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مقدمة:
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العاملين وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليما
كثيرا.
أنزل هللا ّ
عز وجل القرآن على أفضل وأكمل الخلق ,رسالة عامة شاملة مهيمنة على
جميع األديان السابقة ولم يستطع حمل القرآن أحد غير محمد خليفة هللا الحقيقي
فكان صدره (صلى هللا عليه وآله) الوحيد الذي حمل القرآن الذي حوى جميع الكتب
السماوية وهيمن عليها.
فهو دستور السالم الحنيف دستور الرسالة السالمية املحمدية الخاتمة التي تواكب
الخلق إلى أن يرث هللا األرض ومن عليها فهي رسالة حوت قابلية االستمرار والخلود
ومتكفلة بجميع شئون الحياة فتعالج جميع الشكاليات وتنظم العالقات املترامية
األطراف.
أن هذه الرسالة على الرغم من متانتها وعصمتها وتلبيتها لجميع الحاجات إال ّ
إال ّ
أن
املطبق اللهي ُأ َ
بعد عنها فلم ُيسمح له ممارسه دوره اللهي فتمخضت إشكاليات ظن
الكثير بأنها خلل دستوري فراح يطعن بالدين اللهي بدعوى ججزه عن مواكبة متطلبات
الحياة وغيرها !
ّ
فراحت العقول واألوهام تسطر النظريات في الدين اللهي فنشأت الفتن وكثرت
املذاهب مما أدى لضياع الحقيقة عند كثير من الناس املنهمكين بالدراسات الدينية فضال
عن غيرهم.
ُ
ومن املواضيع البالغة األهمية والتي كثر فيها اللغط موضوع الخالفة اللهية فنجد
خالفا حادا بين املسلمين فيه مع ّأنهم جاهلون بالعديد من الحقائق الثابتة للخليفة
اللهي كما ّ
أن قارئ التراث السالمي يجد تخبطا واضحا بين النصوص وبين اآلراء التي
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يتبناها متبعو تلك النصوص فلم تكن اآلراء وليدة النصوص الدينية وإنما ُم ِزجت مع
النصوص اجتهادات وتخمينات لم تلدها النصوص بل هي وليدة األوهام والظنون كما
أننا نجد الكثير ممن عدل عن االستدالل بالنصوص الدينية إلى األدلة العقلية فصار
يردد" :ينقاد وال ينقاد ويمكن وال يمكن" وهكذا.
والحق – وأقولها بكل إنصاف – ّ
إن الدين اللهي لم يفهمه من ادعى تمثيله فضال عن
غيره فضاعت الحقيقة ّ
وتعرضت املعارف الدينية ملسخ وتحريف كبير جدا نتيجة الجهل
ُ
سمت النتيجة لصالح
والفراط والتفريط فأصبحت املعادلة بين العقل والوحي !! فح ِ
العقل عند الكثير ُ
وه ِجر الوحي وتعاليمه وظلمت الحقيقة.
فالكثير ّ
ضيع حق خلفاء هللا بإلغائه مطلق الفرق بين خليفة هللا وبين غيره من الناس
ومساواته مع بقية الناس في كل ش يء وغفل عن الجانب املعنوي (الروح) الذي أحياه
خليفة هللا بإخالصه وجهاده لنفسه وحبسه لشهواته بينما قتل الكثير الجانب الروحي
الذي ُف َ
طر عليه.
ونتج عن ذلك اتهام هللا عز وجل بمجانبة العدل تعالى عن ذلك علوا كبيرا لكونه
اختار األنبياء واألوصياء وعصمهم وترك سائر الناس ثم يثيب األنبياء واألوصياء ويحاسب
سائر الناس الذين لم ُيعصموا من الذنب !
وفي مقابل من ضيع حق خليفة وساواه مع غيره مطلقا نجد البعض اآلخر يضفي عليه
صفات تخرجه عن البشرية وتصفه بصفات ال يمكن لبشر أن يتصف بها – بما هو بشر
– كعدم النسيان مطلقا مع ّ
أن هذه صفة الالهوت املطلق سبحانه !
وهكذا ضاعت الحقيقة نتيجة الجهل بمفاد النصوص الدينية والذهاب خلف الظنون
واالوهام !
فلم أجد ما يشفي غليل الباحث املنصف الذي يتطلع إلى املعرفة الحقيقية لفترة
طويلة حتى ّ
تفضل هللا ّ
عز وجل على ّ
األمة بالقائم املوعود ووارث علم أبائه سادة الخلق؛
السيد أحمد الحسن (عليه السالم) فوجدت ضالتي فيما خطته يمينه املباركة حول
خلفاء هللا سبحانه فجاء هذا البحث كي يجيب املنصفين الذين عشقوا الحقيقة عن
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بعض أسئلتهم الكثيرة حول خلفاء هللا وحول آل محمد (عليهم السالم) ومقاماتهم
وفضلهم.
ملاذا الخالفة ؟ وملاذا الخليفة إنسان ؟
وهل الخليفة منصب من هللا تعالى أم من الناس ؟ وهل الشورى تقوم مقام التنصيب
اللهي بعد رحيل األنبياء ؟ وهل ينقطع االستخالص بعد رحيل األنبياء ؟
وملاذا اختلف الخلفاء إلى أنبياء ورسل وأئمة ؟
وكيف سجدت املالئكة للخليفة ؟ وهل يصح السجود لغير هللا تعالى ؟
وهل وظيفة الخليفة تقتصر على الجانب السياس ي والداري في العالم املادي أم
تتعداهما ؟
وهكذا العديد من األسئلة التي لم يستطيع الكثير من دعاة العلم أن يجيبوا عنها.
فجاء هذا البحث ليجيب عن تلك األسئلة – وغيرها – جوابا صحيحا مستندا إلى
املصدر املرض ي عند هللا تعالى؛ كتاب هللا والعترة الهادية .ويسهم في بيان ش يء من العقيدة
الحقة املتوافقة مع النصوص الدينية في خلفاء هللا سبحانه وضرورة وجودهم وامتداد
وجودهم النوري في عالم الخلق ويبين الخليفة الحقيقي الذي هو الهدف من الخلق وهو
محمد بن عبدهللا (هللا في الخلق) ويبين منزلة أهل بيته (عليهم السالم) التي لم يصلها ال
نبي مرسل وال ملك ّ
مقرب.
ّ
كما أنه يعين القارئ على فهم العديد من النصوص الدينية التي تحدثت عن مقامات
خلفاء هللا ومنازلهم بشكل عام وعن درجة محمد وآل محمد (صلوات هللا عليهم) بينهم
بالخصوص.
هذا املعنى الذي ال زال خفيا على الكثير من دعاة العلم فتجدهم يتخبطون في
تفسيرهم اآليات والروايات واالحاديث بسبب فقدانهم القواعد اللهية وعدم إحاطتهم
بعلوم السماء فأبعدوا القرآن – وهو أعظم وأقدس كتاب – عن جانبه املعنوي وجعلوه
ينظر إلى جانب املادة والدنيا التي لم ينظر هللا إليها بسبب دناءتها !
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فالشجرة التي تخرج من طور سيناء هي شجرة الزيتون عندهم ! ولم يلتفتوا إلى أن
ّ
املفسر
اآلية تقول (تنبت بالدهن) فهل توجد شجرة حقيقية تنبت بالدهن ؟! ثم يذهب
ّ
ويسطر العديد من الفوائد لزيت الزيتون ويفسر (صبغ لآلكلين) بمعنى الحساء املتعارف
عليه والتين بمعناه املادي وهكذا أصبح القرآن كتابا أرضيا معزوال عن السماء وناظرا
لجسد النسان فقط بغض النظر عن جانبه املعنوي الذي يمثل حقيقة النسان!! فلم
ينصفوا القرآن كما أنصفوا املؤلفات التي تتحدث عن علم النفس وتحليالت علماء
النفس التي اعتنت بالبعد املعنوي والنفس ي لإلنسان !
َ َْ ْ
َ ْ َ َ
وال أدري كيف يمكن تعقل ما تقدم إذا قرآنا قوله تعالى﴿ :ل ْو أن َزل َنا َهذا ال ُق ْرآ َن َعلى
َّ َ ْ َ ْ َ
َ َّ
ضرُب َها ل َّ
ال َن ْ
َج َبل َل َ َرأ ْي َت ُه َخاشعا ُم َت َ
ص ِّدعا م ْن َخ ْش َ
األ ْم َث ُ
اس ل َعل ُه ْم
لن
ك
ل
ت
و
ه
الل
ة
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ َ َ َّ ُ َ ()1
يتفكرون﴾ .
ُ
فهل الجبل يتصدع ملا يكون الكالم عن التين والزيتون وغيرهما مما تعورف عليه من
الفاكهة ؟!
وملا ُجهل القرآن ُجهل خليفة هللا الذي يمثل القرآن الناطق واملبين والوسيط بين الحق
والخلق.
وال يسعني إال ّ
أن أتقدم بالشكر لسيدي وموالي السيد أحمد الحسن (عليه السالم)
فقد اعتمدت على ما خطته يمينه املباركة فله الفضل الجزيل والثناء الجميل.
هذا وقد قسمت البحث إلى خمسة فصول وخاتمة:
ُ
الفصل األولّ :
تعرضت فيه ألهم ما كتب حول موضوع الخالفة عند أبناء السنة
والجماعة والنظريات التي يصورها البعض منهم لنظام الحكم السالمي كالثيوقراطية
والديمقراطية ونقدها .وتعرضت فيه أيضا للخلط بين مفهوم الخالفة والمامة وعدم
تقوم الخالفة بالحكم الدنيوي وغير ذلك مما يطرحه أبناء السنة والجماعة من
اعتقاداتهم في الخالفة والخليفة كي يتاح للقارئ املقارنة بين تصويرهم للخليفة اللهي
وبين مقام خليفة هللا الحقيقي الذي انتهينا إليه في نهاية البحث.

 .1الحشر.21 :
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الفصل الثاني :وخصصته ألهم اعتقاد عندهم في طريقة االستخالف وأنه يتم عبر
الشورى وتعرضت لنقدها على املستوى النظري والتطبيقي وتاريخ بدئها وأنها جاءت
ُ
متأخرة كثيرا عن خالفة أبي بكر وعمر وإنما أسسها عمر بن الخطاب لبعاد خليفة النبي
الشرعي؛ وهو المام علي بن أبي طالب (عليه السالم).
الفصل الثالث :وتعرضت فيه ملا جاء في كتاب هللا الكريم حول االستخالف وجعل
الخليفة واستمرارية الجعل بمقتض ى حكمة هللا وحاجة البشرية إلى الخليفة اللهي كما
وتعرضت فيه ملميزات الخليفة اللهي التي البد أن تتوفر فيه والتي لم نجدها فيمن ّ
تسموا
بعد النبي بالخلفاء تاركا السهاب في ذلك اعتمادا على ما سيستوحيه القارئ من كون
الخالفة عهدا إلهيا وليس لإلنسان دور فيه.
الفصل الرابع :وتعرضت فيه للحجة أو الخليفة ووجوده النوري قبل خلق العالم
بأكمله وأن ابتداء الخلق بخليفة إلهي وهو العقل األول أو املخلوق األول وهو الخليفة
الكامل محمد بن عبدهللا املكي التهامي اليماني والذي ختم الرسال به وفتح الرسال منه
(صلى هللا عليه وآله)ّ .
وتعرضت ملوقف بعض أبناء السنة والجماعة من الروايات التي
تبين املخلوق األول واختالفها وكيفية الجمع بينها .كما تعرضت أيضا إلى عدم خلو األرض
من حجة هلل.
الفصل الخامس :وتعرضت فيه لخليفة هللا الكامل الذي خلق هللا عز وجل الخلق
ّ
للوصول إليه لكونه الوحيد الذي وصل للمعرفة الحقة حتى تجلت فيه الذات اللهية في
أتم صورة تنسجم مع املخلوق فأصبح هللا في الخلق أو الالهوت في الخلق الحاكي
للالهوت املطلق فهو الخليفة الحقيقي وكل من سبقه من خلفاء هللا (عليهم السالم)
ّ
يحكي صورة لهذا الخليفة الكامل (صلى هللا عليه وآله) وأنه روح هللا التي أوجب هللا
السجود على املالئكة وإبليس ملا نفخت في جسد آدم (عليه السالم) .وجميع خلفاء هللا
تفاضلوا بقدر حكايتهم لهذا الكمال الذي حكاه محمد (صلى هللا عليه وآله) فهم صورة
ملحمد (صلى هللا عليه وآله) وكل منهم صلوات هلل عليهم بحسبه ومنزلته ولهذا أصبح أهل
بيته (عليهم السالم) سادة الخلق بعده لكونهم اقرب من حاكاه من خلفاء هللا سبحانه.
كما وتعرضت ملقام محمد (صلى هللا عليه وآله) الذي لم يصله قبله وال بعده أحد
قط وهو الفتح املبين الذي به ال يبقى ملحمد (صلى هللا عليه وآله) شخصية فيكون عند
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فنائه النسان الكامل علي بن أبي طالب (عليه السالم) خليفته بالحق وأقرب الصور التي
تحكي محمدا (صلى هللا عليه وآله).
الخاتمة :واستخلصت فيها ما تقدم بعبارات موجزة.
فصلوات هللا على محمد النبي األمي الحاشر الناشر البشير النذير السراج املنير وعلى آل
بيته الطيبين الطاهرين األئمة واملهديين.

()1

الفصل األول
قراءة نقدية فيما كُتبَ يف موضوع اخلالفة اإلسالمية
املبحث األول :ماذا تعني الخالفة ؟ وماذا يعني الخليفة ؟
املبحث الثاني :مناقشة القول بكون الخالفة واإلمامة ش يء واحد
املبحث الثالث :مناقشة القول بعدم صحة اطالق خليفة هللا على األنبياء
املبحث الرابع :مناقشة القول بخلو القرآن والسنة من الخالفة
َ
املبحث الخامس :خالفة النوع البشري وخالفة املصطفين (عليهم السالم)
املبحث السادس :الخالفة اإللهية ال تتقوم بالحكم الدنيوي
ً
املبحث السابع :الحكم اإلسالمي ليس ديمقراطيا
ً
املبحث الثامن :الحكم اإلسالمي ليس ثيوقراطيا

املبحث األول :ماذا تعين اخلالفة ؟ وماذا يعين اخلليفة ؟
املعنى اللغوي للخالفة:
ََ َ
ْ َْ َ
(واس َتخلف فالنا من فالن :جعله مكانه .وخلف فالن فالنا إذا
جاء في لسان العرب:
َ
ََ
َ
كان خ ِل َيف َته .يقال :خلفه في قومه ِخالفة .وفي التنزيل العزيز( :وقال موس ى أل ِخيه هارون
َ
ََ
ُْ
َ َّ
َ
ُ َّ َ ْ
اخل ْفني في ق ْومي) .وخل ْف ُته أيضا إذا جئت بعده .ويقال :خل ْف ُت فالنا أخ ِل ُفه تخ ِليفا
َ ُ
َْ ُ
ْ ْ
واس َت ْخ ْلف ُته َأنا َج َع ُلته َخ َ
ْ
واس َتخلفه :جعله خليفة .والخ ِليفة :الذي ُي ْستخلف ممن
ليفتي.
قبله والجمع خالئف ) (.)1
وجاء في القاموس املحيط( :الخالفة :لغة مصدر خلف يقال :خلفه خالفة كان
خليفته وبقي بعده والجمع خالئف وخلفاء) ( .)2ويقول الفراهيدي في العين( :والخليفة:
من استخلف مكان من قبله ويقوم مقامه) (.)3
ْ َ َ ُ ُّ ْ َ ُ َ َ
َ َ
ُْ ُ
ان األ ْعظ ُم َيخلف َمن ق ْبله َوي ُس ُّد َم َس ُّد ُه) (.)4
ويقول الزبيدي( :والخ ِليفة :السلط
ويقول الجوهري في الصحاح( :والخليفة :السلطان األعظم  ...والجمع الخالئف  ...ويقال:
خلف فالن فالنا إذا كان خليفته .يقال خلفه في قومه خالفة .ومنه قوله تعالى( :وقال
موس ى ألخيه هارون أخلفني في قومي) .وخلفته أيضا إذا جئت بعده) (.)5

 .1لسان العرب:ج 9ص .83املؤلف :ابن منظور الوفاة 711 :سنة الطبع :محرم  1405الناشر :نشر أدب الحوزة.
 .2القاموس املحيط :ج 3ص .142املؤلف :الفيروز آبادي الوفاة.817 :
 .3كتاب العين للفراهيدي :ج 4ص .267املؤلف :الخليل الفراهيدي الوفاة 175 :تحقيق :الدكتور مهدي املخزومي -
الدكتور إبراهيم السامرائي الطبعة :الثانية سنة الطبع 1409 :الناشر :مؤسسة دار الهجرة  -ايران – قم.
 .4تاج العروس :ج 12ص .196 – 194املؤلف :الزبيدي الوفاة 1205 :تحقيق :علي شيري سنة الطبع 1994 - 1414 :م.
املطبعة :دار الفكر – بيروت الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت.
 .5الصحاح :ج 4ص .1356املؤلف :الجوهري الوفاة 393 :تحقيق :أحمد عبد الغفور العطار الطبعة :الرابعة سنة الطبع:
 1987 - 1407م الناشر :دار العلم للماليين  -بيروت – لبنان.
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ويقول الطريحي( :والخليفة :السلطان األعظم  ...والخليفة :من يقوم مقام الذاهب
ويسد ّ
مسده) (.)1
هذه بعض التعاريف اللغوية للخالفة.
املعنى االصطالحي للخالفة:
ُع ّرفت الخالفة اصطالحا ّ
بعدة تعاريف منها:
قال ابن خلدون( :والخالفة هي حمل الكافة على مقتض ى النظر الشرعي في مصالحهم
األخوية والدنيوية الراجعة إليها إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها
بمصالح اآلخرة فهي في الحقيقة خالفة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة
الدنيا به) (.)2
وقال التفتازاني( :الخالفة رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا خالفة عن النبي صلى هللا
عليه وسلم) (.)3
وقال الدهلوي( :هي الرئاسة العامة في التصدي لقامة الدين بإحياء العلوم الدينية
وإقامة أركان السالم والقيام بالجهاد وما يتعلق به من ترتيب الجيوش والفرض
للمقاتلة وإعطائهم من الفيء والقيام بالقضاء وإقامة الحدود ورفع املظالم واألمر
باملعروف والنهي عن املنكر نيابة عن النبي (صلى هللا عليه وسلم) (.)4
واملقصود بـ (صاحب الشرع) في كالم ابن خلدون :النبي (صلى هللا عليه وآله) .كما نجد
التصريح بذلك في تعريفي التفتازاني والدهلوي.

 .1مجمع البحرين :ج 5ص .57 – 55املؤلف :الشيخ فخر الدين الطريحي الوفاة 1085 :الطبعة :الثانية سنة الطبع1362 :
ش املطبعة :چاپخانه طراوت الناشر :مرتضوي .تهران .ناصر خسرو .پاساژ مجيدى  /ليتوگرافي طراوت.
 .2تاريخ ابن خلدون :ج 1ص .191الناشر  :دار إحياء التراث العربي  -بيروت – لبنان.
 .3نقال عن دالئل الصدق لنهج الحق :ج 1ص . 28تحقيق :مؤسسة آل البيت (عليهم السالم) لحياء التراث .الطبعة :األولى.
سنة الطبع  .1422 :املطبعة  :ستاره – قم .الناشر  :مؤسسة آل البيت (عليهم السالم) لحياء التراث – دمشق.
 .4إزالة الخفاء الفصل األول من املقصد األول :مسألة في تعريف الخالفة .نقال عن نفحات االزهار:ج 17ص .298الطبعة:
األولى سنة.1378 – 1420 :
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وعلى هذا تكون الخالفة لشخص ينوب عن النبي (صلى هللا عليه وآله) ويتلخص دوره
في أمرين أحدهما؛ الحفاظ على الدين السالمي واآلخر سياسة املسلمين طبقا للنظم
السالمية.
ويستظهر الدكتور عبدالقادر عوده من تعريف املتقدمين للخالفة ّ
أن النبي (صلى هللا
عليه وآله) له وظيفتان :إحداهما؛ الرئاسة العامة والتي اطلق عليها (الرئاسة الدولية)
واآلخر؛ التبليغ عن هللا سبحانه وقد انتهت برحيل النبي (صلى هللا عليه وآله) فلم يبق
لخليفة النبي (صلى هللا عليه وآله) إال الوظيفة األولى وهي؛ القيام بأمر املسلمين
وسياستهم بما تمليه عليه الشريعة السالمية.
قال بعد نقله لتعريف ابن خلدون وغيره( :وظاهر من تعاريف الفقهاء أنهم يعتبرون
الخليفة قائما مقام النبي في رئاسته الدولية ناظرين في ذلك إلى أن النبي له وظيفتان:
وظيفة التبليغ عن هللا ووظيفة القيام على أمر هللا وسياسة الدنيا به .فلما توفي الرسول
انتهت وظيفة التبليغ وبقيت الوظيفة األخرى فوجب أن يقوم بأدائها من يستطيع القيام
بأعبائها وألنه يخلف الرسول في هذا األمر سمي خليفة) (.)1
فالخليفة  -كما يرى الدكتور عبدالقادر عوده  -من خلف النبي في الحكم وسياسة
املسلمين فقط لكون احدى الوظيفتين (وظيفة التبليغ عن هللا) انتفى موضوعها برحيل
النبي (صلى هللا عليه وآله) !!
بينما نجد الكاتب سميح عاطف يقول( :الخليفة هو الذي ينوب عن األمة في
السلطان وفي تنفيذ الشرع .)2( )...
فيجعل الخليفة نائبا عن األمة في السلطان وتنفيذ أحكام الشريعة وليس خليفة النبي
في الحكم !!
وسيأتي بطالن ما ذهبوا إليه وقصوره عن بيان حقيقة الخالفة اللهية في الفصول
اآلتية.

 .1السالم وأوضاعنا السياسية :ص .82املؤلف :الدكتور عبد القادر عودة .مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة.
 .2نظام السالم :ص.49
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وقد ّبين املقصود بالخالفة العديد ممن تأخر عن ابن خلدون وغيره بتعابير مختلفة
لكنها ال تختلف عن املعنى الذي أورده ابن خلدون وغيره.

املبحث الثاني :مناقشة القول بكون اخلالفة واإلمامة شيئا واحدا
ذهب بعضهم إلى جعل الخالفة والمامة بمعنى واحد يقول ابن خلدون( :قد بينا
حقيقة هذا املنصب وأنه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به
تسمى خالفة وإمامة والقائم به خليفة وإماما ّ
فأما تسميته إماما فتشبيها بإمام الصالة في
اتباعه واالقتداء به ولهذا يقال المامة الكبرى ّ
وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبي في
أمته فيقال خليفة بإطالق وخليفة رسول هللا) ( .)1وقال املارودي( :المامة :موضوعة
لخالفة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا) ( .)2وقال الدكتور سميح عاطف (:)
(الخالفة :رئاسة عامة للمسلمين جميعا في الدنيا لقامة أحكام الشريعة السالمية وحمل
الدعوة السالمية إلى العالم .وهي عينها المامة التي هي والخالفة بمعنى واحد) ( .)3ويقول
الكاتب عبدالقادر عوده (( :)الخالفة أو المامة العظمى رئاسة الدولة السالمية
فالخليفة أو المام األعظم هو رئيس الدولة السالمية األعلى) (.)4
مفصال ّ
ّ
أن المامة تختلف عن مقامي النبوة والرسالة ويكفي ملعرفة الفرق
وسيأتينا
َ
َ َ َ َّ ُ َّ َ َ ّ َ َُ
َ
َ
﴿وإذ ْابتلى إ ْب َراه َ ُ
َ
اعلك
يم َرُّبه ِبك ِل َم ٍ
بين المامة والنبوة قوله تعالىِ ِ :
ات فأتمهن قال ِإ ِني ج ِ
ِ ِ
َّ
ال َو ِم ْن ُذ ّرَّيتي َق َ
ِل َّلناس إ َماما َق َ
ال َال َي َن ُ
ال َع ْه ِدي الظ ِ ِامل َين﴾(.)5
ِِ
ِ ِ
حيث إن المامة مقام ناله النبي إبراهيم (عليه السالم) بعد أن كان نبيا.
 .1تاريخ ابن خلدون :ج 1ص.191
ن
 .2األحكام السلطانية والواليات الدينية :ص .15املؤلف :علي بن محمد البغدادي املاوردي .الناشر :توزيع دار التعاو للنشر
والتوزيع عباس أحمد الباز مكة املكرمة.
 -سميح عاطف الزين باحث ومؤلف له العديد من املؤلفات في الفكر السياس ي والديني.
 .3نظام السالم :ص .48املؤلف :سميح عاطف .دار الكتاب املصري دار الكتاب اللبناني :الطبعة االولى 1409 :ه1989 -م.
ٌ
 -عبدالقادر عودة رجل قانون مصري ينتمي لإلخوان املسلمين اتهم باملشاركة في اغتيال جمال عبدالناصر وأعدم في /9
ديسمبر 1954 /م.
 .4السالم وأوضاعنا السياسية :ص .82املؤلف :الدكتور عبد القادر عودة .مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة.
 .5البقرة.124 :
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أن الخالفة اسم شامل للنبوة والرسالة والمامة ّ
وسيأتي ّ
وأن المامة أعلى مقاما من
النبوة والرسالة.

املبحث الثالث :مناقشة القول بعدم صحة اطالق "خليفة اهلل" على
األنبياء (عليهم السالم)
تقدم ّ
أن لفظ الخليفة بمقتض ى داللته اللغوية يطلق على من خلف غيره .وعرفنا
ُ
ّ
أيضا التعاريف التي ذكرت للخليفة وأنه خلف النبي (صلى هللا عليه وآله) في أمته وقام
مقام النبي (صلى هللا عليه وآله) في األمة ولكن هذا املعنى أحد األقوال في املسألة
ويوجد قوالن آخران:
الخالفة تكون عن الخليفة السابق.
الخالفة تكون عن هللا سبحانه.
قال الدكتور إسماعيل بدوي (( :)1اختلف العلماء فيمن تكون عنه الخالفة على ثالثة
آراء:
الرأي األول :الخالفة تكون عن الخليفة السابق؛ فالخليفة الالحق خلف الخليفة
السابق فيقال :فالن خليفة فالن واحدا بعد واحد حتى ينتهي األمر إلى أبي بكر فيقال
فيه :خليفة رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)  ...الرأي الثاني :الخالفة تكون عن هللا؛ ّ
ألن
الخليفة يقوم بحق هللا تعالى في عباده .ويستدل أصحاب هذا الرأي بقول هللا تعالى جده:
َ ُ َ َّ
َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َْ
ض﴾( .)2ويرى الزمخشري إن هذا جائز في حق األنبياء
﴿وهو ال ِذي جعلكم خال ِئف األر ِ
(عليهم السالم) دون غيرهم؛ ّ
ألن آدم كان خليفة هللا في األرض بدليل قول هللا سبحانه:
َْ
األ ْ ض َخل َيفة﴾( .)3وكذا كل نبيّ .أما البغوي فيرى ّ
ّ َ
أن ذلك جائز في حق آدم
اع ٌل ِفي ر ِ ِ
﴿إ ِني ج ِ
ِ
ّ
ّ
َ
ٌ
ل
ن
اعل ِفي
﴿إ ِني ج ِ
وداود (عليهما السالم) دو غيرهما واحتج بقو هللا عز اسمه في حق آدمِ :
 .1الدكتور إسماعيل البدوي وهو أستاذ مساعد في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.
 .2األنعام.165 :
 .3البقرة.30:
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َ َ ُ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ
َ
ْ َْ
اك خ ِل َيفة ِفي
ض خ ِل َيفة﴾( )1وبقوله جل شأنه في حق داود﴿ :يا داوود ِإنا جعلن
األر ِ
ْ َْ
ض﴾( .)2قال﴿ :وال يسمى أحد خليفة هللا بعدهما﴾  ...الرأي الثالث :الخالفة تكون عن
األر ِ
ُ
ّ
رسول هللا؛ ألنه خلف رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) في أمته وعلى ذلك خوطب أبو بكر
الصديق بخليفة رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) ويصح أن يطلق عليه لقب الخليفة
فحسب دون إضافة) (.)3
في املسألة ثالثة أقوال ( )4لنرى ّأيها املوافق لألدلة.
يرى الدكتور بدوي صحة الرأي الثالث (الخالفة عن النبي) دون األولين فيقول بعد
نقله القول الثالث( :وهذا الرأي بنظرنا هو الصحيح؛ ّ
ألن الرسول (صلى هللا عليه وآله)
شهيد على أمته  ...فلما انتقل صلوات هللا وسالمه عليه إلى الرفيق األعلى افتقرت األمة
إلى من يشرف على أمورها ويسهر على أحوالها ويرعى مصالحها وذلك هو الخليفة.)5( )...
ويقول في مناقشته الرأي الثاني (الخليفة عن هللا) (ونحن ال نرتض ي هذا الرأي كذلك؛
إذ ال يصح أن يكون خليفة هللا؛ ّ
ألن الخليفة يخلف من سبقه وهللا تعالى ّ
جده ال يلحق
وهو سبحانه ال يغيب عن الوجود .وقد أدرك أبو بكر خطأ هذا التعبير ولذلك لم يرض
 .1البقرة.30:
 .2ص.26 :
 .3نظام الحكم السالمي مقارنا بالنظم السياسية املعاصرة :ص .106 – 105الطبعة األولى 1406هـ –  1986م الناشر :دار
الفكر العربي.
 .4يقول بكر عبدهللا في كتابه معجم املناهي اللفظية( :خليفة هللا :جماع خالف أهل العلم في هذا على ثالثة أقوال:
األول :الجواز فيجوز أن يقال :فالن خليفة هللا في أرضه .واحتجوا بحديث الكميل عن علي( :أولئك خلفاء هللا في أرضه)
وبقوله تعالى( :إني جاعل في األرض خليفة) ونحوها في القرآن .وبقول النبي (صلى هللا عليه واله)( :إن هللا ممكن لكم في األرض
ومستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء) .وبحديث املهدي وفيه( :خليفة هللا املهدي) لكنه ضعيف
...
ن
الثاني :منع هذا الطالق؛ الن الخليفة إنما يكو عمن يغيب ويخلفه غيره وهللا تعالى شاهد غير غائب فمحال أن يخلفه
غيره بل هو سبحانه وتعالى الذي يخلف عبده املؤمن فيكون خليفته .واحتجوا بقول أبي بكر – رض ي هللا عنه – ملا قيل له :يا
خليفة هللا قال :لست بخليفة هللا ولكني خليفة رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) وحسبي ذلك.
الثالث :وهو ما قرره ابن القيم بعد ذلك فقال :قلت إن أريد بالضافة إلى هللا :إنه خليفة عنه فالصواب قول الطائفة
ُ
املانعة فيها وإن اريد بالضافة :أن هللا استخلفه عن غيره ممن كان قبله فهذا ال يمتنع فيه الضافة .وحقيقتها :خليفة هللا
الذي جعله هللا خلفا عن غيره وبهذا يخرج الجواب عن قول أمير املؤمنين :أولئك خلفاء هللا في أرضه ( )...معجم املناهي
اللفظية :ص.)252
 .5نظام الحكم السالمي مقارنا بالنظم السياسية املعاصرة :ص .106 – 105الطبعة األولى 1406هـ –  1986م الناشر :دار
الفكر العربي.
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بإطالقه عليه حين قال له أحد األشخاص :يا خليفة هللا ! فقال له :لست خليفة هللا
ولكني خليفة رسول هللا (صلى هللا عليه وآله).
ويقول في مناقشته الرأي األول (الخليفة من خلف غيره)( :ونحن نرى ّ
أن هذا الرأي
ضعيف؛ ّ
ألن األمر يطول ويتسلسل وقد يشق معرفة األسبق فاألسبق ولذلك لم يوافق
عليه عمر بن الخطاب بعد أن بويع؛ إذ ناداه أحد الناس :يا خليفة خليفة رسول هللا
فقال عمر ويحك إن هذا أمر يطول وإنما أنتم املؤمنون وأنا أميركم فصار يدعى أمير
املؤمنين .وكأنهم استثقلوا هذا اللقب لكثرته وطول إضافته ولتزايده دائما فيما بعد).
وأسجل على ما ّ
تقدم مناقشتين:
األولىّ :أما القول األول (الخليفة من خلف غيره) فهو املعروف من داللة اللفظ
ُ َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ
ْ َْ
ض ِم ْن
واملستظهر من بعض اآليات املباركة كقوله سبحانه﴿ :ثم جعلناكم خال ِئف ِفي األر ِ
ْ ْ
َ َ َّ ُ ُ َ
ُ َ َ َ ُ َ
وه ف َن َّج ْي َن ُاه َو َم ْن َم َع ُه ِفي ال ُفل ِك
َب ْع ِد ِه ْم ِل َن ْنظ َر ك ْيف ت ْع َملون﴾( )1وقوله سبحانه﴿ :فكذب
َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ َّ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ
ف َك َ
ان َعاق َب ُة ْاملُ ْن َذر َ
ين﴾(.)2
وجعلناهم خال ِئف وأغرقنا ال ِذين كذبوا ِبآيا ِتنا فانظر كي
ِ
ِ
ّ
ّ
وهذا النوع من الخالفة ال يمكن نفيه كما أنه ال يتنافى مع القولين اآلخرين؛ بمعنى أنه
ّ
ُسمي خليفة ألنه يخلف غيره في شؤون معينة سواء خلف هللا أم خلف النبي (صلى هللا
عليه وآله) أم خلف من سبقه مطلقا.
وبعبارة أخرىّ :
إن مفهوم الخالفة استعمله القرآن الكريم؛ فإن كان املقصود املعنى
ّ
ّ
مسده -فهذا متحقق باملعنى اللغوي فال حاجة
ويسد
اللغوي  -من يأتي بعد غيره
للتعريفات االصطالحية املذكورة.
َّ
وأما الرأي الثاني (الخليفة عن هللا) والذي ُ
دل له بقوله سبحانه َ
ّ
است َ
﴿و ُه َو ال ِذي
َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َْ
ض﴾( )3فرده الدكتور بدوي وغيره محتجين بعدم جوازه لكون
جعلكم خال ِئف األر ِ
الخليفة ّإنما يخلف من يغيب وهللا ّ
عز وجل ال يغيب فال يخلفه أحد !

 .1يونس.14 :
 .2يونس.73 :
 .3األنعام.165 :
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املستخلف
فعدم صحة اطالق خليفة هللا على جميع األنبياء نشأ من عدم إمكان غيبة
ِ
(هللا) وهذا املانع إن صح فاملفروض يجري في جميع خلفاء هللا تعالى لكننا نجد القرآن
أطلق لفظ خليفة هللا على نبيين من أنبيائه ففي قصة آدم (عليه السالم) يقول سبحانه:
َْ
﴿يا َد ُاو ُ
ّ َ
األ ْرض َخل َيفة﴾( )1ويقول عن نبيه داود (عليه السالم) َ
ود ِإ َّنا
اع ٌل ِفي
ِ ِ
﴿إ ِني ج ِ
ِ
َْ
َ ََْ َ َ
َ
()2
ْ
ق
ض﴾  .فكما أطلقه عليهما فيصح أن يطلق على غيرهما بال فر .
جعلناك خ ِليفة ِفي األر ِ
وما قيل من ّ
أن إطالق خليفة هللا مختص بهما فغير صحيح؛ لعدم وجود املانع بعد
الطالق القرآني.
وبهذا يتبين الخطأ الكبير الذي وقع فيه جمهور فقهاء السنة والسلفيين من عدم جواز
ذلك ونسبوا قائله إلى الفجور أو الشرك.
قال املارودي( :وامتنع جمهور العلماء من جواز ذلك (اطالق خليفة هللا) ونسبوا قائله
إلى الفجور وقالوا :يستخلف من يغيب أو يموت وهللا ال يغيب وال يموت) (.)3
َْ
ويقول ابن تيمية(َ :ف َا َّلل ُه ُه َو ْال َغن ُّي ْال َحم ُ
يد َل ُه َما في َّ
األ ْ
ض َو َما َب ْي َن ُه َما
ات َو َما ِفي
ر
الس َم َو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ
َّ َ َ
َ ُ َ َّ
َّ َ َ َ ْ َ ْ ُ
ٌ
ُ
َ
﴿ي ْس َأ ُل ُه َم ْ
َ
َ
َ
ْ
َّ
ض كل يو ٍم هو ِفي شأ ٍن﴾ ﴿وهو ال ِذي ِفي السم ِاء إله و ِفي
األ
و
ات
و
م
الس
ي
ف
ن
ر
ِ
ِ
ِ
َ ٌ ََ َ ُ ُ َ ُ َ َ
َْ
َ َ
َ َ
ََ
ْ ُ ََ َ ُ َ َ
األ ْ
وم َمق َام ُه ؛ ِأل َّن ُه ال َس ِم َّي ل ُه َوال
وز أ ْن َيكون أ َح ٌد خلفا ِمنه وال يق
ض إله﴾ وال يج
ر
ِ
ُ ْ َ َُ ََ ْ َ َ َ َُ َ َ ََُ ُ ْ
()4
ٌ
كفء له .فمن جعل له خ ِليفة فهو مش ِرك ِب ِه. ) . ...
فصحة إطالق لفظ خليفة هللا على األنبياء محسومة قرآنيا وما قيل مجرد اجتهادات
ليس لها وجه شرعي بل ومن قبيل االجتهاد مقابل النص املنهي عنه في الشريعة.
ولهذا ذهب الكثير من أبناء السنة إلى جواز إطالق خليفة هللا على جميع األنبياء.
جاء في تفسير البيضاوي( :والخليفة من يخلف غيره وينوب منابه والهاء فيه للمبالغة
واملراد به آدم عليه الصالة والسالم ألنه كان خليفة هللا في أرضه وكذلك كل نبي
 .1البقرة.30 :
 .2ص.26 :
 .3األحكام السلطانية والواليات الدينية :ص.15
 .4الفتاوى الكبرى :ج 5ص . 123املؤلف :ابن تيمية تحقيق :محمد عبد القادر عطا /مصطفى عبد القادر عطا الطبعة:
األولى سنة الطبع 1987 - 1408 :م الناشر :دار الكتب العلمية.
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استخلفهم هللا في عمارة األرض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم ال
لحاجة به تعالى إلى من ينوبه بل لقصور املستخلف عليه عن قبول فيضه وتلقي أمره بغير
وسط) (.)1
وفي تفسير اآللوس ي( :ومعنى كونه خليفة أنه خليفة هللا تعالى في أرضه وكذا كل نبي
استخلفهم في عمارة األرض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم ال لحاجة
به تعالى ولكن لقصور املستخلف عليه ملا أنه في غاية الكدورة والظلمة الجسمانية
وذاته تعالى في غاية التقدس واملناسبة شرط في قبول الفيض على ما جرت به العادة
اللهية فال بد من متوسط ذي جتهي تجرد وتعلق ليستفيض من جهة ويفيض بأخرى( (.)2
وبهذا يسقط جميع ما ُبني على عدم صحة الطالق.
األخرىّ :
فرقوا بين خليفة هللا وخليفة النبي (صلى هللا عليه وآله) بينما األمر ال
ْ
يختلف أبدا لكون خليفة النبي (صلى هللا عليه وآله) خليفة هللا َ
﴿ما َي ْن ِط ُق َع ِن ال َه َوى *
إ ْن ُه َو إ َّال َو ْح ٌي ُي َ
وحى﴾(.)3
ِ
ِ
فالخليفة الذي ينصبه النبي (صلى هللا عليه وآله) سيكون خليفة هللا وبأمر هللا والنبي
(صلى هللا عليه وآله) امتثل أمر هللا تعالى في تنصيبه وإن لم يكن بأمر هللا وال بأمر النبي
(صلى هللا عليه وآله) فهو إذن ليس خليفة لهما معا.
وبعبارة أخرىّ :
إن الخليفة املنصب من النبي (صلى هللا عليه وآله) هو خليفة هللا
سبحانه كما ّ
أن النبي (صلى هللا عليه وآله) خليفة هلل ّ
عز وجل ومن لم ينصبه النبي
(صلى هللا عليه وآله) فليس خليفة هلل وال لنبي هللا (صلى هللا عليه وآله) فتجويز اطالق
خليفة رسول هللا واملنع من اطالق خليفة هللا على شخص ال معنى له إذن.
فإن ثبت ّ
نعم سيكون الكالم في نص النبي (صلى هللا عليه وآله) ّ
أن النبي (صلى هللا
عليه وآله) استخلفه فسيكون خليفة هللا ّ
عز وجل وخليفة رسول هللا (صلى هللا عليه
وآله) وإن لم يثبت فهو ليس خليفة لهما.
 .1تفسير البيضاوي :ج 1ص .280املؤلف :البيضاوي املطبعة :بيروت دار الفكر الناشر :دار الفكر.
 .2روح املعاني :ج 1ص.220املؤلف :شهاب الدين اآللوس ي املتوفي  1270هـ إدارة الطباعة املنيرية دار إحياء التراث العربي
بيروت – لبنان.
 .3النجم.4 -3 :

 24ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــــ ـ ـــــ ـ ـ ــ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

ومن املفترض أن يكون هذا واضحا بالنسبة ألبناء السنة والجماعة لكونهم يعتقدون
بتقديم النبي (صلى هللا عليه وآله) أبا بكر للصالة في حياته لذا فهو – بحسبهم  -أحق
بخالفة رسول هللا بعد وفاته !!
ّ
ّ
ّ
قال القاض ي عضد الدين االيجي في بيان األدلة الدالة على إمامة أبي بكر( :الثامن :إنه
ّ
ّ
وسلم استخلف أبا بكر في ّ
الصالة وما عزله فيبقى إماما فيها .فكذا في
صلى هللا عليه
غيرها إذ ال قائل بالفصل) (.)1
ّ
وقال الفخر الرازي في حجج خالفة أبي بكر( :إنه عليه السالم استخلفه على الصالة
ّأيام مرض موته وما عزله عن ذلك فوجب أن يبقى بعد موته خليفة له في الصالة وإذا
ثبت خالفته في الصالة ثبت خالفته في سائر األمور .)2( )...
فهم يستدلون على خالفة أبي بكر بكون النبي (صلى هللا عليه وآله) نصبه خليفة له
فهو خليفته بعد موته (صلى هللا عليه وآله) وهذا إقرار واضح على ّ
أن الخالفة عن النبي
(صلى هللا عليه وآله) تثبت بنص النبي (صلى هللا عليه وآله) ال بغيره.
ولكن التحقيق عدم ثبوت حديث صالة أبي بكر بالناس بأمر النبي (صلى هللا عليه
وآله) (.)3

 .1املواقف :ج3ص .605املؤلف :اليجي الجزء 3 :تحقيق :عبد الرحمن عميرة الطبعة :األولى سنة الطبع- 1417 :
1997م املطبعة :لبنان  -بيروت  -دار الجيل الناشر :دار الجيل.
 .2المامة في أهم الكتب الكالمية :ص . 327املؤلف :السيد علي الحسيني امليالني الطبعة :األولى سنة الطبع1372 - 1413 :
ش املطبعة :مهر – قم الناشر :منشورات شريف الرض ي.
 .3راجع كتاب شرح األخبار للقاض ي املغربي :ج 2ص 232تحقيق :السيد محمد الحسيني الجاللي الطبعة :الثانية سنة
الطبع 1414 :املطبعة :مطبعة مؤسسة النشر السالمي الناشر :مؤسسة النشر السالمي التابعة لجماعة املدرسين بقم
املشرفة .وراجع كتاب الصحيح من سيرة المام علي (عليه السالم) املؤلف :السيد جعفر مرتض ى العاملي ج 8ص342
الطبعة :األولى سنة الطبع 1388 – 1430 :املطبعة :دفتر تبليغات إسالمي الناشر  :والء املنتظر (جج).
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املبحث الرابع :مناقشة القول خبلو القرآن والسنة من اخلالفة
يزعم بعض مؤلفي أبناء السنة والجماعة خلو القرآن والسنة من موضوع الخالفة !!
ّ
يقول الشيخ علي عبدالرزاق ( )في كتابه (السالم وأصول الحكم)( :إنه لعجب ججيب
أن تأخذ بيديك كتاب هللا الكريم وتراجع النظر فيما بين فاتحته وسورة الناس فترى
َ
فيه تصريف كل ش يء َمثل وتفصيل كل ش يء من أمر هذا الدين؛ ﴿ما فرطنا في الكتاب
من ش يء﴾ ثم ال تجد فيه ذكرا لتلك المامة أو الخالفة ّ
إن في ذلك ملجاال للمقال.
ليس القرآن وحده أهمل تلك الخالفة ولم يتصد لها بل السنة كالقرآن أيضا قد
تركتها ولم تتعرض لها يدلك على هذا ّ
أن العلماء لم يستطيعوا أن يستدلوا في هذا الباب
بش يء من الحديث ولو وجدوا لهم في الحديث دليال ّ
لقدموه في االستدالل على الجماع
وملا قال صاحب املواقف ّ
إن هذا الجماع مما لم ينقل له سند) (.)1
وتصدى للرد عليه العديد من أبناء السنة والجماعة ّ
عادين كتابه من أخطر الكتب
وفيه انقالب على األصول السالمية حتى ّ
أن البعض وصفه وعائلته بخدمة االستعمار
وشكك في نسبة الكتاب إليه بل نسبه إلى أحد املستشرقين كما سيأتي.
ّ
وممن ّرد عليه السيد محمد رشيد رضا والشيخ محمد شاكر وكيل األزهر سابقا
واألستاذ أمين الرافعي وقد أفتى بعض علماء أبناء السنة والجماعة كالشيخ محمد
شاكر والشيخ يوسف الدجوي والشيخ محمد بخيت ِب ِر َّد ِة علي عبدالرازق .وكتب الشيخ
محمد الخضر حسين كتأبا أسماه؛ (نقض كتاب السالم وأصول الحكم) وكتب الشيخ
محمد بخيت مفتي الديار املصرية في وقته كتأبا أسماه؛ (حقيقة السالم وأصول الحكم)
وكتب الشيخ محمد الطاهر بن عاشور كتأبا أسماه؛ (نقد علمي لكتاب السالم وأصول
الحكم) وكتب الدكتور محمد ضياء الدين الريس أستاذ التاريخ السالمي ردا صدر في
عام ( 1393ه) من الدار السعودية بجدة بعنوان( :الخالفة السالمية في العصر الحديث)
ناقدا فيه كتاب (السالم وأصول الحكم).

 -الشيخ علي عبدالرزاق تخرج من األزهر وأحد قضاة املحاكم الشرعية بمصر.
 .1السالم وأصول الحكم :ص .36املؤلف علي عبدالرزاق الطبعة الثالثة  1344هـ.
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يقول األستاذ ضياء الدين الريس (( :)وقد عرفنا حقيقة اآلراء التي احتواها كتاب
الشيخ علي عبدالرزاق وانها هدم لكثير من مقومات السالم واملجتمع السالمي وانها دعوة
ما كان يمكن أن يقول بها مسلم فضال عن عالم وشيخ من خريجي األزهر وقاض يحكم
بهذا الشرع الذي صار ينكره كما ينكر القضاء كله ويريد أن يشوه طبيعة السالم
فيبطل جانبه العملي فال يكون له أثر في تحقيق مصالح الناس أو نظم املجتمع .بل أن
الشيخ أكثر من ذلك مس مقام الرسول (صلى هللا عليه وآله) فظل يتساءل :هل كان النبي
رسوال أم كان رسوال ملكا وادعى أن جهاده لم يكن جزءا من رسالته ونحو ذلك مما ال
ينبغي أن يقال في حق الرسول وما هو مضاد للحقائق ووجه طعنا إلى الصحابة وإلى
خليفتي الرسول (صلى هللا عليه وآله) أبو بكر  -وهم املثل العليا للمسلمين – بأن ادعى
بأنهم كانوا يعملون من اجل الدنيا والفتح واالستعمار– ال من اجل الدين وان أبا بكر
كان أول ملك في السالم ثم تبعه الخلفاء بل امللوك فهم جميعا كانوا يخدعون الناس
باسم الدين – كما طعن في التاريخ السالمي كله فقال :إنه لم يكن إال قهرا وغلبة
واستبدادا وحكما بالسيف وكان شرا وفسادا ونكبة على السالم واملسلمين  ...كيف
يقول الشيخ علي عبدالرزاق هذه اآلراء أو كيف يقولها مسلم ؟؟ إن هذه األقوال – بل
املطاعن – ال يمكن أن يقولها إال رجل يكره السالم  ...فما تفسير هذا التناقض أو اللغز؟
وما حمل الشيخ على أن يذهب إلى هذه اآلراء ويعرضها في حماس ويطعن في دينه وقومه
وتاريخه ؟!  ...فحيث كانت الغاية النهائية لهذه اآلراء أو للكتاب كله هي مهاجمة الخالفة
ومحاولة إثبات عدم وجودها في السالم والدعوة إلى هدمها وقد اثبتنا من بعض
نصوص في الكتاب نفسه انه وضع في أثناء الحرب العاملية األولى والحرب مشتعلة بين
بريطانيا من جهة وتركيا أو دولة الخالفة من جهة أخرى وكان الشيخ علي عبدالرزاق
وأسرته ينتمون إلى حزب األمة الذي كان مواليا لإلنجليز وكان متفقا معهم في مبدأ
كراهية الخالفة وتركيا والحملة عليها  ...وأخيرا ّ
فإن األسلوب الذي صيغ فيه الكتاب
عنيف واللهجة عدائية ضد السالم بحيث ال يتصور إنها تصدر عن مسلم بل ألقرب
ّ
املعقول أن تصدر من خصم يحمل ضغنا أو حقدا على السالم  ...األظهر أنه ( )1كان أحد

 -ضياء الدين الريس رئيس قسم التاريخ السالمي بكلية دار العلوم في جامعة القاهرة.
ق
 .1يعني كاتب السالم وأصول الحكم بمعنى أنه ليس من تأليف الشيخ علي عبدالرزاق وإنما من تأليف كاتب مستشر .
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املستشرقين النجليز ويغلب على الظن أن يكون هو املستر (مرجوليوث) اليهودي الذي
كان أستاذا للغة العربية في بريطانيا) (.)1
كما عقدت له محاكمة في األزهر من قبل هيئة كبار العلماء وبحضوره نفسه وحكمت
بخروجه من زمرة العلماء وأقص ي من القضاء الشرعي.
وفي الوقت نفسه نجد البعض يؤكد على ضرورة الخالفة ّ
وأنها أهم املسائل الدينية
وينادي بإعادة أمجاد العرب بإعادة الخالفة السالمية التي انتهت بعهد العثمانيين في
تركيا(.)2
فهم بين من يرى ضرورة الخالفة وبين من يرى عدم وجودها في املصادر الدينية !
وال يصح نسبة هذا االضطراب إلى الدين اللهي فالنصاف يقض ي بدراسة مفهوم
الخالفة طبقا ملا جاء في القرآن والسنة النبوية الشريفة بعيدا عن املواقف التي ذكرها
التاريخ بعد وفاة النبي (صلى هللا عليه وآله).
ولو حاكمنا كالم الشيخ علي عبدالرزاق بخصوص الخالفة بإنصاف  -وبغض النظر
عن الدافع الذي دفعه لذلك وبغض النظر عن اعتقاده الشخص ي  -لوجدنا ّ
أن بعض
كالمه ال يخلو من الصحة بكل تأكيد.
فحقا لم نجد في القرآن والسنة ذكرا لخالفة السقيفة التي تأسست بعد رحيل النبي
(صلى هللا عليه وآله) فلم َ
يتبن القرآن وال السنة هذا النوع من الخالفة التي حكمت
املسلمين بعد وفاة النبي (صلى هللا عليه وآله) بال نص منه (صلى هللا عليه وآله) ! فال تجد
خالفة في القرآن والسنة تكون بالفلتة أو الشورى أو بغلبة أحد على غيره أو برأي أهل
الحل والعقد.
لكن هذا ال يعني عدم وجود الخالفة في الدين اللهي ففرق بين نفي الخالفة مطلقا
وبين نفي الخالفة التي تنعقد بطرق غير مشروعة وغير معهودة في الشريعة السماوية
اللهية.
 .1نظام الخالفة في الفكر السالمي :هامش ص.20
ُ
 .2ألغي نظام الخالفة على يد مصطفى كمال أتاتورك بعد أن صوت البرملان التركي على النظام الجمهوري وكان بتاريخ/6 :
مارس.1924 /
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وبعبارة أخرى:
ّ
إن نفيه الخالفة له صور:
عدم ذكر القرآن والسنة ملفهوم الخالفة مطلقا.
وهذا واضح البطالن لكون القرآن ذكر عنوان الخالفة في كثير من اآليات املباركة.
عدم ذكر القرآن والسنة الخالفة التي جاءت بعد النبي (صلى هللا عليه وآله) واعتلى
منبرها أبو بكر ومن تبعه.
وهذا صحيح لكون املبدأ القرآني بل اللهي في الخالفة مبنيا على النص اللهي وهو
مفقود في خالفة السقيفة وما تلتها من حكومات أموية وعباسية.
عدم ذكر القرآن والسنة الخالفة لشخص (بعينه) يخلف النبي (صلى هللا عليه وآله).
وهذا غير صحيح لكون السنة في العديد من النصوص ذكرت خالفة النبي (صلى هللا
عليه وآله) وعينت صاحبها باسمه بشكل يقطع اللبس.
فما يقوله الشيخ علي عبدالرزاق مخالف لقواعد الدين البديهية ونصوصه الصريحة
وسيأتي بيان ذلك مفصال في الفصول اآلتية.

املبحث اخلام

 :خالفة النوع البشري وخالفة املصطَفني (عليهم السالم)

يمكن تصنيف اآليات القرآنية التي تتحدث عن الخالفة إلى قسمين:

األول :خالفة النوع اإلنساني
ونعني به االستخالف بمعناه اللغوي وهو إتيان قوم أو نوع بعد نوع آخر أو إتيان االبن
ُ َ َ
ُ َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ
ْ َْ
ض ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم ِل َن ْنظ َر ك ْيف
بعد أبيه ويكون خلفا له؛ ﴿ثم جعلناكم خال ِئف ِفي األر ِ
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َ ْ َ ُ َ (َ ُ ُ َّ َ َ )1
ْ ُ ْ َ َ ََْ ُ ْ ََ َ
ف َو َأ ْغ َر ْق َنا َّالذ َ
ين
وه ف َن َّج ْي َن ُاه َو َم ْن َم َع ُه ِفي الفل ِك وجعلناهم خال ِئ
تعملون﴾ ﴿فكذب
ِ
َ
َ
ْ
َ ْ ُ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ َّ
ٌ
َ
َ
َ
ْ
َ
)
2
(
َ
َ
ْ
َ
كذ ُبوا ِبآ َيا ِت َنا فانظ ْر ك ْيف كان عا ِق َبة املنذ ِرين﴾ ﴿فخلف ِمن ب ْع ِد ِه ْم خلف أضا ُعوا
َّ َ َ َ
َ َْ َ َ
َّ َ َ َ َّ
ات ف َس ْوف َيلق ْون غ ًّيا﴾(.)3
الصالة وات َب ُعوا الشهو ِ
وهذا النوع من الخالفة ال جدال فيه غير ّ
أن هذا ال يعني توظيف اآليات املباركة لجعل
الخليفة هو النوع النساني ّ
وأن آدم (عليه السالم) الذي ُجعل خليفة إنما ُجعل مرآة
للنوع النساني بل هناك نوع آخر من الخالفة وهي الخالفة عن هللا تعالى التي ال تشمل
جميع النوع النساني بسبب انحدارهم وانغماسهم في الدنيا حتى طغت عليهم الشهوات
وأصبحت الظلمة الحصة األكبر في صفحات وجودهم.

اآلخر :خالفة املصطَفني
وتعني أن ينص هللا تعالى على خليفته في أرضه بعد أن اصطفاه لطهارته وقدسيته
وهذا النوع من الخالفة هو املقصود بقوله سبحانهَ ﴿ :وإ ْذ َق َ َ ْ َ َ ّ َ
اع ٌل ِفي
ال َرُّبك ِلل َمال ِئك ِة ِإ ِني ج ِ
ِ
َ
ْ َْ
ض خ ِل َيفة﴾ لكون اآليات تأمر املالئكة بالسجود للخليفة مع أن السجود ال يكون إال
األر ِ
لالهوت مما يعني ّ
أن الخليفة الذي سجدت له املالئكة تجلت فيه صفة الالهوت بما هو
فقير محتاج إلى الالهوت املطلق وجودا وبقاء.
فلم تسجد املالئكة لجميع النوع النساني؛ إذ إنها صرحت بكون هذا النوع يسفك
الدماء في األرض فكيف يمكن أن يكون خليفة هلل عز وجل ؟!
َّ
فسجود املالئكة لخليفة هللا الذي مثل هللا في الخلق.
وهذا النوع من الخالفة هو املهم والذي عقد البحث ألجله دون األول لكونه ال يعني إال
الخالفة بمعناها اللغوي؛ وهو مجيء أمة بعد أمة أخرى وجيل بعد جيل بخالف خالفة
هللا تعالى لبعض عباده بعد أن امتحنهم ونجحوا فاستحقوا ذلك املقام بجهدهم
وجهادهم.
 .1يونس.14 :
 .2يونس.73 :
 .3مريم.59 :
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فالحديث عن الخالفة اللهية التي تعد مقاما لألنبياء والرسل واألئمة هو حديث عن
ُ
خليفة هللا الذي أمرت الناس بطاعته وتجنب معصيته خليفة هللا الذي من جهله لم
ّ
يحظ بوالية هللا سبحانه خليفة هللا الذي حوى العلم اللهي حتى علم املالئكة.
فالبد من التمييز بين النوعين املتقدمين وعدم الخلط بينهما ومعرفة املقصود بكل
تعرف الخالفة باملعنى الصالحي الشرعي فلما يقال ّ
منهما وهذا األمر استدعى أن ّ
أن
الخليفة يقوم مقام النبي (صلى هللا عليه وآله) في إرشاد األمة وتوجيهها وأخذها إلى الهدف
ُ
الذي خلقت من أجله يعني ذلك أن خليفة النبي (صلى هللا عليه وآله) له مقام عند هللا
فاستحق أن يكون خليفة وكذلك يلزم أن يكون خليفة للنبي (صلى هللا عليه وآله) في
العلم والحكمة وجميع ما يحتاجه املجتمع لكونه الرئيس املطلق الواجب الطاعة في كل
ش يء وهذا يعني أن الذي يسير خلفه ويتبعه يتقدم نحو الهدى ويبتعد عن الضالل
واالنحراف فيقترب من النور تنحسر فيه الظلمة بقدر اقترابه من ذلك النور إذن فهو
نفس النبي (صلى هللا عليه وآله) ووراث علمه وهادي أمته.
وال شك في عصمته وابتعاده عن الضالل إذ ال يوجب هللا الطاعة املطلقة إال
للمعصوم الذي ال يضل الناس.
يقول الدكتور الريس عن المامة( :وما هي إال استمرار لقيادة األنبياء وهدايتهم للناس
وما هي إال احتفاظ باملبادئ والعقائد التي تدعو إليها وجاهدوا من أجلها .)1( )...
فخالفة هللا ال تشمل النوع النساني كله وإنما تخص بعض النوع النساني.
ومن هنا نعرف الخلط واالضطراب الذي وقع فيه كثير من الباحثين إذ نجدهم
يطلقون لفظ الخليفة على الحاكم الذي يمثل الشعب عبر آلية الديمقراطية اعمين ّ
أن
ز
الحكم حق األمة وقد استخلفت الحاكم عليه واصبح ممثال لهم وحاكما باسمهم مع أنّ
هذا ال ربط له بمفهوم االستخالف اللهي أبدا.
يقول الباحث عبدالقديم زلوم( :الخليفة هو الذي ينوب عن األمة في الحكم
والسلطان وفي تنفيذ أحكام الشرع .وذلك أن السالم قد جعل الحكم والسلطان لألمة
 .1نظام الحكم السالمي مقارنا بالنظم السياسية املعاصرة :ص  .106 – 105الطبعة األولى 1406هـ –  1986م الناشر:
دار الفكر العربي.
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ُ
تنيب فيه من يقوم به نيابة عنها .وقد أوجب هللا عليها تنفيذ أحكام الشرع جميعها .وبما
ّ
ّ
أن الخليفة إنما ينصبه املسلمون لذلك كان واقعه أنه نائب عن األمة في الحكم
والسلطان وفي تنفيذ أحكام الشرع .لذلك فإنه ال يكون خليفة إال إذا بايعته األمة
فبيعتها له بالخالفة جعلته نائبا عنها وانعقاد الخالفة له بهذه البيعة أعطاه السلطان
وأوجب على األمة طاعته .وال يكون من ولي أمر املسلمين خليفة إال إذا بايعه أهل الحل
والعقد في األمة بيعة انعقاد شرعية بالرض ى واالختيار وكان جامعا لشروط انعقاد
الخالفة وان يبادر بعد انعقاد الخالفة له بتطبيق أحكام الشرع) (.)1
فيصور الكاتب الخليفة بمن ينوب عن األمة في تطبيق األحكام السالمية وتأتي نيابته
من اختيار األمة له فاختيار األمة وبيعتها له يعطيه الشرعية ووجوب الطاعة !!
ويقول الدكتور عبدالقادر عوده( :ووالية الخالفة ال تتم إال باختيار الجماعة للخليفة
ليس ذلك ألنه منطق الضرو ات االجتماعية الذي سبق بيانه ولكن ّ
ألن القرآن فرض
ر
َ
ُ
َ ْ َ ُ ْ ()2
ُ
َ
على املسلمين أن يكون أمرهم شورى بينهم ﴿وأ ْم ُره ْم ش َ
ورى بينهم﴾ .
فال يصح أن يستأثر بأمر املسلمين أحد بغير رضاء جماعتهم وال تعتبر والية الخليفة
قائمة باالختيار ممن لهم حق اختيار الخليفة وبالقبول من جانب الشخص الذي وقع
عليه االختيار .واختيار الخليفة على هذا الوجه يؤكد ّ
أن الخالفة ليست إال عقد نيابة يتم
بين الجماعة والخليفة) (.)3
ّ
فيصور الخالفة عقدا بين املسلمين وبين الخليفة وهم من يختارونه وهذا النوع من
الخالفة ال يصح اطالق خالفة النبي (صلى هللا عليه وآله) عليه أبدا فما ُيعرف اليوم
باسم الخالفة ال يمت إلى الخالفة السالمية بصلة أبدا.

 .1نظام الحكم في السالم :ص.49
 .2الشورى.38 :
 .3السالم وأوضاعنا السياسية :ص .66
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املبحث السادس :اخلالفة اإلهلية ال تتقوم باحلكم الدنيوي
هناك فرق بين الخالفة اللهية وبين الحكم الدنيوي فالحكم الدنيوي أحد شؤون
الخالفة اللهية ومفردة من مفرداتها فإذا لم تتحقق هذه املفردة بسبب عدم تمكين
الناس الخليفة اللهي ال يعني انتفاء الخالفة عنه بل يبقى خليفة سواء حكم الناس أم
لم يحكمهم لكون الخالفة اللهية أو خالفة النبي (صلى هللا عليه وآله) تثبت باختيار هللا
وتنصيبه فما دام االختيار اللهي موجودا فالخالفة موجودة وإن لم يتول قيادة األمة
َْ
َ َ ُ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ
الناس ب ْال َح ّق َوَال َت َّتبع ْال َه َوى َف ُيض َّلكَ
األ ْرض َفا ْح ُك ْم َب ْي َن َّ
اك خ ِل َيفة ِفي
﴿يا داوود ِإنا جعلن
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َّ
َّ َّ َّ َ َ ُّ نَ
ْ
َ
َ
اب َش ِد ٌيد ب َما َن ُسوا َي ْومَ
الل ِه َل ُه ْم َع َذ ٌ
َع ْن َس ِب ِيل الل ِه ِإن ال ِذين ي ِضلو عن س ِب ِيل
ِ
ْ َ
اب﴾(.)1
ال ِحس ِ
فداوود (عليه السالم) خليفة هللا الحاكم بأمره وموس ى خليفة هللا وإن حاربه فرعون
ومأله وعيس ى خليفة هللا وان حاربه علماء اليهود والرومان ومحمد خليفة هللا وان حاربه
علماء اليهود والنصارى واألحناف لكون خالفتهم من هللا عز وجل والحكم الدنيوي أهون
شأن من شؤونها.
ولذا يقول السيد أحمد الحسن وص ي ورسول المام املهدي (عليه السالم)( :الخالفة
ال تعني الحكم فقط بل الحكم أهون ش يء فيها  .)2( )..ويقول أيضا( :وليس ضروريا أن
يحكم بل هو في الغالب على طول مسيرة هذه النسانية املتمردة على خالقها لم يحكم
َ ْ َ ْ ُ ُ َن َّ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ َ
من َّ
ض ِل ِه فق ْد
عينه هللا َم ِلكا قال تعالى﴿ :أم يحسدو الناس على ما آتاهم الله ِمن ف
اب َو ْالح ْك َم َة َو َآت ْي َن ُاه ْم ُم ْلكا َعظيما﴾ مع ّ
آل إ ْب َراه َ
يم ْال ِك َت َ
ََْ َ
أن معظم من آتاهم هللا
ِ
ِ
آتينا ِ ِ
ُ
امللك من آل إبراهيم لم يملكوا على هذه األرض بل ربما قتل بعضهم وقهر وظلم من
الطغاة أشد الظلم) (.)3
ويقول أيضا( :فمع ّ
أن آل إبراهيم (عليه السالم) قد أوتوا امللك والحاكمية اللهية على
ُ
ّ
ُ
طول الخط ولكنهم ُ
استضعفوا وقهروا وأبعدوا عن دفة الحكم واستولى عليها الظلمة
 .1ص.26 :
ل
 .2كتاب مع العبد الصالح :ص .73املؤلف :السيد احمد الحسن وص ي ورسو المام املهدي (عليه السالم).
 .3املتشابهات :ج 4سؤال رقم .133 :املؤلف :السيد احمد الحسن وص ي ورسول المام املهدي (عليه السالم) الطبعة الثانية:
2010 -1431م.
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ّ
فواجب الناس هو تمكين خليفة هللا في أرضه من دفة القيادة فإن لم يفعلوا فحظهم
ضيعوا وربهم أغضبوا) (.)1

املبحث السابع :احلكم اإلسالمي لي

دميقراطيا

يصر الكثيرون على ّ
أن النظرية الديمقراطية في الحكم هي من صميم السالم فال
منافاة ـ بحسب ما يزعمون ـ بينها وبين النظام السالمي أبدا !
يقول الدكتور يوسف القرضاوي( :الواقع أن الذي يتأمل جوهر الديمقراطية يجد أنه
من صميم السالم فهو ينكر أن يؤم الناس في الصالة من يكرهونه وال يرضون عنه ...
واذا كان هذا في الصالة فكيف في أمور الحياة والسياسة ؟) (.)2
وقال أيضاّ :
(إن السالم قد سبق الديمقراطية بتقرير القواعد التي يقوم عليها
جوهرها ولكنه ترك التفصيالت الجتهاد املسلمين وفق أصول دينهم ومصالح دنياهم
وتطور حياتهم بحسب الزمان واملكان وتجدد أحوال النسان) (.)3
وقال أيضا( :والذي نريد التركيز عليه هنا هو ما نوهنا به في أول األمر وهو جوهر
الديمقراطية فهو بالقطع متفق مع جوهر السالم إذا رجعنا إليه في مصادره األصلية
واستمددناه من ينابيعه الصافية من القرآن والسنة وعمل الراشدين من خلفائه ال من
تاريخ أمراء الجور وملوك السوء وال من فتاوى الهالكين املحترفين من علماء السالطين وال
من املخلصين املتعجلين من غير الراسخين.
وقول القائلّ :
إن الديمقراطية تعني حكم الشعب بالشعب ويلزم منها رفض املبدأ
ّ
القائل :ان الحاكمية هلل – قول غير مسلم فمبدأ (الحكم للشعب) الذي هو أساس
الديمقراطية ليس مضادا ملبدأ (الحكم هلل) الذي هو أساس التشريع السالمي .إنما هو

 .1حاكمية هللا ال حاكمية الناس :ص .21املؤلف :السيد احمد الحسن وص ي ورسول المام املهدي (عليه السالم) الطبعة
الثانية2010 -1431 :م.
 .2من فقه الدولة :ص.132
 .3من فقه الدولة :ص.137 :
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مضاد ملبدأ (الحكم للفرد) الذي هو أساس الدكتاتورية) ( .)1فليس يلزم من املناداة
بالديمقراطية رفض حاكمية هللا للبشر فاكثر الذين ينادون بالديمقراطية ال يخطر هذا
ببالهم وإنما الذي يعنونه ويحرصون عليه هو رفض الدكتاتورية املتسلطة رفض حكم
املستبدين بأمر الشعوب من سالطين الجور والجبروت) (.)2
إن ما ادعاه القرضاوي من ّ
أقولّ :
أن الحكم الديمقراطي يقابل الحكم الفردي وال
يتنافى مع مبدأ حاكمية هللا ال يمكن قبوله؛ لكون املالك في مبدأ حاكمية هللا يعني أن
التنصيب إلهي فاهلل هو الذي يختار وينصب الحاكم وهذا غير موجود في الحكم
الديمقراطي لكون الديمقراطية تعني تنصيب الشعب للحاكم وهذا التنصيب إن كان
بإذن هللا تعالى فسيكون تنصيبا شرعيا لكونه تعالى إذن فيه وجعله حقا للناس وإن لم
يأذن فيه فبكل تأكيد سيكون متعارضا ومنافيا ملبدأ حاكمية هللا بشكل واضح.
فالقرضاوي يحاول أسلمة الديمقراطية وجعلها مبدأ إسالميا سبق الديمقراطية
املوجودة اليوم من أجل التوفيق بين الحكومات التي تزعمت املسلمين اليوم وبين
السالم وهذه جناية كبيرة في حق الشريعة السالمية ومسخ ملبادئها.
هذا مع ّ
أن الحكومات املوجودة اليوم ال تعرف من الديمقراطية إال االسم فهي
(الحكومات) دكتاتورية محضة.
ويقول الكاتب حسن حنفي( :أنا ال أتردد لحظة واحدة في أن اجعل النظام السالمي
ديمقراطيا الن المام (الحاكم) ممثل السلطة السياسية مبايع من الناس .والمامة عقد
وبيعة واختيار ( )3وبالتالي فهي عقد اجتماعي بينهم وبين الحاكم .إذا أطاع شروط العقد
فعلينا السمع والطاعة فإن عصا نصحناه .فالدين النصيحة وأمرنا باملعروف ونهينا عن
املنكر  ...مبدأ الحكم في السالم هو البيعة واالختيار والشورى  ...فالفقه السياس ي
السالمي بال مؤاربة هو نظام ديمقراطي يقوم على االنتخاب العام الحر) (.)4
 .1ال يخفى ّأن النظام الديمقراطي يستبطن النظام الدكتاتوري .راجع كتاب (حاكمية هللا ال حاكمية الناس) .إصدارات إنصار
المام املهدي (عليه السالم).
 .2من فقه الدولة :ص.139
 .3البيعة مرحلة تأتي بعد االختيار فالشورى يتم فيها االختيار بحسب افتراض القائلين بالشورى وتأتي البيعة بعدها
فالبيعة التزام فعلي وليس اختيارا.
 .4السالم السياس ي والحداثة :ص.130
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ويقول راشد الغنوش ي (( :)ال حرج علينا إن أخذنا بأي جديد نافع .الحكمة ضالة
املؤمن يلتقطها أينما وجدها .والغرب اقتبس واستورد من علومنا ومعارفنا ما أسس عليه
بنيانه ونما به معارفه حتى اذا نمت تلك املعارف التي أسسها على علومنا وجاءت إلينا مع
الدبابات الغربية استوحشناها  ...ال فرق بين دباباته وديمقراطيته وأفكاره .لكن عقالءنا
رفضوا االسم واخذوا املسمى) (.)1
ويقول الكاتب حسن عمارة عن الشورى( :بأنها ال تتميز عن الديمقراطية الغربية في
اآلليات واملؤسسات والخبرات) (.)2
وتعد هذه األفكار في غاية الخطورة لكونها تدخل في الشريعة بل الشرائع اللهية مطلقا
نظاما يتصادم مع مبادئها وقيمها اللهية الحكيمة ويضفي على هذه األفكار املستوردة
صبغة إسالمية فهو يهدف إلى أسلمة الديمقراطية وجعلها من صميم الدين اللهي مع
ّأنها تنافي الدين بكل وضوح.
وإن رفض البعض الديمقراطية لفظا فقد اعتقد بها معنى؛ إذ ال فرق بين االعتقاد
بنظرية الشورى بمفهومها عندهم والنظرية الديمقراطية يقول الغنوش ي( :رفضوا االسم
واخذوا املسمى).
وملا كان الغنوش ي يرى نظام الشورى بمفهومه عندهم هو النظام السالمي في الخالفة
جعل الديمقراطية من صميم السالم فأصبحت الديمقراطية مفهوما إسالميا !!
جاءت الديمقراطية بديال للمنهج اللهي وهو (حاكمية هللا) التي تعني أن القانون
واملطبق من هللا ّ
عز وجل فالقانون (الدستور) معصوم واملنفذ له كذلك أيضا؛ كي ال
يكون خلل في أحدهما يؤدي إلى انحراف املجتمع.
وإن اختل أحد هذين األمرين فلن تكون الحاكمية هلل سبحانه فالديمقراطية تعني ّ
أن
الحاكم تختاره األمة أو الشعب (حكم الشعب لنفسه) ولم يكن مختارا من هللا ّ
عز وجل
وبالتالي اختل أحد الشرطين فلن تتحقق الحاكمية اللهية.
 -راشد الغنوش ي أحد قياديي حزب النهضة في تونس.
 .1نقال عن كتاب السالم السياس ي والحداثة :ص.102
 .2السالم السياس ي والحداثة :ص.105
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ويذهب املستشار سعيد العشماوي إلى ّ
أن فكرة حاكمية هللا غير صحيحة فيقول:
(حاكمية هللا فكرة غير صحيحة ّ
ألن الحكم واملسؤولية هي للبشر فعال وواقعا) (.)1
وهذا أوهن من بيت العنكبوت وسيأتي بيان بطالنه.

املبحث الثامن :احلكم اإلسالمي لي

ثيوقراطيا

عرفنا ّ
أن الحكم السالمي ال يرتبط بالديمقراطية املعروفة اليوم وهناك محاوالت
لتصنيف الحكم السالمي تحت عناوين أخرى من أنواع الحكم املعروفة في املجتمعات.
يقول الدكتور إسماعيل بدوي( :اختلف الباحثون حول طبيعة نظام الحكم السالمي؛
ّ
ثان إلى إنه نظام ديمقراطي ووصفه
فذهب بعضهم إلى أنه نظام ثيوقراطي وذهب فريق ٍ
ثالث باالرستقراطية أو االوليجارشية ( )2ووصفه فريق رابع باالستبداد ووصفه فريق
خامس بأنه نظام السلطان الفردي العادل؛ فهو نظام حكم مطلق يشبه نظام الحكم
الروماني أيام امللوك والقياصرة أو يشبه نظام امللكية باالنتخاب ووصفه فريق سادس
بالعروبة والسالم جميعا أو بالسالم وحسب) (.)3
ّ
تقدم الكالم عن الحكم الديمقراطي وأنه أجنبي عن السالم وتعاليمه وسنتعرض ملا
يراه البعض من ّ
أن الحكم السالمي ثيوقراطي وتندرج تحت النظام الثيوقراطي نظريات
ثالثة:
نظرية تأليه الحاكم.
نظرية الحق اللهي املباشر.
نظرية الحق اللهي غير املباشر؛ (التفويض اللهي) (.)4
 .1السالم السياس ي :ص 1من مقدمة الطبعة الرابعة.
 .2أو (األوليغاركية) أو (األوليغارشية)؛ كلمة يونانية األصل تعني حكم األقلية كحكم العائالت املتنفذة.
 .3نظام الحكم السالمي مقترنا بالنظم السياسية الحديثة :ص.9
 .4يقول الدكتور جمال أحمد السيد جاد املراكبي  -تحت عنوان( :النظريات التيوقراطية التي ترجع مصدر السلطة إلى هللا):-
درج الفقهاء في مصر على وصف هذه النظريات بأنها نظريات دينية مع ّأن املعنى الحرفي للمصطلح الفرنس ي ال يعني النظريات
الدينية بل يعني النظريات التي تنسب مصدر السلطة إلى هللا وليس من الضروري أن تكون هذه املذاهب دينية بل قد
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يصرح بكون املذهب الشيعي يتبنى النظرية التيوقراطية التي تتبنى ّ
ونجد البعض ّ
أن
الحاكم له قداسة سماوية وحقه إلهي.
ويقول الدكتور إسماعيل بدوي( :تذهب الشيعة إلى أن المامة ليست من املصالح
العامة التي يفوض أمر تدبيرها إلى األمة .وإنما هي ركن من أركان الدين ومن ثم فال يجوز
لنبي أن يغفل أمرها أو يتركها لالمة بل عليه أن يعين لهم المام من بعده .ومن ثم ذهب
تكون مخالفة للدين فليس من املناسب أن تنسب هذه املذاهب للدين وتوصف بأنها مذاهب دينية ملجرد أ ّن أصحابها
واملنتفعين منها ينسبونها للدين وتنقسم هذه املذاهب إلى ثالثة أقسام :نظرية تأليه الحاكم ونظرية الحق اللهي املباشر
ونظرية الحق اللهي غير املباشر؛ التفويض اللهي.
أوال :نظرية تأليه الحاكم:
وجدت هذه النظرية مجاال رحبا في العصور السحيقة حيث تأثر النسان باملعتقدات واألساطير الباطلة فظن أن الحاكم
إله يعبد .ففي مصر الفرعونية كان فرعون هو الله  . .وفي بالد فارس والروم كان الحاكم يصطبغ بصبغة إلهية .وفي العصر
الحديث وجدت هذه النظرية مجاال للتطبيق ففي (اليابان وحتى عام  1947م) .كان اليابانيون يضفون على المبراطور –
امليكادو – طابعا إلهيا .وقد فقدت هذه النظرية مكانها وقوتها قديما بعد انتشار املسيحية ولم يعد من املستساغ النظر إلى
الحاكم كإله أو حتى نصف إله إال في مجتمع خاو من عقيدة سليمة.
ثانيا :نظرية الحق اللهي املباشر:
(تعني هذه النظرية أن الحاكم ليس إلها وال نصف إله ولكنه بشر يحكم باختيار هللا فاهلل الذي خلق كل ش يء وخلق
الدولة وهو الذي يختار امللوك مباشرة لحكم الشعوب ومن ثم فما على الشعوب إال الطاعة املطلقة ألوامر امللوك .ويترتب
على ذلك عدم مسؤولية امللوك أمام أحد من الرعية ...وقد سادت هذه النظرية في أوربا بعد أن اعتنق المبراطور قسطنطين
الدين املسيحي فخرج البابوات على الناس بهذه النظرية وذلك لهدم نظرية تأليه الحاكم من ناحية ولعدم املساس بالسلطة
املطلقة للحاكم من ناحية أخرى.
ولقد تمسك امللوك باذيال هذه النظرية حين دب الصراع بينهم وبين الشعوب وجدير بالذكر قد استخدمت هذه النظرية
السترقاق الشعوب وتبرير االستعمار قال غليوم الثاني إمبراطور أملانيا :إن هللا قد وقع اختياره على أملانيا لتحكم العالم.
ثالثا :نظرية الحق اللهي غير املباشر؛ (التفويض اللهي).
لم تعد فكرة الحق اللهي املباشر مستساغة من الشعوب ومع ذلك لم تنعدم الفكرة تماما وإنما تطورت وتبلورت في
صورة نظرية التفويض اللهي غير املباشر أو العناية اللهية.
ومؤدى هذه النظرية أن هللا ال يتدخل بإدارته املباشرة في تحديد السلطة وال في طريقة ممارستها وانه يختار الحاكم
بنفسه وإنما يوجه الحوادث واألمور بشكل معين يساعد جمهور الناس على أن يختاروا بأنفسهم نظام الحكم الذي يرتضونه
والحاكم الذي يذعنون له وهكذا فالسلطة تأتي من هللا للحاكم بواسطة الشعب .والحاكم يمارس السلطة باعتبارها حقه
الشخص ي استنادا إلى اختيار الكنيسة ممثلة الشعب املسيحي باعتبارها وسطا بينه وبين السلطة املقدسة التي تأتي من لدن
هللا.
وهكذا ظهرت هذه النظرية واشتهرت واتخذت شكال خاصا هو تعميد امللوك وبقيت أساسا لسلطان امللوك في فرنسا حتى
قضت عليها الثورة الفرنسية ونادت مكانها بنظرية سيادة األمة.
وقد تكون هذه النظرية اكثر معقولية ويمكن أن تكون خطوة نحو الديمقراطية إال أنها تصلح أيضا لتبرير الحكم
االستبدادي فالحكام ال يسالون أمام الشعب ما دام ال فضل له في اختيارهم) الخالفة السالمية ونظم الحكم املعاصرة:
ص.25
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بعض الباحثين إلى ّ
إن مذهب الشيعة يشبه القول بنظرية التفويض اللهي أو الحق
اللهي للحكام) (.)1
املعروف في تأريخ الثيوقراطية أنها تعني من يدعي ّ
أن مصدر سلطته من هللا تعالى كذبا
وزورا كالفراعنة وملوك بالد فارس واليابانيونّ .
وأما ما قيل من كون املذاهب الدينية التي
تعتقد بالتنصيب اللهي توصف بالثيوقراطية فهذا غير صحيح؛ وإال فيلزم أن يكون نظام
حكم الرسول (صلى هللا عليه وآله) ثيوقراطي لكونه صاحب منصب ديني مستمد من هللا
ّ
عز وجل !!
فاعتقادنا بكون خلفاء هللا منصبين منه تعالى ال يعني إننا نؤمن بالثيوقراطية املبنية
على ادعاء املنصب اللهي زورا بل نحن نؤمن بببوت املنصب اللهي على وفق املعطيات
الدينية.
ّ
ومجرد وجود املشابهة بين القائل بالثيوقراطية وبين من يعتقد بالتنصيب اللهي ظاهرا
ال يعني ّأنهما على حد سواء وإال فالكثير من الطوائف غير السالمية تؤمن باملعاد بشكل
مجمل كما يؤمن املسلمون لكن هذه املشابهة الظاهرية ال تبيح تصنيف املسلمين مع بقية
األديان التي تؤمن باملعاد.
فأخطأ من ادعى ّ
أن الشيعة يؤمنون بالثيوقراطية نعم الشيعة يؤمنون بحاكمية هللا
التي تشمل الدستور واملطبق له فكالهما من هللا سبحانه فالدستور إلهي واملطبق
منصب منه تعالى كما ّ
أن األنبياء والرسل ّ
ّ
منصبون منه تعالى فكذلك خلفاءهم أيضا فال
ديمقراطية وال ثيوقراطية وال غيرهما بل التنصيب لخلفاء األنبياء البد أن يكون إلهيا.

 .1نظام الحكم السالمي مقترنا بالنظم السياسية الحديثة :ص.39 – 38

()2

الفصل الثاني
قراءة نقدية لنظرية الشورى يف اخلالفة
وفيه مباحث:
ً
املبحث األول :الشورى لغة واصطالحا
املبحث الثاني :أهمية نظرية الشورى عند أبناء العامة
املبحث الثالث :تأريخ الشورى
ً
ُ
املبحث الرابع :ال يمكن أن تجعل الشورى طريقا للخالفة اإللهية
املبحث الخامس :مناقشة أدلة القائلين بالشورى
املبحث السادس :إخفاقات تطبيقية لنظرية الشورى
املبحث السابع :التماس الشبهات إلثبات نظرية الشورى

املبحث األول :الشورى لغة واصطالحا
الشورى لغة:
الشورى :هي استخراج الرأي من بين اآلراء بعد التشاور.
قال الراغب في املفردات( :والتشاور واملشاورة واملشورة استخراج الرأي بمراجعة
البعض إلى البعض من قولهم شرت العسل إذا اتخذته من موضعه واستخرجته منه
قال( :وشاورهم في األمر) والشورى األمر الذي يتشاور فيه قال( :وأمرهم شورى بينهم)(.)1
الشورى في االصطالح:
لم يختلف معناها االصطالحي عما يدل عليه املعنى اللغوي فهي تبادل اآلراء مع
اآلخرين الستخراج الرأي األصوب.

املبحث الثاني :أهمية نظرية الشورى عند أبناء العامة
احتلت نظرية الشورى الصدارة في الفقه السياس ي لدى أبناء السنة والجماعة
باعتبارها الطريق الذي ينصب الخليفة بعد النبي (صلى هللا عليه وآله) ُ
وعدت الشورى
عندهم من أهم النظم الربانية والقواعد اللهية.
قال الدكتور رياض عدنان محمد (( :)الشورى نظام رباني وضعه هللا سبحانه وتعالى
وأمرنا به؛ ألنه األعلم بهذا النسان وباألساليب التي يحصل من خاللها على حياة سعيدة
ّ
خص القرآن
كريمة وهي من أهم الركائز التي ينبغي أن يقوم عليها الحكم السالمي فقد
الكريم من أهميته في هذا األمر وعظمته سمى هللا ّ
عز وجل سورة إال وهي سورة الشورى
ومنها آيات محكمات حيث أمر هللا نبيه محمد (صلى هللا عليه وآله) اتباع هذا النهج قال
 .1املفردات في غريب القرآن :ص.270
 -أستاذ في جامعة ديالى له كتاب مفهوم الشورى في الفكر السالمي.
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َ ْ
﴿و َّالذ َ
تعالىَ :
الص َال َة َو َأ ْم ُر ُه ْم ُش َ
ين ْ
اس َت َج ُابوا ِل َرّبه ْم َو َأ َق ُاموا َّ
ورى َب ْي َن ُه ْم َو ِم َّما َرزق َن ُاه ْم
ِ
ِِ
َ
ّ
ُي ْن ِف ُقون﴾( .)1ومع أنه (صلى هللا عليه وآله) ال ينطق عن الهوى أمر أيضا بمشاورة أصحابه
َ َّ َ َّ
َْ َ َ
َ َ
﴿وش ِاو ْر ُه ْم ِفي األ ْم ِر ف ِإذا َع َز ْم َت ف َت َوك ْل َعلى الل ِه ِإ َّن
وجعل العزم بعد املشورة قال تعال:
ُْ ّ
َّ
الل َه ُي ِح ُّب امل َت َو ِك ِل َين﴾( .)2ومن خالل هاتين اآليتين نالحظ ترغيبا باالستشارة وتنفيرا من
االنفراد بالرأي واالستبدادية) والشورى فضيلة إنسانية والطريق الصحيح ملعرفة أصوب
اآل اء والوصول إلى الحقيقة وجالء األمر؛ ّ
ألن العقول كاملصابيح إذا اجتمعت ازداد النور
ر
ووضح الليل .وهي أثر الحترام السالم للعقل وهي من مقتض ى تكريم هللا لإلنسان وال أدل
َ
من قول هللا تعالى للمالئكة ﴿إ ِّني َج ِ ٌ ْ َ ْ
ض خ ِل َيفة﴾ في بيان أهمية الشورى) (.)3
ِ
اعل ِفي األر ِ
ونجد بعض مؤلفيهم يصف الشورى والبيعة بـ (حجري الزاوية) !!
يقول الدكتور مصطفى حلمي (ّ :)
(أما املنهج الذي أنتجه رسول هللا (صلى هللا عليه
وآله) فإنه يجعل الباحث يقف طويال أمام ركنين بارزين ودعامتين أساسيتين كان لهما
النصيب األوفر في طريقته في الدعوة السالمية وهما البيعة ممن اعتنقوا الدين الجديد
ومشورته للصحابة خاصة واملسلمين عامة في املسائل التي لم ينزل بها الوحي .وسنعرض
لهذين الركنين  ...البيعة :يعرف ابن خلدون البيعة بأنها العهد على الطاعة  ...ونضيف
إلى هذا أن البيعة لم تتم لشخصه (صلى هللا عليه وآله) وإنما كان يدعوهم إلى هللا ويؤكد
لهم أنه ليس بمكافئهم شيئا على بيعتهم وإنما أمرهم إلى هللا  ...ومع هذا فلم تتم املبايعة
كتفويض من املسلمين لرسول هللا (صلى هللا عليه وآله) وإنما كان في الطرف اآلخر املقابل
تعهده بالوقوف في صفهم فهي أشبه برباط يوثق به الطرفان ينشأ حقوقا وواجبات لكال
الطرفين . ...الشورى :أمر هللا الرسول (صلى هللا عليه وآله) بمشاورة املسلمين بقوله:
(وشاورهم في األمر)  ...وقد تمسك املسلمون بهذا املبدأ بعد الرسول (صلى هللا عليه وآله)
في املواقف الحاسمة  ...من كل هذا يتضح لنا أن مبدئي البيعة والشورى كانا حجري
الزاوية في عهد رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) وهما في الوقت عينه يدالن داللة واضحة
 .1الشورى.38 :
 .2آل عمران.159 :
 .3مفهوم الشورى في الفكر السالمي :ص .6الدكتور رياض عدنان محمد جامعة ديالى كلية التربية األساسية .قسم اللغة
العربية.
 -الدكتور مصطفى حلمي أستاذ بكلية دار العلوم – جامعة القاهرة والحائز على جائزة امللك فيصل العاملية لخدمة
الدعوة.
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على تعارضهما مع طبيعة حكم امللوك واألباطرة الذين يرفضون مبدأ البيعة ألنهم يدعون
أنهم يستمدون حقهم في الحكم من هللا فال ضرورة واألمر كذلك من وجهة نظرهم إلى
طلب البيعة من الخاضعين لحكمهم .كذلك لم يطلبوا الشورى في أمر من أمورهم وإنما
هو الحكم النافذ الذي ال شورى فيه وال مشاورة) (.)1
وبهذا ّ
يصور الدكتور مصطفى حلمي وغيره ( )2اآللية السالمية في اختيار الخليفة زاعما
ّ
أن الشورى والبيعة هما املنهج الذي أنتجه النبي (صلى هللا عليه وآله) في تعيين خليفة
النبي (صلى هللا عليه وآله) !!
أن مفهوم الشورى جاء في الشريعة السالمية إال ّ
أقول :ال شك ّ
أن الخالف ليس في
مجيئه في الشريعة وعدمه وإنما الخالف في جعل الشورى طريقا لخالفة النبي (صلى هللا
عليه وآله) بمعنى ّ
أن املورد الذي تجري فيه الشورى يشمل خالفة النبي (صلى هللا عليه
وآله) فيحق لألمة اختيار الخليفة الذي يخلف النبي ويسد ّ
مسده وهذا ما ذهب إليه
أبناء السنة والجماعة على املستوى النظري.
فالشورى عندهم في كل ما ليس فيه نص من القرآن والسنة.

 .1نظام الخالفة في الفكر السالمي :ص.34 – 30
 .2يقول الدكتور جمال املراكبيّ :
(إن الحديث عن بيعتي العقبة األولى والثانية وما كان فيهما من مدلوالت وقرارات يوضح
بجالء صورة هذا التعاقد .إن الدولة السالمية لم تنشأ عرضا بل سبقها تعاقد حقيقي تم بين رئيسها – النبي (صلى هللا
عليه وآله)– وبين ممثلي الشعب – املجتمعون من األنصار – على إرساء دعائم الدولة .لقد أطلق على عملية التعاقد اصطالح
البيعة وهي عقد حقيقي يتخذ شكال معينا – املصافحة باليد مع التلفظ بعبارات االنقياد والتأييد – وقد اختار النبي (صلى
هللا عليه وآله) من بين املتعاقدين مجموعة تمثل باقي األفراد الذين غابوا عن االجتماع وتضمن انقيادهم وهؤالء النواب هم
النقباء .لقد صارت البيعة أصال معموال به في الدولة السالمية ...وصارت البيعة أصال النتقال السلطة في الدولة السالمية
وأخذت شكل االنتخاب في العصر الحديث  )...الخالفة السالمية بين نظم الحكم املعاصرة :ص.37- 36
ويقول الدكتور عبدالقادر عودة( :ونظام الحكم الوحيد الذي يعرفه السالم هو الحكم القائم على دعامتين :احدهما :طاعة
أمر هللا واجتناب نواهيه والثانية :الشورى؛ أي أن يكون امر الناس شورى بينهم .فاذا قام الحكم على هاتين الدعامتين فهو
حكم إسالمي خالص ُول َ
يس َّم بعد ذلك بالخالفة أو المامة أو امللك؛ فكل هذه التسميات تسميات صحيحة ال غبار عليها .أما
ذا قام الحكم على غير هاتين فهو حكم ال ينتسب لإلسالم بنسب وال يتصل به بسبب ولو ُسمي خالفة أو إمامة) السالم
وأوضاعنا السياسية :ص.63
وقولهم خال من الصحة كما سنعرف من خالل البحث.
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قال القرطبي( :كان النبي (صلى هللا عليه وآله) يشاور أصحابه في اآلراء املتعلقة بمعالم
الحروب وذلك في اآلراء كثير ولم يكن يشاورهم في األحكام؛ ألنها منزلة من عند هللا على
جميع األقسام من الفرض والندب واملكروه واملباح والحرام) (.)1
وقال الدكتور رياض عدنان محمد (( :)ولو كانت القضايا من عقائد وعبادات
ومعامالت من حالل وحرام ترجع أساسا إلى الشورى لكان الدين من وضع البشر) (.)2
وإذا كان الدليل عليها قوله سبحانه (وشاورهم في األمر) وقوله سبحانه( :وأمرهم
شورى بينهم) فقد ّ
خص (األمر وأمرهم) بما لم ينزل فيه الوحي فالشورى – بحسبهم-
مشروعة في كل ما ال نص فيه أو فيه نص لكنه غير قطعي الداللة.
ومن جهة أخرى ملا كانوا يعتقدون ّ
أن النبي (صلى هللا عليه وآله) ترك أمر الخالفة
لألمة تختار من تريد فأصبحت خالفة النبي (صلى هللا عليه وآله) داخلة في (األمر
وأمرهم) فتكون الشورى طريقا لتنصيب الخليفة بعد النبي (صلى هللا عليه وآله).
هذا أهم ما يستخلص حول نظرية الشورى عند أبناء السنة والجماعة ومدى أهميتها
عندهم.
ويالحظ على ما تقدم:
كون الشورى وردت في الشريعة السالمية مما ال خالف فيه وإنما الخالف في املوارد
التي تكون داخلة تحت الشورى فأبناء السنة والجماعة يرون الشورى في كل أمر لم يرد
فيه نص أو ورد فيه إال أنه غير قطعي الداللة ويرى أتباع مدرسة أهل البيت (عليهم
السالم) أن الشورى ال يمكن أن تكون في خالفة النبي (صلى هللا عليه وآله)؛ ّ
ألن خالفة
النبي (صلى هللا عليه وآله) امتداد للنبوة والرسالة فكما أنهما بالنص فكذلك خالفة
النبي بال فرق.
ُ
وبهذا فمدرسة أهل البيت (عليهم السالم) ترى اآليات التي احتج بها على الشورى ال
تشمل الخالفة عن النبي (صلى هللا عليه وآله) فقوله تعالى( :األمر وأمرهم) ال يشمل
 .1الجامع ألحكام القرآن :ج 16ص.37
 -أستاذ في جامعة ديالى له كتاب (مفهوم الخالفة في الفكر السالمي).
 .2مفهوم الخالفة في الفكر السالمي :ص.11
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النبوة والرسالة والمامة كما أنه ال يشمل خالفة النبي؛ لعدم الفرق بينهما من هذه
الجهة كما سيأتي بيان ذلك.
إذن فالشورى مفهوم إسالمي له مداليله اليجابية أن استعمل في املوارد التي جعل
ُ
هللا الشورى فيها ماضية وبالتأكيد سيكون ذا مدلول سلبي إن أجري في املواضيع
الخارجة عنه والداخلة تحت عنوان آخر.
 .2يقول الدكتور رياض عدنان( :وال أدل من قول هللا تعالى للمالئكة ّ َ
اع ٌل ِفي
﴿إ ِني ج ِ
ِ
َ
ْ َْ
ض خ ِل َيفة﴾ في بيان أهمية الشورى) (.)1
األر ِ
إال أنه لم يبين وجه داللة اآلية على أهمية الشورى مع أنها أجنبية عن الشورى
تماما؛ إذ تتكلم عن جعل الخليفة وتبين أن الجاعل هو هللا سبحانه وهذا يعني عدم
حصول الجعل بالشورى فتنصيب الخليفة بيد هللا تعالى وحده هذا ما ّ
صرحت به
اآلية فكيف تكون اآلية دليال على أهمية الشورى ؟!
وأكتفي بما ّ
تقدم ملناقشة ما ذكره الدكتور مصطفى حلمي فما تقدم يكفي في إسقاط
ما ذهب إليه من أن الشورى أحد حجري الزاوية.

املبحث الثالث :تأريخ الشورى
لم يكن للشورى وكونها الطريق لتنصيب خليفة النبي (صلى هللا عليه وآله) ذكر في
الصدر األول لإلسالم فلم يسمع املسلمون من النبي (صلى هللا عليه وآله) ّ
أن الشورى
طريق لتنصيب خليفته عليهم وكذا لم يكن للشورى وما قيل فيها اليوم ذكر في واقعة
السقيفة التي تمخضت عنها خالفة أبي بكر وإنما البذرة األولى للشورى هي فعل عمر بن
ّ
الخطاب ملا جعل األمر في ستة – ظاهرا – وجعل لهم شروطا ال يمكنهم تخطيها.
فوالدة الشورى بعد خالفة عمر بن الخطاب وهو من أسسها لغرض مبيت يكشفه لنا
التأريخ فهي شورى في ستة نفر بحسب الظاهر ولكنها تنصيب لعثمان باطنا وحقيقة
وإبعاد لعلي بن أبي طالب (عليه السالم).
 .1مفهوم الشورى في الفكر السالمي :ص .6للدكتور رياض عدنان جامعة ديالى كلية التربية األساسية قسم اللغة العربية.
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روى البخاري( :حدثنا عبد العزيز بن عبد هللا حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح
عن ابن شهاب عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال :كنت
أقرئ رجاال من املهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند
عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها إذ رجع ّ
إلي عبد الرحمن فقال :لو رأيت رجال أتى أمير
املؤمنين اليوم فقال :يا أمير املؤمنين هل لك في فالن يقول :لو قد مات عمر لقد بايعت
فالنا فوهللا ما كانت بيعة أبي بكر إال فلتة فتمت فغضب عمر ثم قال :إني إن شاء هللا
لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤالء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم.
قال عبد الرحمن فقلت :يا أمير املؤمنين ال تفعل ّ
فإن املوسم يجمع رعاء الناس
وغوغائهم فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس وأنا أخش ى أن تقوم
فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير وأن ال يعوها وأن ال يضعوها على مواضعها فأمهل
حتى تقدم املدينة فإنها دار الهجرة والسنة فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول
ما قلت متمكنا فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها فقال عمر :أما وهللا
إن شاء هللا ألقومن بذلك أول مقام أقومه باملدينة.
قال ابن عباس :فقدمنا املدينة في عقب ذي الحجة فلما كان يوم الجمعة ججلنا
الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن
املنبر فجلست حوله تمس ركبتي ركبته فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب فلما رأيته
مقبال قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل :ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ
استخلف فأنكر علي  -سعيد بن زيد  -وقال :ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله؟ فجلس
عمر على املنبر فلما سكت املؤذنون قام فأثنى على هللا بما هو أهله ثم قال :أما بعد
فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها ال أدري لعلها بين يدي أجلي فمن عقلها
ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته  ...ثم إنه بلغني أن قائال منكم يقول :وهللا لو
مات عمر بايعت فالنا فال يغترن امرؤ أن يقول :إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت أال
ّ
وإنها قد كانت كذلك ولكن هللا وقى شرها وليس منكم من تقطع األعناق إليه مثل أبي
بكر .من بايع رجال من غير مشورة من املسلمين فال يبايع هو وال الذي بايعه تغرة أن
يقتال) (.)1

 .1صحيح البخاري :ج 8ص.25
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فهذا القائل يقول إن بيعة أبي بكر فلته ولو مات عمر لبايعت فالنا وهنا دق جرس
النذار عند عمر وبدت عليه عالمات الغضب وأراد أن يخطب بالناس في الحج لكن منعه
عبد الرحمن بن عوف واتفق معه أن يكون ذلك عند رجوعه املدينة لكون املوسم فيه
رعاء الناس وغوغائهم.
ّ
وبالفعل حينما رجع املدينة خطب ّ
وحدد مسألة الشورى.
وهدد فيها املبايع واملبايع له
فالذي دعاه إلى الشورى هو مقولة ذلك القائل الذي قال لو مات عمر لبايعت فالنا.
فمن هو القائل يا ترى وملن يريد أن يبايع ؟
نقل ابن حجر اسم املبايع واملبايع له في مقدمة فتح الباري عن البالذري فقال( :حديث
ابن عباس عن عمر في قصة السقيفة فيه فقال عبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجال أتى
أمير املؤمنين فقال يا أمير املؤمنين هل لك في فالن يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فالنا
في مسند البزار والجعديات بإسناد ضعيف أن املراد بالذي يبايع له طلحة بن عبيد هللا
ولم يسم القائل وال الناقل ثم وجدته في األنساب للبالذري بإسناد قوي من رواية هشام
بن يوسف عن معمر عن الزهري بالسناد املذكور في األصل (أي في صحيح البخاري)
ولفظه قال عمر بلغني ّ
أن الزبير قال لو قد مات عمر بايعنا عليا الحديث فهذا أصح وفيه
فلما دنونا منهم لقينا رجالن صالحان هما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي سماهما
املصنف في غزوة بدر وكذا رواه البزار في مسند عمر وفيه رد على من زعم أن عويم بن
ساعدة مات في حياة النبي (صلى هللا عليه وآله) وفيه تشهد خطيبهم قيل هو ثابت بن
قيس بن شماس وفيه فقال قائل األنصار هو الحباب بن املنذر رواه مالك وغيره وأما
القائل قتلتم سعدا فلم أعرفه) (.)1
وخبر البالذري هو أصح وقد روي بسند قوي كما ّ
صرح ابن الحجر في فتح الباري كما
ّ
تقدم.
ونقل عين ما ذكره ابن حجر في الجزء العاشر من إرشاد الساري فيقول( :لو قد مات
عمر لبايعت فالنا ( ...وينقل عبارة ابن حجر املتقدمة إلى أن يقول) :ثم وجدته في األنساب
للبالذري بإسناد قوي من رواية هشام ابن يوسف عن معمر عن الزهري بالسناد املذكور
 .1مقدمة فتح الباري :ص.337
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في األصل ولفظه :قال عمر بلغني إن الزبير قال :لو قد مات عمر لبايعنا عليا. .الحديث
وهذا أصح) (.)1
وهذا ما جعل عمر يغضب وأراد أن يخطب في الناس وهو في الحج لكن منعه عبد
الرحمن بن عوف.
فجاءت الشورى ألجل بعد أن فقد الخليفة من تمناهم للخالفة كأبي عبيدة وسالم
مولى أبي حذيفة ومعاذ اختار في قرارة نفسه أن تكون الخالفة لعثمان بن عفان لكنه
أراد أبطال مشروع اآلخرين الذين يريدون بيعة علي بن أبي طالب (عليه السالم) فأراد
إقصاء علي (عليه السالم) بطريقة ال تسبب له االتهام فجعلها في ستة وقيدها بشروط
تفض ي إلى اختيار عثمان بن عفان والشروط هي:
أن تكون الشورى محصورة في ستة أشخاص ال غير.
الخليفة يعين منهم دون غيرهم.
إذا اتفق اغلب الستة وخالف البعض يقتل.
في حالة التساوي كما لو اختار اثنين شخص واختار آخران شخص آخر تكون الكفة
التي فيها عبدالرحمن بن عوف هي الراجحة وعلى الجميع القبول وإال فيقتلوا.
مدة التشاور التشاور ثالثة أيام فإن زادت ضربت أعناقهم جميعا.
يتولى مراقبة الستة أهل الشورى صهيب الرومي على رأس خمسين رجال وسيوفهم
معهم (! )2
فجاءت شورى الستة بهذه الشروط التي أمالها عمر بن الخطاب على األمة السالمية
بال أن يكون لها أي دليل من كالم صاحب الشريعة؛ النبي (صلى هللا عليه وآله) ؟!

 .1إرشاد الساري :ج 10ص.19
 .2الكامل في التاريخ :ج 3ص.66
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وهذه الواقعة ال تسمى شورى بكل تأكيد بل هي مؤامرة واحتيال لبعاد علي بن أبي
طالب (عليه السالم) .وجعل عمر بن الخطاب األمر بيد عبد الرحمن بن عوف لتوافقهما
واتفاقهما على إقصاء علي بن أبي طالب (عليه السالم).
فاشترط عبدالرحمن بن عوف على علي بن أبي طالب (عليه السالم) أن يسير بسيرة
الشيخين ويعلم بأن عليا ال يوافق أما عثمان فسيوافق في أول لحظة فطرح هذا األمر
على علي فأجاب علي بما كان يتوقعه عبد الرحمن من رفض االلتزام بسيرة الشيخين
وطرح األمر على عثمان فقبل عثمان أعادها مرة مرتين فأجابا بما أجابا أوال فقال علي
(عليه السالم) لعبد الرحمن :أنت مجتهد أن تزوي هذا األمر عني .فبايع عبد الرحمن
عثمان فقال علي (عليه السالم) لعبد الرحمن بن عوف :وهللا ما وليت عثمان إال ليرد
األمر إليك أو عليك .فقال له :بايع وإال ضربت عنقك .فخرج علي من الدار .فلحقه القوم
وأرجعوه حتى ألجأوه على البيعة.
()1

قال أمير املؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السالم)( :أما وهللا لقد تقمصها فالن
وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى .ينحدر عني السيل وال يرقى إلي الطير.
فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا .وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر
على طخية عمياء يهرم فيها الكبير .ويشيب فيها الصغير .ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه
فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى فصبرت وفي العين قذى .وفي الحلق شجا أرى تراثي نهبا
حتى مض ى األول لسبيله فأدلى بها إلى فالن بعده  ...فيا ججبا بينا هو يستقيلها في حياته إذ
عقدها آلخر بعد وفاته  ...حتى إذا مض ى لسبيله .جعلها في جماعة زعم أني أحدهم فيا هلل
وللشورى متى اعترض الريب في مع األول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر لكني
أسففت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا .فصغى رجل منهم لضغنه ومال اآلخر لصهره مع هن
وهن إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نبيله ومعتلفه .وقام معه بنو أبيه
يخضمون مال هللا خضمة البل نبتة الربيع إلى أن انتكث فتله .وأجهز عليه عمله وكبت
به بطنته .)2( )...

 .1املقصود بفالن أبي بكر.
 .2نهج البالغة بشرح محمد عبده :ج 1ص.30
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فالشورى أسسها عمر بن الخطاب ومن أجل إقصاء الخليفة الشرعي للرسول (صلى
هللا عليه وآله) وهو علي بن أبي طالب (عليه السالم) وليس للشورى محل في الحكم
السالمي وفي خالفة الرسول (صلى هللا عليه وآله).

املبحث الرابع :ال ميكن أن تُجعل الشورى طريق ًا للخالفة اإلهلية
قبل البدء البد من معرفة أننا نتحدث عن الخالفة اللهية بمعنى ّ
أن الخليفة بعد
النبي (صلى هللا عليه وآله) إنما وجوده امتداد لوجود النبي (صلى هللا عليه وآله) وتجب
طاعته كما تجب طاعة النبي (صلى هللا عليه وآله).
وال ينبغي الشك في ّ
أن الخالفة التي هذا شأنها فلن يتركها هللا عز وجل آلراء الناس مهما
كانت درجتهم وإيمانهم ألنها تعني تمثيل هللا سبحانه في الخلق ولن يترك هللا عز وجل
اختيار خليفته لغيره من املخلوقين فهم وإن علو إال انهم ٌ
بشر فقراء هلل تعالى محجوبين
عن علم الغيب وهللا تعالى يطلعهم عليه.
ْ َ ََ ْ َ َ َ
ُ
َّ
َ
َ
َ
﴿ع ِال ُم الغ ْي ِب فال ُيظ ِه ُر َعلى غ ْي ِب ِه أ َحدا * ِإال َم ِن ْارت َض ى ِم ْن َر ُسو ٍل ف ِإ َّن ُه َي ْسل ُك ِم ْن َب ْي ِن
َي َد ْيه َوم ْن َخ ْلفه َر َ
صدا﴾(.)1
ِِ
ِ ِ
َ َ َ
َ َ
َ
فإذا كان كذلك فينحصر العلم بسرائر العباد به سبحانه ﴿ت ْعل ُم َما ِفي ن ْف ِس ي َوال أ ْعل ُم
َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ َّ ُ ْ ُ ُ
وب﴾(.)2
ما ِفي نف ِسك ِإنك أنت عالم الغي ِ
فإذا كان كذلك فينحصر العلم بالسريرة به سبحانه وكذا ينحصر تنصيب نقي
السريرة به ّ
عز وجل.
تبين ما ّ
وأنقل بهذا الصدد رواية من طرق الشيعة ّ
تقدم وترشد إليه.
سأل سعد القمي المام املهدي (عليه السالم) فقال( :أخبرني يا موالي عن العلة التي
تمنع القوم من اختيار المام ألنفسهم؟ قال :مصلح أو مفسد؟ فقلت :مصلح .قال :هل
 .1الجن.27 -26 :
 .2املائدة.116 :
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يجوز أن يقع خيرتهم على املفسد بعد أن ال يعلم أحد ما يخطر ببال غيره من صالح أو
فساد .قلت :بلى .قال :فهي العلة أيدتها لك ببرهان يقبل ذلك عقلك .قلت :نعم .قال:
أخبرني عن الرسل الذين اصطفاهم هللا وأنزل عليهم الكتب وأيدهم بالوحي والعصمة
إذ هم أعالم األمم فأهدى إلى ثبت االختيار ومنهم موس ى وعيس ى هل يجوز مع وفور
عقلهما وكمال علمهما إذ هما على املنافق باالختيار أن يقع خيرتهما وهما يظنان أنه
مؤمن؟ قلت :ال .قال :فهذا موس ى كليم هللا مع وفور عقله وكمال علمه ونزول الوحي
عليه اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره مليقات ربه سبعين رجال ممن لم يشك في
َ َْ َ ُ َ َ
وس ى ق ْو َم ُه
إيمانهم وإخالصهم فوقع خيرته على املنافقين .قال هللا  -عز وجل ﴿ :-واختار م
ّ َ
َس ْب ِع َين َر ُجال ِ ِمليقا ِت َنا﴾ فلما وجدنا اختيار من قد اصطفاه هللا للنبوة واقعا على األفسد
دون األصلح وهو يظن أنه األصلح دون األفسد علمنا أن ال اختيار ملن ال يعلم ما تخفي
الصدور وما تكن الضمائر وينصرف عنه السرائر .وأن ال خطر الختيار املهاجرين واألنصار
بعد وقوع خيرة األنبياء على ذوي الفساد ملا أرادوا أهل الصالح) (.)1
واملفروض ّ
أن هذا ال يختلف فيه اثنان من العقالء ولكن على الرغم من وضوح ذلك
نجد القوم حاولوا تصوير خالفة النبي (صلى هللا عليه وآله) أمرا متروكا إلى األمة وهي
ُْ
َ
تنصب وتختار من تشاء مع ّأنه سبحانه وتعالى يقول في كتابهَ :
﴿و َر ُّب َك َيخل ُق َما َيش ُاء
َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َّ
الله َوتعالى َع َّما ُي ْشر ُكو َن * َو َر ُّب َك َي ْع َل ُم َما ُتك ُّن ُ
ص ُد ُور ُه ْم
ِ
ويخت ُار ما كان ل ُه ُم ال ِخي َرة س ْبحان ِ
ِ
َ
َو َما ُي ْع ِل ُنون﴾(.)2

 .1االحتجاج :ج 2ص.273
 .2القصص.69 -68 :
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املبحث اخلام  :مناقشة أدلة القائلني بالشورى
أهم ما استدل به القائلون بنظرية الشورى في اختيار خليفة النبي (صلى هللا عليه
َ
األ ْمر﴾( )1وقوله سبحانهَ :
﴿و َأ ْم ُر ُه ْم ُش َ
َ َ ْ ُ ْ
ورى َب ْي َن ُه ْم﴾(.)2
وآله) قوله تعالى﴿ :وش ِاورهم ِفي ِ
ببيان ّ
أن هللا تعالى أمر نبيه أن يشاور املسلمين باألمر واألمر هو الخالفة هذا في اآلية
األولى !
وأما اآلية الثانية؛ فهي أيضا تبين ّ
ّ
أن أمرهم وهو الخالفة يكون بينهم بمعنى أنهم
يتداولونه ويخرجون بالقرار النهائي.
وهذا ويرد عليه ما يلي:
ّ
إن املسلمين األوائل لم يتعرضوا لهذا املوضوع فلم نجد للشورى ذكرا في كلماتهم فلو
كانت الشورى بهذه األهمية فلماذا أهمل املسلمون ذكرها وملاذا لم يتعرض لها النبي
(صلى هللا عليه وآله) وينص على أنها املالك في التعيين للخليفة من بعده ؟!
يأت عبر طريق الشورى كما سيأتي
ويكفي في إثبات هذا األمر أن الخليفة األول لم ِ
بيانه فلو كانت الشورى طريقا لخالفة النبي (صلى هللا عليه وآله) لذكرها املسلمون
األوائل.
ّ
ّ
نتحدث عنها هي امتداد للنبوة فيتولى الخليفة ما كان يتواله النبي
إن الخالفة التي
(صلى هللا عليه وآله) (ّ )3
وأن النبي (صلى هللا عليه وآله) لم يأت الخالفة عن طريق
اس َتم ْع ملَا ُي َ
َ ََ ْ َ ُْ َ َ ْ
وحى﴾( )4فلم تعين أمة من
الشورى وإنما جاء بالنص والتعيين ﴿وأنا اخترتك ف ِ ِ
يأت عبر االختيار اللهي
األمم نبيها وإنما عينه هللا تعالى فيتعين أن يكون خليفته كذلك ِ
فلم يعين املسلمون النبي (صلى هللا عليه وآله) وإنما كان معينا ومختارا من هللا ّ
عز وجل
فكذلك خليفته البد أن يكون معينا منه سبحانه.
 .1آل عمران.159 :
 .2الشورى.38 :
ن
ل
ن
ل
 .3وقد تقدم في الفصل األو عن ابن خلدو يقو ابن خلدو ( :قد بينا حقيقة هذا املنصب وأنه نيابة عن صاحب
الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به تسمى خالفة وإمامة والقائم به خليفة وإماما).
 .4طه.13 :
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وهذا ما نجده في عبارة السيد أحمد الحسن وص ي ورسول المام املهدي (عليه
ََ
َّ َ
السالم) في قوله سبحانهَ ﴿ :و َّالذ َ
الة َو َأ ْم ُر ُه ْم ُش َ
ين ْ
ورى َب ْي َن ُه ْم
اس َت َج ُابوا ِل َ ِرّب ِه ْم َوأق ُاموا الص
ِ
َ ْ
َ
َو ِم َّما َرزق َن ُاه ْم ُي ْن ِف ُقون﴾(.)1
يقول( :نزلت على محمد (صلى هللا عليه وآله) وفي حياة محمد (صلى هللا عليه وآله)
فلو كانت في الحكم والحاكم لكان للمسلمين أن يختاروا غير محمد (صلى هللا عليه وآله)
وينصبوه عليهم !! ولو كانت في الحكم والحاكم لشاور محمد (صلى هللا عليه وآله)
املسلمين في األمر قبل أن يعلن تنصيب علي بن أبي طالب (عليه السالم) بعده في غدير
خم !! ولو كانت حتى في تنصيب أمير على جيش يخرج لقتال الكفار لشاور رسول هللا
املسلمين قبل أن ينصب أسامة بن زيد بل كان كثير منهم غير راضين بهذا التنصيب
فلماذا لم يقبل رسول هللا مشورتهم واعتراضهم على صغر سن أسامة بن زيد إذا كان
مأمورا بأخذ مشورتهم في أمور الحكم ؟؟!! أتراه (صلى هللا عليه وآله) يخالف القرآن
وحاشاه ؟؟!!!!) (.)2
فاآلية أجنبية عن موضوع التنصيب والتعيين سواء أكان خليفة أم حاكما أم أميرا.
وبعبارة أخرىّ :
أن اآلية تتحدث عما بعد التنصيب والتعيين وغير ناظرة إلى مرحلة ما
قبل التنصيب والتعيين فهي ال تصلح دليال على التنصيب والتعيين.
القول بكون قوله تعالى﴿ :فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في األمر فاذا عزمت
فتوكل على هللا﴾ تدل على أن الشورى طريق الختيار الخليفة والحاكم يلزم منه التناقض
بين فقرات اآلية؛ لكون القول بكون الشورى مناطا في التنصيب يعني موضوعية الشورى
وأنها املالك في اختيار الخليفة بينما نجد العبارة األخرى تنيط األمر بإمضاء األمر بالنبي
(صلى هللا عليه وآله) وحده فما فائدة الشورى إذن ؟!
وبعبارة أخرىّ :
إن القول بكون اآلية في مقام بيان أن الشورى هي املالك في التعيين
والتنصيب يلزم منه التنافي بين قوله تعالى﴿ :وشاورهم في األمر﴾ وبين قوله تعالى﴿ :فاذا
عزمت فتوكل على هللا﴾؛ إذ تبين أن الشورى ال موضوعية لها وإنما املوضوعية لرأي النبي
 .1الشورى.38 :
 .2الجواب املنير عبر األثير :ج 2ص 29س .66إصدارات انصار المام املهدي (عليه السالم) الطبعة الثانية2010 -1431 :م.
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(عزمت) فلم تقل اآلية (عزمتم) فلو كان لالستشارة موضوعية لقالت (عزمتم) لكون
الرأي رايهم بعد املشاورة فالقول بكون ﴿شاورهم في األمر﴾ له موضوعية يتنافى مع قوله
تعالى (فاذا عزمت فتوكل) الدال على موضوعية قول النبي (صلى هللا عليه وآله) دون
قولهم فيلزم التناقض بين العبارتين.
وإن قلنا بموضوعية اختيار النبي (صلى هللا عليه وآله) املستفاد من قوله ﴿فاذا عزمت
فتوكل على هللا﴾ دون املشاورة فيلزم لغوية املشاورة وكذا إن قلنا بموضوعية املشاورة
﴿وشاورهم في األمر﴾ يلزم منه لغوية قوله تعالى﴿ :فاذا عزمت فتوكل على هللا﴾.
والجميع ال يمكن االلتزام به.
فيتعين أن تكون اآلية في بيان رسم صالحيات الحاكم بعد الفراغ من تنصيبه وأن له
حق املشاورة وله حق إمضاء رأيه فله كال الحقين بحسب ما يراه من مصلحة.
َ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ًّ َ َ
يظ ْال َق ْلب َال ْن َف ُّ
ضوا ِم ْن
إن قوله تعالى﴿ :ف ِبما رحم ٍة ِمن الل ِه ِلنت لهم ولو كنت فظا غ ِل
ِ
َ ْ َ َ ْ ُ َ ُْ ْ َ ْ ْ َ
ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ َ َّ َّ َّ
َ
اللهَ
اس َتغ ِف ْر ل ُه ْم َوش ِاو ْر ُه ْم ِفي األم ِر ف ِإذا عزمت فتوكل على الل ِه ِإن
حوِلك فاعف عنهم و
ُْ ّ
ُي ِح ُّب امل َت َو ِك ِل َين﴾( )1ورد بصدد بيان أسلوب الداعية اللهي فعليه التحلي بالرحمة والرفق
واللين وبهذا الصدد ذكرت املشاورة فهي أيضا من باب اللطف واللين بهم وليس في مقام
تشريع الشورى ّ
وأنها الطريق للتنصيب.

املبحث السادس :إخفاقات تطبيقية لنظرية الشورى
وسنتعرض في هذا املبحث إلى الجانب التطبيقي لنظرية الشورى فمن املفترض أن
القائل بنظرية الشورى في الخالفة عليه إثبات ذلك على املستوى التطبيقي من دون خرق
وإال فلن تكون نظريته شاملة.
ومن هنا يأتي السؤال التالي :هل ّ
أن الخلفاء الثالثة (أبو بكر وعمر وعثمان) وصلوا
الحكم والخالفة بالشورى ؟

 .1آل عمران.159 :
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الحقيقة لن نجد للشورى ذكرا في خالفة أبي بكر وعمر وفي عثمان جعلت الشورى بين
ستة أفراد في قصة ال يمكن لعاقل أن يعتبر الذي نتج عنها خالفة عن النبي (صلى هللا
عليه وآله) فخالفته اعز وأجل من أن تنال بهذه الطرق امللتوية وكي نرى الحقيقة أورد
ما يلي:

أين الشورى من خالفة أبي بكر؟!
لم يوارى النبي (صلى هللا عليه وآله) وعقد اجتماع في سقيفة بني ساعدة حصلت فيه
صراعات وتناحريات بين املهاجرين واألنصار فكل منهم يدعي أحقيته بالخالفة بعد النبي
(صلى هللا عليه وآله) !!
يقول الدكتور مصطفى حلمي( :اجتماع السقيفة الذي عد من أخطر االجتماعات
السياسية حيث وضعت فيه األسس لنظرية الخالفة عند أهل السنة  ...ثم ظهرت
الحاجة إلى البحث فيمن يلي األمر بعد الرسول (صلى هللا عليه وآله) وهرع املسلمون دون
إبطاء إلى اجتماع السقيفة للتشاور والنظر .ولكن السراع إلى االجتماع في السقيفة كان
موضع تعليق بواسطة الشيعة ّ
ألن املجتمعين تركوا أمر تجهيز الرسول (صلى هللا عليه
وآله) وتوفروا على البيعة وما يتصل بها .يقول القاض ي عبدالجبار (415ه –  1024م)
دفاعا عنهم( :وكان للقوم عذر في املبادرة إلى البيعة؛ ألنهم خافوا من التأخر فتنة عظيمة).
واتكلوا في أمر رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) على علي بن أبي طالب وغيره من أهل
البيت .وقد اتخذ أهل السنة بعد هذا من واقع السراع في البيعة للخالفة دليال على
وجوب الخالفة وأهمية هذا املنصب لتصريف شؤون املسلمين) (.)1
وأورد على ما تقدم تعليقين:
إن الدكتور حلمي يعبر عن اجتماع السقيفة بأنه من اخطر االجتماعات السياسية
لكون أسس الخالفة عند أهل السنة وضعت فيه وان املسلمين بادروا إلى هذا االجتماع
وتركوا تجهيز نبيهم.
ولم يكن هذا االجتماع السياس ي الخطير بأمر هللا تعالى أو رسوله أم بأمر املجتمعين ؟!
 .1نظام الخالفة في الفكر السالمي :ص.37 – 36
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فلم يدفعهم إلى االجتماع إال املصالح وحب الرئاسة ؟
ُ
ثم أن الدكتور حلمي يرى أن االجتماع أسست فيه نظرية الخالفة عند أهل السنة
ّ
وهي الشورى .مع أننا لم نجد لها (الشورى) في ذلك االجتماع طبقا لنقل الدكتور حلمي !
وكل ما رواه التاريخ ال يعدوا التناحرات والعودة إلى الجاهلية فاألنصار يرون انفسهم
احق بالخالفة وكذا املهاجرين وهكذا حصل الصراع بينهم على الخالفة وكل طرف يحتج
على اآلخر بوهم ال ارتباط له بالدين.
ويصرح حلمي بكون نظام الخالفة لدى أبناء السنة نشأ في السقيفة ووضعت أسسه
فيها فهو نظام نشأ بعد رحيل النبي (صلى هللا عليه وآله) وفي الوقت الذي يرى حلمي أن
األسس وضعت في اجتماع السقيفة ال أدري كيف يمكنه التوفيق بين ما تقدم وبين آية
إكمال الدين التي تصرح بكمال دين هللا وغناه عن أسس السقيفة وما نتج عنها.
كما أن مجرد السراع في اجتماع أهل السقيفة ال يؤدي إلى القول بوجوبها وأهميتها بل
لربما – بل هو الصحيح – كان السراع ألجل كسب منصب دنيوي وهذا واضح ملن طالع
األحداث التي جرت في السقيفة من وطئ القوم لسعد بن عباده ونداء عمر بن الخطاب
بقتل سعد بن عبادة وغيرها.
كما نجد أيضا محاولة تصوير االجتماع بكونه اجتماعا سياسيا ال عالقة له بالدين
ّ
مع أنه يتكلم عن خالفة النبي (صلى هللا عليه وآله) وهو خليفة هللا املتصدي بأمر هللا
سبحانه دينيا وسياسيا فخالفة النبي (صلى هللا عليه وآله) ليست أمرا سياسيا فحسب
وإنما هي أمر ديني بكل تأكيد.
فالذي حصل في السقيفة انقالب على املبادئ الدينية التي أسسها النبي (صلى هللا
عليه وآله) ومجرد تسميته اجتماعا سياسيا ال يغير في الحقيقة شيئا.
كما أن القول بكون الخالف خالفا سياسيا يتنافى مع تعريفهم الخالفة بكونها رئاسة
عامة في أحكام الدين والدنيا؟! مع أنه في نفس كتابه املذكور يقول( :ومن الجهود التي
حينئذ قد بدأت دينية أم سياسية
تهدر عبثا محاولة البحث فيما إذا كانت االختالفات
ٍ
ذلك ألن السالم لم يفصل بين أمور الدنيا والدين بل ربط بين الدنيا – كدار عمل
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وجهاد وعبادات – واآلخرة كدار بقاء يلقى فيها بنو النسان جزاءهم عن أعمالهم في
دنياهم األولى) ()1؟!
ينقل الدكتور حلمي ما ذكره القاض ي عبدالجبار املعتزلي مبررا تركهم النبي األكرم
(صلى هللا عليه وآله) بال مواراة بخوف الفتنة عند تأخير أمر الخالفة فالخالفة التي
اجتمع من أجلها املسلمون إن كانت ضرورية وفيها حفظ السالم فلن يتركها النبي (صلى
هللا عليه وآله) فيتعين عليه (صلى هللا عليه وآله) بمقتض ى حكمته أن يحسم أمرها قبل
وفاته وأن لم تكن ضرورية فلماذا تركوا تجهيز نبيهم وبادروا إليها ؟!
والواضح انه يرى أهمية الخالفة لكونه يرى ّأنها تزيح الفتنة عن املسلمين ولكن هل
يرى القاض ي عبدالجبار ومن سار على رأيه انهم احرص على األمة من النبي (صلى هللا عليه
وآله) فكيف يترك امته بال منهج واضح عاصم لها من االفتتان ؟!
أ ليس النبي (صلى هللا عليه وآله) في حياته قد صرح في مواطن عديدة بأنه مخلف
الثقلين كتاب هللا وسنته  -على ما يراه أهل السنة  -فلماذا لم يعصمهم القرآن والسنة
من الفتن ؟!
ال يخلو من أمرين؛ ّ
فإما أن يكون القرآن والسنة غير عاصمين من الفتن والضالل وهذا
يتنافى مع وعد النبي (صلى هللا عليه وآله) الذي ضمن عدم الضالل ملن تمسك بهما ّ
وإما
انهم لم يتمسكوا بهما – وهو الحق – فما أسسته السقيفة أجنبيا عن القرآن والسنة
ولم ترتفع به الفتن وإنما أسس الفتن قد وضعت في السقيفة التي تركت املسلمين فرقا
ومذاهبا يستحل بعضهم دم اآلخر !!
ويقص لنا الدكتور حلمي ما جرى في اجتماع السقيفة إلى أن يقول( :هذه هي مالمح
اجتماع السقيفة التي تكاد املصادر السنية تتفق في إيراد تفاصيلها .ومن املهم أن نعرض
املالحظات التي نستطيع أن نستقيها من اجتماع السقيفة فيما يلي:
ّ
أوال :إنه أول اختالف يحدث بين املسلمين عقب انتقال الرسول (صلى هللا عليه وآله)
إلى الرفيق األعلى  ...ولكن االختالف هنا كان سياسيا محضا وليس دينيا ...

 .1نظام الخالفة في الفكر السالمي :ص.100
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ثانيا :تمت البيعة ألبي بكر بالجماع فيما عدا سعد بن عباده – الذي كان يطلب
الوالية لنفسه...
ثالثا :لم يتم األمر ألبي بكر بالعنف أو الكراه وإنما كان نتيجة مناقشة مفتوحة بين
ُ
املهاجرين واألنصار وأتيحت الفرصة كاملة لكال الفريقين ليدلي برأيه في حرية تامة ...
رابعا :إن البيعة تمت أوال في اجتماع السقيفة بحضور خاصة املسلمين ثم كانت بيعة
العامة في اليوم التالي على املنبر ولعل هذه الطريقة هي أساس نظرية أهل السنة في
إتمام البيعة بواسطة أهل الحل والعقد أي خاصة املسلمين وهم ذوي الدين والعلم
والرأي.
خامسا :اتسمت املناقشات بطابع فريد في نوعه ال نجد له شبيها في املجالس السياسية
للمجتمعات التي بلغت ارقى درجات الرقي في العصر الحديث فها هي املعارضة بما تمثله
من مخالفة في الراي .ال تلبث أن تخضع في سهولة ويسر لحساس األخوة في الدين وتمتثل
ملبادئه فيعترف كل منهما بأفضال الطرف اآلخر بالرغم من االختالف في الرأي كما في قول
أبي بكر واصفا األنصار (أنتم يا معشر األنصار من ال ينكر فضلهم في الدين وال سابقتهم
العظيمة في السالم) أو قول ابن الجراح( :انتم أول من نصر وآزر  )..وهكذا قدموا لنا
نموذجا مثاليا للسلوك في املجال السياس ي) (.)1
وأسجل على ما ّ
تقدم مناقشتين:
تقدم الكالم املتعلق بالنقطة األولى ّأما النقطة الثانية التي تصور الجماع على خالفة
إن بيعته لم تكن بالجماع كما ّ
أبي بكر فهي خالف ما جاء في التاريخ بالقطع؛ إذ ّ
إن من
لم يبايع ليس سعد بن عبادة وحده بل البيت الهاشمي أيضا لم يحضر السقيفة ولم
يبايع الخليفة أبا بكر إال أن يقال رفض البيت الهاشمي ال يضر بتحقق الجماع كما لم
تضر مخالفة سعد بن عبادة .وإن كان األمر كذلك فعلى الكاتب وغيره أن يقدموا
الضابطة التي بها يخرق الجماع فكيف يكون إجماع وعلي بن أبي طالب (عليه السالم)
وجميع بني هاشم وبعض أصحاب النبي (صلى هللا عليه وآله) رفضوا خالفة السقيفة
واعتزلوا في بيت علي بن أبي طالب (عليه السالم).
 .1نظام الخالفة في الفكر السالمي :ص.39
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يقول املؤلف ّ
بأن األمر تم ألبي بكر عبر مناقشة مفتوحة بأسلوب حضاري بعيدا عن
العنف والكراه وهذا مخالف ملا نقل من أحداث جرت في السقيفة.
روى اليعقوبي( :واجتمعت األنصار في سقيفة بني ساعدة يوم توفي رسول هللا ...
يغسل فأجلست سعد بن عبادة الخزرجي وعصبته بعصابة وثنت له وسادة .وبلغ أبا
بكر وعمر واملهاجرين فأتوا مسرعين فنحوا الناس عن سعد وأقبل أبو بكر وعمر بن
الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقالوا :يا معاشر األنصار ! منا رسول هللا فنحن أحق
بمقامه .وقالت األنصار :منا أمير ومنكم أمير! فقال أبو بكر :منا األمراء وأنتم الوزراء .فقام
ثابت بن قيس ابن شماس وهو خطيب األنصار فتكلم وذكر فضلهم .فقال أبو بكر :ما
ندفعهم عن الفضل وما ذكرتم من الفضل فأنتم له أهل ولكن قريش أولى بمحمد
منكم وهذا عمر بن الخطاب الذي قال رسول هللا :اللهم أعز الدين به! وهذا أبو عبيدة
بن الجراح الذي قال رسول هللا :أمير هذه األمة فبايعوا أيهما شئتم! فأبيا عليه وقاال:
وهللا ما كنا لنتقدمك وأنت صاحب رسول هللا وثاني اثنين .فضرب أبو عبيدة على يد أبي
بكر وثنى عمر ثم بايع من كان معه من قريش .ثم نادى أبو عبيدة :يا معشر األنصار!
إنكم كنتم أول من نصر فال تكونوا أول من غير وبدل .وقام عبد الرحمن بن عوف فتكلم
فقال :يا معشر األنصار إنكم وإن كنتم على فضل فليس فيكم مثل أبي بكر وعمر
وعلي وقام املنذر بن أرقم فقال :ما ندفع فضل من ذكرت وإن فيهم لرجال لو طلب هذا
األمر لم ينازعه فيه أحد يعني علي بن أبي طالب .فوثب بشير بن سعد من الخزرج فكان
أول من بايعه من األنصار وأسيد بن حضير الخزرجي وبايع الناس حتى جعل الرجل
يطفر وسادة سعد بن عبادة وحتى وطئوا سعدا .وقال عمر :اقتلوا سعدا قتل هللا
سعدا) (.)1
ويقول أحمد بن محمد بن عبد ربه األندلس ي في كتابه العقد الفريد( :الذين تخلفوا
عن بيعة أبي بكر :علي والعباس والزبير وسعد بن عبادة ّ
فأما علي والعباس والزبير
فقعدوا في بيت فاطمة حتى بعث إليهم أبو بكر عمر بن الخطاب ليخرجوا من بيت فاطمة
وقال له :إن أبو فقاتلهم .فاقبل بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار فلقيته فاطمة:
فقالت( :يا بن الخطاب أجئت لتحرق دارنا) ؟ قال :نعم ! أو تدخلوا فيما دخلت فيه
األمة! فخرج علي حتى دخل [على] أبي بكر فبايعه فقال له أبو بكر :أكرهت إمارتي؟
 .1تاريخ اليعقوبي :ج 2ص.123
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فقال( :ال ولكني آلية أن ال أرتدي بعد موت رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) حتى أحفظ
القرآن فعليه حبست نفس ي) (.)1
روى ابن شيبة بسنده عن زيد بن أسلم وزيد عن أبيه أسلم وهو مولى عمر يقول:
حين بويع ألبي بكر بعد رسول هللا كان علي والزبير يدخالن على فاطمة بنت رسول هللا
فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على
فاطمة فقال :يا بنت رسول هللا وهللا ما أحد أحب إلينا من أبيك وما من أحد أحب
إلينا بعد أبيك منك وأيم هللا ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤالء النفر عندك أن أمرتهم أن
يحرق عليهم البيت (.)2
وجاء في تاريخ الطبري( :أتى عمر بن الخطاب منزل علي وفيه طلحة ورجال من
املهاجرين فقال :وهللا ألحرقن عليكم أو لتخرجن إلى البيعة فخرج عليه الزبير مصلتا
سيفه فعثر فسقط السيف من يده فوثبوا عليه فأخذوه) (.)3
قال ابن قتيبةّ :
(وإن أبا بكر رض ي هللا عنه تفقد قوما تخلفوا عن بيعته عند علي ّ
كرم
هللا وجهه فبعث إليهم عمر فجاء فناداهم وهم في دار علي فأبوا أن يخرجوا فدعا
بالحطب وقال :والذي نفس عمر بيده .لتخرجن أو ألحرقنها على من فيها فقيل له يا أبا
حفصّ .
إن فيها فاطمة؟ فقال وإن فخرجوا فبايعوا إال عليا فإنه زعم أنه قال" :حلفت
أن ال أخرج وال أضع ثوبي على عاتقي حتى أجمع القرآن" فوقفت فاطمة رض ي هللا عنها
على بابها فقالت" :ال عهد لي بقوم حضروا أسوأ محضر منكم تركتم رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم جنازة بين أيدينا وقطعتم أمركم بينكم لم تتامرونا ولم ّ
تردوا لنا حقا".
فأتى عمر أبا بكر فقال له :أال تأخذ هذا املتخلف عنك بالبيعة؟ فقال أبو بكر لقنفذ وهو
مولى له :اذهب فادع لي عليا قال فذهب إلى علي فقال له :ما حاجتك؟ فقال يدعوك
خليفة رسول هللا فقال علي" :لسريع ما كذبتم على رسول هللا" .فرجع فأبلغ الرسالة
قال :فبكى أبو بكر طويال.

 .1العقد الفريد :ج 5ص.13
 .2املصنف البن أبي شيبة :ج 8ص.572
 .3تاريخ الطبري :ج 2ص.443
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فقال عمر الثانية :ال تمهل هذا املتخلف عنك بالبيعة فقال أبو بكر رض ي هللا عنه
لقنفذ :عد إليه فقل له :خليفة رسول هللا يدعوك لتبايع فجاءه قنفذ فأدى ما أمر به
فرفع علي صوته فقال" :سبحان هللا؟ لقد ادعى ما ليس له" فرجع قنفذ فأبلغ الرسالة
فبكى أبو بكر طويال ثم قام عمر فمش ى معه جماعة حتى أتوا باب فاطمة فدقوا
الباب فلما سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها" :يا أبت يا رسول هللا ماذا لقينا بعدك
من ابن الخطاب وابن أبي قحافة" !! فلما سمع القوم صوتها وبكاءها انصرفوا باكين
وكادت قلوبهم تنصدع وأكبادهم تنفطر وبقي عمر ومعه قوم فأخرجوا عليا فمضوا
به إلى أبي بكر فقالوا له :بايع فقال" :إن أنا لم أفعل فمه؟ " قالوا :إذا وهللا الذي ال إله
إال هو نضرب عنقك فقال" :إذا تقتلون عبد هللا وأخا رسوله" قال عمرّ :أما عبد هللا
فنعم ّ
وأما أخو رسوله فال وأبو بكر ساكت ال يتكلم فقال له عمر :أال تأمر فيه بأمرك ؟
فقال :ال أكرهه على ش يء ما كانت فاطمة إلى جنبه فلحق علي بقبر رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم يصيح ويبكي وينادي" :يا بن أم ّ
إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني) (.)1
ومع هذا يقول الدكتور مصطفى حلمي بأن بيعة أبي بكر تمت بال عنف وال إكراه !
فماذا يسمي ما تقدم ؟! ال أدري كيف يكون العنف والكراه !!
وهل ما استعمل من أساليب هي أساليب حضارية تحكمها املوازين السالمية والخلق
الرفيع ؟!
ّ
تأت عبر الشورى – رغم أنها ليس الطريق اللهي في
والحق أن خالفة أبي بكر لم ِ
الخالفة – وإنما أتت عبر اجتماع حصلت فيه صراعات وانتج خالفة أبي بكر ولذا يسميها
الخليفة الثاني عمر بكونها فلتة ال شورى.
يقول عمر بن الخطاب( :ثم إنه بلغني أن قائال منكم يقول :وهللا لو مات عمر بايعت
فالنا فال يغترن امرؤ أن يقول :إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت أال وإنها قد كانت
كذلك ولكن هللا وقى شرها وليس منكم من تقطع األعناق إليه مثل أبي بكر .من بايع
رجال من غير مشورة من املسلمين فال يبايع هو وال الذي بايعه تغرة أن يقتال.)2( ). ..

 .1المامة والسياسة :ج 1ص .19
 .2صحيح البخاري :ج 8ص.25
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تأت عن طريق الشورى وإنما كانت فلتة وبال طريق شرعي فلم يرد
فخالفة أبي بكر لم ِ
في الشريعة نظاما للخالفة يسمى (خالفة الفلتات) إذ لو كانت بالشورى فهل يلتزم أبناء
السنة والجماعة بكون الخليفة الثانية نهى عنها واطلق على الشورى فلتة ؟!
ومع هذا نجد البعض ّ
هب للدفاع عن هذه الخالفة وجند طاقاته لتوجيه املقصود
بـالفلتة التي جاءت في كالم عمر ( )1كي يصورها أمرا محمودا بل ومنقبة من مناقب عمر
بن الخطاب ؟!!
فخالفة أبي بكر لم تكن بالشورى وإنما هي فلتة كما ّبين ذلك وشهد صادقا عمر بن
الخطاب.

أين الشورى من خالفة عمر بن اخلطاب ؟
وخالصة ما ورد في التاريخ كما يبينه الدكتور مصطفى حلمي( :تولى أبو بكر الخالفة
عن طريق البيعة بعد املجادالت ( )2التي دارت في اجتماع السقيفة َّ
فلما أحس بدنو أجله
 .1يقول ابن حجر( :قوله أال وإنها) أي بيعة أبي بكر (قوله قد كانت كذلك) أي فلتة .وصرح بذلك في رواية إسحاق بن عيس ى
عن مالك حكى ثعلب عن ابن األعرابي وأخرجه سيف في الفتوح بسنده عن سالم بن عبد هللا بن عمر نحوه قال الفلتة الليلة
التي يشك فيها هل هي من رجب أو شعبان وهل من املحرم أو صفر كان العرب ال يشهرون السالح في األشهر الحرم فكان من
له ثأر تربص فإذا جاءت تلك الليلة انتهز الفرصة من قبل أن يتحقق انسالخ الشهر فيتمكن ممن يريد إيقاع الشر به وهو آمن
فيترتب على ذلك الشر الكثير فشبه عمر الحياة النبوية بالشهر الحرام والفلتة بما وقع من أهل الردة ووقى هللا شر ذلك ببيعة
أبي بكر ملا وقع منه من النهوض في قتالهم وإخماد شوكتهم كذا قال واألولى أن يقال الجامع بينهما انتهاز الفرصة لكن كان
ينشأ عن أخذ الثأر الشر الكثير فوقى هللا امل سلمين شر ذلك فلم ينشأ عن بيعة أبي بكر شر بل أطاعه الناس كلهم من حضر
البيعة ومن غاب عنها وفي قوله وقى هللا شرها إيماء إلى التحذير من الوقوع في مثل ذلك حيث ال يؤمن من وقوع الشر
شرها) أي وقاهم ما في العجلة غالبا من الشر ّ
واالختالف (قوله ولكن هللا وقى ّ
ألن من العادة أن من لم يطلع على الحكمة في
الش يء الذي يفعل بغتة ال يرضاه وقد بين عمر سبب إسراعهم ببيعة أبي بكر ملا خشوا أن يبايع األنصار سعد ابن عبادة قال
أبو عبيدة عاجلوا ببيعة أبي بكر خيفة انتشار األمر وأن يتعلق به من ال يستحقه فيقع الشر .وقال الداودي معنى قوله( :كانت
فلتة) أنها وقعت من غير مشورة مع جميع من كان ينبغي أن يشاور وأنكر هذه الكرابيس ي صاحب الشافعي وقال بل املراد أن
أبا بكر ومن معه تفلتوا في ذهابهم إلى األنصار فبايعوا أبا بكر بحضرتهم وفيهم من ال يعرف ما يجب عليه من بيعته فقال منا
أمير ومنكم أمير فاملراد بالفلتة ما وقع من مخالفة األنصار وما أرادوه من مبايعة سعد بن عبادة .وقال ابن حبان معنى قوله
كانت فلتة أن ابتدائها كان عن غير مال كثير والش يء إذا كان كذلك يقال له الفلتة فيتوقع فيه ما لعله يحدث من الشر
بمخالفة من يخالف في ذلك عادة فكفى هللا املسلمين الشر املتوقع في ذلك عادة ال أن بيعة أبي بكر كان فيها شر) فتح الباري:
ج 12ص .131وراجع :تمهيد األوائل وتلخيص الدالئل ص.495
 .2هذا وفي الوقت نفسه يصف اجتماع السقيفة بكونه اجتماعا حوى األساليب العلمية املنصفة في بيان الرأي بعيدا عن
الكراه والعنف؟!!

استخالف اإلنسان الكامل ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـــــــــ ــــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـــــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـــــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــــــــــــــــــــــــــ 63

ُ
حضرت من قضاء هللا ما
دعا الصحابة وأفض ى إليهم بما يجول في خاطره قال( :وقد
ترون وأنه البد لكم من رجل يلي أمركم ويصلي بكم ويقاتل عدوكم ويقسم فيأكم) .إنّ
الصديق تذكر ما حدث في اجتماع السقيفة وخش ي على املسلمين إذا تركهم دون ولي من
أن يفرط عقد الجماعة بصورة أخطر مما تمت عقب وفاة الرسول (صلى هللا عليه وآله)؛
ّ
حينئذ كان محصورا بين املهاجرين واألنصار ولكن املسلمين في عهده
ألن االختالف
ٍ
انتشروا يجاهدون في العراق والشام ويواجهون فارس والروم .فاذا استخلف (وجمع
كلمة املسلمين على من استخلف فقد اتقى ما يخش ى) .وبمثل هذه الكلمات التي عبر بها
ابو بكر عما يدور في نفسه اعتمد أهل السنة فيما بعد أسس نظرياتهم في ضرورة تولي
المام أمر املسلمين أو بعبارة أخرى نظرية وجوب المامة سمعا استدالال باألمر الواقع
أيام الخالفة الراشدة فان عبارة أبي بكر تتضمن إبراز املهام التي تناط بالمام  ...وقد
طعن الشيعة في إمامة عمر بسبب عهد أبي بكر له.)1( )...
ولقد حاول العديد من مؤلفي أبناء السنة والجماعة دفع إشكال تبنيهم القول
بالشورى مع ّ
أن عمر بن الخطاب لم يأت عن طريق الشورى وإنما عهد إليه أبو بكر
بالخالفة كما ّ
تقدم.
ينقل الدكتور مصطفى حلمي توجيها للباقالني فيقول( :لكن الباقالني يتصدى لهذا
الطعن فيوضح ّ
إن العهد تم بمحضر من الصحابة واملسلمين فأقروه جميعا وصوبوا
أيه ولو كان ذلك خطأ في الدين لراجعوه فيه والدليل على ذلك ّ
أن املراجعة انصرفت
ر
إلى صفة من يعهد إليه بقول القائل (أ تولي علينا فظا غليظا ؟) ولم تكن منصبة على
صحة العهد نفسه .فهم يجمعون على صحة العهد من المام إلى غيره فالعهد ليس إذا
خطأ في الدين ّ
ألن األمة لن تجتمع في عصر الصحابة – وال في غيره من العصور – على
خطأ .ولهذا فإن عهد أبي بكر لعمر صحيح وهو يجري مجرى العقد لعمر بن الخطاب
ّ
وألن المام العدل – وهو شخص واحد ضمن الرعية – يصح له أن يبتدئ العقد ملن
يصلح لإلمامة فكيف يحرم من هذا الحق لكونه إماما ؟ ّ ...أما الدليل الذي يراه
الباقالني على إثبات إمامة عمر بن الخطاب فهو أن أبا بكر عهد إليه إمام جلة من
الصحابة فقبلوا رأيه بعد أن خطب خطبته التي وصف فيها عمر بصفاته كلها وخالصتها:
أنه شديد في غير عنف لين في غير ضعف واذا كان طلحة قد احتج على توليته بقوله
 .1نظام الخالفة في الفكر السالمي :ص.64

 64ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــــ ــ ـ ـ ــ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

ألبي بكر( :تولي علينا فظا غليظا ماذا تقول لربك إذا لقيته ؟) فقد حدث أن اعترف
بعد ذلك بفضله وقال لعمر( :لقد استقامت العرب عليك وفتح هللا على يديك) ثم
اشترك مع عثمان وعبدالرحمن في طلب العهد من أبي بكر لعمر ألنه أهل لها .وبهذا صار
عمر بن الخطاب إماما للمسلمين بعهد أبي بكر إليه ألنه وقع برضا الجماعة (وإجماعهم
على ذلك يكشف عن صحة الطريق الذي صار به إماما) ولقد قاس مفكرو أهل السنة
على ذلك فجعلوا من تولية العهد مسلكا في إثبات المامة في حق املعهود إليه ّ
ألن أبا بكر
خليفة الرسول (صلى هللا عليه وآله) ملا عهد إلى عمر أقره الصحابة على ذلك)؟!! (.)1
ويقول عبدالقادر عودة( :ومن الخطأ أن نعتبر ما حدث من أبي بكر اختيارا للخليفة
من بعده  ...وإنما كان فعل أبي بكر حقيقته ترشيحا ملن يراه اقدر على القيام بأمر الناس
 ...وأبو بكر ال يملك حق أن يختار الخليفة بعده  ...ولو كان فعل أبي بكر اختيارا
واستخالف فعليا ملا كان هناك ما يدعو ألن يبايع الناس عمر بعد ذلك فبيعة الناس
لعمر هي التي جعلته خليفة وما انعقدت خالفته إال بهذا دون غيرهّ ...
فإن أبا بكر أبر
ّ
وأتقى من أن يعطل قول هللا﴿ :وأمرهم شورى بينهم﴾) (.)2
أن أبا بكر استخلف عمر ّ
(وأما ما روي ّ
ويقول الكاتب عبد القديم زلومّ :
وأن عمر
استخلف الستة وأن الصحابة سكتوا ولم ينكروا ذلك فكان سكوتهم إجماعا ّ
فإن
ذلك ال يدل على جواز االستخالص أي العهد .وذلك الن أبا بكر لم يستخلف خليفة
وإنما استشار املسلمين فيمن يكون خليفة لهم فرشح عليا وعمر .ثم املسلمين خالل
ثالثة اشهر في حياة أبي بكر اختاروا عمر بأكثريتهم ثم بعد وفاة أبي بكر جاء الناس
وبايعوا عمر وحينئذ انعقدت الخالفة لعمرّ .أما قبل البيعة فلم يكن خليفة ولم تنعقد
َ
الخالفة له ال بترشيح أبي بكر وال باختيار املسلمين له وإنما انعقدت حين بايعوه وق ِبل
الخالفة .)3( ) ..
فالتهافت غير خفي بين معتنقي أي السقيفة فبين من يرى ّ
أن عهد أبي بكر لعمر ال
ر
يعطيه الخالفة من بعده وإنما مجرد ترشيح واصبح خليفة ملا بايعته الناس وآخر يرى أنّ
العهد طريق في عرض الشورى في تنصيب الخليفة لكون أبي بكر عهد إلى عمر !!
 .1نظام الخالفة في الفكر السالمي :ص.53
 .2السالم وأوضاعنا السياسية :ص.99
 .3نظام الحكم في السالم :ص.85
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إذ كيف يستدل على صحة خالفة أبي بكر بالشورى وخالفة عمر بالعهد فهل ما
حدث في السقيفة وتمخض عنه خالفة أبي بكر تشريعا ملزما وطريقا إلهيا لتنصيب
الخليفة بعد النبي (صلى هللا عليه وآله)؟ وهل فعل أبي بكر حجة وتشريعا ملزما
للمسلمين كي يتولد طريقا جديدا للتنصيب وهو العهد من الخليفة السابق ؟!
وإذا كان كذلك فكل من تسمى خليفة سيكون له الحق في ابتداع طريق يخصه في
ُ
تولية من يكون بعده وتنصيبه له وبهذا تفقد املوازين ويتهم السالم بالفوض ى وعدم
الحكمة وحاشاه.
ثم مجرد تبريرهم بكون خالفة عمر ثبتت ببيعة املسلمين له وليس باختيار أبي بكر ال
ّ
يغير في الحقيقة ش يء؛ لكون البيعة ال تعطي الصالحية الشرعية فليس كل من بايعه
الناس أصبح خليفة للمسلمين كما سيأتي.

أين الشورى من خالفة عثمان ؟
هل عثمان وصل إلى الخالفة عبر الشورى ؟ أم عبر العهد ؟ أم بطريقة أخرى ؟
يقول الدكتور مصطفى حلمي( :عندما طعن عمر بن الخطاب هرع إليه بعض
الصحابة يطلبون منه أن يستخلف ولكنه أبى بادئ األمر بقوله( :إن استخلف فقد
استخلف من هو خير مني – يعني أبا بكر – وان أترك فقد ترك من هو خير مني – يعني
رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)– ولن يضيع هللا دينه) .لكنهم أعادوا عليه الكرة ففوض
األمر إلى الستة الذي مات رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) وهو عنهم راض :علي بن أبي
طالب وعثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وعبدالرحمن بن عوف والزبير بن
العوام وطلحة بن عبيد هللا وعبدهللا بن عمر على إال يكون له من األمر ش يء .وأوص ى
بأن تكون الخالفة للذي يقع عليه االختيار من الفريق الذي في صفة ابنه عبدهللا في حالة
تساوي األصوات واضعا لهم أسس الشورى والخطوات التي ينبغي عليهم اتباعها ثم
أوصاهم قائال( :فإذا وليتم واليا فاحسنوا مؤازرته وأعينه) .وبعد وفاة عمر اجتمع هؤالء
الرهط فخلع عبدالرحمن نفسه فابتعد عن منافسة الباقين وخضع ملشيئتهم إذا أرادوا
تفويض االختيار له فقبلوا أن يفعل ذلك .واستشار عبدالرحمن بن عوف كل من كان
حاضرا من وجوه املهاجرين واألنصار وأمراء األجناد الذين حضروا الحج مع عمر قبل
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وفاته .ثم اجتمع بالرهط الذين عينهم عمر واحدا فواحد وبعد مشاورات ومجادالت
بينهم انحصر االختيار في نهاية املطاف بين عثمان وعلي .قال عبدالرحمن موجها الكالم إلى
علي بعد استقرار الرأي على عثمان( :أما بعد يا علي اني قد نظرت في امر الناس فلم أرهم
يعدلون بعثمان فال تجعلن على نفسك سبيال) هذا ما يذكره لنا البخاري ويالحظ انه
خص عليا وحده بالكالم مما يدل على انه كان يفاضل بينه وبين عثمان النحصار األمر بين
االثنين وحدهما في النهاية دون الباقين .وهذا ما يذكره البخاري أيضا بسند املسور بن
مخزومة إذ يقول( :ثم دعاني – يقصد عبدالرحمن بن عوف – فقال ادع لي عليا فدعوته
فناجاه ثم قام علي من عنده وهو على طمع وقد كان عبدالرحمن يخش ى من علي شيئا).
واهم ما يسترعي انتباه الباحث في تفاصيل هذه األحداث إن عثمانا قبل التقيد بمنهج
سلفيه – أبي بكر وعمر – فضال عن كتاب هللا وسنة رسوله (صلى هللا عليه وآله) بطبيعة
الحالّ .أما علي فقد تحفظ اذ سأله عبدالرحمن (عليك عهد هللا وميثاقه لتعملن بكتاب
هللا وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده) فكانت إجابته (أرجو أن افعل بمبلغ علمي
وطاقتي) ّأما عثمان فقد أجاب باليجاب على الفور دون تعليقه على العلم ومدى الطاقة
كما فعل علي.
وكان هذا االختيار – أي لعثمان دون علي – موضع اهتمام أهل السنة انفسهم قبل
الشيعة .فقد تساءل أبو وائل – كما ذكر المام أحمد بن حنبل في مسنده – حيث سال
عبدالرحمن بن عوف عن السبب الذي من أجله بايع الصحابة عتمانا دون علي فأجاب
(ما ذنبي ؟ فقد بدأت بعلي .فقلت :أبايعك على كتاب هللا وسنة رسوله (صلى هللا عليه
وآله) وسيرة أبي بكر وعمر فقال :فيما استطعت ثم عرضت ذلك على عثمان فقال:
نعم)(.)1
فعمر بن الخطاب كان مخيرا بين أمرين؛ العهد لغيره وترك األمر ناسبا الثاني إلى النبي
(صلى هللا عليه وآله) !!
والسؤال الذي ينبغي معرفة إجابته هل حقا ّ
أن النبي (صلى هللا عليه وآله) ترك ولم
يعهد ألحد من بعده ؟ وإذا كان كذلك فلماذا عهد أبو بكر لغيره ! فهل كان أبو بكر حريصا
على دين هللا أكثر من نبي السالم (صلى هللا عليه وآله) ؟!
 .1نظام الخالفة في الفكر السالمي :ص.65
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ثم هل سيرة أبي بكر وفعله بقيمة فعل النبي (صلى هللا عليه وآله) كي يكون عمر بن
ُ
الخطاب مخيرا بين سيرة النبي (صلى هللا عليه وآله) وسيرة أبي بكر ؟! وملاذا شرط على
أمير املؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السالم) االلتزام بسيرة الشيخين مع ّ
أن أبا بكر لم
يلتزم بسيرة النبي (صلى هللا عليه وآله) وال عمر التزم بسيرة أبي بكر ؟!!
وفي النهاية خالف عمر بن الخطاب سيرة النبي (صلى هللا عليه وآله) وسيرة أبي بكر؛ إذ
النبي – كما يقول عمر – ترك ولم يعهد وأبو بكر عهد ولم يترك بينما عمد عمر إلى
طريقة ثالثة وجعل األمر في ستة أشخاص !!
وجاءت طريقة جديدة في التنصيب للخليفة بعد النبي (صلى هللا عليه وآله) ؟!!
ومع هذا كله نجد البعد عن النصاف في قلم الدكتور حلمي وغيره فيقول( :وهكذا
انقضت خالفة الخلفاء الراشدين  ...وقد تحققت فيها خالفة النبوة) (!! )1
فاملتحصل من جميع ما تقدم ّ
أن طريقة التعيين والتنصيب للخليفة عند أبناء السنة
والجماعة غير منحصرة بالشورى كما ّ
أن الشورى تأسست في زمن عمر بن الخطاب وهي
شورى من نوع خاص حيث كانت في ستة أشخاص وبشروط معينة وهذه الصورة ال
ُ
تمثل الشورى حقيقة وإنما هي مؤامرة واضحة أريد منها إبعاد المام علي بن أبي طالب
(عليه السالم) عن الخالفة.
فالقائلون بكون الشورى هي املالك والطريق لتنصيب الخليفة بعد النبي (صلى هللا
عليه وآله) قد تركوا الشورى على مستوى التطبيق.

 .1نظام الخالفة في الفكر السالمي :ص.131
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املبحث السابع :التماس الشبهات إلثبات نظرية الشورى واالحتجاج على
اخلصوم

الشبهة األوىل:
جاء في الدر املنثور( :وأخرج الخطيب في رواة مالك عن علي رض ي هللا عنه قال قلت يا
رسول هللا األمر ينزل بنا بعدك لم ينزل فيه قرآن ولم يسمع منك فيه ش يء قال :اجمعوا
له العابد من أمتي واجعلوه بينكم شورى وال تقضوه برأي واحد) (.)1
حاول البعض التمسك بهذا الحديث مدعيا داللته على نظرية الشورى في الخالفة بعد
النبي (صلى هللا عليه وآله) (.)2
الجواب:
ّ
إن الحديث لم يرد في املصادر املعتمدة عند أبناء السنة والجماعة (.)3
على فرض صحته فهو يتكلم عن أمر لم ينزل فيه قرآن ولم يرد فيه ش يء عنه مما قد
يستجد بعده من أمور لم يكن لها موضوع أو ضرورة تدعوه لطرقها وتقديم الرشاد فيها
وهذا موضوع عام لسائر مستجدات الحياة املدنية واالجتماعية والتنظيمية.
النبي (صلى هللا عليه وآله) ّبين الجهة التي تتولى مهام القيادة وتقع عليها مسؤولية
الحكم( :اجمعوا له العابد من أمتي) فهناك جهة مسؤولة هي التي تتولى مهمة جمع
الصالحين من املؤمنين للمشاورة.
فمن هو العابد من أمته الذي ارجع الناس إليه ؟ أليس هم أهل بيته الذين أمرنا
بإتباعهم واالقتداء بهم وأنهم مع القرآن وال يفترقان.
 .1الدر املنثور :ج 6ص10؛ تفسير اآللوس ي :ج 25ص.46
 .2راجع كتاب خالفة الرسول بين الشورى والنص :ص .29من إصدارات مركز الرسالة.
ّ
 .3يقول ابن عبد البر( :هذا حديث ال يعرف من حديث مالك إال بهذا السناد وال أصل له في حديث مالك عندهم وال في
حديث غيره وإبراهيم وسليمان ليسا بالقويين وال يحتج بهما .قلت :وقال الدار قطني في غرائب مالك ال يصح تفرد به إبراهيم
بن أبي الفياض عن سليمان ومن دون مالك ضعيف وساقه الخطيب في كتاب الرواة عن مالك من طريق إبراهيم عن
سليمان وقال :ال يثبت عن مالك وهللا أعلم) لسان امليزان  -ابن حجر :ج 3ص.78
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الشبهة الثانية:
روى الصدوق عن الرضا (عليه السالم) عن النبي (صلى هللا عليه وآله) قال( :من
جاءكم يريد أن يفرق الجماعة ويغصب األمة أمرها ويتولى من غير مشورة فاقتلوه فإن
هللا قد أذن ذلك) (.)1
احتج البعض بهذه الرواية على الشيعة  -لكونها جاءت عن أئمة أهل البيت (عليهم
السالم) وفي مصادر شيعية – من باب إلزامهم بأحاديث أهل البيت (عليهم السالم).
الجواب:
تقدم ّ
أن تعيين الخليفة ليس من أمر األمة فيتعين صرف التعبير إلى وجه آخر كأن
يكون إشارة إلى واقع خارجي علم النبي (صلى هللا عليه وآله) بحصوله فأراد أن يردع عنه
كما حصل في السقيفة والذي يقوي ذلك معارضتها للمنهج الذي يتبناه النبي (صلى هللا
عليه وآله) والذي جاء في العديد من األحاديث؛ وهو املنهج اللهي في الخالفة والذي
يقض ي بالتنصيب.
كما ويمكن في الحديث احتمالية التقية؛ لكونه مخالفا ملنهج أهل البيت (عليهم
السالم) في الخالفة اللهية املعلوم بالقطع الذي ال يمكن الحياد عنه وموافق ألبناء
السنة والجماعة.

الشبهة الثالثة:
روي عن أمير املؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السالم) في كتابه ملعاوية قال( :بايعني
القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن
يختار وال للغائب أن يرد وإنما الشورى للمهاجرين واألنصار فإن اجتمعوا على رجل
وسموه إماما كان ذلك هلل رض ى فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ّردوه إلى ما
خرج منه فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل املؤمنين وواله هللا ما تولى) (.)2

 .1عيون أخبار الرضا (عليه السالم) :ج 1ص.67
 .2نهج البالغة بشرح محمد عبده :ج 3ص.7
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ويرى بعضهم في كالم أمير املؤمنين (عليه السالم) إقرا ا للشورى وهذا يعني ّ
أن خالفة
ر
الثالثة ال محذور فيها رغم أنها لم تكن تنصيبا إلهيا.
الجواب:
ّ
ّ
املتقدم جاء على سبيل اللزام طبقا ملا التزم به معاوية فمعاوية ّ
يقر
إن الكالم
الطريق الذي وصل به الخلفاء الثالثة للحكم فمثلما ارتض ى خالفة الثالثة عليه الرضا
واالنصياع لخالفة علي بن أبي طالب (عليه السالم) فعليه طاعة أمير املؤمنين واالعتراف
بخالفته كما اعترف بخالفة الثالثة.
ّ
إن أمير املؤمنين (عليه السالم) أناط صحة الشورى بشرط غير متحقق؛ (فإن اجتمعوا
وسموه إماما كان ذلك هلل رضا) فـ ْ
على رجل ّ
(إن) أداة شرط والشرط هو (اجتمعوا على
ّ
وسموه إماما) واملشروط هو(كان ذلك هلل رضا) والشرط (اجتماع األمة على رجل)
رجل
غير متحقق فاملشروط (كان ذلك هلل رضا) ال يتحقق.
فال يكون كالم أمير املؤمنين معارضا للنصوص التي تقول بكون المامة تثبت بالنص؛
ألنه قال إن اجتمعوا وهم لم يجتمعوا.
وأترك بقية الشبهات لوضوح الجابة عنها بعد بيان ما تقدم.

()3

الفصل الثالث
اخلالفة اإلهلية يف القرآن الكريم
وفيه مباحث:
املبحث األول :الجعل اإللهي
املبحث الثاني :استمرارية الجعل اإللهي
املبحث الثالث :مميزات خلفاء هللا في آية االستخالف

قصة اخلليفة األرضي األول آدم (عليه السالم):
َْ
َ
َ ُ ََ
يقول سبحانهَ ﴿ :وإ ْذ َق َ َ ْ َ َ ّ َ
ض خ ِل َيفة قالوا أت ْج َع ُل ِف َيها
اع ٌل ِفي األ ْر
ال َرُّبك ِلل َمال ِئك ِة ِإ ِني ج ِ
ِ
ِ
َ ْ ُْ ُ َ ََ ْ ُ ّ َ َ ََ ْ ُ ُ َ ّ ُ َ ْ َ ََُ ّ ُ َ َ َ َ ّ َ َْ ُ َ َ
الدماء ونحن نس ِبح ِبحم ِدك ونق ِدس لك قال ِإ ِني أعلم ما ال
من يف ِسد ِفيها ويس ِفك ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ
ُ
َ
ال َأ ْنب ُئوني ب َأ ْس َماء َه ُؤَالء إنْ
َ
َ ْ َ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ
َ
ِ
ِ ِ
تعلمون * وعلم آدم األسماء كلها ثم عرضهم على املال ِئك ِة فق َ ِ ِ ِ
ُك ْن ُت ْم َ
يم ْال َح ِك ُ
ص ِاد ِق َين * َق ُالوا ُس ْب َح َان َك َال ِع ْل َم َل َنا إ َّال َما َع َّل ْم َت َنا إ َّن َك أ ْن َت ْال َع ِل ُ
يم * َق َ
ال َيا
ِ
ِ
ال َأ َل ْم َأ ُق ْل َل ُك ْم إ ّني َأ ْع َل ُم َغ ْي َب َّ َ
َآد ُم َأ ْنب ْئ ُه ْم ب َأ ْس َم ِائه ْم َف َل َّما َأ ْن َب َأ ُه ْم ب َأ ْس َم ِائه ْم َق َ
ات
الس َماو ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ ُ َّ
َ ْ َْ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ ُ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ
ُ
ُ
ْ
ض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون * وِإذ قلنا ِللمال ِئك ِة اسجدوا ِآلدم فسجدوا ِإال
واألر ِ
ْ َ ََ َ ْ َ ْ ََ َ َ َ َ ْ َ
َ ()1
ِإب ِليس أبى واستكبر وكان ِمن الكا ِف ِرين﴾ .

املبحث األول :اجلعل اإلهلي
َ
الجاعل هو هللا؛ ﴿إ ِّني َج ِ ٌ ْ َ ْ
ض خ ِل َيفة﴾.
ِ
اعل ِفي األر ِ
ّ
بأنه الفعل ّ
ّ
وفسره آخر بالخلق.
فسر البعض الجعل
يقول الطبري( :اختلف أهل التأويل في قوله :إني جاعل فقال بعضهم :إني فاعل . .
وقال آخرون :إني خالق )2( ) ...إال ّ
أن كال القولين ال يمكن اعتماده وذلك:
ّ
إن الجعل مفهوم أخص من الفعل فالفعل يشمل الجعل والخلق فكالهما فعل فال
يمكن القول بكون الجعل يقصد به مطلق الفعل.
ّ
إن الجعل مفهوم مغاير للخلق فالخلق يتضمن معنى التقدير بخالف الجعل الذي
يتضمن معنى التصيير لكون (جعل) من أفعال التصيير والتصيير يعني إنشاء ش يء من
ش يء كما تقول :جعلت الطين خزفا؛ ولتغايرهما استعمل لفظ الجعل بعد لفظ الخلق
ََ
ُ َ َّ
ُ
َََ ُ ْ ْ َْ
س َو ِاح َد ٍة َو َج َع َل ِم ْن َها َز ْو َج َها ِل َي ْسك َن إليها فل َّما
في القرآن؛ ﴿هو ال ِذي خلقكم ِمن نف ٍ
 .1البقرة.34 – 30 :
 .2جامع البيان عن تأويل آي القرآن :ج 1ص.286
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َ
َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ
َ
َ
َ َ َّ
الل َه َرَّب ُه َما َل ِئ ْن َآ َت ْي َت َنا َ
ص ِالحا
تغش َاها َح َمل ْت َح ْمال خ ِفيفا ف َم َّر ْت ِب ِه فلما أثقلت دعوا
َ َ ُ َ َّ َ َّ
الشاكر َ
ين﴾()1؛ أي؛ صير النفس الثانية من النفس األولى فلو كان الجعل يعني
لنكونن ِمن
ِ ِ
الخلق للزم التكرار مع عدم الفائدة وتعالى هللا عن ذلك علوا كبيرا.
ال يمكن القول بكون الجعل في جميع القرآن؛ بمعنى الخلق لكونه منقوضا بما يلي:
أّ .
إن املالئكة لم تعترض على خلق آدم (عليه السالم) وإنما االعتراض على جعله
بدعوى أنها أولى من آدم (عليه السالم) بهذا املقام؛ ﴿أتجعل فيها  ...ونحن﴾ فاالعتراض
أتى من املالئكة املخلوقين فهل يطالبون بخلقهم ّ
مرة أخرى ؟! فهم اعترضوا على الجعل
مما يعني ّ
أن الجعل غير الخلق.
َْ
َ
ْ
َ َ ُ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ
اح ُك ْم َب ْي َن َّ
األ ْرض َف ْ
اس ِبال َح ِ ّق َوال
الن
اك خ ِل َيفة ِفي
ب  .قال تعالى﴿ :يا داوود ِإنا جعلن
ِ
ِ
َ َّ ْ
َّ
َ َّ
َّ َّ َّ َ َ ُّ نَ
ْ
َ
َ
اب َش ِد ٌيد بماَ
الل ِه َل ُه ْم َع َذ ٌ
تت ِب ِع ال َه َوى ف ُي ِضل َك َع ْن َس ِب ِيل الل ِه ِإن ال ِذين ي ِضلو عن س ِب ِيل
ِ
َ ُ َْ َ ْ َ
اب﴾(.)2
نسوا يوم ال ِحس ِ
الجعل في اآلية ثبت لنبي مخلوق وهذا يعني ّ
أن الخلق يختلف عن الجعل.
َ ْ
َ
جّ .
إن بعض اآليات جاء الجعل فيها بمعنى الهالك كقوله سبحانه ﴿ف َما َزال ْت ِتل َك
َد ْع َو ُاه ْم َح َّتى َج َع ْل َن ُاه ْم َحصيدا َخامد َ
ين﴾( .)3فكيف يكون الجعل في كل القرآن بمعنى
ِِ
ِ
الخلق ؟!
دّ .
إن اآليات التي تتكلم عن الخلق ورد فيها لفظ (بشر) و(إنسان) ولم يرد فيها لفظ
آدم النبي (عليه السالم).
َ
ْ َ َ ّ َ
﴿إ ْذ َق َ
ال َرُّب َك ِلل َمال ِئك ِة ِإ ِني خ ِال ٌق َبشرا ِم ْن ِط ٍين﴾(.)4
ِ
َ
ص ْل َ
﴿و َل َق ْد َخ َل ْق َنا النسان م ْن َ
ص ٍال ِم ْن َح َم ٍإ َم ْس ُنو ٍن﴾(.)5
ِ
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 .2ص.26 :
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 .5الحجر.31 – 26 :
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َ َ
َََ ََ
﴿ولق ْد خل ْق َنا النسان ِم ْن ُسالل ٍة ِم ْن ِط ٍين﴾(.)1
َ
﴿أ َو َل ْم َي َر النسان َأ َّنا َخ َل ْق َن ُاه ِم ْن ُن ْط َف ٍة َفإ َذا ُه َو َخص ٌ
يم ُم ِب ٌين﴾(.)2
ِ
ِ
َ
صال َك ْال َف َّخار * َو َخ َل َق ْال َج َّ
ََ َ
ْ َْ َ
ان ِم ْن َم ِار ٍج ِم ْن ن ٍار﴾(.)3
﴿خلق النسان ِمن صل ٍ
ِ
ََ
َ ْ
ُ ْ َ َ َ
﴿إ َّنا خل ْق َنا النسان ِم ْن نط َف ٍة أ ْمش ٍاج ن ْب َت ِل ِيه ف َج َعل َن ُاه َس ِميعا َب ِصيرا﴾(.)4
ِ
ََ ََ
َ
﴿لق ْد خل ْق َنا النسان ِفي ك َب ٍد﴾(.)5
َ
ََ
﴿خل َق النسان ِم ْن َعل ٍق﴾(.)6
فلم يرد في آيات الخلق لفظ آدم (عليه السالم)؛ مما يعني ّ
أن الخلق لعموم البشر دون
الجعل فهو لبعضهم؛ وهم خلفاء هللا وأولهم آدم (عليه السالم)؛ فلذا جاء التصريح
باسمه في اآلية التي تبين الجعل دون اآليات التي تبين الخلق؛ ﴿وعلم آدم األسماء كلها﴾.
املنصب هو سبحانه
فالجعل في اآلية يعني التنصيب فالجاعل هو هللا سبحانه أي ِ
َّ
واملنصب خليفة هللا آدم (عليه السالم).

املبحث الثاني :استمرارية اجلعل اإلهلي
هناك حكمة دعت لجعل الخليفة في األرض وهي – كما سيتضح مفصال  -أن يكون
الخليفة ممثال هلل ّ
عز وجل في األرض وحاكيا صفات هللا بما هو مخلوق له سبحانه
ويكون الخليفة حجة هلل سبحانه على الخلق؛ فيحتج به على خلقه في كل زمان؛ ُ
﴿ر ُسال

 .1املؤمنون.14 – 12 :
 .2يس.77 :
 .3الرحمن.15 – 14 :
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َ َ َّ ُ َّ ٌ َ ْ َ ُّ ُ َ َ َ َّ
ُ َ ّ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ َ
ان الل ُه َع ِزيزا َح ِكيما﴾
اس على الل ِه حجة بعد الرس ِل وك
ين ِلئال َيكون ِل َّلن
مب ِش ِرين ومن ِذ ِر
ِ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َّ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ ()2
لتكون له سبحانه الحجة البالغة ﴿ ق ْل ف ِلل ِه ال ُح َّجة ال َب ِالغة فل ْو ش َاء ل َهداك ْم أ ْج َم ِعين﴾ .
()1

َ ُ
ّ
﴿و َما ك َّنا ُم َع ِذ ِب َين َح َّتى
فالبد من بعث الرسل ونصب الخلفاء األدالء عليه سبحانه؛
َ َ
ن ْب َعث َر ُسوال﴾(.)3
َ َ
َ َ َ ْ َ
َ َّ
َ ْ
ولكي ال يقال﴿ :ل ْوال أ ْر َسل َت ِإل ْي َنا َر ُسوال ف َنت ِب َع َآيا ِت َك ِمن ق ْب ِل أن َّن ِذ َّل َونخ َزى﴾( )4فكما
ّ
املتقدم كذلك تقض ي باستمراريته لألجيال اآلتية جميعا إذ
قضت حكمته بالجعل للجيل
ال فرق بين الجيل األول الذي عاش في ظل خليفة هللا وبين الجيل اآلتي.
عن النعمان الرازي قال :سمعت أبا عبد هللا (عليه السالم) يقول( :ملا انقضت نبوة
آدم وانقطع أكله أوحى هللا إليه :يا آدم إنه قد انقضت نبوتك وانقطع أكلك فانظر إلى ما
عندك من العلم واليمان وميراث النبوة وآثار العلم واالسم األعظم فاجعله في العقب من
ذريتك عند هبة هللا فإني لن أدع األرض بغير عالم ُيعرف به ديني ويعرف به طاعتي
ويكون نجاة ملن يولد ما بين قبض النبي إلى ظهور النبي اآلخر) (.)5
فمقتض ى العدل والحكمة أن يرسل هللا سبحانه لألجيال اآلتية كما أرسل لألولين
ُوينصب لآلخرين كما ّ
نصب لألولين .ومن يقول بغير هذا فقد اتهم هللا سبحانه بمجانبة
العدل والحكمة وتعالى سبحانه عن ذلك علوا كبيرا.
ْ َ ُ
َ
َّ
َ َ
ُ
َ
َّ َ َ
َْ
يقول ّ
﴿و َما ق َد ُروا الل َه َح َّق ق ْد ِر ِه ِإذ قالوا َما أن َز َل الل ُه َعلى َبش ٍر ِم ْن ش ْي ٍء ق ْل
عز وجل:
َ ْ َُ َ ُ َ
َ ُ
وس ى ُنورا َو ُهدى ل َّ
اب َّالذي َج َاء به ُم َ
َم ْن َأ ْن َز َل ْال ِك َت َ
يس ت ْب ُد َون َها
اط
لن
ِ
اس تجعلونه ق َر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ْ َ َ
َوتخ ُفون ك ِثيرا﴾(.)6
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عن علي بن إبراهيم بسنده عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد هللا (عليه السالم)
قال( :سمعته يقول :إن األرض ال تخلو إال وفيها إمام كيما إن زاد املؤمنون شيئا ردهم
وإن نقصوا شيئا أتمه لهم) (.)1
فاألرض لن تخلو من خليفة أبدا وهذا يعني ّ
أن الجعل مستمر وغير متوقف.
هذا ومما يدل على استمرار الجعل أيضا:
َ َ َ َ ُ ْ َْ ٌ َ َْ
األ ْمن َأو ْال َخ ْوف َأ َذ ُ
اعوا ب ِه َو َل ْو َر ُّد ُوه إلى َّ
الر ُسو ِل
.1
ِ
قوله تعالى﴿ :وِإذا جاءهم أمر ِمن ِ ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َّ
ُ
َّ
َ
ْ
َ
َّ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َوإلى أ ِولي األ ْم ِر ِمن ُه ْم ل َع ِل َمه ال ِذين ي ْستن ِبطونه ِمن ُه ْم َول ْوال فض ُل الل ِه عل ْيك ْم َو َر ْح َمته الت َب ْعت ُم
َّ ْ َ َ َّ َ
ان ِإال ق ِليال﴾(.)2
الشيط
والرد إلى أولي األمر فرع وجودهم فيتعين وجودهم بشكل دائم ومستمر لكون الرد إليهم
مستمرا أيضا .وأولو األمر ذوات طاهرة نقية أوجب هللا طاعتهم مطلقا والرد إليهم كما أمر
بإطاعة الرسول (صلى هللا عليه وآله) والرد إليه.
ُ َ
ْ
َ
الر ُ
﴿ت َن َّز ُل ْامل َال ِئ َك ُة َو ُّ
وح ِف َيها ِب ِإذ ِن َرِّب ِه ْم ِم ْن ك ِ ّل أ ْم ٍر﴾(.)3
 .2قوله تعالى:
ال شك في استمرارية ليلة القدر في كل سنة ّ
وتقدر فيها األرزاق وسائر شؤون الكون وما
فيه ّ
وتنزل املالئكة يكون على قلب خليفة هللا لتخبره بتقدير هللا سبحانه؛ لكونه خليفته
سبحانه فكما ّ
أن ليلة القدر مستمرة فمن تتنزل عليه املالئكة وجوده مستمر أيضا.
َ ََْ ْ َ َ ُ َ
ال إ ّني َجاع ُل َك ل َّ
ات َف َأ َت َّم ُه َّن َق َ
اس ِإ َماما
لن
 .3قوله تعالى﴿ :وِإ ِذ ابتلى ِإبر ِاه
يم َرُّبه ِبك ِل َم ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َ ()4
ال َو ِم ْن ُذ ّرَّيتي َق َ
َق َ
ال َال َي َن ُ
ال َع ْه ِدي الظ ِ ِاملين﴾ .
ِِ
حيث ّ
إن جعل المامة منفي عن الظاملين دون غيرهم وهذا يعني استمرارها في ّ
املنزه
عن هذا الوصف فالنفي إنما انصب على الظالم وهذا يشير بكل وضوح إلى استمرارها في
غير الظاملين.

 .1الكافي :ج 1ص.177
 .2النساء.83 :
 .3القدر.4 :
 .4البقرة.124 :
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ما جاء في نفس آية االستخالف أعني قوله تعالى( :إني جاعل)؛ لكون (جاعل) اسم
فاعل يدل على االستمرار والتجدد فالجعل مستمر ولم ينقطع بمقتض ى داللة اللفظ
(جاعل).

املبحث الثالث :مميزات خلفاء اهلل يف آية االستخالف
 .1الجعل واالختيار واالصطفاء:
َ
َََ ْ
اخ َت ْرُت َك َف ْ
اس َت ِم ْع ِملا
يقول سبحانه لنبيه موس ى بن عمران (عليه السالم)﴿ :وأنا
ُي َ
وحى﴾(.)1
فليس ملوس ى اختيار نفسه لخالفة هللا بل هللا ّ
عز وجل من اختاره ولم يخطر في ذهن
نبي هللا موس ى (عليه السالم) أن يكون خليفة هلل سبحانه وكليما له ونبيا ورسوال منه إلى
بني إسرائيل !
وهكذا جميع خلفاء هللا سبحانه فجميعهم مختارون ومصطفون منه سبحانه ملنصب
الخالفة اللهية بال تدخل من غيره ّ
عز وجل.
وهذا ما صرحت به روايات آل محمد (عليهم السالم) فتوافقت مع القرآن.
َْ ْ َ
َّ
الَ :
األ ْش َع ِث َق َ
(س ِم ْع ُت أبا َع ْب ِد الله (عليه السالم)
روى الكليني بسنده عن عم ِرو ب ِن
َ ْ ُ ُ َ َّ َ ْ َ ْ ٌ َ َّ
َ ُ ُ َ ْ َ ُْ
َ
ُ
َّ ُ
وص ي إلى من ي ِريد ال والله ول ِكن عهد ِمن الله ورس ِوله (صلى
وص َي ِمنا ي ِ
يقول :أت َرون امل ِ
َ ُ َ َ ُ َ َّ َ ْ َ َ َ
األ ْم ُر إلى َ
ص ِاح ِبه) (.)2
هللا عليه وآله) ِلرج ٍل فرج ٍل حتى ينت ِهي
فدور الخليفة السابق التنصيص على الالحق امتثاال ألمر هللا ّ
عز وجل وهكذا...
فليس ألحد حق صرف النص (أو الجعل) عن صاحبه الذي اختاره واصطفاه سبحانه
ََ َ َْ َ ََ َ ْ َ َ َ ْ َ
َّ َّ َ ْ َ َ ُ
ان َعلى ال َع ِامل َين﴾(.)3
اصط َفى آ َد َم َونوحا وآل ِإبر ِاهيم وآل ِعمر
﴿إن الله
ِ

 .1طه.13 :
 .2الكافي :ج 1ص.277
 .3آل عمران.33 :
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فاالصطفاء ليس لجميع البشر وإنما لبعض منهم فلم يكن االصطفاء آلدم (عليه
السالم) وذريته بل آلدم (عليه السالم) وحده بينما االصطفاء في إبراهيم ثابت له وآلله
وعمران وآله وكما ّ
أن آدم (عليه السالم) اصطفاه هللا للخالفة فكذلك إبراهيم وآله وآل
عمران.
وبعبارة أخرى :تارة يكون االصطفاء لنفس الشخص كما في اصطفاء آدم (عليه
السالم) وأخرى يكون لشخص مع أهل بيته كما في اصطفاء إبراهيم وآله وثالثة يكون
االصطفاء لذرية شخص كما في اصطفاء آل عمران ( )1فاصطفاهم هللا ّ
عز وجل لخالفته
في أرضه ال كما قيل من ّ
أن اصطفاء آدم (عليه السالم) بمعنى؛ خلقه بيده ونفخ فيه من
روحه وأسجد له مالئكته وعلمه أسماء كل ش يء وأسكنه الجنة واصطفاء نوح (عليه
السالم) بمعنى؛ جعله أول رسول بعثه إلى أهل األرض واصطفاء آل إبراهيم بمعنى ّ
أن
أفضل األنبياء منهم (عليهم السالم) وآل عمران اصطفاهم لكون عيس ى وأمه منهم أو أ ّن
االصطفاء راجع لدينهم وشرعهم أو أ ّن االصطفاء راجع إلى خلوصهم من الصفات
الذميمة (.)2
فهذا وإن صح بعضه لكنه من لوازم االصطفاء فلما اصطفاه اسجد له مالئكته ونفخ
فيه من روحه وهكذا.

 .1يقول ابن كثير في تفسير آية االصطفاء( :يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل األرض فاصطفى آدم (عليه
السالم) خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له مالئكته وعلمه أسماء كل ش يء وأسكنه الجنة ثم أهبطه منها ملا له في ذلك
من الحكمة واصطفى نوحا (عليه السالم) وجعله أول رسول بعثه إلى أهل األرض ملا عبد الناس األوثان وأشركوا باهلل ما لم
ّ
ينزل به سلطانا وانتقم له ملا طالت مدته بين ظهراني قومه يدعوهم إلى هللا ليال ونهارا سرا وجهارا فلم يزدهم ذلك إال فرارا
ّ
فدعا عليهم فأغرقهم هللا عن آخرهم ولم ينج منهم إال من اتبعه على دينه الذي بعثه هللا به واصطفى آل إبراهيم ومنهم سيد
البشر خاتم األنبياء على الطالق محمد صلى هللا عليه وسلم وآل عمران واملراد بعمران هذا هو والد مريم بنت عمران أم
عيس ى ابن مريم (عليه السالم) تفسير القرآن العظيم :ج 1ص.366
ن
 .2يقول الفخر الرازي( :في اآلية قوالن األول :املعنى أن هللا اصطفى دين آدم ودين نوح فيكو االصطفاء راجعا إلى دينهم
وشرعهم وملتهم ويكون هذا املعنى على تقدير حذف املضاف والثاني :أن يكون املعنى :إن هللا اصطفاهم أي صفاهم من
الصفات الذميمة وزينهم بالخصال الحميدة وهذا القول أولى لوجهين أحدهما :أنا ال نحتاج فيه إلى الضمار والثاني :أنه
َ
َّ َ َ
ُ
موافق لقوله تعالى﴿ :الل ُه أ ْعل ُم َح ْيث َي ْج َع ُل ِر َسال َت ُه﴾ (تفسير الرازي:ج 8ص )22وجمع بعض هذه األقوال الشيخ الطبرس ي
في تفسيره مجمع البيان (انظر :مجمع البيان:ج 2ص.)278
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واالصطفاء يعني التفضيل فاآلية ّ
تبين تفضيل هؤالء على سائر الخلق (على العاملين)
لنقاء سريرتهم وإخالصهم الذي أصبح موضوعا الختيارهم واصطفائهم وجعلهم خلفاء هللا
في األرض.
كما ّ
أن االصطفاء لم يكن للنبوة فقط وإنما لخالفة هللا سبحانه الشاملة للنبوة
والرسالة والمامة بحسب اختالف مقاماتهم.
 .2العلم والحكمة:
من االمتيازات التي يفترق بها خلفاء هللا عن غيرهم امتيازهم بالعلم والحكمة وهذا ما
َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َّ َ ُ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ
ال أن ِب ُئو ِني
بينته آية االستخالف﴿ :وعلم آدم األسماء كلها ثم عرضهم على املال ِئك ِة فق
ب َأ ْس َم ِاء َه ُؤَال ِء إ ْن ُك ْن ُت ْم َ
ص ِاد ِق َين * َق ُالوا ُس ْب َح َان َك َال ِع ْل َم َل َنا إ َّال َما َع َّل ْم َت َنا إ َّن َك َأ ْن َت ْال َع ِليمُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َأ َل ْم َأ ُق ْل َل ُك ْم إ ِّني َأ ْع َلمُ
ْال َح ِك ُ
ال َيا َآد ُم َأ ْنب ْئ ُه ْم ب َأ ْس َم ِائه ْم َف َل َّما َأ ْن َب َأ ُه ْم ب َأ ْس َم ِائه ْم َق َ
يم * َق َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ ُ َن َ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ نَ
ض وأعلم ما تبدو وما كنتم تكتمو ﴾.
غيب السماو ِ
ات واألر ِ
وهذا يدل بوضوح على ّ
ّ
متقومة بالعلم اللهي الذي امتاز به
أن الخالفة اللهية
الخليفة عن املالئكة وبدى ججز املالئكة عن معرفة ما عرفه الخليفة حتى أصبح الخليفة
معلما لهم وانحنوا له وسجدوا.
وهذا العلم الذي تتقوم به الخالفة اللهية هو العلم اللهي املرتبط بمعرفة أسماء هللا
تجل ألسماء هللا تعالى كما سيتضح في
تعالى وتجليها في الخلق لكون جميع املوجودات هي ٍ
الفصل الخامس.
يبقى ّ
أن العلم مفهوم مشكك له درجات كثيرة ولكل خليفة درجة معينة منه فهناك
تفاوت في درجات العلم وهذا ما يبينه القرآن الكريم في قصة وص ي سليمان الذي أوتي
علما من الكتاب وبين رجل آخر أوتي علم الكتاب كله.
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َ َ َّ
ْ َ ُ ْ ٌ َ ْ َ ََ
يقول
اب أنا
سبحانه في وص ي سليمان (عليه السالم)﴿ :قال ال ِذي ِعنده ِعلم ِمن ال ِكت ِ
ُْ
آت َ
َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ ْ ُ َ ()1
يك ِب ِه قبل أن يرتد ِإليك طرفك﴾ ويقول في وص ي محمد (صلى هللا عليه وآله)﴿ :قل
ِ
َْ َََْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ُ ْ ُ ْ
َ
َّ َ
َ
َ
()2
اب﴾ .
كفى ِبالل ِه ش ِهيدا بي ِني وبينكم ومن ِعنده ِعلم ال ِكت ِ
وبالتالي تفاوتت مقاماتهم ودرجاتهم تبعا الختالف معرفتهم بتلك األسماء ﴿ ِت ْل َك ُّ
الر ُس ُل
ْ َ َّ َّ ُ َ َ َ َ
ْ
َ َّ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ
ات﴾(.)3
ض ِمن ُه ْم َمن كل َم الله َو َرف َع ب ْعض ُه ْم د َر َج ٍ
فضلنا بعضهم على بع ٍ
اصب ْر َك َما َ
َ ْ
ص َب َر ُأ ُولو ْال َع ْزم ِم َن ُّ
الر ُس ِل﴾(.)4
ِ
فصار األنبياء أولي عزم وغير أولي عزم؛﴿ف ِ
وجاءت النبوة والرسالة والمامة كل هذا نتج من اختالف املقامات والدرجات العائد
إلى اختالف املعرفة بتجلي األسماء اللهية.
النبوة والرسالة واإلمامة:
الخليفة اللهي تارة يكون نبيا وأخرى رسوال وثالثة إماما فهذه مقامات ثالثة يقول
أمير املؤمنين (عليه السالم) لكميل بن زياد النخعي( :يا كميل الدين هلل فال يقبل هللا من
أحد القيام به إال رسوال أو نبيا أو وصيا .يا كميل هي نبوة ورسالة وإمامة وليس بعد ذلك
إال موالين متبعين أو عامهين مبتدعين إنما يتقبل هللا من املتقين) (.)5
فهذا التغاير بالتسميات كاشف عن التغاير في املقامات وطبيعة التكاليف امللقاة
عليهم(.)6

 .1النمل.40 :
 .2الرعد.43 :
 .3البقرة.253 :
 .4األحقاف.35 :
 .5بحار األنوار :ج 74ص.416
 .6واختلفوا في تعريف النبي والرسول في الشرع على أقوال:
يقول ابن تيمية( :فالنبي :هو الذي ينبئه هللا وهو ينبئ بما أنبأ هللا به فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر هللا ليبلغه رسالة
من هللا إليه فهو رسول ّ
وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن هللا رسالة فهو نبي وليس
برسول( ) ...النبوات :ج 1ص.)184
ُ
َ
ُ
َ
َ
ٌ
قال النسفي( :والفرق بينهما ّأن الرسول من جمع إلى املعجزة الكتاب املنزل عليه والنبي من لم ينزل عليه كتاب وإنما أمر أن
ُ
يدعو إلى شريعة َمن قبله وقيل :الرسول :واضع شرع والنبي :حافظ شرع غيره) (تفسير النسفي :ج 3ص.)108
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ّ
النبوة والرسالة في القرآن والسنة:
كي ّ
نتعرف على النبوة والرسالة في الشريعة فعلينا أن نرى استعماالت اللفظين في
لسان الشرع وما ُيقصد بهما يقول سبحانه:
َ
ان ُم ْخ َلصا َو َك َ
وس ى إ َّن ُه َك َ
﴿ َو ْاذ ُك ْر في ْالك َتاب ُم َ
ان َر ُسوال ن ِب ًّيا﴾(.)1
ِ ِ ِ
ِ
َ
صاد َق ْال َو ْعد َو َك َ
َ
﴿و ْاذ ُك ْر في ْالك َتاب إ ْس َماع َ َّ ُ َ َ َ
ان َر ُسوال ن ِب ًّيا﴾(.)2
ِ
يل ِإنه كان ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ

ويقول السيد الطباطبائي في تفسيره لهذه املسألة ...( :ومعنى الرسول حامل الرسالة ومعنى النبي حامل النبأ فللرسول شرف
الطاعة بين هللا سبحانه وبين خلقه وللنبي شرف العلم باهلل وبما عنده .وقد قيل ّأن الفرق بين النبي والرسول بالعموم
والخصوص املطلق فالرسول هو الذي يبعث فيؤمر بالتبليغ ويحمل الرسالة والنبي هو الذي يبعث سواء أمر بالتبليغ أم لم
يؤمر ( ). ..تفسير امليزان :ج 2ص.)139
وقد جمع أهم األقوال السيد نعمة هللا الجزائري يقول( :اختلف علماء السالم في الفرق بين النبي والرسول فقيل:
أخص من النبي ّ
بالترادف(قال القرطبي( :الرسول والنبي اسمان َ
ُّ
ملعني ْين؛ فإن الرسول
وقدم الرسول اهتماما بمعنى الرسالة
ِ
وإال فمعنى النبوة هو املتقدم؛ ولذلك َّرد رسو ُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -على البراء حين قال" :وبرسولك الذي أرسلت"
ُ
َ
تكرير الرسالة
آمنت بنبيك الذي أرسلت)؛ خرجه في الصحيح وأيضا فإن في قوله" :برسولك الذي أرسلت"
فقال له( :قل:
وهو معنى واحد فيكون كالحشو الذي ال فائدة فيه بخالف قوله( :ونبيك الذي أرسلت) فإنهما ال تكرار فيهما وعلى هذا
فكل رسول نبي وليس كل نبي رسوال؛ ألن الرسو َل والنبي قد اشتركا في أمر عام هو النبأ وافترقا في أمر خاص وهي الرسالة
فإذا قلت :محمد رسول من عند هللا؛ تضمن ذلك أنه نبي ورسول هللا وكذلك غيره من األنبياء  -صلوات هللا وسالمه عليهم)
وقيل :بالفرق ّ
بأن الرسول من جمع إلى املعجزة الكتاب املنزل عليه والنبي غير الرسول من لم ينزل عليه كتاب وإنما يدعو إلى
كتاب من قبله .ومنهم :من قال إن من كان صاحب املعجزة وصاحب الكتاب ونسخ شرع من قبله فهو الرسول ومن لم يكن
مستجمعا لهذه الخلة فهو النبي غير الرسول .ومنهم من قال من جاءه امللك ظاهرا وأمره بدعوة الخلق فهو الرسول ومن لم
يكن كذلك بل يرى في النوم فهو النبي .ذكر هذه الوجوه الفخر الرازي وغيره والظاهر من حديبنا صحة القول األخير ملا مر من
ّ
عدد املرسلين وكون من نسخ شرعة ليس إال خمسة) (النور املبين في قصص األنبياء واملرسلين :ص.)7
فتكون األقوال كالتالي:
 )1النبي :هو الذي ينبئه هللا والذي يعمل بشريعة قبله ولم يرسل للتبليغ عن هللا والرسول؛ الذي ينبئه هللا وأرسله مع
ذلك إلى من خالف أمر هللا ليبلغه رسالة هللا.
ُ
َ
ٌ
كتاب وإنما أمر أن يدعو إلى شريعة َمن
الكتاب املنزل عليه والنبي من لم ُينزل عليه
 )2الرسو َل َمن جمع إلى املعجزة
قبله.
ُ
 )3الرسول :واضع شرع والنبي :حافظ شرع غيره.
ّ )4أن الفرق بين النبي والرسول بالعموم والخصوص املطلق فالرسول هو الذي يبعث فيؤمر بالتبليغ ويحمل الرسالة
والنبي هو الذي يبعث سواء أمر بالتبليغ أم لم يؤمر.
ى
ل
 )5من جاءه امللك ظاهرا وأمره بدعوة الخلق فهو الرسو ومن لم يكن كذلك بل ير في النوم فهو النبي.
 .1مريم.51 :
 .2مريم.54 :
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َ َ ْ
َ
َ َ
﴿و َما أ ْر َسل َنا ِم ْن ق ْب ِل َك ِم ْن َر ُسو ٍل َوال ن ِب ّ ٍي﴾(.)1
َ
ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َّ ّ َ َ َ َ َّ ُ
﴿ما َك َ
َ
ان الل ُه ِبك ِ ّل
ان ُم َح َّم ٌد أبا أ َح ٍد ِمن ِرج ِالكم ول ِكن رسول الل ِه وخاتم الن ِب ِيين وك
َ
ش ْي ٍء َع ِليما﴾(.)2
في اآليات املباركة نجد وصفين (الرسالة النبوة) (رسوال نبيا).
َ َ َّ ُ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َّ
ين َو ُم ْنذر َ
النب ّي َين ُم َب ّشر َ
ين َو َأ ْن َز َل َم َع ُه ُم ْال ِك َت َ
اب
﴿كان الناس أمة و ِاحدة فبعث الله ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ْ َ
ْ َ ّ َ ْ ُ َ َ ْ َ َّ
اس ِف َيما اخ َتل ُفوا ِف ِيه﴾(.)3
ِبالح ِق ِليحكم بين الن ِ
وهذه اآلية تثبت وصفي البشارة والنذار إلى األنبياء وغيرها من اآليات تببتهما للرسل.
َ
َ َ ُ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ َ ّ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ٌ َ
صل َح فال خ ْوف َعل ْي ِه ْم َوال ُه ْم
﴿وما نر ِسل املرس ِلين ِإال مب ِش ِرين ومن ِذ ِرين فمن آمن وأ
ُ َ
َي ْح َزنون﴾(.)4
ين َك َف ُروا ب ْال َباطل ل ُي ْدح ُ
ين َو ُي َجاد ُل َّالذ َ
ين َو ُم ْنذر َ
﴿و َما ُن ْرس ُل ْاملُ ْر َسل َين إ َّال ُم َب ّشر َ
َ
ضوا ِب ِه
ِ
ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِ ُِ
ِِ
ِ ِ
ْ
َ ُ
ْ
ال َح َّق َو َّاتخذوا َآيا ِتي َو َما أن ِذ ُروا ُه ُزوا﴾(.)5
َ
َّ
َ َ َّ
ُ ُ ُ َ ّ َ َ ُ ْ َ َ َّ َ ُ َ َّ
الل ِه ُح َّج ٌة َب ْع َد ُّ
الر ُس ِل َوكا َن الل ُه َع ِزيزا
اس على
﴿رسال مب ِش ِرين ومن ِذ ِرين ِلئال يكون ِللن ِ
َح ِكيما﴾(.)6
َ ُ
ّ
َ َ
﴿و َما ك َّنا ُم َع ِذ ِب َين َح َّتى ن ْب َعث َر ُسوال﴾(.)7
فجاء في اآليات املتقدمة وصف النبوة بعد الرسالة كما جاء التبشير والنذار لألنبياء
والرسل معا.

 .1الحج.52 :
 .2األحزاب.40 :
 .3البقرة.213 :
 .4األنعام.48 :
 .5الكهف.56 :
 .6النساء.165 :
 .7السراء.15 :
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فإذا كان كذلك فسيكون الرسول والنبي بمعنى واحد ال ّ
أن أحدهما أعم من اآلخر
فما ذكر من الفرق بين الرسول والنبي من ّ
أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول؛ مخالف
لصريح اآليات املتقدمة.
نعم فرقت الروايات بينهما بلحاظ آخر وهو كيفية ارتباطه بالوحي اللهي:
فالنبي:
يرى في منامه ويسمع الصوت وال يعاين امللك.
ربما سمع الكالم وربما رأى الشخص ولم يسمع.
فهو الذي يرى في منامه نحو رؤيا إبراهيم ونحو ما كان رأى رسول هللا (صلى هللا عليه
وآله) من أسباب النبوة قبل الوحي حتى أتاه جبرئيل (عليه السالم) من عند هللا بالرسالة
وكان محمد (صلى هللا عليه وآله) حين جمع له النبوة وجاءته الرسالة من عند هللا يجيئه
بها جبرئيل ويكلمه بها قبال ومن األنبياء من جمع له النبوة ويرى في منامه ويأتيه الروح
ويكلمه ويحدثه من غير أن يكون يرى في اليقظة.
والرسول:
الذي يسمع الصوت ويرى في املنام ويعاين امللك ويكلمه.
الذي ينزل عليه جبرئيل فيراه ويسمع كالمه وينزل عليه الوحي وربما رأى في منامه نحو
رؤيا إبراهيم (عليه السالم).
الذي يأتيه جبرئيل فيراه ويكلمه فهذا الرسول.
روى الكليني في الكافي بسنده عن زرارة قال( :سألت أبا جعفر (عليه السالم) عن قول
هللا عز وجل﴿ :وكان سوال نبيا﴾ ما الرسول وما النبي؟ قال :النبي الذي يرى في منامه
ويسمع الصوت وال يعاين امللك والرسول الذي يسمع الصوت ويرى في املنام ويعاين
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امللك قلت :المام ما منزلته؟ قال :يسمع الصوت وال يرى وال يعاين امللك ثم تال هذه
اآلية﴿ :وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبي وال محدث﴾) (.)1
الكافي بسنده عن إسماعيل بن مرار قال( :كتب الحسن بن العباس املعروفي إلى الرضا
(عليه السالم) :جعلت فداك أخبرني ما الفرق بين الرسول والنبي والمام؟ قال :فكتب أو
قال :الفرق بين الرسول والنبي والمام أن الرسول الذي ينزل عليه جبرئيل فيراه ويسمع
كالمه وينزل عليه الوحي وربما رأى في منامه نحو رؤيا إبراهيم (عليه السالم) والنبي ربما
سمع الكالم وربما رأى الشخص ولم يسمع والمام هو الذي يسمع الكالم وال يرى
الشخص) (.)2
الكافي :بسنده عن األحول قال سألت أبا جعفر (عليه السالم) عن الرسول والنبي
واملحدث قال :الرسول الذي يأتيه جبرئيل قبال فيراه ويكلمه فهذا الرسول وأما النبي فهو
الذي يرى في منامه نحو رؤيا إبراهيم ونحو ما كان رأى رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) من
أسباب النبوة قبل الوحي حتى أتاه جبرئيل (عليه السالم) من عند هللا بالرسالة وكان
محمد (صلى هللا عليه وآله) حين جمع له النبوة وجاءته الرسالة من عند هللا يجيئه بها
جبرئيل ويكلمه بها قبال ومن األنبياء من جمع له النبوة ويرى في منامه ويأتيه الروح
ويكلمه ويحدثه من غير أن يكون يرى في اليقظة وأما املحدث فهو الذي يحدث فيسمع
وال يعاين وال يرى في منامه) (.)3
الكافي بسنده عن بريد عن أبي جعفر وأبي عبد هللا (عليهما السالم) في قوله ّ
عز وجل:
﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبي (وال محدث)﴾ قلت :جعلت فداك ليست هذه
قراءتنا فما الرسول والنبي واملحدث؟ قال :الرسول الذي يظهر له امللك فيكلمه والنبي هو
الذي يرى في منامه وربما اجتمعت النبوة والرسالة لواحد واملحدث الذي يسمع الصوت
وال يرى الصورة قال :قلت :أصلحك هللا كيف يعلم أن الذي رأى في النوم حق وأنه من
امللك؟ قال :يوفق لذلك حتى يعرفه لقد ختم هللا بكتابكم الكتب وختم بنبيكم
األنبياء)(.)4
 .1الكافي :ج 1ص.176
 .2الكافي :ج 1ص.176
 .3الكافي :ج 1ص.176
 .4الكافي:ج 1ص.177
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هذا كما ّ
أن التفريق بين النبي والرسول بكون النبي لم يرسل للتبليغ عن هللا والرسول
َ َ َ َ َّ ُ َّ
النب ّي َين ُم َب ّشر َ
ين
أرسله هللا للتبليغ عنه مخالف لظاهر اآليات املباركة؛ ﴿فبعث الله ِ ِ
ِ ِ
ين﴾ والبعث هو الرسال؛ فالرسال للنبيين كما ّأنه للمرسلين أيضا وكما ّ
َو ُم ْنذر َ
أن
ِِ
الرسل مبشرون ومنذرون فكذلك األنبياء.
ّ
وأما التفريق بكون النبي لم ينزل عليه كتاب بل أمره هللا أن يدعو لشريعة من سبقه
والرسول هو الذي انزل عليه كتاب وزوده هللا باملعجزة فهذا أيضا يخالف ظاهر قوله
َ َ َّ ُ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َّ ّ َ ُ َ ّ َ َ ُ ْ َ َ ْ
ين َوأن َز َل َم َع ُه ُم
سبحانه﴿ :كان الناس أمة و ِاحدة فبعث الله الن ِب ِيين مب ِش ِرين ومن ِذ ِر
اب ب ْال َح ّق﴾ فظاهر اآلية يثبت ّ
ْ َ َ
أن انزال الكتاب مع األنبياء فيكون األنبياء أصحاب
ال ِكت ِ ِ
ُ
كتب إن ف ّسر الكتاب بـ (الشريعة) فاألنبياء أيضا أصحاب شريعة.
بل وقد ال يكون الرسول صاحب شريعة كما كان نبي هللا يوسف (عليه السالم) فكان
رسوال ولم يكن صاحب شريعة جديدة بل كان على شريعة جده إبراهيم (عليه السالم).
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السالم) قال( :قلت له :كم عاش يعقوب
ّ َّ
الحجة لله في األرض يعقوب أم
مع يوسف بمصر ؟ قال :عاش حولين .قلت :فمن كان
ّ
الحجة وكان امللك ليوسف ّ
فلما مات يعقوب حمله يوسف
يوسف؟ قال :كان يعقوب
ّ
الحجة .قلت:
في تابوت إلى أرض الشام فدفنه في بيت املقدس وكان يوسف بعد يعقوب
ّ ّ ََ ْ َُ ْ ُ ُ ُ
ف منْ
ّ
وكان يوسف رسوال نبيا ؟ قال :نعم أما تسمع قوله عز وجل﴿ :ولقد جاءكم يوس ِ
َ
ْ ّ
نات﴾؟) (.)1
ق ْب ُل ِبال َب ِي ِ
كما ّ
أن التفريق بكون الرسول مزودا باملعجزة دون النبي ال يمكن قبوله؛ لكون املعجزة
ال تختص بالرسل بكل وضوح بل ثبتت لبعض األنبياء؛ فال يمكن جعل املعجزة من
مختصات الرسل.
نعم يوجد فرق آخر نجده في بعض اآليات املباركة وهو من حيث الشمولية والسعة
ََ ْ
﴿وأ ْر َسل َن ُاه
والضيق واملحدودية فبعض األنبياء رسالتهم شاملة وبعضهم ليست شاملة
َ َْ َ
َ
إلى ِمائ ِة أل ٍف أ ْو َي ِز ُيدون﴾(.)2
 .1زبدة التفاسير  :ج 3ص.415
 .2الصافات.147 :
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عن أبي بصير عن أبي عبد هللا (عليه السالم) والحسن بن محبوب عن أبي حمزة
عن علي بن الحسين (عليهما السالم) قال( :من أحب أن يصافحه مائة ألف نبي وأربعة
وعشرون ألف نبي فليزر قبر أبي عبد هللا الحسين بن علي (عليهما السالم) في النصف من
شعبان فان أرواح النبيين (عليهم السالم) يستأذنون هللا في زيارته فيؤذن لهم منهم
خمسة أولوا العزم من الرسل) قلنا :من هم قال( :نوح وإبراهيم وموس ى وعيس ى ومحمد
صلى هللا عليهم أجمعين) قلنا له :ما معنى أولي العزم قال( :بعثوا إلى شرق األرض
وغربها جنها وانسها) (.)1
ومعنى ذلك ّ
أن بعض األنبياء لم يبعثوا إلى كل األرض كنبي هللا يونس (عليه السالم)
فالفرق إذن في سعة وشمولية الرسالة التي بعث فيها النبي.
وتفتح الروايات أمامنا بابا ملعرفة ّ
أن الوحي غير مختص باألنبياء والرسل بل يتعداهما
إلى غيرهما وهذا ما بينه القرآن في آيات عديدة.
َ
َ
َ ْ َ
َ ُ
ْ
َ
ْ
﴿وِإذ أ ْو َح ْي ُت إلى ال َح َو ِارِّي َين أ ْن ِآم ُنوا ِبي َو ِب َر ُس ِولي قالوا َآم َّنا َواش َه ْد ِبأ َّن َنا ُم ْس ِل ُمون﴾(.)2
ُّ ُ َ َ َ
ََ
َ ََْ
َ َ
ْ َ َ َ
َ َ
وس ى أ ْن أ ْر ِض ِع ِيه ف ِإذا ِخ ْف ِت َعل ْي ِه فأل ِق ِيه ِفي ال َي ِ ّم َوال تخ ِافي َوال ت ْح َزِني
﴿وأ ْو َح ْي َنا إلى أ ِم م
ُْ
إ َّنا َر ُّاد ُوه إ َل ْيك َو َجاع ُل ُ
وه ِم َن امل ْر َس ِل َين﴾(.)3
ِ
ِ ِ
ِ
فإذا كان كذلك فكيف يمكن نفي الوحي عن المام مع أنه خليفة كالنبي والرسول ؟
وقد أشرنا إلى ّ
أن المامة أعلى مقاما من النبوة في قصة نبي هللا إبراهيم (عليه السالم).
َ َ َْ ُ َ
ُ َ َ َ ََْ َ َ
ْ َْ
ات
هذا مع أنه سبحانه يقول ﴿وج َعلناه ْم أ ِئ َّمة َي ْهدون ِبأ ْم ِرنا وأوح ْينا إليه ْم ِف ْع َل الخي َر ِ
الز َكاة َو َك ُانوا َل َنا َعابد َ
الص َالة َوإ َيت َاء َّ
َوإ َق َام َّ
ين﴾(.)4
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
اإلمامة:

 .1كامل الزيارات :ص.334 – 333
 .2املائدة.111 :
 .3القصص. 7 :
 .4األنبياء.73 :
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ونقصد بها املنزلة التي نالها نبي هللا إبراهيم بعد أن كان نبيا وخليال فهي درجة أعلى
َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُّ ُ َ َ َ َ َ َّ َ
ال إ ّني َج ُ َ َّ
اس
من النبوة فيقول سبحانه﴿ :وِإ ِذ ابتلى ِإبر ِاهيم ربه ِبك ِلم ٍ
ِ
ات فأت َّم ُهن ق َ ِ ِ
اعلك ِللن ِ
َّ
ال َو ِم ْن ُذ ّرَّيتي َق َ
إ َماما َق َ
ال ال َي َن ُ
ال َع ْه ِدي الظ ِ ِامل َين﴾(.)1
ِِ
ِ
وال أعني المامة التي يقصدها أبناء السنة والجماعة لكونهم يرونها متساوية مع
الخالفة فال يرون فرقا بين المامة والخالفة.
يقول الكاتب سميح عاطف( :الخالفة :هي رئاسة عامة للمسلمين جميعا في الدنيا
لقامة أحكام الشريعة السالمية وحمل الدعوة السالمية إلى العالم وهي ُ
عينها المامة
التي هي والخالفة بمعنى واحد) (.)2
ويقول الكاتب عبدالقادر عودة( :الخالفة أو المامة العظمى رئاسة الدولة السالمية
فالخليفة أو المام األعظم هو رئيس الدولة السالمية األعلى) (.)3
كما ويرون المامة أقل شأنا من النبوة وال يشترط في المام العصمة وغيرها من
الشروط التي تشترط في النبوة.
وهذا النوع من المامة ال تعنيه اآلية التي تتحدث عن نبي هللا إبراهيم؛ لكون اآلية
تصرح بجعل إبراهيم إماما بعد أن أتم الكلمات التي امتحنه هللا بها وكان هذا االمتحان
بعد نبوته.
َ َ َ َ
َ
َ ْ
﴿و َج َعل َن ُاه ْم أ ِئ َّمة َي ْه ُدون ِبأ ْم ِرنا َوأ ْو َح ْي َنا إليه ْم
كما ّأنها ليست مقصودة بقوله تعالى:
َ ْ
الز َكاة َو َك ُانوا َل َنا َعابد َ
الص َالة َوإ َيت َاء َّ
ات َوإ َق َام َّ
ْ َ ْ ََْ
﴿و َج َعل َنا ِم ْن ُه ْم
ين﴾( )4وقوله تعالى:
ِِ
ِ
ِ ِ
َ ِفعل الخير ِ َ ِ
َ
َ ُ
أئ َّمة َي ْه ُدو َن بأ ْمرَنا َملَّا َ
ص َب ُروا َوكانوا ِب َآيا ِت َنا ُيو ِق ُنون﴾(.)5
ِ
ِ ِ
فالمامة جعل منه سبحانه – كالنبوة والرسالة  -لبعض عباده املخلصين الذي
استحقوا الوصول إلى هذا املقام بإخالصهم ويقينهم وصبرهم وعبادتهم.
 .1البقرة.124 :
 .2نظام السالم :ص.48
 .3السالم وأوضاعنا السياسية :ص.82
 .4األنبياء.73 :
 .5السجدة.24 :
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فالمامة التي يتحدث عنها أبناء السنة والجماعة ال نجد لها ذكرا في القرآن؛ لكون
المامة في القرآن مقاما عظيما لم يصله الكثير من األنبياء فكما ّ
أن األنبياء ليس
جميعهم أولي عزم فكذلك ليس جميعهم أئمة فهي عهد هللا تعالى الذي ال يناله الظالم
َّ
لنفسه من األنبياء فضال عن سائر الناس ﴿ال َي َن ُ
ال َع ْه ِدي الظ ِ ِامل َين﴾(.)1
يقول السيد أحمد الحسن وص ي ورسول المام املهدي (عليه السالم) ...( :ومرتبة
المامة اللهية مرتبة عالية لم ينلها كل األنبياء واملرسلين (عليهم السالم) وهنا سأل
إبراهيم (عليه السالم) هللا سبحانه وتعالى هذا السؤالَ ﴿ :وم ْن ُذ ّ َّيتي﴾ أي وهل ّ
أن
ِ
ِر ِ
َ
َ
َ
األنبياء الذين بشرتني بهم فيما مض ى هم (أئمة) أيضا ؟ فقال تعالى﴿ :ال ين ُ
ال ع ْه ِدي
َّ
الظ ِ ِامل َين﴾ أي الظاملين من األنبياء عليهم السالم) (.)2
توضيح ذلك:
َ
ُ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ
َ َ
اصط َف ْي َنا ِم ْن ِع َب ِادنا ف ِم ْن ُه ْم ظ ِال ٌم ِل َن ْف ِس ِه
يقول سبحانه﴿ :ثم أورثنا ال ِكتاب ال ِذين
ْ
ْ
َ
َ
ْ َّ
الله ذل َك ُه َو ال َف ْ
ٌ ْ َْ
َْ ٌ َ ْ
َ ْ
ض ُل الك ِب ُير﴾(.)3
و ِمن ُه ْم ُمقت ِصد و ِمن ُه ْم َس ِابق ِبالخي َر ِ
ات ِب ِإذ ِن ِ ِ
يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم) في بيان اآلية( :االصطفاء يعني االختيار
والذي اختار هنا هو هللا سبحانه وتعالى بل وفي االصطفاء معنى آخر غير االختيار وهو
الفضل على من اختير من بينهم ولذا كان من بين أشهر أسماء النبي محمد (صلى هللا عليه
ٌ
وآله) هو املصطفى .وفي اآلية أيضا وصف لهؤالء املصطفين وهو ّأنهم عباد هللا وهو
فضل عظيم لهم بال شك فأنت تجد ّ
أن خير ما تشهد به لرسول هللا محمد (صلى هللا
ّ
عليه وآله) أنه عبد هللا وهذا االسم لرسول هللا (صلى هللا عليه وآله) (عبد) ورد في
القرآن وفي موضع مدح عظيم لرسول هللا محمد (صلى هللا عليه وآله) في سورة النجم.
ثم ّ
إن هؤالء العباد املصطفين أورثوا الكتاب وورثة الكتاب هم األنبياء واألوصياء ال
غيرهم .فهنا تجد أوصافا ال تنطبق إال على نبي أو وص ي وهي ّأنهم عباد هللا حقا والشاهد

 .1البقرة.124 :
َّ
 .2يقول الفخر الرازي في تفسير اآلية املباركة﴿ :ال َي َن ُ
ال َع ْه ِدي الظ ِ ِامل َين﴾ أنه تعالى حكى عنه أنه طلب المامة ألوالده فقال
هللا تعالى( :ال ينال عهدي الظاملين) فدل ذلك على أن منصب المامة والرياسة في الدين ال يصل إلى الظاملين فهؤالء متى
أرادوا وجدان هذا املنصب وجب عليهم ترك اللجاج والتعصب للباطل  .تفسير الرازي :ج 4ص.39 – 36
 .3فاطر.32 :
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لهم هللا أنهم مصطفون والذي اصطفاهم هللا ّإنهم ورثة الكتاب والذي أورثهم هللا
سبحانه.
ويبقى ّإنهم ثالث مراتب:
 -1ظالم لنفسه  -2مقتصد  -3سابق بالخيرات.
والسابق بالخيرات :هم فقط محمد وآل محمد (عليهم السالم).
واملقتصد :هم نوح وإبراهيم (عليهما السالم) واألنبياء واملرسلون األئمة من ولد
إبراهيم .وظالم لنفسه :هم باقي األنبياء واملرسلين (عليهم السالم) الذين سبقوا إبراهيم
َ ََْ ْ َ َ ُ َ
ات َف َأ َت َّم ُه َّن َق َ
ال
ومن ذرية إبراهيم (عليه السالم) .قال تعالى﴿ :وِإ ِذ ابتلى ِإبر ِاه
يم َرُّبه ِبك ِل َم ٍ
َّ
َ
ّ َ
ال َو ِم ْن ُذ ّرَّيتي َق َ
اع ُل َك ِل َّلناس إ َماما َق َ
ال ال َي َن ُ
ال َع ْه ِدي الظ ِ ِاملين﴾( .)1أي الظاملون من
ِإ ِني ج ِ
ِِ
ِ ِ
األنبياء وظلم األنبياء ليس بمعصية بل هو تقصيرا في أداء العمل نسبة إلى غيره من
ّ
األنبياء األئمة (عليهم السالم) فنفس العمل إذا كلف به يونس (عليه السالم) ومحمد
(صلى هللا عليه وآله) لن يكون أداء يونس (عليه السالم) له بنفس مستوى أداء محمد
(صلى هللا عليه وآله) فهذا التقصير من يونس هو ظلم ّ
سبب له أن ال يكون من األئمة
ّ
وسبب له أن ال يكون بمرتبة محمد(صلى هللا عليه
من ولد إبراهيم (عليهم السالم)
وآله)(.)2
ُ َ ْ
عن سالم قال :سألت أبا جعفر (عليه السالم) عن قول هللا عز وجل﴿ :ث َّم أ ْو َرث َنا
ْ َ َ َّ َ ْ َ
َ ّ
َ َ
اصط َف ْي َنا ِم ْن ِع َب ِادنا ف ِم ْن ُه ْم ظ ِال ٌم ِل َن ْف ِس ِه َو ِم ْن ُهم ُّم ْق َت ِص ٌد َو ِم ْن ُه ْم َس ِاب ٌق
ال ِكتاب ال ِذين
ْ َّ
ْ َْ
ات ِب ِإذ ِن الل ِه﴾ قال( :السابق بالخيرات :المام واملقتصد :العارف لإلمام والظالم
ِبالخي َر ِ
لنفسه :الذي ال يعرف المام) (.)3
روى الصدوق بسنده عن الريان بن الصلت قال( :حضر الرضا (عليه السالم) مجلس
املأمون بمرو وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء أهل العراق وخراسان فقال
ُ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ
َ َ ()4
اصط َف ْي َنا ِم ْن ِعب ِادنا﴾
املأمون :أخبروني عن معنى هذه اآلية﴿ :ثم أورثنا ال ِكتاب ال ِذين
 .1البقرة.124 :
 .2الجواب املنير عبر األثير :ج 2السؤال .72
 .3الكافي :ج 1ص.214
 .4فاطر.32 :
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فقالت العلماء :أراد هللا عز وجل بذلك األمة كلها .فقال املأمون :ما تقول يا أبا الحسن ؟
فقال الرضا (عليه السالم) :ال أقول كما قالوا ولكني أقول :أراد هللا عز وجل بذلك العترة
الطاهرة .فقال املأمون :وكيف عنى العترة من دون األمة ؟ فقال له الرضا (عليه السالم):
َ ّ
َ
ّ
إنه لو أراد األمة لكانت أجمعها في الجنة لقول هللا عز وجل﴿ :ف ِم ْن ُه ْم ظ ِال ٌم ِل َن ْف ِس ِه َو ِم ْن ُهم
ْ َّ َ َ ُ َ ْ َ ْ ْ َ
ٌ ْ َْ
َْ ٌ َ ْ
ض ُل الك ِب ُير﴾ ثم جمعهم كلهم في
ات ِب ِإذ ِن الل ِه ذ ِلك هو الف
ُّمقت ِصد و ِمن ُه ْم َس ِابق ِبالخي َر ِ
َ
ُُ
َ
َّ َ
﴿ج َّن ُ
الجنة فقال عز وجلَ :
ات َع ْد ٍن َي ْدخل َون َها ُي َحل ْون ِف َيها ِم ْن أ َس ِاو َر ِمن ذ َه ٍب﴾(.)1
فصارت الوراثة للعترة الطاهرة ال لغيرهم .فقال املأمون :من العترة الطاهرة؟ فقال الرضا
ُ
َّ ْ
﴿إ َّن َما ِير ُيد الل ُه ِل ُيذ ِه َب َعنك ُم
(عليه
السالم) :الذين وصفهم هللا في كتابه فقال عز وجلِ :
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
الر ْج َ
ّ
س أ ْه َل ال َب ْي ِت َو ُيط ِّه َرك ْم تط ِهيرا﴾( )2وهم الذين قال رسول هللا (صلى هللا عليه وآله):
ِ
(إني مخلف فيكم الثقلين كتاب هللا وعترتي أهل بيتي إال وإنهما لن يفترقا حتى يردا على
الحوض فانظروا كيف تخلفون فيهما أيها الناس ال تعلموهم فإنهم اعلم منكم) (.)4( )3
ْ
بقي أن نعرف ّ
أن هناك تفاضال في مرتبة المامة نفسها كما كان بين الرسل؛ ﴿ ِتل َك
ْ َ َّ َّ ُ َ َ َ َ
ْ
ُّ ُ ُ َ َّ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ
ات﴾(.)5
ض ِمن ُه ْم َمن كل َم الله َو َرف َع ب ْعض ُه ْم د َر َج ٍ
الرسل فضلنا بعضهم على بع ٍ

َ ّ
ُ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ
َ َ
اصط َف ْي َنا ِم ْن ِع َب ِادنا ف ِم ْن ُه ْم ظ ِال ٌم ِل َن ْف ِس ِه َو ِم ْن ُهم ُّم ْق َت ِص ٌد َو ِم ْن ُه ْم َس ِاب ٌق
 .1هكذا اآليتين الكريمتين﴿ :ثم أورثنا ال ِكتاب ال ِذين
َّ
ْ
ض ُل ْال َكب ُير * َج َّن ُ
الله َذل َك ُه َو ْال َف ْ
ْ َْ
ات َع ْدن َي ْد ُخ ُل َون َها ُي َح َّل ْو َن ف َيها م ْن َأ َساو َر من َذ َهب َو ُل ْؤ ُلؤا َول َب ُ
اس ُه ْم ِفيهاَ
ِبالخي َر ِ
ِ
ات ِب ِإذ ِن ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ٍ
ٍ
ِ
َح ِر ٌير﴾ (فاطر.)33 – 32 :
 .2األحزاب.33 :
 .3روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة في مصادر السنة الشيعة وإليك لفظين مختلفين لحديث الثقلين كما وردا في كتب
أبناء السنة والجماعة.
 )1عن جابر بن عبد هللا قال( :رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء
يخطب فسمعته يقول( :يا أيها الناس إني تركت فيكم من [ما] إن أخذتم به لن تضلوا كتاب هللا وعترتي أهل بيتي).
فقد روى ذلك كل من :الترمذي في صحيحه :ج 5ص 328 – 327ح .3874والطبراني في املعجم األوسط :ج 5ص .89وأيضا
رواه الطبراني في املعجم الكبير :ج 3ص 66برقم  .2680وذكره بهذا اللفظ األلباني في السلسلة الصحيحة :برقم  1761وشهد
بصحته .وأيضا صححه في كتاب صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم .3786
 )2عن زيد بن ثابت قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :إني تارك فيكم خليفتين كتاب هللا حبل ممدود ما بين
السماء واألرض أو ما بين السماء إلى األرض وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض) .فقد رواه كل من:
أحمد بن حنبل في مسنده :ج 5ص .182 – 181والهيثمي في مجمع الزوائد :ج 9ص 163 – 162وقال( :رواه أحمد وإسناده
جيد).وجالل الدين السيوطي في الجامع الصغير :ج 1ص 402برقم  .2631ورواه املتقي الهندي في كنز العمال :ج 1ص172
برقم  .872وذكره األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير :ج 1برقم  4222وشهد بصحته.
 .4عيون أخبار الرضا (عليه السالم)  -الشيخ الصدوق :ج 2ص.207
 .5البقرة.253 :
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فإبراهيم (عليه السالم) وإن كان إماما لكنه ليس بمقام إمامة رسول هللا (صلى هللا
عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السالم) فمحمد (صلى هللا عليه وآله) سبق سبقا ال يدانيه
أحد ويتلوه آله (عليهم السالم) في الفضل وبين نفس أهل بيته (صلى هللا عليه وآله)
تفاضل أيضا (.)1
ما سبب االصطفاء والتفاضل ؟
ّ
عز وجل تقض ي املساواة بين جميع بني البشر فلماذا ّ
إن عدالة هللا ّ
فضل هللا خلفائه
على سائر الخلق وملاذا نجد التفاضل بين خلفائه أيضا ؟
يعلل البعض اصطفاء خلفائه سبحانه بالتفضل عليهم بينما منع غيرهم من الفضل
ُ
فقط بمعنى أن غير املصطفى ُمنع من الفضل وفي الوقت نفسه لم يظلمه كي يقال بعدم
العدالة فاالصطفاء من باب التفضل وليس من باب االستحقاق (.)2
وهذا ال يمكن قبوله؛ لعدم الدليل عليه ولكونه ال يصلح جوأبا للسؤال املتقدم إذ
التفضل نفسه فيقال ملاذا ّ
ّ
تفضل هللا على بعض دون آخر ؟!
يمكن سحب السؤال إلى
فالتفضل أيضا البد له من سبب ّ
ّ
لتنزه أفعاله عن العبث ومجانبة الحكمة فكيف
يأتي التفضل بال سبب ؟!
أن التفضيل تفضيل نعمة ال تفضيل قيمة بمعنى ّ
وذهب آخر إلى ّ
أن التفضيل ال
يكشف عن القرب اللهي وعلو املنزلة عند هللا سبحانه ()3؟!
ويقال فيه ما ّ
تقدم في القول السابق.
فلم يفلح القوم في الجواب على السؤال املتقدم.

 .1روى العالمة ابن عياش في مقتضب األثر بإسناده إلى سلمان الفارس ي قال :كنا مع رسول هللا والحسين بن علي عليه
السالم على فخذه إذ تفرس في وجهه وقال له( :يا أبا عبد هللا أنت سيد من السادة وأنت إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة
تسعه تاسعهم قائمهم إمامهم أعلمهم أحكمهم أفضلهم) مقتضب األثر :ص11؛ بحار األنوار :ج 36ص.372
 .2ملخص إجابة ملركز األبحاث العقائدية التابع ملرجعية السيد السيستاني./1461 http://www.aqaed.com/faq .
 .3من وحي القرآن:ج 5ص 7نقال عن كتاب :حوار مع فضل هللا حول الزهراء (س) :ص 62املؤلف :السيد هاشم الهاشمي
الطبعة :الثانية سنة الطبع  1422 :ه  /قم الناشر  :دار الهدى.
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والحق في الجواب ما بينه السيد أحمد الحسن (عليه السالم).
ََ
يقول( :ملا نشر هللا سبحانه وتعالى بني آدم بين يديه سبحانه وخاطبهم ...﴿ :أل ْس ُت
ُ
ِب َرِّبك ْم ﴾...انقسموا إلى جماعات بحسب إجابتهم:
الجماعة األولى :هم الذين رأوا النور من وراء الحجب فأجابوا بـ (بلى) قبل أن يصل
السؤال إلى أسماعهم .وتنقسم هذه املجموعة إلى جماعات عديدة بحسب عدد الحجب
التي رأوا من ورائها النور .وهؤالء هم الذين خرقوا حجب النور ووصلوا إلى معدن
العظمة قال أمير املؤمنين (عليه السالم)( :إلهي هب لي كمال االنقطاع إليك وأنر أبصار
قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن
العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك).
والجماعة الثانية :هم الذين رأوا النور بعد أن اخترق الحجب فأجابوا بـ (بلى) بعد أن
وصل السؤال إلى أسماعهم .وأيضا تنقسم هذه الجماعة إلى جماعات عديدة بحسب
سرعة السماع والجابة وهاتان الجماعتان هم :األحرار .ثم تأتي جماعة العبيد :وهم
الذين قالوا (بلى) بعد سماع كلمة (بلى) من غيرهم .ثم جماعة املنافقين :قالوا (بلى)
ولكن في قلوبهم شك مما سمعوا .ثم جماعة الكافرين :وهم الذين لم يقولوا (بلى).
واألنبياء واملرسلون واألئمة (عليهم السالم) من الجماعة األولى وقد رأوا النور من وراء
الحجب؛ ألنهم لم يلتفتوا يمينا أو شماال بل تعلقت أرواحهم باملأل األعلى وقصروا
نظرهم على جهة الفيض اللهي فلم يغفلوا عن هللا سبحانه وتعالى وهم (عليهم السالم)
أيضا درجات فمنهم من ركز كل وجوده في النظر إلى جهة الفيض اللهي ومنهم من هو
َ
ُ
أقل من ذلك وكل واحد منهم (عليهم السالم) أعطي بحسب ما أعطى ورأى من آيات
َ
َّ
َ
ََ ْ َْ َ ْ ْ
س ِل ِإلن َس ِان ِإال َما َس َعى * َوأ َّن َس ْع َي ُه َس ْوف ُي َرى *
ربه بحسب ما سعى بالنظر لها﴿ .وأن لي
َ
َْ َ
ْ
ُ
َّ َ ُْ
َ
ْ
َ
ث َّم ُي ْج َز ُاه ال َج َز َاء األ ْوفى * َوأ َّن إلى رِبك املنتهى﴾ .ففي ذلك العالم كان جميع بني آدم
مختارين وكل واحد منهم يمتلك فطرة هللا التي فطر الناس عليها وكل واحد بإرادته َق َ
ص َر
َ
نظره على النور فأصبح من املقربين أو على الظلمات فأمس ى من أصحاب الجحيم.
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فاألنبياء واملرسلون واألئمة (عليهم السالم) هم الذين اختاروا هللا سبحانه وقصروا
نظرهم على النور فاصطفاهم هللا سبحانه) (.)1
فالفرق امللحوظ إنما جاء نتيجة امتحان سابق في عالم قبل هذا العالم املادي
ُ
الجسماني فقد أجري االمتحان في عالم الذر وفاز من فاز وخسر من خسر وحصل
التفاضل وتم ذلك باختيار النسان نفسه فمن الناس من اختار (هو) ومن الناس من
اختار (أنا) وحصل التفاوت والتمايز بين القسمين من جهة وبين نفس القسم الواحد من
جهة أخرى فمن اختار (هو) أيضا يختلفون على مراتب شتى وهكذا.
إذن فاصطفاء هللا وتفضيله معلل باختيار النسان نفسه في عالم امليثاق أو عالم
الذر.
 .3وجوب الطاعة املطلقة:
الطاعة تارة تكون مقيدة كطاعة االبن ألبيه والزوجة لزوجها والعبد لسيده وهذا
مقيدة بعدم املعصية فتجب طاعة األب في غير معصية هللا فإذا أمر بمعصية فال تجب
طاعته وهكذا.
وأخرى تكون الطاعة مطلقة وغير مقيدة بش يء لكون الشخص الذي أمر هللا بطاعته ال
يأمر بمعصية وال يخرج الناس من حق وال يدخلهم في باطل فهو معصوم باهلل ومسدد
ومؤيد به ّ
عز وجل.
وهذه الطاعة ثابتة هلل ّ
عز وجل ولخلفائه فتجب طاعتهم مطلقا ووجوب الطاعة
مطلقا يساوي العصمة فال يأمر هللا عز وجل بالطاعة مطلقا إال لشخص ال يخرج الناس
من هدى ويدخلهم في ضالل بل إن الطاعة املطلقة لخليفة هللا تكون طاعة هلل عز وجل
فبطاعة الخليفة يطاع هللا وبعصيانه ُيعص ى هللا سبحانه؛ فلذا نجد آية االستخالف
تتحدث عن سجود املالئكة آلدم (عليه السالم) فمن سجد آلدم فقد سجد هلل تعالى ومن
لم يسجد آلدم فلم يسجد هلل وإن ادعى السجود له سبحانه.

 .1املتشابهات :ج 1سؤال  .17املؤلف :السيد أحمد الحسن وص ي ورسول المام املهدي (عليه السالم).
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فإذا كانت الكعبة الشريفة قبلة األجسام فخليفة هللا قبلة األرواح وبالسجود له
(طاعته) ُيطاع هللا وبمعصيته ُيعص ى هللا ّ
عز وجل فلذا نجد املالئكة  -وهم أرواح  -كان
سجودهم لخليفة هللا الحقيقي وهذا هو السالم الحقيقي فهو التسليم والطاعة
َ َ َ َ َ ُ َّ ْ َ َ َ َ ْ ْ
َ
﴿وإ ْذ ُق ْل َنا ل ْل َم َالئ َكة ْ
اس َتك َب َر
اس ُج ُدوا ِآلدم فسجدوا ِإال ِإب ِليس أبى و
ِ ِ ِ
واالنقياد لخليفة هللا ِ
ََ َ
ان م َن ْال َكافر َ
ين﴾.
وك ِ
ِِ

()4

الفصل الرابع
احلجة قبل اخللق ومع اخللق وبعد اخللق
وفيه مباحث:
املبحث األول :توضيح مفردات الحديث
املبحث الثاني :الحجة قبل الخلق
املبحث الثالث :الحجة مع الخلق
املبحث الرابع :الحجة بعد الخلق

احلجة قبل اخللق ومعه وبعده:
روي عن المام الصادق (عليه السالم) أنه قال( :الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد
الخلق) (.)1
تصدى العديد لبيان املراد من الحديث املتقدم فقيل في شرحه( :قبل الخلق كآدم
ومع الخلق كباقي الرسل واألئمة وبعد الخلق كصاحب األمر.)2( )..
وقال في أصول الكافي :الشرح :قوله( :الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق)
الحجة قبل الخلق في امليثاق ومع الخلق في هذه الدار وبعد الخلق في دار اآلخرة
والبرزخ ويحتمل أن يراد بالحجة قبل الخلق آدم وبالحجة بعد الخلق الصاحب املنتظر
ألنه آخر من يموت وبالحجة مع الخلق سائر األنبياء واألوصياء .وبالجملة هذا الحديث
يفيد أنه البد هلل تعالى من حجة على الخلق حتى أن لزمانهم بداية ونهاية وما بينهما ال
يخلو منه فمن زعم أن الزمان خال منه فهو ضال مضل وميتته ميتة جاهلية) (.)3
وجاء في الحاشية على أصول الكافي :قوله( :الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق)
أي الحجة قبل املخلوقين الذين عليهم الحجة ومعهم وبعدهم .ولعل املراد أنه تعالى ملا
أراد خلقهم ابتدأ بخلق الحجة وأبقاهم ببقائه معهم وإذا مضوا وانقضت مدتهم بقي
بعدهم ما بقيت األرض بصالحها .وهذا إخبار عن الواقع كما كان آدم (عليه السالم) –
وهو حجة – قبل من هو حجة عليهم من ذريته وكما كان الحجج بعده معهم وكما يكون
الحجة من آل محمد صلوات هللا عليه وآله بعد انقضائهم وال يبقى األرض خالية عن
الحجة أو بيان ملا يجب أن يكون؛ ألن املقصود من الخلق تحقق املعرفة كما في قوله
تعالى﴿ :وما خلقت الجن والنس إال ليعبدون﴾ أي ليعرفون كما سبق وهو مناط املعرفة
واملتأصل فيها الذي يدور به رحاها فهو املقصود باليجاد أوال وأقرب إلى املبدأ الفاعلي
فيكون قبلهم وإنما يبقى املعرفة ببقائه فيكون معهم وإذا مضوا قبل فناء الدنيا يكون
 .1الكافي :ج 1ص.177
 .2الحاشية على أصول الكافي :ص.137
 .3شرح أصول الكافي :ج 5ص.121

 100ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ــــــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

بعدهم إبقاء للمعرفة التي ال ثبات للدنيا إال بها .ويحتمل أن يكون املراد أن حجية الحجة
قبل خلق الخالئق كما في امليثاق ومع خلقهم كحال التكليف ومقدماته وبعد خلقهم
وانقضاء مدة حياتهم الدنيا استبقاء ملعرفتهم بمعرفته واستمدادا منها) (.)1
وسنبين العديد من املفاهيم من خالل دراستنا لهذا الحديث الشريف وستكون
دراستنا في العديد من النقاط:

املبحث األول :توضيح مفردات احلديث

 .1احلجة:
الح ّجة لغة تعني :الدليل ُ
ُ
والبرهان الذي ُيحتج بها على الغير .تجمع ُحجج.
معان أخرى أيضا:
واستعمل في لسان الشريعة بهذا املعنى وب ٍ
َ
﴿فل َّله ْال ُح َّج ُة ْال َبال َغ ُة﴾()2؛ أي ّ
البينة الواضحة املتينة التي ال تقبل
ِ
الدليل والبرهان؛ ِ ِ
النقض العلمي وال يحيد عن قبولها منصف.
بمعنى الخصومة؛ ﴿ َال ُح َّج َة َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُك ُم﴾( .)3ويقول سبحانه؛ ﴿ َأ َل ْم َت َر إلى َّالذي َح َّ
اج
ِ
َ ّ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ّ َ َّ ُ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ
ْ
إ ْب َراه َ
يم ِفي رِب ِه أن آتاه الله امللك ِإذ قال ِإبر ِاهيم رِبي ال ِذي يح ِيي وي ِميت قال أنا أح ِيي
ِ
ِ َ ُ ُ َ َ ْ َ ُ َ َّ َّ َ َ ْ
َ ُ َ َّ
َ َْ ْ ق َْ َ َ َْ ْ
َّ
ْ
س ِمن املش ِر ِ فأ ِت ِبها ِمن املغ ِر ِب فب ِهت ال ِذي
وأ ِميت قال ِإبر ِاهيم ف ِإن الله يأ ِتي ِبالشم ِ
َّ َ
َّ
َ
َْ
ك َف َر َوالل ُه ال َي ْه ِدي الق ْو َم الظ ِ ِامل َين﴾(.)4
يقول السيد محمد طنطاويَ ( :
﴿ح َّ
آج﴾ أي جادل وخاصم واملحاجة :املخاصمة
واملغالبة بالقول يقال حاججته فحججته أي خاصمته بالقول فتغلبت عليه وتستعمل

 .1الحاشية على أصول الكافي :شرح :ص.546 – 545
 .2األنعام.149 :
 .3الشورى.15 :
 .4البقرة.258 :
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َ ْ َ ُّ َ َ َ َ
وك ف ُق ْل أ ْسل ْم ُت
املحاجة كثيرا في املخاصمة بالباطل ومن ذلك قوله تعالى﴿ :فإن حآج
ََ
َ
ْ
()1
َ
َو ْجه َي َّلله َو َمن اتبعن﴾ وقوله تعالىَ :
﴿و َح َّ
آج ُه َق ْو ُم ُه َق َ
ال أتحاجوني ِفي هللا وقد هد ِان﴾) .
ِ ِ ِ
وبحسب استقراء االستعماالت القرآنية نجد اآليات استعملت مفردة ﴿ َح َّ
آج﴾ غالبا في
املخاصمة بالباطل.
ّ
ّ
ّ
أتحاجوني في هللا وقد
﴿وحاجه قومه قال
يتحاجون في النار﴾
قال تعالى﴿ :وإذ
()3
ّ
هدان﴾(﴿ )2فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي هلل﴾ .
َ ُ
ٌ
العذر؛ َ َّ َ ُ َ َّ
اس َعل ْيك ْم ُح َّجة﴾ ومنه حديث( :من خلع يدا من طاعة هللا
ِ
﴿لئال يكون ِللن ِ
()4
ّ
لقي هللا ال حجة له) .
النووي في شرح مسلم( :أي ال ّ
ّ
ويقول
حجة له في فعله وال عذر له ينفعه) (.)5
واستعمل لفظ ُ
الح ّجة في الروايات بمعنيين.
يقول المام الكاظم (عليه السالم) لهشام بن الحكم( :يا هشام ّ
إن هلل على الناس
ّ
فأما الظاهرة فالرسل واألنبياء واألئمة (عليهم
حجتين :حجة ظاهرة وحجة باطنة
السالم) ّ
وأما الباطنة فالعقول.)6( )..
فالحجة الظاهرة هم األنبياء والرسل واألئمة وغيرهم والباطنة هي العقول.
وسيكون كالمنا في هذا الفصل عن الحجة الظاهرة؛ وهم األنبياء والرسل واألئمة
عليهم افضل التحية والسالم وهذا املعنى جاءت به العديد من الروايات.

 .1التفسير الوسيط :ج 1ص.592
 .2األنعام.80 :
 .3آل عمران.20 :
 .4صحيح مسلم :ج 6ص.22
 .5شرح صحيح مسلم :ج 16ص.240
 .6الكافي :ج 1ص.16
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الكافي بسنده عن عبد هللا بن سليمان العامري عن أبي عبد هللا (عليه السالم) قال:
ما زالت األرض إال وهلل فيها الحجة يعرف الحالل والحرام ويدعو الناس إلى سبيل هللا)(.)1
الكافي بسنده عن أبي إسحاق عمن يثق به من أصحاب أمير املؤمنين (عليه السالم)
أن أمير املؤمنين (عليه السالم) قال :اللهم إنك ال تخلي أرضك من حجة لك على
خلقك)(.)2
فيطلق لفظ الحجة على األنبياء والرسل واألئمة (عليهم السالم) فهم حجج هللا أو
خلفاء هللا.
عن أمير املؤمنين (عليه السالم)( :يا كميل الدين هلل فال يقبل هللا من أحد القيام به
إال رسوال أو نبيا أو وصيا .يا كميل هي نبوة ورسالة وإمامة وليس بعد ذلك إال موالين
متبعين أو عامهين مبتدعين إنما يتقبل هللا من املتقين) (.)3
فالحجة والخليفة القائم على الدين إما نبيا أو رسوال أو إماما.
َ
َ
﴿وإ ْذ َق َ
ال َرُّب َك ِل ْل َم َال ِئ َك ِة إ ِّني َج ِ ٌ ْ َ ْ
ض خ ِل َيفة﴾(.)4
ِ
ِ
اعل ِفي األر ِ
َْ
َ َ ُ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ
األ ْ
ض﴾(.)5
اك خ ِل َيفة ِفي
﴿يا داوود ِإنا جعلن
ر
ِ
َ َ َّ ُ َّ ٌ َ ْ َ ُّ ُ َ َ َ َّ
ُ ُ ُ َ ّ َ َ ُ ْ َ َ َّ َ ُ َ َّ
ان الل ُه َع ِزيزا
اس على الل ِه حجة بعد الرس ِل وك
﴿رسال مب ِش ِرين ومن ِذ ِرين ِلئال يكون ِللن ِ
َح ِكيما﴾(.)6
َ َ َْ ُ َ
ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َّ َ
ُ َ َ َ ََْ َ َ
الزك ِاة
ات وِإقام الصال ِة وِإيتاء
﴿وج َعلناه ْم أ ِئ َّمة َي ْهدون ِبأ ْم ِرنا وأوح ْينا إليهم ِفعل الخير ِ
َو َك ُانوا َل َنا َعابد َ
ين﴾(.)7
ِِ

 .1الكافي :ج 1ص.178
 .2الكافي :ج 1ص.188
 .3بحار األنوار  :ج 74ص.416
 .4البقرة.30 :
 .5ص.26 :
 .6النساء.165 :
 .7األنبياء.73 :
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فآدم وداود (عليهما السالم) ّ
نبيان وهم خلفاء هلل سبحانه والرسل حجة من هللا على
الخلق .واألئمة جعلهم هللا خلفاء له وحجج منه.
إذن فالحجة والخليفة يطلقان على األنبياء والرسل واألئمة واألوصياء.
َ
ُ َ
خلف = هللا) و ُ(م َستخلف =
يقول الدكتور عالء السالم في كتاب البينات[ :فهنا( :مست ِ
َ َ
املستخلف) وباعتبار صفات الخليفة وحيبيات عمله أو
الخليفة) و (علم يودع عند
املستخلف يمكن أن نصفه بـ (نبي أو رسول أو إمام) ونصف ما يحمله بـ (نبوة
تكليفه من
ِ
ُ
ُ
رسل) فنقول :باعتبار أنه يتلقى أنباء
أو رسالة أو إمامة) ونصف
ِ
مستخلفه بـ (م ِنبئ أو م ِ
(منبئ) .وباعتبار أنه
الغيب فهو( :نبي) يحمل أنباء (نبوة) وينبئه من يوحي إليه باألصل ِ
(مرسل) .ويمكن أن نصف الخليفة بأنه
حامل رسالة فهو( :رسول) يحمل (رسالة) من ِ
(إمام) إذا كان له مقام (المامة)] (.)1

 .2القبلية واملعية والبعدية:
للتقدم والتأخر ولكن يبقى ّ
ّ
أن كليهما ينقسم إلى قسمين:
القبل والبعد لفظان يشيران
 . 1قبلية زمانية وقبلية رتبية.
 . 2بعدية زمانية وبعدية رتبية.
ويقصد بالقبلية أو البعدية الزمانية؛ هو ّ
التقدم أو التأخر بلحاظ الزمان لذا ُع ّدا عند
النحاة من ظروف الزمان.
ّ
وأما القبلية والبعدية الرتبية فال يقصد بهما التقدم والتأخر الزماني وإنما يقصد بهما
املنزلة واملقام أو لنقل الرتبة فلربما يوجد تأخر زماني لكن ال يوجد تأخر رتبي فالنبي
وأهل بيته صلوات هللا عليهم تأخر وجودهم الزماني في هذا العالم فأتوا بعد جميع خلفاء
هللا كآدم ونوح وإبراهيم (عليهم السالم)؛ لكن هذا ال يعني أنهم متأخرون بالرتبة واملقام
واملنزلة عن جميع خلفاء هللا (عليهم السالم) فضال عن سائر الخلق كيف والدليل قائم

 .1البينات :ص.23
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على أنهم أفضل الخلق ّ
طرا وأعالهم منزلة وال يدانيهم في الفضيلة أحد قط .وكذا األمر
بالنسبة للبعدية الرتبية.
فالقبلية الزمانية ال تالزم األفضلية (القبلية الرتبية) بل قد يوجد الش يء ّ
متقدما زمانا
ولكنه متأخر رتبة وقد يوجد الش يء متأخرا زمانا (بعدية زمانية) لكنه متقدم رتبة.
ومما ال شك فيه ّ
ّ
ّ
متقدم رتبة وزمانا على غيره من الخلق وسائر الخلق ال
الحجة
أن
يدانون خلفاء هللا في الفضيلة (الرتبة).
كما ّ
أن القبلية الزمانية والرتبية قد يجتمعان كما اجتمعا في النبي (صلى هللا عليه
وآله) وعلي بن أبي طالب (عليه السالم) فعلي بعد النبي رتبة وبعده خليفة .وكذا البعدية
الزمانية والرتبية كما في علي بن أبي طالب وفاطمة (عليهما السالم) والحسنين (عليهما
السالم) فالحسنان بعد أبيهما وأمهما رتبة وبعد أبيهما أتى زمن خالفتهما .وسيتضح هذا
املعنى بعد قليل.
ّ
وأما املعية؛ فتعني حضور ش يء لش يء أو عند أو في ش يء؛ يقول سبحانه في قصة نبي
وح ْاب َن ُه َو َك َ
هللا نوح (عليه السالم)َ ﴿ :وه َي َت ْجري به ْم في َم ْوج َك ْالج َبال َو َن َادى ُن ٌ
ان ِفي َم ْع ِز ٍل َيا
ِ
ِ ِِ ِ
ٍ ِ ِ
ُ َ َّ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ
َ ()1
بني اركب معنا وال تكن مع الكا ِف ِرين﴾ فاملعية مكانية؛ أي كن معنا في هذا املكان.
َ
َ ْ
َ ْ
َ
ويقول سبحانه في قصة يوسف (عليه السالم)﴿ :أ ْر ِسل ُه َم َع َنا غدا َي ْرت ْع َو َيل َع ْب َوِإ َّنا ل ُه
ُ َ ()2
َ َ
غد لكي يلعب.
لحا ِفظون﴾ فاملعية هنا زمانية؛ بمعنى ليكن معنا يوم ٍ
ولكن تختلف املعية (الحضور) بحسب الشأن فال تنحصر بمكان أو زمان أو حضور
جسم عند جسم؛ بل يقصد بها مطلق الحضور والحاطة بغض النظر عن كيفيتهما
كمعيته سبحانه مع خلقه وإحاطته بهم.
ُ َ
ُ
 َ﴿و ُه َو َم َعك ْم أ ْي َن ما ك ْن ُت ْم﴾(.)3

 .1هود.42 :
 .2يوسف.12 :
 .3الحديد. 4 :
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َّ
َ َ ْ
 ﴿إ ْذ َي ُقو ُل ل َص ِاح ِب ِه ال ت ْح َزن ِإ َّن الل َه َم َع َنا﴾(.)1
ِ
ِ
َّ
َ َ َ َّ
َ َ َ
َ ُ ُ
َ َ
َ
﴿ما َيكون ِم ْن ن ْج َوى ثالث ٍة ِإال ُه َو َر ِاب ُع ُه ْم َوال خ ْم َس ٍة ِإال ُه َو َس ِاد ُس ُه ْم َوال أ ْدنى ِم ْن
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ْ
َ
ُ
ذ ِل َك َوال أكث َر ِإال ُه َو َم َع ُه ْم أ ْي َن َما كانوا﴾(.)2
وهذا ما بينه سيد املوحدين (عليه السالم) بقوله( :مع كل ش يء ال بمقارنة .وغير كل
ش يء ال بمزايلة) (.)3
وعن عيس ى بن يونس قال :قال بان أبي العوجاء ألبي عبد هللا (عليه السالم) في بعض
ما كان يحاوره :ذكرت هللا فأحلت على غائب فقال أبو عبد هللا :ويلك كيف يكون غائبا
من هو مع خلقه شاهد وإليهم أقرب من حبل الوريد يسمع كالمهم ويرى أشخاصهم
ويعلم أسرارهم ؟ فقال ابن أبي العوجاء :أهو في كل مكان أليس إذا كان في السماء كيف
يكون في األرض ؟ وإذا كان في األرض كيف يكون في السماء ؟ فقال أبو عبد هللا (عليه
السالم) :إنما وصفت املخلوق الذي إذا انتقل عن مكان اشتغل به مكان ؟ وخال منه
مكان فال يدري في املكان الذي صار إليه ما يحدث في املكان الذي كان فيه ّ
فأما هللا
العظيم الشأن امللك الديان فال يخلو منه مكان وال يشتغل به مكان وال يكون إلى مكان
أقرب منه إلى مكان) (.)4

 .3اخللق:
َ
الخلق يعني البداع واالختراع؛ جاء لسان العرب ...( :وأصل الخلق التقدير فهو
َْ
وج ُ
ودها وباالعتبار لإليجاد على َو ْفق التقدير ٌ
ْ
باعتبار تقدير ما منه ُ
خالق .والخل ُق في كالم
ِ ِ
ِ
َ
العرب :اب ِتداع الش يء على ِمثال لم ُيسبق إليه :وكل ش يء خلقه هللا فهو ُم ْب َت ِدئه على غير
َ
َ
َ
َ
مثال ُسبق إليه :أال له الخلق واألمر تبارك هللا أحسن الخالقين) (.)5

 .1التوبة.40 :
 .2املجادلة.7 :
 .3نهج البالغة بشرح محمد عبده :ج 1ص.16
 .4الكافي :ج 1ص.125
 .5لسان العرب :ج 10ص.85
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ويقول املصطفوي( :خلق ... :والتحقيقّ :
أن األصل الواحد في هذه ّ
املادة  :هو إيجاد
ش يء على ّ
كيفية مخصوصة وبما أوجبته إرادته واقتضته الحكمة  ...والفرق بين الخلق
واليجاد واألحداث والبداع والتقدير والجعل واالختراع والتكوين  :إ ّن النظر في اليجاد إلى
جهة إبداع الوجود فقط وفي األحداث إلى اليجاد من جهة الحدوث وكونه حادثا وفي
كيفية لم يسبقها غيرها وفي الخلق إلى كون اليجاد على ّ
البداع إلى اليجاد على ّ
كيفية
مخصوصة وفي االختراع إلى جهة االشتقاق بسهولة وفي التقدير إلى جهة التحديد وتعيين
الحدود فقط وفي التكوين إلى اليجاد ومن جهة حالة الكون والبقاء إجماال وفي الجعل
َّ
ّ
ويدل على أ ّن الخلق غير التقدير والتسوية والتصوير:
إلى جهة أحداث تعلق وارتباط...
َّ
ََ ُ ُ
ََ َ
َ ََ ُ َ
َ
ََ
﴿وخل َق ك َّل ش ْي ٍء فق َّد َره ت ْق ِديرا﴾ ﴿ال ِذي خل َق ف َس َّوى﴾ ﴿خل ْقناك ْم ث َّم
قوله تعالى:
َ ُ
ّ
ّ
ّ
ويدل على
ص َّو ْرناك ْم﴾ فان التقدير قد تحقق بعد الخلق وكذلك التسوية والتصوير.
ْ
ََ
ََ
َ
كونه غير اليجاد والبداع قوله تعالى﴿ :خل َق ِم َن امل ِاء َبشرا﴾ ﴿خل َق﴾؛ ﴿النسان ِم ْن
َ
ُ َْ
﴿خ َل َق ْال َج َّ
ََ َ ُ َ
ْ
ان ِم ْن مارج﴾ ّ
مما ّ
يدل على صدق مفهوم
ماء﴾
نطف ٍة ﴾ ﴿خلق ك َّل د َّاب ٍة ِمن ٍ
ٍِ
الخلق إذا كان من ّ
مادة وسابقة.
َّ
ّ
ّ
خصوصية
فان أحداث ش يء على
وعلى هذا يجوز اطالق الخالق على غير الله املتعال
معينة من ّ
مادة موجودة  :ممكن لغيره تعالى  .وبهذا اللحاظ ّ
وصورة ّ
صح التعبير بقوله
َ
َ
َ
﴿و َت َذ ُر َ
بار َك ُ
هللا أ ْح َس ُن ْالخالق َين﴾ َ
تعالى ﴿ -إ َّن َرَّب َك ُه َو ْال َخ َّال ُق ْال َع ِل ُ
﴿ف َت َ
ون أ ْح َس َن
يم﴾
ِِ
ِ
ْ
خال ِق َين﴾.
ال ِ
وأما كونه أحسن الخالقين :مضافا إلى قدرته ّ
ّ
التامة وعلمه وحكمته وإحاطته إ ّن
مادة وسابقة فتلك ّ
خالقيته إذا كانت عن ّ
ّ
املادة أيضا من خلقه وال يمكن لغيره تعالى
أن يخلق شيئا من دون سابقة أو بسابقة منه وعلى هذا االعتبار اطالق اآليات الكريمة -
ُ ُ َ
ُ ُ َ
َ
ُ
َْ
ْ
َّ ُ َ
هللا
خال ٍق غي ُر ِ
خالق ك ِ ّل ش ْي ٍء﴾ ﴿ه ْل ِمن ِ
خالق ك ِ ّل ش ْي ٍء﴾ ﴿هللا ِ
﴿ال ِإله ِإال هو ِ
َّ
َي ْر ُز ُق ُك ْم﴾ّ -
ّ
ّ
وخالقية غيره بواسطته وفي
الحق هو الله العزيز املتعال
فان الخالق املطلق
املرتبة الثانية كر ّ
ازقيتهم وقدرتهم وعلمهم) (.)1

 .1التحقيق في كلمات القرآن الكريم :ج 3ص.115
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املبحث الثاني :احلجة قبل اخللق
املتقدمة  -وغيرها من الروايات أيضا – ّ
عرفنا ّ
ّ
ّ
بأن
الحجة في الرواية
أن املقصود من
ّ
بالحجة خليفة هللا سبحانه على عبادة سواء كان نبيا أم رسوال أم إماما.
املقصود
يبقى أن نعرف املقصود بقوله (عليه السالم)( :قبل الخلق) فالخلق ال يخص
السماوات أو األرض وما فيهما بل يشمل كل غير هللا سبحانه خصوصا بعد استذكارنا
للروايات التي تبين أسبقية خلق محمد وأهل بيته (عليهم السالم) قبل خلق كل ش يء
أنوارا؛ فلذا ستكون دراستنا لبيان هذه القبلية في مقامين:

املقام األول :قبلية احلجة يف عامل النور
وهنا نتكلم عن الخلق األول قبل خلق األرض ومن عليها بمعنى من هو أول مخلوق في
عالم النور وقبل أن يخلق هللا األرض بل قبل خلق السماوات بل قبل خلق كل ش يء ؟
ولعله يقال :ملاذا التخصيص بمخلوق واحد ؟ فلم ال نقول أنه سبحانه خلق أكثر من
واحد ابتداء ؟
أقول :العديد من الروايات تثبت ّ
أن الخلق بدأ بمخلوق واحد لكنهم اختلفوا فيه هذا
مضافا إلى أن الفالسفة انتهوا إلى قاعدة محصلها ّ
أن الواحد الحقيقي ال يصدر منه إال
واحد وبنوا على هذه القاعدة العديد من النتائج منها (امتناع صدور الكثرة عن الذات
األحدية) (.)1

 .1العبارة بين قوسين لصدر الدين محمد الشيرازي امللقب بـ (صدر املتألهين) الحكمة املتعالية لصدر الدين الشيرازي :ج1
ص.247
ّ
وهذا ما يعبر عنه( :الواحد ال يصدر منه إال واحد) ولقد نفى هذه القاعدة العديد من الفقهاء منهم امليرزا جواد التبريزي في
ّ
كتاب صراط النجاة:ج 3ص 423س :1231هل أن قاعدة (الواحد ال يصدر عنه إال واحد) ثابتة لديكم وإذا كانت ثابتة أو
غير ثابتة فهل أن الصادر األول هو النبي محمد (صلى هللا عليه وآله) ؟
ي
هذه القاعدة أسسها أهل املعقول لثبات وحدة الصادر األول وهي غير تامة عندنا وعلى تقدير تماميتها ال تجر في خلق هللا
سبحانه وتعالى فاهلل سبحانه فاعل باالختيار وتلك القاعدة موردها الفاعل بالجبر واملقام ال يسع التفصيل وهللا العالم.
صراط النجاة للميرزا جواد التبريزي :ج 3ص.423
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يقول صدر الدين الشيرازي( :يقع النسان في الغلط حتى يظن الكثير واحد والواحد
كثير وذلك لجهله بان أي االعتبارات املختلفة يوجب كثرة في الذات وأيها ال يوجب كما وقع
لطائفة حيث جوز كثير من الناس صدور الكثير من الواحد الحقيقي في أول األمر ولم
يشعروا بأن ذلك يخل بوحدانية األول وكذا منع كثير من الناس اتصافه تعالى بصفاته
الكمالية كالعلم والقدرة وال ادة وغيرها في مرتبه ذاته بذاته ولم يشعروا ّ
بأن تلك
ر
()1
الصفات مع أنها غير متحدة املفهوم ال توجب كثرة في املوصوف) .
وهذا املخلوق ّ
يسمى فلسفيا بـ (الصادر األول)؛ يقول السيد محمد حسين الطباطبائي:
(فتبين أن الصادر األول الذي يصدر من الواجب (تعالى) عقل واحد هو أشرف موجود
ممكن وأنه نوع منحصر في فرد وإذ كان أشرف وأقدم في الوجود فهو علة ملا دونه
وواسطة في اليجاد وأن فيه أكثر من جهة واحدة يصح صدور الكثير منه لكن الجهات
الكثيرة التي فيه ال تبلغ حدا يصح به صدور ما دون النشأة العقلية بما فيه من الكثرة
البالغة فمن الواجب أن يترتب صدور العقول نزوال إلى حد يحصل فيه من الجهات عدد
ّ
يكافئ الكثرة التي في النشأة التي بعد العقل) ( .)2فالخلق بدأ بمخلوق واحد ال غير وتكثر
بعد ذلك.
اختالف أبناء السنة والجماعة في املخلوق األول:
اختلفوا في تشخيص املخلوق األول الذي صدر من الخالق سبحانه نتيجة اختالف
الروايات وعدم إمكانهم الجمع بينها فتعددت األقوال فمنهم من قال بكون أول مخلوق
هو العقل ومنهم من قال أنه القلم ومنهم من قال العرش ومنهم من قال املشيئة.
وهكذا تعددت األقوال.
وأشتهر بينهم قولين؛ أحدهما :العرش .والثاني :القلم.

 .1الحكمة املتعالية :ج 3ص.197
 .2نهاية الحكمة :ص.382
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جاء في كتاب التعليقات األثرية على العقيدة الطحاوية( :واختلف العلماء :هل القلم
أول املخلوقات أو العرش على قولين حكاهما ابن القيم في النونية واختار أن القلم خلق
بعد خلق العرش) ( .)1هذا ما عند أبناء السنة والجماعة.
وأما ما عليه الشيعة المامية؛ فاملشهور ّ
ّ
أن املخلوق األول هو العقل وهو الحقيقة
املحمدية أو نور النبي (صلى هللا عليه وآله) وآل بيته.
املخلوق األول في روايات محمد وآله (عليهم السالم):
الروايات التي تعرضت للمخلوق األول يمكن تصنيفها إلى أربعة طوائف:
النور:
علل الشرائع :بإسناده عن الرضا (عليه السالم) عن أبائه عن الحسين (عليه السالم)
قال( :كان علي بن أبي طالب (عليه السالم) بالكوفة في الجامع إذ قام إليه رجل من أهل
الشام فقال :يا أمير املؤمنين انى أسألك عن أشياء فقال :سل تفقها وال تسأل تعنتا
فأحدق الناس بأبصارهم فقال :اخبرني عن أول ما خلق هللا تبارك وتعالى فقال :خلق
النور قال :فمم خلق السماوات؟ قال :من بخار املاء قال :فمم خلق األرض؟ قال :من
زبد املاء قال :فمم خلق الجبال؟ قال :من األمواج) (.)2
املاء:
الكافي :بسنده عن محمد بن عطية قال :جاء رجل إلى أبي جعفر (عليه السالم) من
أهل الشام من علمائهم فقال :يا أبا جعفر جئت أسألك عن مسألة قد أعيت علي أن أجد
أحدا يفسرها وقد سألت عنها ثالثة أصناف من الناس فقال كل صنف منهم شيئا غير
الذي قال الصنف اآلخر فقال له أبو جعفر (عليه السالم) :ما ذاك ؟ قال :فإني أسألك
عن أول ما خلق هللا من خلقه فإن بعض من سألته قال :القدر وقال بعضهم :القلم وقال
بعضهم :الروح فقال أبو جعفر (عليه السالم) :ما قالوا شيئا أخبرك أن هللا تبارك وتعالى
كان وال ش ئ غيره وكان عزيزا وال أحد كان قبل عزه وذلك قوله﴿ :سبحان ربك رب العزة
 .1التعليقات األثرية على العقيدة الطحاوية :ص.23
 .2علل الشرائع :ج 2ص.593
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عما يصفون﴾ وكان الخالق قبل املخلوق ولو كان أول ما خلق من خلقه الش ئ من الش ئ
إذا لم يكن له انقطاع أبدا ولم يزل هللا إذا ومعه ش ئ ليس هو يتقدمه ولكنه كان إذ ال
ش ئ غيره وخلق الش ئ الذي جميع األشياء منه وهو املاء الذي خلق األشياء منه فجعل
نسب كل ش ئ إلى املاء ولم يجعل للماء نسبا يضاف إليه وخلق الريح من املاء ثم سلط
الريح على املاء فشققت الريح متن املاء حتى ثار من املاء زبد على قدر ما شاء أن يثور
فخلق من ذلك الزبد أرضا بيضاء نقية ليس فيها صدع وال ثقب وال صعود وال هبوط وال
شجرة ثم طواها فوضعها فوق املاء ثم خلق هللا النار من املاء فشققت النار متن املاء
حتى ثار من املاء دخان على قدر ما شاء هللا أن يثور فخلق من ذلك الدخان سماءا
صافية نقية ليس فيها صدع وال ثقب وذلك قوله﴿ :والسماء بناها * رفع سمكها فسويها *
وأغطش ليلها واخرج ضحيها﴾ قال :وال شمس وال قمر وال نجوم وال سحاب ثم طواها
فوضعها فوق األرض ثم نسب الخليقتين فرفع السماء فذلك قوله عز ذكره ﴿واألرض
بعد ذلك دحيها﴾ يقول :بسطها فقال له الشامي :يا أبا جعفر قول هللا تعالى﴿ :أو لم ير
الذين كفروا أن السماوات واألرض كانتا رتقا ففتقناهما﴾ فقال له أبو جعفر (عليه
السالم) :فلعلك تزعم أنهما كانتا رتقا ملتزقتين ملتصقتين ففتقت إحداهما من األخرى؟
فقال :نعم فقال أبو جعفر (عليه السالم) :استغفر ربك فإن قول هللا عز وجل﴿ :كانتا
رتقا﴾ يقول :كانت السماء رتقا ال تنزل املطر وكانت األرض رتقا ال تنبت الحب فما خلق هللا
تبارك وتعالى الخلق وبث فيها من كل دابة فتق السماء باملطر واألرض بنبات الحب فقال
الشامي أشهد أنك من ولد األنبياء وأن علمك علمهم) (.)1
علل الشرائع :بسنده عن عبد هللا بن سنان عن أبي عبد هللا (عليه السالم) قال:
(سألته عن أول ما خلق هللا عز وجل؟ قال :إن أول ما خلق هللا عز وجل ما خلق منه كل
ش يء قلت :جعلت فداك وما هو؟ قال :املاء إن هللا تبارك وتعالى :خلق املاء بحرين
أحدهما عذب واآلخر ملح فلما خلقهما نظر إلى العذب فقال يا بحر فقال :لبيك
وسعديك قال :فيك بركتي ورحمتي ومنك أخلق أهل طاعتي وجنتي ثم نظر إلى اآلخر
فقال يا بحر فلم يجب فأعاد عليه ثالث مرات يا بحر! فلم يجب فقال :عليك لعنتي

 .1الكافي :ج 8ص.92
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ومنك أخلق أهل معصيتي ومن أسكنته ناري ثم أمرهما فامتزجا قال :فمن ثم يخرج
املؤمن من الكافر والكافر من املؤمن) (.)1
العقل:
َّ
الله (عليه ّ
السالم) وعنده جماعة
الكافي :بسنده عن سماعة قال( :كنت عند أبي عبد
َّ
ّ
من موإليه فجرى ذكر العقل والجهل فقال أبو عبد الله (عليه السالم) اعرفوا العقل
وجنده والجهل وجنده تهتدوا قال سماعة فقلت جعلت فداك ال نعرف إال ما عرفتنا.
َّ
َّ
الله (عليه ّ
السالم) إن الله تعالى خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيين
فقال أبو عبد
َّ
عن يمين العرش من نوره فقال له أدبر فأدبر ثم قال له أقبل فأقبل فقال الله تعالى
خلقتك خلقا عظيما وكرمتك على جميع خلقي قال ثم خلق الجهل من البحر األجاج
ظلمانيا فقال له أدبر فأدبر ثم قال له أقبل فلم يقبل فقال له استكبرت فلعنه ثم جعل
َّ
للعقل خمسة وسبعين جندا .فلما رأى الجهل ما أكرم الله به العقل وما أعطاه أضمر له
العداوة فقال الجهل يا رب هذا خلق مثلي خلقته وكرمته وقويته وأنا ضده وال قوة لي به
فأعطني من الجند مثل ما أعطيته فقال نعم فإن عصيت بعد ذلك أخرجتك وجندك من
رحمتي قال قد رضيت فأعطاه خمسة وسبعين جندا فكان مما أعطى العقل من الخمسة
وسبعين الجند) (.)2
نور النبي وآله (عليهم السالم):
َّ
الكافي :بسنده عن جابر بن يزيد قال قال أبو جعفر (عليه ّ
السالم)( :يا جابر إن الله
َّ
أول ما خلق خلق محمدا وعترته الهداة املهتدين فكانوا أشباح نور بين يدي الله قلت وما
األشباح قال ظل النور أبدان نورانية بال أرواح وكان مؤيدا بروح واحدة وهي روح القدس
َّ
َّ
فبه كان يعبد الله وعترته ولذلك خلقهم حلماء علماء بررة أصفياء يعبدون الله بالصالة
والصوم والسجود والتسبيح والتهليل ويصلون الصلوات ويحجون ويصومون) (.)3
الكافي :بسنده عن محمد بن سنان قال( :كنت عند أبي جعفر الثاني (عليه السالم)
فأجريت اختالف الشيعة فقال :يا محمد إن هللا تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته
 .1علل الشرائع :ج 1ص. 84
 .2الكافي :ج 1ص.21
 .3الكافي :ج 1ص.442
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ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع األشياء فأشهدهم
خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاؤون ويحرمون ما
يشاؤون ولن يشاؤوا إال أن يشاء هللا تبارك وتعالى ثم قال :يا محمد هذه الديانة التي من
تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق خذها إليك يا محمد) (.)1
َّ
الله (عليه ّ
السالم) كيف كنتم حيث
الكافي :بسنده عن املفضل قال( :قلت ألبي عبد
كنتم في األظلة فقال :يا مفضل كنا عند ربنا ليس عنده أحد غيرنا في ظلة خضراء نسبحه
ونقدسه ونهلله ونمجده وما من ملك مقرب وال ذي روح غيرنا حتى بدا له في خلق األشياء
فخلق ما شاء كيف شاء من املالئكة وغيرهم ثم أنهى علم ذلك إلينا) (.)2
علل الشرائع :بإسناده عن علي بن موس ى الرضا عن أبيه موس ى بن جعفر عن أبيه
جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن
علي عن أبيه علي ابن أبي طالب (عليهم السالم) قال :قال رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)
ما خلق هللا خلقا أفضل مني وال أكرم عليه منى قال :علي (عليه السالم) فقلت يا رسول
هللا فأنت أفضل أم جبرئيل فقال يا علي ان هللا تبارك وتعالى فضل أنبياءه املرسلين على
مالئكته املقربين وفضلني على جميع النبيين واملرسلين والفضل بعدي لك يا علي ولألئمة
من بعدك وان املالئكة لخدامنا وخدام محبينا .يا علي الذين يحملون العرش ومن حوله
يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا بواليتنا يا علي لوال نحن ما خلق هللا آدم
وال حواء وال الجنة وال النار وال السماء وال األرض فكيف ال تكون أفضل من املالئكة
وقد سبقناهم إلى معرفة ربنا وتسبيحه وتهليله وتقديسه الن أول ما خلق هللا عز وجل
خلق أرواحنا فأنطقنا بتوحيده وتحميده ثم خلق املالئكة فلما شاهدوا أرواحنا نورا
واحدا استعظموا أمرنا فسبحنا لتعلم املالئكة إنا خلق مخلوقون وانه منزه عن صفاتنا
فسبحت املالئكة بتسبيحنا ونزهته عن صفاتنا فلما شاهدوا عظم شأننا هللنا لتعلم
املالئكة أن ال إله إال هللا وإنا عبيد ولسنا بآلهة يجب أن نعبد معه أو دونه فقالوا :ال إله
إال هللا فلما شاهدوا كبر محلنا كبرنا لتعلم املالئكة أن هللا أكبر من أن ينال عظم املحل
إال به فلما شاهدوا ما جعله هللا لنا من العز والقوة قلنا ال حول وال قوة إال باهلل لتعلم
املالئكة أن ال حول لنا وال قوة إال باهلل فلما شاهدوا ما أنعم هللا به علينا وأوجبه لنا من
 .1الكافي :ج 1ص.441
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فرض الطاعة قلنا الحمد هلل لتعلم املالئكة ما يحق هلل تعالى ذكره علينا من الحمد على
نعمته فقالت املالئكة :الحمد هلل فبنا اهتدوا إلى معرفة توحيد هللا وتسبيحه وتهليله
وتحميده وتمجيده ثم إن هللا تبارك وتعالى خلق آدم فأودعنا صلبة وأمر املالئكة
بالسجود له تعظيما لنا وإكراما .وكان سجودهم هلل عز وجل عبودية وآلدم إكراما وطاعة
لكوننا في صلبه فكيف ال نكون أفضل من املالئكة وقد سجدوا آلدم كلهم أجمعون وانه
ملا عرج بي إلى السماء أذن جبرئيل مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى ثم قال لي تقدم يا محمد
فقلت له يا جبرئيل أتقدم عليك؟ فقال :نعم الن هللا تبارك وتعالى فضل أنبياءه على
مالئكته أجمعين وفضلك خاصة .فتقدمت فصليت بهم وال فخر فلما انتهيت إلى حجب
النور قال لي جبرئيل تقدم يا محمد وتخلف عنى فقلت يا جبرئيل في مثل هذا املوضع
تفارقني ؟ فقال يا محمد :ان انتهاء حدى الذي وضعني هللا عز وجل فيه إلى هذا املكان
فان تجاوزته احترقت أجنحتي بتعدي حدود ربى جل جالله فزج بي في النور زجة حتى
انتهيت إلى حيث ما شاء هللا من علو ملكة فنوديت يا محمد فقلت :لبيك ربي وسعد يك
تباركت وتعاليت فنوديت يا محمد أنت عبدي وأنا ربك فإياي فاعبد وعلي فتوكل فإنك
نوري في عبادي ورسولي إلى خلقي وحجتي على بريتي لك وملن أتبعك خلقت جنتي وملن
خالفك خلفت ناري وألوصيائك أوجبت كرامتي ولشيعتهم أوجبت ثوأبي فقلت يا رب:
ومن أوصيائي فنوديت يا محمد :أوصياؤك املكتوبون على ساق عرش ي فنظرت وأنا بين
يدي ربى جل جالله إلى ساق العرش فرأيت اثنى عشر نورا في كل نور سطر أخضر عليه
اسم وص ي من أوصيائي أولهم :علي بن أبي طالب وآخرهم مهدي أمتي فقلت يا رب
هؤالء أوصيائي من بعدي؟ فنوديت يا محمد هؤالء أوليائي وأوصيائي وحججي بعدك على
بريتي وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخير خلقي بعدك وعزتي وجاللي ألظهرن بهم ديني وألعلين
بهم كلمتي وألطهرن األرض بآخرهم من أعدائي وألمكننه مشارق األرض ومغاربها
وألسخرن له الرياح وألذللن له السحاب الصعاب وألرقينه في األسباب وألنصرنه بجندي
وألمدنه بمالئكتي حتى تعلو دعوتي ويجتمع الخلق على توحيدي ثم ألديمن ملكه وألداولن
األيام بين أوليائي إلى يوم القيامة) (.)1

 .1علل الشرائع :ج 1ص.237
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الجمع بين الروايات:
عرفنا ّ
أن أبناء السنة والجماعة اشتهر عندهم قوالن؛ أحدهما :أن أول مخلوق هو
القلم واآلخر :العرش .ومنهم من اختار األول وبعضهم اختار الثاني .كما أن بعضهم اختار
غير ذلك .فلم يفكروا بالجمع بين الروايات إال ّ
أن بعض علماء الشيعة حاول الجمع بين
الروايات التي تبين ّ
أن أول مخلوق هو النور أو املاء أو العقل أو غيرها وهذه بعض
املحاوالت:
 .1جاء في كتاب منهاج البراعة في شرح نهج البالغة لحبيب هللا الهاشمي( :ويمكن
ّ
ّ
بالنسبة إلى العناصر واألفالك ّ
وأولية القلم بالنسبة إلى
الجمع بينها بأن تكون ّأولية املاء
َّ
ّ
األولية
جنسه من املالئكة وبأ ّو ّلية نور النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) وروحه
إن املراد بالعقل و ّ
الحقيقية بل يمكن أن يقالّ :
ّ
النور والقلم في تلك األخبار هو نوره سالم
هللا عليه) (.)1
توضيح :إن األولية تنقسم قسمين:
أولية حقيقية؛ بمعنى أنها غير مسبوقة بأول قبلها مطلقا.
أولية إضافية؛ وتعني أنها مسبوقة بأول قبلها لكنها تسمى أول نسبة لغيرها وبإضافتها
إلى الذي بعده يكون أوال له رغم كونه مسبوقا بغيره.
ّ
املتقدم يتركز عليهما فأولية خلق نور النبي (صلى هللا عليه وآله) أولية
فخالصة الجمع
حقيقية وأولية غيره أولية إضافية نسبية .فيكون أول مخلوق نور النبي (صلى هللا عليه
وآله) ولم يسبق خلقه مخلوق مطلقا بينما أولية غيره أولية إضافية ملا بعدها من الخلق؛
لذا ذكر بعضهم أن أولية املاء هي أولية إضافية بالقياس إلى األجسام الكثيفة التي تقع
عليها األبصار ّ
وأما أولية العقل فهي بالقياس إلى املخلوقات الروحانية كما ّ
صرحت به
بعض الرواياتّ .
وأما أولية القلم فهي أولية ملا يشابهه ويجانسه من أدوات الكتابة.
ّأما أولية نور النبي وأهل البيت (عليهم السالم) فهي أولية ال يسبقها مخلوق قط.

 .1منهاج البراعة في شرح نهج البالغة :ج 1ص.383
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ّ .2
إن املخلوق األول من حيث إنه محدود بعقل ذاته يسمى عقال وهو نفسه من
حيث كونه واسطة في صدور املوجودات يسمى قلما ومن حيث إفاضته أنوار النبوة يكون
نور سيد األنبياء محمد وآله (عليهم السالم).
ّ
الحق ّ
األول
يقول حبيب هللا الهاشمي( :العقل أول املخلوقات وأقرب املجعوالت إلى
املوجودية وإن كان ّ
ّ
ّ
األول تعالى ال ثاني له في
وأتمها وثاني املوجودات في
وأعظمها
ّ
عددية من جنس الوحدات وهو املراد فيما ورد في األحاديث
حقيقته ألن وحدته ليست
َّ
عنه (صلى هللا عليه وآله وسلم) من قوله في رواية ّ :أول ما خلق هللا العقل وفي رواية
ّأول ما خلق هللا نوري وفي رواية ّأول ما خلق هللا روحي وفي رواية ّأول ما خلق هللا
ّ
كروبي وهذه كلها أوصاف ونعوت لش يء واحد
القلم وفي رواية ّأول ما خلق هللا ملك
ّ
باعتبارات مختلفة فبحسب ّ
واملسمى
كل صفة يسمى باسم آخر فقد كثرت األسماء
ّ
ّ
واحد ذاتا ووجودا  ...وإنما ّ
الحق في تصوير العلوم والحقائق
سمي بالقلم ألنه واسطة
والقدرية ولكونه وجودا خالصا عن ظلمة ّ
على األلواح ّ
ّ
التجسم
النفسانية القضائية
يسمى نورا إذ ّ
التحجب وعن ظلمات ّ
و ّ
النقايص واألعدام ّ
النور هو الوجود والظلمة هي
العدم وهو ظاهر لذاته مظهر لغيره .ولكونه أصل حياة ّ
النفوس العلوية ّ
فلية ّ
والس ّ
يسمى
ّ
روحا وهو الحقيقة املحمدية عند أعاظم ّ
الص ّ
ومحققيهم لكونه كمال وجوده الذي
وفية
منه يبتدئ وإليه يعود) (.)1
وجميع هذه الوجوه لم تستند لدليل قرآني أو روائي مع ّ
أن املسألة محسومة روائيا
كما سيتضح في الوجه الرابع.
ّ
إن الروايات نفسها تتكفل بيان املخلوق األول وتصرح بكونه نور النبي (صلى هللا عليه
وآله).
رياض الجنان :بإسناده إلى جابر الجعفي عن أبي جعفر (عليه السالم) قال :قال لي يا
جابر :كان هللا وال ش يء غيره وال معلوم وال مجهول ّ
فأول ما ابتدأ من خلق خلقه أن خلق
ّ
محمدا (صلى هللا عليه وآله) وخلقنا أهل البيت معه من نور عظمته .)2( )...

 .1منهاج البراعة في شرح نهج البالغة :ج 1ص.383
 .2منهاج البراعة في شرح نهج البالغة :ج 1ص.389
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فالرواية تصرحّ :
(فأول ما ابتدأ من خلق خلقه أن خلق ّ
محمدا) فبداية الخلق
بمحمد (صلى هللا عليه وآله) ثم أهل بيته (عليهم السالم) ثم العرش ثم خلق
السماوات وهكذا.
و (ثم) تدل على البعدية مع التراخي.
ّ
ّ
بحار األنوار :عن أبي الحسن البكري أستاذ الشهيد الثاني طاب ثراه في كتاب األنوار
عن أمير املؤمنين (عليه السالم) ّأنه قال :كان هللا وال ش يء معه ّ
فأول ما خلق هللا نور
حبيبه ّ
محمد (صلى هللا عليه وآله) قبل خلق املاء والعرش والكرس ي والسماوات واألرض
والجنة ّ
ّ
والنار واملالئكة وآدم ّ
وحواء بأربعة وعشرين وأربعمائة ألف عام.)1()...
واللوح والقلم
وهذه الرواية كسابقتها تبين أن املخلوق األول نور النبي (صلى هللا عليه وآله) قبل خلق
املاء والعرش وغيرها؛ ّ
(فأول ما خلق هللا نور حبيبه ّ
محمد (صلى هللا عليه وآله) قبل خلق
والجنة ّ
ّ
والنار واملالئكة وآدم
املاء والعرش والكرس ي والسماوات واألرض واللوح والقلم
ّ
وحواء).
بل وأن جميع الخلق خلقوا من نور النبي (صلى هللا عليه وآله) كما بينت الرواية ذلك.
بحار األنوار :جابر بن عبد هللا  ....قال :قال رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)( :أول ما
خلق هللا نوري ابتدعه من نوره واشتقه من جالل عظمته .)2( )...
فالرواية واضحة ّ
بتقدم خلق نور النبي (صلى هللا عليه وآله) على العرش واللوح
وغيرهما.
تقدم؛ ّ
واملتحصل من كل ما ّ
أن هللا تعالى خلق نور النبي (صلى هللا عليه وآله) قبل كل
ش يء وخلق منه جميع الخلق فالصادر األول نور النبي (صلى هللا عليه وآله) فبدأ
الخلق بنور الحجة بنور الخليفة الكامل بمحمد (صلى هللا عليه وآله) فالحجة قبل
الخلق بهذا املعنى.

 .1بحار األنوار :ج 15ص.26
 .2بحار األنوار :ج 25ص.23

استخالف اإلنسان الكامل ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـــــــــ ــــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـــــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـــــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــــــــــــــــــــــــــ 117

موقف ابن تيمية وبعض اتباعه من الروايات املتقدمة:
تقدم أن أبناء السنة والجماعة اختلفوا في بيان املخلوق األول وهذا يدل على إقرارهم
بمخلوق أول لم يسبقه مخلوق إال إن ابن تيمية – كعادته  -ينكر وجود ش يء يقال عنه
َ
ّ
مخلوق أول بشكل مطلق فيقول( :ال يوصف مخلوق بأنه األول مطلقا َعلى جميع
املخلوقات فاألولية مقيدة بهذا العالم املشهود الذي سأل عنه أهل اليمن ّأما قبل ذلك
فلم يأت ال ما يثبته وال ما ينفيه) (.)1
وقد رد عليه الشيخ محمد ناصر الدين األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة –
حديث رقم (ّ :)133
(إن أول ش يء خلقه هللا تعالى القلم وأمره أن يكتب كل ش يء يكون)
ّ
املتقدمة.
وفي نفس الوقت تبنى كون املخلوق األول هو القلم ورد على الروايات
يقول( :في الحديث إشارة إلى رد ما يتناقله الناس حتى صار ذلك عقيدة راسخة في
قلوب كثير منهم وهو أن النور املحمدي هو أول ما خلق هللا تبارك وتعالى وليس لذلك
أساس من الصحة ( )2وحديث عبدالرزاق غير معروف إسناده ولعلنا نفرده بالكالم في
األحاديث الضعيفة إن شاء هللا تعالى .وفيه رد على من يقول بأن العرش هو أول مخلوق
َ َّ َّ َ
َّ
وال نص في ذلك عن الرسول
صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم وإنما يقول به من قال كابن تيمية
وغيره استنباطا واجتهادا فاألخذ بهذا الحديث – وفي معناه أحاديث أخرى – أولى ألنه
نص في املسألة وال اجتهاد في مورد النص كما هو معلوم .وتأويله بأن القلم مخلوق بعد
العرش باطل ألنه يصح مثل هذا التأويل لو كان هناك نص قاطع على أن العرش أول
املخلوقات كلها ومنها القلم أما ومثل هذا النص مفقود فال يجوز هذا التأويل .وفيه رد
أيضا على من يقول بحوادث ال أول لها وأنه ما من مخلوق إال وهو مسبوق بمخلوق
قبله وهكذا إلى ما ال بداية له بحيث ال يمكن أن يقال :هذا أول مخلوق فالحديث
يبطل هذا القول ويعين أن القلم أول مخلوق فليس قبله قطعا أي مخلوق .ولقد أطال
ابن تيمية رحمه هللا في الكالم في رده على الفالسفة محاوال إثبات حوادث ال أول لها وجاء
في أثناء ذلك بما تحار فيه العقول وال تقبله أكثر القلوب حتى اتهمه خصومه بأنه يقول
بأن املخلوقات قديمة ال أول لها مع أنه يقول ويصرح بأن ما من مخلوق إال وهو مسبوق
 .1مجموع الفتاوى :ج 18ص.210
ل
ق
 .2يتهم البعض من يقول بكون املخلو األو هو النور املحمدي بالغلو .وهذا جهل بمفهوم الغلو.
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بالعدم ولكنه مع ذلك يقول بتسلسل الحوادث إلى ما ال بداية له كما يقول هو وغيره
بتسلسل الحوادث إلى ما ال نهاية فذلك القول منه غير مقبول بل هو مرفوض بهذا
الحديث وكم كنا نود أن ال يلج ابن تيمية رحمه هللا هذا املولج ألن الكالم فيه شبيه
بالفلسفة وعلم الكالم الذي تعلمنا منه التحذير والتنفير منه ولكن صدق المام مالك
َ َّ َّ َ
صلى الل ُه َعل ْي ِه
رحمه هللا حين قال :ما منا من أحد إال رد عليه إال صاحب هذا القبر
َّ
َو َسل َم) انتهى.
أقول:
إن األلباني ينسب أمرين البن تيمية؛ األول :انه يقول بعدم وجود أول مطلقا من
املخلوقات واآلخر :ينسب إليه قول أول مخلوق هو العرش فكيف يمكن التوفيق بين
هذين الرأيين فأحدهما ينفي اآلخر.
إن الروايات التي تذكر املخلوق األول ال تحصره بالقلم بل هناك روايات تبين بأن
املخلوق األول العرش ومنها يقول املاء ومنها يقول العقل ومنها النور املحمدي فما الوجه
في اختيار الحديث الذي يبين أن القلم أول مخلوق على الطالق ورفض البواقي ؟
فإن كانت لم تصح عنده فهذا اجتهاد منه فكما يرمي ابن تيمية باالجتهاد
واالستنباط بسبب قوله بكون املخلوق األول العرش فكذلك يرد عليه نفس ما أورده على
ابن تيمية.
ّأما قوله بكون القول بكون املخلوق األول هو النور املحمدي ال أساس له من الصحة
ّ
املتقدمة تثبت ذلك بوضوح.
فهو قول رخيص ال قيمة له لكون الروايات
بيان السيد أحمد الحسن (عليه السالم) للمخلوق األول:
يقول يماني آل محمد السيد أحمد الحسن (عليه السالم)( :ومن املعلوم ّ
أن أرقى
موجود مخلوق في عوالم النور هو إنسان وهو محمد (صلى هللا عليه وآله) أو العقل
األول) (.)1
 .1املتشابهات :ج 1السؤال  .4املؤلف :السيد احمد الحسن وص ي ورسول المام املهدي (عليه السالم).
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وقال (عليه السالم) أيضا( :محمد (صلى هللا عليه وآله) العبد األول والنور األول
والعقل األول والفائز بالسباق صلوات هللا عليه وسالمه .)1( )...
فابتدأ الخلق بأجمعه بأرقى مخلوق وهو إنسان حوى الفضائل ونال املكارم فليس هو
القلم أو العرش أو الكرس ي بل هو محمد (صلى هللا عليه وآله) العقل األول وكلمة هللا
التامة التي تفضل بها على العاملين.
جاء الدعاء عن آل محمد (عليهم السالم)( :وكلمتك التامة وكلماتك التي تفضلت بها
على العاملين) (.)2
﴿يا َأ ُّي َها َّ
وهو الروح األولى التي خلق منها زوجها في أعلى الرتب؛ يقول سبحانهَ :
الن ُ
اس
ََ
َّ ُ َ َّ ُ ُ َّ
َ
َّ
َََ ُ ْ ْ َْ
س َو ِاح َد ٍة َوخل َق ِم ْن َها َز ْو َج َها َو َبث ِم ْن ُه َما ِر َجاال ك ِثيرا
اتقوا ربكم ال ِذي خلقكم ِمن نف ٍ
َو ِن َساء﴾(.)3
يقول يماني آل محمد السيد أحمد الحسن (عليه السالم) تعليقا على هذه اآلية (في
مرتبة أعلى يكون املراد الروح األولى روح محمد (صلى هللا عليه وآله) ومنها خلقت مرتبة
الروح التي دونها وهي روح علي وفاطمة عليهما السالم) (.)4
ويقول (عليه السالم) عن األسماء الثالثة التي ورد ذكرها في البسملة( :هللا الرحمن
الرحيم) وأنها تجلت في الخلق :بمحمد وعلي وفاطمة (عليهم السالم) فنجد الكتاب
التكويني افتتح بهم (أول مخلوقات هللا سبحانه) لذا الكتاب التدويني (القرآن) افتتح بهم
أيضا.
قال (عليه السالم)( :وألهمية هذه األسماء الثالثة بل ولقيام الخلق والسماوات
واألرض ببركتها فتحت بها سورة الفاتحة بل القرآن أو الكتاب التدويني كما فتح بها

 .1املتشابهات :ج 1السؤل  .10املؤلف :السيد احمد الحسن وص ي ورسول المام املهدي (عليه السالم).
 .2مصباح املتهجد :ص.419
 .3النساء.1 :
 .4في هامش كتابه وهم اللحاد :ص.145
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الكتاب التكويني فأول ما خلق هللا سبحانه نور محمد وعلي وفاطمة (عليهم لسالم) كما
ورد في الروايات وهما – كما ّ
تبين – نور :هللا الرحمن الرحيم على التوالي .)1( )...
كما بين ّ
أن الحروف املقطعة تشير إلى األئمة واملهديين (عليهم السالم) ويبين علة
ّ
تقدم الحروف املقطعة في السور القرآنية فيقول( :وهذا يبين لك بوضوح علة ورود
الحروف املقطعة -كما يسمونها -في الكتاب املقروء  -القرآن  -بعد البسملة مباشرة وفي
تقدمها في الكتاب املقروء  -القرآن  -هو لعلة ّ
أوائل السور فعلة ّ
تقدمها في الكتاب
الكوني) (.)2
ْ
ََ ْ َ
َْ ُ َ
كما ويجيب عن معنى قوله سبحانهَ ﴿ :و َج َعل َنا ِم َن امل ِاء ك َّل ش ْي ٍء َح ّي أفال ُيؤ ِم ُنون﴾
فيقول( :املاء :محمد (صلى هللا عليه وآله) وهو نور هللا سبحانه وتعالى فكل ش يء حي
تشمل املالئكة واألرواح .ومن املؤكد ّ
أن املالئكة واألرواح لم تخلق من هذا املاء املعروف
عندنا بل املراد به ماء الحياة وينبوع الحياة الذي شرب منه الخضر (عليه السالم) حي
الدارين وهذا املاء هو محمد (صلى هللا عليه وآله) وجريانه من بابه علي (عليه السالم)
َ
﴿أ َو َل ْم َي َر َّالذينَ
وفتق السماوات واألرض بالحياة بعد أن كانتا رتقا أي خالية من الحياة:
ِ
َ َ ُ َ َّ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ ّ َ َ
ات واألرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا ِمن امل ِاء كل ش ي ٍء ح ٍي أفال
كفروا أن السماو ِ
ْ َ
ُيؤ ِم ُنون﴾) (.)3

املقام الثاني :قبلية احلجة يف األرض
يوجد قوالن معروفان في كيفية نشوء الحياة األرضية لإلنسان؛ القول األول :بأن آدم
(عليه السالم) أول مخلوق على هذه األرض واآلخرّ :
بأن آدم (عليه السالم) ليس هو أول
مخلوق أرض ي بل سبقه في سكن األرض مخلوقات كثيرة.
وعلى القول الثاني؛ تارة يقال بكون النسان خلق بشكل تدريجي بمعنى أن النسان
حصيلة تطور مخلوقات بدائية وعبر سنين طويلة من التطور وصل الخلق إلى النسان
الفعلي؛ وهذه حصيلة نظرية التطور .وتارة أخرى يقال :بكون خلق النسان دفعة واحدة
 .1التوحيد للسيد أحمد الحسن اليماني :ص.20
 .2التوحيد للسيد أحمد الحسن اليماني :ص.21
 .3املتشابهات للسيد احمد الحسن اليماني :ج 2السؤال.66 :
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بال أن يكون نتيجة لكائنات أخرى بل هو إنسان نزل من السماء كما هو الظاهر من قصة
آدم (عليه السالم) بحسب فهمهم؛ وهذا ما عليه منكرو نظرية التطور.
فعلى القول األول (آدم أول مخلوق على هذه األرض) فيكون معنى الحديث واضحا؛ إذ
من الطبيعي سيكون خليفة هللا آدم (عليه السالم) قبل الخلق.
وعلى القول الثاني (آدم عليه السالم سبقه خلق كثيرون) وآدم (عليه السالم) أول
حجة على األرض فتارة نتكلم طبقا ملا تتبناه نظرية التطور؛ بمعنى أن آدم (عليه السالم)
بدنه تطور من مخلوقات سبقته وجودا على األرض فلما تيهئ البدن الرتباط النفس به
ارتبطت به فعلى هذا ال يكون آدم (عليه السالم) (الحجة) قبل الخلق (املخلوقات
األرضية) فقد سبقه غيره من الخلق على هذه األرض.
وتارة أخرى يقال بخالف ما تتبناه نظرية التطور إال أن هذا ال يجعل ادم (عليه
السالم) أول مخلوق ارض ي بل قد سبقته مخلوقات كثيرة فكيف يكون آدم (عليه
السالم) حجة قبل الخلق (املخلوقات األرضية) ؟
ومن هنا سيكون كالمنا في أمرين:
كيفية خلق آدم (عليه السالم):
ثبت باألدلة العلمية املوافقة للقرآن والسنة وجود مخلوقات أرضية قبل آدم (عليه
السالم) سكنت األرض قبل ماليين السنين وتطورت شيئا فشيئا وعبر ماليين السنين
اكتمل بدن النسان وتأهل لخالفة هللا سبحانه واتصلت به النفس املخلوقة في عالم
األنفس وبعثه هللا نبيا لقومه يبين لهم الدين والشريعة .وهذا قد ّ
فصل القول فيه السيد
أحمد الحسن (عليه السالم) في كتابه "وهم اللحاد".
كيف يكون آدم حجة قبل الخلق ؟
وبناء على كون آدم (عليه السالم) ليس أول مخلوق في األرض وفي الوقت نفسه هو أول
حجة على األرض فكيف نستطيع فهم الحديث القائل ّ
بأن الحجة قبل الخلق ؟
ينبغي معرفة ّ
أن املقصود بالخلق بحسب هذا املستوى من الدراسة هم البشر ال عموم
املخلوقات األرضية فسيكون معنى الرواية (الحجة قبل الخلق)؛ أي قبل الخلق الذين
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َََ
﴿ولق ْد
هم من جنسه (البشر) فأول خليفة بشري هو آدم (عليه السالم) كما قوله تعالى:
َََْ
صال م ْن َح َمإ َم ْس ُنون * َو ْال َج َّ
ْ َْ َ
ان َخ َل ْق َن ُاه م ْن َق ْب ُل م ْن َنار َّ
الس ُم ِوم *
ٍ
ِ
ِ
خلقنا النسان ِمن صل ٍ ِ
ٍ
ِ
َ َ
َ ْ
ص ْل َ
ال َرُّب َك ل ْل َم َالئ َكة إ ّني َخال ٌق َب َشرا م ْن َ
َوإ ْذ َق َ
ص ٍال ِم ْن َح َم ٍإ َم ْس ُنو ٍن * ف ِإذا َس َّو ْي ُت ُه َون َفخ ُت
ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِ
ِ
يس َأ َبى َأنْ
فيه م ْن ُروحي َف َق ُعوا َل ُه َساجد َ
ين * َف َس َج َد ْامل َال ِئ َك ُة ُك ُّل ُه ْم َأ ْج َم ُعو َن * إ َّال إ ْب ِل َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َ َ
َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َّ َ ُ نَ
ُ َ
ال َل ْم َأ ُك ْن َأل ْس ُجدَ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ
َيكون مع الس ِاج ِدين * قال يا ِإب ِليس ما لك أال تكو مع الس ِاج ِدين * ق
ِ
ص ْل َ
ل َب َشر َخ َل ْق َت ُه م ْن َ
ص ٍال ِم ْن َح َم ٍإ َم ْس ُنو ٍن﴾(.)1
ِ
ِ ٍ
وبناء على كون آدم (عليه السالم) هو أول مخلوق بشري له وجود في عالم الحجج
(السماء السابعة) أو (سماء العقل) ( )2هو آدم (عليه السالم) فسيكون معنى الرواية ّ
إن
الحجة (آدم عليه السالم) قبل الخلق بمعنى الخلق البشري؛ لكونه أول مخلوق بشري
جعله هللا حجة من حججه سبحانه وأمر مالئكته بالسجود له وطاعته.

املبحث الثالث :احلجة مع اخللق
وهذا املعنى واضح لكونه يكشف عن وجودية الحجة وشهوده على الخلق (البشر أو
مطلق الخلق) فهو حجة هللا عليهم فيكون من جنسهم ومعهم وهذا ما دلت عليه اآليات
املباركة كما تقدم ودلت عليه الروايات الكثيرة التي تبين ضرورة وجود حجة هلل في أرضه.
الكافي( :علي بن إبراهيم عن محمد بن عيس ى عن محمد بن الفضيل عن أبي
حمزة عن أبي جعفر (عليه السالم) قال :قال :وهللا ما ترك هللا أرضا منذ قبض آدم
(عليه السالم) إال وفيها إمام يهتدي به إلى هللا وهو حجته على عباده وال تبقى األرض بغير
إمام حجة هلل على عباده) (.)3
وهذا ما يعتقده الشيعة االمامية؛ من ّ
أن األرض لن تخلو من الحجة هلل سبحانه
وتكون الحجة بإمام عادل منصب من هللا سبحانه.
 .1الحجر.33 – 26 :
 .2لقد بين السيد أحمد الحسن (عليه السالم) ما يتعلق بخلفاء هللا سبحانه وشرطه سبحانه في الرسال تمامية العقل وهو
َ
أن يكون
للمرسل حظ في سماء العقل أو السماء السابعة الكلية راجع كتاب النبوة الخاتمة :ص 28إصدارات انصار المام
املهدي (عليه السالم) العدد 53 :الطبعة الثانية سنة الطبع 2010م.
 .3الكافي :ج 1ص.178
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ّ
وأما أبناء السنة والجماعة؛ فيعتقدون بحجية القرآن وسنة النبي (صلى هللا عليه
وآله) رغم اختالفهم فيهما !!

املبحث الرابع :احلجة بعد اخللق
وهذا التعبير تارة يدرس على ضوء دراستنا في املقام األول من النقطة الثانية املتقدمة؛
أي على ضوء عالم النور فيكون معناه واضحا لكون املخلوق األول حجة هلل سبحانه
(نور النبي (صلى هللا عليه وآله) فلن يفنى لكونه من نور هللا سبحانه.
وتارة أخرى يدرس على ضوء املقام الثاني؛ أي الحجة في األرض وهنا سيكون معناه
أنه آخر مخلوق يرفع من األرض هو الحجة وهذا ما أكدته الروايات:
الكافي بسنده عن جعفر بن محمد عن كرام قال( :قال أبو عبد هللا (عليه السالم) :لو
كان الناس رجلين لكان أحدهما المام وقال :إن آخر من يموت المام لئال يحتج أحد على
هللا عز وجل أنه تركه بغير حجة هلل عليه) (.)1
فمما ّ
ّ
الحجة وعدم خلو األرض منه لكونه خليفة هللا في
تقدم ّيتضح لنا ضرورة وجود
األرض الذي بمعرفته يعرف هللا ويعبد في األرض ومن َجهله فلن يصل ملعرفة هللا
سبحانه ولذا جاء في الروايات إن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية.
جاء في مسند أحمد( :حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أسود بن عامر أنا أبو بكر عن
عاصم عن أبي صالح عن معاوية قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من مات بغير
إمام مات ميتة جاهلية) (.)2
وفي مسند الطيالس ي( :حدثنا أبو داود قال :حدثنا خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم
عن ابن عمر قال :سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من مات بغير إمام مات
ميتة جاهلية) (.)3
 .1الكافي :ج 1ص.179
 .2مسند أحمد :ج 4ص.96
 .3مسند أبي داود الطيالس ي :ص.259
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وفي كتاب السنة البن أبي عاصم :ثنا الفضل بن سهل ثنا يحيي بن آدم ثنا أبو بكر
بن عياش عن عاصم عن أبي صالح حديثين أحدهما عن أبي هريرة واآلخر عن معاوية
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية) (.)1
وهذه الروايات من طرق السنة وروي هذا املعنى كثيرا من طرق الشيعة فكل ذلك
يؤكد أهمية الحجة في األرض وأن اليمان به يساوي اليمان باهلل عز وجل كما أن عدم
اليمان به يساوي عدم اليمان باهلل عز وجل.
وهذا ما يالحظ في قصة الخليفة األول (آدم عليه السالم) فعندما رفض الحجة ولم
يؤمن به ّ
عده هللا سبحانه من الكافرين به وطرده ولعنه:
َ َ َ ْ
يم * َوإ َّن َع َل ْي َك َل ْع َنتي إلى َي ْوم ّ
اخ ُر ْج ِم ْن َها َفإ َّن َك َرج ٌ
الد ِين﴾(.)2
 ﴿قال فِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
يس َك َ
 ﴿إ َّال إ ْب ِل َان ِم َن ال ِج ِ ّن ف َف َس َق َع ْن أ ْم ِر َرِّب ِه﴾(.)3
ِ ِ
 ﴿إ َّال إ ْبل َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َان م َن ْال َكافر َ
ين﴾(.)4
ِ ِ ِ
يس أبى واستكب َر وك ِ
ِِ
وهذا يعني أن طاعة الخليفة طاعة هللا كما أن معرفته معرفة هللا سبحانه ولذا نجد
نتيجة هذا املعنى واضحة في روايات أهل البيت (عليهم السالم).
ورد في الزيارة الجامعة( :من أراد هللا بدأ بكم بكم يبين هللا الكذب وبكم يباعد هللا
الزمان الكلب).
وعن بريد العجلي قال :سمعت أبا جعفر (عليه السالم) يقول( :بنا عبد هللا وبنا عرف
هللا وبنا ّ
وحد هللا تبارك وتعالى ومحمد حجاب هللا تبارك وتعالى) (.)5
ِ
فوجود الحجة في األرض ضرورة ال يمكن إنكارها بمقتض ى الفطرة النقية والروايات
الواردة عن سادة الخلق الطاهرين محمد وآله (عليهم السالم) تشهد بذلك.
 .1السنة البن أبي عاصم :ص.498
 .2الحجر.35 – 34 :
 .3الكهف.50 :
 .4البقرة.34 :
 .5الكافي :ج 1ص.145
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الكافي :بسنده عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد هللا (عليه السالم) قال( :سمعته
يقولّ :
إن األرض ال تخلو إال وفيها إمام كيما إن زاد املؤمنون شيئا ردهم وإن نقصوا
شيئا أتمه لهم) (.)1
الكافي :بسنده عن عبد هللا بن سليمان العامري عن أبي عبد هللا (عليه السالم)
قال(:ما زالت األرض إال وهلل فيها الحجة يعرف الحالل والحرام ويدعو الناس إلى سبيل
هللا) (.)2
كما ويدل على ضرورة وجود الحجة العقل القاض ي بتنصيب حجة وخليفة في األرض
وهذا أمر يكاد يكون بديهيا ويدركه النسان فطريا إذ كيف يترك الحكيم عباده بال مرشد
يبين لهم الطريق ؟!
فمن الواضح عند جميع العقالء أنهم ينصبون دالئل وعالمات لبيان الطريق كي ال
يضيع من سلك الطريق ويصل للنقطة املقصودة كما ّ
أن العقل يقض ي بحكمة تنصيب
إدارة ألي مؤسسة أو مصنع أو ّربان لكل سفينة وهكذا نجده أمرا بديهيا مرتكزا في الفطرة
ال يجانبه من له مسكة عقل فكيف يترك هللا – وهو الحكيم املطلق – الخلق بال حجة
يدلهم على الطريق ويرشدهم ويبين لهم الحق ويبعدهم عن الباطل ؟!
فالعقل والعقالء والفطرة قاضية بوجود الخليفة اللهي في كل زمان؛ لكون حاجة
املتأخرين ال تقل عن حاجة املتقدمين فإذا كان املتقدمون احتاجوا الحجة والخليفة
فبعثه هللا فنفس الحاجة – إن لم تكن أشد – موجودة اليوم فعدالة هللا تقتض ي
استمرار البعث والرسال لحججه وخلفائه.
ُْ
ُ َ َّ
ََ َ
األ ّم ّي َين َر ُسوال م ْن ُه ْم َي ْت ُلو َع َل ْيه ْم َآيا ِت ِه َو ُي َز ِّكيه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ْال ِك َت َ
اب
ِ
﴿هو ال ِذي بعث ِفي ِ ِ
َ ِ
ِ
ْ َْ ُ َ
ْ
َّ ْ
َ َ
َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ
آخر َ
ََ ُ
ين ِم ْن ُه ْم ملا َيل َح ُقوا ِب ِه ْم َو ُه َو ال َع ِز ُيز
وال ِحكمة وِإن كانوا ِمن قبل ل ِفي ضال ٍل م ِب ٍين * و ِ
ْال َح ِك ُ
يم﴾(.)3
فالبعث لحجج هلل وخلفائه مستمر ودائم.
 .1الكافي :ج 1ص.178
 .2الكافي :ج 1ص.178
 .3الجمعة.3 – 2 :

()5

الفصل اخلام
خليفة اهلل صورة اهلل يف اخللق
وفيه مباحث:
املبحث األول :خلق هللا آدم على صورته
املبحث الثاني :فطرة اإلنسان
املبحث الثالث :خلفاء هللا هم تجلي أسماء هللا في الخلق
املبحث الرابع :تجلي الالهوت في الخلق
املبحث الخامس :السجود لالهوت
املبحث السادس :اإلنسان الكامل علي بن أبي طالب خليفة محمد

املبحث األول :خلق اهلل آدم على صورته
لكل فاعل عاقل هدف من فعله ينسجم مع ما يحمل من علم وحكمة وتتجلى حكمته
وعلمه وقدرته في فعله وهللا عز وجل علمه وحكمته وقدرته ال حد لها وقد خلق الخلق
ونصب له خليفة في األرض فمن الطبيعي أن يكون لهذا الفعل غاية تنسجم مع علمه
وحكمته سبحانه.
وهذا الخليفة إنسان دون غيره من املخلوقات مما يعني أن لهذا النسان قابلية أهلته
لذلك.
َ
ْ
َََ َ
﴿ولق ْد ك َّر ْم َنا َب ِني آ َد َم َو َح َمل َنا ُه ْم
واهتمام القرآن بالنسان غير خفي على من تصفحه؛
ْ َ ّ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ ّ َ َ َ َّ ْ
َ َ
َّ ْ َ َ ْ َ َ
ْ
()1
ضل َن ُاه ْم َعلى ك ِث ٍير ِممن خلقنا تف ِضيال﴾ .
ات وف
ِفي الب ِر والبح ِر ورزقناهم ِمن الط ِيب ِ
فهذا التكريم قد خص هللا به النسان دون غيره من سائر املخلوقات فما هو الهدف
من خلقة النسان وكيف ّ
كرمه خالقه على سائر الخلق ؟ وما ربط االستخالف بمعرفة
هللا سبحانه ؟
ّ
للمستخلف في الخلق تتجلى فيه
إن مقتض ى االستخالف أن يكون الخليفة حاكيا
ِ
املستخلف بما هو مخلوق ممكن فقير في وجوده لربه فيحكي هللا سبحانه؛ بمعنى
صفات
ِ
تتجلى فيه أسماء هللا وصفاته وتظهر فيه بما هو محدود وفقير لربه املطلق فيكون حاكيا
َ
وعظ ِم هذا املقام جعل املالئكة تتمنى أن تكون هي الخليفة.
عن أسماء هللا وصفاتهِ .
املستخلف؛ وهذا ما يبينه
إذن فحقيقة االستخالف تستبطن تحلي الخليفة بصفات
ِ
الحديث املروي من طرق الفريقينّ :
()2
(إن هللا خلق آدم على صورته) ؛ بمعنى أن تظهر
وتتجلى فيه صفات هللا سبحانه فيكون صورة هللا في الخلق ظل هللا في الخلق.

 .1السراء.70 :
ل
 .2وقد أخرج املتن األو في العديد من املصادر:
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وهذا املعنى مشهور وورد من طرق الفريقين وفي أصح الكتب عندهما وبتعابير
متقاربة إال ّ
إن البعض قال بضعف سنده ( )1وقال آخر بكونه خبر أحاد ال يفيد علما

 ) 1الكافي للكليني بالسند االتي :عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد هللا بن بحر عن أبي
أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال :سألت أبا جعفر عليه السالم عما يروون أن هللا خلق آدم على صورته ( ..ج1
ص.)134
 )2التوحيد للصدوق بالسند اآلتي :حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال  :حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي بن الحسين
السكري قال :حدثنا الحكم بن أسلم قال :حدثنا ابن علية عن الجريري عن أبي الورد بن ثمامة عن علي (عليه السالم)
قال :سمع النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) رجال يقول لرجل :قبح هللا وجهك ووجه من يشبهك فقال (صلى هللا عليه وآله
وسلم) :مه ال تقل هذا فإن هللا خلق آدم على صورته) .التوحيد  -الشيخ الصدوق :ص.153 – 152
 )3التوحيد للصدوق :حدثنا علي بن أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن أبي عبد هللا البرقي رحمه هللا عن أبيه عن جده
أحمد بن أبي عبد هللا عن أبيه عن عبد هللا بن بحر عن أبي  -أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال :سألت أبا جعفر
(عليه السالم) عما يروون أن هللا عز وجل خلق آدم على صورته) التوحيد  -الشيخ الصدوق :ص104. – 103
 )4التوحيد وعيون أخبار الرضا (ع ليه السالم) :الهمداني عن علي عن أبيه عن علي بن معبد عن الحسين بن خالد
قال :قلت للرضا (عليه السالم) :يا ابن رسول هللا إن الناس يروون أن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) قال :إن هللا خلق آدم
على صورته .)..
 )5التوحيد( :القطان عن السكري عن الحكم بن أسلم عن ابن عيينة عن الجريري عن أبي الورد بن ثمامة عن علي
(عليه السالم) قال :سمع النبي صلى هللا عليه وآله رجال يقول لرجل :قبح هللا وجهك ووجه من يشبهك فقال (عليه السالم):
مه ال تقل هذا فإن هللا خلق آدم على صورته).
 )6مسند أحمد( :حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى عن ابن ججالن عن سعيد بن أبي هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه وال تقل قبح هللا وجهك ووجه من أشبه وجهك فان هللا تعالى خلق آدم على
صورته) ج 2ص323.
 )7مسند أحمد( :حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا املغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن موس ى ابن أبي عثمان
عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال إن هللا عز وجل خلق آدم على صورته) ج 2:ص323.
 )8صحيح البخاري( :حدثنا يحيى بن جعفر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه
وسلم قال خلق هللا آدم على صورته طوله ستون ذراعا) ج 8ص.125
 ) 9صحيح مسلم( ( :حدثنا) نصر بن علي الجهضمي حدثني أبي حدثنا املثنى ح وحدثني محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن
بن مهدي عن املثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب عن أبي هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفى حديث ابن
حاتم عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فان هللا خلق آدم على صورته) (ج 8ص.)32
 .1وينقل السيد ابن طاووس في كتابه الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ص 350عن عبد املحمود :ومن كتاب الجمع بين
الصحيحين للحميدي أيضا في مسند أبي هريرة عن النبي قال :إذا قاتل أحدكم أخاه فال يلطمن الوجه وفي رواية فليتجنب
الوجه فإن هللا خلق آدم على صورته( .قال عبد املحمود) :أما تعجب العاقل من هذه األحاديث التي قد نقلوها في صحاحهم
ومن قوم يذكرون أنهم من املسلمين وقد بلغوا هذه الغاية من تقبيح ذكر رب العاملين ومن إساءة سمعة نبيهم وهل بلغ
أعداؤهم من تقبيح ذكرهم النبي (صلى هللا عليه وآله) إلى ما قد بلغ هؤالء؟ وما أحسن قول بعض العلماء :عدو عاقل خير من
صديق جاهل .والعجب ممن رأى فساد ظاهر هذه األخبار لو أرجع الضمير في صورته إلى هللا سبحانه كما ظاهرها فاعتذر بأن
الضمير راجع إلى آدم وفساده ظاهر .
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وإن كان صحيحا وقال ثالث بكون ضعف السند ال يضر بمضمون الحديث لكونه
معضودا بالعقل والنقل (.)1
وإنما جاء القدح بسبب عدم وقوفهم على الفهم الصحيح للحديث الشريف فمن
أن الحديث يدل على التجسيم بشكل صريح؛ بمعنى ّ
يعتقد بالتشبيه والتجسيم توهم ّ
إن
هللا تعالى له صورة وخلق آدم على صورته فكما ّ
أن آدم (عليه السالم) له أعضاء وله
جسم فكذلك هللا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا (.)2
وذهب من يرون صحة الحديث من نفاة التشبيه والتجسيم إلى توجيه الحديث
بطريقة تنسجم مع اعتقادهم فبعضهم يرى ّ
أن حرف الهاء في صورته يعود إلى آدم
إن هللا خلق آدم على صورة آدم بمعنى ّ
(عليه السالم) فيكون املعنىّ :
أن آدم لم يعرض
عليه التغيير كما يعرض على سائر أبنائه !
بأن الهاء في صورته تعود إلى هللا تعالى فيكون املعنىّ :
ويوجه اآلخر الحديث ّ
ّ
أن هللا خلق
آدم على الصورة التي اختارها واجتباها ثم أضاف الصورة إليه؛ ألنه اجتباها
واصطفاها كما أضاف البيت الحرام إليه سبحانه.
ُ
وقد ذكرت وجوه أخرى ذكرها السيد نعمة هللا الجزائري في كتابه نور البراهين
وهذه التوجيهات تدل على اضطرابهم وعدم وصولهم للتفسير الصحيح املنسجم مع
العقيدة اللهية الحقة.
()3

 .1قال املازندراني بعد أن ّ
ضعف عبدهللا بن بحر الوارد في طريق الكليني( :ولكن ضعفه ال يضر بصحة مضمون هذا الحديث
العتضاده بالعقل والنقل) شرح اصول الكافي:ج 4ص.125
َّ
َّ َّ
 .2مدارك العروة  -الشيخ علي پناه االشتهاردي :ج 9ص  .99ومثل قوله (صلى الله عليه وآله)" :خلق الله آدم على صورته"
املشبهة منهم على ّ
ّ
مما ّ
حيث ّأنه ّ
تمسك به ّ
ويتسابان
مدعاهم وقد ورد ّان صدور هذا الكالم كان ألجل ّان رجلين كانا يتنازعان
ّ َّ
َّ َّ
ألن الله تعالى خلق آدم على صورته"
وكان يقول أحدهما لآلخر  :ما أقبح وجهك فقال (صلى الله عليه وآله)" :ال تقل هذا
َّ
الله تعالى كما ّ
توهموه وأمثال ذلك كثيرة .معالم املدرستين  -السيد مرتض ى العسكري :ج1
فالضمير يرجع إلى املسبوب ال إلى
ص.26 – 24
ي
 .3يقول السيد نعمة هللا الجزائر تعليقا على الحديث( :هذا الحديث رواه علماء السالم من الخاصة والعامة وتعرضوا
لبيان معانيه على وجوه كثيرة .قال السيد طاب ثراه في كتاب تنزيه األنبياء فإن قيل :ما معنى الخبر املروي عن النبي (صلى
هللا عليه وآله) أنه قال ّ
:إن هللا خلق آدم على صورته أوليس ظاهر هذا الخبر تقتض ي التشبيه وإن له تعالى عن ذلك صورة؟
قلنا :قد قيل في تأويل هذا الخبر :إن الهاء في قوله (صورته) إذا صح هذا الخبر راجعة إلى آدم (عليه السالم) دون هللا تعالى
فكان املعنى :أنه تعالى خلقه على الصورة التي قبض عليها فإن حاله لم يتغير في الصورة بزيادة وال نقصان كما يتغير أحوال
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إن الحديث يبين ّ
والصحيح – كما يأتي – ّ
أن جميع بني النسان مفطورون على
الوصول لصورة هللا في الخلق أو مفطورون على أن يصلوا ملقام محمد بن عبدهللا الذي
ّ
مثل هللا في الخلق فصار صورة هللا في خلقه فبه ُيعرف هللا وبه يعبد ويطاع.
وهذا املعنى منسجم مع الوجه الثاني أعني الوجه القائل بكون الضمير يعود إلى لفظ
هللا ثم أضافه هللا إليه والذي يدل على ذلك:
أنه الظاهر من التعبير العربي فعندما يلقى هذا التعبير (إن هللا خلق آدم على صورته)
يفهم ّ
أن الضمير (الهاء في صورته) يعود إلى لفظ الجاللة.

البشر .وذكر وجه ثان وهو أن يكون الهاء راجعة إلى هللا تعالى ويكون املعنى :أنه خلقه على الصورة التي اختارها واجتباها
ألن الش يء قد يضاف على هذا الوجه إلى مختاره ومصطفاه .وذكر أيضا وجه ثالث :وهو أن هذا الكالم خرج على سبب
معروف ألن الزهري روى عن الحسن أنه كان يقول :مر رسول هللا صلى هللا عليه وآله برجل من األنصار وهو يضرب وجه
غالم ويقول :قبح هللا وجهك ووجه من تشبهه فقال النبي صلى هللا عليه وآله :بئس ما قلت فإن هللا خلق آدم على صورته
يعني :على املضروب .ويمكن في الخبر وجه رابع :وهو أن يكون املراد أن هللا تعالى خلق آدم وخلق صورته لينتفي بذلك الشك في
أن تأليفه من فعل غيره الن التأليف من جنس مقدور البشر والجواهر وما شاكلها من األجناس املخصوصة من األعراض
هي التي ينفرد القديم تعالى بالقدرة عليها فيمكن قبل النظر أن يكون الجواهر من فعله وتأليفها من فعل غيره فكأنه عليه
السالم أخبر بهذه الفائدة الجليلة وهو أن جوهر آدم وتأليفه من فعل هللا تعالى .ويمكن وجه خامس :وهو أن يكون املعنى :أن
هللا أنشأه على هذه الصورة التي شوهد عليها على سبيل االبتداء وأنه لم ينتقل إليها ويتدرج يعني :كونه علقه ومضغة
وعظاما أو نحو ذلك كما جرت العادة في البشر وكل هذه الوجوه جائزة في معنى الخبر وهللا تعالى ورسوله أعلم باملراد
انتهى .السادس :ما ذكره جماعة من شراح الحديث من أن املراد بالصورة الصفة من كونه سميعا بصيرا متكلما وجعله قابال
لالتصاف بصفاته الكمالية والجاللية على وجه ال يفض ي إلى التشبيه .السابع :ما نقله السيد األجل ابن طاووس في كتاب
سعد السعود من صحائف إدريس عليه السالم قال في كالم طويل وصف به ابتداء خلق آدم وتكوين طينته إلى أن قال :ثم
قال هللا سبحانه للمالئكة بعد عشرين ومائة سنة مذ خمر طينة آدم :إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من
روحي فقعوا له ساجدين فقالوا :نعم فقال في الصحف ما هذا لفظه :فخلق هللا آدم على صورته التي صورها في اللوح
املحفوظ .يقول علي بن طاووس :فأسقط بعض املسلمين بعض هذا الكالم وقال :إن هللا خلق آدم على صورته فاعتقد
الجسم فاحتاج املسلمون إلى تأويالت الحديث انتهى .الثامن والتاسع :ما ذكره الفاضل النيشابوري حيث قال :املراد من
الصورة الصفة كما يقال :صورة هذه املسألة كذا أي :خلقه على صفته في كونه خليفة في أرضه متصرفا في جميع
األجسام األرضية كما أنه تعالى نافذ القدرة في جميع العالم .ويمكن أن يقال :الصورة إشارة إلى وجه املناسبة التي ينبغي أن
يكون بين كل علة ومعلولها فإن الظلمة ال تصدر عن النور وبالعكس .أقول :لعل الظاهر من هذين املعنيين :أن املراد بآدم
النسان مطلقا ال خصوص آدم النبي عليه السالم .العاشر :ما خطر لنا وهو أنه ورد في االخبار أن مالئكة التصوير يقتحمان
إلى رحم املرأة من فمها فيصورون النطفة على ما يؤمرون فإن كان ذكرا قال لهم هللا تعالى :احضروا صور آبائه إلى آدم
وصوروه مثل واحدة منها وإن كان أنثى أمرهم بإحضار صور أمهاته إلى حواء ّ
وأما آدم عليه السالم فلم يسبق له أب حتى
يصور على صورته بل إنما خلقه على صورته ابتداء من غير تقدم صورة سابقة ومع هذه التأويالت كلها فالذي يخطر
بالبال أن هذا الحديث من موضوعات من قال بالجسم والصورة نقلوه عن النبي صلى هللا عليه وآله ومن ثم ذكر األئمة
عليهم السالم له التأويالت النادرة الغير املتبادرة من لفظه) نور البراهين للسيد نعمة هللا الجزائري :ج 1ص.264 – 261
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دلت عليه رواية عن آل محمد (عليهم السالم).
روى الكليني بسنده عن محمد بن مسلم قال( :سألت أبا جعفر (عليه السالم) عما
يروون أن هللا خلق آدم على صورته فقال هي :صورة محدثة مخلوقة واصطفاها هللا
واختارها على سائر الصور املختلفة فأضافها إلى نفسه كما أضاف الكعبة إلى نفسه
والروح إلى نفسه فقال" :بيتي" "ونفخت فيه من روحي") (.)1

املبحث الثاني :فطرة اإلنسان
يمتاز النسان عن سائر املخلوقات بفطرة واسعة فاق بها املالئكة مما أهله ليكون
خليفة هللا في األرض فقد خلق هللا النسان على صورته سبحانه بمعنى أنه مفطور على
التحلي بأسماء هللا وصفاته فيكون حاكيا لالهوت في الخلق.
يقول السيد أحمد الحسن وص ي ورسول المام املهدي (عليه السالم)( :النسان أوسع
املخلوقات قدرة على معرفة أسماء هللا سبحانه وتعالى ففطرة النسان هي الفطرة
األوسع واألعظم وكما ورد في الحديث( :إن هللا خلق آدم على صورته) أي إن النسان
مفطور على التحلي بأسماء هللا سبحانه حتى يصبح هو وجه هللا سبحانه في خلقه
وأسماءه الحسنى في الخلق) (.)2
وجميع املخلوقات ليس لديها القابلية التي عند النسان فلذا أصبح الخليفة هو
النسان دون غيره من املخلوقات ولإلنسان قابلية املعرفة التي يفوق بها جميع
املخلوقات فاملالئكة – فضال عن غيرهم من الخلق – غير مفطورين على معرفة جميع
َ َ َّ َ َ َ ْ َ
األ ْس َ
ماء
أسماء هللا سبحانه؛ فلذا نجد املائز بينهم وبين آدم بقوله تعالى﴿ :وعلم آدم
ُ َّ
كلها﴾ فلم يكن عنده علم ببعض األسماء وإنما العلم بكل األسماء.
وهذا غير موجود في املالئكة لكونهم مفطورين على معرفة بعض األسماء ال جميعها.

 .1الكافي :ج 1ص.134
 .2املتشابهات – السيد أحمد الحسن (عليه السالم) :ج 4س.126
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ُ
يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم)( :وأفق املالئكة ضيق نسبة إلى أفق
النسان؛ الختالف الفطرة في كال املخلوقين ففطرة النسان تؤهله ْ
ألن يعرف ّ
كل أسماء
هللا سبحانه ّ
فإن هللا خلق آدم على صورته وفطرة املالئكة تؤهلهم ملعرفة بعض أسماء
هللا سبحانه وتعالى وتختلف املالئكة فيما بينها وتتفاضل بحسب األسماء اللهية التي
فطرت وأهلت ملعرفتها) (.)1
فالنسان مفطور على معرفة جميع األسماء ليكون وجه هللا في الخلق بعد أن يخوض
االمتحان في عالم الدنيا فجميع بني النسان ممتحن في هذه الدنيا وجميعهم متساوون
في الفطرة واالستعداد ملعرفة أسماء هللا تعالى لكن الكثير ضيع حظه وفاز األنبياء
واألوصياء.
يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم)( :فاألنبياء واألوصياء (عليهم السالم)
ممتحنون بهذا العالم فكما حجب غيرهم وأغفل عن االمتحان األول واليمان األول في
عالم الذر حجبوا (عليهم السالم) ليكون هذا االمتحان الثاني عادال فالكل أغفلوا عن
عالم الذر بحجاب الجسد واملطلوب تجريد الروح بمرتبة ليعرف النسان الحقيقة
ّ
التجرد
وينظر في ملكوت السماوات وقد تجرد األنبياء واألوصياء واملطلوب من الكل
لينجحوا في االمتحان كما ّ
أن هللا سبحانه وتعالى ساوى كل بني آدم في الفطرة لتتم كلمته
سبحانه أنه هو العادل الحكيم فالكل مفطورون على معرفة أسماء هللا سبحانه ليكونوا
وجه هللا وأسماءه الحسنى وكل من َّ
قصر فحظه َّ
ضيع) (.)2
فالنسان له استعداد ملعرفة أسماء هللا تعالى وله قابلية االرتقاء بسبب ذلك
االستعداد الذي يحمله.
يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم)ّ :
(أما بالنسبة ملسألة ارتقاء النسان فإن
هللا خلق النسان وأودع فيه الفطرة التي تؤهله إلى االرتقاء حتى يكون أسماء هللا وصورة
هللا وتجلي هللا وهللا في الخلق ولكنه مهما ارتقى لن يكون الهوتا مطلقا وال غنيا مطلقا
بل يبقى مخلوقا وفقيرا إلى هللا سبحانه وتعالى ﴿ َي َك ُاد َزْي ُت َها ُيض ُيء َو َل ْو َل ْم َت ْم َس ْس ُه َن ٌار ُنورٌ
ِ
َ
َّ ُ ُ
َع َلى ُن َ ْ
ور ِه َم ْن َيش ُاء﴾( )1يكاد ال أنه يض يء من نفسه فيكون الهوتا مطلقا
ٍ
ور يه ِدي الله ِلن ِ
 .1املتشابهات – السيد أحمد الحسن (عليه السالم) :ج 2س.64
 .2إضاءات من دعوات املرسلين – السيد احمد الحسن (عليه السالم) :ج 3ق 1ص.20
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َ َ َ َّ َ
َ
َ
َ
ان ِلل ِه أ ْن َي َّت ِخذ ِم ْن َول ٍد ُس ْب َحان ُه
فكل من سواه خلقه وفقراء إليه سبحانه وتعالى ﴿ما ك
َ َ
َ َ
َ ُ َ ُ ُ
ِإذا ق َض ى أ ْمرا ف ِإ َّن َما َي ُقو ُل ل ُه ك ْن ف َيكون﴾(.)1
إذن فالنسان مفطور على الوصول إلى درجة الالهوت في الخلق أو قل الالهوت
املخلوق املحتاج لالهوت املطلق.
َ
ََ ََ
وبهذه الفطرة أصبح النسان في أحسن تقويم ﴿لق ْد خل ْق َنا النسان ِفي أ ْح َس ِن
ُ
ُ
َ
ت ْق ِو ٍيم﴾( )2في أحسن تقويم في قابليته التي فطر عليها وأنه خلق على صورة هللا
(الالهوت).
يقول السيد أحمد الحسن اليماني (عليه السالم)( :أحسن تقويم ال يعني الشكل
والقدرة الجسمانية .أحسن تقويم أي إن النسان خلق على صورة هللا .وصورة هللا ليست
صورة جسمانية أو مثالية صورة هللا أي تجلي أسماء هللا فمعنى ّ
أن النسان مخلوق
ّ
على صورة هللا أي أنه مفطور ُليظهر أسماء هللا في الخلق ويكون هللا في الخلق كل إنسان
مؤهل ليكون هكذا أهلته روح القدس املتجلية في النفس النسانية .)3( ) ...
َ ُ
َ َ ْ َ َّ
َ َّ
َّ
﴿و َعل َم
فاملالئكة﴿ :قالوا ُس ْب َحان َك ال ِعل َم ل َنا ِإال َما َعل ْم َت َنا﴾( )4وآدم (عليه السالم):
َْ
ّ
ُ َّ
َآد َم األ ْس َم َاء كل َها﴾ فأصبح آدم (عليه السالم) معلم املالئكة لكونه العالم بجميع األسماء
َ ْ َ َّ
َّ
بينما املالئكة ال علم لها إال ببعض األسماء ﴿ال ِعل َم ل َنا ِإال َما َعل ْم َت َنا﴾.
روى الكليني بسنده عن محمد بن مسلم قال( :سألت أبا جعفر (عليه السالم) عما
يروون أن هللا خلق آدم على صورته فقال هي :صورة محدثة مخلوقة واصطفاها هللا
واختارها على سائر الصور املختلفة فأضافها إلى نفسه كما أضاف الكعبة إلى نفسه
والروح إلى نفسه فقال" :بيتي" "ونفخت فيه من روحي") (.)5

 .1التوحيد :ص.85
 .2التين.4 :
 .3وهم اللحاد  -السيد أحمد الحسن اليماني (عليه السالم) :ص.140
 .4البقرة.33 – 31 :
 .5الكافي :ج 1ص.134
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فهذه الصورة محدثة وهي من خلق هللا سبحانه اصطفاها على سائر الصور.
َّ َّ
يم َو َآ َل ع ْم َر َ
الل َه ْ
اص َط َفى َآ َد َم َو ُنوحا َو َآ َل إ ْب َراه َ
ان
﴿إن
ِ
ِ ِ
واملصطفون هم خلفاء هللا سبحانه؛ ِ
َ ْ َ
َعلى ال َع ِامل َين﴾ (.)1
فهذه الصورة هي صورة الالهوت في الخلق او النسان الكامل الذي يحكي هللا في
الخلق لكنها صورة محدودة محدثة فقيرة في وجودها وبقائها إلى هللا ّ
عز وجل خلقت في
أحسن تقويم.

املبحث الثالث :خلفاء اهلل هم جتلي ألمساء اهلل يف اخللق
النسان مفطور على أن تتجلى فيه أسماء هللا تعالى فأسماء هللا وصفاته ظهرت
وتجلت في النسان الطاهر الذي حافظ على فطرته واستمر بإخالصه وعبادته حتى أصبح
مرآة تحكي أسماء هللا وصفاته بما هو مخلوق هلل فقير إليه وال يوجد مخلوق له القدرة
على حكاية أسماء هللا وصفاته إال النسان فلن تحكي املالئكة صفات هللا وأسمائه لعدم
قابليتها على ذلك.
فبالنسان يتحقق الهدف من االستخالف؛ وهو قيام الخليفة مقام من استخلفه في
الخلق فيكون الخليفة الهوتا في الخلق أو هللا في الخلق.
يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم)( :املراد بالخليفة  ...هو من يقوم بمقام من
ّ
استخلفه ولذا فاملالئكة تجدهم تكلموا بالتسبيح والحمد والتقديس (نسبحك
نحمدك نقدسك) ( )2التسبيح أي التنزيه الحمد هو الثناء التقديس هو الطهارة .فمن
سبح ومن يحمد هللا يطلب هو أن يكون محمودا ومن ّ
يسبح هللا يطلب هو أن ُي َّ
يقدس
هللا يطلب هو أن ّ
يتقدس .فاملالئكة قالوا ملاذا ال تجعلنا نحن خلفاءك وخصوصا أننا
مثلك اآلن مسبحون محمودون ّ
مقدسون؛ ألننا سبحناك وحمدناك وقدسناك).

 .1آل عمران.33 :
ََ ْ ُ ُ َ ّ ُ َ ْ َ ََُ ّ ُ َ َ َ َ ّ َ َ
ََ َ َ
ال ِإ ِني أ ْعل ُم َما ال ت ْعل ُمون﴾ البقرة:
 .2يشير إلى قولهم الذي قصه القرآن في قوله تعالى﴿ :ونحن نس ِبح ِبحم ِدك ونق ِدس لك ق
.30
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ّ
املسبح املفطور على إظهار أسماء هللا
فالخليفة ذلك النسان املقدس الحامد هلل تعالى
تعالى في الخلق فيكون صورة هللا في خلقه ووجه ويده سبحانه وهو الكعبة والصالة ...
روى الشيخ الطوس ي بسنده عن داود بن كثير قال :قلت ألبي عبد هللا (عليه السالم):
(أنتم الصالة في كتاب هللا عز وجل وأنتم الزكاة وأنتم الحج ؟ فقال :يا داود نحن الصالة
في كتاب هللا عز وجل ونحن الزكاة ونحن الصيام ونحن الحج ونحن الشهر الحرام ونحن
ََ
ُ ُّ
البلد الحرام ونحن كعبة هللا ونحن قبلة هللا ونحن وجه هللا قال هللا تعالى{ :فأ ْي َن َما ت َولوا
َّ
ََ
فث َّم َو ْج ُه الل ِه} ونحن اآليات ونحن البينات وعدونا في كتاب هللا عز وجل :الفحشاء
واملنكر والبغي والخمر وامليسر واألنصاب واألزالم واألصنام واألوثان والجبت والطاغوت
وامليتة والدم ولحم الخنزير يا داود إن هللا خلقنا فأكرم خلقنا وفضلنا وجعلنا أمناءه
وحفظته وخزانه على ما في السماوات وما في األرض وجعل لنا أضدادا وأعداء فسمانا
في كتابه وكنى عن أسمائنا بأحسن األسماء وأحبها إليه وسمى أضدادنا وأعداءنا في كتابه
وكنى عن أسمائهم وضرب لهم األمثال في كتابه في أبغض األسماء إليه وإلى عباده
املتقين)(.)1
فوجه هللا هم خلفاء هللا سبحانه وهم تجلي األسماء الحسنى في الخلق وبمعرفتهم
يعرف هللا ولوالهم ملا عرف هللا عز وجل.
عن قول أمير املؤمنين (عليه السالم)( :اعرفوا هللا باهلل) (.)2
فيعرف هللا بتجليه في خلقه وبوجهه فيهم وهم خلفاء هللا سبحانه.
وعن بريد العجلي قال :سمعت أبا جعفر (عليه السالم) يقول( :بنا عبد هللا وبنا عرف
هللا وبنا ّ
وحد هللا تبارك وتعالى ومحمد حجاب هللا تبارك وتعالى) (.)3
ِ
ورد عن المام الرضا (عليه السالم)( :السالم على أولياء هللا وأصفيائه السالم على
أمناء هللا وأحبائه السالم على أنصار هللا وخلفائه السالم على محال معرفة هللا السالم
على مساكن ذكر هللا السالم على مظهري أمر هللا ونهيه السالم على الدعاة إلى هللا
 .1بحار األنوار :ج 24ص.303
 .2الكافي :ج 1ص.85
 .3الكافي :ج 1ص.145
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السالم على املستقرين في مرضات هللا السالم على املخلصين في طاعة هللا السالم على
األدالء على هللا السالم على الذين من واالهم فقد وإلى هللا ومن عاداهم فقد عاد هللا
ومن عرفهم فقد عرف هللا ومن جهلهم فقد جهل هللا ومن اعتصم بهم فقد اعتصم باهلل
ومن تخلى منهم فقد تخلى من هللا أشهد هللا أني سلم ملن ساملكم وحرب ملن) (.)1
عن أبي عبد هللا (عليه السالم)( :أبى هللا أن يجرى األشياء إال باألسباب فجعل لكل
ش يء سببا وجعل لكل سبب شرحا وجعل لكل شرح مفتاحا وجعل لكل مفتاح علما
وجعل لكل علم بابا ناطقا من عرفه عرف هللا ومن أنكره أنكر هللا ذلك رسول هللا
ونحن)(.)2
عن عبد الرحمن بن كثير قال :سمعت أبا عبد هللا (عليه السالم) يقول( :نحن والة
أمر هللا وخزنة علم هللا وعيبة وحى هللا وأهل دين هللا وعلينا نزل كتاب هللا وبنا عبد
هللا ولوالنا ما عرف هللا ونحن ورثة نبي هللا وعترته) (.)3
فخلفاء هللا تعالى يحكون هللا تعالى في خلقه فكما أنه تعالى قدوس فكذلك ال يقترب
منه إال من حصل على هذه الصفة بمقدار تؤهله لالقتراب منه عز وجل ومن هنا نجد
املالئكة أثبتت لنفسها التقديس والحمد والتسبيح أي :أثبتت قربها منه تعالى لتكون أولى
بالخالفة من الذي يسفك الدماء.
يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم)( :فالخليفة ليس مجرد شخص تم اختياره
عبثا وحاشا هللا بل البد من توفر صفة أساسية فيه وهي أن يكون صورة هللا في الخلق
مسبحا محمودا ّ
بدون أن يكون صورة ال يكون خليفة البد أن يكون كحد أدنى َّ
مقدسا
أو لنقل البد أن يحمل الحد األدنى من هذه الصفات .ولذا فاملالئكة قالوا :هذا الذي تريد
﴿ي ْفس ُد ف َيها َو َي ْسف ُك ّ
جعله خليفة ُ
الد َماء﴾ إذن هو ليس مثلك ليس مسبحا وال محمودا
ِ
ِ
ِ ِ
وال مقدسا كيف إذن تجعله خليفة ؟
هم استخدموا معرفتهم بالقانون اللهي وعارضوه سبحانه وتعالى بقانونه ولكن الذي
وقعوا فيه هو خطأ في تشخيص املصداق فهم حسبوا ّ
أن كل روح يركب بجسد من
 .1الكافي :ج 4ص.579 – 578
 .2بصائر الدرجات :ص.26
 .3بصائر الدرجات :ص.81
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العالم الجسماني وتكون عنده الشهوات سيسقط فيها وترديه ولكن هللا نبههم أني أعلم
ما ال تعلمون.
ما هو الذي يعلمه سبحانه وتجهله املالئكة وسيسبب خرق هذه املعرفة لدى املالئكة
وهي ّ
أن كل روح مخلوق يتصل بجسم مادي وتكون عنده شهوات ينشغل بها وال يكون
َ َ ّ َ َ
َ
ال ِإ ِني أ ْعل ُم َما ال
مسبحا وال محمودا وال مقدسا؟ الذي يعرفه سبحانه وتعالى ﴿ق
َ
ُ َّ
َّ
َ َ َ
ت ْعل ُمون﴾ بينه في اآليات األخرى ﴿ َو َعل َم َآد َم األ ْس َماء كل َها﴾ كلها ليس بعضها فيقع من
جهة جهله ببعضها هذه املرة كلها هذا املخلوق مؤهل ملعرفة كل األسماء هذا املخلوق
مؤهل أن يكون هو هللا في الخلق.
إذن فهذا املخلوق  -وليس غيره  -هو فقط الذي يمكن أن يقهر الشهوات وإن ركبت
َََ ْ ُ
وحي﴾ هذا املخلوق مؤهل أن يكون الهوتا في
فيه ألنه روح هللا ﴿ونفخت ِف ِيه ِمن ُّر ِ
الخلق.
ولهذا تجده سبحانه يبين للمالئكة ما اشتبه عليهم ويعرفهم بهوية هذا املخلوق لكي
يعرفوا أنهم قد وقعوا في خطأ بالتشخيص وسبب خطأهم أنهم لم يعلموا أو يعرفوا
َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ ُ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
ال أ ِنب ُئو ِني
مخلوقا يعرف كل األسماء ﴿وعلم آدم األسماء كلها ثم عرضهم على املال ِئك ِة فق
ب َأ ْس َماء َه ُؤالء إن ُك ُنت ْم َ
ص ِاد ِق َين﴾.
ِ
ِ
هنا انكسر املالئكة وعلموا أنهم وقعوا في خطأ تشخيص املصداق في الخارج فهم كما
قال أهل البيت عليهم السالم نظروا إلى طينة آدم ولم ينظروا إلى روحه أي إنهم نظروا
إلى تركيب روح في جسد مادي فظنوا ّ
أن هذه الروح حالها حال كل روح تركب في جسد
مادي فتشغلها الشهوات عن التسبيح والحمد والتقديس إذن فكيف يكون خليفة وهو
غير مسبح وال محمود وال مقدس ؟! ولهذا اعترضوا فلما عرفوا أنهم أخطأوا في تشخيص
َ َ ْ َ
َ ُ ْ
املصداق ّ
وإن هذه الروح ليس كغيرها ندموا وانكسروا ﴿قالوا ُس ْب َحان َك ال ِعل َم ل َنا إال َما
َع َّل ْم َت َنا إ َّن َك َأ َ
يم ْال َح ِك ُ
نت ْال َع ِل ُ
يم﴾) (.)1
ِ

 .1مع العبد الصالح  -السيد احمد الحسن اليماني (عليه السالم) :ج 1ص.76
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فالنسان هو املخلوق الذي يستطيع قهر الشهوات التي رافقت طينته األرضية التي
خلق منها ليرتقي ويصبح مرآة حاكية هلل في عالم الخلق مع فقره وحاجته إلى الالهوت
املطلق.
فخلفاء هللا عباد هلل سبحانه امتازوا بإخالصهم فاجتباهم واختارهم واصطفاهم على
العاملين ومهما وصلوا فهم عباد له سبحانه فقراء إليه ولن يحكوا صفاته على الوجه
األتم لكون صفاته عين الذات الكاملة املطلقة.
يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم)( :وحتى هذه الكيانات القدسية (محمد وآل
محمد (صلى هللا عليه وآله) ليست كفوا له سبحانه وتعالى وإنما هي دونه بالكثير فهي ال
تقاربه فضال عن أن تكون مساوية له وإن كانت حاكية لجهات كماله سبحانه وتعالى في
الزيارة الجامعة ...( :السالم على محال معرفة هللا ومساكن بركة هللا ومعادن حكمة هللا
وحفظة سر هللا وحملة كتاب هللا وأوصياء نبي هللا وذرية رسول هللا ورحمة هللا
وبركاته السالم على الدعاة إلى هللا واألدالء على مرضاة هللا واملستقرين في أمر هللا
والتامين في محبة هللا واملخلصين في توحيد هللا واملظهرين ألمر هلل .)...
وفي دعاء أيام رجب املروي عن المام املهدي (عليه السالم) ...( :أسألك بما نطق فيهم
من مشيئتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي ال تعطيل
لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك ال فرق بينك وبينها إال أنهم عبادك وخلقك .)...
ولكن أيضا كماله وأوصافه سبحانه وتعالى ال يشبهها ش يء ( ...يا من هو أحد بال ضد يا
من هو فرد بال ند يا من هو صمد بال عيب  ...يا من هو موصوف بال شبيه) (.)1

املبحث الرابع :جتلي الالهوت يف اخللق
هللا اسم يطلق على الذات اللهية الجامعة لصفات الكمال والذات صفة للكنه
والحقيقة التي يشار لها بالضمير (هو) وكنهه وحقيقته سبحانه ال تصل إليها العقول
ُ
فظهرت بالذات (هللا) فالذات مرتبة معرفية وهي قبلة للكنه والحقيقة قال تعالى﴿ :ق ْل
 .1كتاب التوحيد  -السيد أحمد الحسن (عليه السالم) :ص.35
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َّ َ
ُه َو الل ُه أ َح ٌد﴾ فالضمير (هو) يشير إلى الكنه والحقيقة ولفظ الجاللة (هللا) يشير إلى
مرتبة الذات التي ظهرت فيها الكنه والحقيقة وبمعرفة الذات تكون تمام املعرفة
املطلوبة إذ تمام املعرفة هي معرفة العجز عن املعرفة في مرتبة الكنه والحقيقة.
تجل في الخلق
فكنه هللا وحقيقته ال تجلي لها في الخلق بل تجلت في الذات وللذات ٍ
ومن هنا نجد إطالق لفظ الجاللة (هللا) على تجلي الذات في عالم الخلق في العديد من
اآليات املباركة:
ََ ْ َُ ْ ّ ٌ ْ ُ َ
َ
ذل َك ن ْج ِز ِيه َج َه َّن َم﴾
قال تعالى﴿ :ومن يق ْل ِمن ُه ْم ِإ ِني ِإله ِمن دو ِن ِه ف ِ
(من زعم أنه إمام وليس هو بإمام) (.)2
َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ْ َ َّ َ ُ َّ َّ
الل َه َف ِق ٌير َو َن ْح ُن َأ ْغ ِن ُ
ياء﴾ قال المام
قال تعالى﴿ :لقد س ِمع الله قول ال ِذين قالوا ِإن
الباقر (عليه السالم)( :هم يزعمون ّ
أن المام يحتاج منهم إلى ما يحملون إليه) (.)3
َ
ْ
ُ َ َّ َ ْ َ َ َّ َ َ
َ ْ ْ
اب ِمن ِد َي ِار ِه ْم ِأل َّو ِل ال َحش ِر َما
ين ك َف ُروا ِم ْن أ ْه ِل ال ِك َت
قال تعالى﴿ :هو ال ِذي أخرج ال ِذ
ِ
َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ ُّ َ َّ ُ َّ َ ُ ُ ْ ُ ُ ُ ُ ّ َ َّ َ َ َ ُ ُ َّ ُ ْ َ ْ ُ َْ
ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم ما ِنعتهم حصونهم ِمن الل ِه فأتاهم الله ِمن حيث لم
ُ
الر ْع َب ُي ْخرُبو َن ُب ُي َوت ُهم ب َأ ْيديه ْم َو َأ ْيدي ْاملُ ْؤمن َ
ـين َف ْ
َي ْح َت ِس ُبوا َو َق َذ َف ِفي ُق ُلوبـه ُم ُّ
اع َت ِب ُروا َيا أ ِولي
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ
َْ
األ ْب َ
ص ِار﴾(.)4
()1

قال (عليه السالم):

فكانوا يظنون أن حصونهم تمنعهم من محمد (صلى هللا عليه وآله) فمحمد (صلى
هللا عليه وآله) هللا في الخلق بمعنى تجلى فيه الالهوت أو قل تجلت فيه الذات اللهية بما
هو فقير ممكن محتاج في وجوده وبقائه إلى هللا تعالى.
جاء في دعاء السمات ...( :وأسألك اللهم  ....وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء
ّ
فكلمت به عبدك ورسولك موس ى بن عمران (عليه السالم) وبطلعتك في ساعير وظهورك
في فاران.)5( )...
 .1األنبياء.29 :
 .2تفسير القمي :ج 2ص.68
 .3املناقب :ج 4ص.48
 .4الحشر.2 :
 .5مصباح املتهجد  -للشيخ الطوس ي :ص.419
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وعن المام الرضا (عليه السالم) في احتجاجه على أس الجالوت قال( :هل تنكر ّ
أن
ر
التوراة تقول لكم" :قد جاء النور من جبل طور سيناء وأضاء لنا من جبل ساعير
واستعلن علينا من جبل فاران" ؟ قال رأس الجالوت :أعرف هذه الكلمات وما أعرف
تفسيرها.
قال الرضا (عليه السالم) :أنا أخبرك به ّأما قوله" :جاء النور من قبل طور سيناء"
فذلك وحي هللا تبارك وتعالى الذي أنزله على موس ى (عليه السالم) على جبل طور سيناء
ّ
وأما قوله" :وأضاء الناس من جبل ساعير" فهو الجبل الذي أوحى هللا عز وجل إلى عيس ى
بن مريم وهو عليه ّ
وأما قوله" :واستعلن علينا من جبل فاران" فذاك جبل من جبال
مكة بينه وبينها يوم .وقال شعيا النبي فيما تقول أنت وأصحابك في التوراة" :رأيت راكبين
أضاء لهما األرض أحدهما على حمار واآلخر على جمل" فمن راكب الحمار؟ ومن راكب
الجمل؟ قال رأس الجالوت :ال أعرفهما فخبرني بهما .قال (عليه السالم)ّ :أما راكب الحمار
فعيس ى ّ
وأما راكب الجمل فمحمد) (.)1
فطلعة هللا في ساعير بعيس ى (عليه السالم) وظهوره في فاران بمحمد (صلى هللا عليه
وآله) والطلعة هي ظهور جزئي بخالف الظهور فهو ظهور تام فأصبح محمد (صلى هللا
عليه وآله) كلمة هللا التامة التي تفضل بها على العاملين واملخلوق األول وصاحب مقام
القاب قوسين أو أدنى.
فلم يصل ملقام محمد (صلى هللا عليه وآله) أحد من العاملين فهو أفضل وأكمل من
ّ
مثل الالهوت في الخلق وفاز بهذه الفضيلة.
َّ
جاء في زيارته (صلى هللا عليه وآله)( :السالم عليك يا أحمد السالم عليك يا حجة الله
على األولين واآلخرين والسابق إلى طاعة رب العاملين واملهيمن على رسله والخاتم ألنبيائه
والشاهد على خلقه والشفيع إليه واملكين لديه واملطاع في ملكوته .واألحمد من األوصاف
َّ
املحمد لسائر األشراف الكريم عند الرب واملكلم من وراء الحجب الفائز بالسباق
والفائت عن اللحاق) (.)2

 .1التوحيد  -للصدوق :ص447؛ عيون أخبار الرضا :ج 2ص148؛ بحار األنوار :ج 10ص.308
 .2بحار األنوار :ج 97ص.184
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فأصبح حجة هللا على األولين وعلى اآلخرين لكونه السابق لطاعة ربه في نداء الذر
األول ولكونه أفضل من مثل الالهوت في الخلق أصبح املهيمن على رسل هللا وحججه
والشاهد عليهم.
َ َُ َ ْ
َ
َ َ ُ
َ
ُ ُ َ
َْ
﴿و َي ْو َم ن ْب َعث ِفي ك ِ ّل أ َّم ٍة ش ِهيدا َعل ْي ِه ْم ِم ْن أن ُف ِس ِه ْم َو ِج ْئ َنا ِب َك ش ِهيدا َعلى َهؤال ِء َون َّزل َنا
ْ
ََ َ َ
ُ َ
ْ
َع َل ْي َك ْال ِك َت َ
اب ِت ْب َيانا ِلك ِ ّل ش ْي ٍء َو ُهدى َو َر ْح َمة َو ُبش َرى ِلل ُم ْس ِل ِم َين﴾(﴿ )1فك ْيف ِإذا ِج ْئ َنا ِم ْن
ُ ُ
َ َُ َ
َ
يد َو ِج ْئ َنا ِب َك َعلى َهؤال ِء ش ِهيدا﴾( )2ففاز بالسباق ولن يلحقه الحق.
ك ِ ّل أ َّم ٍة ِبش ِه ٍ
عن الصادق (عليه السالم) قال( :فأوقفه جبرائيل موقفا فقال له :مكانك يا محمد
َ َ َ
(َ َ َ َ َ َ )3
اب ق ْو َس ْي ِن أ ْو أ ْدنى﴾(.)4
فلقد وقفت موقفا ما وقفه ملك قط وال نبي) ﴿ فكان ق
فصار محمد (صلى هللا عليه وآله) أتم تجلي لالهوت في الخلق فهو هللا في الخلق
بمعنى تجلي هللا في الخلق.
وللتقريب أورد ما بينه السيد أحمد الحسن (عليه السالم) يقول( :إذا كان إنسان
لديه مصنع وفيه آالت ّ
وعمال فإذا كان هو بنفسه يدير هذا املعمل تكون نسبة النتاج
في املصنع هي مائة باملائة ( )% 100ثم َبدا لهذا النسان أن يجعل شخصا يخلفه في
ّ
ولكنه إذا لم ُيشرف هو
إدارة هذا املصنع فوجد إنسانا آخر يستطيع إدارة هذا املصنع
بنفسه على هذا الشخص تكون نسبة النتاج ثمانين باملائة ( )% 80فالبد له من
ّ
الشراف عليه َ
لتبق نسبة النتاج ّ
تامة (مائة باملائة) .ثم إنه وجد إنسانا آخر أكثر كفاءة
ّ
ولكنه أيضا يحتاج إلى الشراف عليه وإال ستكون النسبة ( )% 90فجعله
من السابق
خليفته في هذا املصنع وأشرف عليه وعلى عمله لتبقى النسبة مائة باملائة (.)% 100
ّ
ثم أخيرا وجد إنسانا مثله وكأنه صورة له يستطيع إدارة املصنع وبدون الشراف عليه
وتكون نسبة النتاج مائة باملائة ( )% 100فجعله خليفته على املصنع وأطلق يده يفعل

 .1النحل.89 :
 .2النساء.41 :
 .3تفسير الصافي :ج 5ص.84
 .4النجم.9 :
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ّ
ما يشاء فيه؛ ألنه ال يشاء إال مشيئة صاحب املصنع فاآلن الشراف على هذا الخليفة
الكامل من صاحب املصنع سيكون عبثا) (.)1
فمحمد (صلى هللا عليه وآله) هو الخليفة الكامل الذي بلغ أعلى الدرجات وبه أغلق
الرسال من الالهوت املطلق وأصبح الرسال من محمد (صلى هللا عليه وآله).
عن المام الصادق في زيارة أمير املؤمنين (عليه السالم)( :السالم من هللا على محمد
أمين هللا على رسالته وعزايم أمره ومعدن الوحي والتنزيل الخاتم ملا سبق والفاتح ملا
استقبل واملهيمن على ذلك كله الشاهد على الخلق السراج املنير) (.)2
ُ
ُ
فختم الرسال من هللا وفتح من محمد بن عبدهللا خليفة هللا الكامل واألئمة (عليهم
السالم) رسله إلى الخلق.
يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم)( :فإرسال محمد(صلى هللا عليه وآله) لألئمة
(عليهم السالم) هو نفس إرسال هللا سبحانه وتعالى ملوس ى (عليه السالم) ولهذا كان محمد
(صلى هللا عليه وآله) خاتم األنبياء واملرسلين أي من هللا فهو صلوات هللا عليه الخاتم ملا
سبق والفاتح ملا استقبل وهذا هو سر ختم النبوة التي تخبط في سر ختمها علماء
املسلمين وإال فال معنى لختم الرسال والنبوة مع ّ
أن الحاجة هي هي لم تتبدل بعد بعث
الرسول محمد (صلى هللا عليه وآله) بل ربما كانت الحاجة في بعض املواطن بعد بعث
الرسول محمد (صلى هللا عليه وآله) أعظم فالحالة أسوء وأكثر فسادا وظلما وظالما
وجاهلية وال تقوم الساعة  -أي قيام القائم -إال على شرار خلق هللا وقد نبأ الرسـول
(صلى هللا عليه وآله) ّ
أن الحالة ستسوء من بعده (صلى هللا عليه وآله) إذن فاألئمة
الثنا عشر (عليهم السالم) كانوا يقومون مقام أنبياء هللا ورسله املاضين (عليهم السالم)
ُ ُ
َ َ
في هذه األمة ولكن مرسلهم هو محمد (صلى هللا عليه وآله) ﴿ َوِلك ِ ّل أ َّم ٍة َر ُسو ٌل ف ِإذا َج َاء
ْ
ُ ُ
َْ َ
َر ُسول ُه ْم ق ِض َي َب ْي َن ُه ْم ِبال ِق ْس ِط َو ُه ْم ال ُيظل ُمون﴾(.)4( ))3

 .1النبوة الخاتمة.25 :
 .2مصباح الكفعمي :ص.474
 .3يونس.47 :
 .4التوحيد :ص.47
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املبحث اخلام  :السجود لالهوت
لم يصل الباحثون لتفسير مقنع يجيب عن مسألة السجود آلدم (عليه السالم)
وكيف ّ
أن هللا تعالى أمر املالئكة بالسجود آلدم (عليه السالم) وتتكرر ظاهرة السجود
أيضا في قصة نبي هللا يوسف (عليه السالم) ملا سجد له أبوه واخوته.
اس َت ْك َب َر َو َك َ
َ
يس َأ َبى َو ْ
﴿وإ ْذ ُق ْل َنا ل ْل َم َالئ َكة ْ
اس ُج ُدوا ِآل َد َم َف َس َج ُدوا إ َّال إ ْب ِل َ
ان ِم َن
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْال َكافر َ
ين﴾(َ )1
يل ُر ْؤ َي َ
﴿و َر َف َع َأ َب َو ْي ِه َع َلى ْال َع ْرش َو َخ ُّروا َل ُه ُس َّجدا َو َق َ
ال َيا َأ َب ِت َه َذا َت ْأو ُ
اي ِم ْن
ِ
ِ
ِِ
َ ْ ُ َ ْ َ ََ
َ ًّ ()2
ّ
َ
َ
قبل قد جعلها رِبي حقا﴾ .
ووجه البعض السجود آلدم ويوسف (عليهما السالم) بمعنى الخضوع وليس السجود
الحقيقي ووجهه آخر بكونه تشريفا لهما وليس عبادة لهما وثالث يراه سجودا هلل لكونه
بأمر هللا تعالى فهو سجود هلل تعالى حقيقة (.)3
أن الظاهر من اآليتين ّ
ولكن هذه الوجوه ال تصحح السجود لغير هللا سبحانه مع ّ
أن
َ
َ َ
ْ
﴿وخ ُّروا ل ُه
﴿اس ُج ُدوا ِآل َد َم﴾
السجود لشخصيهما (آدم ويوسف عليهما السالم)؛
ُس َّجدا﴾ فالسجود لشخصيهما فهو وإن كان بأمر هللا وأنه تشريف لهما لكنه سجود
لشخصيهما فهل يصح السجود ملخلوق ؟

 .1البقرة.34 :
 .2يوسف.100 :
 .3وجه السيد الخوئي سجود املالئكة بوجهين يقولّ :
(وأما سجود املالئكة آلدم وكذا سجود يعقوب وولده ليوسف فقد
ُ
أجيب عنه في الروايات بوجهين وكالهما صحيح.
ّ
أحدهماّ :أن السجود كان هلل تعالى وإنما جعل آدم ويوسف قبلة لهم تشريفا وإجالال كما ّأن الكعبة قبلة لنا فلم يكن
ّ
السجود آلدم وال ليوسف بل شكرا له تعالى .كما أنا لم نسجد لتلك األحجار أو لذاك الفضاء.
َّ ّ
الثانيّ :أن السجود وإن كان آلدم إال أنه حيث كان بأمر من هللا تعالى فهو في الحقيقة سجود له وعين العبودية والتوحيد أال
ترى ّأن امللك إذا أمر بتعظيم شخص والخضوع له فتعظيمه في الحقيقة عائد إلى امللك وخضوعه يرجع باألخرة إلى الخضوع
إليه النبعاثه عن أمره وكونه إطاعة لحكمه وعليه فال يجوز السجود لغير من أمر به تعالى لكونه شركا في العبادة بعد أن لم
َّ
ّ
يكن صادرا عن أمره .وقد ذكرنا في بحث التفسير ّأن السجود لألصنام إنما ال يجوز لعدم إذنه تعالى في ذلك وإال فلو أذن
تعالى به لم يكن به بأس لكونه طاعة له وامتثاال ألمره) الكتاب :شرح العروة الوثقى  -الصالة ( موسوعة المام الخوئي)
املؤلف :تقرير بحث السيد الخوئي للغروي ج 15 :الطبعة :الثانية سنة الطبع 2005 - 1426 :م الناشر  :مؤسسة إحياء
آثار األمام الخويي.
وراجع كتاب :السجود مفهومه وآدابه والتربة الحسينية املؤلف  :مركز الرسالة الطبعة :األولى سنة الطبع 1420 :املطبعة:
مهر – قم الناشر :مركز الرسالة  -قم – ايران.
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لم يخرج القوم بتوجيه صحيح يتكفل الجابة على جميع األسئلة التي تثار في قصة
السجود آلدم وليوسف (عليهما السالم).
والحق في بيان ذلك ما أوضحه السيد أحمد الحسن (عليه السالم) من ّ
أن السجود
آلدم (عليه السالم) بسبب تجلي الالهوت فيه لكون السجود ال يكون إال لالهوت فلما
تجلى الالهوت في الخلق (هللا في الخلق) أمر هللا املالئكة بالسجود له.
توضيح ذلك:
في قصة آدم (عليه السالم) جاء األمر بالسجود بعد نفخ الروح في جسد آدم (عليه
َ
ين﴾( )1وهذا يشير إلى ّ
﴿فإ َذا َس َّو ْي ُت ُه َو َن َف ْخ ُت فيه م ْن ُروحي َف َق ُعوا َل ُه َساجد َ
أن
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
السالم) ِ
السجود كان للروح التي نفخت فيه وهي روح اليمان (.)2

 .1ص.72 :
 .2ورد عن أهل البيت (عليهم السالم) ّأن في األنبياء واألوصياء خمسة أرواح هي :روح البدن وروح القوة وروح الشهوة
وروح اليمان وروح القدس.
عن جابر قال( :سألت أبا جعفر (عليه السالم) عن الروح قال :يا جابر إن هللا خلق الخلق على ثلث طبقات وأنزلهم ثلث
منازل ّ
وبين ذلك في كتابه حيث قال" :وأصحاب امليمنة ما أصحاب امليمنة وأصحاب املشئمة ما أصحاب املشئمة والسابقون
السابقون أولئك املقربون" فأما ما ذكر من السابقين فهم أنبياء مرسلون وغير مرسلين جعل هللا فيهم خمسة أرواح روح
ض ْل َنا َب ْع َ
الر ُس ُل َف َّ
القدس وروح اليمان وروح القوة وروح الشهوة وروح البدن ّ
وبين ذلك في كتابه حيث قالِ { :ت ْل َك ُّ
ض ُه ْم
َ
ْ
ْ
َ َ َ ْ ّ ْ ُ َّ َ َّ َ ّ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ض ُه ْم َد َ َج َ َ ْ َ
الل ُه َو َر َف َع َب ْع َ
ّ
َ ْ َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ُ
وح القد ِس} ثم قال في جميعهم
ض ِمنهم من كلم
ر ٍ
ات وآتينا ِعيس ى ابن م ْريم الب ِين ِ
على بع ٍ
ات وأيدناه ِبر ِ
وأيدهم بروح منه فبروح القدس بعثوا أنبياء مرسلين وغير مرسلين وبروح القدس علموا جميع األشياء وبروح اليمان
ّ
عبدوا هللا ولم يشركوا به شيئا وبروح القوة جاهدوا عدوهم وعالجوا معايشهم وبروح الشهوة أصابوا لذة الطعام ونكحوا
ّ
الحالل من النساء وبروح البدن يدب ويدرج وأما ما ذكرت من أصحاب امليمنة فهم املؤمنون حقا جعل فيهم أربعة أرواح:
ّ
مستعمال بهذه األرواح األربعة حتى ّ
يهم بالخطيئة فإذا
روح اليمان وروح القوة وروح الشهوة وروح البدن وال يزال العبد
ّ
هم بالخطيئة زين له روح الشهوة وشجعه روح القوة وقاده روح البدن حتى يوقعه في تلك الخطيئة فإذا المس الخطيئة
انتقص من اليمان وانتقص اليمان منه فإن تاب تاب هللا عليه وقد يأتي على العبد تارات ينقص منه بعض هذه األربعة
وذلك قول هللا تعالى" :ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيال يعلم بعد علم شيئا" فتنتقص روح القوة وال يستطيع مجاهدة
العدو وال معالجة املعيشة وينتقص منه روح الشهوة فلو مرت به أحسن بنات آدم لم يحن إليها وتبقى فيه روح اليمان
ورح البدن فبروح اليمان يعبد هللا وبروح البدن يدب ويدرج حتى تأتيه ملك املوت ّ
وأما ما ذكرت أصحاب املشئمة فمنهم
َّ
اب َي ْعر ُف َون ُه َك َما َي ْعر ُفو َن َأ ْب َن ُ
{الذ َ
اءه ْم َوإ َّن َفريقا ّم ْن ُه ْم َل َي ْك ُت ُمو َن ْال َح َّق َو ُهمْ
ين َآت ْي َن ُاه ُم ْالك َت َ
أهل الكتاب قال هللا تبارك وتعالىِ :
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َي ْع َل ُمو َن ْ ال َح ُّق من َّرّب َك َف َال َت ُك َون َّن م َن ْاملُ ْم َتر َ
ين} عرفوا رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) والوص ي من بعده وكتموا ما عرفوا
ِ
ِ
ّ ِ ِّ
من الحق بغيا وحسدا فيسلبهم روح اليمان وجعل لهم ثالثة أرواح :روح القوة وروح الشهوة وروح البدن ثم أضافهم إلى
ْ ُ ْ َّ َ ْ َ
األ ْن َعام َب ْل ُه ْم َأ َ
ض ُّل َس ِبيال}؛ ألن الدابة إنما تحمل بروح القوة وتعتلف بروح الشهوة ويسير بروح
األنعام فقال{ِ :إن هم ِإال ك
ِ
البدن) مختصر بصائر الدرجات :ص .467املؤلف :محمد بن الحسن بن فروخ (الصفار) الوفاة 290 :تحقيق  :تصحيح
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والتصوير يعني إيداع القابلية في النسان على أن يكون الهوتا في الخلق أو قل ظهور
هللا وتجليه في الخلق فتتجلى وتظهر فيه األلوهية ثم يأتي السجود فالسجود لالهوت
الذي نفخ في آدم (عليه السالم) أو لنقل لصورة الالهوت التي نفخت فيه.
يبقى ّ
أن أتم صورة لالهوت في عالم الخلق ظهرت بمحمد بن عبدهللا (صلى هللا عليه
وآله) فالسجود الحقيقي يكون لالهوت الحقيقي أو قل ملن تجلت فيه األلوهية في الخلق
بأتم وجه ممكن؛ وهو عبد هللا محمد (صلى هللا عليه وآله) فهو الخليفة الحقيقي الذي
ّ
مثل من استخلفه (هللا أو الالهوت املطلق) بأتم وجه ممكن وبالتالي أصبح آدم (عليه
السالم) قبلة ملحمد (صلى هللا عليه وآله) والسجود آلدم (عليه السالم) لكونه يحكي
صورة الالهوت (محمد) املتجلي فيه بعد نفخ الروح وفي نفس الوقت هو سجود لالهوت
املطلق حقيقة؛ ّ
ألن السجود إنما كان لالهوت في الخلق(محمد) لكونه يمثل الالهوت
املطلق.
ّ
فآدم (عليه السالم) يحكي صورة لالهوت في الخلق املمثل الالهوت املطلق في أتم
ُ
وجه وبالتالي ّ
إن آدم (عليه السالم) خلق على صورة محمد (صلى هللا عليه وآله)؛ بمعنى
ّ
أن جميع بني آدم مفطورون على أن يكونوا محمدا في الخلق فهو صورة هللا التي بها
ُيعرف هللا ّ
عز وجل وجميع خلفاء هللا سبحانه يمثلون تجليا ملحمد (صلى هللا عليه وآله)
وكل منهم بحسبه.
فمحمد (صلى هللا عليه وآله) روح هللا التي تجلت في آدم (عليه السالم) .وهو التجلي
األول والعقل األول والكلمة األولى وكل خليفة تجل وظهور ملحمد (صلى هللا عليه وآله)
بقدر معين.
فالسجود يكون لالهوت املطلق عبر السجود لالهوت في الخلق الذي هو قبلة لالهوت
املطلق والذي هو خليفة هللا الحقيقي؛ وهو محمد بن عبدهللا (صلى هللا عليه وآله) وبه
ُيعرف هللا (الالهوت املطلق) وبه ُيعبد.

وتع ليق وتقديم :الحاج ميرزا حسن كوچه باغي سنة الطبع  1362 - 1404 :ش .املطبعة  :مطبعة األحمدي – طهران
الناشر :منشورات األعلمي – طهران.
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املبحث السادس :اإلنسان الكامل علي بن أبي طالب خليفة حممد (صلى اهلل عليه
وآله)

ّ
محمد خليفة هللا الحقيقي الذي مثل الالهوت املطلق في الخلق بأتم تمثيل فهو
أفضل مخلوق وسبق سبقا ال يدانيه أحد فكان أول األنبياء ميثاقا وآخرهم مبعثا وبلغ
مقام القاب قوسين أو أدنى أو بلغ مقام الفتح املبين الذي لم يصله أحد فصار يخفق
بين النسانية والفناء في الذات اللهية فهو في مرتبة معينة ( )1يكون برزخا بين الحق
والخلق.
ففي فترة الفناء ال يطلق عليه لفظ النسان وإنما يطلق لفظ النسان على وصيه علي
بن أبي طالب (صلى هللا عليه وآله) فيكون هو هللا في الخلق وهو النسان الكامل
والخليفة الكامل بعد محمد (صلى هللا عليه وآله).

 .1في مرتبة سرادق العرش والعرش األعظم والكرس ي .وقد فصل القول في هذا املعنى السيد أحمد الحسن عليه في كتاب
التوحيد :ص 49وما بعدها فراجع.

خامتة:
ّ
إن املفاهيم السماوية مهما حاول البشر العبث بها فلن يفلح وتبقى النتيجة محسومة؛
وهي املفهوم السماوي يبقى نقيا بحفظ هللا له بكلماته تعالى التي يحق بها الحق ويبطل
الباطل .وقوانين السماء لن تتغير أبدا وتسود الدنيا في خاتمة املطاف.
واالستخالف مفهوم سماوي قد افتتح خلق النسان به فعظمة خليفة هللا سبحانه ال
يدركها كل أحد وما يسطره البعض من حديث حول الخالفة فهو كالم غير منطقي
واجنبي تماما عن املنطق السليم والحكمة فمن يساوي بين خليفة هللا وسائر الناس زاغ
عن الحق وكذا من يؤله خليفة هللا كما فعل املسيحيون قد تنكب جادة الحق والصراط
املستقيم.
فخليفة هللا حبل هللا املوصل بين السماء واألرض ووجوده النوري قبل خلق الخلق
ثم دخل هذه الدنيا وحكمت جسده قوانين العالم املادي إال أنه واسطة الفيض بين
ُ
الحق والخلق فهو وجه هللا وبابه الذي منه يؤتى؛ فلذا أبعد إبليس عن رحمة هللا التي
وسعت كل ش يء ألنه رفض التوجه لوجه هللا واستخف بحرمته.
وكان هدف الحكيم سبحانه من خلق النسان هو وصول النسان إلى تمثيل هللا في
األرض فيكون الهوتا في الخلق يحاكي الالهوت املطلق (هللا) فجاء الخلق يتلو بعضه
بعضا وملاليين السنين ومسيرة الخلق لم تقف حتى وصلت إلى الهدف بوجود النسانية
الكاملة (محمد بن عبدهللا صلوات هللا عليه) فمحمد (صلى هللا عليه وآله) هو النسان
الذي مثل الالهوت في الخلق في أعلى مرتبة يمكن ملخلوق أن يصل إليها ويتلوه وصيه
علي بن أبي طالب (عليه السالم).
فجاء السجود ملحمد (صلى هللا عليه وآله) كنتيجة حتمية لتجلي الالهوت فيه وكان
السجود آلدم (عليه السالم) هو سجود ألعلى مراتب لالهوت في الخلق الذي يحمله.
يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم)( :إلى محمد بن عبد هللا (صلى هللا عليه
وآله) متمثال بهذه األبيات:
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ُ
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه آمن ـ ـ ـ ـ ـ ــة بن ـ ـ ـ ـ ـ ــت وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـب
فاسجدوا ذال له فـيمن س ْ
ـجد

أقبل ـ ــت تحم ـ ـ ُـل اله ـ ـ َ
ـوت األب ـ ـ ْـد
فلـ ـ ــه األمـ ـ ــالك خـ ـ ـ ّـر ْت سـ ـ ــجدا
آدم) (.)1
إذ تجلــى نــوره فــي ِ

فمنذ أول خليفة إلهي (آدم عليه السالم) والبشرية تجد السير فجاء األنبياء
ّ
واألوصياء جاء موس ى (عليه السالم) خليفة هللا وعيس ى روح هللا وخليفته ومثلوا
الالهوت في الخلق فأصبح الخلق يألهون إليهم ملا عندهم من كماالت وانتهى الرسال
َ
﴿ف َك َ
ان َق َ
اب
وتوقف ملا جاء محمد خليفة هللا الكامل الذي لن يدانيه أحد في مقامه
َ َ َ
َ
ق ْو َس ْي ِن أ ْو أ ْدنى﴾(.)2
ُ
وأحيل الرسال إليه وجاء رسله أهل بيته إلى أمته وهم يتلونه بالفضل والكرامة.
ومع هذا املقام السماوي لخليفة هللا الذي يعجز العقل عن وصفه وال تفي الكلمات
ببيانه نجد الكثير ممن ّ
تصدى لبيان الخليفة والخالفة بشكل عام يقطع صلتها بالسماء
ويعتبرها مفهوما بشريا محكوما بالنظم البشرية التي نشأت بعد وجود الخليفة اللهي
كالشورى أو الحكم املدني وغيرها من املفاهيم التي أنست بها عقول الناس وهذه جناية
كبيرة !
ويتلخص من كل ما تقدم أمور أهمها:
إن مفهوم الخالفة اللهية مفهوم سماوي قدس ي حظي به بعض بني آدم بسبب
إخالصهم ونقاء سريرتهم ففازوا بالسباق دون غيرهم فلم يأتيهم االصطفاء واالختيار إال
بجهودهم وجهادهم ألنفسهم وانتصارهم عليها.
الخالفة تعني قيام الخليفة بمقام من استخلفه في الخلق وهذا يعني أن للخليفة
وجود قبل عالم الخلق بأكمله ومن هنا جاءت الروايات تبين أن أول مخلوق خلق هو
محمد (صلى هللا عليه وآله) وهو خليفة هللا ورسوله إلى الناس.
 .1مقدمة كتاب املتشابهات :ج.4
 .2النجم.9 :
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فالخليفة هللا هذه املحورية في عالم الخلق ومن هنا جاءت ضرورة وجودة في كل زمان
فلم تخلو األرض أبدا من حجة هلل عز وجل لكون الحجة حلقة الوصل بين الحق الخلق
حبل هللا تعالى واسطة الفيض النازل من الغيب إلى العالم املادي.
إن خلفاء هللا وصلوا ملقام الخالفة اللهية نتيجة إخالصهم هلل تعالى وبما أن الخالص
مفهوم مشكك فتبعا لخالصهم جاءت مقاماتهم وتنوعت مسؤلياتهم وتعددت العناوين
لخلفاء هللا تعالى من نبوة ورسالة وإمامة؛ وهي أعلى مقام من األولين كما أن في نفس من
اتصف بها تفاوت أيضا فالتفاوت بين جميع خلفاء هللا تعالى نتيجة تفاوتهم في الخالص
واالرتباط به سبحانه.
ّ
وأفضل من مثل هللا سبحانه في الخلق فأصبح ظهور هللا تعالى في فاران محمد بن
عبدهللا خاتم النبيين الخاتم لإلرسال من هللا تعالى والفاتح لإلرسال منه (صلى هللا عليه
وآله) وجميع أئمة أهل البيت (عليهم السالم) هم رسل محمد (صلى هللا عليه وآله).
الخالفة اللهية ال يمكن أن تطالها يد البشر فاهلل عز وجل هو الذي يجتبي ويختار
لكونه األعلم بما تكنه السرائر وتخفيه الضمائر فالخالفة اللهية جعل إلهي .وكل من لم
يجعله هللا ال يكون خليفة وان ّ
سمته الناس كما ال تجب طاعته بشكل مطلق أبدا.
ّأما ما صوره البعض من أن الخالفة تأتي بالشورى أو غيرها من الطرق املبتدعة فال
ُ
يمكن قبوله وهو باطل بالضرورة كما أن التقسيمات التي ذكرت لتقسيم الخالفة
كخالفة دينية وخالفة مدنية وغير ذلك ال ربط له بالدين اللهي وأجنبي عن الخالفة
اللهية املتقومة بالجعل اللهي لبشر فاق غيره من أفراد نوعه فاستحق بذلك التقديم.
خلفاء هللا وإن كانوا بشرا لكنهم يمتازون ببعد معنوي روحي نتيجة إخالصهم
وجهادهم وجميع بني آدم مفطورين قادرين على الوصول إلى ذلك املقام املعنوي ولكنهم
ضيعوا حظهم بالتفاتهم ألنفسهم.
سجود املالئكة آلدم (عليه السالم) لتجلي صورة الالهوت األكمل في عالم الخلق فيه؛
ّ
وهو محمد (صلى هللا عليه وآله) فالسجود كان لخليفة هللا الحقيقي الذي مثل الالهوت
املطلق في عالم الخلق بأتم وجه والسجود ال يكون إال لالهوت فلما تجلى الالهوت في آدم
(عليه السالم) سجدت له املالئكة.
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والحمد هلل أوال وآخرا وصلى هللا على خلفائه وعلى خليفته الكامل وكلمته التامة وعلى
رسله وآله الطيبين الطاهرين األئمة واملهديين وسلم تسليما.
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وعلق عليه الشيخ غالمرضا بن علي أكبر موالنا البروجردي سنة الطبع1995 - 1416 :
م املطبعة  :الصدر – قم الناشر :مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشر.
[ ]26تفسير البيضاوي :املؤلف :البيضاوي املطبعة :بيروت  -دار الفكر الناشر :دار
الفكر.
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[ ]27التبيان في تفسير القرآن املؤلف :الشيخ الطوس ي الوفاة 460 :تحقيق :تحقيق
وتصحيح  :أحمد حبيب قصير العاملي الطبعة :األولى سنة الطبع :رمضان املبارك
 1409املطبعة :مطبعة مكتب العالم السالمي الناشر :مكتب العالم السالمي .دار
إحياء التراث العربي.
[ ]28تفسير مجمع البيان :املؤلف :الشيخ الطبرس ي الوفاة 548 :تحقيق :تحقيق
وتعليق :لجنة من العلماء واملحققين األخصائيين الطبعة :األولى سنة الطبع- 1415 :
 1995م الناشر :مؤسسة األعلمي للمطبوعات  -بيروت – لبنان.
[ ]29تفسير القرآن الكريم املؤلف :السيد مصطفى الخميني تحقيق :مؤسسة تنظيم
ونشر آثار المام الخميني الطبعة :األولى سنة الطبع :جمادي الثاني  1376 - 1418ش
املطبعة :مطبعة مؤسسة العروج الناشر :مؤسسة تنظيم ونشر آثار المام الخميني.
[ ]30التفسير الكاشف املؤلف :محمد جواد مغنية املجموعة :مصادر التفسير عند
الشيعة الطبعة :الثانية سنة الطبع :كانون الثاني (يناير)  1987الناشر :دار العلم
للماليين  -بيروت – لبنان.
[ ]31تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب املؤلف :الشيخ محمد بن محمد رضا القمي
املشهدي تحقيق  :حسين درگاهي الطبعة  :األولى سنة الطبع  1990 – 1410 :الناشر
 :مؤسسة الطبع والنشر وزارة الثقافة واالرشاد السالمي.
[ ]32تفسير الرازي :املؤلف :فخر الدين الرازي املتوفى  604هـ الطبعة :الثالثة دار
الفكر.
[ ]33تاريخ اليعقوبي :املؤلف :اليعقوبي .الناشر :دار صادر  -بيروت – لبنان الناشر:
مؤسسة نشر فرهنگ أهل بيت (عليهم السالم) -قم – إيران.
[ ]34تفسير السمعاني :املؤلف :السمعاني ,تحقيق :ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس
بن غنيم الطبعة :األولى سنة الطبع1997 - 1418 :م .املطبعة  :السعودية  -دار الوطن
– الرياض .الناشر :دار الوطن – الرياض.
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[ ]35تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب :املؤلف :الشيخ محمد بن محمد رضا القمي
املشهدي تحقيق :حسين درگاهي الطبعة :األولى سنة الطبع :نيمه شعبان - 1407
 1366ه  .ش الناشر :مؤسسة الطبع والنشر وزارة الثقافة والرشاد السالمي.
[ ]36التحقيق في كلمات القرآن الكريم :املؤلف :الشيخ حسن املصطفوي الطبعة:
األولى سنة الطبع 1417 :الناشر :مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة والرشاد
السالمي.
[ ]37التوحيد :املؤلف السيد أحمد الحسن اليماني (عليه السالم) :الطبعة الثانية:
2010 -1431م إصدارات انصار المام املهدي (عليه السالم).
[ ]38الجامع الصغير :املؤلف :جالل الدين السيوطي .الطبعة :األولى .سنة الطبع :
 1981 - 1401م .الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت.
[ ]39جامع البيان عن تأويل آي القرآن :املؤلف :محمد بن جرير الطبري تحقيق:
تقديم :الشيخ خليل امليس  /ضبط وتوثيق وتخريج :صدقي جميل العطار سنة الطبع:
 1995 - 1415م .الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  -بيروت – لبنان.
[ ]40الجواب املنير عبر األثير :إصدارات انصار المام املهدي (عليه السالم) الطبعة
الثانية2010 -1431 :م.
[ ]41الجامع ألحكام القرآن (تفسير القرطبي) املؤلف :القرطبي تحقيق :تصحيح :
أحمد عبد العليم البردوني الناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت – لبنان.
[ ]42حاكمية هللا ال حاكمية الناس :املؤلف السيد احمد الحسن اليماني (عليه
السالم) الطبعة الثانية2010 -1431 :م.
[ ]43الحاشية على أصول الكافي  -السيد بدر الدين بن أحمد الحسيني العاملي  -ص
.137
[ ]44شرح أصول الكافي املؤلف :مولي محمد صالح املازندراني .تحقيق :مع تعليقات:
امليرزا أبو الحسن الشعراني  /ضبط وتصحيح :السيد علي عاشور .الطبعة :األولى .سنة
الطبع 2000 - 1421 :م .املطبعة :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع.
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[ ]45الحاشية على أصول الكافي :املؤلف :محمد بن حيدر النائيني تحقيق :محمد
حسين الدرايتي الطبعة :األولى سنة الطبع 1382 - 1424 :ش املطبعة  :دار الحديث
الناشر :دار الحديث للطباعة والنشر.
[ ]46الحكمة املتعالية في األسفار العقلية األربعة :املؤلف :صدر الدين محمد
الشيرازي الطبعة :الثالثة سنة الطبع 1981 :م الناشر :دار إحياء التراث العربي -
بيروت – لبنان.
[ ]47الخالفة وامللك :املؤلف :أبي األعلى املودودي الطبعة األولى 1398 :ه 1978 -م
دار القلم الكويت.
[ ]48الخالفة السالمية بين نظم الحكم املعاصرة :املؤلف :الدكتور جمال احمد
السيد جاد املراكبي الطبعة  1414ه.
[ ]49الخالفة السالمية :املؤلف :املستشار محمد سعيد العشماوي الطبعة الثانية
 1992م .الناشر :دار سينا.
[ ]50دعائم السالم :املؤلف :القاض ي النعمان املغربي تحقيق :آصف بن علي أصغر
فيض ي سنة الطبع 1963 - 1383 :م الناشر :دار املعارف – القاهرة مالحظات:
مؤسسة آل البيت (عليهم السالم).
[ ]51روح املعاني :ج 1ص.220املؤلف :شهاب الدين اآللوس ي املتوفي  1270هـ إدارة
الطباعة املنيرية دار احياء التراث العربي بيروت – لبنان.
[ ]52زاد املسير في علم التفسير :املؤلف :ابن الجوزي تحقيق :محمد بن عبد الرحمن
عبد هللا .الطبعة :الطبعة األولى .سنة الطبع :جمادى األولى  - 1407كانون الثاني  1987م.
الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
[ ]53زبدة التفاسير :املؤلف :املال فتح هللا الكاشاني تحقيق :مؤسسة املعارف
الطبعة :األولى سنة الطبع 1423 :املطبعة :عترت الناشر :مؤسسة املعارف السالمية -
قم – ايران.
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[ ]54السنة :املؤلف :ابن أبي عاصم تحقيق :بقلم :محمد ناصر الدين األلباني
الطبعة :الثالثة سنة الطبع 1993 - 1413 :م .الناشر :املكتب السالمي  -بيروت –
لبنان.
[ ]55شرح نهج البالغة :املؤلف :ابن أبي الحديد تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم
الناشر :مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع.
[ ]56شرح صحيح مسلم املؤلف :النووي سنة الطبع 1987 - 1407 :م الناشر :دار
الكتاب العربي  -بيروت – لبنان.
[ ]57الصحاح املؤلف :الجوهري الوفاة 393 :تحقيق :أحمد عبد الغفور العطار
الطبعة :الرابعة سنة الطبع 1987 - 1407 :م الناشر :دار العلم للماليين  -بيروت –
لبنان.
[ ]58صحيح البخاري املؤلف :البخاري سنة الطبع  1981 - 1401 :م الناشر :دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .طبعة باألوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة
بإستانبول.
[ ]59الصحاح :ج 4ص .1356املؤلف :الجوهري الوفاة 393 :تحقيق :أحمد عبد
الغفور العطار الطبعة :الرابعة سنة الطبع 1987 - 1407 :م الناشر :دار العلم
للماليين  -بيروت – لبنان.
[ ]60الضعفاء :ج 3ص .285كتاب ضعفاء العقيلي تحقيق  :الدكتور عبد املعطي أمين
قلعجي الطبعة :الثانية سنة الطبع  1418 :املطبعة  :دار الكتب العلمية – بيروت
الناشر  :دار الكتب العلمية .بيروت.
[ ]61الطبقات الكبرى املؤلف :ابن سعد املطبعة :دار صادر – بيروت الناشر :دار
صادر – بيروت.
[ ]62العين للفراهيدي املؤلف :الخليل الفراهيدي الوفاة 175 :تحقيق :الدكتور
مهدي املخزومي  -الدكتور إبراهيم السامرائي الطبعة :الثانية سنة الطبع1409 :
الناشر :مؤسسة دار الهجرة  -ايران – قم.
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[ ]63عيون أخبار الرضا (عليه السالم) املؤلف :الشيخ الصدوق تحقيق :تصحيح
وتعليق وتقديم :الشيخ حسين األعلمي سنة الطبع 1984 - 1404 :م املطبعة :مطابع
مؤسسة األعلمي  -بيروت – لبنان الناشر :مؤسسة األعلمي للمطبوعات  -بيروت –
لبنان.
[ ]64الغيبة :املؤلف :ابن أبي زينب النعماني تحقيق  :فارس حسون كريم الطبعة :
األولى سنة الطبع  1422 :املطبعة :مهر – قم الناشر :أنوار الهدى.
[ ]65فتح الباري املؤلف :ابن حجر .الطبعة :الثانية .املطبعة :دار املعرفة للطباعة
والنشر بيروت – لبنان .الناشر :دار املعرفة للطباعة والنشر بيروت  -لبنان صحيح
مسلم :املؤلف :مسلم النيسابوري الناشر :دار الفكر  -بيروت – لبنان.
[ ]66القاموس املحيط املؤلف :مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي الوفاة:
 817طبعة مؤسسة الرسالة الطبعة الثامنة سنة الطبع 2005:م.
[ ]67املتشابهات :املؤلف السيد احمد الحسن اليماني (عليه السالم) الطبعة الثانية:
2010 -1431م.
[ ]68مع العبد الصالح :إعداد الشيخ عالء السالم الطبعة األولى 1431 :هـ  2010م.
إصدارات انصار المام املهدي (عليه السالم).
[ ]69مصباح املتهجد املؤلف  :الشيخ الطوس ي الطبعة :األولى سنة الطبع - 1411 :
 1991م الناشر :مؤسسة فقه الشيعة  -بيروت – لبنان .النبوة الخاتمة :املؤلف :السيد
أحمد الحسن اليماني (عليه السالم) :الطبعة الثانية2010 -1431 :م.
[ ]70امليزان في تفسير القرآن املؤلف :السيد الطباطبائي الناشر :مؤسسة النشر
السالمي التابعة لجماعة املدرسين بقم املشرفة.
[ ]71املستدرك على الصحيحين :املؤلف :الحاكم النيسابوري الوفاة  405 :تحقيق:
إشراف :يوسف عبد الرحمن املرعشلي.
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[ ]72مستدرك سفينة البحار :املؤلف :الشيخ علي النمازي الشاهرودي تحقيق:
تحقيق وتصحيح :الشيخ حسن بن علي النمازي سنة الطبع 1419 :الناشر :مؤسسة
النشر السالمي التابعة لجماعة املدرسين بقم املشرفة.
[ ]73مسند أحمد :املؤلف :المام أحمد بن حنبل .الناشر :دار صادر  -بيروت – لبنان.
[ ]74مسند أبي داود الطيالس ي :املؤلف :سليمان بن داود الطيالس ي الناشر :دار
املعرفة  -بيروت – لبنان.
[ ]75منهاج البراعة في شرح نهج البالغة .املؤلف :حبيب هللا الهاشمي الخوئي تحقيق:
سيد إبراهيم امليانجي الطبعة :الرابعة املطبعة :مطبعة السالمية بطهران الناشر :بنياد
فرهنگ إمام املهدي (جج) منشورات دار الهجرة  -إيران – قم .طبع في املطبعة السالمية
بطهران.
[ ]76مجموع الفتاوى :املؤلف :تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو
العباس املحقق :أنور الباز  -عامر الجزار الناشر :دار الوفاء .الطبعة :الثالثة  1426هـ /
.2005
[ ]77معجم املناهي اللفظية :املؤلف :بكر بن عبدهللا ابو زيد دار العاصمة للنشر
والتوزيع في الرياض الطبعة الثالثة 1217 :ه 1996 .م.
[ ]78منهاج السنة النبوية املؤلف :أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو
العباس الناشر :مؤسسة قرطبة الطبعة األولى  1406تحقيق :د .محمد رشاد سالم.
[ ]79مستدرك الوسائل .املؤلف :ميرزا حسين النوري الطبرس ي .تحقيق :مؤسسة آل
البيت (عليهم السالم) لحياء التراث .الطبعة :األولى املحققة .سنة الطبع1987 - 1408 :
م .الناشر :مؤسسة آل البيت (عليهم السالم) لحياء التراث  -بيروت – لبنان.
[ ]80مفتاح السعادة في شرح نهج البالغة املؤلف :محمد تقي النقوي القايني
الخراساني الناشر :املؤلف.
[ ]81من فقه الدولة في السالم :املؤلف الدكتور يوسف القرضاوي .دار الشروق.
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[ ]82مجمع البحرين املؤلف :الشيخ فخر الدين الطريحي الوفاة 1085 :الطبعة:
الثانية سنة الطبع 1362 :ش املطبعة :چاپخانهء طراوت الناشر :مرتضوي .تهران.
ناصر خسرو .پاساژ مجيدى  /ليتوگرافي طراوت.
[ ]83املصنف البن أبي شيبة :املؤلف :ابن أبي شيبة الكوفي تحقيق :تحقيق وتعليق:
سعيد اللحام الطبعة :األولى سنة الطبع :جماد اآلخرة  1989 - 1409م الناشر :دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  -بيروت – لبنان.
[ ]84الكافي :املؤلف :الشيخ الكليني .تحقيق :تصحيح وتعليق :علي أكبر الغفاري.
الطبعة :الخامسة .سنة الطبع 1363 :ش .املطبعة :حيدري .الناشر :دار الكتب السالمية
– طهران.
[ ]85كامل الزيارات :املؤلف :جعفر بن محمد بن قولويه تحقيق :الشيخ جواد
القيومي لجنة التحقيق الطبعة :األولى سنة الطبع :عيد الغدير  1417املطبعة :
مؤسسة النشر السالمي الناشر :مؤسسة نشر الفقاهة.
[ ]86الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل .املؤلف:
الزمخشري .سنة الطبع 1966 - 1385 :م .الناشر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي
الحلبي وأوالده بمصر.
[ ]87كنز العمال :املؤلف :املتقي الهندي .تحقيق :ضبط وتفسير :الشيخ بكري حياني /
تصحيح وفهرسة :الشيخ صفوة السقا سنة الطبع  1989 - 1409 :م .الناشر :مؤسسة
الرسالة  -بيروت – لبنان.
[ ]88لسان العرب املؤلف :ابن منظور الوفاة 711 :سنة الطبع :محرم 1405
الناشر :نشر أدب الحوزة.
[ ]89نهج البالغة املؤلف :خطب المام علي (عليه السالم) تحقيق :شرح :الشيخ
محمد عبده الطبعة :األولى سنة الطبع 1370 - 1412 :ش املطبعة :النهضة – قم
الناشر  :دار الذخائر  -قم – ايران.

استخالف اإلنسان الكامل ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـــــــــ ــــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـــــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـــــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــ 163

[ ]90نظام الخالفة في الفكر السالمي :املؤلف :الدكتور مصطفى حلمي منشورات
محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة األولى 2004 :ه –  1425م.
[ ]91نظام السالم :املؤلف :سميح عاطف الزين الطبعة األولى1409 :ه 1989 -م
دار الكتاب املصري.
[ ]92نظام الحكم السالمي مقارنا بالنظم السياسية املعاصرة :املؤلف :الدكتور
إسماعيل البدوي الطبعة األولى 1406ه –  1986م الناشر :دار الفكر العربي.
ّ
[ ]93نظام الحكم في السالم :عبد القديم زلوم منشورات حزب التحرير .الطبعة
األولى  1372هـ  1953 -م.
[ ]94نظام السالم :دار الكتاب املصري دار الكتاب اللبناني :الطبعة األولى 1409 :ه-
1989م.
[ ]95نهاية الحكمة :املؤلف :السيد محمد حسين الطباطبائي تحقيق :تصحيح
وتعليق :الشيخ عباس علي الزارعي السبزواري الطبعة :الرابعة عشرة املنقحة سنة
الطبع 1417 :املطبعة :مؤسسة النشر السالمي الناشر :مؤسسة النشر السالمي
التابعة لجماعة املدرسين بقم املشرفة.
[ ]96نور البراهين :املؤلف :السيد نعمة هللا الجزائري .تحقيق :السيد مهدي الرجائي.
الطبعة :األولى .سنة الطبع .1417 :املطبعة :مؤسسة النشر السالمي .الناشر :مؤسسة
النشر السالمي التابعة لجماعة املدرسين بقم املشرفة.
[ ]97وهم اللحاد :املؤلف :السيد أحمد الحسن اليماني (عليه السالم) .نجمة الصباح
للطباعة والنشر الطبعة األولى 1434 – 2013 :ه.

