
 التكوين السيايس الشيعي
 اصالة النظام السيايس رؤية شيعية للدولة يف عرص الغيبة

 

 فؤاد إبراهيم 

 

بقليل من التأمل وك� تيش النصوص الواردة يف هذا البحث يظهر أن االمامة يف االدبيات الشيعية ليست شيئاً آخر غـ� 
التشي  يف تكوين  ظاهرة اتتاايية ىل  الدولة البيية، ويف مقصد  النهائ تأسيس الدولة الدولة بكافة وظائفها، وأن 

الدينية االلهية ىل  االرض، التي ل تكن قابلة للتحقق تسب االىلتقاد الشيعي اال بظهور االمام املهدي الذي �أل االرض 
رار التشـي ، والـذي سـيلقي بظاللـ  الكثيفـة ىلـ  قسطاً وىلدالً ك� ملئت ظل�ً ويوراً، وهذا �ثل صبغة ومـربر اسـتم

الذاكرة الشيعية ىلموماً وىل  ذاكرة املشتغل� بتنضيد الفكر والفقـ  االمـامي�، وهـم يف الدريـة االوىل: ىللـ�ء الكـالم، 
 .والفقهاء

يـاً يفيضـ اىل ويف تواصل م  هذ  الحقيقة اسست املدونات الشـيعية االوىل يف إتـدى مه�تهـا وتالياتهـا وىليـاً انتظار
تعليق وظائف الدولة الدينية الرئيسية (يباية املال، واقامة الحـدود، والاهـاد، واالمـر بـاملعروف والنهـي ىلـن املنكـر، 
واالتيان بصالة الامعة،، مبنياً ىل  ووباوية االمامةاالدولة، اال أنها يف الوقت نفس  مثللت أتد تظهرات مرتلة مابعـد 

التي ستمهر مرتلة يفقد فيها الـنص تضـور  املركـزي، ويسـمح بفـتح ثقـوب لـدخول ىلنرصـ النص، أي بداية العقلنة 
 .العقل يف تويي  التيي  با يخدم تايات آنية ومصالح ال �كن ترتيلها اىل وقت الظهور

ونحن يف هذا الصدد نتعامل م  ثالث ووائف من الروايات الشيعية، التي تعاوت مـ  الدولةاالسـلطة، مؤسسـاً هـذا 
التعامل ىل  وبيعة النظرات أو زوايا الرؤية املختلف  لهـا مـن أصـل السـلطة، وتتظـافر الطوائـف الـثالث ماتمعـة يف 

 .التكوين السيايس الشيعي، وتساهم بصورة مبارشة يف تويي  وىلي وسلوك الفقي 

 

 :الطائفة االوىل

وارث االوصـياء، إن االمامـة خالفـة هللا وخالفـة إن االمامة هي منزلة االنبيـاء    . ـ يف تديث وويل ىلن االمام الرضا
إن االمامة زمام الدين، ونظام املسـلم� وصـالح    ،وم�اث الحسن والحس�    ومقام ام� املؤمن�   الرسول

اهـاد الدنيا وىلز املؤمن�، إن االمامة أ  االسالم النامي وفرىل  السامي، باالمام تام الصالة والزكـاة والصـيام والحـج وال
وتوف�الفيء والصدقات وامضاء الحدود واالتكام ومن  الثغور واالوراف، االمام يحل تالل هللا ويحرم ترام هللا ويقـيم 

 .(1تدود هللا ويذب ىلن دين هللا ويدىلو اىل سبيل رب  بالحكمة واملوىلظة الحسنة..الحديث،(



وصفاتهم، ومنها ما نص  (..ألن هللا تبارك   الئةيف خطبة يذكر فيها تال ا  ـ ىلن اسحق بن غالب ىلن اب ىلبد هللا
تعاىل نصب االمام ىلل�ً لخلق  ويعل  تاة ىل  اهل مواد  وىلامل ..ال تصل الي  اىل�ل العباد اال بعرفت ..كل مـا مىضـ 

يهـدون بـالحق وبـ   منهم امام نصب لخلق  من ىلقب  اماماً ىلل�ً بيناً وهادياً ن�اً واماماً قي�ً وتاة ىلاملـاً أئـة مـن هللا
يعدلون، تاج هللا ودىلات  ورىلات  ىل  خلق ، يدين بهديهم العباد وتستهل بنورهم البالد وينمو بربكتهم التالد، يعلهم 
هللا تياة لالنام ومصابي  للظالم ومفاتيح للكالم ودىلائم لالسـالم، يـرت فـيهم مقـادير هللا ىلـ  محتومهـا، فاالمـام هـو 

 ،2ي املنتاى والقائم املرتاى، اصطفا  هللا بذلك(املنتاب املرتىض والهاد

يف تديث وويل ىلن االمام واتوال االمام، قال:(أما لو أن ريـالً صـام نهـار ، وقـام ليلـ ،   ـ ىلن زرارة ىلن أب يعفر
ان لـ  وتصدل  بامي  مال ، وتج يمي  دهر ، ول يعرف والية ويل هللا فيوالي ، وتكون يمي  اىل�ل  بداللت  الي ، ما كـ

 ،3ىل  هللا ثواب، وال كان من اهل اال�ان،(

واالمـام مـن   يف قول  ىلز ويل (يحكم بـ  ذوا ىلـدل مـنكم،: (فالعـدل رسـول هللا : ـ وىلن زرارة ىلن اب يعفر
 ،4بعد  يحكم ب ، وهو ذو ىلدل، فإذا ىللمت ما تكم ب  رسول هللا واالمام فحسبك فال تسأل ىلن ،(

 ،5قال:( منا االمام املفروض واىلت  من يحد  مات يهودياً أو نرصانياً الحديث،(  هللا ـ ىلن اب تمزة ىلن اب ىلبد

 

وتندرج هذه الرتسيمة الصلبة للعقيدة االمامية، يف سياق توجيه الوظائف/املؤسسات املنوطة بالدولـة، كـ� يتبـ� يف 
 :الروايات التالية

 ،.6قال:(والاهاد وايب م  امام ىلادل..الرواية،(ـ ىلن االىلمش ىلن يعفر بن محمد يف تديث رشائ  الدين 

 ،.7يف كتاب  اىل املأمون قال (الاهاد وايب م  امام ىلادل..،(  ـ يف رواية أخرى ىلن االمام الرضا

لكميل بن زيـاد قـال: (يـا كميـل ال غـزو اال مـ  امـام ىلـادل وال نفـل اال مـن امـام   ـ ويف وصية ألم� املؤمن� ىليل
 ،.8فاضل..،(

قلت ل  إ� رأيت يف املنام أ� قلت لك أن القتال م  غ� االمام املفروض واىلت    ىلن بش� الدهان ىلن اب ىلبد هللاـ 
 ،.9هو كذلك، هو كذلك( : ترام مثل امليتة والدم ولحم الخنزير فقلت يل هو كذلك، فقال أبو ىلبد هللا

ة من وريق ىلبـد هللا بـن مح�يـز قـال: (الامعـة والحـدود، ـ ويف االثر املروي ىلن السنة الييفة، أخري  ابن اب شيب
 ،.10والزكاة، اىل السلطان،(

من يقيم الحدود، السلطان أو القايض، فقال: إقامة الحـدود اىل   ـ ويف رواية تفص بن غياث قال: سألت ابا ىلبد هللا
 ،.11من الي  الحكم(



استندت ىل  غصبية الدولـة ا السـلطة وانفالتهـا مـن تيـز  وبنظرة فاتصة يف متون ومضام� هذ  الروايات يتب� أنها
، وتاليـاً انعكـا  هـذ  النظـرة ىلـ  كـل   اليىلية االلهية منذ انرصافها ىلن اصـحابها اليـىلي� (أئـة اهـل البيـت

 .املعامالت م  السلطة

تبطن نفيـاً مبـارشاً ألي شـكل  ووفق هذ  النظرة اسست الطائفة االوىل من الروايات لبنى االمامة االلهية الشمولية، با
 .آخر من السلطة، واىلتبار كل سلطة بويب املقاييس الواردة يف الروايات غصبية

هــ،، ناـد أن فقهـاء الشـيعة 329وارتداداً اىل بدايات تدوين الرتاث العقدياالفقهي بعد الغيبـة الكـربى (وتبـدأ مـن 
ت يف فرتة ماقبل الغيبة الكربى بوصفها الصـيغة العقديـة الثابتـة االوائل أسسوا أبنية نظرية لالمامة الشيعية ك� استقر 

والخالدة، با يحيل اىل نفي الدولة، فالغيبة يف الرؤية الشيعية القد�ة هي،أوالً: تعبـ� اتتاـايي ىلـ  الدولـة القائـة، 
ق اال يف زمـن الظهـور. ،، هذ  امليوىلية غ� قابلـة للتحقـ12يستبطن تاب ميوىليتها (واستتار  من دولة الظامل�،(

 .وثانياً: أن الغيبة يعني انقطا  امكانية تحقق الدولة اليىلية (االمامة،، با ييش أن املحاولة من بعد 

ليست ذات يدوى، يقول الشيخ املفيد (ولو كان يف املعلوم للحقل صالح باقامـة امـام مـن بعـد  لكفـى يف الحاـة  -1
 ،13وأقن  يف ايضاح املحاة،(

الدولة ا السلطة من مه�ت غـ� االمـام (الغائـب،، ويف هـذا يـذكر اليـيف املرتىضـ يف كتـاب (الشـايف يف ليست  -2
االمامة، ما نص : (ليس ىللينا اقامة االمراء اذا كان االمام مغلوبا، ك� ال ياب ىللينا اقامة االمام يف االصـل.. لـيس اقامـة 

 ،.14ن املخاوبون باقامة الحدود فيلزمنا الذم بتضييعها،(االمام واختيار  من فروضنا فيلزمنا اقامت  وال نح

لو أن ثة امكانية لتحقق دولة الحق لحبطت الغاية من الغيبة، ألن االستتار تعب� ىلـن ىلـدم امكـان تحقـق الدولـة  -3
 ،15( اليىلية

االمـام الثـا� ىليـ. يقـول ويعقد الشيخان املفيد والطويس لهذ  النقطة مقارنة ب� مواقف االئة السـابق� و موقـف 
املفيد (إن ملوك الزمان إذ ذاك كانوا يعرفـون مـن رأي االئـة ىللـيهم السـالم التقيلـة، وتحـريم الخـروج بالسـيف ىلـ  

،. وناد أكث توضيحاً يف قول آخر ل  (فل� ظهر ذلك ىلن السلف الصالح مـن آبائـ  ىللـيهم السـالم، وتحقـق 16الوالة،(
لك كل أوان، وىللموا أنهم ال يتدينون بالقيام بالسيف، وال يرون الدىلاء اىل مثل  ىل  أتد ذلك ىلند سلطان كل زمان وم

من أهل الخالف، وأن دينهم الذي يتقربـون بـ  اىل هللا ىلـز ويـل التقيـة، وكـف اليـد، وتفـظ اللسـان، والتـوفر ىلـ  
مطمئن� ىل  أنفسهم، مطمئن� بـذلك  العبادات، واالنقطا  اىل هللا ىلز ويل باالىل�ل الصالحات، أمنوهم ىل  أنفسهم

اىل ما يدبرون  من شأنهم ويحققون  مـن ديانـاتهم، وكفـوا بـذلك ىلـن الظهـور واالنتشـار، واسـتغنوا بـ  ىلـن التغيلـب 
،، وكان ذلك يعني ارياء (ازالة دولة الباول واقامـة دولـة الحـق، اىل تـ� ظهـور االمـام املهـدي، وهـذا 17واالستتار،(

رياً ىل  الفق  الشيعي السلطا�، يحيل اىل تقرير الحتمية التاريخية التي تتولج بالوىلـد االلهـي بظهـور ماأضفى لوناً قد
 .االمام املهدي مللء االرض قسطاً وىلدالً بعد أن ملئت ظل�ً ويوراً 

ىليـ هـو نتياـة فكان يرى هؤالء العل�ء بأن االىلتقاد باالمامة الشيعية االثني ىليية وبالغيبـة الكـربى لالمـام الثـا� 
 .مبارشة لتقرير االنتظار وتاب اليىلية ىلن كل الحكومات القائة يف ىلرص الغيبة



وانطالقاً من هذ  الخلفية القدرية، يستقيل الفق  السلطا� الشيعي امام الواق ، لالضطال  بهمة بناء املعرفـة الدينيـة 
اد التاريخ تتى تحقق الحتمية التاريخية ( ظهـور االمـام بأمور الغيبة، وصناىلة ييل من املنتظرين املتناسل� ىل  امتد

املهدي،، ويف سيا  هذا الوىلي الغيبوي، يفقد الواقـ  أهميتـ  لحسـاب املنتظـر، وهكـذا يُسـِقط الفقيـ  بحـث اسـس 
الدولة وادارة النا  كحاية ايت�ىلية ماسة وواقعية، ويتلبس بالتنظ� للغائب، فهذا محمـد بـن ابـراهيم الـنع�ن (ت 

م، يؤكد يف كتاب (الغيبة، ىل  أن االمامة تتى يف ىلرص الغيبة يعل الهي وقال: (فمن اختـار غـ� مـا اختـار 953ـ 342
هللا وخالف امر هللا سبحان  ورد مورد الظامل� واملنافق� الحالل� يف نـار  ،، ويستشـف مـن هـذا الـنص أن ال سـبيل اىل 

هور االمام املنتظـر، يؤكـد ذلـك دىلوتـ  للشـيعة بــ ( الصـرب والكـف العمل ىل  اقامة سلطة أو انتخاب تاكم تتى ظ
ر  واالنتظار للفرج وترك االستعاال بأمر هللا وتدب� ،، وىلزز ذلك بروايـات تحـث ىلـ  االنتظـار يف ىلرصـ الغيبـة، وتـذل

كل من ىلدل ىلن  الشيعة من الورود مورد العاص� وذكلرهم بحال القابع� يف الدرك االسفل من النار وقال (وهذ  تال
واتد من االئة الذين اختارهم هللا ىلز ويل ويحد امامت ، وأقام غ�  مقام ، وادىللى الحق سوا  إذ كـان أمـر الوصـية 
واالمامة بعهد من هللا تعاىل وباختيار  ال من خليقة وال اختيارهم، فمن اختار غ� مختـار هللا وخـالف امـر هللا سـبحان  

ال� يف النار،(ورد مورد الظامل� واملنا  .(18فق� والحل

هــ، يف (كفايـة االثـر يف 381ونسج ىلدد من مشاه� فقهاء الشيعة ىل  منوال النع�ن مثل الخراز الـرازي القمـي (ت 
هـ، يف (اك�ل الـدين 381النصوص ىل  االئة االثني ىلي،، وابن بابوية محمد بن ىليل املعروف بالشيخ بالصدو  (ت 

هــ، يف 460الىلتقادات،، والشيخ أب يعفر محمد بن الحسن الطويس املعروف بشـيخ الطائفـة (ت واتام النعمة،، و(ا
 ،.(كتاب الغيبة

وقد ىلكست تلك املعتقدات التي قال بها فقهاء الشيعة االوائل ىل  تصنيفاتهم الفقهية، فقرروا تعطيل بعض الحـدود 
تسـب اىلتقـاداتهم يف واليـة االمـام املعصـوم، وانقسـم  واالتكام كالقتل والاراح، والاهاد وصالة الامعـة، ومايـدخل
، اال أننا نقف يف بحوث الاهاد والقضاء اليـىلي وصـالة 19الفقهاء يف القرن� الراب  والخامس الهاري� تيال الخمس(

  الامعة كمعاي� اختبار مليوىلية الدولة يف الفق  الشيعي ىل  نصوص ال تقبل الاـدل ىلـ  الحكـم االصـيل يف الفقـ
الشيعي فقد اشرتط فقهاء الشيعة االمامية ويود (االمام العادل، أي املعصوم أو نائب  الخاص كيط لويـوب الاهـاد، 

 ،.20واقامة الحدود، وصحة انعقاد صالة الامعة(

ن إن ما يهمنا هنا، تفس� اغرا  ىلل�ء الشيعة االوائل يف تشييد بنى االمامـة والنفـور مـن الواقـ ، مـن السـلطة، و�كـ
كمحاولة للعثور ىل  ايابات مقنعة أن نعزو هذا النفور الشديد من السلطة، للطغيان السـيايس الـذي قـاىس الشـيعة 
ويالت  يف زمان الدولت� االموية والعباسية انعكاسات  الواضحة ىل  الفق  السيايس الشيعي، االمر الذي بالغ مع  فقهـاء 

، اىل تد املقاوعـة ورفـض ماـرد التفكـ� يف السـلطة تتـى يف 21طان(الشيعة يف تصوير التحذيرات من مخالطة السل
اوارها النظري التاريدي، وتالياً االىلتصام بالتقية كأتد افرازات وردود الفعل الشيعية ىل  السلطة، واستع�لها كـأداة 

مـن املفـاهيم الدينيـة  مقالية لتفس� وتربير الواق  التاريخي وتعميمها ىل  الحقـول املعرفيـة ىلمومـاً، وتوليـد وائفـة
 ..واملعاي� العقلية تخض  من وريقها النصوص الدينية التاريخية اىل قرائت�: ييل ا خفي ، ظاهر ا باون

ونلحظ بوضوح بناء ىل  املعطى املتقدم أن الفق  االمامي الشيعي ينشطر اىل: فق  نيص يتمحور تول يوتويبا االمامـة 
ة، و�ثل الثابت الديني، وفق  ىلقيل واقعي يرتكز ىل  مبدأ التقيـة، يتحـول يف مرتلـة الدينيةااملثال والحتمية التاريخي

تالية اىل اوار تسويغي يايز ىلرب  الفقهاء تفكيك املفهوم الشيعي للنص الديني املمثل يف االخبار الـواردة تـول فضـل 
 ،.23، والتحذير من الخروج (السعي اىل هدم ا واقامة السلطة،(22االنتظار(



د كان اشتغال ىلل�ء الشيعة بعد الغيبة مبارشة بتقعيد العقائد الشيعية االثني ىليية باىلتبارها امتداداً رسالياً، أدى لق
اىل تعطيل التيي  والفقاهة وتاريد الفقي  من أي دور يتصل بالشؤون الدنيويـة، تأسيسـاً ىلـ  أن الفقـ  كـان ىلـ  

 .ل التييعي، ويف تويي  وىلي الفقي الدوام يتبطن االمامة كعقيدة فاىللة يف الحق

و�كن تطبيق هذا االستبطان ىل  واتدة من املوضوىلات الكربى الداخلـة يف سـلطان االمـام وصـالتيات ، وهـي صـالة 
الامعة التي اكتسبت اهمية بالغة االهمية، وتااوزت تدود كونها شع�ة ىلبادية فحسب، واصبحت ذات صلة وثيقـة 

،، وقـد 24قال: ال يمعة اال يف مرصـ تقـام فيـ  الحـدود(  سالم، ففي تديث ىلن االمام ىليلباملسألة السياسية يف اال 
هـ، في� يتصل بويوب صالة 483أهمل الفقي  الشيعي اليوط التي تعرض لها بعض ىلل�ء السنة مثل الرسخيس (ت 

الحديث سالف الذكر ىلنايـة كافيـة  ،، ول ينل25الامعة وهي: املرص، الوقت، الخطبة، الا�ىلة، السلطان، االذن العام(
من قبل الفقي  الشيعي، لحساب تأكيد رشط االمامة الذي يحتوي اليوط االخرى وياعلها ملحقة ب ، ىلـ  أن تأكيـد 
التعاليم الفقهية الشيعية ك� هي نظ�تها السنية ىل  اقامة يمعة واتدة يف يام  واتـد يف املرصـ الواتـد، ترمـز اىل 

أي وتدة الا�ىلة، وأن ويود االمام يف الوىلي الشيعي، محقق للمرص، والذي تصبح اقامة الامعـة،  الوتدة السياسية،
 .وامضاء االتكام وايبة، وب  تقام سلطة موتدة

وربا بسبب هذ  التشابكات واختالل االولويات، يصبح مفهوم املرص غائاً يف الرتاث الفقهي االسالمي ىلمومـاً، وسـناد 
لمة دالالت  ىلرب املوضوىلات التي يرد فيها ذكر للمرص، وهو ك� تكشـف تلـك الـدالالت ألول وهلـة: صعوبة بالغة يف مل

االقليم الذي تتوافر  في  امكانية مل�رسة السلطة أياً كان شكلها: امضاء الحدود، اقامة صـالة الامعـة، تنفيـذ االتكـام 
ان لا�ىلـة بيـية مسـتقرة، يف مقابـل الرتتـال كصـفة اليىلية، واالقليم هنا يعني تيز االستقرار االيت�ىلـي، أي مكـ

 .للبدو، وتيز مل�رسة السلطة

ويف كل االتوال، بقى الفق  الشيعي متصالً يف موضوىلات  الكربى بالعقيدة التي يصدر ىلنها، فهـو اضـافة اىل ركونـ  اىل 
مامة، وامتدادتـ ، والتـي سـتواري الكثـ� ىلقيدة صلبة يف االمامة، ل يتحرر تاماً من خلفية الرصا  السيايس (الخالفةااال 

من املوضوىلات واملسائل التي تدخل رشيكاً م  االمامة أو تندرج يف قائتها، كـ� ظهـر يليـاً يف رشوط صـالة الامعـة، 
 .ويظهر يف موضوىلات اخرى مثل الحدود والقضاء والاهاد..وغ�ها

 

 

  الطائفة الثانية

 

 ـ السلطان والدنيا تأمان

الفقهاء امناء الرسل ما ل يدخلوا يف الدنيا، قيل يا رسول هللا ومـادخولهم ، : قال قال رسول هللا  هللا ىلن اب ىلبد
 ،.26يف الدنيا، قال: اتبا  السلطان فإذا فعلوا ذلك فاتذروهم ىل  دينكم،(



وباوالً وصدقاً وكذباً وناسخاً م  سليم بن قيس الهاليل ياء في : ( .. إن يف ايدي النا  تقاً   ـ ويف تديث ىلن االمام
 .(27ومنسوخاً وىلاماً وخاصاً ومحك�ً ومتشابهاً وتفظاً ووه�.. وإ�ا النا  م  امللوك والدنيا اال من ىلصم هللا،(

 ـ السفر اىل السلطان يدخل يف باب سفر معصية يويب الت�م

بخراسان فسأال  ىلن التقص�فقال ألتده� ويـب   ىلن اب سعيد الخراسا� قال، دخل ريالن ىل  اب الحسن الرضا
 ،.28ىلليك التقص� ألنك قصدتني، وقال لآلخر ويب ىلليك الت�م ألنك قصدت السلطان(

 ـ ىلمل السلطان ومال  ترام اال لرضورة

ييـب سئل ىلن ىلمل السلطان يخرج في  الريل، قال: ال اال أن ال يقدر ىل  يشء وال يأكل وال  : ـ ىلن اب ىلبد هللا 1
 ،.29وال يقدر ىل  تيلة، فإن فعل فصار يف يد  يشء فليبعث بخمس  اىل أهل البيت(

م  اتد اصحاب :...يا زياد ألن اسقط من تالق فأتقط  قطعة قطعـة أتـب ايل مـن أن   ـ يف تديث لالمام الرضا 2
 ،.30أتوىل ألتد منهم ىلمالً أو أوأ بساط ريل منهم..،(

ماترى يف الريـل يـيل اىلـ�ل السـلطان لـيس لـ  مكسـب اال مـن   قال، قلت ألب ىلبد هللاـ يف رواية ىلن اب والد  3
اىل�لهم وأنا أمرل ب  وانزل ىللي  فيضيفني ويحسن إيل وربا أمر يل بالـدراهم والكسـوة، وقـد ضـا  صـدري مـن ذلـك، 

 ،.31فقال يل: خذ وكل من  فلك املهنا وىللي  الوزر(

 قلب ومبطل للذمةـ الرتاف  اىل السلطان قسوة لل

 ،.32اىل ىليل:..يا ىليل، ثالثة يقس� القلب، است�  اللهو وولب الصيد، واتيان باب السلطان..(  ـ من وصايا النبي

ىلن ريل تزوج امرأة فلم تلبث بعدما أهديت الي  اال أربعة أشـهر تتـى ولـدت   ـ سأل ابان بن تغلب، أبا ىلبد هللا
أنها تبلت من  فقال، ال يقبل ذلك منها وإن ترافعا اىل السلطان تالىلنا وفـرل  بيـنه� يارية فأنكر ولدها، وزىلمت هي 

 ،.33ول تحل ل  ابداً(

 ـ الحكام أشقى النا 

قال:(أىلبد النا  من اقام الفرائض، وأسـخى النـا  مـن   ىلن رسول هللا  ـ يف رواية ىلن االمام الصاد  ىلن آبائ 
الحرام..وأور  النا  من ترك املراء وإن كان محقاً وأقـل النـا  مـروءة مـن كـان  أدى الزكاة، وأزهد النا  من ايتنب

 ،.34كاذباً وأشقى النا  امللوك وأمقت النا  املتكرب..،(

 ـ إتداثات الحكام

يف وصية وويلة قال: سيأت اقـوام يـأكلون ويـب الطعـام والوانهـا ويركبـون الـدواب   ـ ىلن ابن مسعود ىلن النبي
 ،.35ة املرأة لزويها ويتربيون تربج النساء، وزينتهن مثل زي امللوك الابابرة هم منافقو هذ االمة..(ويتزينون بزين



 ،.36أن  ذكر ل  الوضوء قبل الطعام فقال ذلك يشء أتدثت  امللوك (  : ـ ىلن اب محمد ىلن ريل ىلن الرضا

السياقات التي ورد فيها ذكر السـلطة أو أتـد ويتب� بعد امعان النظر يف مضام� هذ  الطائفة من الروايات، وبلحاظ 
ىلناوينها ومرادفاتها، ثة رؤية اسالمية ىلامة تزداد رسوخاً ىلند الشيعة االمامية تؤكد ىل  أن السلطة ليست ذات قيمـة 
 اياابية يف التقليد االسالمي والتاريخي، يف مستوى النص ويف مستوى التاربة سواء بسـواء، ويف الحـد االوىل هـي مـورد
نفور املسلم� ىلموماً، وتعزز هذا النفور يف الوسط الشيعي منذ تفارل الرصا  ىل  السلطة، وخروج االمامـة مـن اهـل 

 .البيت

وبفعل التاارب السلطانية يف تاريخ املسلم�، يرى تطـوير وتوييـ  النصـوص الدينيـة، بحيـث ناـد تثيالًــ انصـباب 
الظلمـة ورصفهـا اىل السـالو� ، ويظهـر هـذا االنغـ�  يليلـاً يف الاهود ىل  مطابقة كل النصوص التي تحدثت ىلـن 

االدبيات الشيعية، إذ يتم تفس� كل اآليات التي تحدثت ىلن الظلمة ىل  أنهم السالو� والحكام الـذي اغتصـبوا تـق 
أنـزل هللا فأولئـك أهل البيت كقول  تعاىل (وال تركنوا اىل الذين ظلموا فتمسكم النار، أو قول  تعاىل (مـن ل يحكـم بـا 

هم الكافرون، ويف آية اخرى (الظاملون، ويف آية ثالثة (الفاسقون،، وكل آية تناولت مفردات مثـل: ظلـم، ظـال، ظـامل� 
 .واشباهها

وريوىلاً اىل يذور املوقف السلبي من السلطة، ناد أن منب  هذا املوقف يرتد اىل التفس� االويل املرتكـز ىلـ  اىلتقـاد 
الدولة وضدها، وربا ياءت التاارب السياسية يف التاريخ االسالمي، أي تاريخ السلطنات لتعمـق هـذا  أن الدين نقيض

الشعور السلبي التنافري م  السلطة الدولة، كونها اصبحت ساتة ترب املصالح والتسويات السياسية، أي ساتة رصا  
 .موات واالرض اىلدت للمتق�ىل  الدنيا التي اراد الدين اه�لها لحساب الوىلد بانة ىلرضها الس

لقد اىلتربت السلطة الدولة بحسب االدبيات الفقيهة والعقدية الشيعية رمزاً دنيوياً ممقوتاً وصنوا تميميـاً للـدنيا كـ� 
ترصح بذلك الروايات، ك� اتتلت السلطة الدولة ىلـ  الـدوام يانـب السـلب يف املقـابالت التـي توردهـا التحـذيرات 

صوص الدينية الشيعية (واالسالمية ىلموماً، ىل  أن االقرتاب من السلطان يعني الانوح اىل املعصية، الدينية، فاكدت الن
واالنغ�  يف الشهوات والركون اىل الدنيا الفانية، وأن السفر اىل السلطان سفر معصية يويـب تـام الصـالة واالمسـاك 

مليتة، ال ياوز اال يف تال الرضورة فاألصل في  الحرمـة، ىلن االكل واليب اذا كان يف رمضان، ك� أن العمل مع  كأكل ا
وأن سكة السلطان سكة الهالك، وإذا اراد هللا بعبد رشاً مكلن  من العالقة م  السلطان، وأن امللـوك هـم اشـقى البيـ، 

لشـيعي، ويف كل االتوال يقف السلطان يف الوىلي الشيعي يف مقابل التقـوى والـور  والزهـد، وأن السـلطة يف الـوىلي ا
يائرة، فاسدة، مفسدة، واألصل أن رسالة االسالم ياءت اليصـال كلمـة الـدين اىل الدولـة ( الاـائرة ىلـ  الـدوام، كـ� 

 ،.يوتي بذلك تديث نبوي (افضل الاهاد كلمة تق امام سلطان يائر

مـن الدولـة الخليفـة اليـىلي، قـد سـلب   وبحسب الوىلي الشيعي العام، كـان انتصـار معاويـة ىلـ  االمـام ىلـيل
امليوىلية الدينية، والتي ستظل مسلوبة واملا ظل ائـة اهـل البيـت خـارج الدولـة (= غيـاب االمـام املهـدي،، والتـي 

 .ستصبح أىلني الدولة مرتعاً الصحاب املصالح املادية ووكراً لطالب الدنيا وخصوم الدين

ة الحكم، بداية الفـرا  بـ� الـدين والدولـة، وكانت اتالة الخالفة اىل ملك سيايس ىلضوض م  وصول بني امية اىل سد
تيث اقام بنو امية ملكهم ىل  اسا  املبدأ القبيل، وتخلصوا من اهـل الـدين والفقـ  مـن الصـحابة، واصـبحوا مـاللك 
الدين والدنيا واالوصياء ىل  ي�ىلة املسلم� بالقوة واالكرا ، اضطرهم اتياناً للدخول يف معارك دموية، أو الصدام م  

 .قد ، كرضب الكعبة، وقتل نسل النبي، وصفوت ، وتييد البقية الباقية من صحابت امل



وهكذا، ىلرفت الدولة يف االدراك الشيعي العام، بأنها االخضا  باالكرا  والقرس، يف مقابل الدين الذي يقـوم ىلـ  الرضـا 
القـاهرة للحـدود واملبيـة برسـالة ىلامليـة واالقتنا  الحر، الدولة التي تعني اقفال الحدود يف مقابـل ديناميكـة الـدين 

 .تخرت  االسياة ىلرب الاهاد، والدىلوة اىل االسالم، واالمر باملعروف والنهي ىلن املنكر

وم� زاد يف كراهية السلطة الدولـة، سلسـلة الرصـاىلات السياسـية املتواصـلة ىلـ  امتـداد التـاريخ االسـالمي (االمـوي 
ا ىل  الفعاليات الدينيـة وااليت�ىليـة والفقهيـة، بحيـث بـات فقهـاء ا متكلمـو والعبايس ترصاً،، والتي ىلكست ظالله

رون  الشيعة م  النصف االول من القرن الراب  الهاري وفقهاء السنة م  النصف االول من القرن الخامس الهاري ينظـل
اىل ترديـد  اليـوم مـن أن لسلطة قهرية، كنموذج نهائ ووتيد يف التاريخ االسالمي يقيص وراء  اىلتقاد ووبـاوي �يـل 

 .الحكم يف االسالم شوري ا انتخاب ا د�قراوي

لقد انتهى الوىلي الشيعي من ىلملية االدلاة هذ  للسلطة اىل موقف مبدئ تدد ىل  اساس  سـ�ورت  العامـة، فكـان 
ملهـدي الـذي يتحقـق موقف  االويل: اىلتزال السلطة، ومقاوعتها، وتاريدها من مليوىلية تتى يكتب هللا ظهور االمام ا

 .ىل  يدي  نصاب الدولة اليىلية

  الطائفة الثالثة

ال بدل للنا  من ام� بـٍر أو فـاير، يضـمل الشـعث، ويامـ  األمـر، ويقسـم ...:( ـ يف رواية مشهورة ىلن االمام ىليل 1
 ،.37(، الفيء، ويااهد العدو، ويأخذ للقوي من الضعيف، تتى يريح برٌّ ويسرتاح من فاير

(..فإن بقاء النا  واسـتمرار تيـاتهم مرهـون :وقال ىلرض فيها اسباب ويود السلطة،   رواية ىلن االمام الرضا ـ يف 2
 .(بويود الحاكم

أن تعلم أنك يعلـت لـ  فتنـة وأنـ   السلطان:وتق ...(:قال   ـ يف رواية ىلن االمام زين العابدين ىليل بن الحس� 3
لطان وأن ىلليك أن ال تتعرض لسخط  فتلقي بيدك اىل التهلكة وتكون رشيكـاً مبت  منك با يعل  هللا ل  ىلليك من الس

 ،.38(، ل  في� يأت اليك من سوء

تذلوا رقابكم برتك واىلة سلطانكم فإن كـان ىلـادالً فاسـألوا هللا بقـا  وإن  ( ال:قال   ـ وىلن االمام موىس بن يعفر 4
كان يائراً فاسألوا هللا صالت ، فإن صالتكم يف صالح سلطانكم، وإن السلطان العادل بنزلة الوالد الـرتيم، فـأتبوا لـ  

 ،.39(، ماتحبون ألنفسكم وأكرهوا لكم ماتكرهون ألنفسكم

السلطان وايبة ومن ترك واىلة السلطان فقد ترك واىلة هللا ىلـز ويـل  ةواىل ،: هللا ـ وىلن انس قال، قال رسول 5
 ،.40(، ودخل يف نهي ، إن هللا ىلز ويل يقول (وال تلقوا بأيديكم اىل التهلكة

وتسعى هذ  الطائفة من الروايات اىل اريا  السلطة اىل مكونها االويلاالطبيعـي، املؤسـس ىلـ  النـزو  البيـي نحـو 
نظام ا رابطة ا كيان يضطل  بـ : تفظ النو ، ودرء املفاسد، وتراسـة املصـالح العموميـة، وصـيانة االنفـس مـن ويود 

العدوان، بكافة اشكال ، لتنهض من اثارة بواون هذا النزو ، مطلباً برضورة التسليم ملا يبـل امليـل الفطـري ىلليـ ، ويف 
المامة برسوخ سلطان خصوم الشيعة بعد الغيبـة الكـربى، إذ نفس الوقت تحاول ايااد مخرج مقبول اثر انسداد افق ا

 .ليس امام الشيعة سوى االىلتقاد بويود تاية فعلية للتعاوي م  سلطان الوقت



ويف ضوء هذا الت�يز ب� الطوائف الثالث سالفة الذكر، ينشق وريق سويل للخروج مـن مـأز  اليـىلية، نظـراً لغيـاب 
ي تسوية االتكام الصارمة القاوعة كـ� تخـرب ىلنهـا النصـوص تيـال ااالمامـة (الطائفـة السلطة الدينية االلهية، إذ تار 

االوىل، والسلطة غ� اليىلية املمقوتة (الطائفة الثانية،، تيث االنتقال من الديني اىل الدنيوي، ومن االلهي اىل البيي 
وىلل�ء الكالم الشيعة، هو تايز ب� تكم الدين (الطائفة الثالثة،، وهذا الت�يز ك� سيعكس ظالل  ىل  ابحاث الفقهاء 

االييعة ا االمامة ، وتكم الدنيا ا السياسة ا البي ، وهذا نايشء يف ص�ورت  التاريخية ىلن أوال : انتهـاء ىلرصـ الـنص 
ذ خـروج م  تلول الغيبة الكربى ، وثانياً : انفصال الحكم ىلن الييعة، أو املؤسسة السياسية ىلن املؤسسة الدينيـة منـ

 .الحكم ىلن آل البيت ثم اكت�ل االنفصال يف غياب آخر امام للشيعة االثني ىليية

ويف واق  االمر، تشكل فرتة الغيبة يف بداياتها منعرياً تـاداً يف مسـ�ة الشـيعة بحيـث اصـبحوا يف موايهـة مـأز  غـ� 
، فكـان شـعور الفقهـاء بـأنهم مـن الناتيـة اىلتيادي، وكان ىل  الفقهاء تثل س�ة االئة والحلـول مكـانهم يف تـد اد�

العملية خارج مظلة الحكم وغرائب ىللي ، ومتلبسون بوض  تييعات لكيفية التعاوي م  السلطات بشـكل  الغريـب 
ىلنهم والخارج ىلن تدود صالتياتهم، قد تعزز م  تكولن وبقة من الفقهاء والكالميـ� الشـيعة خـارج مظلـة السـلطة 

ري، وايضاً يف تعارض م  السلطة، نزىلت هذ  الطبقة امليوىلية الدينية ىلن السـلطة مـن خـالل منذ القرن الراب  الها
رفض التنازل للسلطة ىلن املوضـوىلات ( صـالتيات، التـي تشـكل امتيـازاً خاصـاً باالمـام مثـل: الاهـاد، القضـاء، انفـاذ 

 .الحدود، صالة الامعة، الخراج..الخ

هم، فبـدون ويف هذا املورد، أرى رضورة أن أش� اىل  أن االمام يظل ىل  الدوام يشـكل محـور التفـاف الشـيعة، وتوتـدل
االمام ليس هناك مربر للا�ىلة، ك� تفقد االمة قوتهـا ومصـدرها (االمـام، وهـذا يعنـي تعطيـل كـل تظهـرات االمـة 

د، وتطبيـق اليـيعة يف والا�ىلة من قبيل (الامعة، االمر باملعروف والنهي ىلن املنكر، امضاء الحدود واالتكام، الاها
 .(مستواها الامعي

وبهذا يتفق الشيعة والسنة ىل  رضورة ويود امام يقيم النظام العام وأن ال صحة لالمـة بـدون صـحة السـلطان، كـ� 
يقول االمام اتمد بن تنبل، هي فكرة ومبدأ ىلميق وراسخ الاذور يف الوىلي الشيعي، اال أن االختالف يندرج يف سيا  

ـية ، أي  التمثلل، أي الشخص الذي تتمثل في  االمامة، تيث يـرى الشـيعة بـأن االمامـة مقيـدة ا موقوفـة ا الهيـة ا نصل
 .امتياز خاص ألشخاص بعينهم، بين� هي مطلقة لدى السنة

ة، وتنطـوي تـداىلياتها ىلـ  رابطـة وثيقـة  لقد ويد فقهاء الشيعة االوائل انفسهم امـام تحـوالت سياسـية بالغـة الاـدل
هــ 334الشيعي، فبعد قرابة خمس سنوات ىل  وقو  الغيبة الكربى ظهرت الدولـة البويهيـة الشـيعية سـنة باملذهب 

فسيطرت ىل  ينوب ايران وغربها، وكان أتمد بن بوي  امللقب بعـز الدولـة قـد اسـتوىل ىلـ  بغـداد مركـز الخالفـة 
ىلترب دخول البويهي� ىلاصمة الخالفة تحوال خط�ا ، وا41العباسية وخل  الخليفة املستكفي بال وىل� مكان  املطي  ل(

يف تاريخ الخالفة سلب من الخليفة العبايس سلطان  الفعيل ول يعد سوى رمزاً للسلطة الدينية وكان دأب  الطاىلة لبنـي 
ر معـز هـ امـ352بوي ، في� دان االخ�ون بالتشي  منذ البداية وىلملوا ىل  ني ، فشاعوا الشعائر الحسينية ويف سنة 

الدولة باقامة التعازي وىلقد املناتات يف ىلاشوراء واتياء لذكرى شهادة الحس�، فأيرب أهل بغداد ىل  اغال  الـدكاك� 
، ، وأصـدر امـراً آخـر بسـب 42والكف ىلن البي  والياء والتلبلس بالنواح يف هذ  الذكرى..آية ىل  الـوالء آلل البيـت (

اييل:(لعن هللا معاوية بن اب سفيان، ولعن من غصـب فاومـة ريض هللا ىلنهـا الصحابة وأن يكتب ىل  مسايد بغداد م
فدكاً، ومن من  أن يدفن الحسن ىلند قـرب يـد  ىلليـ  السـالم، ومـن نفـى أبـا ذر الغفـاري، ومـن أخـرج العبـا  مـن 



ح هذا الوالء التشيعي اتياناً وابعاً سياسياً، با ييش بحقيقة تذهب الدو 43الشورى،( لة البويهيـة واندكاكـ  ،. لقد توشل
 .(44يف ماال تحص� الدولة وتحصيل اليىلية(

لقد أدى قيام الدولة البويهية ىل  ارضية شيعية، اىل يرب ثلمة الروح الشيعية بعد وقو  الغيبة الكربى وىلولض الشـيعة 
يل املوقف السلبي التاريخي القانط ن االوضا  ولربا ساىلد يف تعدل ، وىل  الصعيد الفقهـي ىلن الشعور باليأ  من تحسل

تحديداً كان الفقي  بحاية اىل تدث يخري  من كهف العزلة واالنتظار اىل ميدان املشاركة واالنفعال باالتداث والتأث� 
 .فيها

ونلحظ هنا أن تركة تدوين نشطة للمؤلفات الشيعية بدأت تهـر الدولـة البويهيـة بلونهـا، فأمهـات الكتـب الشـيعية 
المامي كتبت يف العرص البويهي فور انقطا  سلسلة النص الـديني بعـد غيبـة االمـام املهـدي، وقـد املرتبطة باملذهب ا

اىلترب ىليل الشاب تركة التدوين تلك (اساساً من اسس النهضة الفكرية التـي تـدثت يف العهـد البـويهي، وهـي نهضـة 
ىللـ�ء الشـيعة، فضـل هـذ  النهضـة ،، في� يري  محمد باقر الخوانساري (مـن 45شملت العلم واالدب ىل  السواء(

العلمية الشيعية اىل الخلفاء العباسي� :(ألنهم كانوا مبالغ� يف تعظيم العل�ء والفضـالء مـن العامـة السـنة والخاصـة 
الشيعة ول يكن اىل زمان شيخ الطائفة الطويس تقية كث�ة، بل كانت املباتثة يف االصـول والفـرو  تتـى يف االمامـة يف 

 .(46لعظيمة،(املاالس ا

وأياً كان الحال، بدأت تتضح يف غضون هذ  الفرتة مالمح املدرسة الشيعية االثني ىليية، فقد كتب محمد بن يعقوب 
هـ، االصول والفرو  من (الكايف،، وكتب محمد بن ىلـيل بـن بابويـة املعـروف بــ (الشـيخ الصـدو ، 329الكليني (ت 

السلطان ركن الدولة البويهي (من ال يحرضـ  الفقيـ ،، وقيـل أن ركـن هـ، الذي ىلاش يف بغداد تحت رىلاية 381 329(
الدولة افاد من نظرية الصدو  يف االمامة يف تدب� شؤون الدولة ثم ياء الشيخ الطويس، وكـان يـدىلى بشـيخ الطائفـة 

 .(وأكمل منظومة الروايات الشيعية يف (االستبصار، و (تهذيب االتكام

عية يف تلك الفرتة با يف ذلك الكتب االربعة تااوزت الدولة البويهية الشـيعية كحقيقـة وبالرغم من أن املصنفات الشي
سياسية، وأكدت أصالة االنتظار ومايفرض  من التزامـات دينيـة، واىلتبـار الحكومـات القائـة يف ىلرصـ الغيبـة مسـلوبة 

واالئة االثني ىليـ، وبـالرغم ايضـاً اليىلية، ورسوخ هذ  الظاهرة وسط العل�ء املشتغل� بام  الرويات ىلن الرسول 
من أن الرتاث الغيبي أىلني املصنفات الفقهية والعقدية الصادرة بعد وقو  الغيبة الكربى، ظل تاك�ً ىل  وريقة ىلمل 
و�ط تفك� الفقهاء، االمر الذي ىلطلل دور الفقي  والفقـ  يف ىلرصـ الغيبـة سـي� بعـد انتهـاء فـرتة النيابـة الخاصـة أي 

، ، اال أن ثة تقيقة يديدة بـدأت تظهـر يف ظـل الدولـة البويهيـة 47االربعة املنصوب� من قبل االمام املهدي(النوالب 
اباً م  الفقي  الشيعي، الذي قابل هذا السلوك بخطوات اياابية، بدأت بخرويـ  مـن  التي اىلتمدت سلوكاً معتدالً ويذل

ملراقبة واالنتظار تتى ظهور االمام املهدي اىل االنغ�  تـدرياياً ىلزلت  التقليدية، ومن ثم االنتقال بالتشي  من مهمة ا
 .يف الحياة اليومية

وبطبيعة الحال، ل يكن ممكناً أن يأت هذا الخروج من يانب الفقي  الشـيعي، وال االنفعـال يف الواقـ  املعـايش دو�ـا 
يـة تـول االمامـة والـرتاث السـلطا� اىلادة تشكيل وىلي الفقي  نفس ، مـن خـالل مرايعـة ىلقالنيـة للمسـبقات الذهن

 .الشيعي بوي  خاص

 



 

  ارهاصات العقلنة

أفرزت التحوالت السياسية بعد الغيبة الكربى وبويـ  خـاص إثـر قيـام دولـة بنـي بويـ  الشـيعية تـايزات يف الوسـط 
الواقـ  السـيايس، الفقهياالكالمي الشيعي، انشقت ىلن خط فقهياكالمي يديد ينخرط يف الشأن العام ويتفاىلـل مـ  

ففي مقابل الخط التقليدي املتلبلس بصورة شب  كاملة باالخبار الروايات واالنغ�  يف تـراث االنتظـار واىلتـزال الحيـاة 
السياسية، وىلدم االقرار بيىلية الدول القائة يف ىلرص الغيبة، نشـأ خطـأ ايتهـادي يؤسـس لفقـ  الواقـ ، تـأثر بحركـة 

تركة الفلسفة والعقليات التي تنامت بدرية كب�ة يف القرن الرابـ  الهاـري، انتاـت معهـا االيتهاد يف العال السني، و 
آليات ىلقلية استعارها الفقي  با يسمح ل  تأويل الروايات املتصلة باالنتظار والغيبـة اسـتنباط االتكـام وفـق القواىلـد 

 .الكالمية املنطقية

من الحركة االصولية يف العال السني يف مرتلة مبكـرة مـن ىلرصـ ثة ضغووات شديدة التأث� تعرض لها فقهاء الشيعة 
الغيبة ، تدف  باتاا  البحث ىلن وسائط ىلقلية تتيح للفقي  انتـاج معـارف وأتكـام يديـدة ، واملطالبـة بااليتهـاد، أي 

الشـيعة  بالتاديد، ىل  اسا  املحاكاة للنصوص دون االغرا  فيها، بعنى التفريـ  ىلـ  االصـول، فقـد تواضـ  فقهـاء
االوائل ىل  مصطلح (رواة الحديث، با هو وظيفة للفقي ، يضطل  بام  الروايات دون اضـافة وىليـ  الخـاص ىلليهـا، 
وهو مصطلح يدل بوضوح ىل  أن الغاية هي غر  االىلتقاد بادارة وكفاية النص الديني، با يؤهل الفـرد للعمـل مـن 

بالضبط متبنى الخط االخباري، الذي يحيل اىل نفي مطلق لنيابة  أيل االلتزام بفحوى قول املعصوم دون واسطة ، وهو
 .الفقي  ىلن االمام املعصوم

وقد تصدى فقهاء الشيعة يف املرتلة االوىل انطالقاً من الدفا  ىلن الـذات لـدف  تهمـة التلـبس باالخبـار ىلـن املـذهب 
اد، الـذي اكتسـب مـدلوالً سـلبياً يف الـوىلي الشيعي، وقلة املسائل لعدم اخذ الشيعة بالتفري  ىل  االصـول، أي االيتهـ

، ، وهـذا يفرسـ سـبب ىلـزوف 48الفقهي الشيعي القديم ، وكان أقرب اىل القول بالرأي أو االيتهـاد يف مقابـل الـنص(
فقهاء الشيعة ىلن االيتهاد واىلالنهم الحرب ىل  اآلخذين ب ، ومن ذلك تعرض الشـيخ محمـد بـن أتمـد ابـن الانيـد 

، لحملة ضارية من فقهاء الشيعة ، بعد تصنيف  كتاب (تهذيب الشيعة، يف ىليين مالـداً، ويعـد هـ378االسكايف (ت 
االسكايف أول فقي  شيعي يأخذ بالقيا  وأول من فتح باب اسـتنباط الفـرو  ىلـ  وريقـة فقهـاء السـنة، فكـان كتابـ  

قضاً ىللي  باسم (النقض ىل  ابن الانيـد يف يامعاً للفرو  واالصول واالستدالل، فكتب الشيخ املفيد تلميذ ابن الانيد ن
ايتهاد الرأي،، وكتب املرتىض يف االنتصار، يف بداية القرن الخامس للرد ىل  ابن الانيـد وقـال مانصـ  (إ�ـا ىلـولل ابـن 

،، أما الشيخ الطويس يف (الفهرسـت، فقـال ىلنـ  (كـان ييـد 49الانيد.. ىل  رضب من الرأي وااليتهاد وخطأ  ظاهر،(
 .(50ف تسن ، اال أن  كان يرى القول بالقيا  فُرتكت لذلك كتب  ول يعولل ىلليها،(التصني

م النص التايل وصفاً لطبيعة الساال املتنامي يف تلك الفرتة تول موضوىلة االيتهاد ، تيث يقول الشـيخ الطـويس  ويقدل
اىل ىللم الفرو  يسـتحقرون فقـ  اصـحابنا يف (املبسوط، : ( ..فإ� ال أزال اسم  معي مخالفينا من املتفقهة املنتسب� 

االمامية ويستنزرون  ، وينسبونهم اىل قلة الفرو  وقلة املسائل، ويقولون إنهـم أهـل تشـو ومناقضـة، وأن مـن ينفـي 
القيا  وااليتهاد ال وريق ل  اىل كثة املسـائل وال التفريـ  ىلـ  االصـول ألن يـلل ذلـك ويمهـور  مـأخوذ مـن هـذ  

يهل منهم بذاهبنا، وقلة تأمل ألصولنا، ولو نظـروا يف أخبارنـا وفقهنـا لعلمـوا أن يـلل مـاذكرو  مـن الطريق� ، وهذا 
أما خصوصاً   املسائل مويودة يف أخبارنا ومنصوص ىللي  ىلن أئتنا الذين قولهم يف الحاة ياري مارى قول النبي



ل الفرو  فال فر  من ذلـك اال ولـ  مـدخل يف أصـولنا أو ىلموماً أو ترصيحاً أو تلويحاً . وأما ماكثوا ب  كتبهم من مسائ
غ املص� اليها من البنـاء  ومخرج ىل  مذاهبنا ال ىل  وي  القيا  بل ىل  وريقة تويب ىلل�ً ياب العمل ىلليها ويسول
ن ىل  االصل وبراءة الذمة وغ� ذلك،، ويرد الشيخ الطويس تنامي االتاا  االخباري الشيعي واتاام فقهـاء الشـيعة ىلـ

ولوج ىللم االصول اىل (قلة رغبة هذ  الطائفة الشيعية في  وترك وىلنايتهم ب ، ألنهم ألفوا االخبار وماروو  مـن رصيـح 
 .(51االلفاظ تتى أن مسألة لو غ� لفظها وىلربل ىلن معناها بغ� اللفظ املعتاد لهم لعابوا منها وقرص فهمهم ىلنها،(

 تلك الفرتة ىلـ  (تـدوين كتـبهم الفقهيـة باالقتصـار ىلـ  نقـل الروايـات ومن الواضح هنا، أن ىلل�ء الشيعة دريوا يف
بأسانيدها واالفتاء بهذا النحو يف املسائل الفقهية، فكان كل كتاب يعد مسنداً للرواي ، قد يمـ  فيـ  مامـو  رواياتـ  

ضـوابط الفتيـا وهكـذا مىضـ  ىلن االمامة أو االئة يف كتاب  وكان االفتاء بشكل نقل الرواية بعد اىلـ�ل النظـر ومراىلـاة
 .القرن الثالث

وباواللة القرن الراب  ظهر لون يديد يف الكتابة والفتيا وهو االفتاء بتون الروايات م  تـذف اسـنادها والكتابـة ىلـ  
هذا النحو م  اىل�ل النظر والدقة يف تييز الصحيح ىلن الزائف فخرج الفق  يف ظاهر  ىلن صورة نقل الرواية ، واتخـذ 

 .(52س  شكل الفتوى املحضة،(لنف

واختلفت الروايات تول بدء فتح باب االستنباط، يقول امل�زا التربيزي مانص  (فكان أول من فتح باب استنباط الفرو  
من أدلتها الشيخ محمد بن أتمد بن الانيد الكاتب االسكايف واملعارص للكليني والصدو . كتب الفرو  الفقهية وىلقد 

تاب (تهذيب الشيعة، وكتاب (االتمدي، ثم اقتفى اثر  الحسن بن ىليل ابن ىلقيـل املعـروف بـالع�� لها االبواب يف ك
ف (املقنعـة، ثـم كتـب املرتىضـ (االنتصـار، ، وكتـب الطـويس  الحذاء وسار ىل  الخط نفسـ  الشـيخ املفيـد الـذي ألـل

 .(53(املبسوط، و(الخالف، و(النهاية،(

أن (أول مـن فـتح هـذا البـاب ىلـ  ويـ  الشـيعة برصـاىلية هـو والـد الشـيخ  أما الشيخ يعفر السبحا� فيذهب اىل
هـ ، فألف كتاب (اليائ ، لولـد  الصـدو .. فتبعـ  ولـد  329الصدو  (ىليل بن الحس� بن موىس بن بابوي ، املتويف 

هــ يف 413تـويف هـ فألف (املقن  والهداية، وتبع  شيخ االمـة ومفيـدها (محمـد بـن الـنع�ن، امل381الصدو  املتويف 
ـد محمـد واىلـظ زادة 54هــ ، يف النهايـة،(410(املقنعة، وشيخ الطائفـة محمـد بـن الحسـن الطـويس املتـويف  ،، وىلضل

ح في� بعد ما تواوأ بعض ىلل�ء السـ�ة الشـيعة ىلليـ : أن املؤسـس االول لاليتهـاد هـو  الخراسا� هذا الرأي، وإن ريل
هـ، ، وبعـد  بـن الانيـد املعـارص للشـيخ الصـدو  (ت 381خ الكليني (ت الحسن بن اب ىلقيل الع�� املعارص للشي

هـ، ، وكان الشيخ املفيد تلميذاً لهذين وكان تسن الظن به� فتاب  وريقته� ومن  ترسلى ذلـك اىل والبـ  الـذين 381
  من كتبه�، إذ ، ولكن ليس هناك ما �كن الريو  الي55تخريوا ىللي  ومنهم السيد املرتىض والطويس ومن ىلارصه�(

 .ل يبق منها سوى ماينقل  الفقهاء االوائل مثل املفيد واملرتىض والطويس من آراء تعود اليه�

،، وأنـ  أول مـن وضـ  56ورغم ذلك يبقى الطويس هو (املؤسس االوتد لطريقة االيتهاد املطلـق يف الفقـ  وأصـول ،(
الرواية،، والفق  املستنبط (فق  الدراية،، إذ يتفق الكث�ون (ىلـ  فيصالً ب� وريقت� يف الفق : الفق  املنصوص (= فق  

 .(57أن هذا اللون من الفق  كان رواي  واستقرار  رسمياً ىل  يد الشيخ الطويس(

وفقهياً ، ستنشأ من خالل الشخصية الفقهية املركبة لدى الطويس أول معركة ب� اتاـاه� فقهيـ� (أصـويل ا ىلقـيل يف 
نقيل، وللدته� ظروف املرتلة التي ىلاشها الطويس، مرتلة انتقالية مربكـة تـرتدد بـ� التمسـك بخيـار  مقابل اخباري ا

النقل ، كخيار نهائ لعمل الفقي ، أو التوسل بالعقل يف وىلي النص ، ويعد الشيخ الطويس اول من اسس لالختالف بـ� 



لخالف، يظهر أنـ : ماتهـد رصف ، أصـويل بحـت، بـل الفقهاء الشيعة، فقد لوتظ أن الطويس يف كتابي  (املبسوط، و(ا
 .ربا سلك مسلك العمل بالقيا  واالستحسان يف كث� من مسائله�

ولكن يف كتاب  (النهاية،: سلك مسلك االخباري الرصف، بحيث أن  ال يتااوز مضام� اخبار، وإن ل يتعد مناوق اآلثـار، 
خالل كتابـ  (النهايـة، : (ل يسـلك مسـلك الفتـوى، وا�ـا مسـلك وتسب رأي محمد بن ادريس الحيل يف الطويس من 
 .(58الرواية، وكتاب  كتاب الرواية ، ال كتاب فتوى ودراية،(

ويف الواق ، ليست التصنيفات الفقهية وتدها املث�ة للخالف والتي تعـرب ىلـن تاـاذب اتاـاه� متنـافرين، وإ�ـا هـي 
كملـ� للكتـب االربعـة لـدى الشـيعة االثنـى ىليـية، وهـ� (االستبصـار، منعكسة ايضاً تتى يف تصنيفي  الروائي� امل

و(تهذيب االتكام،، ول يكن ب� الشيعة اختالف كث� قبل تصنيف الطويس له�، ألن مدار ىلملهم تسب الخوانسـاري 
�ة ويمـ  (أتاديث كتاب (الكايف، ول يكن ب� اتاديث كتابـ  اخـتالف ، وملـا صـنلف الشـيخ رتمـ  هللا مصـنفات كثـ

 .(59االتاديث املختلفة، واختلف يف كتب  يف فتاوي  إيرتأ االمامية ىل  االختالف. .،(

 

 

 :و�كن تقسيم الحياة العلمية للشيخ الطويس اىل مرتلت�

صنلف خاللها كتابي  الكب�ين يف الحديث (تهـذيب االتكـام، و(االستبصـار،، كتـبه� يف بـدايات تياتـ   مرحلة النقل:ـ 
ية، وال يعني ذلك نفي أو اثبات خضوىل  لتأث� مبارش من استاذ  الشيخ املفيد خالل الخمس سنوات التي قضاها العلم

 .الطويس يف مالس در  الشيخ املفيد، فاالخ� اىل يانب نزوىل  الشديد نحو الكالم كانت ل  نزىلت  االخبارية ايضاً 

الخرى، التي كان أقطابها ينشطون يف بغداد، فاستحسـن نظـرات بدأ فيها االنفتاح ىل  ىللوم املذاهب ا مرحلة العقل:ـ 
ن آراء املذاهب االسالمية يف كتابيـ  (تفسـ� التبيـان، و(الخـالف، وفـو   املذهب الشافعي يف االصول والكالم، وقد ضمل

سـنة. . ذلك (ترويا  الفق  التفريعي واشاىلت  وريقـة (االيتهـاد، بـ� الشـيعة ىلـ  النحـو املعمـول بـ  ىلنـد أهـل ال
ــن  ــات م ــراد  للرواي ــوط، واي ــي� يف كتاب (املبس ــافعي وال س ــام الش ــب االم ــن كت ــاً م ــاراتهم وخصوص ــ  ىلب ةاقتباس

،، وربا بسبب وريقت  هـذ ، ىلـدل  تقـي الـدين السـبك يف (وبقـات الشـافعية، والعالمـة يـالل الـدين 60ورقهم..،(
 .، قبل أن ينتكب من  اىل التشي  ىلند املفيد61السيووي يف (وبقات املفرسين، ىل  أن  كان شافعي املذهب(

ولعل من املناسب االشارة هنا اىل دور ىللم الكالم يف العقل الشيعي، ومن الثابت أن ىللـم الكـالم ىلنـد الشـيعة تأسـس 
وكـان الهـدف منـ  أي ىللـم الكـالم الـدفا  ىلـن  ىل  يد هشام بن الحكم (أتد ابرز تواريي االمام يعفر الصـاد 

ىل  املخالف�، ثم تنامى وسط الشيعة كل� ازدادت تركة الرتيمة وتفاقمت السااالت املذهبيـة، اىل أن  املذهب والرد
بلغت الذروة يف أواخر القرن الراب  الهاري ىل  يد الشيخ املفيد، تيث بر  يف اتقان هذا الفن يف الاداالت الكالميـة، 

وىل  تد قول الخطيـب البغـدادي يف تريمـة الشـيخ املفيـد  وكان من سحر بيان  الكالمي أن  اقن  خلق كث� بالتشي 
 .(62(هلك ب  خلق من النا  اىل أن أراح هللا املسلم� من ..،(



ومن الواضح ايضاً، أن ييل املفيد واملرتىض وشـيوخهم واملعـارصين لهـم وصـوالً اىل الشـيخ الطـويس نفسـ ، ل يعـرف 
، وهكذا ايضاً تحك تصانيف  ، فأكثها يف املسائل الكالمية في� ل ينـل بوصف  ييل فقهاء، بل كان مريعاً يف ىللم الكالم

الفق  سوى نسبة ضئيلة، وربا ذلك ىلائد يف يزء من  اىل كون التشي  كمذهب إثني ىليي وايـديولوييا تامـة كـان يف 
ة اشـكاالت بدايات تدوين معارفـ  وكـان بحايـة للتحصـن باسـتدالالت منطقيـة ومحاياـات كالميـة رصـينة ملوايهـ

املخالف�، ومن يهة ثانية الاو الكالمي النشط يف بغداد كمركز ىللمي يحتضن تيارات مذهبية متنافرة م� يشا  ىل  
اتقان فن الكالم للدخول يف معارك ساالية من قبيل (فـإن قـالوا قلنـا،، وهكـذا سـيظهر مـن خـالل نظـرة ىلـ  قائـة 

مؤلفـاً تشـكل  200كتاباً ورسالة يف ىللم الكالم مـن أصـل  180مثال بارز تصانيف تلك الطبقة من العل�ء، أن للمفيد ك
مامو  ما كتب  املفيد يف تيات ، فالشيخ املفيد ل يعرف بوصف  فقيهاً أو اصـولياً وإ�ـا ىلـرف مـتكل�ً، وهكـذا وصـف  

م يف صـناىلة الكـالم معارصو  فقال ىلن  ابن النديم يف (الفهرست، :(انتهت يف ىلرصنا رياسة متكلمي الشيعة الي ،  مقـدل
 .(63ىل  مذهب اصحاب .. ،(

وأياً كان االمر، فقد هدأت العاصفة التي اثارها فقهاء ومتكلمو الشيعة ضد ابن الانيد، وازدادت الحاية برور الوقـت 
والسنة  اىل فتح باب االيتهاد كل� تباىلد الفقي  ىلن زمن صدور النص، وامتدت الفاصلة الزمنية بين  وب� ىلرص الكتاب

واملضاىلفات التي يخلفها ذلك التمدد الزمني املتواصل با يفرض ىل  الفقي  ا املتكلم االضطال  باملسـائل املسـتحدثة ، 
واالنخراط يف العملية االيتهادية وهذا بدور  سيع� الفقي  ا املتكلم الشيعي ىل  الخروج من اسار االخبار والروايـات 

املستحدثة التي ل يرد فيها نص ، وبدأت بـوادر خـط فقهـي أصـويل بـالظهور تـدرياياً ، واىل�ل العقل يف املوضوىلات 
ن  الكليني والصدو  الطويس، واشتغل بتدوين تراث  االصويل فكتب  ينشق من داخل االتاا  االخباري السائد الذي دشل

 (الذريعة،، وكتب ساالر بـن ىلبـد الشيخ املفيد (التذكرة بأصول الفق ،، ثم اقتفى أثر  تالمذت  فكتب الييف املرتىض
هـ، كتاب (التقريب يف أصول الفق ،، وكتب الشيخ الطويس (العدة يف االصول،، وستكتب ىل  436العزيز الديلمي (ت 

د العقل بزخم كب� ورشىلية توازي رشىلية النص، با �هلـد االيـواء الشـيعية العامـة ىلـ   يد الطويس مرتلة يديدة تزول
 ..هية وايت�ىلية يد هامةتقبلل تغي�ات فق

 : تأصيل رشعي لسلطة برشية

  االنزال  نحو الواق  وترتيل الطوب

ل آليات تفك� الفقي ، تتبدل تبعاً لها وظيفت  ايضاً، ففيهاً يغدو الفقي  أكث من كون  راوياً للنص، وإ�ا بحسب   م  تبدل
اً ايضاً وتالياً صانعاً لنص  ل الاديد يصبح مفرسل يديد سيتعامل مع  السـلف مـن الفقهـاء املتـأخرين ىلنـ  تعامـل التبدل

النص الديني (تاماً كتعامل فقهاء القـرن السـاد  الهاـري مـ  ايتهـادات الشـيخ الطـويس،، وبالتأكيـد سـيثمر هـذا 
التعامل من يهة واتدة ىل  االقل، وهي ايرتار مقوالت  يف موضو  ياري تسم  تينذاك، وبالتايل فهـو يسـاىلد ىلـ  

سوية واتدة من االشكالياتالكربى يف وريق الفقي  االمامي، وستعكس هذ  التسوية بال ريب نفسها يف الفق  والرؤيـة ت
 .الفكرية والفلسفية والسلوك لدى الشيعة

ولعل أول اشكالية مقلقة وايهت الفقي  الشيعي بعد الغيبة الكـربى، والتـي كشـفت اىل تـد مـا ىلـن خلـل بنيـوي يف 
ي اشكالية السلطة، إذ ل يعد الحديث ىلن االمامة يف الوقت الراهن ممكناً، فقد زالت م  غياب االمـام الوىلي العام، ه

امكانية اقامة الدولة الدينية االلهية، وأصبح وىلي الواق  رضورة موضوىلية، فليس ثة وريـق سـوى التفكـ� يف تطـوير 
د الغيبة، فال سبيل امام الفقي  اال االنخـراط يف الواقـ  معارف وآليات تتناغم ووبيعة الزمان الذي يحيا في  الشيعة بع



بقدر أكرب من الح�سة والفاىللية، فمسئولية الفقيـ  بعـد الغيبـة قـد تضـاىلفت واصـبح بوصـف  نائبـاً يضـطل  بهمـة 
 .تأسيس بنى التفك� الاديد، م  االتتفاظ بوهج ونفوذ وتأث� البنى الفكرية االصيلة

اليىلية الشيعية بعد الغيبة هي من نو  البنى املؤقتة ولكنهـا يف آن، قابلـة للد�ومـة مـ   إن التأسيس لبنى السياسة
استمرار ذات الوض ، وترسي ىلليها نفس القوان� واالتكام التي ترسي ىل  االمامة مـ  بعـض االسـتثناءات ورد ذكرهـا 

يف الشـأن العـام، ونزوىلـ  النشـط نحـو بنـاء  سلفاً التي سويلت تدرياياً يف مراتل التقة، وتحديداً بعد انغ�  الفقي 
 .دولة خاصة ب 

اال أن  وبالريو  اىل الحقائق التاريخية والفقهية ، بإمكاننا القول إن الفقهاء االوائل ل يكونوا معني� بالسلطة كطموح 
يف كيفيـة التعـاوي للوصول اليها، ولكن ىلنوا من تنظ�اتهم تد التسليم بسلطة غ� رشىلية، م  بعض االتكام الفقهية 

معها، و�كن استكنا  هذ  املهمة من خالل السؤال الكبـ� الـذي فـرض نفسـ  ىلـ  فقهـاء الشـيعة يف القـرن� الرابـ  
 .والخامس : ماتكم العمل م  السلطان؟

يـة ول يكن معلوماً ىل  وي  الدقة تاريخ ورح السؤال، إذ ليس ثة مصادر تاريخية، �كـن أن نهتـدي بهـا ملعرفـة بدا
تأريخ بحث ىلمل السلطان يف الفق  الشيعي بعد الغيبة الكربى، ولكن سنحاول ربـط ذلـك التحـول النـوىلي يف الحقـل 
الفقهي الشيعي بانعكاسات  املوضوىلية، و�كن القول ويف موضوىلة ىلمل السـلطان التـي نحـن بصـددها ، كـان فقهـاء 

ة لتحقيق التوازن الفقهي قبالـة فريـق االخبـار. فـ� صـنلف  الشيعة يصدرون يف ايتهاداتهم يف املراتل االوىل ىلن التقي
اىلالم هذا الفريق من كتب فقهية اشتملت ىل  آراء يديدة يف العمل السلطا�، كان يصـدر ىلـن تالـة اسـتثنائية غـ� 
وبيعية يف زمن الغيبة ، مؤسسة ىل  وائفة روايات ىلن االئة تض  تقييـدات للعمـل مـ  السـلطان منهـا مـاروي ىلـن 

 .(64كفارة ىلمل السلطان قضاء توائج االخوان، ويف رواية (االتسان اىل االخوان،(،: المام الصاد ا

لريل من شيعت  ويدىلى ىلبد هللا الناايش، أسندت الي  والية االهواز، فسـأل   ك� ناد رسالة مطوللة لالمام الصاد 
ان العبايس، فرسد الصاد  يف رد  ىل  الرسالة يملة الناايش االمام الصاد  ىلن تدود الترصف يف الوالية يف ظل السلط

 .(أنظر امللحق االول، وأهل البيت  توصيات، مشتملة ىل  أتاديث ىلن الرسول

وتبدو أهمية الرسالة يف كونها تؤسس لنمط يديد من العمل السلطا�، وتأت يف مرتبة ثانية مـن تيـث االهميـة بعـد 
فاالخ�ة تؤسس لربنامج م�رسة السلطة يف ظل السـلطان العـادل، ويف االوىل تؤسـس رسالة االمام ىليل اىل مالك االشرت، 

 .لطريقة م�رسة السلطة يف ظل السلطان الاائر، ولذلك صارت هذ  الرسالة مريعاً لفقهاء الشيعة يف ىلرص الغيبة

وخطـورة مسـألة ىلمـل إن مارد مرايعة لتصنيفات فقهاء الشيعة يف املرتلـة االوىل مـن ىلرصـ الغيبـة، تظهـر تايـة 
السلطان، فالشيعة بعد غيبة االمام املعصوم كانوا يف مسيس الحاية اىل مسوغات رشىلية لطريقة التعامل م  السلطان 
بعد انتهاء ىلرص النص (=غياب االمام املعصوم،، ولربا كان فقهاء وىلل�ء الكالم الشيعة كانوا أشد تاية مـن نظـرائهم 

تاسمة ومتوازنة تول وبيعة العالقة مـ  السـلطة، بـالنظر اىل التقييـدات الصـارمة التـي  السنة يف التوصل اىل ايابات
وضعتها نظرية االمامة ىل  اتباىلها، وقد يصلح تعضيداً لهذا الرأي االشارة اىل أن فقهاء الشيعة سـبقوا نظـرائهم السـنة 

ذا املوضـو  قبـل أن يبـدأ املـاوردي (ت يف االيابة ىل  العمل السلطا�، فقـد كتـب املفيـد واملرتىضـ والطـويس يف هـ
هـ، بتصنيف (االتكام السلطانية،، م  التذك� بأن االخ� أشـمل مـن تيـث 458هـ، وابو يعيل الفراء الحنبيل (ت 450

 .موضوىلات  ومنها  الفقهي



ة مـن فقهـاء ا وم� يلفت االنتبا ، أن بحث ىلمل السلطان من الخطورة بكان، االمر الذي اصبح تكراً ىل  نخبة النخب
ل هذا االمـر ىللـ�ء كبـار تـازوا ىلـ  مكانـة مرموقـة يف  متكلمي الشيعة يف تلك الحقبة التاريخية الحساسة، فقد تكفل
اوساط الشيعة ، بل وتسنموا زىلامة املذهب والرئاسة الدينية يف ىلرصهم، وممن خالطوا السلطان ، وبنوا صالت معـ  ، 

غ مخالطة السلطان والتعاون مع ، وقد ذكر آغا بزرك وهـرا� يف االمر الذي فرض ىلليهم ابداء رأي فقه ي ا ىلقيل ، يسول
(الذريعة اىل تصانيف الشيعة، مصنف� تول ىلمل السلطان االول كتاب ىلمل السلطان ألب ىلبد هللا الحسن بـن أتمـد 

ي� اب الحسـن محمـد بـن بن املغ�ة البوشيخي شيخ بعض مشايخ الناايش، والثا� رسالة يف ىلمل السلطان لشيخ القم
، ، وذكـر الشـيخ الطـويس يف (الفهرسـت، يف 65هــ، اسـتاذ الشـيخ املفيـد (368الحسن بن أتمد بن داود القمي (ت 

 .(66مصنفات الشيخ الصدو  محمد بن ىليل بن الحس� بن موىس بن بابوي  القمي كتاباً باسم (كتاب السلطان،(

يف ، إذ ل نعث ىل  أي منها يف املكتبات الشيعية الكـربى، وسـنكتفي بقـراءة ولن تتاح لنا هنا فرصة قراءة هذ  التصان
تصانيف ثالثة �اذج من مشاه� فقهاء الشيعة، برزوا يف فرتات متعاقبة، و نظلروا يف بحوثهم الكالمية لعمـل السـلطان، 

حاول هنا قراءة كل �وذج بقدر وأصبحت آراؤهم مورد استدالل وبحث يف التصنيفات الفقهية يف املراتل الالتقة، وسن
 ..من التحليل والتمعن

 (هـ 413 - 338ـ الشيخ محمد بن محمد بن النع�ن املعروف بـ (الشيخ املفيد، (

ىلاش الشيخ املفيد وهو زىليم املذهب الشيعي يف ىلرص  يف فرتة انك�ش الدولة العباسية وضعفها، ايـام سـيطرة امـراء 
السلطة يف بغداد، فكانت ل  وياهة ىلند ملوك االوراف مليل كث� من أهل ذلك الزمان  االقاليم، وتويل بني بوي  شؤون

اىل التشي ، وبلغ من اترتام ىلضد الدولة ل  أن  (كان يزور  يف دار  ويعود  اذا مرض،، وهكـذا ىلـاش الشـيخ املفيـد يف 
الرواتب ل  ولتالميذ ، وخصصت ل   كنف الدولة البويهية، وتظي بصالت وثيقة ومنتظمة م  الدولة العباسية، فأيرت

يام  (براثا، يف منطقة الكرخ لوىلظ ، واقامة الصالة يمعة وي�ىلة، وكان ل  نشاط فعال يف ماـال الفقـ  وااليتهـاد، 
وورتت يف ىلرص  ألول مرة مسألة العمل م  السلطان ويشمل كل سـلطان قـام يف ىلرصـ الغيبـة ـ ، فكانـت مقاوعـة 

الـذي تتمحـور تولـ  االتكـام السـلطانية الشـيعية وأن املشـاركة تـرد يف بـاب االسـتثناءات  السلطة ك� أسلفنا االصل
، فكان تويل منصب يف الحكومات ىلامة يعد يف كل االتوال من املحرمـات، فكتـب 67والحاالت االضطراية كأكل امليتة(

ومن اتوال وايب وإما معـونتهم ىلـ  الشيخ املفيد يف ذلك :(إن معاونة الظامل� ىل  الحق وتناول الوايب لهم يايز 
الظلم والعدوان فمحظور ال ياوز م  االختيار. وإن الترصف معهم يف االىل�ل فإن  ال ياوز اال ملن أذن ل  امام الزمـان 
وىل  من يشرتط ىللي  يف الفعال وذلك خاص ألهل االمامة دون من سواهم ، وأما املتابعة لهم فـال بـأ  فـي� اليكـون 

(لرضر، اهل اال�ان واسـتع�ل  ىلـ  االغلـب يف العصـيان وامـا االكتسـاب مـنهم فاـايز ىلـ  ماوضـعنا  ظاهر ترضر 
ل 68واالنتفا  بأموالهم وان كانت مشوبة تالل ملن سمينا  من املؤمن� خاصة دون من ىلداهم من ساير االنـام،( ، مثـل

ذهبي العميق من خالل تداىليات  يف االييال الفقهيـة هذا الرأي تقعيداً فقهياً �كن ادراك مغزا  السيايس والفقهي وامل
الالتقة، رغم ماقد يكتنف الرأي من تقييدات تظهر ألول وهلة لليوط الصارمة املدرية يف مسألة ىلمل السـلطان، اال 
 أنها يف الواق  تؤسس ملناخ فقهي ايتهادي يديد يارؤ ىل  تطوير االتكام الفقهية ويغذي تركة الفقـ  املرتكـز ىلـ 
اسا  ىلقلنة النص، فاضافة اىل رأي  يف العمـل مـ  السـلطان الظـال ، فـإن الشـيخ املفيـد يـريس مبـدأ ىلامـاً يف الحقـل 

 .(69السلطا�، ويؤكد ويوب ويود نظام يف كل زمان ، ويقرر بأن النا  تكون يف ظل النظام اكث صالتاً وأقل فساداً(

وهذ  املوازنة التي يقيمها الشيخ املفيد ب� الغيبة وويوب ويود النظام العام الذي ب  تنتظم شـؤون النـا  ويحفـظ 
ب  االمن ، �هد من خاللها لنحل الفقي  بعض مهام النيابة ىلن االمام الغائب، ولعل من ثرات السـااالت املذهبيـة مـا 



قالوا بأن غيبة االمام واوالتها تفيض اىل تعطيل الحـدود، وىلـدم نفـاذ ورد يف اتتااج الشيخ املفيد ىل  خصوم  الذين 
االتكام، وال دىلوة اىل تق، وال يهاد ىلدو، فرد الشيخ املفيد هذا االىلرتاض ، بتدش� اصـطالح (النيابـة،، بـا نصـ  (وال 

ين يحتاج أي االمام هو اىل توىل ذلك بنفس ، ك� كانت دىلوة االنبياء ىللـيهم السـالم تظهـر نا يبـاً (نائبـا، ىلـنهم، واملقـرل
بحقهم، وينقط  العذر بها في� يتأت ىلن ىللتهم (كذا، ومستقرلهم ، وال يحتايون اىل قط  املسـافات لـذلك بأنفسـهم، 
وقد قامت الدىلوة ايضاً نايباً ىلنهم بعد وفاتهم، وتثبت الحاة لهم يف ثبوتهم بامتحانهم يف تياتهم وبعد موتهم، ومـدل 

 .(70اىل (الحدود وتنفيذ االتكام، والاهاد،(مظلة النيابة 

وناد ثة مفصلة لنيابة الفقي  يزئياً ىل  املوضوىلات ذات الصلة املبارشة باالمام، فثبلت للفقيـ  ابتـداءا مهمـة االفتـاء 
مـن للنا  وقال يف ذلك (فأما املمتحن بحادث يحتاج اىل ىللم الحكم في  فقد ويب ىللي  أن يري  يف ذلك اىل العل�ء 

،، ثم منح الفقي  مهمة الفصل ب� املتنـازىل� وقـال (ياـب ىللـيهم رد مـا اختلفـوا فيـ  اىل الكتـاب 71شيعة االمام..،(
والسنة ىلن رسول هللا ص  هللا ىللي  وآل  من يهة خلفائ  الراشدين من ىلرتت  الطـاهرين، ويسـتعينوا يف معرفـة ذلـك 

د يف كتاب72بعل�ء الشيعة وفقهائهم..،(   الفقهي (املقنعـة،، مـن هـذ  املهمـة ، فأيـاز للفقهـاء تـويل القضـاء ،، وصعل
بالنيابة ىلن االمام ، وقال :(فأما اقامة الحدود: فهو اىل سلطان االسالم املنصوب من قبـل هللا تعـاىل ، وهـم ائـة الهـدى 

ىل فقهـاء شـيعتهم مـ  من آل محمد ىلليهم السالم، ومن نصبو  لذلك من االمراء والحكـام، وقـد فولضـوا النظـر فيـ  ا
 .(73االمكان..،(

ويف واق  االمر، إن من شأن هذ  االراء أن ترفد تركـة الفقـ  الشـيعي باملـة مـن التصـورات التـي تسـهم يف ترشـيد 
العملية الفقهية وإنضايها وتسوية النظرة السلبية العدائية للسلطة السائدة يف الوسط الفقهـي، وبكلمـة فـإن الشـيخ 

،، أو ايرتارهـا والنسـج ىلـ  74اآلراء السبيل للايل الالتق الذي أخـذ بـالتفري  ىلـ  اصـول املفيـد( املفيد مهلد بهذ 
 .منوالها

 (هـ 435 - 355ـ ىليل بن الحس� املعروف بـ (الييف املرتىض، (

. وقـد أقـام ورث ىلن ابي  منصب نقيب نقباء الطالبي� ، وويل امارة الحج والنظر يف املظال وقضاء القضـاة ثالثـ� ىلامـاً 
املرتىض ىلالقة وثيقة بالخالفة العباسية وتظي باترتام الخلفاء العباسي� يف ىلرص : الطائ  ، والقادر، والقائم، تتى أنـ  
واوأ الخليفة ىل  أن يأخذ من الشيعة مائة ألف دينار لالىلرتاف بذهبهم اىل يانـب املـذاهب االربعـة، رشيطـة رفـ  

ب اليهم فقبل الخليفة فبذل املرتىض مـن مالـ  الخـاص ثـان� ألفـاً وولـب مـن الشـيعة التقية واملؤاخذة ىل  االنتسا
هـ اندلعت معارك دامية يف بغداد اثر وفاة السلطان البـويهي رشف 434،، ويف العام 75االيفاء ببقية املال فلم يفوا ل (

 .ديدالدولة فأتر  منزل املرتىض وقىض بقية ىلمر  يرقب التحوالت السياسية بقلق ش

وقد شهد ىلرص املرتىض يدالً سياسياً نشطاً وواسعاً ، إذ ظلت مسألة العمل م  السلطان (الظال، ، تحظـى بقـدر كبـ� 
من اهت�م الشيعة يف ذلك الوقت، ولربا كانـت االيابـة ىلـ  تلـك املسـألة مهمـة بـنفس الدريـة بالنسـبة لليـيف 

ر السـتاذ  املفيـد أن يحسـم الخـالف املرتىض بسبب من منصب  الرسمي وىلالقات  م  الخلف اء العباسي�، تيـث ل يُقـدل
تول هذ  املسألة يف اوساط ىلوام الشيعة ، فضالً ىلن فقهائهم ومتكلميهم ، ويريـ  السـبب املبـارش يف تنـامي الاـدل 

ـف  هــ، وزيـر418 370الفقهي ا السيايس تينذاك، اىل نقاش يرى يف مالس الوزير اب القاسم الحس� املغـرب ( ميل
هــ (ايلـول ا سـبتمرب 415الدولة البويهي ببغداد (وهو أكرب منصب وزاري يف الدولة البويهية، يف يـ�دى الثانيـة ىلـام 

م، والوزير املغرب أتد كبار مثقفي ىلرص ، وكان ىل  املذهب االس�ىلييل، فتنكب ىلن موونـ  مرصـ اىل ىلاصـمة 1024
ولل اىل املذهب الشيعي االثنـي ىليـي، وكـان يعـارض ىلمـل الشـيعة يف الخالفة بغداد بعد سيطرة آل بوي  ىلليها، وتح



الخالفة العباسية (الغصبية، ، وقد ورح سؤاال تول العمل م  السلطان، فكتب اليـيف املرتىضـ رداً ىلـ  اىلرتاضـات 
اسـتاذ  الشـيخ  الشيعة االيراني� واالس�ىليلي� يف مرص يف رسالة بهذا الخصوص(العمل م  السلطان،، اقتفى فيهـا اثـر

املفيد يف تقسيم السلطان، وىلزز رسالت  بءراء يديد، ولعل اظهرها واىلة السلطان الظال با نص  (الظال اذا كان متغلباً 
ىل  البلد فال بدل ملن هو يف بالد  وىل  الظاهر من يملة رىليت  ، من اظهار تعظيم  وتبايل  واالنقيـاد لـ  ىلـ  ويـ  

 .(فرض الطاىلة

الً لهذا الرأي يف رسالة املرتىض بعنوان (رسالة غيبة الحاـة، يقـول فيهـا:(إن ويـود الـرئيس املطـا  املهيـب وناد تأصي
املنبسط اليد أدىلى اىل فعل الحسن وأرد  ىلن فعل القبيح..وأن النا  ىلند االه�ل وفقد الرؤوساء يبالغون يف القبيح ، 

الرأي يعيد انتاج رأي استاذ  الشـيخ املفيـد يف مسـألة ويـوب ،، واملرتىض يف هذا 76وتفسد اتوالهم ويختل نظامهم،(
وتفظ النظام، و�ثلل هذا الرأي يف يوهر  تطوراً ىلظي�ً يف الفكر السيايس الشيعي واالسالمي ىلموماً، كون  يؤكـد ىلـ  

تكفل ىليشهم  فكرة باتت من أولويات الفكر السيايس الحديث، والقائة ىل  اسا  انضواء االفراد تحت رابطة سياسية
ن استقرارهم، وهي رابطة تواوأ الفكر السيايس الحديث ىل  تعريفها بالدولة  .، وتحفظ وتدتهم ، وتؤمل

بيد إن االقرار بويوب النظام السيايس، ال ينطوي يف وىلي املرتىض ىل  اىلرتاف ضمني بيوىليت ، وإ�ا النقاش هنا يـرد 
ىلة اليىلية فتندك يف تيز املفاضلة داخـل دائـرة النظـام، فالنظـام اليـىلي اىل التمييز ب� النظام والالنظام، أما موضو 

 .ىلند الشيعة ميوط باالمامة، ولكن هذ  امليوىلية ليست نفياً للنظام يف ىلدم تحقق اليىليةااالمامة

بيق، فرغم ىل  أن النقاش يف اليىلية والالرشىلية بهذ  الطريقة يعد تلقة مفرغة، تيث يتم الفصل ب� النظرية والتط
نفي املرتىض مليوىلية النظم القائة يف ىلرص الغيبة، فقد تعـاوى الفقيـ  الشـيعي معهـا وتسـنم مناصـب تساسـة يف 

، ويرد هـذا الـرأي اىل 77أيهزتها يقول املرتىض (ول يزل الصالحون والعل�ء يتولون يف أزمان مختلفة من قبل الظلمة،(
ـ  يف رشح هـذ  79ل باب الخروج ىل  السـلطان يف تـال املكنـة(،، وإن ل يقف78قاىلدة (ال رأي ملقهور،( ،، وربـا توسل

 .(80املسألة يف كتاب  (رسالة يف قتل السلطان،(

 ،هـ 460ـ  385ـ الشيخ محمد بن الحسن الطويس املعروف بشيخ الطائفة (

ية تتـى يعـل لـ  خليفـة ىلارص الشيخ الطويس الدولة البويهية وتظي باترتام كب� من يانب خلفـاء الدولـة العباسـ
الوقت (القائم بأمر هللا، كريس الكالم واالفادة..وكان لهذا الكريس يومذاك ىلظمة، وقدر فو  الوصف، إذ ل يعط اال ملن 

،، فكـان 81برز يف ىللوم  وتفو  ىل  أقران ، ك� تظي باترتام وزراء الدولة البويهية وتوىل زىلامـة الطائفـة يف ىلرصـ (
 .يعرف بشيخ الطائفة

وكان الطويس قرأ ىل  الشيخ املفيد مدة خمس سنوات يف بغداد، ثم اصبح أبرز والب اليـيف املرتىضـ ىللـم الهـدى 
دينار شهرياً، وقرأ ىللي  ىللم الكالم، وىللوم اللغة واالدب والتفاس�، والتـزم سـ�ت  يف الفقـ ، كـ�  12الذي قرر ل  مبلغ 

م رشوتات لرأي استاذ  يف مسائل ىلديدة، من ها ماذكر  يف كتاب  (الغيبة، والذي انطوى ىلـ  آراء غايـة يف االهميـة، قدل
أسس فيها لحقيقة انسانية فطرية بديهية تقـوم ىلـ  اسـا  أن الخلـق (ال ياـوز أن يخلـوا مـن رئـيس يف وقـت مـن 

ت كونهـا ، فاالصل ىلند الطويس (ويوب الرياسة، مستدالً ىل  ذلك (والذي يدل ىل  ويوب الرياسة ماثب82االوقات،(
لطفاً من الوايبات العقلية فصارت وايبة، كاملعرفة التي ال يعرلى مكلف من ويوبها ىلليـ ، ويعـزز هـذا الـرأي ىلقليـاً 
(إن من املعلوم أن من ليس بعصوم من الخلق متى خلو من رئيس مهيب يرد  املعاند ويؤدب الاا�، ويأخذ ىل  يد 

وق  الفساد وانتي الحيل واكث الفساد وقـل الصـالح، ومتـى كـان لهـم  املتغلب وتن  القوى من الضعيف وامنوا ذلك



رئيس هذ  صفت  كان االمر بالعكس من ذلك من شمول الصالح وكثت  وقلـة الفسـاد ونزارتـ ، والعلـم بـذلك روري ال 
 ،83يخفى ىل  العقالء فمن دفع  ال يحسن مكاملت ..،(

ظـال وواليـة الفقهـاء يف الحكومـات الاـائرة، فقـد ذكـر الطـويس يف ك� تذا تذو استاذ  يف مسألة واىلة السـلطان ال
تلخيص  لكتاب (الشايف، ألستاذ  الييف املرتىض مانصـ  (أن ترصـف الغاصـب ألمـر االمـة اذا كـان ىلـن قهـر وغلبـة، 

االمـوال وسولغت الحال لالمة االمساك ىلن النك�، خوفاً وتقية، ياري يف الي  مارى ترصف املحق يف باب يواز أخـذ 
ل الطـويس 84التي بقيت يف يد  ، ونكاح السبي، وماشاكل ذلك ، وإن كان هو بذلك الفعل موزوراً ومعاقباً..،( ،، ويتمثـل

 .هنا رأي استاذ  املرتىض

ك� تناول يف كتاب  الفقهي (املبسوط، مسألة العمل يف السلطة الظاملة، فأياز اقامة الحدود والقضاء ب� النا  يف ظـل 
الاور وقال مانص  (ومن استخلف  سلطان ظال ىل  قوم ويعل الي  اقامة الحدود ياز ل  أن يقـيم مـاىلليهم  تكومات

ىل  الك�ل ويعتقد أن  ا�ا يفعل ذلك بإذن من سلطان الحق ال بإذن سـلطان الاـور، وياـب ىلـ  املـؤمن� معونتـ  
الحكم والقضاء قال (وأما الحكم ب� النا  والقضاء وتكين  من ذلك مال يتعد الحق يف ذلك،، وبخصوص تويل الفقهاء 

ب� املختلف� فال ياوز ايضاً اال ملن أذن ل  سلطان الحق يف ذلك، وقـد فولضـوا أي االئـة االثنـي ىليـ ذلـك اىل فقهـاء 
 شيعتهم يف تال ال يتمكنون في  من توليت  بأنفسهم ، فمن تكن من انفـاذ تكـم أو اصـالح بـ� النـا  أو فصـل بـ�
املختلف� فليفعل ذلك ول  بذلك االير والثواب مال يخف ىل  نفس  وال ىل  اتد من اهل اال�ان ويأمن الرضـر فيـ ، 

 .(85فإن خاف شيئاً من ذلك ل ياز ل  التعرض لذلك ىل  تال،(

تصـلة باليـىلية وسناد ايضاً رضورة اىل التذك� هنا بأن اصالة النظام السيايس ك� يقدمها الشـيخ الطـويس ، ليسـت م
والالرشىلية فالطويس يف الوقت الذي يؤكد ىل  ويوب الرياسة ال يتنازل ىلن اليىلية التي �ثلها االمام وذلك من خـالل 
املعاي� التي ارشنا اليها سابقاً يف قيا  ميوىلية الدولـة كـ� تبلـورت يف االدبيـات الكالميـة والفقهيـة الشـيعية، ففـي 

وط ىل  رضب� أتده� يريـ  اىل مـن يبـت ىلليـ  ،والثـا� يريـ  اىل غـ� ، ومنهـا: رشوط ويوب الامعة، وهي رش 
،، ك� وض  يف مسألة ويوب الاهاد رشائط سبعة منها: 86السلطان العادل أي االمام املعصوم ، أو من يأمر  السلطان(

ا  رد  ىلـ  اشـكالية تكـم ،، ويف الحدود يرى الطـويس يف سـي87ويكون هناك امام ىلادل أو من نصب  االمام للاهاد(
الحدود يف تال الغيبة (فإن ظهر االمام ومستحقوها باقون اقامها ىلليهم بالبينـة واالقـرار ، وإن كـان ذلـك بوتـ  كـان 

،، فمهمة االمام اليىلي: الاهاد، وتوليـة االمـراء والقضـاء، 88االثم يف تفويتها ىل  من أخاف االمام والاأ  اىل الغيبة،(
 .(89استيفاء الحدود والقصاصات(وقسمة الفيء و 

�كن القول بأن النصوص املتقدمة كانت ترتدد يف بطون الكتب الفقهية الشيعية، بـل ثـة اتتـذاء تـريف لهـا يف بعـض 
 400كتب الفقهاء املتأخرين ىلن ىلرص املفيـد واملرتىضـ والطـويس، فهـذا القـايض ىلبـد العزيـز بـن الـرباج الطرابليسـ (

ابن ادريس يف (الرسائر يف تحرير الفتاوى، ينساان ىلـ  منـوال املفيـد واملرتىضـ والطـويس يف هــ، يف (املهذب، و 481
 ،.90باب ىلمل السلطان(

  تقويم واستخالص

ألول وهلة، توصلنا القراءة السابقة يف تكثيف شديد، اىل نتياة تتكافل يف آن م  ماتوصل الي  بعض البـاتث�، تسـب� 
نقل  تميد ىلنايت يف كتاب  املوسوم بـ(الفكر السيايس االسالمي املعارص، با نص  (خالفاً لتصوير كوربان للشـيعة بأنهـا 

الخارييـة ، فـإن دمنيـك سـوردل يبـ� أن خصـال الشـيعة قبلـت يف الواقـ  تركة مذهبية رصفة تانبت تاماً االزمات 



تطورات �كن أن تتضح فحسب ىلندما تدر  يف ضوء االوضا  واالتوال االيت�ىليـة والسياسـية املتزامنـة معهـا، وهـو 
أن الخـالف  يدىلم رأي  ببحث اتدى رسائل الشيخ املفيد، وهو أتد الثقات يف سلسلة فقهاء الشيعة ، يب� مـن خاللهـا

ب� الشيعة وسائر املسلم� يف كث� من ويهات النظر الكالمية والسياسية قد بلغت أد� تد لها نتياة للاـو السـيايس 
الهادىء املستقر الذي نتج اساساً ىلن سلوك آل بوي  املعتدل. ومن هنا هناك تفس� رائـج أن الشـيعة دائـاً ماكـانوا يف 

ب� للسلطة، وىلندما يالتظ أن  يف مصادر قد�ة مثل اىلـ�ل الشـيخ الطـويس وابـن خالف م  الحكام ويعتربونهم غاص
دريس يويص املسلم� بأن يبايعوا هذا النو  من الحكام الذي يسمى بالسلطان الحق العادل، ومثل هذا السلطان هـو 

 ،.91غ� االمام بالطب ،(

تلك النتياة بقول  (كان متكلموا الشيعة وفقهـاؤهم  وليس ىلنايت مارد ناقل بل يختتم نقل  بافراد مساتة يعزز فيها
قد بذلوا ذكاًء ملحوظاً يف افضل يزء من تاريخ التشي  يف ايااد ور  ىلملية للتوافق مـ  تكـام العرصـ ، وذلـك تتـى 

 ،.92يضمنوا بقاء اتباىلهم وأمنهم،(

مـل مـ  السـلطان،، وصـادقت ىلليهـا وهي نفس النتياة التي توصل اليها و.ميدلنج مفيداً من رسـالة املرتىضـ يف (الع
املستيقة االملانية دروتيا كرافولسك با نص  (إن االمامية االثني ىليية من ب� الشيعة ، اتخذوا موقفاً معتـدالً تاـا  
االكثيــة الســنية املويــودة يف الســلطة مــن خــالل الخالفــة، فقــد وافقــوا ىلــ  التعــايش والخضــو  للخالفــة الســنية 

 ،.93القائة..،(

ونزيد ىل  ماسبق، أننا من خالل استذكار مضام� الطوائف الثالث من الرويات ، والتعمق يف روايـات الطائفـة الثالثـة 
ودالالتها، وانعكاساتها ىل  البحث الفقهي، سي� االتكام الفقهية التي نتات ىلن التوسل بتلك الروايات يف اقـرار نـو  

نها املفيد واملرتىض والطويس، نصل اىل تقيقـة يديـدة تنضـاف اىل العالقة املفرتضة م  السلطان يف زمن الغي بة ك� دول
الحقائق االخرى ، وهي أن الفقهاء اىلرتفوا بسلطة الدولة واضفوا ميوىلية ىل  م�رسـاتها، وإن ل يرضـوا بـادىء بـدء 

قـد اتـتفظ الفقيـ  لنفسـ  اتداث اد� تغي� يف تيز الييعة، وتحديداً يف االتكام ذات الصـلة بالعمـل الـدولوي ، ف
 .بيىلية االمامةاالنموذج، الذي نظلر ل  وشكلل وىلي  من خالل 

و�كن القول تأسيساً ىل  تلك القسمة ، بأن االىلرتاف بسلطة الدولة ل تكن ىل  تساب اليق� الديني باالمامة، فالفق  
يي  الوىلي الفقهي العام، إذ تبقـى الدولـة يف ك� أسلفنا ظل يتبطن االمامة كعقيدة فاىللة يف الحقل التييعي، ويف تو 

كل االتوال يف نظر الفقي  محاولة التفافية وبالتايل غ� رشىليـة ملصـادرة االمامـة االلهيـة التـي اخـتص هللا بهـا السـاللة 
 . النبوية من نسل ىليل وفاومة

لشيعية، أن ثة توصـالً لتسـوية الخـالف ويبقى كنتياة النغ�  الفقي  يف الواق  الذي ظل غائباً يف الذاكرة الا�ىلية ا
وتضاؤل فرص الصـدام بـ� فقهـاءامتكلمي الشـيعة والسـلطة ، بعـد اىلـرتاف الفقهـاء للدولـة بسـيادتها وميـوىليتها 
ل للدولة نااتها البـاهر يف اسـتدراج الفقيـ  الشـيعي اىل تيزهـا، بنحـ  وياهـة ومكانـة دينيـة  السياسية، في� يسال

 .ريس الكالم واالفادة واملخصصات املالية ل  ولطالب وايت�ىلية من خالل ك

بكالم آخر، أن الفق  والكالم الشيعي� املشتمل� ىل  رؤية راسخة وتأسيسية لالمامة ، والتي بال شك تبطن موقفاً صـلباً 
دة ىلـ  وتاس�ً من السلطة أياً كان شكلها، يرى تعليقها يف ىلملية ازاتة رضورية وقتية لحسـاب اقامـة تـدود يديـ

 .هامش االمامة م  سلطان الوقت



وها نحن من كل ذلك نخلص يف تكثيف شديد اىل أن الفقهاء والكالمي� الشيعة وابقوا يف نظراتهم من الدولـة كإوـار 
للتوتد السيايس نظرائهم السنة، تيث يؤخر الفقهاء اولوية االمامة، وتبعاً ل  اولوية النص، لحساب اولوية الواق  وتبعاً 

اولوية املصلحة، وهذا الرتتيب الاديد يلتقي م  مرمى االي�  املنعقد ىلـ  أن الهـدف االول للدولـة هـو تحقيـق ل  
املصلحة، تلك املصلحة غ� املنفصلة ىلن الييعة، وأن ىلدم تحقيـق الدولـة الدينيـة بصـورة كاملـة ال يعنـي ، انفـراط 

يعة، فقد أويد الفقهاء صيغة تتموق  فيها االتكـام اليـىلية الرابطة السياسية أو تعطيل النظام، أو تتى تعطيل الي
 .داخل السلطة وتوي  س�ورة الدولة وإن بقي شكل السلطة ورموزها ممقوت� ىل  الدوام
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ن الطبعة الشيخ محمد بن محمد بن النع�ن البغدادي مسار الشيعة يف مخترص تواريخ الييعة، سلسلة مؤلفات الشيخ املفيد، دار املفيد، ب�وت لبنا 17
 120ص  1993هــ 1414الثانية 

سيف، طويس :(كان املعلوم من تال آبائ  أي االمام املهدي لسالو� الوقت، وغ�هم أنهم ال يرون الخروج ىلليهم، وال يعتقدون أنهم يقومون بالويقول ال
، ول يخافوا مويزيلون الدول، بل كان املعلوم من تالهم، أنهم ينتظرون مهدياً لهم. وليس لغ� السلطان اىلتقاد من يعتقد إمامهم اذا آمنوهم ىل  ملكه

 .يانبهم، ويف الفقرة االخ�ة اشارة اىل أن تال الشيعة يف ىلرص الغيبة الكربى، هو تال االئة السابق�، أي انتظار خروج املهدي

 200ص  965 1385أنظر : أب يعفر محمد بن الحسن بن ىليل الطويس الغيبة، ط الناف االعرا  

 577ب الغيبة تحقيق ىل  اكرب الغفاري، مكتبة الصدو  وهران (د.ت، صأب زينب محمد بن ابراهيم النع�� كتا 18

صهم ىلليهم ذكر العالمة الحيل يف (كتاب الخمس، ما نص  (اختلف ىلل�ؤنا يف الخمس يف تال غيبة االمام فأسقط قوم ىلمالً باالتاديث الدالة ىل  ترخي 19

ومنهم من يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة ىل  وي    تخرج كنوزها ىلند ظهور السالم لشيعتهم في  ومنهم من أويب دفن  ملا روي أن االرض 
واختار  املفيد  االستحباب ومنهم من يرى ىلزل  فإن خىش من املوت وىص ب  اىل من يثق بدين  وىلقل  ليسلم  اىل االمام إن ادرك  واال وىص ب  اىل أن يظهر

الي  فويب تفظ  ويرى مارى الزكاة ىلند ىلدم املستحق فك� ال يحكم بسقووها وال الترصف فيها بل قال: ألن  تق مالك ل يوسم في  ماياب االنتهاء 
هــ كتابخانة اىلت�دية لصاتبها 1316ويب تفظها بالنفس والوصية..، أنظر: تسن بن يوسف ابن مطهر الحيل منتهى املطلب يف تحقيق املذهب، مخطووة 

 555الازء الثا� (كتاب الخمس، ص  1334را  سنة ىليل محمد اىلت�د برويردي الكاظمية الع

، وأيضاً: النهاية يف مارد الفق  والفتاوى 143انظر: اب يعفر محمد الحسن بن ىليل الطويس املبسوط يف فق  االمامية، املصدر السابق الازء االول ص  20
 103انتشارات قد  محمدي، قم ايران (د.ت، ص 

منصور بن أتمد بن ادريس الحيل كتاب الرسائر الحاوي لتحرير الفتاوى، مؤسسة الني االسالمي، قم ايران الطبعة الثانية ــ الشيخ اب يعفر محمد بن 
 26، 25، 24، 4ــ 3، والازء الثا� ص 292، 290هـ الازء االول ص 1410

 1403م يف مسائل الحالل والحرام، دار االضواء ب�وت الطبعة الثانية ــ ابو القاسم نام الدين يعفر بن الحسن الحيل املعروف بـ املحقق الحيل رشائ  االسال 
، 59ص  1985 1405،، وأيضاً: لنفس املصنلف املخترص الناف  يف فق  االمامية دار االضواء ب�وت الطبعة الثالثة 344، 343، 307، 94الازء االول ص ص  1983
133 ،139 

 94ص  1986 1406يائ ، دار االضواء ب�وت الطبعة الثانية ، الاام  لل690 601ــ يحي بن سعيد الحيل (

الحسون،  ــ اب يعفر محمد بن ىليل الطويس املعروف بابن تمزة (من اىلالم القرن الساد  ىلي الهاري، الوسيلة اىل نيل الفضيلة، تحقيق الشيخ محمد
 209، 199، 103، ص ص 1988هـ1408ن الطبعة االوىل منشورات مكتبة آية هللا العظمى املرىليش النافي، مطبعة الخيام قم، ايرا

هـ، املراسم يف الفق  االمامي، تحقيق وتقديم د.محمود البستا�، منشورات يمعية منتدى 463ــ تمزة بن ىلبد العزيز الديلمي امللقب بساللر (ت 
 77ص يف صالة الامعة  1980النياالناف االرشف، دار الزهراء، ب�وت لبنان الطبعة االوىل 

 ثة وائفة من الروايات واالتاديث يف املصادر الشيعية تحظر ىل  الشيعة مخالطة السلطان وتحذر من التقارب مع ، منها تديث ىلن الرسول 21
خد  الشيطان،  اياكم ومخالطة السلطان فإن  ذهاب الدين واياكم ومعونت  فإنكم ال تحمدون أمر ،، ويف رواية ىلن االمام ىليل : (باىلد السلطان لتأمن،:

 511، 510محمد ري شهري ميزان الحكمة، مصدر سابق الازء الراب  ص 



أفضل ىل�ل امتي ،  أفرد الشيخ الصدو  باباً بعنوان (ماروي يف ثواب املنتظر للفرج، وأورد روايات تؤكد ىل  فضل االنتظار منها ماروي ىلن الرسول 22
ظر ألمرنا كاملتشحط بدم  يف سبيل هللا، وروايات تدىلو للصرب واالىلتزال (فعليكم بالصرب فإن  إ�ا يايء الفرج انتظار الفرج، وروايات أخرى ىلن االئة (املنت

، مؤسسة الني ىل  اليأ  فلقد كان الذين قبلكم اصرب منكم، أنظر: اب يعفر محمد بن ىليل بن الحس� بن بابوي  القمي الصدو  ك�ل الدين وتام النعمة
 645هــ ص 1405يران محرم الحرام االسالمي، قم ا

وهللا اليخرج واتد منا أي من ،:  باانب الرتاث الروائ الداىلي اىل االنتظار هناك تراث التحذير من الخروج كرواية ربعي ىلن االمام ىليل بن الحس� 23

لصبيان فعبثوا ب ،. أنظر: اب يعفر محمد بن يعقوب بن اال كان مثل  مثل فرخ وار من وكر  قبل أن يستوي يناتا  فأخذ  ا  الشيعة قبل خروج القائم
 264هـ ص 1401اسحا  الكليني الفرو  من الكايف، الازء الثامن، دار صعب، دار التعارف للمطبوىلات، ب�وت الطبعة الثالثة 

 239الشيخ محمد بن تسن الطويس التهذيب، دار التعارف للمطبوىلات ب�وت املالد الثالث ص  24

 23هــ الازء الثا� ص 1324لدين الرسخيس املبسوط، مرص وبعة شمس ا 25

 42محمد بن يعقوب الكليني الكايف، املالد االول ص  26

 62املصد السابق املالد االول ص  27

 236ص  138. وأنظر: محمد بن الحسن الطويس االستبصار املالد االول باب 220املصدر السابق املالد الراب  ص  28

 330التهذيب، املالد الساد ، ص  الطويس ا 29

 333الطويس اا الستبصار ا املالد الساد  ص  30

 175محمدبن ىليل بن بابوي  املعروف بالشيخ الصدو  من ال يحرض  الفقي ، املالد الثالث ص  31

 366الصدو  من ال يحرض  الفقي ، املالد الراب  ص  32

 168الطويس ا االستبصار، املالد الثامن ص  33

 394الصدو  ا من ال يحرض  الفقي ، املالد الراب  ص  34

 272ص  11الحر العاميل ا الوسائل ج 35

 594ص  16العاميلاالوسائل ج  36

 17ابن اب الحديد املعتزيل رشح نهج البالغة، دار التعارف للمطبوىلات، ب�وت الازء التاس  ىلي ص  37

 131ص  11الحر العاميلاوسائل الشيعة، يزء  38

 472ص  11العاميل ا الوسائل ج 39

 472ص  11العاميل ا الوسائل ج  40

 211ص  1985هـ 1405د.محمد وصفي أبو مغيل ايران دراسة ىلامة، منشورات مركز دراسات الخليج العرب لاامعة البرصة  41

 133ص  1980ىليل الشاب الشيعة يف ايران، الاامعة التونسية مركز الدراسات والبحوث والني  42



، 183ص  1982هـ 1402د.ابراهيم سل�ن الكروي البويهيون والخالفة العباسية، مكتبة دار العروبة للني والتوزي  الكويت، الطبعة االوىل  43
 256 255وأنظر:املسعودي التنبي  واالرشاف ص 

بعد دخول  بغداد فكلر بالقضاء ىل  الخالفة العباسية وأن يستبدل  توقف كث� من الباتث� يف تالة تأمل ىلند رواية ابن االث� با نصها:(أن معز الدولة 44
ن أهل بالعبايس ىللوياً، لكن بعض أصحاب  وخواص  نهرو  ىلن ذلك بشدة قائل�: ليس هذا رأي، فإنك اليوم م  خليفة تعتقد أنت وأصحابك أن  ليس م

لوي� خليفة كان معك من تعتقد أنت وأصحابك صحة خالفت  فلو أمرهم بقتلك الخالفة ولو أمرتهم بقتل  لقتلو  مستحل� دم ، فإذا أيلست بعض الع
وقف البويهي املتخذ. لفعلو ،، ويستدل د. كوثرا� بهذ  الرواية با نصهة (وداللة هذا الخرب واضحة يف استبعاد الاانب الديني، أو العقائدي املذهبي ىلن امل

مد وور هذ  املحاورة با نص  :(ىلدل معز الدولة بن بوي  ىلن ىلزم  ملا قد يتعرض ل  سلطان  من خطر بسبب فهذا االخ� كان سياسياً رصفاً،، في� رشح مح
ل أن يستبد بالسلطة يف ظل خل يفة ىلبايس ويود خالفة ىللوية يطيعها الاند، من الديلم، ويكونون اداة يف يد الخليفة يستغلها ملصلحت  متى شاء، وفضل

 ..(.لخليفة يعرتف بإمامت ضعيف ىل  أن يكون تابعاً 

 452املالد الثامن ص  1979أنظر ىل  التوايل: ابن االث� الكامل يف التاريخ، دار الفكر ب�وت 

 21ص  1989وأنظر: د.ويي  كوثرا� الفقي  والسلطان، دار الراشد، ب�وت لبنان الطبعة االوىل 

 80شام يف القرن� الراب  والخامس بعد الهارة، دار الفكر العرب، ب�وت، د.ت ص وأنظر: د.محمد ي�ل الدين وور النفوذ الفاومي يف بالد ال

 134ىليل الشاب الشيعة يف ايران، مصدر سابق ص  45

 204الازء الساد  ص  1991هـ 1411محمد باقر الخونساري روضات الانات يف اتوال العل�ء والسادات، الدار االسالمية ب�وت  46

هــ(، و 262نواب االربعة سبع� ىلاماً هي مدة الغيبة الصغرى لالمام املهدي، توىل فيها نواب أربعة هم: ىلث�ن بن سعيد العمري ، ت تستغر  فرتة ال 47
ي هــ،، ىلملية االتصال املبارش باالمام املهد329هـ، ، وابوالقاسم الحس� بن روح، وىليل بن محمد السمري (ت 305محمد بن ىلث�ن بن سعيد العمري (ت 

هللا الرتمن بللغوا خاللها مايصدر ىلن  من رسائل واستفتاءات يف فرتة الغيبة الصغرى، تتى وصلت رسالة من االمام املهدي اىل السمري ياء فيها:(بسم 
يقوم مقامك بعد وفاتك، الرتيم، يا ىليل بن محمد السمري، أىلظم هللا أير أخوانك فيك، فإنك ميت مابينك وب� ستة أيام، فايم  أمرك، وال تويص اىل أتد 

 .فقد وقعت الغيبة التامة فال ظهور اال بعد إذن هللا تعاىل..،، ف�ت السمري بعد أيام من الرسالة، فكانت بداية الغيبة الكربى

 .(يقول الشيخ الطويس يف (العدة، : (أما القيا  وااليتهاد فعندنا أنه� ليسا بدليل�، بل محظور يف الييعة استع�له� 48

 31ص  1989 1410أنظر: محمد باقر الصدر املعال الاديدة لالصول، دار التعارف للمطبوىلات ب�وت لبنان ط  49

 1964ص  1983اب يعفر محمد بن الحسن الطويس الفهرست، مؤسسة الوفاء ب�وت الطبعة الثالثة  50

 ر الكتب العلمية قم ايران (د.ت، املقدمةأبو يعفر محمد بن الحسن بن ىليل الطويس املبسوط يف فق  االمامية، دا 51

هـ ، الشيخ يعفر 1406مالة تراثنا، مالة فصلية تصدر ىلن مؤسسة آل البيت (ىلليهم السالم، التياء الرتاث قم ايران العدد الثا� السنة االوىل خريف  52
 29، ص 1( 5و  4سبحا� (تطور الفق  ىلند الشيعة يف القرن� 

 66ــ 65د باقر الصدر املعال الاديدة لالصول، مصدر سابق ص وأنظر ايضاً: السيد محم

ان، الازء االول امل�زا ىليل الغروي التربيزي التنقيح يف رشح العروة الوثقى..تقرير السيد ابو القاسم الخوئ، مؤسسة آل البيت للطباىلة والني قم اير  53
 .املقدمة

 30مالة تراثنا، مصدر سابق ص  54

 48، مقدمة محمد واىلظ زاد  الخراسا� ص 1412 1991د بن الحسن الطويس رسائل الشيخ الطويس، مؤسسة اهل البيت، ب�وت لبنان اب يعفر محم 55

 5اب يعفر محمد بن الحسن الطويس الفهرست، تريمة املؤلف بقلم السيد محمد صاد  بحر العلوم، مصدر سابق ص  56



 48لحسن الطويس، مقدمة محمد واىلظ زادة الخراسا� مصدر سابق ص رسائل الشيخ الطويس اب يعفر محمد بن ا 57

 203الخوانساري روضات الانات، الازء الساد  ص  58

 204ص  6املصدر السابق ج 59

 22هــ مقدمة محمد واىلظ زاد  الخراسا� ص 1412 1991محمد بم الحسن الطويس رسائل الشيخ الطويس، مؤسسة أهل البيت، ب�وت لبنان  60

تي، مطبعة تاج الدين اب نص� ىلبد الوهاب بن ىليل بن ىلبد الكايف السبك وبقات الشافعية الكربى، تحقيق ىلبد الفتاح محمد الحلو ومحمد محمد الطنا 61
 51الازء الثالث ص  1966ىلي  الباب الحلبي ورشكا  الطبعة االوىل 

 29ص  1960ين، وهران وأنظر: العالمة يالل الدين ىلبد الرتمن السيووي وبقات املفرس

 23أب بكر أتمد بن ىليل املشهور بالخطيب البغدادي تاريخ بغداد، دار الكتاب العرب ب�وت الازء الثالث ص  62

د، مطبعة دانشكا  وهران ايران ( د.ت، ص 63  266ابن النديم الفهرست ، تحقيق رضا تادل

 411 410املالد الثامن ص  1985محمد ري شهري ميزان الحكمة، الدار االسالمية ب�وت  64

 345الشيخ آقا بزرك وهرا� الذريعة اىل تصانيف الشيعة، دار االضواء ب�وت الطبعة الثانية الازء الخامس ىلي ص  65

هــ، معال 588، وأنظر ايضاً: الحافظ محمد بن ىليل بن شهرآشوب املازندرا� (ت 189أب يعفر محمد بن الحسن الطويس الفهرست، مصدر سابق ص  66
ص  1961 1380العل�ء، يف فهرست كتب الشيعة واس�ء املصنف� منهم قد�اً وتديثاً، وهو تكلمة لفهرست الطويس، منشورات املطبعة الحيدرية الناف 

111 

معهم باهة الوالية لهم، ترام محرم، العمل لهم أي لسالو� الاور والكسب ،..: يف رواية الحسن بن ىليل بن شعبة الحرا� ىلن االمام يعفر الصاد  67
ب فاىلل ذلك ىل  قليل من فعل  أو كث�، ألن كل يشء من يهة املعونة ل  معصية كب�ة من الكبائر، وذلك إن يف والية الوايل الاائر  درو  الحق معذل

م وامليتة،. أنظر:الشيخ محمد بن الحسن الحر العاميل كل ..فلذلك ترم العمل معهم، ومعونتهم، والكسب معهم، اال باهة الرضورة نظ� الرضورة اىل الد
 55(التاارة، ص  2وسائل الشيعة اىل تحصيل مسائل الييعة، تحقيق الشيخ ىلبد الرتيم الربا� الش�ازي، دار اتياء الرتاث العرب ب�وت (د.ت، الازء 
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 44، املسائل الاارودية ص 1993هــ 1414الثانية 

، 1993 1414ن محمد بن النع�ن البغدادي املسائل الصاغانية، سلسلة مؤلفات الشيخ املفيد، دار املفيد، ب�وت لبنان الطبعة الثانية الشيخ محمد ب 70
 106املسائل العية ص 
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