمد بف عبد اليريـ (ت ْٖٓىػ)ال الممل والنحلال دار اليتب القلميةال بيركتال د.طال د.تال جُال صُّ.

(ِ) يقكؿ الديتكر محمػد البيػي" :إف ال ماعػة أم ماعػةال إذا انقسػمت إلػى شػيت ألمػر مػاال حاكلػت يػؿ شػيقة أف تبقػد نفسػيا عػف أف تيرمػى

بقدـ القرب مف مصػدر الفخػر القػاـ لل ماعػةال ك ػد تحػاكؿ أيثػر مػف ذلػؾ أف تظيػر للػرأم القػاـ أنيػا راعيػة ىػذا المصػدرال كأنيػا كحػدىا
الكفية بمطالبوال كاث يتبت الفناف لنفسياال ألف اثعتراؼ مف فريؽ مف ال ماعة ببقده عػف مصػدر فخرىػا ي و
ػاؼ فػي إفنائػو يمنتس و
ػب ليػذه
ال ماعػػة منػػذ لحظػػة اثعتػراؼ"ال البيػػيال محمػػد محمػػد (ت َُِْق) ،الجانييب اإلل ييي ميين الت كييير اإلاي ميال ميتبػػة كىبػػةال القػػاىرةال

(طٔ)ال ُِٖٗـال صّْ.

(ّ) ينظر :أميفال أحمدال ضحى اإلا مال دار اليتاب القربيال بيركتال (طَُ)ال ُّّْىػُّٗٓ/ـال جّال صٓ.
(ْ) ينظر :التفتازانيال أبك الكفا الغنيميال عمم الك م وبعض مشك تهال دار الثقافةال القاىرةال د.طال ُٕٗٗـال صُٖ.
(ٓ) الشيرستانيال الممل والنحلال جُال صّٖ.
(ٔ) للخكارج أسماف كألقاب أخرل :منيا (الحركرية) :نسبة إلى حركراف رية بظاىر اليكفةال ا تمقػكا فييػا بقػد خػرك يـ مػف ػيش اإلمػاـ
شيتررر
علي ال كمنيا (المحيمة) :ألنيـ رفقكا شقار "ث حيـ إث هلل"ال كمنيا (الشػراة) :فػي إشػارة مػنيـ إلػى كلػو تقػالى :إِ َّن اهلل ا ْ
ضي ِ
رن لر ْييم ال رجَّن ي رة :ُُ[التكبػػة ال ك كلػػو تقػػالى  :رو ِمي رين َّ
الني ِ
ِ
يات
ياس رميين ري ْ
اي ْ
ِمي رين ا ْل ْمي ْيؤ ِم ِن ر
يه ْاب ِت رضييا ر رم ْر ر
شي ِير رن ْ ر
ين أرن ْ ر
ا ي ْ ْم روأ ْرمي ريوالر ْ ْم ب يُ َّ ْ
اهلل :ُِٕ[البقرة ال كاير ذلؾ مف األسماف كاأللقاب التي تطلؽ علييـال ينظر :الشيرستانيال الممل والنحلال جُال صُُُ.

(ٕ) ينظر :الطبرمال محمد بف رير (ت َُّىػ)ال تياري الرايل والمميو ال دار التػراثال بيػركتال (طِ)ال ُّٕٖقال جٓال صِٕ.ٕٓ-
كاألشقرمال علي بف إسماعيؿ (ت ِّْىػ)ال مقاالت اإلا ميين واخيت
القصريةال بيركتال ُُُْىػَُٗٗ/ـال جُال صْٔ.

المصيمينال تحقيػؽ :محمػد محػي الػديف عبػد الحميػدال الميتبػة

(ٖ) الشيرستانيال الممل والنحلال جُال صَُٔ .كاألشقرمال مقاالت اإلا ميينال جُال صْٔ.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علي الفواش
(ٗ) مياف يقت بيف بغداد كحلكاف رب اليكفة.
(َُ) ابػػف تيميػػةال أحمػػد بػػف عبػػد الحلػػيـ (ت ِٖٕق)ال مجمييوع ال تيياو ال تحقيػػؽ :خيػػرم سػػقيدال الميتبػػة التك يفيػػةال القػػاىرةال ََِٖـال
جُٗال صٖٗال صِٗ .كالطبرمال تاري الرال والممو ال جٓال صْٔ .ٔٔ-كابف األثيرال علي بف أبي اليرـ (ت َّٔىػ)ال
الكامل في التاري ال دار صادرال بيركتال د.طال ُّٗٗىػُٕٗٗ/ـال جّال صِِّّٖٔ-ال صّٕٖ.َّٗ-

(ُُ) ينظػػر :البغػػدادمال عبػػد القػػاىر بػػف طػػاىر (ت ِْٗى ػػ) :ال ييرب بييين ال ييربال تحقيػػؽ :محػػي الػػديف عبػػد الحميػػدال دار المقرفػػةال
بيركتال د.طال د.تال صٕٔ .ٕٖ-كالشيرستانيال الممل والنحلال جُال صُُُ .اإلسػفرايينيال شػاىفكر بػف طػاىر (ت ُْٕىػػ)ال
التبصييير فييي الييدين وتمييييز ال رقيية الناجييية عيين ال ييرب ال ييالكينال دار اليتػػب القلميػػةال بيػػركتال د.طال د.تال صِْ .كينظػػر:

الطبرمال تاري الرال والممو ال جٓال صُٖ .ّٖ-كابف األثيرال الكامل في التاري ال جّال صُّْ.ّْٖ-
(ُِ) ي ار ت :الشيرستانيال الممل والنحلال جُال صُُّ .كالبغدادمال ال رب بين ال ربال صُٖ.

(ُّ) بلدة رب الر ة تقت على شاط الفرات مف ال ية الغربيةال ػرل فييػا اث تتػاؿ بػيف علػي كمقاكيػة -ريػي اهلل عنيمػا -فػي شػير
صفر سنة (ّٕق)ال الذم انتيى بحادثة التحييـ بينيما.

(ُْ) أميفال أحمدال فجر اإلا مال ميتبة النيية المصريةال القاىرةال (طُُ)ال ُٕٓٗـال صِٗٓ.
(ُٓ) ي ار ت :أميفال أحمدال المصدر الاابب ن اهال صِٗٓ.

(ُٔ) شيقة الر ؿ أتباعو كأنصػارهال كيػؿ ػكـ ا تمقػكا علػى أمػر فيػـ شػيقةال كأصػؿ الشػيقة :الفر ػة مػف النػاس علػى حػدةال كيػؿ مػف عػاكف
إنسانان كتحزب لو فيك لو شيقةال كيقت على الكاحد كاثثنيف كال مػتال كالمػذير كالمؤنػثال بلفػظ كاحػد كمقنػى كاحػد .ينظػر :ابػف منظػكرال
ن
محمد بف ميرـ (تُُٕق)ال لاان العربال دار صادرال بيركتال (طّ)ال ُُْْقال مادة (شيت)ال جٖال صُٖٖ.

(ُٕ) الشيرسػػتانيال الممييل والنحييلال جُال صُْْ .كينظػػر :الحلػػيال ابػػف المطيػػر الحسػػف بػػف يكسػػؼ (تِٕٔق)ال البيياب الحيياد

عشر ،بشرحي ،الايور والحايني عميهال تحقيؽ :ميدم محقؽال مؤسسة انتشارات أستافال مشيدال ُّٖٔقال صّٗ.ْْ-

(ُٖ) الشيرستانيال الممل والنحلال جُال صُّٓ .كاإلسفرايينيال التبصير في الدينال صِٔ .كالبغدادمال ال رب بين ال ربال صّٓ.
(ُٗ) ينظر :الشيرستانيال الممل والنحلال جُال صُْٓ.

الحلػػيال ابػػف المطيػػر الحسػػف ابػػف
(َِ) ي ار ػػت :المظفػػرال محمػػد ريػػاال عقائييد اإلماميييةال القػػاىرةال (طِ)ال ُُّٖىػػال صْٗ .ُٓ-كينظػػر :ي
يكسؼ (تِٕٔق)ال كش

الم ارد في شرح تجريد االعتقادال مؤسسة النشر اإلسالميال ـال (طُْ)ال ُّّْقال صَْٗ.ْٗٔ-

(ُِ) ينظر :عرفافال عرفاف عبد الحميد (ت ُِْٖق)ال درااات في ال رب والعقائد اإلاي ميةال مؤسسػة الرسػالةال بيػركتال (طُ)ال
َُْْقُْٖٗ/ـال صّْ .ْْ-كالخطيبال محمد أحمدال الحركات الباطنية في العالم اإلا مي عقائدها وحكيم اإلاي م في ياال
ميتبة األ صىال عمافال (طِ)ال َُْٔقُٖٗٔ/ـال صٓٓال كما بقدىا.

(ِِ) ينظر :عرفػافال درااات في ال رب والعقائد اإلاي ميةال صِٓ .ِٕ-كالقفػارمال ناصػر بػف عبػداهللال أصيول ميبهب الشييعة اإلماميية
االثنى عشريةال (طِ)ال ُْٗٗـال جُال صٕٓ.َٖ-

(ِّ) اؿ محمد لؿ ياشػؼ الغطػاف" :اإلمامػة ىػي األصػؿ الػذم امتػازت بػو اإلماميػةال كامتػازت عػف سػائر فػرؽ المسػلميف"ال لؿ ياشػؼ
الغطافال محمد الحسيف (ت ُّّٕق)ال أصل الشيعة وأصول اال مطبقػة القرفػافال صػيداال َُّّقال صٓٗ .كيقػكؿ محمػد ريػا
المظفر" :اإلمامة أصؿ مف أصكؿ الديف ث يتـ اإليماف إث باثعتقاد بيا"ال المظفرال محمد رياال عقائد اإلماميةال صْٗ.

(ِْ) الشيرستانيال الممل والنحلال جُال صُٕٓ.
(ِٓ) أميفال فجر اإلا مال صِٕٗ.

(ِٔ) ينظر :الشيرسػتانيال المميل والنحيل ،جُال صُّٔ .ُّٕ-كالحػكاليال سػفر بػف عبػد الػرحمفال ظياهرة اإلرجيا فيي ال كير اإلاي ميال
دار اليلمةال (طُ)ال َُِْقُٗٗٗ/ـال صُِٓال كما بقدىا.

اجمللة األزدىية يف الدزاضات اإلضالمية ،مج ( ،)11ع (1440 ،)2ه2019/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 227

19

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 15 [2021], Iss. 2, Art. 10

أثس الصساعات الطياضية يف ىشأة الفسق وعقائدها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ِٕ) ي ار ت :أميفال فجر اإلا مال صِٕٗ كما بقدىا.

(ِٖ) ينظر :الطبرمال محمد بف رير (تَُّق)ال ت بيب األثارال تحقيػؽ :ناصػر بػف سػقد كزميلػوال مطػابت الصػفاال ميػة الميرمػةال
َُِْقال جِال صُُٖ.

(ِٗ) الشيرستانيال الممل والنحلال جُال صُّٕ.

(َّ) ابف تيبةال عبػداهلل بػف مسػلـ الػدينكرم (ت ِٕٔىػػ)ال اإلمامية والاياايةال المقػركؼ "بتػاريل الخلفػاف"ال مؤسسػة ناصػر للثقافػةال بيػركتال
َُٖٗـال جُال صِٕٔ.

(ُّ) ابف المرتيىال أحمد بف يحيى (ت َْٖىػ) المنية واألملال تحقيؽ :محمد كاد مشػيكرال مؤسسػة اليتػاب الثقافيػةال القػاىرةال ُٖٖٗـال
صٓ.

(ِّ) اليمذانيال عبد ال بار بف أحمد (ت ُْٓىػػ)ال المضني في أبواب التوحيد والعدلال تحقيػؽ :عبػد اليػريـ عثمػافال (طِ)ال ميتبػة النييػة

المصػريةال القػػاىرةال ُٖٖٗـال صْال أك الػػدار المصػرية للتػػأليؼ كالتر مػػةال جٖال تحقيػػؽ :عبػػد الحلػػيـ محمػػكدال كسػػليماف دينػػاال

(طّ) .كينظر :خطبة الكليد بف عبد الملؾ لما كلي الخالفة سنة (ٖٔق)ال عند :ابف يثيرال إسماعيؿ بػف عمػر (ت ْٕٕق)ال
البداية والن ايةال ميتبة المقارؼال بيركتال (طٖ)ال َُُْقَُٗٗ/ـال جٗال صَٕ.

(ّّ) ابف تيبةال اإلمامة والايااةال جُال صِٓٓال صُِٔ.
(ّْ) ابف األثيرال الكامل في التاري ال جّال صْْٗ.

(ّٓ) بيصة بف ذؤيب أبك سقيد الخ ازعػي الفقيػوال يػاف كالػي خػتـ كبريػد الخليفػة عبػد الملػؾ بػف مػركاف كياتبػان لػوال كيػاف ثقػة مأمكنػان
يثير الحديثال كلد يكـ الفت ال كتكفي بدمشؽ سنة (ٖٔىػػ)ال ك يػؿ سػنة (ٕٖىػػ)ال الػذىبيال محمػد بػف أحمػد (ت ْٖٕىػػ)ال ايير
أع م النب

ال تحقيؽ :شقيب األرنؤكطال كلخػركفال مؤسسػة الرسػالةال (طّ)ال َُْٓىػػُٖٗٓ/ـال جْال صِِٖ .كابػف يثيػرال

البداية والن ايةال جٗال صّٕ.

(ّٔ) ابف تيبةال اإلمامة والايااةال جِال صُْ.

(ّٕ) يػػركل أف ر ػالن ػػاؿ "ثبػػف عمػػر  :ظيػػر فػػي زماننػػا ر ػػاؿ يزنػػكف كيسػػر كف كيشػربكف الخمػػر كيقتلػػكف الػػنفس التػػي حػػرـ اهللال ثػػـ
يحت ػػكف علينػػا كيقكلػػكف يػػاف ذل ػؾ فػػي علػػـ اهللال فغيػػب ابػػف عمػػرال ك ػػاؿ :سػػبحاف اهلل يػػاف ذلػػؾ فػػي علػػـ اهللال كلػػـ ييػػف علمػػو

ليحمليـ على المقاصػي" .ابػف المرتيػىال المنيية واألميلال صٕال صَُال كطػاش يبػرم زادةال أحمػد بػف علػي (ِٔٗق)ال م تياح
الاعادة ومصباح الايادةال دار اليتب القلميةال بيركتال (طُ)ال َُْٓقُٖٗٓ/ـال جِال صِّ.

(ّٖ) م ػػف بي ػػؿ اثش ػػتقاؽ م ػػف الي ػػدال ألني ػػـ أني ػػركا الق ػػدر اإللي ػػيال بمقن ػػى :أثبتػ ػكا للقب ػػد ػػدرة تك ػػد الفق ػػؿ بانفرادى ػػا كاس ػػتقالليا.
الشيرستانيال الممل والنحلال جُال صُْ.

(ّٗ) ػػاؿ عنػػو الػػذىبي" :مقبػػد بػػف عبػػداهلل بػػف عػػكيمرال ك يػػؿ :ابػػف عبػػداهلل بػػف عيػػيـال نػػزؿ البص ػرةال كأكؿ مػػف تيلػػـ بالقػػدر فػػي زمػػف
الصػػحابةال حػػدث عػػف عم ػراف بػػف حصػػيف كمقاكيػػةال كابػػف عبػػاس كابػػف عمػػر ...ال ك ػػد ىكثٌقػػو يحيػػى بػػف مقػػيفال ك ػػاؿ أبػػك حػػاتـ:

"صدكؽ في الحديث" .ينظر :الذىبيال اير أع م النب ال جْال صُٖٓ .ُٖٕ -كابف يثيرال البداية والن ايةال جٗال صّْ.

(َْ) أم ث ػػدر كاألمػػر يسػػتأنؼ اسػػتئنافان مػػف ايػػر أف يسػػبؽ بػػو سػػابؽ يػػاف كتقػػديرال كانمػػا اختيػػارؾ كدخكلػػؾ فيػػوال ينظػػر :ابػػف
منظكرال لايان العيربال جٗال صُْ .كالزبيػدمال محمػد بػف محمػد (ت َُِٓق)ال تياج العيروس مين جيواهر القياموسال دار
اليدايةال جِّال صّْ.

(ُْ) عبد الرحمف بف محمد بف األشقث بف يس اليندمال مف أشراؼ اليكفةال كثه الح اج بف يكسؼ على س ستاف سنة (َٖىػ)ال
ك يز لو يشا يبي انر لمتابقة الفتكحات فيياال فلما استقر بيا خلت الح اج كخرج عليوال فقاتلو الح اج في ك قات عدةال إلػى أف تػـ
تلو سنة (ْٖىػ) أك سنة (ٖٓىػ) .الذىبيال اير أع م النب

ال جْال صُّٖ.
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(ِْ) ىك سقيد بف يثير بف عفيرال َّ
حدث عنو البخارم كابف مقيف كعبد اهلل بف حمادال كأخرج لػو مسػلـ كالنسػائي بكاسػطة كيػاف ثقػة
إماماال كلد سنة (ُْٔق)ال كتكفى سنة (ِِٔق) .ينظر :الذىبيال اير أع م النب

(ّْ) ابف يثيرال البداية والن ايةال جٗال صّْال كلقؿ ال ار

ال جَُال صْٖٓ.

أف تلو يػاف بػأمر مػف الخليفػة عبػد الملػؾ بػف مػركاف بقػد أف ػاـ بصػلبو

بدمشؽال كأف ذلؾ ياف بقد سنة (ْٖىػ) ك بؿ سنة (َٗىػ)ال ألف فتنة ابف األشقث كخرك و على الح اج ابتدأت مػف أكاخػر سػنة

(َٖىػػ) كاسػػتمرت إلػػى سػػنة (ْٖىػػ)ال حتػػى ػػبض عليػػو ك تػػؿال علػػى مػػا تػػذير لنػػا يتػػب التػكاريلال ينظػػر :ابػػف األثيػػرال الكامييل فييي

التاري ال جْال صْٕٓ .َِٓ-كالحنبليال عبد الحي بف القمػاد (ت َُٖٗق)ال شبرات البهب في أخبار من بهيبال دار اليتػب
القلميػػةال بيػػركتال جُال صٕٖ .ْٗ-ك ػػاؿ الػػذىبي " :ػػاؿ قفػػر بػػف سػػليماف حػػدثنا مالػػؾ بػػف دينػػارال ػػاؿ" :لقيػػت مقبػػدان ال ينػػي

بميػػة بقػػد ابػػف األشػػقث كىػػك ػري ال كيػػاف اتػػؿ الح ػػاج فػػي الم ػكاطف يليػػا" .الػػذىبيال محمػػد بػػف أحمػػد (ت ْٖٕى ػػ)ال ميييزان

االعتييدال فييي نقييد الرجييالال تحقيػػؽ :علػػي محمػػدال دار المقرفػػةال بيػػركتال (طُ)ال ُِّٖقُّٗٔ/ـال جْال صُُْ .كمقلػػكـ أنػػو
ياف ثبف األشقث فػي تػاؿ الح ػاج أربػت ك قػات رئيسػيةال ىػي :ك قػة بًتيسػتىر سػنة (ُٖىػػ)ال كك قػة بالزاكيػة سػنة (ِٖى ػ)ال كك قػة

دير ال ما ـ سنة (ّٖىػ)ال كك قة في أرض ىم ٍس ىيف مف أرض د يؿ باألىكازال سنة (ْٖىػ)ال [ينظر :ابف تيبةال عبػداهلل بػف مسػلـ
الػدينكرم (تِٕٔىػػ)ال المعييار ال تحقيػػؽ :ثػػركت عياشػةال دار المقػػارؼال القػػاىرةال (طْ)ال صّٕٓ ال فػػإذا يػاف مقبػػدان حيػػر مػػت

ابف األشقث المكاطف يلياال كرله مالػؾ بػف دينػار بميػة كىػك ػري بقػد ابػف األشػقثال فييػؼ ييػكف مقتلػو سػنة (َٖىػػ) ككفػاة ابػف

األشقث سنة (ْٖىػ أكٖٓىػ)ال كلذلؾ لـ ي زـ خليفة بف خياط بمقتلو سنة (َٖىػ)ال كىك أ ػرب المػؤرخيف إلػى عصػرهال كانمػا ذيػره

في تاريخو ممف مات بقد الثمانيف ك بؿ التسقيف .ابف خياطال خليفة بػف خيػاط (َِْق)ال تياري خمي ية بين خيياطال تحقيػؽ :أيػرـ
يػياف القمػػرمال دار القلػػـال دمشػؽال (طِ)ال ُّٕٗقال صَِّ .كلػػذلؾ أميػػؿ إلػػى أف الػ ار

(ْٖىػ)ال (ٖٔىػ)ال ألف كفاة الخليفة عبدالملؾ بف مركاف يانت سنة ٖٔىػال كاهلل أعلـ.

فػػي تػػاريل كفاتػػو ىػك مػػا بػػيف عػػامي

(ْْ) ينظػػر :البخػػارمال محمػػد ب ػف إسػػماعيؿ (ِٔٓق)ال التيياري الكبيييرال دائ ػرة المقػػارؼ القثمانيػػةال حيػػدر أبػػادال جٕال صّٗٗ .كالػػذىبيال
اير أع م النب

ال جْال صُٕٖ .كالحنبليال شبرات البهبال جُال صٕٖال صٖٖ.

(ْٓ) ابف تيبةال المعار ال صُْْ .كطاش يبرم زادةال م تياح الايعادةال جّال صّّ .كالمقريػزمال أحمػد بػف علػي (ت ْٖٓىػػ)ال
المواعظ واالعتبار ببكر الخطط واآلثارال الشيير بػ "الخطط"ال دار اليتب القلميةال بيركتال (طُ)ال ُُْٖقال جْال صُٖٗ.

كالذىبيال ميزان االعتدال في نقد الرجالال جْال صُُْ.
(ْٔ) المقريزمال الخططال جْال صُٖٗ.

(ْٕ) ابيين نباتييه المصيير ال محمػػد بػػف محمػػد (ت ٖٕٔىػػ)ال اييرح العيييونال تحقيػػؽ :محمػػد أبػػك الفيػػؿ إبػراىيـال دار الفيػػر القربػػيال
(طْ)ال ُُِّقال صُٕٓ.

(ْٖ) ابف يثيرال البداية والن ايةال جٗال صّْ.
(ْٗ) ينظػػر :ابػػف تيميػػةال مجمييوع ال تيياو ال جٕال صِٖٓ .كالسػػفارينيال محمػػد بػػف أحمػػد (ت ُُٖٗى ػػ)ال لوامييا األن يوار وا يواطا
األارار األثريةال الميتب اإلسالميال بيركتال (طّ)ال ُُُْىػُُٗٗ/ـال جُال صِٗٗ.

(َٓ) ينظػػر :بػػدكمال عبػػد الػػرحمفال مييباهب اإلا ي ميين" ،المعتزليية واألشيياعرة"ال دار القلػػـ للماليػػيفال بيػػركتال (طّ)ال ُّٖٗـال جُال
صُُِ.

(ُٓ) ابف تيبةال المعار ال صْْٖ .كطاش يبرم زادةال م تاح الاعادةال جُال صّٓ.

(ِٓ) ينظر :ابف األثيرال الكامل في التاري ال جٓال صِّٔ .كابف يثيرال البداية والن ايةال جٗال صّّٓ .كابف المرتيىال المنية
واألملال صَّ.ِّ-

(ّٓ) السفارينيال لواما األنوار الب يةال جُال صَّٔ.
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أثس الصساعات الطياضية يف ىشأة الفسق وعقائدها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ْٓ) ينظر :الشيرستانيال الممل والنحيلال جُال صّٕ .كالبغػدادمال ال يرب بيين ال يربال صُُِ .كينظػر :اإلسػفرايينيال التبصيير
في الدينال صٕٗ.

(ٓٓ) الشيرستانيال الممل والنحلال جُال صِٕ.
(ٔٓ) المرجا الااببال جُال صّٕ.

(ٕٓ) البغدادمال ال رب بين ال ربال صُِِ .كالشيرستانيال الممل والنحلال جُال صّٕ.
(ٖٓ) ينظر :ابف األثيرال الكامل في التاري ال جٓال صِّٔ .كابف يثيرال البداية والن ايةال جٗال صَّٓ.

(ٗٓ) ي ار ت :القاسميال ماؿ الديفال تاري الج مية والمعتزلةال مؤسسة الرسالةال بيركتال (طُ)ال ُٕٗٗـال صُٔ.ُٖ-

(َٔ) ىك كاصؿ بف عطاف الغزاؿ (َُُّٖ-ق)ال رأس المقتزلة كزعيميا الػذم تنسػب إليػوال يقػاؿ ألتباعػو الكاصػليةال كلػد بالمدينػة كنشػأ
بالبصرة .ينظر :الشيرستانيال الممل والنحلال جُال صَْ.

(ُٔ) الشيرستانيال الممل والنحلال جُال صِْ .كاإلسفرايينيال التبصير في الدينال صِٔ.
(ِٔ) التفتازانيال عمم الك م وبعض مشك تهال صْٕ.ْٖ-
(ّٔ) ينظر :البغدادمال ال رب بين ال ربال صُُٖ.
(ْٔ) المرجا الااببال صُُٗ.َُِ-

(ٓٔ) مستشػػرؽ إيطػػالي عػػاش فػػي الفت ػرة مػػف (ُُِّٕٖٖٗ-ـ)ال كمػػف أبػػرز يتبػػو المطبكعػػة" :تػػاريل اوداب القربيػػة مػػف ال اىليػػة حتػػى
عصر بني أمية".

(ٔٔ) ينظػػر :أمػػيفال فجيير اإلاي مال صَِٗ .كنلينػػكال يػػارلك الفكنسػػك (ت ُّٖٗـ)ال "بحييوث فييي المعتزليية"ال منشػػكر يػػمف يتػػاب :التػراث
اليكناني في الحيارة اإلسالميةال تر مة :عبد الرحمف بدكمال ميتبة النيية المصريةال مصرال َُْٗـال صُٕٗ.ُّٖ-

(ٕٔ) النكبختيال الحسف بف مكسػى (ت َُّق)ال فيرب الشييعةال مطبقػة الدكلػةال اسػتانبكؿال ُُّٗـال صٓ .كينظػر :الشيرسػتانيال
الممل والنحلال جُال صُّٔ.

(ٖٔ) الملطيال محمد بف أحمد (ت ّٕٕق)ال التنبيه والرد عمى أهل األهوا والبدعال تحقيؽ :محمد زينيـال ميتبة مدبكليال القاىرةال
(طُ)ال ُُّْقُّٗٗ/ـال صَّ .كالتفتازانيال عمم الك م وبعض مشك تهال صْٔ.

(ٗٔ) يقػػرؼ المػػاكردم اإلمامػػة بأنيػػا" :خالفػػة النبػػكة فػػي ح ارسػػة الػػديف كسياسػػة الػػدنيا"ال [المػػاكردمال علػػي بػػف محمػػد (تَْٓى ػػ)ال
األكلػػى أف يقػػاؿ ىػػي
األحكييام الاييمطانيةال مطبقػػة البػػابي الحلبػػيال مصػػرال (طُ)ال َُٔٗـال صٓ ال كيقرفيػػا اإلي ػػي بقكلػػو" :ك ٍ
خالفة الرسكؿ في إ امة الديف بحيث ي ب اتباعو على األمة يافػة"ال [اإلي ػيال عبػد الػرحمف بػف أحمػد (تٕٔٓىػػ)ال المواقي

في عمم الك مال عالـ اليتبال بيركتال د.طال د.تال صّٓٗ ال كيقػكؿ ابػف خلػدكفال فػي تقريفيػا" :ىػي فػي الحقيقػة خالفػة عػف

صػاحب الشػرع فػػي ح ارسػة الػديف كسياسػػة الػدنيا"ال [ابػف خلػػدكفال عبػد الػػرحمف بػف محمػد (ت َٖٖىػػ)ال المقدميةال دار ال يػػؿال

بيػػركتال د.طال د.تال صُُِ ال فػػي حػػيف يقرفيػػا الشػػيقة بقػػكليـ" :اإلمامػػة رئاسػػة عامػػة لشػػخص مػػف األشػػخاص فػػي أمػػكر
الديف كالدنيا"ال [ينظر :الحليال الباب الحياد عشيرال صُٕٗ ال "كاإلمػاـ ىػك الػذم لػو الرئاسػة القامػة فػي أمػكر الػديف كالػدنيا

نيابة عػف النبػي "ال [الشػيل المفيػدال محمػد بػف محمػد (ُّْق)ال النكيت االعتقادييةال تحقيػؽ :ريػا المختػارمال مطبقػة ميػرال

إيػرافال (طُ)ال ُُّْقال صُْ .كالطكسػػيال نصػػير الػػديف (ت ِٕٔق)ال تمخيييا المحصييل ،المقػػركؼ ب ػ" :نقػػد المحصػػؿ"ال

دار األيكافال بيركتال (طِ)ال َُْٓقُٖٗٓ/ـال صِْٔ .

(َٕ) البغدادمال عبد القاىر بف طاىر (ت ِْٗىػ)ال أصول الدينال دار اليتب القلميػةال بيػركتال (طِ)ال ََُْىػػَُٖٗ/ـال صُِٕ.
كينظر :الرازمال محمد بف عمر (تَٔٔق)ال محصل أفكار المتقدمين والمتيُخرينال ميتبػة اليليػات األزىريػةال القػاىرةال صَِْ.

كالشكيانيال محمػد بػف علػي (َُِٓق)ال نييل األوطيار شيرح منتقيى األخبيارال دار إحيػاف التػراثال القػاىرةال جٖال صِٔٓ .كابػف حػزـ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علي الفواش
األندلسػػيال علػػي بػػف أحمػػد (تْٔٓى ػػ)ال ال صييل فييي الممييل واأله يوا والنحييلال دار اليتػػب القلميػػةال بيػػركتال (طِ)ال َُِْى ػػ/

ُٗٗٗـال جّال صّ .كابػػف خلػػدكفال المقدمييةال صُُِ .ُِِ-كينظػػر :الشيرسػػتانيال ن اييية اإلقييدام فييي عمييم الكي مال تحقيػػؽ:

الفرد يػكـال ميتبػة الثقافػة الدينيػةال َُٕٗـال صْٖٕ .كالقايػي عبػد ال بػارال المضنيي فيي أبيواب التوحييد والعيدلال تحقيػؽ :عبػد

الحليـ محمكد كرفيقوال الدار المصرية للتأليؼ كالتر مةال القاىرةال جَِال ؽُال صْٕ .كالمظفرال عقائد اإلماميةال صٓٔ.ٔٔ-

(ُٕ) ابف خلدكفال المقدمةال صُُِ.ُِِ-

(ِٕ) كث عبػرة بخػػالؼ الن ػػدات مػػف الخػكارجال كأبػػي بيػػر األصػػـ كىشػػاـ الفػػكطي مػػف المقتزلػػةال الػػذيف ػػالكا" :ث يلػػزـ النػػاس فػػرض
اإلمامػػة كانمػػا علػػييـ أف ي ارع ػكا القػػدؿ كاإلنصػػاؼ كالحػػؽ فيمػػا بيػػنيـ"ال [ينظػػر :الشيرسػػتانيال الممييل والنحييلال جُال صُُٔ.

كالبغدادمال أصول الدينال صُِٕ .كاألشقرمال مقاالت اإلا ميينال جِال صَُٓ .كابف حػزـال ال صيل فيي المميل والنحيلال
جّال صّ .كالشػػكيانيال نيييل األوطييار شييرح منتقييى األخبييارال جٖال صِٔٓ .كأحمػػد المرتيػػىال طبقييات المعتزلييةال صٔٓال
كصُٔ ال ألف إ ماع األمة منققد على خالؼ كليـ.

(ّٕ) ينظر :األشقرمال مقاالت اإلا ميينال جُال صُُْ .كالفرافال أبػك يقلػي محمػد (ت ْٖٓىػػ)ال المعتميد فيي أصيول اليدينال تحقيػؽ:
كديت حدادال دار المشرؽال بيركتال ُّٕٗـال صِِّ.

(ْٕ) المظفرال عقائد اإلماميةال صٔٔ .كابف المطير الحليال الحسف بف يكسؼ (ت ِٕٔق)ال األل ين فيي إمامية أميير الميؤمنين
عمي بن أبي طالبال دار األلفيفال اليكيتال َُْٓقُٖٗٓ/ـال صْْ.

(ٕٓ) ك الت بالنص علي القباس بف عبد المطلب كمف بقػده كلػدهال كمػنيـ مػف ػاؿ :ىػي لػو كألكثده مػف بقػده بػاإلرثال [ينظػر :أبػك
يقلي الفرافال المعتمد في أصول الدينال صِِّ .كالبغدادمال أصول الدينال صِٕٗ .كالقايي عبد ال بارال شرح األصيول
الخماةال صْٕٓ .كابف حزـال ال صل في الممل والنحيلال جّال صٖ .كمحمػد عمػارةال اإلاي م وفماي ة الحكيمال (طُ)ال دار

الشركؽال ُٖٗٗـال صِّٓ .

(ٕٔ) كىـ الذيف الكا بالنص على إمامة أبي بيرال اؿ ابف تيمية" :ذىبت طكائؼ مف أىؿ السنة إلى أف إمامة أبي بير ثبتػت بػالنصال
كالنزاع في ذلؾ مقركؼ في مذىب أحمػد "...ال [ينظػر :ابػف تيميػةال أحمػد بػف عبػدالحليـ (ت ِٖٕق)ال من ياج الاينة فيي نقيض

كي م الشيييعة القدريييةال تحقيػػؽ :محمػػد رشػػادال دار الفيػػيلةال الريػػاضال ُِْْقال جُال صَّْ ال كذيػػر القايػػي أبػػك يقلػػي فػػي

ذلػػؾ ركايتػػيف عػػف اإلمػػاـ أحمػػد" :أحػػدىما :أنيػػا تثبػػت باثختيػػارال كبيػػذا ػػاؿ ماعػػة مػػف أىػػؿ الحػػديث كالمقتزلػػة كاألشػػقريةال كىػػذا
اختيار القايي أبي يقلي كايره .كالثانية :أنيا تثبت بالنص الخفي كاإلشارةال كبيذا اؿ الحسػف البصػرمال ك ماعػة أىػؿ الحػديثال
كبيػػر ابػػف أخػػت عبػػد الكاحػػد كالبييسػػية مػػف الخ ػكارج"ال [الف ػرافال المعتم يد فييي أصييول الييدينال صِِّ .كينظػػر :القرطبػػيال محمػػد

(تُٕٔق)ال الجاما ألحكام القرآنال مؤسسة مناىؿ القرفافال بيركتال د.طال د.تال جُال صِٖٔ .

(ٕٕ) ال اركدية :فر ة مف فرؽ الزيديةال تنسب إلى أبي ال اركد كزيػاد بػف المنػذر اليمػذاني اليػكفي (ت َُٓىػػ)ال كيػاف إماميػان فػي أكؿ
أمره ثـ صار زيديانال كمف مذىبيـ النص على إمامة علي كأكثده بالكصؼ كاف لـ يسميـال ثـ تيكف اإلمامػة بقػد الحسػف كالحسػيف
شكرل في أكثدىماال فمف خرج منيـ بالسيؼ كىك عالـ ش اع فيك إماـال [ينظر :الشيرستانيال الممل والنحلال جُال صُٕٓ .

(ٖٕ) الركانديػػة :نسػػبة إلػػى ركانػػد بلػػدة ريبػػة مػػف أصػػفيافال كيقػػاؿ نسػػبة إلػػى عبػػداهلل الركانػػدمال كىػػي فر ػػة االيػػة مػػف القػػائليف بالتناسػػل
كالحلكؿال ك د الكا :بإمامة القبػاس بقػد علػي بػف أبػي طالػبال ك ػالكا :ىػي لػو كلكلػده مػف بقػده بػالنصال كيسػمكف يػذلؾ بالقباسػيةال

اسػػتمرت إلػػى أيػػاـ المنصػػكرال ك ػػالكا بألكىيتػػوال فػػأمر مقػػف بػػف ازئػػدة كخػػرج إلػػييـ بقسػػيره فقػػتليـ[ .األشػػقرمال مقيياالت اإلاي ميينال

جُال صٔٗ .كينظر :حطاف الػدكرمال الحركات ال دامة في اإلا م ،الروانديية والبابكييةال دار الشػؤكف الثقافيػة القامػةال (طُ)ال

بغدادال ُٖٗٗـال صّٓ كما بقدىا .

(ٕٗ) البغدادمال أصول الدينال صِٕٗ .كينظر في رأم الشيقة كتشخيص اوراف المخالفة ليـ :ابف المطير الحليال األل ين في إمامة
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أثس الصساعات الطياضية يف ىشأة الفسق وعقائدها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أمير المؤمنين عمي بن أبي طالبال صْْ.ْٓ-

(َٖ) محمد عمارةال اإلا م وفما ة الحكمال صَِٓ .كينظر :الشيرستانيال الممل والنحلال جُال صُٖ .َِ-كاألشقرمال مقاالت
اإلا ميينال جِال صُْٖ.

(ُٖ) محمد عمارةال اإلا م وفما ة الحكمال صَِٓ.

(ِٖ) يقػػكؿ محمػػد ري ػػا المظفػػر" :اإلمام ػػة أصػػؿ م ػػف أصػػكؿ الػػديف ث ي ػػتـ اإليمػػاف إث باثعتق ػػاد بيػػا"ال [المظف ػػرال عقائيييد اإلمامييييةال

صٓٔ ال ك ػػاؿ ابػػف المطيػػر الحلػػي" :اإلمامػػة عنػػدنا مػػف ملػػة مػػا ىػػك أعظػػـ أريػػاف الػػديفال كأف اإليمػػاف ث يثبػػت دكنيػػاال كعنػػدىـ

يقني مف عدا الشيقةال أنيا ليست مف أرياف الديف بؿ ىػي مػف فػركع الػديف"ال [ينظػر :الحلػيال األل يين فيي إمامية أميير الميؤمنين
عمي بن أبي طالبال صْٔ ال كيذىب بقض علماف الشيقة المقاصريف إلى أف اإلمامة ليست مف أصكؿ الديف كانمػا ىػي أصػؿ

مف أصكؿ مذىب التشيت مف بػاب التقريػب بػيف السػنة كالشػيقةال كيػاف أكؿ مػف ػاؿ بػذلؾ الشػيل محمػد علػي لؿ ياشػؼ الغطػافال

في يتابو "أصؿ الشيقة كأصكليا"ال كبقي ىػذا فػي اليتػاب إلػى طبقتػو الثانيػة عشػرة حيػث رفقػت ىػذه المقالػةال كصػارت أييػان مػف

أصكؿ الديفال ك رل على ما ذىب إليو الشيل ياشػؼ الغطػافال محمػد علػي ناصػر كمحمػد ػكاد مغنيػةال [ينظػر :الػدكرمال أصيول

الدين اإلا ميال صٓٓال كصَٔ .

(ّٖ) ينظػػر :ابػػف المطيػػرال األل ييين فييي إماميية أمييير المييؤمنين عمييي بيين أبييي طالييبال صِْ .كينظػػر :لؿ ياشػػؼ الغطػػافال أصييل
الشيعة وأصيول اال صٓٗ .كالمظفػرال عقائيد اإلمامييةال صْٗال كصٓٔ .كابػف خلػدكفال المقدميةال صُِٕ .كالشيرسػتانيال
الممل والنحلال جُال صُْْ.ُْٓ-

(ْٖ) محمد ريا محمد بف عبد اهلل بف أحمدال مف لؿ المظفرال فقيو إماميال مف أىؿ الن ػؼال كلػد عػاـ (ُِِّىػػَُْٗ/ـ) كتػكفي
عاـ (ُّْٖىػُْٗٔ/ـ)ال لو يتاب في أصكؿ الفقوال كيتاب "عقائد اإلمامية"ال [ينظر :الزريليال األع مال جٔال صُِٕ .

(ٖٓ) محمد ريا المظفرال عقائد اإلماميةال صٓٔ.ٔٔ-

(ٖٔ) ينظػػر :اليلينػػيال محمػػد بػػف يققػػكب (ت ّّٗق)ال أصييول الكييافيال تر مػػة :حػػاج سػػيد ػكادال دار الف ػػرال بيػػركتال (طُ)ال ُِْٖق/
ََِٕـال جُال صُُٖ .كيقكؿ الخميني" :إف لوئمػة مقامػان لػـ يصػؿ إليػو ملػؾ مقػرب كث نبػ هي مرسػؿ"ال [ينظػر :الخمينػيال الحكومية

اإلا ميةال صِٓ .

(ٕٖ) الم لسػيال محمػػد بػػا ر (ت ُُُُق)ال بحييار األنيوار الجامعيية لييدرر أخبييار األئميية األط ييارال مؤسسػػة الكفػػافال بيػػركتال (طِ)ال ُّٖٗـال
جِٓال صَِٗ .كينظػػر :ابػػف المطيػػر الحلػػيال األل ييين فييي إماميية أمييير المييؤمنين عمييي بيين أبييي طالييبال صَٓال كصٔٔ.ٕٔ-
كاب ػػف بابكي ػػو القم ػػيال محم ػػد ب ػػف عل ػػي (ُّٖق)ال االعتقيييياداتال مؤسس ػػة اإلم ػػاـ الي ػػادمال ػػـال (طّ)ال ُّْٓىػ ػػال صَّْ.َّٓ-

كالمظفرال عقائد اإلماميةال صٕٔ.

(ٖٖ) لؿ ياشؼ الغطافال أصل الشيعة وأصول اال صَُّ.
(ٖٗ) الشيرستانيال الممل والنحلال جُال صَٗ.

(َٗ) الشيرستانيال ن اية اإلقدام في عمم الك مال صُْٖ.
(ُٗ) البغدادمال أصول الدينال صَِٖ.

(ِٗ) ينظر :البندارمال محمدال التشيا بيين م يوم األئمية والم يوم ال اراييال دار عمػارال عمػافال (طُ)ال ُٖٖٗـال صَُُٕٗٔ-ال
حيث يقكؿ" :عصمة اإلماـ يانت مبر ار للتػدليؿ علػى ادعػائيـ بأحقيػة علػي  كأفيػليتو لإلمامػة مػف الصػحابة الػذيف بػايقيـ

المسػػلمكف للخالفػػةال ممػػا دفقيػػـ إلػػى إظيػػار الطقػػف علػػييـال كلػػذلؾ ات ي ػكا إلػػى الػػدفاع عػػف عصػػمة الرسػػؿ بصػػفتيـ أئمػػة" .كينظػػر:
الخطيبال محمد أحمدال عقيدة العصمة بين اإلمام وال قيه عند الشيعة اإلماميةال (طُ)ال ميتبة األ صىال عمافال ُْٗٗـال صّ.

(ّٗ) ينظر :الشيل المفيدال النكت االعتقاديةال صْْ .ْٓ-كابف المطير الحليال األل ين في إمامة أمير المؤمنين عمي بن أبي طالبال
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صِٓال صُّّٕ-ال كصِْ .ّْ-كالطكسيال تمخيا المحصلال صُْٖ.

(ْٗ) ينظر :عرفاف عبد الحميدال نظرية والية ال قيهال (طُ)ال دار عمارال األردفال ُٖٗٗـال صَِ كما بقدىا.
(ٓٗ) محمد عمارةال اإلا م وفما ة الحكمال صُِٔال كي ار ت :يتب الراكية عند الشيقة :أصكؿ اليافي لليلينيال كمقاني األخبػارال
كمف ث يحيره الفقيو :ثبف بابكيو القميال كايرىا.

(ٔٗ) ي ار ت :ابف خلدكفال المقدمةال صُْٓ.

(ٕٗ) التفتػػازانيال مسػػقكد بػػف عمػػر (ت ِٕٗى ػػ)ال شييرح المقاصييدال تحقيػػؽ :عبػػد الػػرحمف عمي ػرةال عػػالـ اليتػػبال بيػػركتال (طِ)ال ُُْٗى ػػ/
ُٖٗٗـال جٓال صِّْ .اؿ اومدم" :كاعلـ أف اليالـ في اإلمامة ليس مف أصكؿ الدياناتال بػؿ مػف الفركعيػاتال ايػر أنػو

لمػا ى ىػرت القػادة بػذيرىا فػي أكاخػػر يتػب المتيلمػيف كمصػنفات األصػكلييفال رينػا علػػى القػادة فػي ذيرىػا ىينػاال مشػيريف إلػػى
تحقيؽ أصكليا كتنقي فصكليا"ال [اومدمال علي بف محمد (ت ُّٔىػ)ال أبكار األفكار في أصول الدينال دار اليتب القلميػةال

بيركتال ُِْْىػََِّ/ـال جّال صُْٓ .
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