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، املعاقدة واملعاهدة واملبايعة على الطاعة للنبـّي أو اإلمام، أو احلاكم أو اخلليفة. الَبْيَعة
البيع )ابـن   هذه الكلمة من اجلذر ب ي ع، مبعىن الَعطاء واملصافحة باليِد اليمىن إلجياب عقد

 (.521منظور؛ الفراهيدّي؛ الفّيومّي، ماّدة "بيع"؛ شهيدي، ص 
ضـرب  اإلسالم، كان من عاَدة العرب، يف أثناء الَبْيع والشراء، أْن ي. قبل االستعمال

، إلمتام عقد الَبْيع هنائيًّا، والتأكيد على االلتزام مبـا  ميينه بيمني اآلخراملشتري والبائع  كلٌّ من
من قد ُأجنزت. كان ومعناه أنَّ املعاملة "، الّصْفَقة"، أو "الَبْيَعةنصَّ عليه، وُيسّمى هذا الفعل "

السائد كذلك أْن ُيصافح أفراد اجلماعة أو القبيلة احلاكَم أو رئيَس القبيلة، تعبرًيا عن تعهّدهم 
يف عقد الَبْيع )ابن خلدون، ص  الَبْيَعةلَشَبِهه بَبْيَعًةبطاعته وتنفيذ أوامره. وقد ُسّمَي هذا الفعل 

، الطبعة اإلسالمّيةد. ؛ م.ن، ص.ن؛ شهيدي، 222 -225، ص 5؛ الكّتانـّي، مج202
 (.686، ص 6الثانية، ماّدة "بيع"؛ الزحيلّي، مج

يف  الَبْيَعـة على هذا األساس عّد عدٌد كبرٌي من احملّققني املعىن االصـطالحّي لكلمـة   
النصوص واملصادر اإلسالمّية، مصافحَة الشخص باليد اليمىن تعبرًيا عن اإلذعان لطاعتـه أو  

معلـو،، مـاّدة    ؛؛ الفراهيـديّ 511هرستانـّي، ص ؛ الشم.ن، ص.نرئاسته )شهيدي، 
، وُأطلقت هذه التسمية تالًيـا  الَبْيَعة"بيع"(. تدرجييًّا طرأ الكثري من التغيري والتنّوع يف مظاهر 

على العقد أو التعّهد الذي جاء هذا الفعل معّبًرا عنه ودلياًل عليه، وشاع، وصار متداواًل هبذا 
يف القرآن والسّنة والتاريخ  لَبْيَعةحسبان املعىن الشائع واالصطالحي لاملعىن الثاين. من هنا جيب 

وعلم الكالم، والفقه السياسّي اإلسالمّي، املعاهدَة أو العقَد الذي ُيرِبُمه الـُمبايع مع اإلمام، 
 أو احلاكم، أو غريه، على أْن يطيعه يف أمٍر حمدَّد، أو أْن يطيعه طاعًة مطلقة، وخيضَع له، ويلتزَم
مبا ينصُّ عليه التعّهد، ويفي به )ابن منظور؛ ابن األثري؛ معلـو،، مـاّدة "بيـع"؛ مكـارم     

؛ نفسـه،  265هــ، ص  5601م/5281؛ السبحانــّي،  155، ص 5الشريازّي، مج
 -55اجمليـد، ص   ؛ عبـد 256، ص 5؛ القامسّي، مج66، ص 6م، مج5222ه/5652

 (.26، ص م5286هـ/5606؛ عنايت، 58
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، قبل اإلسالم، شائًعا، تعبرًيا عن املوافقة على سيادة رئـيس  الَبْيَعةتقليد  . كانتارخييًّا
هـ؛ شـهيدي، م.  5601م/5281القبيلة، أو تعيني شخٍص ما يف منصب مهّم )سبحاين، 

( إىل مبايعة قريش وبين كنانة ُقَصيَّ 216 -211، ص 2ن، صص. ن(. أشار الطربّي )مج
ّلى اهلل عليه وآله وسّلم، حني قّرر إخراج خزاعة من مكَّة. بَن كالب، اجلدَّ األعلى للنبـّي ص

 َبْيَعـةُ يف السرية النبوّية،  َبْيَعةأقرَّ النبـّي مبدئيًّا هذا التقليد، أو هذه العادة االجتماعّية، وأّوُل 
اإلمام علّي والسّيدة خدجية عليهما السالم النبـيَّ، صّلى اهلل عليه وآله وسّلم، على اإلسـالم  

(. مع ذلك، عّد 285، ص 5؛ احلّر العاملّي، مج626 -622، ص 61اجمللسّي، مج ←)
يف تاريخ اإلسالم، يف السنة  َبْيَعةالعشرية" أّوَل  َبْيَعَة( "26، 25، ص 2ابن شهرآشوب )مج

الثالثة يف "يوم الدار". يومئذ طلب النبـّي بأمٍر من رّبه إىل بين هاشـم أْن يبـايعوه علـى    
األحاديث لدى أهل السّنة والشيعة، على أنَّ عليًّا، وحده، هو الـذي بـايع    اإلسالم، وتنصُّ

(. الَبْيَعتان األخريان 625 -652، ص 2النبـيَّ، وكان أصغر احلاضرين سنًّا )الطربّي، مج
ـ العقبة األوىل يف السنة الثانية عشرة من البعثة، و َبْيَعةاملهّمتان اللتان ُعِقدتا يف مّكة مها:   ةَبْيَع

العقبة الثانية يف السنة الثالثة عشرة من البعثة، والَبْيَعتان كلتامها جرتا يف موسـم احلـّج، يف   
املوضع املسّمى العقبة )وهو يف منتصف الطريق بني مّكة ومىن(، وقد أسـفرت الَبْيَعتـان، ال   

ًضا اجمللسـّي،  العقبة*، أي َبْيَعة ←سّيما الثانية منهما عن هجرة الرسول من مّكة إىل املدينة )
 -216، ص 5؛ القامسّي، مـج 666 -665، ص 2؛ الطربّي، مج26 -26، ص 52مج

215.) 
املسلمني للرسول األكرم صّلى اهلل عليه  َبْيَعة ،من ضمن الَبْيَعات اليت جرت يف املدينة

 َبْيَعـةُ (. 621، ص 61وآله وسّلم، حني قّرر التوّجه إىل بدر يف أوائل اهلجرة )اجمللسّي، مج
الشجرة أيًضا حدثت يف السنة السادسة للهجرة يف احلديبّيـة )اجمللسـّي،    َبْيَعةالرضوان* أو 

(. ورد احلديث عن هـذه  666 -662، ص 2؛ الطربّي، مج655 -655، ص 20مج
من سورة الفتح، وقد ُوصفت مبايعة الرسول صّلى اهلل عليه وآله  58و  50يف اآليتني  الَبْيَعة

 الَبْيَعـة ، أّما من يفـي ب الَبْيَعة، بأنَّها مبايعٌة هلل عّز وجّل، وُذمَّ من ينكث 50وسّلم يف اآلية 
، ووعٌد الَبْيَعةإعالن عن رضا اهلل عن هذه  58والعهود فله أجره يف احلياة األخرى. يف اآلية 
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بالنصر للمؤمنني الذين بايعوا اهلل ورسوله، واملراد بالنصر فتح خيرب، كمـا يـرى معظـم    
 رين، أو فتح مّكة كما يرى البعض.املفّس

األخرى هي مبايعة الرجال والنساء النبـيَّ صّلى اهلل عليه وآله وسّلم بعد فتح  الَبْيَعة
من سورة املمتَحَنة. يف هذه  52للهجرة، واليت تشري إليها اآلية  8مّكة*( يف السنة  ←مّكة )

يف  الَبْيَعـة ّكة اللوايت آمنَّ. اشُتهرت هذه من نساء م الَبْيَعةاآلية، ُطلب إىل النبـّي أْن يأخذ 
النساء(، وقد بايع النساُء النبـيَّ علـى: أْن ال   َبْيَعةكتب التفسري واحلديث والتاريخ باسم )

ُيشركن، وال يسرقَن وال يزنني، وال يقتلن أوالدهّن، وال ينسنب ما يف بطوهننَّ لغري آبـائهم،  
؛ 516 -512، ص 56عمِل اخلري )احلّر العـاملّي، مـج  وأْن ُيطعن النبـّي وال خيالفنه يف 

؛ البخارّي، 566، 556، 22 -25، ص 25؛ اجمللسّي، مج62 -65، ص 6الطربّي، مج
م؛ الطباطبـائّي؛  5288ه/5608الطربسّي،  ←النساء  َبْيَعة، أيًضا حول 521، ص 8مج

بـّي صّلى اهلل عليه وآلـه  جرت يف حياة الن َبْيَعةالزخمشرّي؛ القرطبـّي، املاّدة نفسها(. آخر 
 -202، 562، 568، 566، ص 65اجمللسّي، مـج  ←وسّلم، حبسب بعض املصادر )

املسلمني لإلمام علّي عليه السالم يف اليوم الثامن عشر مـن السـنة    َبْيَعة(، هي 255، 206
ليه ، والية اإلمام علّي عالَبْيَعةالعاشرة للهجرة يف موضع امسه غدير خم؛ وكان موضوع هذه 

 السالم.
فضاًل عن هذه اآليات، ُيعّبر مضمون بعض اآليات األخرى، أو سبب نزوهلا، عـن  

من سورة الّنْحـل )وأْوفـوا بعهـِد اهلل إذا     25. قال بعض املفّسرين بشأن نزول اآلية الَبْيَعة
سالم عاهدمت...(، إّن هذه اآلية ختاطب الذين بايعوا النبـّي صّلى اهلل عليه وآله وسّلم على اإل

؛ الزخمشرّي، اآلية نفسها(. ورد هـذا  ه5652م؛ نفسه، 5288ه/5608الطربسّي،  ←)
من سورة األحزاب )ولقد كانوا عاَهـدوا اهلل    51الرأي نفسه يف بعض التفاسري شرًحا لآلية 

 52م؛ الطباطبائّي، تفسري اآلية؛ النَّْكث يف اآليـة  5288ه/5608من قبُل...( )الطربسّي، 
 الطباطبائّي؛ الزخمشرّي، تفسري اآلية(. ←الَبْيَعةوبة مبعىن نقض من سورة الت

أيًضا بعد وفاة النبـّي صّلى اهلل وآله وسّلم. لكّن ما َوَسم تلـك   الَبْيَعةاستمّر تقليد 
الَبْيَعات اختياُر شخٍص خليفًة للنبـّي وحاكًما للمسلمني، ومن َثـمَّ تبايعه جمموعٌة خاّصة، 
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مجيًعا. ما جرى يف السقيفة شكَّل نقطة البداية يف هذا التحّول، ففي يوم وفاة أو يبايعه الناُس 
النبـّي صّلى اهلل عليه وآله وسّلم قام عدٌد من املسلمني، منهم ُعَمُر بُن اخلّطاب وأبو عبيـدة  
بن اجلّراح، وبعض زعماء املهاجرين واألنصار يف موضع ُيسّمى سقيفة بين ساعدة مببايعة أيب 

التسترّي،  ←من آخرين بالقّوة ) الَبْيَعةيفًة للرسول، مثَّ بايعه عدٌد من الناس، وُأِخذت بكر خل
(. وعلى هذا النحو جرت 602 -605، ص 2؛ املسعودّي، مج282 -288، ص 6مج

للخليفتني عمر بن اخلّطاب وعثمان بن عّفان )رض(، وأصـبحت تقليـًدا    الَبْيَعةيف ما بعد 
(. كذلك 625 -682، ص 6؛ الزحيلّي، مج660، 652، ص 2جسياسيًّا )املسعودّي، م

بعد أْن أصّر الناس على اإلمام علّي عليه السالم، وافق على توّلي زمـام األمـور، فبايعـه    
؛ 618، ص 2؛ املسـعودّي، مـج  521، ص 6املسلمون يف املسجد )ابن شهرآشوب، مج

لإلمام  الَبْيَعةه عقدوا (، وبعد استشهاد625، ص 6؛ الطربّي، مج622، ص 6الزحيلّي، مج
(. مـن  518، ص 1؛ الطربّي، مـج 28، ص 6احلسن عليه السالم )ابن شهرآشوب، مج

عدد كبري مـن أهـل    َبْيَعَةالَبْيَعات األخرى ألئمة الشيعة عليهم السالم، جيدر بنا أْن نذكَر 
؛ ابن 66ص ، 6الكوفة ملسلم بن عقيل نيابًة عن اإلمام احلسني عليه السالم )املسعودّي، مج

ة أهل خراسان لإلمام الرضا عليه السالم وليًّا لعهد َبْيَع(، وكذلك 25، ص 6شهرآشوب، مج
؛ 586 -586، ص 66، مـج 566، 566، ص 62اجمللسّي، مج ←املأمون العّباسّي )

 (.116، ص 8الطربّي، مج
صيل إىل من اجلدير ذكره أنَّ األحاديث ال سيَّما األحاديث الشيعيَّة، قد تطّرقت بالتف

، وتتضّمن الَبْيَعةهذه الَبْيَعات، حبيث أنَّ بعض اجملاِمع احلديثّية قد أفردت أبواًبا خاّصة ملوضوع 
، ص 8البخارّي اجلعفّي، مج ←هذه األحاديث أحياًنا مباحث كالمّية )على سبيل األمنوذج 

، 22، مج56 -65، ص 25وما بعدها، مج 655، ص 20؛ اجمللسّي، مج526 -522
 (.568 -1، ص 62، مج650 -666، ص 60، مج25 -25، 66 -6ص 

 الَبْيَعةة نقض م، منها ما يتعّلق حبرالَبْيَعةفضاًل عن ذلك، وردت أحاديث أخرى حول 
النبـّي صـّلى اهلل   َبْيَعةاحلجر األسود مبنـزلة  استالمتتّمة املقالة(، وبعضها اآلخر عدَّ  ←)

 (.606، ص 2عليه وآله وسّلم )احلّر العاملّي، مج
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أّنها كانت تتّم باملصافحة أو الضغط باليد  لَبْيَعة. يتبيَّن من املعىن اللغوّي لأنواع الَبْيَعة
اليمىن؛ وكما ذكر اللغوّيون، كانت هذه الطريقة متداولة أيًضـا يف الَقَسـم )الــَحلف(    

اليمني*(؛ كما كـان   ←إنَّ ذلك كان سبب تسمية الَقَسم باسم "اليمني" )والتعاقد، وقالوا 
ابن  ←؛ 68، ص 25، مج266، ص 2باسم "الَصْفقة" )اجمللسّي، مج الَبْيَعةسبب تسمية 

الرجال يف سـرية الرسـول    َبْيَعةمنظور؛ الفراهيدّي؛ الفّيومّي، م. ن، صص. ن(. ُوصفت 
، 665، ص 20على هذا النحو أيًضـا )اجمللسـّي، مـج   صّلى اهلل عليه وآله وسّلم األكرم 

، 550، 565، 8، اخلطـب  هنج البالغة؛ 621، 622، ص 61، مج566، ص 65مج
من سورة الفتح إشارًة  50(. عدَّ بعض املفّسرين عبارة "يد اهلل فوق أيديهم" يف اآلية 222

كّله وردت يف األحاديث أنواع  باملصافحة )الطباطبائّي، تفسري اآلية(. مع ذلك الَبْيَعةإىل حتّقق 
اجمللسـّي،   ←، من بني املصـادر  الَبْيَعة)لالّطالع على هذه األشكال من  الَبْيَعةأخرى من 

تتّم أحياًنا بـععالن   الَبْيَعة(. كما أنَّ 586 -586، ص 66، مج566، 566، ص 62مج
 .(26 -26؛ عبد اجمليد، ص 525البائع رضاه، ومن دون املصافحة )شهيدي، ص 

النساء للنبـّي صّلى اهلل عليه وآله وسّلم على حنو آخر؛ فقد جاء يف بعـض   َبْيَعةمّتت 
األحاديث أّن النبـّي صّلى اهلل عليه وآله وسّلم، وضع يده يف أّول األمر يف وعاء فيه مـاء،  

، 556، 22، ص 25؛ اجمللسـّي، مـج  62، ص 6الطربّي، مج ←وفعلت النساء مثله )
أخرى أنَّ املصافحة يف  روايات(. ورد يف 588، 585، 586 ، ص66، مج566، 555
م؛ الزخمشرّي، سـورة  5288ه/5608الطربسّي،  ←النساء مّتت بأيٍد غّطتها األثواب )َبْيَعة

النساء للنبـّي اقتصرت على املبايعة  َبْيَعة(. أوردت بعض األحاديث كذلك أنَّ 52املمتحنة: 
؛ 222، ص 5ربّي، م. ن، صص. ن؛ الكّتانــّي، مـج  الكالمّية واللفظّية )الطربسّي؛ الط

النساء(. فضاًل عن ذلـك، ُذكـر يف بعـض     َبْيَعة، باب 521، ص 8البخارّي اجلعفّي، مج
، ص 5(. يقول القـامسّي )مـج  66النساء )املفيد، ص  لَبْيَعةاألحاديث أيًضا أشكاٌل أخرى 

عت النساء فيها النبـّي صّلى اهلل عليه (: إّننا إذا استثنينا املّرات املعدودة اليت باي258 -255
 -665، ص 2الرضوان، وفتح مّكة )الطربّي، مج َبْيَعةالعقبة الثانية، و َبْيَعةوآله وسّلم ومنها 
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النسـاء   َبْيَعة(. ال وجود ألّي رواية حتكي عن 62 -65، ص 6، مج666 -662، 666
 يف ما بعد قد اقتصرت على الرجال. الَبْيَعةيف عهود اخللفاء واحلّكام، ويبدو أنَّ 

( 25، ص 2يف تصنيف عامٍّ للَبْيَعات اليت عقدها النبـّي يرى ابن شهرآشوب )مـج 
العاّمة. اخلاّصة جملموعة معّينة مثل َبْيَعَتي األنصار يف العقبة،  الَبْيَعةاخلاّصة و الَبْيَعةأّنها نوعان: 

 -586فاكر املبيدي، ص  ←الشجرة )أيًضا  َبْيَعةلعموم كالعاّمة فل الَبْيَعةالعشرية؛ أّما  َبْيَعةو
586.) 

كما جاء يف املصادر احلديثّية والتارخيّية صيغٌة تنصُّ على موضوعها، ينطق  لَبْيَعةكان ل
، 28، ص 25، مـج 26، ص 52اجمللسّي، مج ←هبا الـُمباِيُع عاّدًة )على سبيل األمنوذج 

أحياًنا مشروطًة على حنٍو ما، أي  الَبْيَعة(. كانت 621، 626 -622، ص 61، ومج556
ُيعبَّر عنه بالشـر    لَبْيَعةتتضّمن تعّهًدا ملصلحة الـُمباِيع. وأحياًنا كان املوضوع األساسّي ل

الوحيدة يف سرية النبـّي صـّلى   الَبْيَعُةالعشرية، هي  َبْيَعة(. يبدو أنَّ م.ن، ص.ن)الكّتانـّي، 
كانت مشروطًة، إذ اشُترَ  فيها خالفة الـُمباِيع ووصـيَُّته )ابـن   اهلل عليه وآله وسّلم، اليت 

بعـض اخللفـاء    َبْيَعة(. ُيالحظ يف 625، ص 2؛ الطربّي، مج21، ص 2شهرآشوب، مج
؛ الزحيلّي، 256، ص 5أحياًنا شرو ، منها شر  العمل بكتاب اهلل وسّنة نبّيه )القامسّي، مج

 (.522، ص 8؛ البخارّي اجلعفّي، مج625، ص 6مج
النساء اإلماَم  َبْيَعُةُتعقد أحياًنا بواسطة وكيِل الـُمباَيع أو نائبه، من ذلك  الَبْيَعةكانت 

م.ن، عليٍّ عليه السالم نيابًة عن النبـّي صّلى اهلل عليه وآله وسـّلم يف احلديبيَّـة )املفيـد،    
عليه السالم )املسعودّي، أهل الكوفة مسلًما بن عقيل نيابًة عن اإلمام احلسني  َبْيَعُة(، وص.ن
صـّلى  الرسول األكرم َبْيَعة(، وكذلك 666 -661، ص 66؛ اجمللسّي، مج66، ص 6مج

 ←) الَبْيَعةنيابًة عن عثمان يف احلديبيَّة، وكان هو الطر، اآلخر يف تلك  اهلل عليه وآله وسّلم
رقعة (. ُطرحت كذلك بعد اّتساع 282، ص 5؛ القامسّي، مج665، ص 20اجمللسّي، مج

أهـا    َبْيَعةللخلفاء قضيَُّة  الَبْيَعةالبلدان اخلاضعة لسلطة الدولة اإلسالمّية، ورواج تقليد أخذ 
البلدان اخلاضعة للحكومة املركزّية )= األقاليم(؛ فقد كان أها  تلك األقاليم أو الواليـات  
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؛ شـهيدي،  220 -282 ، ص5ُيبايعون عاّدًة احلاكَم احمللّي نيابًة عن اخلليفة )القامسّي، مج
 (.م.ن، ص.ن

للخليفة يف العصرين األموّي والعّباسّي، إّنما حلقتها تغـيريات يف   الَبْيَعةاستمّرت عاّدة 
من إكراه أحياًنـا يف عهـد اخللفـاء     الَبْيَعةالشكل واملضمون. على الرَّغم مّما صاحَب أخَذ 

شكاًل ومضموًنا؛ ويعتقد عـدٌد   الَبْيَعةاألوائل، بدأ منذ استالم معاوية للحكم تغيري يف عناصر 
كبري من كّتاب أهل السّنة أنَّ معاوية كان يلجأ إىل خمتِلف األساليب اليت تساعده على تدعيم 

لنفسه والبنه يزيد، كاستغالل السلطة والنفـوذ،   الَبْيَعةخالفته، وتثبيت سلطة عائلته، وأخذ 
فة، كاإلغراء باحلكم، وبّث اخلال، والفرقة بني والتهديد والوعيد، والوعود واإلغراءات املختل

 -60؛ عبد اجمليـد، ص  285 -285، ص 5القامسّي، مج ←الناس، وحبك املؤامرات )
 الَبْيَعـة ، وما ُطرح يف الواقع كان أخـَذ  الَبْيَعة(. بالتدريج خالط اإلكراه واإلجبار ماهيَّة 65

؛ 226، ص 5اِيع ومشيئته )الكّتانـّي، مـج وليس املبايعة احلّرة، أو النابعة من إرادة الـُمب
: "وبايَع الناُس على أنَّهم عبيٌد ليزيد"(؛ كذلك فعنَّ يزيد أمَر عامله 52، ص 6املسعودّي، مج

د اهلل بن الُزبري وبضـعة  يقبض على احلسني عليه السالم وعبعلى املدينة، الوليَد بَن عتبة، أْن 
(. لقـد  668، ص 1أس من يرفض )الطربّي، مجأشخاص آخرين لُيبايعوا، أو يرسَل إليه ر

للخليفة  الَبْيَعةيف هذا العصر منحًى تشريفيًّا كماليًّا؛ وجرت العادة أيًضا أْن تؤخَذ  الَبْيَعةَنَحِت 
الطـربّي،   ←اجلديد يف بداية حكمه تعبرًيا عن الطاعة واإلخالص له )على سبيل األمنوذج 

تؤخذ أيًضا يف حيـاة اخلليفـة    الَبْيَعة (، وكانت626، ص 6، مج655، 655، ص 5مج
، ص 6، مـج 605، ص 1، مـج 221، ص 5لولـّي عهده، أو ألولياء عهده )م. ن، مج

تؤخذ للخليفة  الَبْيَعة(. وكثرًيا ما كانت 255 -250، ص 6؛ املسعودّي، مج162 -165
قتدر العّباسّي امل َبْيَعةيف بداية حكمه مقابل الكثري من الوعود واألعطيات، فقد بلغت نفقات 

 الَبْيَعـة ثالثة ماليني دينار. فضاًل عن ذلك، كان اخلليفة بعد أْن يستقّر حكمه يوّزع مقابـل  
(. ويبدو أنَّ الراغب 286، ص 5القامسّي، مج ←" )الَبْيَعةمبالغ من املال للجند باسم "رزق 
ال إّنها "بـذل الطاعـة   من خالل هذا املفهوم حني ق الَبْيَعةاإلصفهانـّي )ماّدة "بيع"( فّسر 

املختّصة بالقادة العسكرّيني وجبند اخلليفـة يف   الَبْيَعةمقابل القليل من العطاء". وردت أخبار 
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(. 225 -220، ص 5العصر العّباسّي منذ عهد املنصور واملهدي وعيسى )القامسّي، مـج 
وُيعّين آخَر مكانه وليًّا  املأخوذة لولـّي عهده، الَبْيَعةكان اخلليفة نفسه أحياًنا هو الذي ينقض 

 (.2، ص 8الطربّي، مج ←للعهد )
. فعلى الّرغم من أنَّ تقليد املصافحة باأليـدي  الَبْيَعةشكليًّا أيًضا طرأت تغيريات على 
يف العصر األموّي تتضّمن "االسـتحال،" علـى    الَبْيَعةقد ظلَّ معمواًل به ملّدة طويلة، كانت 

"، كانت ُتقرَّر يف أثناء الــُمبايعة  الَبْيَعةماًنا خاصَّة مّساها "َأْيمان العهد، وقد أقرَّ احلّجاج أْي
؛ ابن خلـدون، ص  660، ص 55ابن قدامة، مج ←وتتضّمن عدًدا من عبارات الَقَسم )

املشـهودة   الَبْيَعـة (: "أّما م.ن، ص.ن(. يقول ابن خلدون )م.ن، ص.ن؛ الكّتانـّي، 202
ة من تقبيل األرض أو اليد أو الرِّجل، أو الذَّيل، ُأطلق عليهـا  لذلك فهي حتّية امللوك الكسروّي

اليت هي العهد جماًزا، ِلما كان هذا اخلضوع يف التحّية والتزام اآلداب مـن لـوازم    الَبْيَعةاسُم 
الطاعة وتوابعها، وغلب فيه حىت صارت حقيقة ُعرفّية، واستغىن هبا عن مصافحة أيدي الناس 

ا يف املصافحة لكل  أحٍد من التنـّزل واالبتـذال الــُمنافَيْين   ملألصل، اليت هي احلقيقة يف ا
للرئاسة وصوِن املنصب امللوكّي إاّل يف األقّل، مـمَّن يقصد التواضع من امللوك فيأخـذ بـه   

(، إًذا يرى ابن م.ن، ص.نالكّتانـّي،  ←نفَسه مع خواّصه ومشاهري أهل الدين من رعّيته" )
(، أّن هذا العمل الذي كان على ما يبدو عرًفا يف عصره، ُسّمَي باسـم  م.ن، ص.نخلدون )

املكتوبة اليت كانت متداولًة يف  الَبْيَعة( عن نوٍع من م.ن، ص.نجماًزا. حيكي الكّتانـّي ) الَبْيَعة
عصره، كان الـُمباِيع فيها يكتب نصًّا ُيضّمنه اإلقرار بسلطة احلاكم، أو ُيدرج اعترافـه يف  

، 5؛ القامسّي، مج20، الفائدة 26ه شهود. تدّل النصوص التارخيّية )السيوطّي، ص نّص علي
اخللفاء واحلّكام كانت تتضّمن مراسم واحتفاالت خاّصة ختتلف  َبْيَعة( أنَّ 222 -225ص 

باختال، البلدان، من بني التقاليد اليت راجت على ما يبدو منذ بداية العصر األموّي، تقليـد  
جمّدًدا لنفسه، أو لولـّي عهـده، ترسـيًخا    الَبْيَعة"، أْي أنَّ اخلليفة كان يأخذ َعةالَبْي"جتديد 

 ، الطبعة الثانية، ماّدة "بيع"(.د. اإلسالمّيةإلخالص الناس وإطاعتهم )
راج يف مجيع احلكومات اليت محلت دعوة  الَبْيَعة( أنَّ تقليد م.ن، ص.نيرى شهيدي )

والفاطمّيني، وأموّيي األندلس، وحىت العثمانّيني، وظّلت متداولًة اخلالفة اإلسالمّية، كاخلوارج 
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يف إيران طيلة املّدة اليت كانت خاضعًة فيها حلكومات تابعة للخالفة اإلسالمّية؛ ويبدو أّنهـا  
موجـوًدا   الَبْيَعةانقرضت بعد اهنيار اخلالفة العّباسّية. باإلضافة إىل احلكومات، كانت تقليد 

أهل العراق لعبد اهلل بن الُزبري )املسـعودّي،   َبْيَعةء اخللفاء واملعارضني هلم، كأيًضا لدى أعدا
، 565، ص 5لزيد بن علّي بن احلسني من أصحابه )الطربّي، مـج  الَبْيَعة(؛ 86، ص 6مج

مجاعة من الناس حملّمد بن عبد اهلل النفس الزكّية يف أواخر العصر األمـوّي، ويف   َبْيَعة(؛ 555
اليت أخذها أبو مسلم من أهـل   الَبْيَعة(؛ 606، 226، ص 6ر )املسعودّي، مجعهد املنصو

 (.680 -652، ص 5خراسان إلبراهيم اإلمام )الطربّي، مج
بعد وفاة النبـّي صّلى اهلل عليه وآله  الَبْيَعة. اّتخذت لفظة املباحث الكالمّية والفقهّية

 َبْيَعـة ن أهل السّنة يقّررون أّنها حتّولت بعد وسّلم مفهوًما وطابًعا سياسّيني، حىت أنَّ البعض م
(. على الرَّغم من أنَّ مصادر 218 -215، ص 5السقيفة إىل مصطلح سياسّي )القامسّي، مج

 الَبْيَعةأهل السّنة الكالمّية والفقهّية عّددت آثاًرا مهّمة ملبايعة احلاكم، قلياًل ما أخضعت ماهّية 
 للبحث والتحليل.

هّية املتأّخرة لدى أهل السّنة والشيعة على حدٍّ سـواء، ظهـرت آراء   يف املصادر الفق
انطالًقا من معناها اللغوّي، ولَشـَبِهها   الَبْيَعة. كثرٌي منها عّد لَبْيَعةخمتلفة حول املاهّية احلقوقّية ل

بعقد الَبْيع، عقًدا يتضّمن تعّهًدا من طرفني، وباملصطلح الفقهـّي عقـد معاوضـة، أي أنَّ    
بأمور مثل اّتباع الــُمباَيع وإطاعتـه، وااللتـزام بـأوامره،      الَبْيَعةباِيع يتعّهد يف عقد الـُم

اَيع له، أْن حيُكم بالكتاب والسّنة، وأْن حيمي الـُمباِيَع، ويدير بواإلخالص له، ويتعّهد الـُم
؛ 155، ص 5شؤونه بأمانة وإخالص، وغري ذلك من األمور )مكـارم الشـريازّي، مـج   

، ص 6م، مـج 5222ه/5652؛ نفسـه،  260هـ، ص 5601م/5281ّي، السبحانـ
؛ عبد 256 -256، ص 5؛ القامسّي، مج266؛ بغا، ص 126، ص 5؛ منتظري، مج62

كما  الَبْيَعة(. يرى بعض العلماء أنَّ معىن 686 -686، ص 6؛ الزحيلّي، مج58اجمليد، ص 
ابتغاء اجلّنة )ابن شهرآشـوب،   من سورة الفتح، هو َبْيُع األرواح واألنفس 50ورد يف اآلية 

 م، تفسري اآلية(.5288ه/5608؛ الطربسّي، 22، ص 2مج
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إنَّ التأّمل يف الَبْيعات اليت ُعقدت يف زمن النبـّي صّلى اهلل عليه وآله وسّلم، يؤّكـد  
 الَبْيَعـة املاهّية العْقدّية للَبْيَعة، كما يدّل من ناحية أخرى على أّنها مجيًعا كانت مبوجب عقد 

تضع على عاتق الـُمباِيع تعّهًدا خالًصا بااللتزام باإلسالم، وبنصرة النبـّي، وطاعته، وجهاد 
الكّفار، وما أشبه، ومل تضع يف املقابْل أّي تعّهد على عاتق النبـّي. علًما أنَّ أحد األحاديث 

(، 26، ص 52قد تطّرق للكالم على احلقوق املتقابلة للـُمباِيع والـُمباَيع )اجمللسّي، مـج 
النصـُر   ،والـُمراد حبقوق الـُمباِيع استناًدا إىل هذا احلديث نفسه، وإىل اآليـات القرآنّيـة  

والثواُب اإلهليَّان، اللذان مها يف الواقع نتيجة ومثرًة لعمل الـُمباِيعني، بناًء على مفاد تعّهدهم، 
ني عليه السالم يف هنج البالغـة  . يف كالم أمري املؤمنالَبْيَعةوليس عوًضا عن االتفاقّية يف عقد 

فقط يف عداد حقوق احلاكم على الناس. والظاهر أنَّ  الَبْيَعة(، ُذكر أيًضا العمل ب66)اخلطبة 
"عهًدا على الطاعة" أو  الَبْيَعَةعدًدا كبرًيا من احملّققني قد عّدوا على أساس هذا التحليل نفسه 

ـ م.ن، ص.ن"بذل الطاعة" )ابن خلـدون،   ، سـبحاين،  222، ص 5ّي، مـج ؛ الكّتانـ
؛ مكـارم  86، 80؛ آصـفي، ص  82؛ معرفـت، ص  265هـ، ص 5601م/5281

؛ 50؛ الطباطبائّي، مـاّدة الفـتح:   511؛ الشهرستانـّي، ص 152، ص 5الشريازّي، مج
عقٌد غري معّوض، وُيشبه عقـد   الَبْيَعة(؛ وقال البعض إنَّ م.ن، ص.نالراغب اإلصفهانـّي، 

(، حىت أنَّ البعَض عّدها من مقولة اإليقاع )مكـارم الشـريازّي،   22ص  اهلبة )عبد اجمليد،
القامسّي،  ←تتضّمن تعّهًدا ُأحاديَّ اجلانب ) الَبْيَعة(. يرى بعض املؤّلفني أنَّ 155، ص 5مج
(. اجلدير قوله إنَّ احلديث قد تطّرق أكثر من مّرة يف أقوال علّي عليه السالم 256، ص 5مج

والرسائل  256، 66اخلطبتان  ←ى احلاكم، وعن أمّهّية تلك احلقوق )عن حقوق الناس عل
 .الَبْيَعة(؛ لكْن ال ُيمكن عّد هذه احلقوق نامجًة عن 16، 61، 26

بناًء على ماهّيتها الَعْقدّية ثالثة أركان أساسّية: الـُمباِيع والـُمباَيع له،  الَبْيَعةتتضّمن 
الَعْقدّية، جيب أْن يتحّلى الطرفان، بناًء على الرأي الفقهّي، . ومبوجب ماهيَّتها الَبْيَعةوموضوع 

، 8؛ البخارّي اجلعفّي، مج81بالشرو  الالزمة مثل البلوغ، والرشد والعقل )اآلصفّي، ص 
 ←، باب َبْيَعة الصغري(. لقد أجازت بعض أحاديث أهل السّنة َبْيَعـَة الصـغري )  526ص 

يف بعض األحاديث استطاَعة الــُمباِيع )البخـارّي   (. كما اشُتِر  م.ن، ص.نالكّتانـّي، 
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(. من ضمن الشرو  اليت جرى التأكيـد  م.ن، ص.ن؛ اآلصفّي، 522، ص 8اجلعفّي، مج
عليها يف املصادر الفقهّية، اإلرادة وعدم اإلكراه، بالنسبة إىل الطرفني كليهما )عبد اجمليد، ص 

(. 86؛ اآلصفّي، ص 515 ؛ الشهرستانـّي، ص251، ص 5؛ القامسّي، مج568 -566
املصحوبة باإلجبار أو اإلكراه فاسدًة شرًعا، ويف الوقت عينه،  الَبْيَعَةعّدت مصادر أهل السّنة 

 (.560 -562ُعّدت قانونّية ونافذًة إْن توافرت فيها الشرو  )عبد اجمليد، ص 
ني الشيعة وأهل هو املسألة األساسّية اليت يدور حوهلا اخلال، ب الَبْيَعةإنَّ موضوع عقد 

السّنة. بعد أْن حدث ما حدث يف السقيفة، وجرت للمّرة األوىل الـُمبايعة علـى اخلالفـة   
وقيادة األّمة، تصّدى متكّلمو أهل السّنة يف العصور الالحقة، لتوضيح املباين واألسس الكالمّية 

اإلمامة ميكـن أْن   للحادثة املذكورة. من هنا، طرحت مصادرهم الكالمّية نظرّيًة مفاُدها أنَّ
هـي الوسـيلة    الَبْيَعـة حتصل بناء على إرادة الناس واختيارهم، وذلك بواسطة الَبْيَعة، أو أنَّ 
؛ البغـدادّي، ص  558الوحيدة لتحّقق اإلمامة لشخص من األشخاص )الباقاّلنــّي، ص  

الفـّراء   (. تطّرق بعد ذلك كّتاب الفقه السياسّي من أهل السّنة كاملاوردّي وأيب يعلى252
سبحاين،  ←نظًرا العتقادهم بأنَّ اإلمامة فرٌع من فروع الدين بداًل من األصول )هبذا الصدد 

(، إىل البحث يف مؤّلفاهتم يف شرو  الَبْيَعة وآثارها 52 -2، ص 6م، مج5222ه/5652
ص وما بعدها؛ عبد اجمليد،  5املاوردّي، ص  ←احلقوقّية على أساس هذه النظرّية الكالمّية )

 وما بعدها(. 56، 22 -25
* "موجًبا احلّل والربطعّد عدٌد كبري من فقهاء أهل السّنة َبْيَعة اجملموعة املسّماة "أهَل 

النعقاد اخلالفة )حول التسميات األخرى هلذه اجملموعة مثل: أهل االختيار، وأهل االجتهاد، 
؛ املـاوردّي، ص  686 -681، ص 6الزحيلّي، مج ←وغري ذلك من التعريفات املختلفة 

(. رأى البعض 250 -266، ص 5؛ القامسّي، مج505 -25؛ عبد اجمليد، ص 66 -65
ومن بينهم األشعرّي، أنَّ احلّد األدىن من عدد الـُمباِيعني الالزم لتحّقق اإلمامة رجٌل واحد، 
 والبعض قال: اثنان، ومجاعة قالت ثالثة، وأخرى مخسة، وآخرون قالوا: أربعون. رأى البعض

"، ورأى آخرون ضـرورة  احلّل والربطمن دون حتديد عدد معّين ضرورَة مبايعة أكثرّية "أهل 
؛ املاوردّي، 685 -681، ص 6الزحيلّي، مج ←مبايعتهم كل هم، أو ما ُيسّمى باإلمجاع )
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؛ أيًضا حول 262 -265، ص 5؛ القامسّي، مج26، 25؛ عبد اجمليد، ص 66 -66ص 
(. يرى بعض أهل السّنة على حنٍو ُمبهم أنَّ َبْيَعة م.ن، ص.ننـّي، الباقاّل ←نقد هذا الرأي 
، ص 6؛ الزحيلـّي، مـج  268، ص 5كافية )القامسّي، مـج  احلّل والربطجمموعة من أهل 

املـاوردّي،   ←(. يرى بعض فقهاء أهل السّنة أنَّ انعقاد اخلالفة غري ممكن إاّل بالَبْيَعة )685
، ص 6؛ الزحيلّي، مـج م.ن، ص.ن؛ البغدادّي، 58 -56؛ عبد اجمليد، ص 61 -66ص 

(. َعدَّ عدٌد من الفقهاء املتأّخرين واملعاصرين، فضاًل عن الَبْيَعة املذكورة، َبْيَعة 686 -686
ص عاّمة الناس ركًنا أصليًّا لثبوت اخلالفة، والَبْيَعة تتّم على ثالث مراحـل: ترشـيح شـخ   

، 685، ص 6للخالفة، فالَبْيَعة اخلاّصة أو الصغرى، مث الَبْيَعة العاّمة أو الكربى )الزحيلّي، مج
(. شرح املـاوردّي  260 -212، ص 5؛ القامسّي، مج501 -56؛ عبد اجمليد، ص 622

؛ حول هذا املوضوع، وكذلك 65 -66مقّدمات الَبْيَعة ومراحلها بالكثري من التفصيل )ص 
عبد  ←ـُمباِيعني والـُمباَيعني، وشرو  ِصحَّة الَبْيَعة، مبنظار فقه أهل السّنة حول شرو  ال
(. كذلك جرى البحث يف املصادر حول آثار الَبْيَعة 655 -608، 568 -562اجمليد، ص 

 (.556 -508؛ اآلصفّي، ص 68 -65املاوردّي، ص  ←لشخصني يف الوقت نفسه )
الَبْيَعة لكّل أمٍر من األمور، وعلى َفَرض أّننا نعدُّ باملنظار الشيعّي من غري املمكن عقد 

الَبْيَعة عقًدا، جيب أْن يكون موضوع َعقد الَبْيَعة مشروًعا وجائًزا. فعلى سبيل املثـال، يـرى   
متكّلمو الشيعة مسألة اإلمامة وخالفة النبـّي صّلى اهلل عليه وآله وسّلم، من املوضوعات اليت 

ل َبْيَعة جمموعة من الناس، أو الناس كّلهم، وإنَّما من خالل األدّلة ال ُيمكن أْن تثبت من خال
؛ 62 -21، ص 2العقلّية والنقلّية العديدة، جيب أْن يكون اإلماُم منصوًصا عليه )املظفَّر، مج

(. يرى فقهاء الشيعة أّنه على الّرغم 61 -26، ص 6م، مج5222ه/5652السبحانـّي، 
ة ملزٌم استناًدا إىل أدلَّة لزوم الوفاء بالعقد أو الشـر  مثـل "أوفـوا    من أنَّ العمل بعقد الَبْيَع
؛ مكـارم  266 -262هــ، ص  5601م/5281( )سـبحاين،  5بالعقود" )املائـدة:  

(، لكنَّ هذه األدّلَة 202 -205م، ص 5226ه/5656؛ احلائرّي، م.ن، ص.نالشريازّي، 
ة، وإّنما تدلُّ فقط على لزوم الوفاء بشرو  نفَسها، ال ميكن أْن هتَب موضوَع الَعقد املشروعيَّ
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؛ املوسـوّي اخللخالــّي، ص   566م، ص 5252ه/5622العقود املشروعة )احلائرّي، 
 (.م.ن، ص.ن؛ الشهرستانـّي، 180

يرى علماء الشيعة كذلك، أنَّ ماهّية الَبْيَعة يف زمن الرسول األكرم صّلى اهلل عليه وآله 
معىن اللفظة اللغوّي، ونظًرا لوجوب طاعة النبـّي صّلى اهلل عليه وسّلم، مع األخذ يف االعتبار 

وآله وسّلم باألدّلة العقلّية والنقلّية، مل تكن إنشائّية، بل كان هلا منحى توكيدّي فقط، وكان 
اهلد، من عقدها التأكيد العملّي لإلميان بالنبـّي، والتعّهد مبستلزمات اإلميان، وبتعبري البعض 

جديد لنصرة النبـّي وطاعته"، إًذا، ال يستند أصل مشروعّية النبــّي األكـرم،   "إجياد دافع 
هــ،  5601م/5281سبحاين،  ←وثبوت مقام واليته، وحىت وجوب اّتباعه إىل الَبْيَعة )

، 5؛ مكارم الشريازّي، مـج 66، ص 6م، مج5222ه/5652؛ نفسه، 266 -265ص 
؛ احلـائرّي،  126، ص 5مج ؛ منتظري،510، ص 2؛ َعَلم اهلدى، مج152 -158ص 

؛ آصفي، ص 556 -556م، ص 5252ه/5622؛ نفسه، 200م، ص 5226ه/5656
(، كما أنَّ اجلانب التوكيدّي للَبْيَعـة،  152، 111؛ املوسوّي اخللخالـّي، ص 20 -82

كثرًيا ما ُيشاهد يف الَبْيَعات اليت ُعقدت للخلفاء، ال سيَّما يف احلاالت الـيت انعقـدت فيهـا    
ة، بناًء على وصّية اخلليفة السابق، وتعيينه خللفه، كخالفة عمر بـن اخلّطـاب )رض(،   اخلالف

سـبحاين،   ←وخالفة عثمان بن عّفان )رض( )وحىت حـول خالفـة أيب بكـر )رض(    
(. يرى فقهـاء  202م، ص 5226ه/5656؛ احلائرّي، 266هـ، ص 5601م/5281

هذه، إّما أنَّها مستمّدٌة من تقليد الَبْيَعـة  (، أنَّ نظرّية أهل السّنة م.ن، ص.نالشيعة )سبحاين، 
عبـد اجمليـد، ص    ←لشيخ القبيلة لدى العرب قبل اإلسالم )حول رأي بعض املستشرقني 

(، أو مبنيٌَّة على اّدعاء اختيار مجيع أو بعض خلفاء النبـّي صّلى اهلل عليه وآله وسّلم من 62
 ليس سنًدا ُيعتدُّ به.طريق الَبْيَعة؛ يف حني أنَّ أيًّا من األمَرين 

اإلشكالّية األخرى لدى العلماء الشيعة هبذا الصدد وجود اإلجبار، أو علـى األقـّل   
اإلكراه يف معظم حاالت َبْيَعة الناس للخلفاء استناًدا إىل األحداث التارخيّية، اليت أقرَّ هبا حـىت  

الكثري مـن   (. فهنالك652 -602؛ اخلطيب، ص 568بعض أهل السّنة )عبد اجمليد، ص 
األدّلة التارخيّية واحلديثّية، اليت تثبت أنَّ اإلمام علّي عليه السالم، وبين هاشم وعدًدا من كبار 
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الصحابة مل ُيبايعوا أبا بكر )رض( بعد حادثة السقيفة، وقد أكِرهوا بعد ذلك علـى املبايعـة   
ـ 602 -605، ص 2؛ املسعودّي، مج515، 52، ص 2علم اهلدى، مج ←) ، ّي؛ اجمللس
عن ذلك، أحُد مؤّسسي تلك الَبْيَعة وصفها بأّنها  (. فضًلا21، 26 -25، 66، ص 22مج

؛ اجمللسّي، 285 -285، ص 6؛ التسترّي، مج65السُّيوطّي، ص  ←عمٌل متسّرع ]َفْلَتة[ )
(. يف هذا السياق مل حتدث أّي َبْيَعة 516الشهرستانـّي، ص  ؛650 -666، ص 60مج

اإلمام علّي عليه السالم، الذي مل يوافق، على الرَّغم من إصرار أصحابه، حّرة، إاّل يف خالفة 
على أخذ الَبْيَعة اإلجبارّية، وعدد الذين مل ُيبايعوا، كما تقول املصادر التارخيّية، كان حمـدوًدا  

، ص 2جدًّا، ومل ُيحرموا من حقوقهم اإلجتماعّية أو يتعّرض هلم أحـد )املسـعودّي، مـج   
 (.601 -605، 256 -252، 215، ص 6ترّي، مج؛ التس662 -665

، 5؛ القامسّي، مج51 -56اّدعى بعض مؤّلفي أهل السّنة )عماد الدين الكاتب، ص 
(، استناًدا إىل اخلطب والرسائل الواردة يف هنج البالغة )من ضمنها اخلطب 266 -262ص 

الَبْيَعة (، حيث جرى الكالم على كون 16، 5، 6، 5، والرسائل 258، 552، 565، 8
ملِزمة للناس، حىت أولئك الذين مل ُيبايعوا، اّدعوا أنَّ اإلمام علّي واإلمام احلسن عليهما السالم 

(. لكـنَّ احملّققـني الشـيعة    261، ص 5قد وافقا على ثبوت اإلمامة بالَبْيَعة )القامسّي، مج
ا ُيعّد من ضـرورات علـم   يرفضون هذا الرأي، ألنَّ اإلمامة ال تثبت بالَبْيَعة، فضاًل عن أنَّ م

، هنج البالغـة  ←الكالم الشيعّي، ما صّرح به وأّكده عليٌّ عليه السالم شخصيًّا )من ذلك 
التسـترّي،   ←؛ أيًضـا  565، واحلكمة 62، 28، والرسالتان 566، 501، 2اخلطب 

(. إنَّ هذه األحاديث من خالل هذا الدليل وغـريه  226 -226، 255، 262، ص 6مج
(، يف حال كانت صحيحة السَّند 121 -126، ص 5مكارم الشريازّي، مج ←من األدّلة )

(، جيب أْن ُتحمَل  علـى  250م، ص 5226ه/5656احلائرّي،  ←)حول هذا املوضوع 
(. من ذلك، أنَّ 21آصفي، ص  ←اإلفحام واإلقناع )أيًضا َمحَمل اجلدل واملناظرة، هبد، 

، وهو يشرح امتناع تأسيس اإلمامة علـى  552اإلمام علّي عليه السالم، قد أّكَد يف اخلطبة 
رأي العموم، أّنه على افتراض قبول هذا الرأي، فعنَّ األشخاص الذين مل حيضروا مراسم الَبْيَعة 

جاء هذا الكالم، يف معِرض الرّد على اعتراض املخالفني )من ُملزمون بقبول رأي الـُمبايعني. 
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بينهم معاوية(، الذي رفض إمامة عليٍّ عليه السالم بعد مقتل اخلليفة الثالث. يعتقـد بعـض   
الفقهاء على الرَّغم من أنَّهم يرون أنَّ األحاديث اآلنفة الذكر قد جاءت يف معرض اجلدال، أنَّ 

وت نوع من الوالية، من خالل التنصيب اإلهلّي، أو احلصـول  هذه التوضيحات تدلُّ على ثب
؛ منتظـري،  م.ن، ص.نعلى نوٍع من السلطة واملسؤولّية الشعبّية بواسطة الَبْيَعة )آصـفي،  

؛ املوسوّي اخللخالـّي، 250 -202م، ص 5226ه/5656؛ احلائرّي، 125، ص 5مج
 (.111 -116ص 

رين من أهل السّنة، من خالل شـرحهم  سعى الكثريون من الفقهاء والكّتاب املعاص
للَبْيَعة، بصفتها عقد يتضّمن تعّهًدا من الطرفني )تعاهد(، ومقارنتها بعقد الوكالـة، جلعلـها   
معادلًة لنظرّية "العقد االجتماعّي" لروّسو، الذي ُيعّد من املبـادىء احلقوقّيـة األساسـّية يف    

، ص 6واستطالع الرأي )الزحيلـّي، مـج  األنظمة الدميقراطّية، وعرضها كنظري لالنتخابات 
؛ عنايـت،  256 -256ومـا بعـدها؛ القـامسّي، ص     506؛ عبد اجمليـد، ص  686

هـــ، ص 5655م/5225؛ نفســه، 266، 266 -262هـــ، ص 5606م/5286
، 5(. على هذا األساس تكون َبْيَعة األكثرّية الشعبّية للحاكم ملزمًة لألقلّية )القامسّي، مج518
أنَّ الشيخ حمّمد عبده هو أّول من طرح هذا الرأي يف فقه أهـل السـّنة   (. الظاهر 256ص 

(. لكنَّ هذه النظرّية، تعّرضت للنقد، حىت مـن  266هـ، ص 5606م/5286)عنايت، 
أهل السّنة، أّواًل ألنَّ ماهّية الَبْيَعة، ال سيَّما يف زمن النبـّي صّلى اهلل عليه وآله وسّلم، عقـٌد  

س ثنائيَّ التعّهد )كعقد الوكالة(؛ ثانًيا ليس مبقدور الـُمباِيع، ال باملنظار ُأحادّي التعّهد، ولي
الفقهّي، وال عمليًّا وواقعيًّا، أْن يعزَل الـُمباَيع له، يف حني أنَّ املوك ل يف عقد الوكالة ميلـك  

؛ اخلطيب، ص 20؛ معرفت، ص 158-155، ص 5مثل هذا احلّق )مكارم الشريازّي، مج
ثالًثا، حبسب الرأي املشهور لدى أهل السّنة، تثبت احلاكمّية بعد َبْيَعة أهـل  (؛ 286 -251

احلّل والّربط، لكْن يف النظام الدميقراطّي، هنالك حقٌّ لكّل فرد من أفراد الشعب. من هنا، فعنَّ 
 لدى احلاكم يف هذا النظام مسؤولّية جتاه مجيع أبناء الشعب، أمَّا يف الَبْيَعة فهو مسؤول فقـط 

(؛ رابًعا، ال دليل على أنَّ َبْيَعة األكثرّيـة  222 -286أمام أهل احلّل والربط )اخلطيب، ص 
(. يعتر، 256 -528م، ص 5226ه/5656احلائرّي،  ←ملِزمٌة لألقّلّية اليت ال ُتبايع )
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لك عبد اجمليد يف أثناء مقارنته بني الَبْيَعة ونظرية العقد االجتماعّي بوجود فوارق بينهما؛ من ذ
أنَّ أصَل مشروعّية الدولة يف النظام كان أمًرا إهليًّا، وليس نامًجا عن الَبْيَعة، وإّنما هـو فقـط   

 -665طريقة إلجياد احلكم الذي يتحّقق بالَبْيَعة، وهو مشابه لألنظمـة الدميقراطّيـة )ص   
حلكومـة  (. مع ذلك كّله، مل يشرح بوضوح الدليل على أنَّ هذه املشروعّية إهلّية، يف ا662

 اليت تتشّكل بواسطة الَبْيَعة.
على الرَّغم من أنَّ معظم فقهاء اإلمامّية املعاصرين، ال يقولون إاّل بالدور التأكيـدّي  
للَبْيَعة يف زمن اإلمام املعصوم عليه السالم، يرى بعضهم يف شرحه لكيفّية إعمال والية الفقهاء 

وًرا أرفع من جمّرد التأييد، أي نوٌع مـن اجلانـب   يف عصر غيبة اإلمام املعصوم، أنَّ للَبْيَعة د
اإلنشائّي التأسيسّي. علًما أنَّ بعض الفقهاء، مل ُيجروا تفكيًكا بني الَبْيَعة يف زمـان حضـور   

(. فضاًل عن ذلك، يعتقد 152، ص 5مكارم الشريازّي، مج ←املعصوم، ويف زمان الغيبة )
ية واملشروعّية الشعبّية للَبْيَعة يف عصـر الغيبـة.   بعض الفقهاء املعاصرين، بنوع من حتّقق الوال
( عّدوا الَبْيَعة عقَد وكالـٍة  156 -151، ص 5وعدد حمدود منهم )من بينهم منتظري، مج

ُملزم، موضوعه إنشاء الوالية، وإعطاء السلطة، وعلى هذا األساس َيَرْون أنَّ انتخاب األكثرّية 
ّية اليت ال ُتبايع. ُأخضع تفسري الَبْيَعة بأنَّها عقـد وكالـة،   وَبْيَعتها ملزٌم ونافٌذ، حىت على األقل

 -155، ص 5وكذلك إلزامّية مثل هذا العقد للمناقشة واالنتقاد )مكارم الشـريازّي، مـج  
 (.م.ن، ص.ن؛ معرفت، 158

من ضمن األدّلة املعَتَمدة إلثبات حصول الوالية بالَبْيَعة، فضاًل عن األحاديث املسـتّلة  
، 5الكلينـّي، مج ←بالغة، هنالك روايات حتّذر من نقض الَبْيَعة )َنْكث الصفقة من هنج ال

 -585، ص 66، مـج 56 -65، ص 25، مـج 266، ص 2؛ اجمللسّي، مج601ص 
الكلينـّي؛ اجمللسّي،  ←(، وفراق اجلماعة )122 -121، 58، ص 5؛ منتظري، مج588

لنظرّية، وأنَّ َبْيَعة األكثرّية ُملِزمـٌة  م. ن، صص. ن(. أحياًنا كان ُيستند كذلك إلثبات هذه ا
جلميع الناس، على سرية املعصومني عليهم السالم، وسرية املسلمني، وسرية العقالء )منتظري، 

 (.21 -22؛ آصفي، ص 156 -156ص 
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يف املقابل ناقش عدٌد من الفقهاء األدّلة املعتمدة، ففي نظرهم نقض َبْيَعة حّكام الباطل 
الذين طاملا كان أتبـاعم وشـيعتهم    -حكًما، وأئّمة الشيعة عليهم السالم والـَجْور جائزٌة

ما كانوا حيسبون الَبْيَعة ألولئك احلّكام صحيحًة. من هنا قال البعض إنَّهم "مجاعة أهل  -أقّلّية
، 25، مج265 -261، ص 2اجمللسّي، مج ←احلّق"، وذلك استناًدا إىل أحاديَث أخرى )

اآلخر هذه األحاديث، وكذلك األحاديث املتعّلقة حبرمـة نكـِث   ، وفّسر البعض -(65ص 
الَبْيَعة، بأنَّها الَبْيَعة لإلمام املعصوم، أو احلمل على التقّية، أو األمر بالتقّية، أو حسبوها نوًعا من 

م، ص 5252ه/5622؛ احلائرّي، 185 -180أنواع اجملادلة )املوسوّي اخللخالـّي، ص 
، ص 5؛ مكـارم الشـريازّي، مـج   255م، ص 5226/ه5656؛ نفسه، 568 -566
م، ص 5226ه/5656(. مـّما ذكره احلائرّي )128، ص 5؛ منتظري، مج126 -152
( أنَّ األحاديث املعتمدة على الرَّغم من أنَّها ميكن أْن تكون داّلًة بذاهتا علـى  256 -202

بة إىل األقلّية اليت مل ُتبايع؛ وهـي  ثبوت الوالية بالَبْيَعة، لكنَّها ال تستوجب نفوذ الَبْيَعة بالنس
فضاًل عن ذلك مل تكن موثوقة، حىت أنَّ احتمال كون بعضها موضوًعا احتماٌل قوّي. كذلك 

؛ 122، ص 5منتظـري، مـج   ←فعنَّ االستدالل بأدّلة وجوب الوفاء بالعقد والشـر  ) 
 م، ص5252ه/5622احلـائرّي،   ←( قد انُتِقَد من بعض النـواحي ) 86معرفت، ص 

؛ املوسوّي اخللخالـّي، ص 206 -202م، ص 5226هـ/5656؛ نفسه، 561 -566
180.) 

فضاًل عن ذلك، نوقش موضوع االستناد إىل سرية النبـّي صّلى اهلل عليه وآله وسّلم 
واألئّمة عليهم السالم، وكذلك سرية املسلمني، إلثبات داللـة الَبْيَعـة علـى مشـروعّية     

م، 5226ه/5656احلائرّي،  ←اكم بالنسبة إىل عاّمة الناس )االنتخابات، وحتّقق والية احل
(. يرى منتقدو النظرّية املذكورة، أنَّ الَبْيَعة ال تتيح سوى إمكانّية إعمـال  202 -522ص 

الوالية للولـّي الفقيه، ووضعها موضع التنفيذ، لكنَّ أساس مشروعّية واليته إٰلهّية، وُمقرَّة من 
 -152؛ املوسـوّي اخللخالــّي، ص   556م، ص 5252ه/5622الشارع )نفسـه،  

(، أنَّ جمّرد انتخاب الشـعب يف  26 -22(.يرى بعض هؤالء الفقهاء )معرفت، ص 185
( موجب انعقاد الواليـة  26 -22الذي هو يف اعتقاد البعض )آصفي، ص  -نطاق الفقهاء
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ْن مل يكن لُينتخب على أساس ال يتناىف وكوَن تنصيب الفقيه إٰلهيًّا؛ فالفقيه وإ -والَبْيَعةللفقيه، 
النّص اإلٰلهّي، لكنَّ انتخابه يتّم بناء على األوصا، والشرو  الالزمة للفقيه احلـاكم الـيت   

 وضعها الشارع، واّتخذ األمُر شكاًل من أشكال التنصيب.
، طهـران  واليـة األمـر  : فضاًل عن القرآن؛ حمّمد مهدي آصفي، املصادر واملراجع

،  . طاهر أمحـد الـزاوي   النهاية يف غريب احلديث واألثرثري، م؛ ابن األ5221ه/5656
مقّدمة م؛ ابن خلدون، 5261 -5266ه/5681 -5686وحممود أمحد الطناحّي، القاهرة 

م؛ 5255ه/5625، بريوت كتاب الِعَبر وديوان املبتدأ واخلرب، اجلزء األّول من ابن خلدون
،  . هاشــم رســو  احملاّلتـــّي، قــّم مناقــب آل أيب طالــبابــن شهرآشــوب، 

لسـان  م؛ ابن منظـور،  5286ه/5606، بريوت املغينم[؛ ابن قدامة، 5260ه/5652]
دة حالتمهيد يف الرّد على امللم[؛ حمّمد بن الطّيب الباقاّلنـّي، 5286ش ]5666، قّم العرب

ادي أبـو ريـدة،   ،  . حممود اخلضريّي وحمّمد عبد اهلاملعّطلة والرافضة واخلوارج واملعتزلة
، اسطنبول صحيح البخاريم؛ حمّمد بن امساعيل البخارّي اجلعفّي، 5265ه/5666القاهرة 
م؛ عبد 5286ه/5606، دمشق حبوث يف نظام اإلسالمم؛ مصطفى بغا، 5285ه/5605

م،  . أوفسـت  5228ه/5666، اسطنبول كتاب أصول الدينالقاهر بن طاهر البغدادّي، 
، طهـران  هبج الّصباغة يف شرح هنج البالغةد تقي التسترّي، م؛ حمّم5285ه/5605بريوت 

أساس احلكومة اإلسالمّية: دراسة إستداللّية مقارنة بني الدميقراطّية ]ال تا.[؛ كاظم احلائرّي، 
، قـّم  والية األمر يف عصر الغيبةم؛ نفسه، 5252ه/5622، بريوت والشورى ووالية الفقيه

، وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الشريعةّر العاملّي، م؛ حمّمد بن احلسن احل5226ه/5656
اخلالفـة  م؛ عبد الكرمي اخلطيب، 5286ه/5606 . عبد الرحيم رّباين الشريازّي، بريوت 

مفردات ألفاظ م؛ حسني بن حمّمد الراغب اإلصفهانـّي، 5251ه/5621، بريوت واإلمامة
م؛ وهبة مصطفى الزحيلـّي،  5222ه/5652،  . صفوان عدنان الداوودّي، دمشق القرآن

الكّشا، عن م؛ حممود بن عمر الزخمشرّي، 5286ه/5606، دمشق الفقه اإلسالمّي وأدّلته
ات على هـدى الكتـاب   اإلٰلهّي، بريوت ]ال تا.[؛ جعفر سبحاين، غوامض حقائق التنـزيل

مفاهيم القـرآن  ؛ نفسه، ه5652، قّم 6ي العاملّي، مج، بقلم حسن حمّمد مّكوالسّنة والعقل
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م[؛ عبد الرمٰحن بن أيب بكر السـّيوطّي،  5281ش ]5666، قّم يف معامل احلكومة اإلسالمّية
م؛ حمّمـد علـي   5212ه/5658عبد احلميد، مصر الدين ،  . حمّمد حميي تاريخ اخللفاء

جعفر شـهيدي، "الَبْيَعـة   م؛ 5226ه/5656، لندن مدخل إىل علم الفقهالشهرستانـّي، 
)مهر وآبان  26]جمّلة كيهان الفكرّية[، العدد  كيهان انديشهوكيفّيتها يف التاريخ اإلسالمّي"، 

، امليزان يف تفسـري القـرآن  م[(؛ حمّمد حسني الطباطبائّي، 5282 2و ت 5ش ]ت5668
جوامع اجلـامع  م؛ فضل بن احلسن الطربسّي، 5256 -5255ه/5626 -5620بريوت 

،  . جممع البيان يف تفسري القـرآن م؛ نفسه، 5260ه/5652، تربيز تفسري القرآن اجمليديف 
م؛ حمّمد بن 5288ه/5608هاشم رسو  احملاّلتـّي وفضل اهلل يزدي الطباطبائّي، بريوت 

،  . حمّمد أبو الفضل إبـراهيم، بـريوت   تاريخ الطربّي: تاريخ األمم وامللوكجرير الطربّي، 
الَبْيَعـة عنـد   م[؛ أمحد فؤاد عبد اجلواد عبد اجمليد، 5265 -5262ه/5685 -5682]

مفّكري أهل السّنة والعقد االجتماعّي يف الفكر السياسّي احلديث: دراسة مقارنة يف الفلسفة 
، لّشـايف يف اإلمامـة  اهـ؛ علّي بن احلسني علم اهلدى، 5658م/5228، القاهرة السياسّية

،  . هنج البالغةم؛ علّي بن أيب طالب )ع(، اإلمام األّول، 5220ه/5650، طهران 2مج
 . أوفست قّم ]ال تا.[؛ محيد  ،م[5268ه/5685صبحي الصاحل، بريوت ]تاريخ املقّدمة 

]الفكر السياسّي يف اإلسالم املعاصـر[، ترمجـه    سياسى در اسالم معاصر ءانديشهعنايت، 
 ءسريى در انديشـه م[؛ نفسه، 5286ش ]5662ارسّية هباء الدين خرمشاهي، طهران بالف

م[؛ حمّمـد  5225ش ]5650]رحلة يف الفكر السياسّي العربـّي[، طهران  سياسى عرب
الدولـة  جمّلـة  ] حكومـت اسـالمى  فاكر ميبدي، "الَبْيَعة ودورها يف الدولة اإلسالمّية"، 

م[(؛ خليل بن أمحد الفراهيدّي، 5225ش ]5656ف )خري 6، العدد 2اإلسالمّية[، السنة 
م؛ أمحد بـن  5281ه/5601،  . مهدي املخزومّي وإبراهيم السامّرائّي، قّم كتاب العني

، بريوت ]ال تا.[؛ ظافر القامسي، ّينري يف غريب الشرح الكبري للرافعاملصباح املحمّمد الفّيومّي، 
م؛ حمّمـد بـن   5281ه/5601، بريوت 5، مجنظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمّي

 .  ،م5265ه/5685، القـاهرة  58، ج2، مجاجلامع ألحكام القرآنأمحد القرطبـّي، 
، لنـدن  تطّور الفكر السياسّي الشيعّيم[؛ أمحد الكاتب، 5281ش ]5666أوفست طهران 
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ة املسّمى نظام احلكومة النبوّيهـ؛ حمّمد بن احلّي بن عبد الكبري الكّتانـّي، 5655م/5225
،  . علـي أكـرب   الكـايف ، بريوت ]ال تا.[؛ حمّمد بن يعقوب الكلينـّي، التراتيب اإلدارّية
األحكام السلطانّية والواليات م؛ علّي بن حمّمد املاوردّي، 5285ه/5605الغفارّي، بريوت 

وت ، بـري حبار األنوارم؛ حمّمد باقر بن حمّمد تقي اجمللسّي، 5220ه/5650، بريوت الدينّية
،  . عبد الزهراء علوّية، بريوت ]ال تـا.[؛ علـّي بـن    60 -22م، مج5286ه/5606

،  . حمّمد حميي الدين عبد احلميد، مصـر  مروج الذهب ومعادن اجلوهراحلسني املسعودّي، 
، بـريوت ]ال  دالئل الصَّـدق م؛ حمّمد حسن املظّفر، 5261 -5266ه/5681 -5686

م[؛ لـويس  5228ش ]5655]والية الفقيه[، قّم  واليت فقيهتا.[؛ حمّمد هادي معرفت، 
 . أوفسـت طهـران    ،م5282 -5256، بـريوت  املنجد يف اللغة واألعـالم معلو،، 
، قّم ]ال تا.[؛ ناصر مكارم الشريازّي، اإلرشادم[؛ حمّمد بن حمّمد املفيد، 5286ش ]5662

دراسـات يف  م؛ حسينعلي منتظري، 5225ه/5655، قّم 5، جأنوار الفقاهة: كتاب الَبْيع
م؛ حمّمد مهدي 5225-5282ه/5655 -5602، قّم والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمّية

ش 5665]احلاكمّيـة يف اإلسـالم[، طهـران     حاكميت در اسالماملوسوّي اخللخالـّي، 
 م[؛5282]
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