
 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 نظرية االختيار فى اإلمامة 

 عنــــــــــد الغزالى 
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 تمهيد: 

إن االتفاق على حكم اإلمامة ونصب اإلمام، وهو الوجوب كما وضحنا ذلك فى 
 الفصل األول يظل اتفاقًا على أمر عام ومبدأ كلى، فإذا خطونا خطوة إلى األمام. 

جب وجدنا أن فرق اإلسالم قد انقسمت فى هذا وبحثنا عن السبيل ألداء هذا الوا
 األمر إلى قسمين.

القسم األول: يقول بأن السبيل ألداء هذا الواجب هو أن تختار جماعة المسلمين  
إمامها وتعقد له وتبايعه باإلمامة، ألن هذا الواجب هو واجب على 

 المكلفين. أى الناس جميعًا ممن وجب عليهم التكليف.

 م جمهور أهل السنة وكل المعتزلة وجميع الخوارج والغزالى وهذا الفريق يض

أما القسم الثانى : فيقول أن الطريق إلى أداء هذا الواجب هو النص واليقين الذى 
حدث وتم من هللا ورسوله على شخص اإلمام أو على صفاته سواء كان 

 هذا النص جليًا أو خفيًا.

ريق وذلك ألن هذا الواجب ليس واجبًا وهذا األمر هو محل خالف بين فرقاء هذا الف
على الجماعة المسلمة، وإنما هو واجب على هللا، فليس للبشر سبيل واختصاص فى هذا 
المقام. أى أن لهذا الخالف الذى نشأ حول كيفية تمييز اإلمام صلة وثيقة بالخالف حول 

 طريق وجوب اإلمامة.

الوا بالنص والتعين من الرسول صلى ق -فالذين قالوا بوجوبها على هللا " وهم الشيعة 
قالوا  -وهم من عدا الشيعة  -هللا عليه وسلم ، والذين قالوا بوجوبها على الجماعة المكلفة 

 أو قال جمهورهم أنها باالختيار عن طريق البيعة.
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ويجمل األشعرى هذا الخالف فى قوله : أنهم " اختلفوا فى اإلمامة هل هى بنص ؟ 
 "أم تكون بغير نص ؟ 

فقال قائلون : ال تكون إال بنص من هللا وتوقيف، وكذلك كل إمام ينص على إمام  .1
 بعده، فهو بنص من هللا على ذلك وتوقيف عليه.

" والذين قالوا :  ( 1)وقال قائلون : قد تكون بغير نص وال توقيف، بل بعقد أهل العقد .2
عض المعتزلة، وجميع أن طريق تمييز اإلمام ونصبه هو االختيار والعقد والبيعة هم ب

 الخوارج، وجميع األشعرية.

والجمهور الغالب من أهل السنة وأصحاب الحديث فيما عدا جماعة صغير ة لم تبقى 
 طوياًل سميت " البكرية " ,

وكذلك قالت الزيدية من    (2 ) قالت بأن أبا بكر قد تولى الخالفة بنص من الرسول 
الحسن والحسين، فهم عندها الذين حدث النص الشيعة، باالختيار بعد إمامة. على، و 

على إمامتهم من الرسول. نصًا جليًا على الذات أو خفيًا على الصفات، على خالف 
 بينهم.

أما الذين قالوا : إن طريق تمييز اإلمام ونصبه هو النص من هللا ورسوله ثم النص 
وطوائفها واختالفها إنما  من اإلمام على اإلمام الذى يليه، فهم الشيعة على اختالف فرقها
 كان حول أشخاص األئمة ال حول هذا المبدأ العام الذى جمعها.

                                                

 . 148أبو الحسن على بن إسماعيل األشعرى، مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين ، صـ  -1
من الذين قالوا أن إمامة أبـى بكـر الصـديق كانـت بـنص خفـى وإشـارات مـن رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم  -2

أحمــد بــن حنبــل وكــذلك بكــر بـن أخــت عبــد الواحــد بــن  يــد، وجماعــة مــن أهــل : الحسـن البصــرى، واإلمــام 
الحـديث، وجماعـة مــن الخـوارج يطلــق عليهـا اسـم " البيهســية " وابـن حــزم الظـاهرى وعلـى كــل هـ الء أطلــق 

، تحقيـــق د. محمـــد 365-340اســـم " البكريـــة " انظـــر كتـــاب منهـــاج الســـنة البـــن تيميـــة الجـــزء األول ص 
 م. 1962لقاهرة رشاد سالم، طبعة ا
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وأستطيع القول بأن الميدان الحقيقى للصراع واالختالف الجذرى فى قضية اإلمامة قد 
 كان وال يزال حول هذه المسألة.

 هل طريق اإلمامة النص ؟ أم طريق االختيار ؟

ى الخالف حول اإلمامة، وهذا هو الخالف الرئيسى بين تلك هى المسألة الرئيسية ف
المسلمين، فالخالف حول النص واالختيار هو خالف المسلمين الجوهرى. ألنه هو الذى 
صنف المسلمين إلى شيعة وغير شيعة، وهو االنقسام األعظم فى صفوف اإلسالم 

 والمسلمين 

اآلن بين الشيعة بكل طوائفها  ولما كان الخالف قد دار تاريخيًا وال يزال قائمًا حتى
وبين من عداهم، ومنهم على وجه الخصوص اإلمام الغزالى فإننا نحاول فى هذا الفصل 

 عرض هذا الصراع التاريخى كاآلتى :

 الوصية أو النص عند الشيعة. .1

 إبطال اإلمام الغزالى لقول الباطنية بالنص أو الوصية. .2

 رد اإلمام الغزالى على الشيعة اإلمامية  .3

 كيف يتم اختيار اإلمام عند الغزالى    .4

 رأى المعتزلة والخوارج  .5

 الترجيح  .6
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 ( الوصية أو النص عند الشيعة. 1

من العقائد األساسية التى أقام عليها الشيعة فكرهم فى اإلمامة هى عقيدة الوصية 
 وعقيدة العصمة وهما من األشياء المجمع عليها عند الباطنية وغيرهم من بقية الطوائف

 الشيعية على السواء، ما عدا الزيدية.

هذا ونود أن ننبه إلى أن المدخل واألساس واألصل الذى قام ويقوم عليه فكر الشيعة 
القائلين بالنص، أنهم جردوا مجموع األمة من الثقة التى ت هلها لحمل أمانة اختيار اإلمام 

ر فى مجموع األمة فحملوه فوضعوا األمانة فى هللا وعلى هللا، بينما وثق أصحاب االختيا
هذه األمانة، وجعل الشيعة من هللا مصدر اإلمامة فقالوا " بالحق اإللهى "، بينما قال أهل 
االختيار " بالحق الطبيعى " ولم يأتمن الشيعة األمة على حفظ الدين ورواية شريعته فقالوا 

 البد من إمام فرد معصوم يكون الحجة والمعلم ومصدر الشرع والدين.

بينما قال أهل االختيار بعصمة جماعة المسلمين عن أن تجتمع على ضالل. 
فالشيعة قد جعلوا السلطة واإلمامة شأنًا من شئون البشر يقررون فيها ما يتفق مصلحتهم 
فى هذه الدنيا، التى على صالحها يترتب صالح أمور الدين هذا هو أساس الخالف 

غزالى ومعه الفرق األخرى كالمعتزلة وأهل السنة الجذرى والجوهرى بين الشيعة واإلمام ال
 حول النص واالختيار.

 إذًا فالشيعة تنزع نظرية اإلمامة وأمانتها من األمة وتجعلها شأنًا من شئون السماء.

ألنها ال تثق فى صالح األمة لجعل أمانتها وأمانة حفظ الشرع فهم يقولون " إن 
و الحافظ لها من أن يكون : جميع األمة، أو شريعة نبينا. البد لها من حافظ، وال يخل

بعضها وليس يجو  أن يكون الحافظ لها األمة يجو  عليها السهو والنسيان، وارتكاب 
الفساد، والعدول عما علمته، وأن ما جا  على آحادها جائز على جميعها، من حيث لم 

 يكن إجماعها أكثر من انضمام آحادها بعضها على بعض.
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مة مرتفعة من كل واحد على انفراد، فيجب أن تكون مرتفعة عن وإذا كانت العص
الكل فإذن البد للشريعة من حافظ معصوم، ي من من جهته التغيير والتبديل والسهو 

 "( 1)ليتمكن المكلفون من المصير إلى قوله. وهذا هو اإلمام الذى نذهب إليه 

نى "واعلم أن اإلجماع إنما ويحاجج أهل السنة والمعتزلة هذا الموقف، فيقول الشهرستا
كان حجة ألن المجمعين لمجموعهم معصومون عن الخطأ والكفر والضاللة، وأن ذلك 
جائزًا فى آحادهم، ويجو  أن يثبت حكم لمجموع، من حيث هو جملة مجموعة وال يثبت 

 .( 2)لواحد منهم.. كالسكر الحاصل من األقداح، والشبع الحاصل من اللقم، وغير ذلك"

ر هنا يحصل من مجموع األقداح، ومثله الشبع الحادث من مجموع اللقم، فالسك
والسكر والشبع " حالة كيفية " جديدة نشأت عن التراكم الكمى ولم تحدث وال تحدث عند 

 آحاد األقداح أو اللقم.

ويدعم الجرجانى هذا الرأى ويضيف أمثلة جديدة فيقول " فإن قيل : خبر كل واحد ال 
وضم الظن إلى الظن ال يوجد اليقين، وأيضًا جوا  الكذب فى كل واحد  يفيد إال الظن،

يوجب جوا  كذب المجموع، ألنه نفس اآلحاد. قلنا ربما يكون مع االجتماع ما ال يكون 
  ( 3) مع االنفراد، كقوة الحبل الم لف من الشعرات "

ة، فيضعون وهنا نجد المعتزلة وأهل السنة يكتشفون قيمة المجموع واألمة والجماع
 ثقتهم فيها، ويرون أن االختيار سلطة المجتمع العليا هى شأن من شئونها 

                                                
ـــو جعفـــر الطوســـى  -1 ـــاب تلخـــيص الشـــافى  –أب ـــوم طبعـــة النجـــف ســـنة  –كت تحقيـــق :الســـيد حســـين بحـــر العل

 .150-149 134-133هـ ط ص 1383-1384
تحقيـق الفردجيـوم، طبعـة بيـروت بـدون تـارين وبـدون  –عبد الكريم الشهرستانى، نهاية اإلقدام فى علـم الكـالم  -2

 .492تحديد مكان الطبع ص
  128-127ج  1913سعد الدين التفتا انى، كتاب شرح العقائد النسفية، طبعة القاهرة  -3
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بينما ينكر الشيعة تلك القيمة على األمة، فيعلقون أمانة اختيار اإلمام على عاتق 
السماء، ويضعون كل الثقة  فى فرد واحد يقولون بعصمته، وال يوجدون تفسيرًا لعصمته 

 ور غيبية ال عالقة لها بالكسب البشرى والقدرات اإلنسانية.هذه، بل ينسبونها إلى أم

والشيعة بعد أن سلبوا األمة حقها فى اختيار حاكمها، أرادوا أن يضفوا على البيت 
الذى حصروا فيه اإلمامة، بيت الرسول صلى هللا عليه وسلم ونسله من فاطمة. من 

 اإلسالم. غيرهم من فرق  القداسة والخصوصية ماال يتفق معهم فيه 

فكل المسلمين يحبون آل البيت، وليس بين أهل السنة من يكن لهم البغض ولكن مراد 
 الشيعة من وراء تفضيل آل البيت وتمييزهم هو أمر فوق الحب واإلجالل.

هو نوع من رفعهم إلى مرتبة تعلو مرتبة سائر البشر وإيجاد أسباب تصلهم بالسماء 
نوع من أنواع الطبقية والعرقية ، كما عرفته أمم  وترتفع بهم عن األرض وأهلها، أنه

 وشعوب وحضارات أخرى.

ومما هو جدير بالذكر أن كّتاب الفرق والم رخون أجمعوا على أن عبد هللا بن سبأ 
  ( 1) هو أول من قال فى اإلسالم بالوصية.

وقد عبر القمى والنوبختى أقدم م رخى الفرق لدى الشيعة عن ذلك بأن ابن سبأ هو 
 أول من أشهر هذا األمر. 

وقد التفت القمى والنوبختى أقدم م رخى الفرق لدى الشيعة إلى ما أخذه أهل السنة 
والجماعة على الشيعة وتأثرهم بأقوال ابن سبأ وذلك حين قاال: "ومن هنا قال المخالفون 

 .( 2) للشيعة أن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية "

                                                
  225مكتبة أنس بن مالك ص –م 1983الطبعة الثانية  –البغدادى، الفرق بين الفرق  - 1
فـــرق الشــيعة، تعليـــق محمــد صـــادق آل بحــر العلـــوم المطبعـــة  –أبـــو محمــد الحســـن بــن موســـى النــوبختى  - 2

 .44-43م ص 1959-هـ1379النجف  الحيدرية
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أمر رسوله تبليغ الوصية فى حجة الوداع وكان  وترى الشيعة والباطنية أن هللا
الحاضرون نيفًا وسبعين ألفًا، وقد بلغ الرسول الوصية فى اليوم الثامن عشر من شهر ذى 

 الحجة.

ومن األحاديث التى يتمسك بها الشيعة ويرونها كدليل على الوصية حديث الغدير 
الغدير وقد أمسك بيد  قال بعد عودته من حجة الوداع وهم على - وهو أن الرسول 

 .( 1) : " هذا وصى وأخى والخليفة من بعدى فاسمعوا  له وأطيعوا " على 

أن هذا الحديث كان تمام النعمة وكمال  -أحد الدعاة  -ويرى أبو حاتم الرا ى 
أوحى هللا إليه أن ينصب عليًا إمامًا، ولكنه خاف من أن    :اإلسالم وأن الرسول 

 . ( 2) مهيقولوا جاء بابن ع

وكذلك  ( 4)أن ترك الوصية كان سببًا فى الخالف بين األمة (3)كما يرى أخوان الصفا
 .( 5)ابن سينا فإنه ذهب إلى أن النص أصوب ألنه ال ي دى إلى التشعب واالختالف

. ألنهم كتموا ولهذا يرى الباطنية أن الصحابة قد ارتدوا جميعًا بعد وفاة الرسول 
يلة هم على وفاطمة والحسن والحسين والزبير وعمار وسلمان وأبو ذر وصيته إال فئة قل

                                                
ضــمن كتــاب منهــاج الســنة النبويــة البــن تيميــة،  –منهــاج الكرامــة فــى معرفــة اإلمامــة  –ابــن مطهــر الحلــى  -1

ــة التــى تتمســك بهــا الشــيعة وقــد قــام شــين اإلســالم ابــن تيميــة بمناقشــة  حيــث أورد ابــن مطهــر جميــع األدل
دار الكتـب العلميــة  –نة النبويـة تحقيـق د. محمــد رشـاد ســالم اآلراء والـرد عليهـا فــى كتابـه القــيم منهـاج الســ

بيروت، ويرى ابن خلدون أن قول الشـيعة بالوصـية غيـر صـحيح وأن السـيدة عائشـة قـد أنكـرت الوصـية  –
تحقيـق د.عبـد الواحـد  527وانظـر المقدمـة ص – 4/29– 3/361وكفى بانكارهـا انظـر تـارين ابـن خلـدون 

 يان العربى.دار الب – 1965وافى الطبعة 
أبو حاتم الرا ى: الزينة فى الكمـات اإلسـالمية، القسـم الثالـث تحقيـق عبـد هللا سـلوم السـامرائى الملحـق بكتـاب  -2

 . 257-3/256م ج1982الغلو الطبعة الثانية 
إخوان الصفا هم جماعة مـن الشـيعة الباطنيـة ) اإلسـماعيلية ( ، انظـر مقدمـة رسـائل إخـوان الصـفا للزركلـى  -3

 . 
تقــــديم د. طـــه حســـين وتصـــحيح الزركلـــى الطبعـــة األولــــى  –رســـائل اخـــوان الصـــفا  –خيـــر الـــدين الزركلـــى  -4

 174-3/173المكتبة التجارية الكبرى أربعة أجزاء ج –م 1928
إلهيــات الشــفاء، الجــزء الثــانى مــن كتــاب اإلشــارات والتنبهيــات تحقيــق د. محمــد يوســف موســى  –ابــن ســينا  -5

 .451محمود قاسم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، المقالة العاشرة صوآخرين مراجعة د. 
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ويرى اإلمام فخر الدين الرا ى أن هذا هو اعتقاد اإلمامية فى  -والمقداد وبالل وصهيب 
 ( 1) عصره 

قد بلغ األمانة وهى الوصية وأنه ال يقبل عمل من ال يعتقد والية  وأن الرسول 
لك يقول الم يد. )وإن لم تفعل فما بلغت رسالته (. يعنى الرسول إلى اإلمام على. وفى ذ

 أن الذى بلغت فيما تقدم ما بلغت والذى صنعت ما صنعت.

بل ضيعت هذا على مقتضى فحوى اآلية والعقل يوجب أن يكون ذلك كذلك فلو أن 
ة ثم لم يقرن بعمله اعتقاد والي رجاًل عمل بفرائض هللا تعالى وسنته التى جاء بها رسوله 

ويرون أن  الوصية أمر ال وجه  ( 2) اآلتى بها لم يغن عنه ما عمل فتيالً  الرسول 
لإلنكار فيها، فكما أن هللا يصطفى رساًل من خلقه ويكلفهم بالرسالة محكمة هو يعلمها 
فإنه أيضًا يصطفى من خلقه من يجعله وصيًا على دين هذا الرسول لحكمة هو يعلمها 

 (.3) هو باب علمه ومستودع سره أيضًا ويجعل هذا الوصى 

. فإذا ( 4) والوصية عند الشيعة هى حبل هللا المتين من قطعها فقد كذب أمر هللا
أضفنا إلى كل هذا قول القمى أن ابن سبأ هو أول من أظهر الطعن على أبى بكر وعمر 

 ( 5) وعثمان والصحابة وتبرأ منهم وادعى أن عليًا أمره بذلك 
                                                

 –اعتقـــاد فـــرق المســـلمين والمشـــركين، تحقيـــق عبـــد الـــرىوف ســـعد ومصـــطفى الهـــوارى  –فخـــر الـــدين الـــرا ى  -1
 85م ص1978الطبعة األولى  –مكتبة الكليات األ هرية 

ص حاتم بن إبـراييم، تحقيـق د. محمـد عبـد القـادر عبـد تلخ –المجالس الم يدية  –الم يد فى الدين الشيرا ى  -2
 .64م ص1975الناصر، الطبعة األولى دار الثقافة 

، كــذلك يــرى محســن األمــين أحــد علمــاء الشــيعة 104صـــ –المجــالس الم يديــة  -الم يــد فــى الــدين الشــيرا ى  -3
لقـول بهـا عنـد الشـيعة فى العصر الحديث أن الوصية قد علمها كل مـن حضـر الغـدير وأنـه ال صـلة بـين ا

 ، مطبعة ابن  يدون 1937الطبعة األولى  1/68وبين ابن سبأ، أعيان الشيعة ج
 . 9دار الفكر العربى ص  –اليمن الطبعة األولى  –جعفر ابن سبأ، كتاب الكشف، نشر ستروطما  -4
م 1963طبعـة حيـدرى م –سعد بن عبد هللا القمى : المقـاالت والفـرق تصـحيح وتعليـق د. محمـد جـواد مغنيـة  -5

ويـرى األســتاذ موسـى جــاد هللا أن الشـيعة تتعبــد وتتقـرب إلــى هللا بسـب الصــحابة  20الطبعـة األولــى ص –
طبعــة جديــدة بتحقــق جماعــة مــن العلمــاء  –انظــر الوشــيعة فــى نقــد عقائــد الشــيعة مكتبــة الكليــات األ هريــة 

1984. 
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 شك أن الشيعة والباطنية تابعوا ابن سبأ فى القول بالوصية. اتضح لنا دون أدنى

وهكذا نرى أن ابن سبأ ورفاقه قد نجحوا ُأيما نجاح فى ترويج القول بالوصية بين 
المسلمين وهى عقيدة يهودية لم يأت بها القرآن وال السنة النبوية وذلك حتى يتمكنوا من 

ب مساعيهم عن الجهاد فى سبيل هللا ضد  رع بذور الشقاق بين المسلمين وذلك حتى ينقل
 "  ( 1) الكفرة والمشركين من اليهود والمجوس إلى القتال بين أنفسهم

 ( إبطال الغزالى لقول الباطنية بالنص أو الوصية. 2

يرى الغزالى أنهم لجئوا إلى النص لعجزهم عن التمسك بطريق النظر، وذلك ألن 
ل ووجوب اإلتباع عدلوا إلى منهج اإلمامية النظر يناقض مسلكهم فى إبطال نظر العقو 

 الذين استدلوا على إمامة على بالنص. و عموا مطردة فى عثرته.

وهكذا لجاءوا إلى النص الذى هو منهج اإلمامية مع مخالفتهم لإلمامية فزعموا أن 
نص على علّى وأن عليًا نص على ولده حتى انتهى األمر إلى العبيدين )أبناء  الرسول 

 اح ( وأن كل  إمام منهم منصوص عليه ممن كان قبله.القد

وهذا النص فى رأى الغزالى، غير ممكن وال يصح لهم االستشهاد به، وذلك ألنهم 
يتعلقون فى القول بالنص بأخبار آحاد ال تورث العلم وال تفيد اليقين ولكنهم يتعلقون 

 بأخبار يحتمل فيها تعمد الكذب أو الغلط.

أن دعوى النص لم تسلم لإلمامية فى حق على فكيف تسلم كذلك يرى الغزالى 
للباطنية فى أئمتهم، ثم يبدأ الغزالى فى إبطال دعوى النص فيرى أن القول بالنص 

 لشخص ما يحتاج إلى ما يلى :

                                                
م صـــ 1984الطبعــة الثالثــة والعشــرون  -الهــور  -نة الشــيعة والســنة إدارة ترجمــان الســ –إحســان إلهــي  هيــر -1

27  
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أ ( نص صريح متواتر على علّى. ويشترط أن يتواتر فى كل عصر من العصور 
النص على " على " وأوالده يتطلب أمورًا البد التالية وهذا لم يحدث، وذلك ألن القول ب

 منها وهى.

األول : أن يثبت أن األئمة المنصوص عليهم ماتوا عن ولد ولم يمت أحدهم أبتر ال 
ولد له حتى يعرف ولده كما عرف على، هذا إلى جانب صحة أنسابهم كما 

 .( 1) عرف نسب على

ن إلى محمد بن إسماعيل الذى أثبت والغزالى يقصد بهذا األئمة العبيدين الذين ينتسبو 
أهل العلم بالنسب أنه مات وال عقب له، وبناء على هذا فعلى صحة وجود النص ال يثبت 

 ذلك للعبيدين ألنهم غير صحيحى النسب.

الثانى : أن يثبت أن كل واحد منهم نص على ولده قبل وفاته، وجعله ولى عهده 
بتوليته، ولم يمت واحد إال بعد  وعينه من بين سائر أوالده فانتصب لإلمامة

 التنصيص والتعين على ولّى عهده.

على جميع أوالد على، كما نص  الثالث : وجود خبر متواتر بالنص عن الرسول 
وهذا النص يجعل وجوب الطاعة لهم  -حسب  عمهم  -علّى على نفسه 

 واليقين من جهة هللا تعالى حتى ال يقع الخطأ فى تعيين أحدهم.

ا لم يحدث. لهذا اختلق فساق اإلمامية النص بعد جعفر الصادق إلى موسى وهذا م
 الكاظم. وساقها اإلسماعيلية إلى محمد بن إسماعيل.

الرابع : وجود نص ببقاء العصمة والصالح لإلمامة. من وقت النص على أحدهم 
 إلى وقت وفاته، بعد نصه على غيره.

 ن هذه الرتب لم تستمر دعاويهم.ويرى اإلمام الغزالى أنه لو انخرمت رتبة م
                                                

 .134صـ –فضائح الباطنية  -اإلمام أبو حامد الغزالى -1
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وهذه الشروط األربعة التى اشترطها اإلمام الغزالى بمثابة المقدمات التى لو صحت 
لصح بالتالى دعوى النص كنتيجة لهذه المقدمات. وبعد أن ساق لهم الغزالى هذه 
المقدمات بدأ يهدمها من أساسها حتى يثبت بطالن النتيجة المترتبة عليها وهى دعوى 

 لنص ا

التواتر ويرى الغزالى أنه لو ثبت ذلك النص تواترًا كما علم وجود األنبياء ووجود  .1
األقطار التى لم تشاهد كالصين وقيروان المغرب ووجود الوقائع كحرب بدر وصفين 

 (.1) وال يقدر أحد على أن يشكك فيه 

لنسبة أنهم اختلفوا فى بعض األئمة هل خلف ولدًا أم لم يخلف كما هو الحال با .2
لمحمد بن إسماعيل الذى ينتسب إليه ه الء الباطنية وقد أجمع العلم بالنسب على 

 أنه مات ولم يعقب.

أنهم اختلفوا فى تعيين بعضهم كما حدث بالنسبة لموسى الكاظم وساق اإلسماعيلية  .3
 النص إلى إسماعيل.

ال  كذلك يرى أنهم اختلفوا فى ظهور بعض األئمة قال البعض أنه موجود ولكنه
 يظهر تقية.

وقال آخرون أنه ظاهر كقول اإلمامية عن محمد ابن الحسن العسكرى وكقول 
 اإلسماعيلية عن محمد بن إسماعيل.

وهكذا نجد اإلمام الغزالى يفند آرائهم فى القول بالنص وال يكتفى بذلك بل نراه يرد 
ص. فيرد على وبقوة على كل ما يمكن أن يكون شبهه لهم أو لغيرهم فى االحتجاج بالن

                                                

  134صـ  –فضائح الباطنية  -الغزالى  -1
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اإلمامة بعدى لعلى وبعده ألوالده   :من يرى أنهم يستغنون عن كالمه بحديث الرسول 
 ( 1)ال تخرج من نسبى وال ينقطع أصاًل وال يموت واحد منهم قبل توليته العهد لولده

ويرى اإلمام الغزالى أن ذلك يكون صحيحًا لو كان هذا الحديث صحيحًا إال أنه كما 
 لم يقع وال نقل ولم يرد عن أحد بهذه الصورة  -ى يرى الغزال

كذلك يرى أن دعوى ه الء التواتر فى النص مردودة عليهم بدعوى البكرية على أبى 
 بكر ودعوى الرواندية على العباس.

 وعلى هذا يثبت الغزالى بالدليل القاطع كذب مدعى النص والوصية عن رسول هللا 
 ى يد ابن سبأ.وأن هذا األمر صناعة يهودية عل

 ( رد اإلمام الغزالى على الشيعة اإلمامية : 3

ولم يكتف حجة اإلسالم بالرد على الباطنية لكنه يتعرض بقوة أيضًا لإلمامية ودعواهم 
 النص على " عّلى ".

 فيرى أنها ال تسلم لهم أيضًا وذلك لآلتى.

ى وجود علّى وال أنه لو كان ذلك نصًا صريحًا متواترًا لما شككنا فيه كما لم يشك ف -1
 فى انتصابه للخالفة.

                                                
علــى بــن الوليــد، دافــع الباطــل وحتــف الماناضــل، تقــديم وتحقيــق :د. مصــطفى غالــب وهــذا الكتــاب يــرد علــى  -1

م 1982دار عـــز العـــرب  –الطبعـــة األولـــى  –جـــزءان فـــى مجلـــدين، بيـــروت  –فضـــائح الباطنيـــة للغزالـــى 
  28-2/125ج

ــم يشــير إلــى روايــة الحــديث أو ســنده وهــذا مــن عــادتهم فــى الكــذب ونســبه أحاديــث موضــوعه إلــى  ونالحــظ أنــه ل
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
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بالنص على واحد بعده فيكون خليفة، ليس قواًل يستحقر  وذلك ألن قول الرسول 
فيستر وال يتساهل فى سماعه فيهمل، بل يرى اإلمام الغزالى أن الدواعى تتوافر على 

 إشاعته كما يرى أن النفوس ال تسمح بإخفائه والسكوت عنه.

النص المتواتر مردودة وهى كدعوى البكرية النص على أبى بكر وعلى هذا فدعواهم 
  والرواندية النص على العباس.

عند الخوض فى  وهى أقاويل متعارضة ألنها لم تعرف ولم تظهر بعد وفاة الرسول 
) اإلمامة وهكذا ال يبقى شك بعد ذلك فى بطالن هذه الدعوى بالنسبة لإلمامية والباطنية 

1.) 

فعوا عن على ونا عوا أبا بكر تمسكوا فى نصرته بألفاظ محتملة نقلها أن الذين دا -2
أنت منى بمنزله  . وقوله من كنت مواله فعلى مواله  آحاد مثل قول الرسول : 

. ويرى الغزالى. أنه لو كان النص الصريح موجودًا لما سكتوا هارون من موسى 
) شبه إال عند العجز عن البرهان عنه ألن النفوس فى مثل هذه األحوال ال تتعلق بال

2.) 

وهكذا يبين الغزالى كذب المخترعين لهذه األمور سواء أكانوا من اإلمامية أم من 
الباطنية ويرى الغزالى أيضًا أن الذى هداهم إلى اختراع دعوى النص المتواتر طائفة من 

 الملحدين أرادوا الطعن على الدين.

ن هم الذين لقنوا اليهود أيضًا أن ينقلوا عن موسى كما يرى الغزالى أن ه الء الملحدي
نصًا بأنه خاتم النبيين وأنه قال لليهود : " عليكم بالسبت ما دامت السموات واألرض ". ثم 
يرد الغزالى على من يقول لعل النص كان موجودًا وتمسك به المتمسكون إال أنه اندرس 

 ولم ينقل إلينا.
                                                

 .136صـ  –فضائح الباطنية  -الغزالى  -1
، البـاب الرابـع  123-119صــ –االقتصاد فـى االعتقـاد  -، الغزالى  136صـ  –طنية فضائح البا -الغزالى  -2

 فى بيان من يجب تكفيره من الفرق.
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كيف نقل إلينا التمسك باأللفاظ الظاهرة كما نقلت ويرد الغزالى على ذلك فيقول : 
 منا عة األنصار فى اإلمامة. هذا باإلضافة إلى أن الدواعى على نقل النص أوفر.

ويرى اإلمام أنه لو فتح هذا الباب لجا  لكل ملحد إذا احتججنا عليه بالقرآن وعجز 
 مسلمون.الخلق عن معارضته أن يقول لعله عورض ولكنه لم ينقل وأخفاه ال

ويرى أيضًا أن الخبر المتواتر ال يمكن الشك فيه وأن هذه القاعدة معلومة وتنبنى 
عليها قواعد الدين ولولى ذلك لما حصلت الثقة بأخبار التواتر ولما عرفنا شيئًا من أقوال 

  (.1) إال بالمشاهدة  الرسول 

ما يحتجون وابن حزم أيضًا يرى أن الرافضة فى دعواهم النص على "عّلى" إن
 (.2) بأحاديث موضوعة مكذوبة ال يعجز عن توليد مثلها من ال دين له  وال حياء 

كما يرى أن النص لم يقل به أحد من الصحابة وال ذكره على نفسه. ويرى أنه ال 
. وأن عّلى نفسه قد بايع عثمان، ولو كان يجو  لهذا العدد أن يخفى حديث الرسول 

 (.3) ب حقه هناك نص لما بايع من اغتص

ويتفق ابن تيمية مع الغزالى فى نقضه القائلين بالنص سواء أكانوا الباطنية أم الشيعة، 
ويرى أن أقوالهم بالنص على "عّلى" معرضة بنظيرها كدعوى الرواندية النص على 
العباس. وكال القولين يعلم فساده باالضطرار. كما يرى أن هذين القولين لم يقل به أحد 

 علم وإنما ابتدعها أهل الكذب.من أهل ال

هذا باإلضافة إلى قوله : لو لم يكن فى إثبات خالفة عّلى اال هذا النص              
 (.1) لم تثبت له إمامة بنظيره 

                                                
  123-119صـ –االقتصاد فى االعتقاد  -، الغزالى  141-132صـ –فضائح الباطنية  -الغزالى  -1
النحـــل للشهرســـتانى مكتبـــة الســـالم الفصـــل فـــى الملـــل واألهـــواء والنحـــل وبهامشـــه كتـــاب الملـــل و  –ابـــن حـــزم  -2

 .4/78العالمية، خمسة أجزاء فى مجلد واحد ج
 . 81،  80،  79، صـ 4جـ –الفصل فى الملل والنحل  -ابن حزم  -3
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والحقيقة أن حديث ابن تيمية عن الشيعة فى منهاج السنة يتضمن كثيرًا من تعبيرات 
مجال نقضه لقولهم بالنص والعصمة الغزالى فى الرد عليهم فى الفضائح خاصة فى 

 والحاجة إلى التعليم من اإلمام.

وبعد هذا العرض لردود اإلمام الغزالى على الباطنية والشيعة اإلمامية وتفنيد آراىهم 
 فى قولهم بالنص أو الوصية.

نحاول فى السطور القادمة توضيح رأى اإلمام الغزالى فى كيفية اختيار اإلمام من 
 سية وكذلك من الناحية الصوفية.الناحية السيا

وكذلك نعرض لمبدأ جديد سبق إليه الغزالى الكثير من مفكرى عصره وهو مبدأ 
 األغلبية فى اختيار اإلمام.

                                                                                                                                              
دار الكتب العلميـة بيـروت الطبعـة األولـى وبهامشـه كتـاب موافقـه صـريح  –ابن تيمية : منهاج السنة النبوية  - 1

ويــذكر فـى هــذا الموضـع أن مــن  145-1/137حقيـق د. محمــد رشـاد سـالم جالمعقـول لصـحيح المنقــول، ت
النصــوص التــى يســتدل بهــا الشــيعة علــى الوصــية هــو حــديث الغــدير وهــو أن هللا تعــالى قــال لنبيــه حــين 
عودته من حجة الـوداع وهـم علـى الغـدير : " يـا أيهـا الرسـول بلـغ مـا أنـزل إليـك مـن ربـك وإن لـم تفعـل فمـا 

يــزعم الرافضــة فــى هــذه اآليــة أنهــا نزلــت فــى اإلمــام علــى وأنــه لمــا نزلــت هــذه اآليــة أخــذ بلغــت رســالته " و 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيد فقـال " مـن كنـت مـواله فعلـى مـواله " إال أن أهـل العلـم بالحـديث يتفقـون 

صـحيح  على أن هذا الحديث موضوع ومكـذوب ومـنهم ابـن تيميـة وهـو يـرى أنـه لـو كـان مثـل هـذا الحـديث
وقــد قالــه الرســول فــى جمــوع الصــحابة لتــوافرت الهمــم علــى نقلــه وأنــه لــو كــان هــذا الحــديث لــه أصــل لنقلــه 
الصحابة كما نقلوا أمثاله. كما يرى أنه بعـد وفـاة الرسـول طلـب بعـض األنصـار أن يكـون مـنهم أميـر ومـن 

ولم يـرد واحـد فـى ذلـك المجلـس المهاجرين أمير واحتج المهاجرين بحديث رسول هللا " اإلمامة فى قريش " 
وال فى غيره ما يدل على إمامه على وبايع المسلمون أبا بكـر، وكـان هنـاك مـن لـه ميـل إلـى علـى بـن أبـى 
طالب يرغبون واليته ولم يذكر أحد منهم النص، كما لم يذكر أحـد مـنهم الـنص فـى عهـد عمـر وعثمـان وال 

مــن أهــل البيــت وال مــن الصــحابة المعــروفين هــذا حتــى فــى عهــد علــى وقــت التحكــيم لــم يــذكر هــو وال أحــد 
 النص.

كــذلك يــرى الــدكتور مصــطفى الســباعى أن هــذا الحــديث الغــدير مــن عالمــات وضــعه أنــه حــدث وقــع فــى مشــهد 
عظــيم ومــع ذلــك لــم يرويــه أحــد. انظــر الســنة ومكانتهــا فــى التشــريع اإلســالمى. طبعــة المكتــب اإلســالمى 

 . 100/101بيروت ص 
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 . كيفية اختيار اإلمام عند الغزالى :4

وبعد أن ينقض الغزالى قول الباطنية والشيعة بالنص والوصية يطرح البديل لذلك وهو 
اإلسالم واالتفاق على التقديم واالنقياد ويرى أن االختيار يصح أن يكون  االختيار من أهل

 لشخص واحد يعقد البيعة لإلمام إذا كان الشخص ذا شوكة توافقه الجماهير على رأيه.

أما إذا كانت الشوكة لشخصين أو ثالثة فالبد من اتفاقهم حيث أن المقصود هو قيام 
يمثل هذا مبايعة عمر ألبى بكر حيث تتابع الخلق الشوكة لإلمام باالتباع واألشياع. و 

 .على مبايعة أبى بكر بعد مبايعة عمر 

ويرى الغزالى أنه إذا وقع االختالف فى مبدأ األمر، وجب الترجيح بالكثرة وهذا مبدأ 
جديد سبق إليه الغزالى فى ميدان السياسة وهو تقرير لمبدأ األغلبية الذى أرسى قواعده 

 اإلمام الغزالى.

واألغلبية تتحقق عند الغزالى حيث تكون الشوكة بالكثرة ألن اإلمام مطلوب لجمع 
شتات اآلراء واألهواء المتعارضة وال تتفق تلك اآلراء واألهواء على متابعة رأى واحد إال 

كما   ( 1) إذا ظهرت شوكة المرشح لإلمام وعظمته وترسخت فى النفوس رهبته ومهابته
 ر فى ترشيح سيدنا أبو بكر.كان الحال مع سيدنا عم

والغزالى هنا يقرر مبدأ القوة التى البد منها لردع المخالفين واألعداء وعلى هذا 
 فالغزالى يرى أن لإلمامة ثالثة طرق هى :

 .) أ ( التنصيص من جهة النبى 

)ب( التنصيص من جهة إمام العصر بأن يعين لوالية العهد شخصًا معينًا من أوالده 
 ريش.أو سائر ق

                                                

  177-175صـ  –فضائح الباطنية  -الغزالى  - 1
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)ج ( التفويض من رجل ذى شوكة يقتضى انقياده وتفويضه متابعة اآلخرين 
 .( 1) ومبادرتهم إلى المبايعة

نص  على واحد بعينه لم يبق إال  وبعد أن يثبت الغزالى أنه لم يصح عن الرسول 
طريقتان هاتان الطريقتان البد فيهما من االختيار. ألن اإلمام إذا نص على واحد فالبد 

أن يوافق المسلمون على اختياره، كما فعل أبو بكر _ حينما اختار عمر ~، فلم تنعقد  من
 البيعة لعمر إال بعد أن بايع المسلمون ووافقوا على هذا االختيار.

 والتفويض أيضًا البد فيه من االختيار. ألن الشوكة يختار ثم يتابعه الناس على هذا.

لطرق عقد اإلمامة التى تنحصر فى طريقتين وهكذا يأتى الغزالى باألمور الممكنة 
 هما، النص واالختيار ثم يبطل النص فيثبت بذلك االختيار.

والحقيقة أن الغزالى فى نقضه لقول الباطنية والشيعة بالنص استفاد كثيرًا ممن سبقه، 
وخاصة الباقالنى الذى سبق الغزالى إلى معظم ما قاله فى حديثه عن النص وذلك فى 

 .( 2)تمهيدكتابه ال

                                                
 .117صـ  –االقتصاد فى االعتقاد  -الغزالى  -1
التمهيــــد فــــى الــــرد علــــى الملحــــدة والمعضــــلة والرافضــــة والخــــوارج  –أبــــى بكــــر محمــــد بــــن الطيــــب البــــاقالنى  -2

ضـــبطه وقــدم لــه وعلـــق عليــه محمــد الخضـــيرى  –م 1947دار الفكــر العربـــى الطبعــة األولــى  -والمعتزلــة
 عبد الهادى أبو ريدة. ومحمد
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ومن المبادئ الجديدة التى قررها الغزالى وسبق إليها فى مجال السياسة مبدأ األغلبية  
وقد ورد ذلك فى رده على الباطنية الذين طعنوا فى إمامة المستظهر باهلل العباسى لعدم 
إتباع جميع المسلمين له وذلك بقولهم أن هناك بعض الطوائف ت من باإلمام الغائب وعلى 

ا فمبدأ اإلجماع غير متحقق ويرد الغزالى على هذا الطعن فيقول أن إمامة المستظهر هذ
باهلل أجمع عليها أئمة العصر وجماهير الخلق. وأن أتباع الباطنية ال يبلغون عشر العشير 
إذا قورنوا بأتباع الدولة العباسية واإلمامة تقوم بالشوكة وتقوية هذه الشوكة تكون 

فى األتباع واألشياع وتناصر أهل االتفاق واالجتماع وهذا أقوى مسلك  بالمناصرة والكثرة
من مسالك الترجيح هذا على اعتبار أن شروط اإلمامة وصحة الدين متوفرة فى اإلمامة 

 .( 1) الباطنية

كما يرى اإلمام الغزالى أيضًا أنه إذا اختلف الناس فى اختيار اإلمام وجب الترجيح 
 .( 2) ابل العدد وتقاربهمبالكثرة فى ذلك عند تق

ويعلق على ذلك الدكتور ضياء الدين الريس على كالم الغزالى بقوله " كالم الغزالى 
هذا يتضمن تقرير مبدأ عظيم األهمية وهو مبدأ الترجيح لألكثرية وهذا هو مبدأ األغلبية 

ى أو التفكير الذى تقوم عليه الديمقراطيات الحديثة. وهذا دليل قاطع على أن الفقه اإلسالم
 " ( 3) السياسى فى اإلسالم قد أدرك وقرر هذا المبدأ منذ قرون بعيدة

ومن األمور التى التفت إليها الغزالى أيضًا وتعتبر من األمور الجديدة التى سبق إليها 
هو كالمه عن اجتماع الكثرة على الباطل وقوله " أنه قد يوجد عدد التواتر فى كل عصر 

                                                
  174-173صـ  –فضائح الباطنية  -الغزالى  - 1
  175صـ  –فضائح الباطنية  -الغزالى  - 2
ـــة النهضـــة  - 3 ـــدين الـــريس، النظريـــات السياســـية اإلســـالمية، مكتب الطبعـــة  –م 1976دكتـــور محمـــد ضـــياء ال

  208الخامسة، هامش ص
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إذا كان يتصور أن يكون للجمع الكثير رابطه فى التوافق ال سيما بعد  وال يحصل به العلم
 .( 1) وقوع التعصب بين أرباب المذاهب

ويمثل الغزالى لذلك بتواتر دعوى النص عند الرافضة ويرى أنهم يتفقون على إقامة 
 (.2) األكاذيب وإتباعها 

ية واإلمامية فى قولهم وبهذا نكون عرضنا آراء الغزالى السياسية فى رده على الباطن
بالنص. وقد أثبت الغزالى أن هذه آراء دخيلة على اإلسالم لبث روح الفرقة والشتات. ثم 

 وضحنا رأى الغزالى فى اختيار اإلمام وكيف تنبه الغزالى لمبدأ األغلبية منذ عدة قرون.

 . طريقة انعقاد اإلمامة عند أهل السنة.5

ئق أحدهما، متفق عليه وهو البيعة من أهل الحل تنعقد اإلمامة عند أهل السنة بطرا
والعقد، والثانى : مختلف فيه وهو العهد أو االستخالف من اإلمام السابق والثالث تنعقد 

 به فى حالة الضرورة. ونحاول فى السطور القادمة أن نعرض لذلك باختصار.

 الطريق األول :

ن لتنصيب اإلمام، وقد سبق لنا وهذا هو الطريق المتفق عليه بين القدامى والمعاصري
أن ذكرنا قول الماوردى " إذا ثبت وجوب اإلمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب 
العلم، فإذا قام بها من هو من أهلها سقط فرضها عن الكافة، وإن لم يقم بها أحد خرج من 

ى : أهل اإلمامة الناس فريقان : أحدهما. أهل االختيار حتى يختاروا إمامًا لألمة، والثان
 "( 3) حتى ينتصب أحدهم لإلمامة 

                                                
يضــمه مجموعــة القصــور العــوالى، مكتبــة الجنــدى القــاهرة ص  –اإلمــام أبــو حامــد الغزالــى، فيصــل التفرقــة  - 1

148. 
 انظر المصدر السابق نفس الصفحة. - 2
 .6-5ص -هـ 1393الماوردى، األحكام السلطانية، مكتبة مصطفى الحلبى القاهرة، الطبعة الثالثة  - 3
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ويقول البغدادى " قال الجمهور األعظم من أصحابنا يعنى : " أهل السنة " ومن 
 " ( 1) االختيار من األمة –يعنى الخالفة  –المعتزلة والخوارج النجارية إن طرق ثبوتها 

على انعقادها بعقد أهل ويقول النووى " وأجمعوا على انعقاد الخالفة باالستخالف و 
الحل والعقد إلنسان إذا لم يستخلف الخليفة وهذا هو الطريق األول الذى مارسه الصحابة 

  " (2 )بعد وفاة النبى 
واختلفت اآلراء فى تحديد المراد بأهل الحل والعقد فقال القاضى عبد الجبار هم "  •

 "  ( 3) أهل الصالح والعلم

ن محمد عبده أنهم " األمراء والحكام والعلماء ورىساء ونقل الشين رشيد رضا نقاًل ع
( 4) الجند وسائر الرىساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس فى الحاجات والمصالح العامة 

" 

وقد بين اإلمام محمد أبو  هرة كيف نتعرف على أهل الحل والعقد بقوله " بالرجوع 
ى كل إقليم أن يختاروا فضالءهم وه الء إلى كل إقليم من أقاليم الدولة. فيجب على أهال

الفضالء هم الذين يتولون عقد اإلمامة وتنعقد اإلمامة لمن بايعته األكثرية المطلقة من 
 " ( 5) ه الء المختارين

والذى تخلص إليه من تعريفات العلماء ألهل الحل والعقد أنهم أهل العلم والفضل 
من تنفيذ األحكام وقد فرق العلماء بين  أحكام الشرع وهم أهل قدرة وسلطان ليتمكنوا

 نوعيين من البيعة.

                                                

 .279م ص1928تركيا أصول الدين ط استنبول  –أبو منصور عبد القاهر من طاهر التميمى البغدادى  -1
صـحيح مسـلم وبهامشـه شـرح النـووى يحيـى بـن شـرف الـدين النـووى بيـروت، دار  –اإلمام أبو الحسـين مسـلم  -2

  12/205هـ 1418المعرفة 
المغنـى فـى أبـواب التوحيـد والعـدل، الـدار المصـرية للتـأليف  –القاضى أبو الحسين عبـد الجبـار األسـد أبـادى  -3

  93ول صالقسم األ 20والترجمة ج
 .15طبعة القاهرة ص  –الخالفة أو اإلمامة العظمى  –محمد رشيد رضا  -4
 .566تارين المذاهب اإلسالمية، دار الفكر العربى، ص –اإلمام محمد أبو  هرة  -5
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 األولى : تسمى بيعة االنعقاد وهى التى يعقدها لإلمام أهل الحل والعقد.

الثانية : البيعة العامة وهى التى تلى بيعة االنعقاد، وفيها يبايع المسلمون جميعًا 
 اإلمام على السمع والطاعة.

 الطريق الثانى :

من العلماء أن االستخالف من طرق انعقاد اإلمامة بل بالغ ابن حزم فى يرى كثيٌر 
 .( 1) ذلك وجعله أفضل الطرق 

ويقول الماوردى " اإلمامة تنعقد من وجهين أحدهما باختيار أهل الحل والعقد والثانى  
 " ( 2) بعهد اإلمام من قبل

ع األمة على جوا ه وقد تابع ابن خلدون مذهب القائلين بجوا  االستخالف ونقل إجما
 " ( 3) واعتبره من باب نظر اإلمام فى مصالح الرعية

وقد استدل القائلون بمشروعية االستخالف بإجماع الصحابة على أن لإلمام أن 
 يستخلف أحد المسلمين ليقوم مقامه فى الخالفة.

 وهذا اإلجماع الذى يستندون إليه يقوم على سابقتين فى تارين المسلمين هما.

عهد بالخالفة لسيدنا عمر وأثبت المسلمون إمامته بهذا العهد  لى أن أبا بكر األو 
 فدل على الجوا  وصار اإلجماع عليه.

الثانية : أن عمر بن الخطاب، عهد بالخالفة لستة من الصحابة وخرج باقى 
 " ( 1) الصحابة منها وقبل المسلمون 

                                                
  16صـ/5الفصل فى الملل والنحل، دار الجيل بيروت ج –ابن حزم  - 1
 .6صـ  –األحكام السلطانية  -الماوردى  - 2
  187صـ  –طبعة دار الشعب  -المقدمة  –عبد الرحمن بن محمد بن خلدون  - 3
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حًا ال تخفى فإن غياب اإلمام كما استدل بالمصلحة وقالوا : إن فى االستخالف مصال
 بالوفاة قد يحدث مفاسد شتى 

يقول ابن حزم مبينًا وجه المصلحة فى االستخالف " عقد اإلمامة يصح بوجوه أولها 
وأفضلها وأصحها أن يعهد اإلمام الميت إلى إنسان يختاره إمامًا بعد موته وسواء فعل ذلك 

إجماع على المنع... ثم قال : وهذا  فى صحته أو فى مرضه أو عند موته إذ ال نص وال
هو الوجه الذى نختاره ونكره غيره، لما فى هذا الوجه من اتصال اإلمامة وانتظام أمر 
اإلسالم وأهله، ورفع ما يتخوف فى االختالف والشغب مما يتوقع فى غيره من بقاء األمة 

ك كانت المصلحة " وكذل ( 2) فوضى ومن انتشار األمر، وارتفاع النفوس وحدوث األطماع
 .( 3) أيضًا مستند ابن خلدون 

ولكن هذا الرأى الذى ينادى باالستخالف له من يعارضه بشدة بل يرفضه تمامًا  •
فلم يقع من الصديق أبى بكر إال بعد إلحاح  لعمر  فبالنسبة لعهد أبى بكر 

 الصحابة، وتخييره لهم إما أن يختاروا ألنفسهم وإما أن يدعوه يختار لهم.

ء فى سيرة عمر البن الجو ى " لما ثقل أبو بكر واستبان له من نفسه جمع إليه جا
الناس، فقال : إنما نزل بى ما قد ترون وال أظنى إال ميتًا لما بى، وقد أطلق هللا أيمانكم 
من بيعتى وحل عنكم عقدتى ورد عليكم أمركم فأّمروا عليكم من أحببتم، فإنكم إن أمرتم 

در أال تختلفوا بعدى فقاموا فى ذلك " أى فى االختيار " فلم تستقم فى حياة منى كان أج
 رأينا يا خليفة رسول هللا رأيك، قال : فلعلكم تختلفون ؟ –لهم فرجعوا إلية فقالوا 

قالوا : ال، قال فعليكم عهد هللا على الرضا ؟ قالوا : نعم، قال فأمهلونى حتى أنظر 
ى عثمان بن عفان فقال : أشر على برجل وهللا إنك هلل ولدينه ولعباده فأرسل أبو بكر إل

                                                                                                                                              
 .134هـ ص1401تحقيق د. عبد العظيم الديب  –غياث األمم فى الثبات الظلم  –إمام الحرمين الجوينى  -1
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عندى للها ألهل وموضع. فقال : عمر، فقال : اكتب فكتب حتى انتهى إلى االسم، 
 " ( 1) فغشى عليه ثم أفاق فقال اكتب عمر

لم يكن يريد العهد إلى أحد من الصحابة من  فهذا الخبر يدل على أن الصديق 
 بعده.

تلفوا طلبوا منه وفوضوا له االختيار ولما كان األمر أمرهم ولكن الصحابة بعد أن اخ
 فقد أخذ عليهم أن يرضوا باختياره، فوافقوا وفوضوا األمر إليه.

 .هذا عن عهد أبى بكر للفاروق 

ألهل الشورى فالثابت فى ذلك هو أن الصحابة  وحدث ذلك أيضًا فى تفويض عمر 
 كما هو الشأن مع الصديق. – أن يستخلف عليهم هم الذين طلبوا من عمر 

لم يفعال سوى الترشيح  والخالصة التى تخرج بها من ذلك هو أن الصديق وعمر 
فقط لمن هو أهل للخالفة وليس هذا الترشيح كافيًا النعقاد اإلمامة بل يجو  لألمة أن 

 تأخذ به، ولها أن تدعه وتبحث لها عن إمام.

ن االستخالف، أو والية العهد، ليس إال يقول األستاذ/ سعدى أبو حبيب: " الحق إ
مجرد ترشيح من رئيس الدولة الصالح، الحريص على مرضاة هللا تعالى، وعلى مصلحة 
األمة، لواحد من أبناء األمة وأن هذا الترشيح ال تلزم األمة بالتقييد به فلها أن تأخذ به 

 "( 2) ولها أن تدعه وتبحث عمن يصلح 

ه حسين فيقول: " لم يكن استخالف أبى بكر لعمر إال ويذكر فى ذلك الدكتور / ط
ترشيحًا له ولم يكن ما انتهى إليه أمر الشورى من اختيار عثمان إال ترشيحًا له أيضًا، 

                                                
رحمن ابن علـى ابـن محمـد بـن الجـو ى، مناقـب عمـر بـن عمـر بـن الخطـاب تحقيـق د. علـى أبو الفرج عبد ال -1
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وكال الرجلين لم يستطع أن يقوم بشئ من أمور المسلمين إال بعد أن تمت البيعة بينه 
م يكن من شأنه أن يلزم ألن أمر وبينهم " ويقول أيضًا " إن استخالف أبى بكر لعمر ل

الخالفة ليس إلى رجل وإن كان هذا الرجل أبا بكر وإنما هو لجماعة المسلمين وإلى أولى 
 " ( 1) األمر منهم خاصة

وأما االستدالل بالمصلحة كما قال بذلك ابن حزم وابن خلدون فقد نوقش هذا األمر 
غير معصوم من الخطأ، ال ي من  بأن اإلمام ومهما بلغت صفات الكمال فيه، فإنه بشر

أن يميل فى ساعة ضعف إلى قريب أو صديق، فيعهد إليه بأمر الخالفة بدليل أن خامس 
إلى يزيد ابنه،  الخلفاء األول وقع فى هذا الخطأ، فقد عهد بها معاوية من أبى سفيان 
 ويزيد كما هو معلوم ليس كفئًا لتولى إمامة المسلمين بعيد عن رضاهم.

 " ( 2) ذا فقد وقع أبوه فى خطأ العهد إليهومع ه

وهذا هو الصواب فمهما كان اإلمام صالحًا دينًا ورعًا لكنه بشر يمكن أن يميل مع 
هواه وينحرف مع رغباته ولذا كان الصواب القول بأن االستخالف مجرد ترشيح يتوقف 

خالف أمرًا ال قيمة على رضا أهل الحل والعقد به ومبايعتهم للمعهود إليه وإال كان االست
 له.

وقد ذكر ذلك الشين محمد أبو  هرة فى نقده البن حزم فى جعل العهد واالستخالف 
 أفضل طرق انعقاد اإلمامة فقال.

"إن الرأيين اللذين اختارهما لعقد اإلمامة أخطر الطرق على المجتمع اإلسالمى 
 وكالهما ي دى إلى فساد األمر وتوسيده لغير أهله.
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: وهو العهد من الخليفة الحى إلى من يليه، فقد أدى إلى أن آل األمر  فأما األول
إلى الوراثة فلملك األموى فى الشرق والغرب كان أساسه الوراثة فقط بل أدى إلى أمرين 

 خطيرين هما 

أنه كان يعهد لمن ال يصلح للخالفة إما لصغره أو لضعف قواه أو إلعالنه الفسق  .1
الذى يعيشه أولئك الملوك الذين كانوا يتسمون بأسماء والفساد، وإن العيش الطرى 

لم يجعل منهم رجاًل قويًا ذا إرادة نافذة. بل  –الخلفاء أو أمراء الم منين ظلمًا وعدوانًا 
كانت تضعف طبقاتهم جياًل بعد جيل حتى ينحل األمر وينتشر الفساد ويستبد بهم 

 ن، والعبيد والغلمان.العبيد والخدم، ويكون أمر المسلمين للجوارى الحسا

 "  ( 1) أن الحكم صار استبداديًا غاشمًا وذهبت الشورى، وتعطل لب الحكم اإلسالمى  .2

 الطريق الثالث :

ذهب جمهور أهل السنة والجماعة خالفًا للخوارج والمعتزلة وبعض العلماء القدامى 
له من شوكة والمعاصرين أنه إذا تغلب أحد الناس على منصب اإلمامة وأخذه قهرًا بما

دون مراعاة اختيار الناس ورضاهم أن اإلمامة تنعقد لمن تغلب سواء توافرت فيه شروط 
اإلمامة أم لم تتوفر فيه حتى ولو كان فاسقًا أو جاهاًل أو امرأة أو عبدًا بخالف "الكافر" 

 فال تنعقد إمامته بأى حال.

و بقهره فهو ذو سلطان يقول ابن تيمية " فمتى صار قادرًا على سياستهم، بطاعتهم أ
 " ( 2) مطاع، إذا أمر بطاعة هللا

يقول ابن حجر " أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، 
 " ( 1) وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما ذلك  من حقن الدماء وتسكين الدهماء

                                                
   276طبعة دار الفكر العرربى  –ابن حزم حياته وعصره وآراىه وفقهه  –اإلمام محمد أبو  هرة  -1
تحقيـق د. محمـد رشـاد  –مكتبـة بـن تيميـة  –القدريـة منهاج السنة النبوية فى نقض كالم الشيعة  –ابن تيمية  -2
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له من قوة وشوكة تلك هى مقاالت أهل العلم فى انعقاد إمامة الشخص المتغلب بحا
فى طاعة هللا ورسوله  –كما تراها صريحة واضحة على انعقاد إمامته ووجوب طاعته 

وبناء على ذلك فإذا خال الوقت من إمام فتصدى لها ذو شوكة، وقهر الناس بشوكته 
وجنوده بغير بيعة وال استخالف، تنعقد بيعته ولزمت طاعته حرصًا جمع الكلمة ووحدة 

 رًا أو فاجرًا.الصف سواء كان ب

وال ريب أن الموا نة بين القول بانعقاد إمامة المتغلب، والقول بالخروج عليه نجد أن 
فى الخروج على إمامة المتغلب مفاسد وشرور وفتن عظيمة، يقول الدكتور محمد رأفت 
عثمان " العلماء يقارنون بين  نوعين من الشر فيختارون أهونها بالنسبة إلى األمة وال 

بتعريضها ألعظم الشرين، إال أنه يجب أن يفهم أن هذه حال ضرورة والضرورات  يفتون 
تبيح المحظورات فهذه حال إلجاء واضطرار كأكل الميتة ولحم الخنزير وقبولها ألنها خير 

 " ( 2) من الفوضى التى تعم الناس

 رأى المعتزلة والخوارج  -6

لإلمامة، ويرفضون كذلك أن يكون يرفض المعتزلة " النص والوصية واليقين " طريقًا 
طريقها هو " الميراث "، ألن مسند الميراث هو القرابة، وليس المعتبر بالقرابة، ولو كان 

ولوجب  هو المعتبر لما تمت  إمامة أبى بكر وعمر، ولوجب أن يكون للعباس وعلى 
 "  ( 3) أن يكون أوالد أبى بكر وعمر أولى باإلمامة

الخوارج يقف مناهضًا لمواقف تدعو إلى النص بل والميراث  وموقف المعتزلة ومعهم
 من هذه الدعاوى. دعوى الراوندية التى تقول بالميراث.

                                                                                                                                              
 17صـ /13هـ ج1407كتاب فتح البارى ط دار الريان األولى سنة  –أحمد بن على حجر العسقالنى -1
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وأن العباس هو الوارث لها ألنه عم الرسول ومنهم من قال أنها بالنص ومن اإلمامية 
 من قال أنها بالميراث.

قرب للرئيس يقوم مقامة ويرث وأن عليًا هو الوارث لها ألنه كان األقرب للرسول " واأل
منه اإلمامة، كما يرث جميع ما يخلفه ويتركه من ممتلكاته، وهذه من السنن الجارية فى 

 " ( 1) رىساء العدل والجود

ومن الطريف فى هذا األمر أن بنى أمية قد اتفقوا مع الشيعة على أنها بالميراث، 
 ولكن بالميراث فى بنى على.

ل السنة والخوارج، فقد رفضوا مبدأ الميراث فى اإلمامة واإلمارة. أما المعتزلة ومعهم أه
وجاء فى كتبهم تلك االعتراضات التى جوبه بها معاوية عندما أراد تقرير حق الميراث 
فيها البنه يزيد. وهى االعتراضات التى تدافع عن فلسفة دولة الخالفة، فلسفة الشورى، 

ا. فعندما يخطب والى معاوية على المدينة مروان ضد التأثيرات الغربية والمناقضة لروحه
، مرغبًا الناس بالمال، ومريبًا لهم بن الحكم طالبًا البيعة ليزيد فى آخر حياة معاوية 

بالسيف، يعترضه عبد الرحمن بن أبى بكر فيقول " يا بنى أمية. إن هذا األمر كان 
اًل، فلم يفعل، فأعدتموها يا بنى لرسول هللا وقد كان فى أهله من لو جعله فيه لكان له أه

 " ( 2) أمية أعجمية كلما هلك هرقل، قام هرقل

وعندما يطلب معاوية من ابن الزبير البيعة ليزيد بوالية العهد، يرفض ويقول له " 
ارض منا بسيرة رسول هللا. فإننه ترك الناس فاختاروا ألنفسهم بعده من رأوه أهاًل لها. أو 

 على رجل مرضى عند األمة، ليس من أهلك.بسيرة أبى بكر، فتنص 

                                                
 260م ص1969طبعــة القــاهرة  –نظريــة اإلمامــة لــدى الشــيعة االثنــى عشــرية  –د. أحمــد محمــود صــبحى  -1
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أو كما فعل عمر، فتجعلها شورى فى قوم مرضيين معروفين، ليس فيهم أحد من 
 أهلك، فلك ولنا بهم أسوة "

وكذلك تعترض السيدة عائشة على سعى معاوية توريث يزيد اإلمارة من بعده وتقول 
 فى بينهم ما رأيت فى ابنك " له : " قد كان لمن تقدمك بنون ما ابنك مثلهم، فما رأوا

ولكن معاوية يرفض، ويغضب، ويتهدد القوم ويتوعدهم قائاًل " لستم فى  من أبى بكر 
 وعمر، إنما هم بنو أمية، من عصاهم أو جلوه بالسيف "

وفى النهاية توجز عائشة أمر هذا التحول فى معنى اإلمارة ومضمونها، فتقول 
 " ( 1) ونه بنى أمية فيمن تهوونهلمعاوية " إنما هو ملك بباطل تجعل

ويقف المعتزلة. ومعهم أهل السنة مع منطق الشورى هذا ويرفضون منطق الملك 
 والميراث.

ذلك هو رأى المعتزلة فى االختيار كطريق لتنصيب اإلمام وهو الرأى الذى يلخصه 
أن على  أبو على الجبائى فى هذه العبارات. فيقول " لم يختلف فى  مان األئمة األربعة

علماء المسلمين أن يقيموا إمامًا. وذلك يثبت باالختيار.. وأيضًا فإن الحدود واألحكام 
وإقامة الشهود وتعديلهم وغير ذلك، لم يكنن يتوالها فى عهد رسول هللا إال هو وأمراىه، 
فلما مات، ولم ينص على واحد دلهم على أنه ال يجو  تعطيل الحدود واألحكام، وأوجب 

يقيموا ألنفسهم إمامًا ليقوم بهذه األمور، وهذا يوجب ثبوت االختيار وعلى هذا ذلك أن 
 الوجه جرت العادة عند أهل العقول شاهدة لما ذكرناه بالصحة.

وبعد فإذا ثبت أن الذى يقوم به اإلمام يجرى مجرى مصالح الدنيا، وقد ثبت أن 
ن أن يقوموا باختيار اإلمام الواجب فيها التوصل إليها بكل ما يمكن، فما الذى يمنع م

 " ( 2) الذى يقوم بذلك. إذا ثبت بالسمع أنه ال يقوم به إال اإلمام
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وهكذا يتقرر أن االختيار هو طريق اإلمامة، بعد أن سقطت أدلة القائلين بالنص 
السمعية والعقلية، وسقطت معها كل التفسيرات والشبهات التى اعترضوا بها على االختيار 

 عقد كطريق لتنصيب اإلمام.والبيعة وال

 الترجيح  -7

إنه من الواضح الجلى أن آراء الغزالى فى مسألة النص والوصية تتفق مع آراء أهل 
 السنة والمعتزلة والخوارج وهو رفض القول بها وتثبيت طريق االختيار.

والحق أن هذه المسألة " مسألة اختيار اإلمام " مسألة اجتهادية تخضع لظروف كل 
 مالبساته وأحواله وليس هناك نظام جامد محدد فى هذا الصدد فإن اإلسالم.عصر و 

بأصوله العامة وبما فرضه من الشورى فى  –كما يذكر الدكتور محمد يوسف موسى 
أمور األمة قابل تمامًا لكل نظام ي دى إلى تبين أهل الرأى والبصر ما فيه الخير لألمة 

 ا.وما يحقق المصلحة العامة فى كل أموره

ولكل عصر من العصور أن يتخذوا النظام الذين يرونه كفياًل بتحقيق تلك الغاية 
 ( 1) الجليلة معتمدين على اجتهادهم ومستلهمين روح اإلسالم وشريعته 

 فمن بايع رجاًل من غير مشورة المسلمين فإنه ال بيعة له هو و ال الذى بايعه 

ل فيمن تختاره إمامًا ولها الحق أيضًا واألمة فى هذا االختيار هى صاحبة القول الفص
فى اإلشراف على سياسته فى عهد إمامته ولها الحق فى عزله إذا لم يقم بما عاهدهم 

 عليه.
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واألمر كذلك هى مصدر سلطان الحكام باعتبارهم نوابًا عنها وبما يلزم هللا الحكام من 
 الرجوع إلى األمة واستشارتها.

اختيار حاكمها وتنفى تمامًا القول بالوصية دون بيعة  وبهذا الرأى نثبت حق األمة فى
من األمة ويبقى أن تذكر أن أسلوب القهر والتغلب قد أجا ه العلماء من أهل السنة وكذلك 
اإلمام الغزالى بصورة استثنائية قد توقع عارضه وهم الباطنية والشيعة اإلمامية وقد وقف 

تمامًا وبين من وافقه وهم أهل السنة والمعتزلة لهم الغزالى بالحجة والبرهان ونقض كالمهم 
 والخوارج.
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