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  الشورى يف كل األزمان حاربواإىل الذين 

  طالبوا حباكمية ا سبحا�ه الذينإىل 

  سبحا�هإىل خلفاء ا 

  .أمترغ برتاب أقدامكم وأسألكم التفضل على خادمكم بالقبول

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 أَ�فُسِهِمْ فِي يجِدُواْ الَ ثُمَّ بيْنهُمْ شجر فِيما يُحكِّمُوكَ حتَّى يُؤْمِنُون الَ ربِّكو فَال﴿
  .٦٥ :﴾ النساءتَسْلِيماً ويُسلِّمُواْ قَضَيْت مِّمَّا حرجاً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Wא
 التفضالً منه   عر?فنا بسادة اخللق حممد هللا الذياحلمد هللا رب العاملني٬، احلمد 

طيبني ألنه الرؤوف الرحيم٬، والصالة والسالم على أشرف اخللق حممد وآله ال امن?استحقاق ب
  .الطاهرين األئمة واملهديني

من األمور الدخيلة يف اإلسالم ما يسمى بنظرية الشورى اليت رفعها أتباع مدرسة اخللفاء 
  .أسالفهمررون خالفة شعاراً هلم من خالله يب?

وأدلتها ونقدها٬، فجاء هذا تسليط الضوء بشكل موجز على نظرية الشورى  تفارتأي
  .٬، وفيه فصوالً ثالثةالكتيب

  .الشورى :الفصل األول

  .يف أدلة الشورى :الفصل الثاين

  .شبهات وردود :الفصل الثالث

  .وأسأل اهللا أن يكون نافعاً للقارئ الكرمي

  

  

  

  

  



  

  

                                                                                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  بسم اهللا الرمحن الرحيم

W
إلرشاد األمة وسوقها إىل ما فيه صالحها يف الدارين٬، بوسعه كل ما  لقد بذل النيب 

وبعد أن التحق بالرفيق األعلى ظهرت الضغائن اليت كانت يف صدور قوم آلل بيت النيب 
٬، وتقمصوا اخلالفة بقصة معروفة مشهورة يف التاريخ Xه الشرعي علي بن أيب طالب وخليفت

ال يستطيع املغرضون إخفائها رغم احملاوالت اليت بذلت والزالت تبذل من أجل حتريف 
  .الواقعة

أكثر املسلمني بعد كان هو اخلليفة والقائد اإلهلي واإلمام املتبع٬، بيد أن فالنيب الكرمي 
 أَفَإِن الرُّس=لُ قَبFلLهL مLن خ6لَتF قَدF ر6س=ولٌ إِال< م=ح6مَّد8 و6م6ا﴿وانقلبوا على أعقا�م وا وفاته ارتد

 اللّه= و6س6ي6جFزِي ش6يFئاً اللّه6 ي6ض=رَّ فَلَن ع6قLب6يFهL ع6لَى6 ي6نقَلLبF و6م6ن أَعFقَابِكُمF ع6لَى انقَلَبFت=مF قُتLلَ أَوF مَّات6
  . )١(﴾الشَّاكLرِين6

  .كوا تعاليم النيب الواضحة ونصوصه الصرحية على اخلليفة من بعدهوتر

ويف هذه الدراسة املوجزة نريد أن نسلط الضوء على معامل احلكم يف اإلسالم بعرضنا 
لنظرية الشورى املبتدعة ومناقشتها كي يتبي?ن للقارئ املنصف احلق الصراح من الباطل املزيف 

  .وأن لبس بلباس احلق

يغفل عن مستقبل األمة٬، بل كان ينظر هلا عرب نافذة الغيب اليت يطلعه اهللا مل  فالنيب 
  .عليه٬، ونصب هلم ميزاناً يرجعون إليه أال وهو اإلمام الذي نص عليه يف مواطن كثرية

إالّ أنّ األمة اختلفت بعد نبيها الكرمي وال زالت يف اختالفات وانقسامات متتابعة إىل أن 
يف حديثه عن افتراق األمة من بعده٬، ونرى اليوم ٬، دة كما قال تنحصر النجاة بفرقة واح

  .خالفاً كبرياً يف بيان الطريقة اليت من خالهلا يكون تنصيب احلاكم واخلليفة واإلمام

                                                            
 .١٤٤: آل عمران -١
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والسنة يقولون بأنّ النيب ترك األمر إىل ٬، فالشيعة يقولون بالنص والتعيني من قبل النيب 
  .حاكماً وخليفة وإماما٬ً، وهذا ما يسمى بالشورى عندهماملسلمني٬، فهم يعينون من يريدوه 

 .الشورى

 .عهد اخلليفة ملن بعده

 .القهر والغلبة

: ومن هنا يقال عليه٬، جاءت طارئة هي بل اإلسالمي التشريع يف هلا أصل ال الطرق وهذه
 أن أبا بكر تعني كخليفة بالشورى٬، وهو الطريق األول٬، وعمر تعني بالطريق الثاين وهو نص

  .اخلليفة عليه٬، ومعاوية أصبح خليفة من خالل الطريق الثالث

 يأت فلم ليس هلا أثراً يف نصوص الشريعة ال من القرآن وال من السنة٬، الثالثة الطرق وهذه 
يلتحق بالرفيق  أن قبل  النيب بأنّ العلم مع ٬،وحي إهلي وال نص نبوي�ذه الطرق الثالثة 

 لَكُمF أَكْم6لْت= الْي6وFم6﴿ :قوله تعاىل يقرؤون املسلمون كانو للمسلمني شيء كل نبيَّ األعلى
Fين6كُمLالطرق هذه اختراع قبل كامل فالدين٬، )١(﴾د.  

  فمن أين جاءت هذه الطرق ؟

يف احلقيقة أنّ هذه الطرق الثالثة جاءت لتربير ما هو موجود يف الساحة التارخيية اليت مر �ا 
أهل األهواء  أوجدها واخترعهات إىل اإلسالم بصلة٬، بل ٬، وال متاملسلمون بعد رحيل النيب 

وعلماء الضاللة الذين يستجيبون لنداء السالطني بائعني دينهم هلم وصاروا أبواقاً هلم ينطقون 
مبا تفرضه السلطة عليهم يف كل زمان٬، فهم وعاظ السالطني الذين حرفوا الدين وتالعبوا بقيم 

   وحاشاه   هم يوجهون ا¬امهم للنيب مبجانبة احلكمة اإلسالم٬، مما جعل املستشرقني وغري
  .وراحوا ينتقدون القائد األول هلذا الدين وهو خامت األنبياء حممد 

 أثر فيها يظهر ثابتة حكومة لتكوين نظام غري من أمته حممد ترك(: ويلز املستشرق يقول 
  .)٢() الدميقراطية نظام لتحقيق عملياً أسلوباً هلا يعني مل وكذلك العام٬، الرأي

                                                            
 .٣: المائدة -١
  .٥٠٢ص: مروان خليفات -ورآبت السفينة  -٢



  ٩ ........................................................ الشورى يف امليزان
 طوال املسلمني جعل شاء٬، ملن مفتوحاً    اخلالفة   األمر ترك إنّ(: أمني أمحد وقال  

   .)١( )اخلالفة على خيتلفون عصرهم

 يبني تشريع أي الدولة هلذه وضع قد يكن مل  النيب وفاة وعند(: فوزي إبراهيم وقال
  .)٢( )فيها احلكم شكل

ل قرآين أو روائي حمكم٬، بل استدلوا على ذلك بأمور ومل يعتمدوا يف ذلك على دلي
٬، فهم ينظرون إىل األدلة اخلالفة اليت جاءت بعد النيب منقوضة٬، وكل ذلك منهم لتربير 

من بعده وكيف استولوا على دفة  لكي يربروا ما فعله ما يسم?ون بأصحاب رسول اهللا 
ىل األدلة مبوضوعية وإنصاف٬، بل جاءوا احلكم كاخلليفة األول والثاين والثالث٬، ومل ينظروا إ
  .حبكم مسبق وحبثوا عن مربر من الشرع لذلك احلكم

٬، مث يليه عمر٬، مث يليه عثمان٬، مث أيب بكر باخلالفة بعد النيب  أحقيةواحلكم املسبق هو 
  .ورتبوا أفضليتهم �ذا الترتيب أيضاً. Xيليه علي بن أيب طالب 

كي يتضح احلق  لسنة الذين قالوا بالشورى بشكل موجزلقول ا ويف هذه الدراسة سنتعر?ض
  .للقارئ الكرمي٬، تاركني له احلكم واالختيار

  

  

  

                                                            
 .المصدر نفسه -١
 .المصدر نفسه -٢
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Wא
تخاب خالصة هذه النظرية تتبىن القول بأن أمر تعيني اخلليفة يكون بالشورى وباالن

  .وبالدميقراطية بلغة اليوم

  :ولكي تتضح حقيقة األمر يف هذه النظرية البد من معرفة أمرين

الشورى يف القضايا اخلاصة٬، من قبيل القضايا االجتماعية والشخصية٬، ويف هذه  :األول
احلدود جند الشرع قد حث عليها؛ أل·ا يف احلقيقة ضم خربات اآلخرين واالستفادة منها٬، فمن 

   .الناس شاركهم يف عقوهلم شاور

   .)١() مشاورة من أوثق مظاهرة ال(: قال 

  . )٢( )استشار امرؤ عطب ما(: X املؤمنني أمري وقال

  .)٣() برأيه انفرد ملن رأي ال(: X قال

  .)٤( )الرشاد على دل األسباب ذوي شاور من: (X وقال

ن يكون متقياً ورعاً حىت صفات الشخص الذي ي½ستشار٬، فالبد أ وقد بي?ن آل حممد 
   .ناصحاً عاقالً ومن ذوي اخلربة

  .)٥( )فتندموا تعصوه وال العاقل٬، استرشدوا(:  النيب قال

 التجارب وأولو والعلم٬، النهى ذوو شاورت من خري(: قال أنه ٬،X املؤمنني أمري عن
  .)٦( )واحلزم

 عقل٬،: خصال مخس فيه من الدين يقتضي ما أمورك يف شاور(: X الصادق وقال
 اهللا٬، على وتوكل واعزم اخلمسة٬، فاستعمل جتد ] مل [ فإن وتقوى٬، ونصح٬، وجتربة٬، وعلم٬،

                                                            
 .٣٩ص ١٢ج: الوسائل طبعة آل البيت -١
  .٣٤١ص ٨ج: مستدرك الوسائل -٢
 .١٧١ص: آنز الفوائد -٣
 .٣٤٢ص ٨ج: مستدرك الوسائل -٤
  .٣٤٤ص ٨ج: مستدرك الوسائل -٥
 .٣٤٣ص ٨ج: مستدرك الوسائل -٦
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 الدين٬، إىل عائدة غري هي اليت الدنيا أمور من كان وما الصواب٬، إىل يؤديك ذلك فإن
 ويف الطاعة٬، وحالوة العيش٬، بركة أصبت ذلك فعلت إذا فإنك فيها٬، تتفكر وال فاقضها

 احملصول على �ا ويستدل ٬،جديداً علماً منها يستفيد من والعاقل العلم٬، اكتساب املشاورة
 ومها وفنائهما٬، واألرض السماوات خلق يف التفكر مثل أهلها٬، مع املشورة ومثل املراد٬، من

 �ما وازداد املعرفة٬، نور حبار يف غاص) فيهما تفكره قوى( كلما هألن� العبد٬، عن غنيان
 وإذا والورع٬، بالعقل مشهوراً كان وإن عقلك٬، يصدقه ال من اورتش وال ٬،ويقيناً اعتباراً

 فإنّ مرادك٬، خبالف كان وإن عليك٬، به يشري فيما ختالفه فال قلبك٬، يصدقه من شاورت
 و6ش6اوِرFه=مF﴿ :تعاىل اهللا قال أبني٬، احلقائق قبول عند وخالفها احلق٬، قبول عن جتمح النفس

  .)٣( )فيه متشاورون :أي ٬،)٢(﴾ب6يFن6ه=مF ش=ور6ى و6أَمFر=ه=مF﴿ :تعاىل اهللا وقال٬، )١(﴾اَألمFرِ فLي

وغري ذلك من الروايات اليت ذكروها يف حملها واليت تتكلم عن املشاورة يف األمور 
  .الشخصية واالجتماعية اليت ال مساس هلا يف تعيني اخلليفة واحلاكم واإلمام

ليس لإلنسان دور فيها أبدا٬ً، فلم يعط  وهذه. الشورى يف اختيار اإلمام أو اخلليفة :الثاين
  .اإلنسان هذه الصالحية يف انتخاب احلاكم واإلمام واخلليفة

الشورى يف اختيار اإلمام واحلاكم٬، فهل جيوز للناس : نا حول األمر الثاين٬، أيثوحدي
  ؟ تنصيب اخلليفة أم ال جيوز هلم ذلك

؟א
 بني شورى الشيء هذا صار :يقال "بينهم شورى وأمرهم": تعاىل قوله(: قال الطرحيي

 ال أي احلق٬، ليظهر الكالم ويف املفاوضة وهو املشاورة من فعلى وهو فيه٬، تشاوروا إذا: القوم
 تطييباً احلرب أمر يف أي "مراأل يف وشاورهم": قوله. فيه غريهم يشاوروا حىت بأمر ينفردون
  .)٤( )عندهم ما واستعلم آراءهم استخرج أي لقلو�م٬،

                                                            
 .١٥٩: المائدة -١
 .٣٨: الشورى -٢
  .٣٤٤ص ٨ج: مستدرك الوسائل -٣
 .٥٥٧ص ٢ج :رينمجمع البح -٤



  ١٥ ........................................................ الشورى يف امليزان
 الرأي استخراج: العرب لغة يف واملشورة واملشاورة٬، التشاور٬،(: وجاء يف معامل املدرستني

: يشري بالرأي٬، عليه وأشار. رأي من عنده ما استخرج: وشاوره. اآلخر البعض البعض مبراجعة
 تشاوروا إذا القوم بني شورى الشيء هذا صار من "بينهم شورى وأمرهم". الرأي وجه ما إذا
  .هفي

 ولدى الشريف٬، واحلديث الكرمي٬، القرآن استعمال يف املادة هذه مشتقات معىن يتغري مل
 الشرع يف واملشاورة الشورى مورد يف الكالم وإمنا العرب لغة يف عليه كانت عما املسلمني

  .)١( )وحكمها سالمياإل

 من سما    لغة والشورى. "بينهم شورى وأمرهم": (الفضلي الدكتور عبد اهلادي وقال
 ومشورة    الواو وسكون الشني بضم    ومشورة وتشاور ومشاورة شورى: يقال املشاورة٬،
 الستخراج البعض إىل البعض مبراجعة الكالم يف املفاوضة وتعين   الواو وفتح الشني بسكون
 أيضا وتطلق. منه واستخرجته موضعه من اختذته إذا "العسل شرت" قوهلم من وهي. الرأي
  .)٢( )فيه تشاوروا إذا "القوم بني شورى الشيء هذا صار": يقال فيه٬، يتشاور يالذ األمر على

Wא
لو راجعنا التاريخ ودرسناه حبياد تام لوجدنا أن فكرة الشورى يف احلكم جاءت بعد عهد 
اخلليفة الثاين٬، وهو من أسسها٬، فلم يكن يف عهد أيب بكر ما يسمى شورى٬، ومل تأتÆ بيعته 

ومراوغة حصلت يف سقيفة بين ساعدة متخض عنها خالفة أيب  فلتةرى بل كانت عن الشو
  .بكر

وتركوه   اهللا رسول عن الناس فقد تفر?ق إليه٬، آل ما إىل واإلمامة اخلالفة أمر وآل
 يف واجتمعوا. األمة بني واالفتراق االختالف وبدأ جنازة بال تغسيل ومل ميتثلوا كالمه٬،

فوقعت املنازعة حول اخلالفة بني املهاجرين  املهاجرين٬، من قليل عدد �م التحق مث سقيفتهم٬،
 طريق عن كانت البيعة هذه أن أحد عيد? ومل بكر٬، أليب البيعة عن وأسفر االجتماع واألنصار
 والشتم٬، والسب الصياح كان بل شورى٬، أي    السقيفة يف   هناك يكن ومل الشورى٬،

                                                            
 .١٥٢ص ١ج: معالم المدرستين -١
  .٢٩٦ص: خالصة علم الكالم -٢
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 بني يقتل أو ميوت بينهم    ىمسج? وهو   بادةع بن سعد كاد حىت والتنازع٬، والتدافع
  .أرجلهم

يغسل٬، ... واجتمعت األنصار يف سقيفة بين ساعدة٬، يوم تويف رسول اهللا (: اليعقويب يقول
وبلغ أبا بكر وعمر . فأجلست سعد بن عبادة اخلزرجي٬، وعصبته بعصابة٬، وثنت له وسادة

قبل أبو بكر وعمر بن اخلطاب وأبو واملهاجرين٬، فأتوا مسرعني٬، فنحوا الناس عن سعد٬، وأ
: وقالت األنصار. منا رسول اهللا٬، فنحن أحق مبقامه! يا معاشر األنصار: عبيدة بن اجلراح فقالوا
فقام ثابت بن قيس ابن مشاس٬، . مراء وأنتم الوزراءمنا األ: فقال أبو بكر! منا أمري ومنكم أمري

ما ندفعهم عن الفضل٬، وما : كرفقال أبو ب. وهو خطيب األنصار٬، فتكلم وذكر فضلهم
ذكرمت من الفضل فأنتم له أهل٬، ولكن قريش أوىل مبحمد منكم٬، وهذا عمر بن اخلطاب الذي 

أمري هذه : وهذا أبو عبيدة بن اجلراح الذي قال رسول اهللا! اللهم أعز الدين به: قال رسول اهللا
نتقدمك٬، وأنت صاحب رسول اهللا واهللا ما كنا ل: فأبيا عليه وقاال! األمة٬، فبايعوا أيهما شئتم

مث . فضرب أبو عبيدة على يد أيب بكر٬، وثىن عمر٬، مث بايع من كان معه من قريش. وثاين اثنني
. إنكم كنتم أول من نصر٬، فال تكونوا أول من غري وبدل! يا معشر األنصار: نادى أبو عبيدة

ن كنتم على فضل٬، فليس يا معشر األنصار٬، إنكم٬، وإ: وقام عبد الرمحن بن عوف فتكلم فقال
ما ندفع فضل من ذكرت٬، وإن : فيكم مثل أيب بكر وعمر وعلي٬، وقام املنذر بن أرقم فقال

فوثب بشري بن . مر مل ينازعه فيه أحد٬، يعين علي بن أيب طالبفيهم لرجال لو طلب هذا األ
الناس سيد بن حضري اخلزرجي٬، وبايع أسعد من اخلزرج٬، فكان أول من بايعه من األنصار٬، و

اقتلوا سعدا٬ً، : وقال عمر. حىت جعل الرجل يطفر وسادة سعد بن عبادة٬، وحىت وطئوا سعداً
  .)١( )قتل اهللا سعداً

يجة صراعات وأحقاد بني تالبيعة إمنا دبر?ت بليل وبإرهاب٬، ون فهذا شاهد واضح على أنّ
  ! األوس واخلزرج بقيت يف نفوس األنصار٬، وها هو عمر ينادي اقتلوا سعداً

Íالنص٬، ولوال السقيفة ملا نازع أحد علياً  عنوان جنب إىل البيعة عنوان جاء وحينئذX  يف
  .اخلالفة واإلمامة

                                                            
 . ١٢٣ص ٢ج: تاريخ اليعقوبي -١



  ١٧ ........................................................ الشورى يف امليزان
 ثبتت بكر أيب إمامة أن أحد يد?عِ ومل أصال٬ً، السقيفة يف يتحقق فلم الشورى عنوان أم?ا 
  . يقول ام على والربهان الدليل إقامة من متكن ولو قال أحد بذلك ملا الشورى٬، طريق عن

بل مل يكن عنوان الشورى موجوداً  وكذلك استخالف عمر مل يكن عن طريق الشورى٬،
عن طريق نص أبو بكر عليه٬، حىت أن املسلمني    خالف عمرتأي اس    آنذاك٬، إمنا جاء

  .ى عليهم رجالً فظاً غليظا٬ً، والروايات صرحية يف ذلكاعترضوا على أيب بكر بأنه قد ولّ

 فظا علينا استخلف فقالوا عمر يستخلف أن فأراد بكر أبو ثقل ملا لقا(: قال ابن عساكر
 أبريب قال عمر استخلفت وقد أتيته إذا لربك تقول ماذا وأغلظ أفظ كان ويل إذا فهو غليظا

  .)١( )أهلك خري عليهم أمرت أقول ختوفوين

 الوفاة كرب أبا حضرت ملا(: قال ٬،اليامي) احلارث ابن( زبيد عن خالد أيب بن إمساعيل عن
 وأغلظ أفظ كان ملكنا قد لو ٬،غليظاً فظاً علينا استخلف: الناس فقال ٬،يستخلفه عمر إىل بعث
 يا أقول! ؟ بريب أختوفوين: بكر أبو فقال ؟ عمر علينا استخلفت وقد لقيته إذا لربك تقول فماذا
  .)٢( )أهلك خري عليهم أمرت رب

 ملا وهلذا(: لفظه ما عمر فيه يذكر له كالم ضمن يف السنة٬، منهاج يف تيمية٬، ابن قالو
 فظاً علينا وليت إذا لربك تقول ماذا: طلحة له قال حىت طائفة٬، خالفته كره بكر أبو استخلفه
  .)٣( )أهلك خري عليهم وليت: أقول ختوفوين٬، هللا أبا: فقال! ؟ غليظاً

 عوف بن محنالر عبد دعا به استعز ملا الصديق بكر أبا أن(: وروى ابن سعد يف الطبقات
 به أعلم وأنت إال أمر عن تسألين ما :الرمحن عبد فقال ٬،اخلطاب بن عمر عن أخربين :فقال
 بن عثمان دعا مث .فيه رأيك من أفضل واهللا هو :الرمحن عبد فقال ٬،وإن :بكر أبو فقال ٬،مين
 قالف ٬،اهللا عبد أبا يا ذلك على :فقال ٬،به أخربنا أنت :فقال ٬،عمر عن أخربين :فقال عفان
 يرمحك بكر أبو فقال ٬،مثله فينا ليس وأنه عالنيته من خري سريرته أن به علمي اللهم :عثمان
 احلضري بن وأسيد األعور أبا زيد بن سعيد معهما وشاور .عدوتك ما تركته لو واهللا اهللا

 ويسخط للرضي يرضى بعدك اخلرية أعلمه اللهم :أسيد فقال ٬،واألنصار املهاجرين من وغريمها
                                                            

 .٤١٣ص ٣٠ج : تاريخ مدينة دمشق -١
 .٦٧١ص ٢ج: تاريخ المدينة -٢
 .ط بوالق ١٧٠ص ٢ج: منهاج السنة -٣
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 بعض ومسع .منه عليه أقوى أحد األمر هذا يل ومل يعلن الذي من خري يسر الذي خطللس
 أيب على فدخلوا ٬،به وخلو¬ما بكر أيب على وعثمان الرمحن عبد بدخول  النيب أصحاب

 وقد علينا لعمر عمر استخالفك عن سألك إذا لربك قائل أنت ما :منهم قائل له فقال بكر
 :أقول بظلم أمركم من تزود من خاب ختوفوين أباهللا أجلسوين :بكر أبو فقال ٬،غلظته ترى
 عثمان ودعا اضطجع مث ٬،وراءك من لك قلت ما عين أبلغ أهلك خري عليهم استخلفت اللهم
 آخر يف قحافة أيب بن بكر أبو عهد ما هذا الرحيم الرمحن اهللا بسم" اكتب :فقال عفان بن

 ويوقن الكافر يؤمن حيث فيها داخالً اآلخرةب عهده أول وعند منها خارجاً بالدنيا عهده
 وإين وأطيعوا له فامسعوا اخلطاب بن عمر بعدي عليكم استخلفت إين الكاذب ويصدق الفاجر

 بدل وإن فيه وعلمي به ظين فذلك عدل فإن ٬،خرياً وإياك ونفسي ودينه ورسوله اهللا آل مل
 منقلب أي ظلموا الذين سيعلم بالغي أعلم وال أردت واخلري اإلمث من اكتسب ما امرئ فلكل
 بكر أبو أملى ملا بعضهم قال مث ٬،فختمه بالكتاب أمر مث ٬،"اهللا ورمحة عليكم والسالم ينقلبون
 قد إين عثمان فكتب أحداً يسمي أن قبل به فذهب عمر ذكر بقي الكتاب هذا صدر

 ذكر عليه قرأف كتبت ما علي اقرأ :فقال بكر أبو أفاق مث ٬،اخلطاب بن عمر عليكم استخلفت
 فجزاك الناس خيتلف تلك غشييت يف نفسي أقبلت إن خفت أراك :وقال بكر أبو فكرب ٬،عمر
 عمر ومعه خمتوماً بالكتاب فخرج أمره مث ألهالً هلا كنت إن واهللا ٬،خرياً وأهله اإلسالم عن اهللا
 :فقالوا ٬،ابالكت هذا يف ملن أتبايعون :للناس عثمان فقال ٬،القرظي سعيد بن وأسيد اخلطاب بن
 مجيعاً بذلك فأقروا عمر وهو القائل علي :سعد بن قال .به علمنا قد :بعضهم وقال ٬،نعم

 أبو فرفع عنده من خرج مث به أوصاه مبا فأوصاه خالياً عمر بكر أبو دعا مث ٬،وبايعوا به ورضوا
 مبا فيهم فعملت الفتنة عليهم وخفت صالحهم إال بذلك أرد مل إين اللهم :فقال مداً يديه بكر
 ما على وأحرصهم عليهم وأقواهم خريهم عليهم فوليت رأيي هلم واجتهدت به أعلم أنت

 هلم أصلح بيدك ونواصيهم عبادك فهم فيهم فاخلفين حضر ما أمرك من حضرين وقد أرشدهم
 له وأصلح بعده الصاحلني وهدى الرمحة نيب هدى يتبع الراشدين خلفائك من واجعله وإليهم
  .)١( )رعيته

                                                            
 .١٩٩ص ٣ج: الطبقات الكبرى -١



  ١٩ ........................................................ الشورى يف امليزان
 بعد عمر تعيني يف ضلع وعثمان عوف بن الرمحن لعبد ويبدو واضحاً من النص املتقدم إنّ

 وصية عثمان كتب وكيف بكر٬، أيب على وعثمان الرمحن عبد أشار فالحظوا كيف بكر٬، أيب
   .اخلطاب بن لعمر بكر أيب

ف يعد ن هذا االستخالإ(: فيقولويعد التفتازاين استخالف أيب بكر لعمر مبرتلة الشورى 
  .)١( )مبرتلة الشورى٬، ودليله على ذلك عهد أيب بكر باخلالفة إىل عمر

  : ومن هنا نعرف أموراً مخسة

أنه مل يقل أحد من املسلمني أنه هجر أو غلبه الوجع كما قيل ذلك لرسول  :األمر األول
كن ومل ت حينما أراد أن يوصي٬، فهل اهلجر وغلبة الوجع تكون يف حق رسول اهللا  اهللا 

  !!يف حق أيب بكر 

باهلجر أمنا ا¬مه بذلك لعلمه مبا سيوصي به  من هنا نعرف أنّ الذي ا¬م الرسول 
كما مل يقل أحد أليب بكر  ٬، فلو كانت الوصية بعمر ملا قيل هجر رسول اهللا الرسول 

  .ذلك

اخلطاب٬، كما ونفهم أيضاً أن قائد احلزب الذي ا¬م النيب باهلجر وغلبة الوجع هو عمر بن 
بل القائل عمر بن اخلطاب كما هو واضح من خالل اجلمع بني الروايات اليت يذكرها 

  .البخاري وغريه

  : وإليكم بعضاً من تلك الروايات

ائتوين بكتاب أكتب : وجعه٬، قال ملا اشتد بالنيب (: قال ٬،روي عن عبد اهللا بن عباس
ه الوجع٬، وعندنا كتاب اهللا حسبنا٬، غلب إن النيب : قال عمر. ال تضلوا بعده لكم كتاباً

إن : قوموا عين٬، وال ينبغي عندي التنازع٬، فخرج ابن عباس يقول: قال. فاختلفوا وكثر اللغط
  .)٢() ..وبني كتابه  الرزية كل الرزية ما حال بني رسول اهللا 

                                                            
 .٢٧٢ص: شرح المقاصد -١
 .٣٧ص ١ج: ي، آتاب العلم، باب آتابة العلمصحيح البخار -٢
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 ويف البيت رجال ملا حضر رسول اهللا (: قال ٬،وعن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس
إن : هلم أكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده٬، فقال عمر: فيهم عمر بن اخلطاب قال النيب 

 . )١() ..قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن٬، حسبنا كتاب اهللا  النيب 

ملا حضر رسول اهللا ( :قال ٬،وبسند آخر عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن ابن عباس
: هلموا أكتب لكم كتاباً ال تضلوا بعده٬، فقال بعضهم: ويف البيت رجال فقال النيب  

  .)٢() .. قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب اهللا إنّ رسول اهللا 

يوم اخلميس٬، وما يوم اخلميس٬، مث بكى حىت (: وعن سعيد بن جبري عن ابن عباس أنه قال
فقال ائتوين بكتاب وجعه يوم اخلمي٬،  اشتد برسول اهللا : خضب دمعه احلصباء٬، فقال

أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبدا٬، فتنازعوا وال ينبغي عند نيب تنازع فقالوا هجر رسول اهللا 
( )٣( .  

يوم : مسع سعيد بن جبري مسع ابن عباس رضي اهللا عنهما يقول(: ويف صحيح البخاري
ما يوم اخلميس٬،  يا ابن عباس: اخلميس وما يوم اخلميس٬، مث بكى حىت بل دمعه احلصى٬، قلت

ائتوين بكتف أكتب لكم كتاباً ال تضلوا بعده أبدا٬ً، : وجعه٬، فقال اشتد برسول اهللا : قال
ذروين فالذي أنا فيه : فتنازعوا وال ينبغي عند نيب تنازع فقالوا ما له أهجر استفهموه٬، فقال

  . )٤( )...خري مما تدعوين إليه 

قال : عن سعيد بن جبري قال(: اته روايتنيووف وقد روى البخاري يف باب مرض النيب 
ائتوين أكتب لكم : وجعه فقال يوم اخلميس وما يوم اخلميس اشتد برسول اهللا : ابن عباس

٬، فتنازعوا فال ينبغي عند نيب تنازع فقالوا ما له أهجر استفهموه كتاباً لن تضلوا بعده أبداً
  . )٥() ذروين فالذي أنا فيه خري مما تدعوين إليه: فقال

                                                            
  .١٦١ص ٨ج: ، وباب آراهية الخالف٩ص ٧ج: صحيح البخاري، باب قول المريض قوموا عني -١
في مصادرهم  -بمضمون غلبة الوجع  - وقد ورد هذا الحديث . ١٣٧ص ٥ج: صحيح البخاري، باب مرض النبي -٢

، السنن ٢١٤ص ٤ج: ، مجمع الزوائد٧٦ص ٥ج: مسلم، صحيح ٣٢٦و ٣٢٥ص ١ج: مسند أحمد: األخرى، منها
، الطبقات ٢٨٨ص ٥ج:، المعجم األوسط٥٦٢ص ١٤ج: ، صحيح ابن حبان٤٣٥ - ٤٣٣ص ٣ج: الكبرى للنسائي

 . ٤٣٨ص ٥ج: ، المصنف لعبد الرزاق٢٤٤و  ٢٤٢ص ٢ج:الكبرى
 .٣١ص ٤ج: صحيح البخاري، باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم -٣
 .٦٥ص ٤ج: بخاري، باب إخراج اليهود من جزيرة العربصحيح ال -٤
  . ١٣٧ص ٥ج): ص(صحيح البخاري، باب مرض النبي  -٥



  ٢١ ........................................................ الشورى يف امليزان
دعا عند موته بصحيفة ليكتب فيها  عن جابر أن النيب (: ويف مسند أمحد بن حنبل

   .)١( )فخالف عليها عمر بن اخلطاب حىت رفضها: كتاباً ال يضلون بعده٬، قال

ومنه حديث مرض (: "هجر"وقال ابن األثري يف النهاية يف غريب احلديث واألثر يف مادة 
أي اختلف كالمه بسبب املرض على سبيل االستفهام٬، أي هل  قالوا ما شأنه أهجر؟ :النيب 

تغري كالمه واختلط ألجل ما به املرض؟ وهذا أحسن ما يقال فيه ٬، وال جيعل إخبارا٬، فيكون 
  .)٢( )إما من الفحش أو اهلذيان٬، والقائل كان عمر٬، وال يظن به ذلك

و6أَطLيع=واْ اللّه6 ﴿: ىليف كل األحوال قال تعا بينما القرآن ينص بوجوب طاعة النيب 
و6أَطLيع=واْ اللّه6 و6أَطLيع=واْ الرَّس=ولَ و6احFذَر=واْ فَإِن ت6و6ل<يFت=مF ﴿: ٬، وقال)٣(﴾و6الرَّس=ولَ لَع6ل<كُمF ت=رFح6م=ونَ

ته ن اهللا تعاىل بأن طاعة الرسول من طاع٬، وبي?)٤(﴾فَاعFلَم=واْ أَنَّم6ا ع6لَى ر6س=ولLن6ا الْب6الَغُ الْم=بِني=
٬، وما ذلك إالّ أن اهللا تعاىل ائتمنه على )٥(﴾ي=طLعِ الرَّس=ولَ فَقَدF أَطَاع6 اللّه6 مَّنF﴿: بقوله تعاىل

  .)٦(﴾إِنِّي لَكُمF ر6س=ولٌ أَمLني8﴿: دينه٬، فهو أمني اهللا على دينه٬، ولذا قال

رسول فعمر يريد أن يقول ال تأخذوا بكالم ! وغلبه الوجع؟! فكيف يقال عنه بأنه يهجر؟
و6م6ا آت6اكُم= الرَّس=ولُ فَخ=ذُوه= و6م6ا ن6ه6اكُمF ﴿: واحلال أنّ القرآن يقول!! ألنه غلبه الوجع اهللا 

و6م6ن ﴿٬، )٨(﴾و6م6ن ي6عFصِ الل<ه6 و6ر6س=ولَه= فَقَدF ض6ل< ض6لَاالً مُّبِيناً﴿: ٬، وقال سبحانه)٧(﴾ع6نFه= فَانت6ه=وا
و6م6ا كَانَ ﴿: ٬، وقال تعاىل)٩(﴾لَه= ن6ار6 ج6ه6نَّم6 خ6الLدLين6 فLيه6ا أَب6داًو6م6ن ي6عFصِ الل<ه6 و6ر6س=ولَه= فَإِن< ﴿

FمLرِهFأَم FنLي6ر6ةُ مLراً أَن ي6كُونَ لَه=م= الْخFن6ة© إِذَا قَض6ى الل<ه= و6ر6س=ولُه= أَمLمFنٍ و6لَا م=ؤLمFم=ؤLوقال ٬، )١٠(﴾ل
  .)١١(﴾ق= ع6نِ الْه6و6ىو6م6ا ي6نطL #م6ا ض6ل< ص6احLب=كُمF و6م6ا غَو6ى ﴿: تعاىل

                                                            
 .٣٤٦ص ٣ج: مسند أحمد بن حنبل -١
 .٢٤٥ص ٥ج: النهاية في غريب الحديث واآلثار -٢
 .١٣٢: آل عمران -٣
 .٩٢: المائدة -٤
 .٨٠: النساء -٥
 .١٠٧: الشعراء -٦
 .٧: الحشر -٧
 .٣٦: اباألحز -٨
 .٢٣: الجن -٩
 .٣٦: األحزاب -١٠
 . ٣ -٢: النجم -١١
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أثناء مرضه مع تصريح اآليات  فهل يعقل مسلم نسبة اهلجر وغلبة الوجع لرسول اهللا 
  !!بوجوب طاعته مطلقا٬ً، وعدم طروه على أيب بكر ؟

إنّ أبا بكر أوصى لعمر ومل يترك األمة بال خليفة يدير شؤو·ا ويدبر أمورها  :األمر الثاين
كما سيأتينا فلم يترك منه على األمة٬، وكذلك عمر أيضاً  ماعية حرصاًالدينية والسياسية واالجت

األمة من بعده إالّ بعد وضع آلية من خالهلا يتم تنصيب اخلليفة٬، فهل أن?هما أحرص من النيب 
  !على األمة الذي ترك األمة بال أن ينصب هلا خليفة؟ 

وصية أو نص  كون للنيب ٬، فمن هنا البد أن يهذا ال يقر?ه عاقل حيفظ كرامة النيب 
يبني من خالهلما اخلليفة من بعده٬، وإالّ فمن قال بترك الرسول األمة بال خليفة فهو يف احلقيقة 

وينسب له ما ال يليق بأيب بكر وعمر فهما مل يتركا األمة إالّ بعد  يتجن?ى على خامت األنبياء 
  . تنصيب خليفة لألمة يدبر شؤو·ا

 ع6لَيFكُم ح6رِيص8 ع6نِتُّمF م6ا ع6لَيFهL ع6زِيز8 أَنفُِسكُمF مِّنF ر6س=ولٌ اءكُمFج6 لَقَدF﴿: قال تعاىل
  . )١(﴾رَّحLيم8 ر6ؤ=وف8 بِالْم=ؤFمLنِني6

بشورى٬، وكذلك خالفة أيب بكر من  تكن مل بكر أيب بعد عمر إمامة إنّ :الثالث األمر
  .قبل

كذلك خالفة أيب بكر من ٬، واهللا  رسول من نص عمر إلمامة يكن مل :األمر الرابع
  .قبل

ن اخلطاب ورد? اعتراضات أبا بكر مل يستشر أحداً يف استخالفه لعمر ب نّإ :األمر اخلامس
للمعترضني الذين ال يرغبون خبالفة عمر وإمامته ملا  ويقول أفضلية عمر٬، ادعى ٬، بلالصحابة

فكأنّ  أهلك٬، خري أمرت همالل: أقول: ة اليت توجب نفرة الناس منهظرأوا منه من الغلظة والفظا
أبو بكر يدعي أنّ األفضلية موجبة الختيار اخلليفة وأفضلية عمر على مجيع الصحابة مبا فيهم 

  .)٢( يف فضله وأنه باب مدينة علمه  ٬، مع ما روي عن النيب Xعلي بن أيب طالب 

                                                            
 .١٢٨: التوبة -١
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي بالرملة ثنا : (روى الحاآم في المستدرك، قال -٢

هللا عنهما قال قال أبو الصلت عبد السالم بن صالح ثنا أبو معاوية عن األعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي ا
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Wא
 أن ليعلم وإنه )١( فالن تقمصها لقد واهللا أما: (Xقال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 

 دو°ا فسدلت. الطري إيل يرقى وال السيل عين ينحدر. الرحى من القطب حمل منها حملي
 طخية على أصرب أو جذاء بيد أصول أن بني أرتأي وطفقت. كشحاً عنها وطويت ثوبا

 أن فرأيت ربه يلقى حىت مؤمن فيها ويكدح. الصغري فيها ويشيب. الكبري فيها يهرم عمياء
 مضى حىت °با تراثي أرى شجا احللق ويف. قذى العني ويف فصربت أحجى هاتا على الصرب
  :)األعشى بقول متثل مث( .بعده فالن إىل �ا فأدىل لسبيله األول

  جابر أخي حيان ويوم        كورها على يومي ما شتان

                                                                                                                                                                                   
إعتق : يا رسول اهللا إني وأدت في الجاهلية، فقال: (وآان في الجاهلية آان معروفًا بوئد البنات، اذ روي عنه أنه قال

  .١٨٧ص ١٩ج: المجموع للنووي) رقبة عن آل موؤودة
فسأله من . آان جالسًا مع بعض الصحابة إذ ضحك قليًال ثم بكى - أي عمر - أنه : (وفي هذا يقول عباس محمود العقاد

أما بكائي فألنه آانت لي : آنا في الجاهلية نصنع صنمًا من العجوة فنعبده، ثم نأآله، وهذا سبب ضحكي: حضر، فقال
: رية عمرعبق) ابنة، فأردت وأدها فأخذتها معي، وحفرت لها حفرة، فصارت تنفض التراب عن لحيتي، فدفنتها حية

  .٢١٤ص
فإن آان الطعن على بعض الصحابة رفضًا فعمر بن الخطاب : هذا مضافًا إلى أنه يسب ويشتم، يقول ابن أبي الحديد

آانت بيعة أبي بكر فلتة، وقى اهللا شرها، فمن : ثم ما شاع واشتهر من قول عمر. أرفض الناس وإمام الروافض آلهم
ثم ما نقل عنه من ذآر أبي بكر في صالته، وقوله . لعقد، وقدح في البيعة األصليةعاد إلى مثلها فاقتلوه، وهذا طعن في ا

  . دويبة سوء ولهو خير من أبيه: عن عبد الرحمن ابنه
وقد شتم . اقتلوا سعدًا، قتل اهللا سعدًا، اقتلوه فإنه منافق: ثم عمر القائل في سعد بن عبادة، وهو رئيس األنصار وسيدها

وايته، وشتم خالد بن الوليد وطعن في دينه ، وحكم بفسقه وبوجوب قتله، وخّون عمرو بن أبا هريرة وطعن في ر
اي  - وآان سريعًا إلى المساءة، آثير الجبه . العاص ومعاوية بن أبي سفيان ونسبهما إلى سرقة مال الفيء واقتطاعه

ن معّرة لسانه أو يده، ولذلك أبغضوه والشتم والسب لكل أحد، وقّل أن يكون في الصحابة من سلم م - يصك جبهته بيده 
أما أن يكون عمر مخطئًا، وإما أن ! وملوا أيامه مع آثرة الفتوح فيها، فهال احترم عمر الصحابة آما تحترمهم العامة

  .٢١ص ٢٠ج: شرح نهج البالغة البن أبي الحديد) تكون العامة على الخطأ
الناس وقال يا معاشر الناس ال تغالوا في صدقات النساء، فو اهللا وروى عن عمر أنه خطب : (وأّما جهله فقد قال النووي

إال جعلت الفضل في بيت المال، فعرضت له امرأة من قريش،  ال يبلغني أحد زاد على مهر أزواج رسول اهللا 
وآتيتم إحداهن (قال اهللا تعالى : أين، قالت: فقالت آتاب اهللا أولى أن يتبع، إن اهللا يعطينا ويمنعنا ابن الخطاب، فقال

وفي رواية آل الناس أفقه من عمر، فرجع عن . فليضع الرجل ماله حيث شاء: فقال. اآلية) قنطارًا فال تأخذوا منه شيئًا
  .٣٢٧ص ١٦ج: المجموع)  ذلك

 ولهذا آان عمر بن الخطاب يقرأ قوله تعالى فاآهة وأبًا فال يعرفه: (.. -وهو يتحدث عن إعجاز القرآن  -قال الزرآشي 
  .١٧٤ص ٢ج: البرهان في علوم القرآن) فيراجع نفسه ويقول ما األب ويقول إن هذا منك تكلف

ومن المنهزمين عمر، إال أنه لم يكن في أوائل : (وأّما شجاعته فينبئنا عنها آبار علماء العامة، قال الفخر الرازي
مان انهزم مع رجلين من األنصار يقال عث: ومنهم. المنهزمين، ولم يبعد بل ثبت على الجبل إلى أن صعد النبي 

  .٦٢ص ٩ج: مفاتيح الغيب) انهزموا حتى بلغوا موضعًا بعيدًا ثم رجعوا بعد ثالثة أيام. سعد، وعقبة: لهما
يوم أحد إال ثالثة عشر نفسًا، خمسة من  فقد ذآر أبو القاسم البلخي أنه لم يبق مع النبي : (وقال اآللوسي

وأما .. ، وطلحة، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص والباقون من األنصار أبو بكر، وعلي: المهاجرين
روح ) سائر المنهزمين فقد اجتمعوا على الجبل ، وعمر بن الخطاب آان من هذا الصنف آما في خبر ابن جرير

 .٩٩ص ٤ج: المعاني
 .المقصود بفالن أبي بكر -١



  ٢٥ ........................................................ الشورى يف امليزان
 ضرعيها تشطرا ما لشد وفاته بعد آلخر عقدها إذ حياته يف يستقيلها هو بينا عجباً فيا

 منها٬، العتذاروا. فيها العثار ويكثر. مسها وخيشن كالمها يغلظ خشناء حوزة يف فصريها
 اهللا لعمر الناس فمين تقحم هلا أسلس وإن. خرم هلا أشنق إن الصعبة كراكب فصاحبها

 مضى إذا حىت. احملنة وشدة املدة طول على فصربت. واعتراض وتلون ومشاس خببط
 األول مع يف الريب اعترض مىت وللشورى هللا فيا أحدهم أين زعم مجاعة يف جعلها. لسبيله
 فصغى. طاروا إذ وطرت أسفوا إذ أسففت لكين النظائر هذه إىل أقرن صرت حىت منهم
 بني حضنيه نافجا القوم ثالث قام أن إىل وهن هن مع لصهره اآلخر ومال لضغنه منهم رجل
 انتكث أن إىل  الربيع نبتة اإلبل خضمة اهللا مال خيضمون أبيه بنو معه وقام. ومعتلفه نثيله
  .)١( )... بطنته به وكبت عمله عليه وأجهز. فتله

من خالل النص السابق نفهم أنّ الشورى جاءت بعد خالفة عمر بن اخلطاب٬، وهو من 
لكن  هلاأسسها٬، والذي جيده الباحث يف النصوص أنّ عمر التجأ إىل الشورى وكان خمالفاً 

  .سيأيت بيا·ا؛ حيث صر?ح هو بذلك ظروف اإليه أجلأته

 حياً حذيفة أيب موىل سامل كان لو(: ٬، وقال)٢( )لوليته حياً عبيدة أبو كان لو(: فقال
   .)٤( )لوليته حياً جبل بن معاذ كان لو( : قوله: وقال ٬،)٣( )لوليته

٬، Xفلم يكن عمر بن اخلطاب يعتقد أهلية هؤالء للخالفة مع وجود علي بن أيب طالب 
طبته ومع ذلك أقدم على تأسيس بدعة يف اإلسالم وهي بدعة الشورى يف احلكم وخطب خ

 من رجالً بايع فمن: (فقال مثلها٬، إىل العودة من فحذر بكر أيب وبيعة السقيفة فيها ذكر اليت
  .)٥( )يقتال أن تغرة ٬، بايعه الذي وال هو يبايع فال املسلمني من مشورة غري

: وهكذا حدد اخلليفة نظاماً للحكم مل يكن موجوداً قبله بل هو مل يقر?ه وإالّ ملا صرح قائالً
 ٬،)٦() شورى جعلتها ملا حياً سامل كان لو: ( قال٬، و)لوليته حياً حذيفة أيب موىل كان سامللو (

                                                            
  .٣٠ص ١ج: نهج البالغة بشرح محمد عبده -١
  .الجزء األول، وغيرهما: ، سير أعالم النبالء١٨ص ١ج: سند أحمدم -٢
  .١٩٤ص ١ج: ، تاريخ ابن خلدون٣١٤ص ٤ج: تفسير البحر المحيط البن حيان األندلسي -٣
  .بترجمة معاذ : مسند أحمد، الطبقات، سير أعالم النبالء -٤
 ٣ج:تاريخ اإلسالم للذهبي، ٧ص ٢٤ج: ، عمدة القاري٢٦ص ٨ج: ، صحيح البخاري٥٦ص ١ج:مسند أحمد -٥

 .متفق على صحته: ، وقال٨ص
  .٢٤٨ص ٣ج: ، طبقات ابن سعد٣٧٠ص ٦ج: البداية والنهاية -٦
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بكر٬، بل هو نظام  أبووقبل عمر مل يكن ملبدأ الشورى عني وال أثر٬، ومل يؤمن �ا اخلليفة األول 
   .حدده اخلليفة عمر وجيب على األمة امتثاله٬، وحىت مل يكن ألهل احلل والعقد عني وال أثر

نّ عمر بن اخلطاب ضرب بأحاديث الرسول الصرحية يف كون اإلمامة واخلالفة يف إمث 
صطخر وكان موىل اقريش٬، حيث متىن ساملاً ومل يكن قرشياً بل هو من بالد فارس وأصله من 

  .)٢( فهو رجل من األنصار وليس من قريش ؛ا معاذوأم?!  )١( أليب حذيفة

 العالء٬، بن حممد كريب أبو حدثنا(: قال سننه٬،يف  الترمذي عيسى بن حممدفقد روى 
:  اهللا رسول قال: قال مسرة بن جابر عن حرب بن مساك عن الطنافسي عبيد بن عمر حدثنا
: قال: فقال يليين الذي فسألت أفهمه مل بشئ تكلم مث:  قال أمرياً عشر اثنا بعدي من يكون
  .)٣() صحيح حسن حديث هذا: عيسى أبو قال قريش٬، من كلهم

 عن حصني عن خالد حدثنا.... ( :٬، قالصحيحه يف القشريي حجاج بن مسلموروى 
 حىت ينقضي ال األمر هذا إنّ: يقول فسمعته  النيب على أيب مع دخلت: قال مسرة بن جابر
: قال ؟ قال ما أليب فقلت: قال علي خفي بكالم تكلم مث قال خليفة عشر اثنا فيهم ميضي
  . )٤() قريش من كلهم

                                                            
سالم بن معقل مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف : (قال ابن عبد البر في ترجمة سالم -١

إنه من عجم الفرس من آرمد وآان من فضالء الموالي ومن يكنى أبا عبد اهللا وآان من أهل فارس من اصطخر وقيل 
خيار الصحابة وآبارهم وهو معدود في المهاجرين ألنه لما أعتقته موالته زوج أبي حذيفة تولى أبا حذيفة وتبناه أبو 

يفة له حذيفة ولذلك عد في المهاجرين وهو معدود أيضا في األنصار في بني عبيد لعتق موالته األنصارية زوج أبي حذ
وهو يعد في قريش المهاجرين لما ذآرنا وفي األنصار لما وصفنا وفي العجم لما تقدم ذآره أيضا يعد في القراء مع ذلك 

المدينة وقد روى أنه هاجر مع  أيضا وآان يؤم المهاجرين بقباء فيهم عمر بن الخطاب قبل أن يقدم رسول اهللا 
بة من مكة وآان يؤمهم إذا سافر معهم ألنه آان أآثرهم قرآنا وآان عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه ونفر من الصحا

قد آخى بينه وبين معاذ بن ماعص وقد قيل  عمر ابن الخطاب رضي اهللا عنه يفرط في الثناء عليه وآان رسول اهللا 
ا جعلتها شورى إنه آخى بينه وبين أبي بكر رضي اهللا عنه وال يصح ذلك وقد روى عن عمر أنه قال لو آان سالم حيا م

 - ٥٦٧ص ٢ج: االستيعاب) وذلك بعد أن طعن فجعلها شورى وهذا عندي على أنه آان يصدر فيها عن رأيه واهللا أعلم
٥٦٨. 
معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن آعب بن عمرو ابن أدى بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة  -٢

 .١٤٠٢ص ٣ج: االستيعاب... رجي بن يزيد بن جشم بن الخزرج األنصاري الخز
 .، ط الصاوي بمصر٦٦ص  ٩ج: سنن الترمذي -٣
 .، ط محمد علي صبيح بمصر٣ص ٦ج: صحيح مسلم -٤



  ٢٧ ........................................................ الشورى يف امليزان
 عن شعبة حدثنا غندر٬، حدثنا املثىن٬، بن حممد حدثين(: قال ٬،صحيحه يف البخاري وىرو
 كلمة فقال أمريا عشر اثنا يكون: يقول  النيب مسعت: قال مسرة بن جابر مسعت امللك عبد
  . )١() قريش من كلهم: قال إنه: أيب فقال أمسعها مل

 ثنا جعفر٬، بن حممد ثنا أيب٬، حدثين اهللا٬، عبد حدثنا(: قال ٬،املسند يف حنبل بن أمحد وروى
   .ومتناً سنداً البخاري صحيح عن تقدم ما بعني احلديث فذكر٬، )٢(..)  شعبة

  !!فهل خلت الساحة من كفؤ غري من متناه اخلليفة ٬،فكيف يتمىن ساملاً ومعاذاً

وينبغي االلتفات إىل أمر هام؛ وهو أن كل من طالب باخلالفة ادعى الرحم والقرىب من 
مما جيعله هو األحق باخلالفة٬، وأول من بدأ بذلك أبو بكر وعمر يف السقيفة حيث  مد حم

الذين  وأقربائهمكانية أحد منازعتهم اخلالفة أل·م أمس رمحاً برسول اهللا وعشريته إصر?حا بعدم 
  .ال تعدوهم اخلالفة

بني أن ت كل ذلك استناداً لألحاديث اليت مر ذكرها اليت ٬،فاسقطا دعوى األنصار بذلك
لو كان سامل موىل حذيفة لوليته ابن خلدون : األئمة من قريش٬، ومن هنا قد أوقع قول عمر

وغريه من جهابذة علماء أهل السنة يف حيص وبيص لعدم كون سامل قرشياً فضالً عن كونه 
  !!أمس رمحاً برسول اهللا من غريه 

 العجب كل والعجب(: ن ابن كثري صرح يف فتنة حممد بن األشعث الكندي قائالًإحىت 
 اجتمع وقد اليمن٬، من كندي هو وإمنا قريش٬، من هو وليس باإلمارة٬، بايعوه الذين هؤالء من

 باحلديث الصديق عليهم واحتج قريش٬، يف إال تكون ال اإلمارة أن على السقيفة يوم الصحابة
 عليهم الصديق فأىب املهاجرين٬، أمري مع أمري منهم يكون أن سألوا األنصار أن حىت ذلك٬، يف

  . )٣( )عنه رجع مث أوال٬ً، ذلك إىل دعا الذي عبادة٬، بن سعد ضرب كله هذا مع مث..  ذلك

 خمالفة رآها اليت املؤمنني٬، بإمرة األشعث بن حممد بايعوا من عمل يف يستشكل فتراه
  .السقيفة على أنّ اخلالفة يف قريش يوم املدعى لإلمجاع

                                                            
 .، ط األميرية بمصر٨١ص  ٩ج : صحيح البخاري -١
 .، ط الميمنية بمصر٩٢ص  ٥ج : مسند أحمد -٢
 .٥٤ص ٩البداية والنهاية ج -٣
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لوقت الذي يذكر خمالفة سعد بن عبادة خلالفة اخلليفة والغريب أنه يقول باإلمجاع يف ا
٬، واحلال أن الثابت تارخيياً أنه مل يرجع )مث رجع عنه(األول٬، لكنه أراد أن يهون اخلطب فقال 

  .عن ذلك وكان على خالف معهم حىت اغتيل يف الشام

 هلأ قواد من عشرة حلف لقد حىت  النيب قرىب ذوي أنفسهم فعرفوا أمية٬، بنو وجاء
 ٬، مروان قتل أن إىل يعرفون يكونوا مل أ·م على: للسفاح فيها والرياسة النعم وأصحاب الشام٬،
 املوايل البجلي٬، املهاجر بن إبراهيم أن حىت. أمية بين غري يرثونه بيت أهل وال ٬، للنيب أقرباء

  :فقال شعرا٬ً، األمراء هؤالء قضية نظم قد للعباسيني

  العجب كل على زاد عجباً    أخربكم امسعوا الناس أيها

  الكذب أبواب للناس فتحوا      إ·م مشس عبد من عجباً

  املطلب عبد بن عباس دون      زعموا فيما أمحد ورثوا

  .)١( قرب نـم إالّ املرياث حيرز      مهـنعل ما واهللا كذبوا

  :هذه أمية بين دعوى عن الكميت ويقول

  .)٢( أب وال أم ذاك رثتهمو وال      وأمنا أبانا ورثناها وقالوا

 فوليتم املنصور٬، هو  ونبينا.. (: ملعاوية املطلب عبد بن احلارث بنت أروى وقالت
 �ذا وأوىل منكم٬، إليه أقرب وحنن ٬، اهللا رسول من بقرابتكم حتتجون بعده٬، من علينا
   .)٣() ...األمر

 ذكرناها٬، اليت صوصالن من واضح هو كما الدعوى٬، هذه نفس وادعوا العباسيون٬، جاء مث
  . ونذكرها

                                                            
 ٣٤٠ص ٨ج: ، آتاب الفتوح٧١ص: النزاع والتخاصم للمقريزي -١
 .٥٦٦ص: ، الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة٣٥ص ٩ج: أعيان الشيعة -٢
 ١٨ج: ، نفحات األزهار٤٠٣ص ١ج: طبعة دار الكتاب العربي، مواقف الشيعة ١٢٠ص ٢ج: العقد الفريد -٣

  .٢٢٨ص



  ٢٩ ........................................................ الشورى يف امليزان
 بسبب الناس وكان اإلسالمية٬، اخلالفة يف هاماً دوراً لعب قد النسيب العامل أنّ يعين وهذا
 يف وحدها تكفي النسبية القرىب بأنّ ويسلمون يصدقون اإلسالم ملضامني وعيهم وعدم جهلهم٬،

  . اخلالفة منصب يف احلق ملدعيها جتعل أن

 القرىب مدار يدور ال اإلسالم٬، يف اخلالفة منصب فإن ذلك٬، غري هي األمر حقيقة أنّ إالّ
 صاحلة٬، قيادة األمة لقيادة الذايت واالستعداد واجلدارة٬، األهلية مدار يدور هو بل منه٬، النسبية
 بشأن  النيب عن ورد ما وإىل القرآنية النصوص إىل رجعنا لو و يقودها٬،  النيب كان كما

 القرىب مدار يدور اخلالفة استحقاق أن منه يفهم منها واحد نص على نعثر ال بعده٬، اخلليفة
بسبب  خلفاءهال يعين أ·م أصبحوا  هم قرباه٬، خلفاؤه احلقيقيونوكون  فقط٬،  منه النسبية

  . فيهم اخلارج يف احنصرت قد النصب هلذا احلقيقية واجلدارة األهلية ألنّ بل قر�م النسيب منه٬،

 جاء فقد نكار٬،اإل أشد والصحابة مبجرد القرابة اخلالفة استحقاق مبدأ X علي أنكر وقد
  . )والقرابة بالصحابة اخلالفة أتكون واعجباه( :X قوله البالغة ·ج يف

  : املعىن هذا يف شعر له وروي

  غيب واملشريون �ذا فكيف   أمورهم    ملكت بالشورى كنت فإن

ـريك    خصيمهم حججت بالقرىب كنت وإن   !؟ )١(وأقرب  النيبب أوىل فغ

؟ א א
البخاري٬، وغريه من املصادر  صحيح من سيأتينا اآلن بسبب٬، وحدثت طرحت الفكرة هذه

  .مع فوراق يف العبارات

 عن صاحل٬، عن سعد٬، بن إبراهيم حدثين اهللا٬، عبد بن العزيز عبد حدثنا(: روى البخاري
 أقرئ كنت: قال عباس ابن عن عود٬،مس بن عتبة بن اهللا عبد بن اهللا عبيد شهاب٬، عن ابن

 بن عمر عند وهو مبىن مرتله يف أنا فبينما عوف٬، بن الرمحن عبد منهم املهاجرين من رجاالً
 املؤمنني أمري أتى رجالً رأيت لو: فقال الرمحن عبد إيلّ رجع إذ حجها٬، حجة آخر يف اخلطاب

                                                            
 .٤٣ص ٤ج: نهج البالغة بشرح محمد عبده -١
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 فواهللا فالنا٬ً، بايعت لقد عمر مات قد لو: يقول فالن يف لك هل املؤمنني٬، أمري يا: فقال اليوم
 يف العشية لقائم اهللا شاء إن إين: قال مث عمر فغضب فتمت٬، فلتة إالّ بكر أيب بيعة كانت ما

  .أمورهم يغصبوهم أن يريدون الذين هؤالء فمحذرهم الناس٬،

 ٬،وغوغائهم الناس رعاء جيمع املوسم فإنّ تفعل٬، ال املؤمنني٬، أمري يا: فقلت الرمحن عبد قال
 مقالة فتقول تقوم أن أخشى وأنا الناس٬، يف تقوم حني قربك على يغلبون الذين هم فإ·م
 تقدم حىت فأمهل مواضعها٬، على يضعوها ال وأن يعوها٬، ال وأن مطري٬، كل عنك يطريها
 ٬،متمكناً قلت ما فتقول الناس وأشراف الفقه بأهل فتخلص والسنة٬، اهلجرة دار فإ·ا املدينة٬،
 ألقومن اهللا شاء إن واهللا أما: عمر فقال مواضعها٬، على ويضعو·ا مقالتك لمالع أهل فيعي
  .باملدينة أقومه مقام أول بذلك

 الرواح عجلنا اجلمعة يوم كان فلما احلجة٬، ذي عقب يف املدينة فقدمنا: عباس ابن قال
 املنرب٬، ركن إىل جالساً نفيل بن عمرو بن زيد بن سعيد أجد حىت الشمس٬، زاغت حني
 مقبال رأيته فلما اخلطاب٬، بن عمر خرج أن أنشب فلم ركبته٬، ركبيت متس حوله جلستف

 علي فأنكر استخلف٬، منذ يقلها مل مقالة العشية ليقولن: نفيل بن عمرو بن زيد بن لسعيد قلت
 فلما املنرب٬، على عمر فجلس ؟ قبله يقل مل ما يقول أن عسيت ما: وقال    زيد بن سعيد   

 قدر قد مقالة٬، لكم قائل فإين بعد٬، أما: قال مث أهله هو مبا اهللا على فأثىن مقا املؤذنون سكت
 به انتهت حيث �ا فليحدث ووعاها عقلها فمن أجلي٬، يدي بني لعلها أدري ال أقوهلا٬، أن يل

  حممدا بعث اهللا إن علي٬، يكذب أن ألحد أحل فال يعقلها ال أن خشي ومن راحلته٬،
 رجم فلذا ووعيناها٬، وعقلناها فقرأناها الرجم٬، آية أنزل مما فكان ٬،الكتاب عليه وأنزل باحلق٬،
 يف الرجم آية جند ما واهللا قائل يقول أن زمان بالناس طال إن فأخشى بعده٬، ورمجنا اهللا رسول
 أحصن إذا زىن من على حق اهللا كتاب يف والرجم اهللا٬، أنزهلا فريضة بترك فيضل اهللا٬، كتاب
 من نقرأ ما يف نقرأ كنا إنا مث. االعتراف أو احلبل كان أو البينة٬، قامت إذا والنساء٬، الرجال من

 اهللا رسول إن مث. )١( آبائكم عن ترغبوا أن بكم كفر فإنه آبائكم عن ترغبوا ال أن: اهللا كتاب
 قائال أن بلغين إنه مث. ورسوله اهللا عبد وقولوا مرمي٬، بن عيسى أطري كما تطروين ال: قال

                                                            
، وهو غير موجود اآلن في القرآن، فيكون دليًال من أدلة تحريف القرآن ونقصانه هذا آان عمر يقرؤه في آتاب اهللا -١

 . التي رويت من طرق القوم



  ٣١ ........................................................ الشورى يف امليزان
 بكر أيب بيعة كانت إمنا: يقول أن امرؤ يغترن فال فالنا٬، بايعت عمر مات لو واهللا: يقول منكم
 األعناق تقطع من منكم وليس شرها٬، وقى اهللا ولكن كذلك كانت قد وإ·ا أال ومتت٬، فلتة
 بايعه الذي وال هو يبايع فال املسلمني٬، من مشورة غري رجالً من بايع من. بكر أيب مثل إليه
 واجتمعوا خالفونا٬، األنصار أن  نبيه اهللا توىف حني خربنا من كان قد إنهو. يقتال أن تغرة

 إىل املهاجرون واجتمع ٬، معهما ومن والزبري علي علينا وخالف ساعدة٬، بين سقيفة يف بأسرهم
 فانطلقنا األنصار٬، من هؤالء إخواننا إىل بنا انطلق بكر أبا يا: بكر أليب فقلت بكر٬، أيب

 أين: فقاال القوم٬، عليه متاأل ما فذكرا صاحلان٬، رجالن منهم لقينا منهم٬، دنونا فلما نريدهم٬،
 ال أن عليكم ال: فقاال األنصار٬، من هؤالء إخواننا نريد: فقلنا ؟ املهاجرين معشر يا تريدون
 فإذا ساعدة٬، بين سقيفة يف أتيناهم حىت فانطلقنا لنأتينهم٬، واهللا: فقلت أمركم٬، أخذوا تقربوهم
: قالوا ؟ له ما: فقلت عبادة٬، بن سعد هذا: فقالوا ؟ هذا من: فقلت ظهرانيهم٬، نيب مزمل رجل
 فنحن بعد٬، أما: قال مث أهله٬، هو مبا اهللا على فأثىن خطيبهم٬، تشهد قليال جلسنا فلما ٬، يوعك
 هم فإذا قومكم٬، من دافة دفت وقد رهط٬، املهاجرين معشر وأنتم اإلسالم٬، وكتيبة اهللا٬، أنصار
 وكنت أتكلم٬، أن أردت سكت فلما. األمر من حيضوننا وأن أصلها٬، من خيتزلونا أن يريدون
 فلما ٬، احلد بعض منه أداري وكنت بكر٬، أيب يدي بني أقدمها أن أريد أعجبتين مقالة زورت
 هو فكان بكر٬، أبو فتكلم أغضبه٬، أن فكرهت رسلك٬، على: بكر أبو قال أتكلم أن أردت
 أفضل أو مثلها بديهته يف قال إال تزوير يف أعجبتين كلمة من كتر ما واهللا وأوقر٬، مين أحلم
 هلذا إال األمر هذا يعرف ولن ٬، أهل له فأنتم خري من فيكم ذكرمت ما: فقال سكت٬، حىت منها٬،
 أبو يعين( الرجلني هذين أحد لكم رضيت وقد ودارا٬، نسبا العرب أوسط هم قريش٬، من احلي
 فلم بيننا٬، جالس وهو اجلراح بن عبيدة أيب ويد بيدي فأخذ شئتم٬، أيهما فبايعوا )وعمر عبيدة
 أن من إيل أحب إمث من ذلك يقربين ال عنقي فتضرب أقدم ألن واهللا كان غريها٬، قال مما أكره
. اآلن أجده ال شيئا املوت عند نفسي إيل تسول أن إال اللهم ٬، بكر أبو فيهم قوم على أتأمر
 معشر يا أمري ومنكم أمري منا املرجب٬، وعذيقها احملكك جذيله أنا: األنصار من قائل فقال

 أبا يا يدك أبسط: فقلت. االختالف من فرقت حىت األصوات٬، وارتفعت اللغط فكثر قريش٬،
 عبادة٬، بن سعد على ونزونا األنصار٬، بايعته مث املهاجرون٬، وبايعه فبايعته يده٬، فبسط بكر٬،
 ما واهللا وإنا: عمر قال. عبادة بن سعد اهللا قتل: فقلت عبادة٬، بن سعد قتلتم: منهم قائل فقال
 أن بيعة تكن ومل القوم فارقنا إن خشينا بكر٬، أيب مبايعة من أقوى أمر من حضرنا فيما وجدنا
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 بايع فمن. فساد فيكون خنالفهم وإما نرضى٬، ال ما على بايعناهم فإما بعدنا٬، منهم رجال يبايعوا
   .)١( )يقتال أن تغرة بايعه الذي وال هو يبايع فال ٬، املسلمني من مشورة غري عن رجال

مجاعة القرآن يف دار عبد الرمحن بن عوف يف مىن٬، فجاء رجل وقال  ي½قرئإنّ ابن عباس ف
 ما فواهللا فالنا٬ً، بايعت لقد عمر مات قد لو: يقول فالن يف لك هل املؤمنني٬، أمري يا( :لعمر
 يف العشية لقائم اهللا شاء إن إين: قال مث عمر فغضب فتمت٬، فلتة إالّ بكر أيب بيعة كانت
  .)أمورهم يغصبوهم أن يريدون الذين هؤالء فمحذرهم الناس٬،

  ومل نعرف القائل الذي قال لو مات عمر لبايعت فالنا٬ً، ومن هو فالن الذي أراد أن يبايعه؟ 

اإلنذار فهذا القائل يقول إن بيعة أيب بكر فلته ولو مات عمر لبايعت فالنا٬ً، وهنا دق جرس 
خيطب بالناس يف احلج لكن منعه عبد الرمحن  أنعمر وبدت عليه عالمات الغضب وأراد  عند

 فإن تفعل٬، ال املؤمنني٬، أمري يا( :يكون ذلك عند رجوعه املدينة قائالً أنبن عوف واتفق معه 
 ٬،الناس يف تقوم حني قربك على يغلبون الذين هم فإ·م وغوغائهم٬، الناس رعاء جيمع املوسم
 على يضعوها ال وأن يعوها٬، ال وأن ٬، مطري كل عنك يطريها مقالة فتقول تقوم أن أخشى وأنا

 وأشراف الفقه بأهل فتخلص والسنة٬، اهلجرة دار فإ·ا املدينة٬، تقدم حىت فأمهل مواضعها٬،
 أما: عمر فقال مواضعها٬، على ويضعو·ا مقالتك العلم أهل فيعي متمكنا٬، قلت ما فتقول الناس
  .)باملدينة أقومه مقام أول بذلك ألقومن اهللا شاء إن واهللا

وبالفعل حينما رجع للمدينة خطب بالناس وتقدمت خطبته اليت هدد فيها املبايع واملبايع 
له٬، وحدد مسألة الشورى٬، فالذي دعاه إىل الشورى هو مقولة ذلك القائل الذي قال لو مات 

  .عمر لبايعت فالناً

  ن يريد أن يبايع ؟ فمن هو القائل يا ترى ومل

 وكانوا مىن٬، يف كانوا معهم ومجاعة وعمار والزبري وطلحة X املؤمنني أمري نّأ والظاهر
 لبايعنا عمر مات لو أن الفكرة هذه طرحت وهناك احلديث٬، يتداولون بينهم فيما جمتمعني
 بيعة أن افواأض مث ؟ فالن من نعرف حىت اصربوا ٬،فالناً يبايعوا حىت عمر موت ينتظرون ٬،فالناً

                                                            
  .٢٥ص ٨ج: صحيح البخاري -١
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: قالوا بينهم فيما احلديث يتداولون كانوا الذين هناك٬، اجلالسون فأولئك فلتة٬، كانت بكر أيب
 الفرصة٬، تلك ضيعنا قد وإنا مضت٬، الفرصة تلك أن يريدون فلتة٬، كانت بكر أيب بيعة إن

   .فالناً فنبايع عمر موت فرصة ننتظر لكن أيدينا٬، من األمر وخرج

: اسم املبايع واملبايع له يف مقدمة فتح الباري عن البالذري فقال ولقد نقل ابن حجر
 رجالً رأيت لو عوف بن الرمحن عبد فقال فيه السقيفة قصة يف عمر عن عباس ابن حديث(

 فالنا بايعت لقد عمر مات قد لو يقول فالن يف لك هل املؤمنني أمري يا فقال املؤمنني أمري أتى
 يسم ومل اهللا عبيد بن طلحة له يبايع بالذي املراد أن ضعيف اسنادب واجلعديات البزار مسند يف

 عن يوسف بن هشام رواية من قوي باسناد للبالذري األنساب يف وجدته مث الناقل وال القائل
 بلغين عمر قال ولفظه) أي يف صحيح البخاري( األصل يف املذكور سنادباإل الزهري عن معمر
 رجالن لقينا منهم دنونا فلما وفيه أصح فهذا احلديث علياً ايعناب عمر مات قد لو قال الزبري أن

 يف البزار رواه وكذا بدر غزوة يف املصنف مسامها عدي بن ومعن ساعدة بن عومي مها صاحلان
 تشهد وفيه  النيب حياة يف مات ساعدة بن عومي أن زعم من على رد وفيه عمر مسند

 رواه املنذر بن احلباب هو األنصار قائل فقال هوفي مشاس بن قيس بن ثابت هو قيل خطيبهم
  . )١( )أعرفه فلم سعداً قتلتم القائل وأما وغريه مالك

ح ابن احلجر يف فتح الباري كما قوي كما صر? بسند روي وقد أصح هو البالذري وخرب
  .متقد?

 لو(: فيقول الساري٬، إرشاد من العاشر اجلزء يف عني ما ذكره ابن حجر القسطالين ونقل 
 يف وجدته مث ):وينقل عبارة ابن حجر املتقدمة إىل أن يقول... ( فالناً لبايعت عمر مات قد

 باإلسناد الزهري عن معمر عن يوسف ابن هشام رواية من قوي بإسناد للبالذري األنساب
...  علياً لبايعنا عمر مات قد لو: قال الزبري إن بلغين عمر قال: ولفظه األصل يف املذكور
  .)٢( )أصح وهذا ث٬،احلدي

                                                            
 .٣٣٧ص: مقدمة فتح الباري -١
  .١٩ص ١٠ج: إرشاد الساري -٢
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أ�مهما البخاري يف روايته٬،  اليتوتوجد أقوال أخرى يف تشخيص املراد من فالن وفالن 
قد صدرت من أكثر من واحد ملا ) مات عمر لبايعت علياً لو(وغري مستبعد أنّ هذه الكلمة 
كان جالساً مع وجوه الصحابة٬، ومن هنا جاءت أقوال  Xعرفت من أن أمري املؤمنني 

  .يف حتديد فالناً وفالناً أخرى

 حيث عشر٬، الثاين اجلزء يف البخاري٬، شرحه فتح الباري لصحيح يف نفسه حجر مث إنّ ابن
 مل(: يقول فالن٬، يف لك هل: مجلة شرح إنه نعم املقدمة٬، يف ذكره مبا يصر?ح ال احلديث يشرح
  .)١( )واحد من أكثر كان ذلك قال من أن إسحاق ابن رواية يف ووقع أيضا٬ً، امسه على أقف

وهذا ما جعل عمر يغضب وأراد أن خيطب يف الناس وهو احلج لكن منعه عبد الرمحن بن 
  .عوف

XWא
م كيف طرحت فكرة الشورى ومىت طرحت وكيف أ·ا طرحت بالتهديد مما تقد? عرفنا

اخلطاب٬، وجعلها قراراً ال يقبل اخلدشة فيه من بالقتل بقتل املبايع واملبايع له كما سن?ها عمر بن 
  .أحد

اهم كأيب عبيدة وسامل موىل أيب حذيفة ومعاذ اختار يف قرارة وحينما فقد اخلليفة من متن?
نفسه أن تكون اخلالفة لعثمان بن عفان٬، لكنه أراد أبطال مشروع اآلخرين الذين يريدون بيعة 

 اال¬امإقصاء علي بطريقة ال تسبب له  ٬، وهددهم بالقتل٬، فأرادXعلي بن أيب طالب 
  .مفجعلها يف ستة كما تقد?

ر اخلليفة بطريقة توصله إىل اختيار عثمان ومع ذلك تكون عن طريق ومن هنا البد أن يفكّ
  :الشورى املزعومة٬، فأسس هلا شروطاً

 !  األمة دون وحده اخلليفة يعينهم وحسب٬، نفر٬، ستة بني شورى إ·ا

 ! غريهم من ال الستة٬، هؤالء من واحداً ملنتخبا اخلليفة يكون أن

                                                            
  .١٢٨ص ١٢ج :فتح الباري -١
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  ! أعناقهم ضربت الباقون٬، وعارض رجل على الستة أكثر اتفق إذا

 عوف بن الرمحن عبد فيها اليت الكفة رجحت آخر٬، على واثنان رجل٬، على اثنان اتفق إذا
 !  أعناقهم ضربت الباقون يسلم مل وإن    الستة أحد   

 ! ! بأمجعهم الشورى أهل الستة أعناق ضربت وإالّ أيام٬، ثالثة على التشاور مد?ة تزيد أال

 أبو رأسهم على السيوف٬، محلة من رجالً مخسني يف ذلك مراقبة الرومي صهيب يتوىل
 ! )١( األنصاري طلحة

القرار امللزم الذي صدر من اخلليفة عمر والذي مل يترك ألحد من املسلمني أن  هذا هو
م٬، وال ميكن أن يسمى هذا األمر شورى بني املسلمني أبدا٬ً، وال بني يعمل مببدأ الشورى املزعو

  .أهل احلل والعقد

 القضية يدبر وأن بد ال عوف بن الرمحن عبد لكن عوف٬، بن الرمحن عبد بيد األمر فجعل
 خالفة يف علي رأي يعلم إنه عليه٬، معه اتفق وكما اخلطاب بن عمر يريد كما تطبق حبيث

 يكون أن علي على واقترح ٬، �ذا علمه مع فجاء الشيخني٬، لسرية علي فةخمال ويعلم الشيخني٬،
 ال سوف علياً بأن يعلم الشيخني٬، وسرية والسنة الكتاب على بالناس يسري أن على خليفة
 كان مبا علي فأجاب علي٬، على األمر هذا فطرح حلظة٬، أول يف فسيوافق عثمان أما يوافق٬،
 عثمان٬، فقبل عثمان على األمر وطرح الشيخني٬، بسرية زامااللت رفض من الرمحن٬، عبد يتوقعه
 هذا تزوي أن جمتهد أنت: الرمحن لعبد علي فقال أوالً أجابا مبا فأجابا مرتني٬، مرة٬، أعادها
 لريد إال عثمان وليت ما واهللا: الرمحن لعبد علي فقال. عثمان الرمحن عبد فبايع. عين األمر
 القوم فلحقه. الدار من علي فخرج. عنقك ضربت وإالّ عباي: له فقال. عليك أو إليك األمر

  .القرار طبق لعثمان البيعة متت وهكذا. البيع على أجلأوه حىت وأرجعوه

 تلقف يتلقفو·ا أمية٬، لبين أرادها إنه ؟ الرمحن عبد مع قراره على عثمان بقي هل ولكن 
 اللذين والزبري٬، طلحة مرأسه وعلى مىن يف كانوا الذين أولئك كل عثمان ضد فثار الكرة٬،
 وقد األمر٬، يريدان كانا أيضا أل·ما عثمان٬، مقتل يف العالية الكبرية الواسعة اليد هلما كانت

                                                            
  .٦٦ص ٣ج: الكامل في التاريخ -١
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 يريدها وطلحة طلحة٬، لبايعنا عمر مات لو قالوا القائلني بعض أن املصادر بعض يف قرأنا
 عوف٬، بن الرمحن دعب أما. عثمان ضد الثورة يف سامهت ولذا لطلحة٬، تريدها أيضا وعائشة
 خالف عثمان ألن املوت٬، حىت اآلخر أحدمها يكلم ال أي متهاجرين٬، وماتا عثمان فهجر
 فيه قتيبة٬، البن املعارف وراجعوا التعب٬، من أمكنه ما بأكثر الرمحن عبد له تعب وقد القرار٬،
 رمحنال عبد ومات الزعل٬، بينهم وحدث الصلة بينهم انقطعت الذين أي املتهاجرون٬، عنوان
  .X علي حلذف فكرة الشورى٬، كانت وهكذا. لعثمان مهاجر وهو عوف بن

 طالب معه٬، واألنصار املهاجرين ومبايعة علي خالفة عند بالشورى طالب معاوية أنّ كما 
 عمر٬، منه دخل الذي الباب نفس من يدخل أن أراد ٬،X علي حلذف ؟ ملاذا بالشورى٬،

   .)١() واألنصار لمهاجرينل الشورى إمنا(: إليه كتب  Xعلياً ولكن

 قبل هاجر ملن اهلجرة ألنّ املهاجرين٬، من وليس ٬،من الواضح أن معاوية ليس من األنصارو
 األسلوب نفس من يستفيد أن معاوية فأراد الفتح٬، بعد هجرة وال الطلقاء من ومعاوية الفتح٬،
 من كلو النص٬، حذف يريد الشورى٬، فكرة يطرح من وكل. أفلح ما ولكنه علي٬، حلذف
  .X علي حذف يريد الشورى يطرح

* * *  

  

  

  

                                                            
 .لمعاوية ومناقشته Xث قول اإلمام علي سنورد في الفصل الثال -١
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؟ א
من خالل ما تقد?م يعرف القارئ عدم وجود ذكر لنظرية الشورى يف عهد اخلليفة أيب بكر 

احلقبة الزمنية باملرة٬، ومل تأتÆ بيعته عن طريق الشورى بل مسألة الشورى غائبة يف تلك 
وكذلك عرفنا الرأي األويل للخليفة الثاين حيث إن?ه يصر?ح بنظرية التنصيب والتنصيص على 
معاذ أو سامل موىل أيب حذيفة٬، والشورى أمر طارئ على طريقة التنصيب للخليفة٬، فبيعة أيب 

أيب بكر٬، ومل يكن بكر كانت فلتة ومل تكن بقانون قد رمسه اإلسالم٬، وكذا بيعة عمر بنص من 
م أنّ كبار الصحابة للشورى عني وال أثر مل يطالب بالشورى أحد من املسلمني٬، بل كما تقد?

بعد موت عمر٬، فهؤالء كانت فكرة الشورى  Xكانوا يرغبون ببيعة علي بن أيب طالب 
لنص من غائبة عنهم أيضاً إذ يف احلقيقة أ·م يعلمون أن اخلالفة ال بالفلتة وال بالشورى بل با

  .احلجة

بكر فاقد احلجية اعترض عليه املسلمون يف تنصيب عمر بكونه فظاً غليظا٬ً،  أيبولكون 
  .لكن اخلليفة مل يعبأ باعتراضات الصحابة وأصر على تنصيب عمر بن اخلطاب

ويف ذلك الوقت مل يكن لنظرية الشورى أثر فضالً عن أدلتها٬، وإمنا جاءت األدلة اليوم 
  .لفاء ال أكثرلتربير خالفة اخل

فلم يستدل ال اخلليفة األول وال الثاين وال الثالث باألدلة اليوم اليت تساق للشورى أبدا٬ً، 
  .وإمنا جاء االستدالل اليوم للتربير فقط

ومن هنا وعلى الرغم من أنّ األدلة اليت احتج �ا غري ناظرة لتنصيب اخلليفة فال بأس يف 
  .ليوم ونقدها نقداً علمياً بعيداً عن التعصب وبكل حيادبيان أدلة الشورى اليت استدل �ا ا

Wא
  :لقد استدل القائلون بنظرية الشورى بنصوص عديدة سنتعرض ألمهها
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 ب6يFن6ه=مF ش=ور6ى و6أَمFر=ه=مF الصَّلَاةَ و6أَقَام=وا لLر6بِّهِمF اسFت6ج6اب=وا و6ال<ذLين6﴿:قوله تعاىل :النص األول
  .)١(﴾ي=نفLقُونَ ر6ز6قْن6اه=مF و6مLمَّا

  :ة مناقشات هلذا النصونورد عد?

جاءت هذه اآلية الكرمية ضمن سياق آيات تتحدث عن صفات اêتمع  :املناقشة األوىل
 و6م6ا الدُّنFي6ا الْح6ي6اةL فَم6ت6اع= ش6يFٍء مِّن أُوتLيت=م فَم6ا﴿:األمثل٬، فوصفته بصفات متعددة٬، قال تعاىل

 الْإِثْمِ كَب6ائLر6 ي6جFت6نِب=ونَ و6ال<ذLين6 # ي6ت6و6ك<لُونَ ر6بِّهِمF و6ع6لَى آم6ن=وا لLل<ذLين6 و6أَبFقَى خ6يFر8 الل<هL عLند6
 و6أَمFر=ه=مF الصَّلَاةَ و6أَقَام=وا لLر6بِّهِمF اسFت6ج6اب=وا و6ال<ذLين6#  ي6غFفLر=ونَ ه=مF غَضLب=وا م6ا و6إِذَا و6الْفَو6احLش6

  .)٢(﴾ي6نت6صLر=ونَ ه=مF الْب6غFي= أَص6اب6ه=م= إِذَا و6ال<ذLين6 # ي=نفLقُونَ ر6ز6قْن6اه=مF و6مLمَّا ن6ه=مFب6يF ش=ور6ى

 فمع وآدابه٬، اإلسالم أهداف متثل اليت اإلسالمي اêتمع �ا يتميز ظواهر إىل ناظرة فاآليات
 والعفو والفواحش٬، كبائرال واجتناب تعاىل٬، اهللا على التوكل وحسن اإلميان٬، من به يتحلون ما

 شأ·م أيضاً فهم والعدوان٬، البغي ورد الصالة٬، وإحياء ر�م٬، ألمر واالستجابة واملساحمة٬،
  .بينهم يف أمورهم احلياتية يف حدود ما شرعة اهللا سبحانه وتعاىل املشاورة

ية وهذا ليس حمل النقاش كما تقدم يف بداية البحث فاملشورة يف األمور الشخصية االجتماع
شروط الشخص املستشار وحق املستشري على  اإلسالمن وغريها حمبذ يف اإلسالم٬، حىت بي?

  .املستشار إىل غري ذلك مما يتعلق يف حبث املشورة٬، ونقلنا فيما تقدم روايات كثرية يف ذلك

   .)٣() مشاورة من أوثق مظاهرة ال(: قال : منها

  . )٤( )شاراست امرؤ عطب ما(: X املؤمنني أمري قال :ومنها

  .)٥() برأيه انفرد ملن رأي ال(: X قال: ومنها

                                                            
 .٣٨: الشورى -١
 .٣٩ - ٣٦: الشورى -٢
 .٣٩ص ١٢ج: الوسائل طبعة آل البيت -٣
  .٣٤١ص ٨ج: مستدرك الوسائل -٤
 .١٧١ص: آنز الفوائد -٥



  ٤١ ........................................................ الشورى يف امليزان
طاعته على الناس٬،  الواجباخلليفة  على تنصيبإمنا الكالم هل ميكن أن يستدل �ذه اآلية 

واآلية أجنبية عن ذلك٬، وهذا ما . مبعىن اخلروج عن طاعته يكون خروجاً عن طاعة اهللا تعاىل
 استخراج يف ميعنون الواقع٬، وإصابة الرشد أهل أ·م إىل ارةإش بل يف اآلية .نقوله ألبناء العامة

العقول٬، فإن من استشار ضم عقول الناس إىل عقله٬، وخربا¬م إىل  مبراجعة الرأي صواب
 أُوFلَئLك6 أَحFس6ن6ه= فَي6تَّبِع=ونَ الْقَوFلَ ي6سFت6مLع=ونَ ال<ذLين6﴿: تعاىل قوله من املعىن قريبة فاآلية خربته٬،
  . )١(﴾الْأَلْب6ابِ أُوFلُوا ه=مF و6أُوFلَئLك6 الل<ه= ه6د6اه=م= ال<ذLين6

 أمر٬، أمهه ملن الناس مشاورة نطالقاً من هذه اآلية باستحباباولذا قال املفسرون وغريهم 
 الذي االجتماعي البعد ذلك دائرة يف دائرين الناضجة٬، وآرائهم اآلخرين بعقول واالسترشاد

٬، فاعتبارها يف اختيار اخلليفة الذي األمور مطلقاًارة فريضة ربانية يف آنفا٬ً، وليست االستش تقدم
   .جتب طاعته من اهللا سبحانه توسع يف دائرة املستفاد من اآلية وهو ال دليل عليه

 وقد أمورهم يف املشورة من عليه كانوا ما اخلرب هذا يف عمر أبو قال(: قال ابن عبد الرب
 احلروب يف أصحابه يشاور  اهللا رسول وكان بينهم ىشور أمرهم كان من على اهللا أتى

 ولذلك اهللكة على يقدمهم ال وأن جيشه على احلذر عليه حق الرئيس أن وفيه به ليقتدى
 رحباً يطلب ال الذي الكيس كالتاجر كن له فقال جيشه أمري األمراء من السلف بعض أوصى
  .)٢( )ماله رأس إحراز بعد إال

 تعاىل اهللا أمر معىن يف الناس اختلف. "األمر يف وشاورهم": عاىلت قوله(: وقال اجلصاص
 والربيع قتادة فقال الصحابة٬، من الرأي صواب تعرف عن بالوحي استغنائه مع باملشاورة إياه
 ممن كانوا إذ أقدارهم٬، من ورفعاً لنفوسهم تطييباً �ا أمره إمنا: "إسحاق بن وحممد أنس بن

 وال فيها أمته به لتقتدي باملشاورة أمره: "عيينة بن سفيان وقال". رأيه إىل ويرجع بقوله يوثق
 مجع: "والضحاك احلسن وقال". بينهم شورى أمرهم بأن تعاىل اهللا مدحهم كما منقصة تراها
". املشاورة يف به األمة ولتقتدي الصحابة إلجالل ليكون املشاورة يف ٬،مجيعاً األمرين بذلك هلم
 القائلني فمن" بعينه شيء على فيه له ينص مل فيما باملشاورة أمره مناإ: "العلم أهل بعض وقال
 شيئا يقول  النيب يكون أن يأبون الذين وهم خاصة٬، الدنيا أمور يف هو إمنا: يقول من بذلك

                                                            
 .١٨: الزمر -١
  .١٨ص ٥ج: االستذآار -٢
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  النيب يكون أن فجائز خاصة٬، الدنيا أمور يف هو وإمنا االجتهاد٬، طريق من الدين أمور من
 املشاورة لوال يفعلها أن جائز ما التدبري وجوه من أشياء على �ا ويتنبه ذلك يف بآرائهم يستعني

 املاء على بالرتول  النيب على بدر يوم املنذر بن احلباب أشار وقد الصحابة٬، آراء واستشارة
 مصاحلة بترك اخلندق يوم عبادة بن وسعد معاذ بن سعد السعدان عليه وأشار منه٬، فقبل

 من هذا حنو من أشياء يف الصحيفة وخرق منهم٬، فقبل فينصرفوا دينةامل مثار بعض على غطفان
 فيها توقيف ال اليت واحلوادث الدين أمور يف مبشاور¬م مأمورا كان: آخرون وقال. الدنيا أمور
 يف بدر يوم شاورهم وقد الظن٬، وغالب الرأي طريقه مما أيضاً الدنيا أمور ويف تعاىل٬، اهللا عن

 معهم ارتأى آراءهم فأظهروا شاورهم إذا  وكان الدين٬، أمور من ذلك وكان األسارى
  .)١( )اجتهاده إليه أداه مبا وعمل

 ومدح شرعه وقبل باهللا آمن من لكل مدح "استجابوا والذين" :تعاىل وقوله(: وقال الثعاليب
 واتصال والتحاب الكلمة اجتماع ذلك يف ألن ؛بينهم شورى أمرهم الذين القوم تعاىل اهللا
 ما ألحسن هدوا إال قط قوم تشاور ما" :احلديث ويف ٬،اخلري على والتعاضد يدياأل

  . )٢()"حبضر¬م

 ليتساعدوا فيه٬، يتشاوروا حىت أمراً يربمون ال أي "بينهم شورى وأمرهم": (كثري ابن وقال
 وهلذا "األمر يف وشاورهم": وتعاىل تبارك قال كما جمراها٬، جرى وما احلروب مثل يف بآرائهم٬،

  .)٣( )قلو�م بذلك ليطيب وحنوها احلروب يف يشاورهم  كان

 يتم الوصي أو اإلمام تعيني أن من البعض إليه يذهب ما وأم?ا(: قال الشيخ كاشف الغطاء
 تبارك وقوله٬، ]بينهم شورى وأمرهم: [تعاىل قوله إليها يشري الذي الشورى مبدأ بواسطة
 النص نفي يف �ا يعتد شرعية كحجة ينهض ال هذا قوهلم فإن] باألمر وشاورهم[ وتعاىل
 احملال من ضرباً يعد حيث اخلالفة٬، مسألة قطعاً �ا يراد ال هنا املشاورة ألن الشورى٬، واعتماد
  .)٤( )وغريهم واملناوئ واملنافق اجلاهل وفيها معني٬، فرد على األمة آراء اتفاق

                                                            
 .هاوال أعلق على العبارة بل أترآها على حال. ٥١ص ٢ج: أحكام القرآن -١
 .١٦٥ص ٥ج: تفسير الثعالبي -٢
 .١٢٧ص ٤ج: تفسير ابن آثير -٣
 .٣٣ص: أصل الشيعة وأصولها -٤



  ٤٣ ........................................................ الشورى يف امليزان
 وقيمة أمهية بيان مقام يف هي اوإمن التشريع٬، مقام يف ليست اآلية إنّ :املناقشة الثانية

 القرآن يف كان إذا �ا األخذ عدم يقتضي وهذا. ذلك تتطلب اليت العامة األمور يف التشاور
اخلالفة٬، وهي آيات استخالف اهللا آلدم وداود وطالوت وغريهم  تشريع على ينص ما الكرمي
 أَص6اب6ه=م= إِذَا و6ال<ذLين6﴿ :ولفلو كانت اآلية يف مقام بيان فريضة إلزامية فاآليات بعدها تق .
٬، فلماذا يفتون بعدم مشروعية اخلروج على احلاكم الباغي بل قالوا )١(﴾ي6نت6صLر=ونَ ه=مF الْب6غFي=

  .بوجوب طاعته وحرمة اخلروج عليه

 بد ومن هنا ال التشاور٬، مبهمة يقوموا أن يقتضي الذين من نتبي? مل اآلية إنّ :املناقشة الثالثة
 كل جبمع عهدته٬، ويكون ذلك من واخلروج التكليف مسؤولية من للذمة املربئ حتياطاال من

 أول اختيار منذ تارخيياً يتحقق مل ما وهذا األطراف اليت حيتمل دخالة رأيها يف مسألة التشاور٬،
  . احلاضر عهدنا حىت خليفة

א Wא
ة الكرمية٬، أنقلهما كي يكونا مناقشتني هلذه اآلي Xلقد أورد السيد أمحد احلسن اليماين 

  .قوالً فصالً بعد توضيح ما تقدم

   :املناقشة األوىل

و6ال<ذLين6 اسFت6ج6اب=وا لLر6بِّهِمF و6أَقَام=وا الصَّالةَ و6أَمFر=ه=مF ش=ور6ى ب6يFن6ه=مF ﴿ :هذه اآلية( :Xقال 
   .)٢(﴾و6مLمَّا ر6ز6قْن6اه=مF ي=نFفLقُونَ

 فلو كانت يف احلكم واحلاكم لكان للمسلمني أن٬، د ويف حياة حمم نزلت على حممد 
 ولو كانت يف احلكم واحلاكم لشاور حممد !! وينصبوه عليهم  غري حممد  خيتاروا

ولو  !!بعده يف غدير خم  Xاملسلمني يف األمر قبل أن يعلن تنصيب علي ابن أيب طالب 
رسول اهللا املسلمني قبل أن أمري على جيش خيرج لقتال الكفار لشاور  كانت حىت يف تنصيب

ينصب أسامة بن زيد بل كان كثري منهم غري راضني �ذا التنصيب فلماذا مل يقبل رسول اهللا 

                                                            
 .٣٩: الشورى -١
 .٣٨: الشورى -٢
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بأخذ مشور¬م يف أمور  اًأسامة بن زيد إذا كان مأمور مشور¬م واعتراضهم على صغر سن
  !!!!خيالف القرآن وحاشاه ؟؟ أتراه !! ؟؟ احلكم

  .)١( )فأذعن مرءاً عرف قدر نفسه ومسع حقاًا ن للقرآن أهله فرحم اهللاإ

  : املناقشة الثانية

 ش=ور6ى و6أَمFر=ه=مF الصَّلَاةَ و6أَقَام=وا لLر6بِّهِمF اسFت6ج6اب=وا و6ال<ذLين6﴿: ا قوله تعاىلم?أ( :Xقال 
Fن6ه=مFمَّا ب6يLو6م Fقُونَ ر6ز6قْن6اه=مL٢(﴾ي=نف(.  

  مر اهللا ؟ أم أمرهم أ رضه هيأفالسؤال هنا هل خالفة اهللا يف 

·ا إكيد أمر عمر أم أمر زيد أهل خالفة زيد يف بيته هي : كثر نضرب هذا املثلأوللتوضيح 
قيمة له بل هو تدخل فضويل  مر زيد٬، وزيد هو من يضع من خيلفه يف بيته وتدخل عمر الأ

  .يضاًأ يقبله العقل عراف والقوانني والخالقي وغري مقبول يف كل األأوغري شرعي وغري 

فاهللا هو من ينصب  ٬،مر الناسأمر اهللا وليست أرضه هي أن خالفة اهللا يف إكيد أ ٬،ذنإ
قيمة له  فلو نصب الناس كان تنصيبهم ال ٬،رضه وليس الناس تنصب خليفة اهللاأخليفته يف 

  .عراف والقواننيخالقي ومرفوض يف كل األأ وفضويل وغري شرعي وال

و من أن خيتاروا منهم أومل يسمح للمالئكة  ٬،Xآدم  ؛رضهأيف  ول خليفة لهأواهللا نصب 
طهار املعصومون خليفته ن خيتار املالئكة األأفإذا كان اهللا مل يسمح  هرضأغريهم خليفة هللا يف 

ن خيتار خليفته سبحانه أناس غري معصومني خيطئون ويصيبون يف أرضه فكيف يسمح أيف 
 م6ن فLيه6ا أَت6جFع6لُ قَالُواْ خ6لLيفَةً اَألرFضِ فLي ج6اعLلٌ إِنِّي ئLكَةLلLلْم6الَ ر6بُّك6 قَالَ و6إِذْ﴿مور بسط األأ

 الَ م6ا أَعFلَم= إِنِّي قَالَ لَك6 و6ن=قَدِّس= بِح6مFدLك6 ن=س6بِّح= و6ن6حFن= الدِّم6اء و6ي6سFفLك= فLيه6ا ي=فِْسد=
  .)٣(﴾ت6عFلَم=ونَ

                                                            
 .١٥ السؤال ٢ج: الجواب المنير -١
 .٣٨: الشورى -٢
 .٣٠: البقرة -٣



  ٤٥ ........................................................ الشورى يف امليزان
 الّإراد العناد وأن إ الّإمر الناس أ·ا إ ن يقولأحد مر اهللا وليس ألأرضه هي أخالفة اهللا يف 

  .ن يقول عرتة ولو طارتأ

ن كل الناس أية تعين ن هذه اآلإوالذي يقول  ﴾خ6لLيفَةً اَألرFضِ فLي ج6اعLلٌ إِنِّي﴿ :قال تعاىل
رض ويبنون ويزرعون فنقول هلم وهل ·م خيلفون اهللا يف عمارة األأمبعىن  ؛رضهأخلفاء اهللا يف 

رضه أن اهللا خالق اخللق ومالكهم وملكهم احلقيقي فمن خيلفه يف أم أ ٬،عامل بناء مأاهللا فالح 
يف  يضاًأرض٬، ويقوم مبقامه باعتباره مالك امللك فخليفة اهللا يكون هو امللك واحلاكم يف األ

 و6لَا بِالْح6قِّ اسِالنَّ ب6يFن6 فَاحFكُم الْأَرFضِ فLي خ6لLيفَةً ج6ع6لْن6اك6 إِنَّا د6او=ود= ي6ا﴿ :القرآن قوله تعاىل
 بِم6ا ش6دLيد8 ع6ذَاب8 لَه=مF الل<هL س6بِيلِ ع6ن ي6ضLلÁونَ ال<ذLين6 إِن< الل<هL س6بِيلِ ع6ن فَي=ضLل<ك6 الْه6و6ى ت6تَّبِعِ

   .)١(﴾الْحLس6ابِ ي6وFم6 ن6س=وا

طبه اهللا ن خياداعي أل فال يضاًأرضه لكل الناس فداود من الناس أفلو كانت خالفة اهللا يف 
  .﴾بِالْح6قِّ النَّاسِ ب6يFن6 فَاحFكُم الْأَرFضِ فLي خ6لLيفَةً ج6ع6لْن6اك6 إِنَّا د6او=ود= ي6ا﴿ خرى ويقول لهأمرة 

 النَّاسِ ب6يFن6 فَاحFكُم﴿ن هذه اخلالفة تشمل امللك واحلكم بني الناس أية بينت ن اآلإمث  
  .)رضه هم الذين حيكمونأ يف ن خلفاء اهللاإية بينة وواضحة فهذه اآل. ﴾بِالْح6قِّ

 مLنF الَنفَضُّواْ الْقَلْبِ غَلLيظَ فَظّاً كُنت6 و6لَوF لَه=مF لLنت6 اللّهL مِّن6 ر6حFم6ة© فَبِم6ا﴿ :النص الثاين
 اللّه6 إِن< اللّهL ع6لَى فَت6و6ك<لْ ع6ز6مFت6 فَإِذَا اَألمFرِ فLي و6ش6اوِرFه=مF لَه=مF و6اسFت6غFفLرF ع6نFه=مF فَاعFف= ح6وFلLك6
  .)٢(﴾الْم=ت6و6كÃلLني6 ي=حLبُّ

البعض يستدل �ذا النص القرآين على مشروعية الشورى يف احلكم اإلسالمي٬، وتعيني  جند
  :بأموراخلليفة الواجب الطاعة من اهللا سبحانه٬، ولكنه خطأ ويتضح ذلك 

 معهم باملشاورة مرهتأ مناإو الناس برأي بالعمل  الرسول تأمر ال اآلية إنّ :األمر األول
  الذي عند الرسول للنياتشري لذلك مقدمة اآلية حيث ذكرت  كما �م تلطفاً األمور يف

 أساس على أي الفاء؛ حبرف ذلك على فرعت اآلية و ٬،املؤمنني على وعطفه أخالقه ودماثة

                                                            
 .٢٦: ص -١
 .١٥٩: آل عمران -٢
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٬، يب أم?ا األمر يف األخري فهو للن .األمر يف وشاورهم هلم واستغفر عنهم اعف الرمحة هذه
 أنّ على يدل ٬، حيث﴾اللّهL ع6لَى فَت6و6ك<لْ ع6ز6مFت6 فَإِذَا﴿ تعاىل قوله بوضوح ذلك على ويدل

 رأوا اآلية فإذا تقل لرأيهم٬، ومل خمالفاً كان وإن عليه عزم مبا العمل من متنعه ال معهم املشاورة
  .املشورة حسب العمل وجوب مقتضى هو كما به فاعمل رأياً

: له فقال سعد٬،: له يقال X الرضا احلسن أليب موىل هلك(: قال د٬،خال بن معمر عن
 اهللا رسول إنّ: املغضب شبه فقال ؟ عليك أشري أنا: فقلت وأمانة٬، فضل له برجل يعل أشر

  .)١( )يريد ما على يعزم مث أصحابه يستشري كان

ناقشتنا للنص كما تقدم يف م القيادة تعيني هو ليس املشاورة هذه جمال إنّ :األمر الثاين
 كان بل يرفضوها أو  الرسول قيادة يقبلوا أن الشريعة يف خمتارين يكونوا مل السابق٬، فالناس

 جمال كان وإمنا الناس٬، على مفروضة إهلية قيادة فقيادته األمور مجيع يف طاعتهإ عليهم الواجب
  .)٢( النظام إدارة يف الدخيلة االجتماعية الشؤون املشاورة هذه

                                                            
  .٦٠١ص ٢ج: المحاسن -١
﴾ يعني في أمر الحرب ونحوه مما لم ينزل عليك فيه وحي لتستظهر برأيهم، ُهْم ِفي األمرَوَشاِوْر﴿: (قال الزمخشري -٢

قد علم اهللا أنه ما : رضي اهللا عنه -أي الحسن البصري  - وعن الحسن . ولما فيه من تطييب نفوسهم والرفع من أقدارهم
  .٤٧٤ص ١ج: تفسير الكشاف) به إليهم حاجة، ولكنه أراد أن يستّن به من بعده

﴾ أي في أمر الحرب إذ الكالم فيه، أو فيما يصح أن يشاور فيه استظهارًا برأيهم َوَشاِوْرُهْم ِفي األمر﴿: (وقال البيضاوي
َفَتَوآَّْل َعَلى ﴿. ﴾ فإذا وطنت نفسك على شيء بعد الشورىَفِإَذا َعَزْمَت﴿. وتطييبًا لنفوسهم وتمهيدًا لسنة المشاورة لألمة

  . ١٠٨ص ٢ج: تفسير البيضاوي) ك على ما هو أصلح لك، فإنه ال يعلمه سواه﴾ في إمضاء أمراهللا
 ثم اختلف أهل التأويل في المعنى الذي من أجله أمر تعالى ذآره نبيَّه : (وقال الطبري في تفسيره لآلية محل البحث

﴾، وشاورهم في األمر﴿: هبقولأمر اهللا نبيه : أن يشاورهم، وما المعنى الذي أمره أن يشاورهم فيه ؟ فقال بعضهم
بمشاورة أصحابه في مكايد الحرب وعند لقاء العدو، تطييًبا منه بذلك أنفَسهم، وتأّلًفا لهم على دينهم، وليروا أنه يسمع 

  ).منهم ويستعين بهم، وإن آان اهللا عز وجل قد أغناه بتدبيره له أموَره، وسياسته إّياه وتقويمه أسبابه عنهم
 -لما نزلت وشاورهم في األمر : خرج ابن عدي والبيهقي في الشعب بسند حسن عن ابن عباس قالوفي الدر المنثور أ

 -ولكن جعلها اهللا رحمة ألمتي فمن استشار منهم لم يعدم رشدًا  -أما إن اهللا ورسوله لغنيان عنها  -قال رسول اهللا 
  .٩٠ص ٢ج: الدر المنثور) ومن ترآها لم يعدم غيًا

قد أغناه اهللا عن مشاورتهم وليس محتاجًا إليها، وإنما يشاورهم ألجل  أن النبي : عن المفسرينويعرف مما نقلناه 
وإن مشورته لهم في أمور الحرب الجزئية ال في أصل التنصيب؛ إذ قد نصب النبي أسامة . التلطف بهم وتطييب أنفسهم

  . ع إليه مع اعتراضهم على تنصيبه إّال أنه لم يعر أهمية لهم لكون األمر راج
﴾ جاء في سياق آيات تتحدث عن غزوة أحد، ومن المعلوم أن َوَشاِوْرُهْم ِفي األمر﴿: هذا مضافًا إلى أن قوله سبحانه

ال مطلق األمر  - وهذا ما صّرح به أآثر المفسرين –السياق حجة عند أبناء العامة فيتعين حمل اآلية على أمر الحرب 
  .طاعة، فتكون الالم في لفظ األمر للعهدالشامل لتنصيب الخليفة الواجب ال

عن ابن عباس في قوله تعالى وشاورهم ( :ومما يدل على ذلك ما رواه ابن حجر عن ابن عباس في تفسيره لآلية فقال
: ابن حجر -فتح الباري ) في األمر قال في بعض األمر قيل وهذا تفسير ال تالوة ونقله بعضهم قراءة عن ابن مسعود

   .كون المشورة في بعض األمور ال في مطلق األمر الشامل لتنصيب الخليفةفت. ٢٨٣ص ١٣ج
األمر هنا جنس، وهو عام يراد به الخاص، ألنه لم يؤمر بمشاورتهم في الفرائض، ولذلك قرأ : (قال أبو البقاء العكبري

 .١٥٦ – ١٥٥ص ١ج: إمالء ما من به الرحمن) في بعض األمر: ابن عباس



  ٤٧ ........................................................ الشورى يف امليزان
 :ثالثة أركاناآلية تبي?ن أنّ للشورى  إنّ :ثالثاألمر ال

يف ) هم(وهذا يدل عليه لفظة  ٬،ضرورة وجود مستشارين حىت تتم االستشارة :األول
 .)وشاروهم(

 .وجود مادة التشاور وموضوعها لكي تقوم هذه الشورى :الثاين

ري تاء مر الشورى٬، واألمر يف النهاية منوط برأيه٬، وهذا يدل عليه ضمأويل  :الثالث
 وال إشكال أنه إذا كان املوضوع أمراً كلياً خيص كل املسلمني فإنّ ٬،)عزمت(املخاطب يف 

 .الذي له حق احلسم إمنا هو ويل أمر املسلمني

ا أن يكون ويل األمر ركان الثالثة٬، ألنه إم?وال ميكن للشورى أن تتم با·دام ركن من األ
 ؛وضوع للشورى فال تنعقد هناك املشاورة أصالًموجوداً واملستشار موجوداً وال يكون هناك م

  .إذ ال أمر هناك حىت يتناقش ويتشاور فيه

 .ا أن يكون ويل األمر موجوداً وهنا يتغري العنوان من الشورى إىل النص أو األمروإم?

ا أن تكون اجلماعة املستشارة موجودة وموضوع الشورى موجداً وويل األمر غري وإم?
فرض على  حيثرها اهللا يف كتابه قر?يالشورى بصيغتها الشرعية اليت وهنا ال تقع , موجود

فإذا عزمت فتوكل على (أكدت أن األمر يف النهاية منوط بويل األمر  ٬، بل اآليةالشورى قيِّماً
 . )اهللا

خمتصة  ﴾.. وشاورهم يف األمر فإذا عزمت فتوكل على اهللا﴿هذه اآلية  إنّ :يقالرمبا و
وأمرهم شورى ﴿:مل غريه من أويل األمر٬، بقرينة قوله تعاىل وال تش٬، برسول اهللا 

   .بينهم هم أنفسهم: أي ٬،﴾وأمرهم شورى بينهم﴿:٬، فليس فيها ويل أمر٬، بل قالت﴾بينهم
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  :أقول

اآلية غري حمصورة الداللة يف سبب  إنّ:وبعبارة أخرى ٬،إنّ املورد ال خيصص الوارد :أوالً
آن٬، بل أنّ القرآن جيري يف كل جيل جمرى الشمس الرتول ويف القصة اليت تناوهلا القر

  .بل القرآن صريح يف ذلك٬، ٬، فتكون اآلية جارية يف أويل األمر بعد النيب )١(والقمر

 فَإِن مLنكُمF اَألمFرِ و6أُوFلLي الرَّس=ولَ و6أَطLيع=واْ اللّه6 أَطLيع=واْ آم6ن=واْ ال<ذLين6 أَيُّه6ا ي6ا﴿ :قال تعاىل
Fت=مFي ت6ن6از6عLٍء فFإِلَى فَر=دُّوه= ش6ي Lإِن و6الرَّس=ولِ اللّه Fن=ونَ كُنت=مLمFت=ؤ Lمِ بِاللّهFرِ و6الْي6وLك6 اآلخLر8 ذَلFخ6ي 
  .)٢(﴾ت6أْوِيالً و6أَحFس6ن=

طاعة فمن حق الطاعة يثبت لويل األمر مبقتضى اآلية املباركة٬،  فكل ما ثبت لرسول اهللا 
اآلية بالعطف  جاءتلذا جود العطف على سبيل اجلزم٬، لو ويل األمر هي طاعة رسول اهللا 
٬، ﴾..مLنكُمF اَألمFرِ و6أُوFلLي الرَّس=ولَ و6أَطLيع=واْ﴿: فقالت الطاعتنيبدون تكرار الفعل لتبني متاثل 

  .ومل يكن بينهما اختالفوطاعة أويل األمر  ؛ طاعة الرسول الطاعتنيوهذا دليل متاثل 

  .األمراء الذين بعد النيب إنّ أويل األمر هم  :وإن قيل

   :أقول

٬، هذه مصادرة؛ إذ حنن نبحث عن الطريقة اليت تثبت هؤالء األمراء بعد الرسول  :أوالً
فهل هي النص أم الشورى لكي نطيعهم وال نعصيهم٬، فالقول بأنّ أويل األمر هم األمراء كيف 

ق٬، وبالتايل ال جند نصاً ن كان ثبت بالنص فأين النص الذي يعني األمراء بقول مطلإ ثبت ؟
األول وال الثاين والثالث٬، وإن ثبت عن طريق الشورى فنحن نبحث �ذا اخلليفة على خالفة 

  !ثبات الشورى يف احلكم ؟الصدد فكيف يتمسك بالشورى إل

                                                            
: ، قلتيا عبد الرحيم: فقال Xآنت يومًا من األيام عند أبي جعفر : عبد الرحيم القصير قالعن : روى العياشي -١

أنا المنذر وعلي الهادي، من الهادي اليوم؟ : إذ قال رسول اهللا ) إنما أنت منذر ولكل قوم هاد(قول اهللا : لبيك، قال
جعلت  -ا رجل فرجل حتى انتهت إليك، فأنت جعلت فداك هي فيكم توارثونه: فسكت طويًال ثم رفعت رأسي فقلت: قال

صدقت يا عبد الرحيم، إن القرآن حي ال يموت، واآلية حية ال تموت، فلو آانت اآلية إذا نزلت في : الهادي، قال -فداك 
قال أبو : وقال عبد الرحيم .األقوام ماتوا ماتت اآلية لمات القرآن، ولكن هي جارية في الباقين آما جرت في الماضين

إن القرآن حي لم يمت، وإنه يجري آما يجري الليل والنهار، وآما يجري الشمس والقمر، ويجري على : Xعبد اهللا 
 . ٤٠٤ – ٤٠٣ص ٣٥ج: العالمة المجلسي -بحار األنوار ) آخرنا آما يجري على أولنا

  .٥٩: النساء -٢



  ٤٩ ........................................................ الشورى يف امليزان
 إِلَى وه=ر6دُّ و6لَوF بِهL أَذَاع=واْ الْخ6وFفL أَوِ اَألمFنِ مِّن6 أَمFر8 ج6اءه=مF و6إِذَا﴿:قال تعاىل :ثانياً
 ع6لَيFكُمF اللّهL فَضFلُ و6لَوFالَ مLنFه=مF ي6سFت6نبِطُون6ه= ال<ذLين6 لَع6لLم6ه= مLنFه=مF اَألمFرِ أُوFلLي و6إِلَى الرَّس=ولِ
  . )١(﴾قَلLيالً إِال< الشَّيFطَانَ الَتَّب6عFت=م= و6ر6حFم6ت=ه=

٬، كالرد للرسول  الرد إليهم ٬، مبعىن أنّاألعلمية يف أويل األمراآلية واضحة يف اشتراط 
من  أويل األمرب الرد إليهما٬، فيكون علم يف وجو األمر والرسول  أولوومن هنا يتساوى 

  .والرد إليهم ٬، وإالّ ملا ساوت اآلية بني الرد للرسول سنخ علم رسول اهللا 

وذريته الكرام  Xغري علي بن أيب طالب  ومل يثبت أحد ورث علم رسول اهللا 
األمر  أولوبالتمسك بعترته أل·م هم  لذا أمر رسول اهللا  .م أفضل التحية والسالمعليه

   .الذين جيب الرد إليهم

 وعتريت اهللا كتاب: تضلوا لن به أخذمت إن ما فيكم تركت إين الناس أيها يا(: قال 
  .)٢( )بييت أهل

 من ممدود حبل اهللا كتاب: بعدي تضلوا لن به متسكتم أن ما فيكم تارك إين(:  وقال
 كيف فانظروا احلوض٬، علي يردا حىت يفترقا ولن بييت٬، أهل وعتريت األرض٬، إىل السماء
   .)٣( )فيهما ختلفوين

 أو واألرض٬، السماء بني ما ممدود حبل اهللا كتاب: خليفتني فيكم تارك إين(:  وقال
  .)٤( )احلوض علي ايرد حىت يفترقا لن وإ°ما بييت٬، أهل وعتريت األرض إىل السماء بني ما

  

  

                                                            
 .٨٣: النساء -١
تقي الهندي في أول باب االعتصام بالكتاب والسنة من آنز ونقله عنهما الم. أخرجه الترمذي والنسائي عن جابر -٢

  .من جزئه األول ٤٤العمال ص
  .من جزئه األول ٤٤من أحاديث آنز العمال في ص  ٨٧٤أخرجه الترمذي عن زيد بن أرقم وهو الحديث  -٣
ي في آخر ، والثان١٨٢أخرجه اإلمام أحمد من حديث زيد بن ثابت بطريقين صحيحين أحدهما في أول صفحة  -٤

من  ٨٧٣وأخرجه الطبراني في الكبير عن زيد بن ثابت أيضًا وهو الحديث . من الجزء الخامس من مسنده ١٨٩صفحة 
  .من جزئه األول ٤٤أحاديث الكنز ص 
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 يردا حىت يفترقا لن وإ°ما بييت٬، وأهل اهللا كتاب: الثقلني فيكم تارك إين( : وقال
   .)١( )احلوض علي

 وجل عز اهللا كتاب: الثقلني فيكم تارك وإين فأجيب أدعى٬، أن أوشك إين(:  وقال
 اللطيف نوإ. بييت أهل وعتريت األرض٬، إىل السماء من ممدود حبل اهللا كتاب. وعتريت
  .)٢( )فيهما ختلفوين كيف فانظروا احلوض٬، علي يردا حىت يفترقا لن أ°ما أخربين اخلبري

أليس هو األوىل بانطباق اآلية عليه ٬، علم الرسول  باب مدينة Xم أن علياً وقد تقد?
  ! باعتبار أنه مدينة باب مدينة علمه ؟ والرد إليه يكون رداً للرسول 

: لعامة اختلفوا يف املراد من أويل األمر٬، فقد نقل العيين أحد عشر قوال٬ً، قالأبناء ا نّإ :ثالثاً
 وأبو عباس ابن قاله األمراء٬،: األول: قوالً عشر أحد تفسريه يف ٬،)منكم األمر وأويل: (قوله
: الثالث. عكرمة قاله عنهما٬، تعاىل اهللا رضي وعمر بكر أبو: الثاين. والسدي زيد وابن هريرة
. الثعليب قاله فيما الوراق بكر أبو قاله األربعة اخللفاء: الرابع. جماهد قال بة٬،الصحا مجيع

 العقل أرباب: السابع. والتابعون الصحابة: السادس. عطاء قاله واألنصار٬، املهاجرون: اخلامس
 اهللا عبد بن جابر قاله والفقهاء٬، العلماء: الثامن. كيسان ابن قاله الناس٬، أمر يسوسون الذين
: العاشر. والكليب ومقاتل مهران بن ميمون قاله. السرايا أمراء: التاسع. العالية وأبو سنواحل
 شيء٬، أمر ويل من كل يف عام: عشر احلادي. مالك واختاره جماهد قاله والقرآن٬، العلم أهل
  .)٣() .. الصحيح٬، وهو

الرسول  ح لقول منها على اآلخر٬، مضافاً إىل أ·ا جمرد تفاسري مل تصدر منوال مرج?
  .د بقوهلموالتعب? ٬، بل هي تفاسري ألشخاص مل يفرض اهللا علينا طاعتهماإلتباعالواجب 

يف األمور الكلية اليت ختص مجيع املسلمني هي  القرآنرها إن كيفية الشورى اليت قر? :ثانياً
واإلتيان بكيفية أخرى يستلزم  ﴾..وشاورهم يف األمر فإذا عزمت فتوكل﴿كيفية واحدة 

                                                            
هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط : "من الجزء الثالث من المستدرك ثم قال ١٤٨أخرجه الحاآم في ص  -١

  .أخرجه الذهبي في تلخيص المستدرك معترفا بصحته على شرط الشيخينو". الشيخين ولم يخرجاه
من  ٢٦، والثاني في آخر ص١٧أخرجه اإلمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري من طريقين أحدهما في آخر ص -٢

اديث من أح ٩٤٥الجزء الثالث من مسنده وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن سعد عن أبي سعيد وهو الحديث 
  .من جزئه األول ٤٧الكنز في ص 

 .١٧٦ص ١٨ج: عمدة القاري -٣



  ٥١ ........................................................ الشورى يف امليزان
على كيفية ثانية من الشورى غري  ﴾وأمرهم شورى بينهم﴿واالستدالل بآية  .ل الشرعيالدلي
 .تامة

حي بني ظهراين املسلمني٬،   وهو نزلت على رسول اهللا  هذه اآلية إذ يرد عليه بأنّ
والعقل والشرع مينعان أن يتشاور املسلمون على أمر كلي خيص املسلمني دون وجود الرسول 

إليه٬، فهذا قبيح وبعيد جدا٬ً، مما يدل أنه ال بد أن يكون معهم وأن  بينهم ورجوعهم 
   .)١( شامل لرسول اهللا ) وأمرهم(يف  )هم(الضمري 

 ومفصالً اًشارح ﴾..وشاروهم يف األمر وإذا عزمت فتوكل﴿: وعليه فيكون قوله تعاىل
  .﴾وأمرهم شورى بينهم﴿ :لقوله سبحانه

خمتصة برسول  ﴾..وشاورهم يف األمر﴿آية  تزمنا بأنّىل نتيجة حمصورة يف ما لو الإنصل ف
فإذا مات فال   بوجود رسول اهللا ال تتم إالّ دون أويل األمر٬، ألن الشورى عندئذÍ اهللا 

أما إذا مل نلتزم باحنصار  ٬،شورى بسبب عدم وجود ركن أساسي فيها وهو رسول اهللا 
أويل األمر٬، فتكون الشورى موجودة أ·ا تتعدى إىل وقلنا بوحده  اآلية يف رسول اهللا 

من حقوق يف   ٬، ويكون لويل األمر ما للرسولوشرعية بشرط وجود ويل األمر فيها
أي ال يعقدون أمراً دون  ﴾وأمرهم شورى بينهم﴿الشورى ألنه حيل حمله٬، فيكون معىن 

وه ولو رد�﴿ :كما قال تعاىل ٬،وأويل األمر فيما حيتاجون إليه من أمر دينهممشاورة الرسول 
  .﴾.. إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم

                                                            
قال القرطبي  هذا أن لم نقل بقول القرطبي والشوآاني الذين صّرحا بأّن اآلية ناظرة لألنصار قبل قدوم النبي   -١

ثم عملوا عليه،  إليهم إذا أرادوا أمرًا تشاوروا فيه فكانت األنصار قبل قدوم النبي : في معرض آالمه عن اآلية
أي إنهم النقيادهم إلى الرأي في أمورهم متفقون ال يختلفون، فمدحوا : وقال الحسن. فمدحهم اهللا تعالى به، قاله النقاش

هو تشاورهم حين سمعوا بظهور : وقال الضحاك. ما تشاور قوم قط إال هدوا ألرشد أمورهم: قال الحسن. باتفاق آلمتهم
وقيل تشاورهم . ء إليهم حتى اجتمع رأيهم في دار أبي أيوب على االيمان به والنصرة له، وورد النقبارسول اهللا 

الشورى ألفة للجماعة ومسبار للعقول وسبب : وقال ابن العربي. فيما يعرض لهم، فال يستأثر بعضهم بخبر دون بعض
 . ٣٧ – ٣٦ص ١٦ج : تفسير القرطبي) إلى الصواب، وما تشاور قوم إال هدوا

أي يتشاورون فيما بينهم وال يعجلون وال ينفردون بالرأي، والشورى " وأمرهم شورى بينهم: ("لشوآانيويقول ا
وورود النقباء  هو تشاورهم حين سمعوا بظهور رسول اهللا : قال الضحاك. مصدر شاورته مثل البشرى والذآرى

يل المراد تشاورهم في آل أمر يعرض لهم وق. إليهم حين اجتمع رأيهم في دار أبي أيوب على اإليمان به والنصرة له
  . ٥٤١ – ٥٤٠ص ٤ج: الشوآاني –فتح القدير ...) فال يستأثر بعضهم على بعض برأي، 

وبناًء على ما ذآراه ال ربط لها بمسألة تعيين الخليفة والحاآم الواجب الطاعة، بل هي بصدد مدح األنصار قبل مجيء 
ى نصرته، فمدح اهللا سبحانه تلك المشاورة التي آانت نتيجتها نصرة خليفته وآونهم اتفقوا بعد المشاورة عل النبي 

، بل يجب عليهم اإليمان به لكونه نبيًا مرسًال من اهللا سبحانه ورسوله، ال أن مشورتهم هي السبب لتعيين النبي 
 .البتةخالقهم والمفيض عليهم نعمه، إذن ال ربط للشورى في مسألة التنصيب الذي هو محل الكالم، 
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تقع نظرية الشورى يف تنصيب  ٬،أم ال وسواء قلنا بأنّ آية الشورى خمتصة حبياة الرسول 
  .اخلليفة مبأزق وحمذور يستلزم بطال·ا

فمن  خمتصة برسول اهللا  ﴾.. وشاورهم يف األمر﴿وهو أن آية : فعلى الرأي األول
فبالتايل  اليت انعقدت لتنصيب اخلليفة إمنا كانت بعد وفاة رسول اهللا  املعلوم أن الشورى

 ٬،هي شورى غري شرعية حبكم اإلسالم ومبنظور الرأي القرآين٬، وكل ما ينتج عنها غري شرعي
  .ومنها تنصيب اخلليفة

أو من حيل حمله  منعقدة برسول اهللا  ﴾.. وشاورهم﴿ي الثاين٬، أي أن آية أوعلى الر
 بويل األمر وويل األمر ال ينصب إالّ الّإالشورى الشرعية ال تنعقد  األمر٬، فإنّوهو ويل 

بعد وجود  بالشورى الشرعية فهذا دور والدور باطل٬، إذ ال ميكن انعقاد الشورى الشرعية إالّ
بعد انعقاد الشورى الشرعية٬، وهذا األمر متوقف  ويل األمر وال ميكن أن يوجد ويل األمر إالّ

  .أبداًفال ميكن انعقاد الشورى الشرعية على نفسه 

سبق وجوده الشورى٬،  أن يقال أن هناك ويل أمر معني من قبل رسول اهللا  اللهم إالّ
 . وهذا تسليم بنظرية النص اليت تدعيها مدرسة أهل البيت

 :نظرية الشورى تقع بني حمذورينأن ومما سبق يتضح 

وويل األمر٬، وهذه شورى باطلة غري   ا أن الشورى انعقدت دون رسول اهللام?إ :األول
وأويل األمر حباجة إىل  شرعية٬، والقول الذي يقول بإمكانية الشورى من دون الرسول 

 .دليل شرعي وال دليل عليها

 :ا أن الشورى متت بوجود ويل أمر يرجعون إليه٬، وهذا يتصور على وجوهوإم? :الثاين

إما أن يكون ويل األمر هذا نصب نفسه بنفسه لوالية أمر املسلمني٬، فهذا سلوك ال   ١
مسوغ له شرعا٬ً، وهو مصادرة غري مشروعة حلقوق املسلمني٬، فكيف جتب طاعته شرعاً على 

 ؟ مجاعة املسلمني إذا عزم على أمر بعد الشورى



  ٥٣ ........................................................ الشورى يف امليزان
ؤالء الصالحية يف فنقول هل هلصغرية ولته أمر املسلمني  ثلةوإما أن تكون هناك   ٢

٬، إن كان بالشورى فهو ما نريد حتقيقه٬، فهل التولية تكون اخلليفة ولّواالتولية؟ وبأي طريقة 
٬، لكن بالشورى أم بالنص ؟ وإن ولوه بالنص فهذا هو اإلقرار مبا تتبناه مدرسة أهل البيت 

  .هنا نبحث عن النص الشرعي الذي يدل على تنصيب املنصب

اهللا ورسوله نص عليه ونصبه لوالية األمر فال حاجة حينها للشورى إذ أن يكون وإما   ٣
وانتفت بيعة  ال ميكن خمالفة اهللا ورسوله٬، وهذا الرأي عينه نظرية النص فانتفت الشورى٬،

  .الفلتات أيضاً

  !! على خالفة األول اًنص? أن اهللا تعاىل ورسوله  يدعىاللهم إال أن 

  .نصار يف سقيفة بين ساعدةه إذ لو كان الحتج به على األوهذا ما مل يدَّعه أبو بكر نفس

* * *  
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 اهللا رضي علي عن مالك رواة يف اخلطيب وأخرج(: جاء يف الدر املنثور :الشبهة األوىل

 شيء فيه منك يسمع ومل قرآن فيه يرتل مل بعدك ناب يرتل األمر اهللا رسول يا قلت قال عنه
  .)١( )واحد برأي تقضوه وال شورى بينكم واجعلوه أميت من العابد له امجعوا :قال

  : اجلواب

 حديث هذا( :الرب عبد ابن  يرد يف مصادر احلديث املعتمدة٬، فقد قالأن هذا النص مل :أوالً
 يف وال عندهم مالك حديث يف له أصل وال سناداإل �ذا الّإ مالك حديث من يعرف ال

  .�ما حيتج وال بالقويني ليسا وسليمان وإبراهيم غريه حديث

 عن الفياض أيب بن إبراهيم به تفرد ٬،يصح ال مالك غرائب يف الدارقطين وقال :قلت
 إبراهيم طريق من مالك عن الرواة كتاب يف اخلطيب وساقه ضعيف مالك دون ومن سليمان

  .)٢( )أعلم واهللا مالك عن يثبت ال :وقال سليمان عن

مما ٬، مل يرتل فيه قرآن ومل يرد فيه شيء عنه يتكلم عن أمر على فرض صحته فهو  :ثانياً
فيها٬،  اإلرشاد وتقدمي لطرقها تدعوه ضرورة أو موضوع٬، هلا يكن مل أمور من قد يستجد بعده

  . والتنظيمية واالجتماعية املدنية احلياة مستجدات لسائر عام موضوع وهذا

 له امجعوا(: احلكم مسؤولية عليها وتقع القيادة٬، مهام اليت تتوىل اجلهة بي?ن  النيب :ثالثاً
  .للمشاورة املؤمنني من الصاحلني مجع مهمة تتوىل اليت هي مسؤولة جهة فهناك )أميت من العابد

أمرنا بإتباعهم  الذين فمن هو العابد من أمته الذي ارجع الناس إليه ؟ أليس هم أهل بيته
  . �م وأ·م مع القرآن وال يفترقان واالقتداء

  

                                                            
  .٤٦ص ٢٥ج: ، تفسير اآللوسي١٠ص ٦ج: الدر المنثور -١
 .٧٨ص ٣ج: ابن حجر -لسان الميزان  -٢
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  النيب عن بإسناده Xعنه  X الرضا أخبار عيون روى الصدوق يف :الشبهة الثانية
 مشورة غري من ويتوىل أمرها األمة ويغصب اجلماعة يفرق أن يريد جاءكم من(: قال

  .)١( )ذلك أذن قد اهللا فإن فاقتلوه٬،

  :اجلواب

٬، فيكون ردعاً عم?ا إنّ هذا النص رمبا يشري إىل واقع خارجي سيحصل بعد النيب  :أوالً
  .سيجري من اغتصاب اخلالفة الذي أدى لتفريق األمة عن الطريق الذي خطه هلا النيب 

أن النص ناظر إىل املشورة يف أعمال الوالية لتطيب نفوس املسلمني بسبب  :ثانياً
 لLنت6 اللّهL مِّن6 ر6حFم6ة© فَبِم6ا﴿ :صل الوالية٬، فيكون مبفاد قوله تعاىلاستشار¬م ومل يأيت لتشريع أ

Fلَه=م Fيظَ فَظّاً كُنت6 و6لَوLالَنفَضُّواْ الْقَلْبِ غَل FنLك6 مLلFف= ح6وFفَاع Fه=مFع6ن FرLفFت6غFو6اس Fلَه=م Fه=مFو6ش6اوِر 
  .)٢(﴾الْم=ت6و6كÃلLني6 ي=حLبُّ اللّه6 إِن< اللّهL ع6لَى فَت6و6ك<لْ ع6ز6مFت6 فَإِذَا اَألمFرِ فLي

  .واليت فيها الشورى لتطييب نفوسهم يف بعض األعمال ال يف أصل تنصيب اخلليفة

  :مة الشيخ ناظم العقيلي زاده اهللا توفيقاً مبا حاصلهه الرواية املتقد?ولقد وج?

  :واجلواب على هذا اإلشكال يكون من عد?ة وجوه(

ه الرواية بعض الكلمات البد من الوقوف على معانيها لكي عندنا يف هذ :الوجه األول
  :يتضح لنا معىن الرواية

وأكيد املراد جبماعة أمة ٬، املراد من اجلماعة هنا مجاعة أمة الرسول حممد ) اجلماعة(  ١
ستفترق  حممد هي مجاعة احلق ال اجلماعات الضالة٬، ألن اخلرب املشهور يقول بأن أمة حممد 

عني فرقة واحدة ناجية والبقية يف النار٬، إذن املراد باجلماعة هي مجاعة احلق ال إىل ثالث وسب
  .غري

                                                            
 .٦٧ص ١ج: Xعيون أخبار الرضا  -١
 .١٥٩: آل عمران -٢



  ٥٩ ........................................................ الشورى يف امليزان
وهل مجاعة احلق تعرف باحلق أم بالكثرة٬، ال ريب أن الكثرة ال ميكن أن تكون هي مالك 

  .احلق٬، فهذا ينكره القرآن والسنة والوجدان كما هو حاصل يف دعوات األنبياء واملرسلني 

  .)١() وحدك كنت وإن احلق وافق ما اجلماعة: (... ن مسعودعن ابوقد روي 

  .)٢() وحدك كنت وإن طاعة٬، وافق ما اجلماعة: (... وأيضاً عن ابن مسعود بلفظ

  .)٣() وجل عز اهللا طاعة وافق ما اجلماعة إن: (... وأيضاً عن ابن مسعود بلفظ

 أهل أميت مجاعة :قالف أمته٬، مجاعة عن  اهللا رسول سئل(: قال X اهللا عبد أيب وعن
  . )٤() قلوا وإن احلق

 السنة عن أخربين: فقال X املؤمنني أمري إىل رجل جاء: قال رفعه محيد ابن عاصم وعن
 ٬، اهللا رسول سن ما السنة(: X املؤمنني أمري فقال ؟ الفرقة وعن اجلماعة وعن والبدعة
 وإن الباطل أهل والفرقة ٬،الًقلي كانوا وإن احلق أهل واجلماعة بعده٬، من أحدث ما والبدعة

  . )٥() كثرياً كانوا

 اجلماعة وعن والبدعة ةالسن? عن علياً الكوا ابن سال: قال العامري قيس بن سليم وعن
  حممد سنه واهللا السنة اجلواب فافهم املسألة حفظت الكوا ابن يا: (فقال والفرقة

 وإن الباطل أهل جمامعة والفرقة قلوا وان احلق أهل جمامعة واهللا واجلماعة فارقها ما والبدعة
  .)٦( )كثروا

هم أهل الوالية يف كل زمان٬، ومنه  ة يف عقيدة أهل البيت ومجاعة أمة حممد احملقّ
أجنبية متاماً عن تشريع مجاعة غري اليت تؤمن بأن احلاكمية  Xنعرف أن رواية اإلمام الرضا 

  .غرين اإلمام واخلليفة منصب من اهللا تعاىل ال أهللا و
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فهل اخلالفة فيها شورى حىت يقيد اإلمام قتل ) من غري مشورة(وان قلت ما معىن قوله 
  !فهل مبشورة جيوز ؟.. املتعدي إذا كان بدون مشورة 

  .فتأمل.. ما هو ) أمر األمة(سيتضح اجلواب عند الكالم عن  :أقول

اخلالفة اإلهلية  بأن Xقد اتضح يف إصدارات أنصار اإلمام املهدي ) ... أمر األمة(  ٢
واإلمامة ليست من أمر الناس وال دخل للناس يف حتديد أو تشخيص مصاديقها٬، وإن اخلالفة 

نعم ميكن غصب .. واإلمامة غري قابلة لالغتصاب أل·ا صفة جعلها اهللا ألوليائه املصطفني 
ذا ال يعين ٬، وهكما كان يف زمن األنبياء .. منصب قيادة الناس بالغلبة يف الواقع اخلارجي 

أي أزاح أهله احلق عن ممارسة .. بل انتحله .. ب قد غصب مقام اخلالفة أو اإلمامة غتصÆأن املُ
  .مهامهم فعلياً ووضع نفسه مكا·م

ـ  أي يتلسط بالقوة وباملكر على قيادة الناس وتويل ) أمرها األمة ويغصب(فيكون املعىن ل
ومن املعلوم أن تويل أمور األمة العامة من مهام .. أمورهم سواء يف بلد معني أو يف كل البالد 

وله أن يباشرها بنفسه أو يعني من يباشرها أو حىت يوكل تعيني من يباشرها .. اخلليفة واإلمام 
وطبعاً هذا باستثناء أمر التشريع .. إىل األمة أو إىل كل أهل بلد خيتارون من يباشر أمورهم 

  .ال يسعها إال أن تكون متبعة ومبلغة عن اإلمام املعصومفهو خمتص باإلمام حصراً وبقية األمة 

بعد مشاورة اإلمام أو من فوَّضه اإلمام  فال جيوز ألحد أن ميارس مباشرة أمر األمة إالّ
للمشاورة سواء كان فرداً أو جمموعة٬، وطبعاً تبقى نتيجة املشاورة مرهونة مبوافقة اإلمام أو 

  .رفضه

كانت راجعة إىل تعيني أمري املؤمنني  Xيف زمن أمري املؤمنني  الواليات مثالً وال خيفى أنّ
X ،فهو من ينصب أو يعزل الوالة الذين يباشرون أمر األمة يف كل بلد٬.  

فمن جاء يريد أن يباشر والية بلد معني أو كل البالد من دون مشورة وأخذ األذن من 
ال خيفى أن املتطفلني على الواليات و.. اخلليفة واإلمام الشرعي فيجب قتله إن مل ينته ويرتدع 

يتسببون يف شق عصا األمة حبيث يصبح كل بلد حتت قيادة شخص مارق يذهب به حسب 
  .فتكون األمة طوائف متناحرة وقد يصل األمر إىل التقاتل فيما بينها.. هواه ورغباته الشاذة 



  ٦١ ........................................................ الشورى يف امليزان
ـ  ليهم من إدارة أمورهم بل هو ما يرجع إ.. ليس مقام اخلالفة واإلمامة ) أمر األمة(إذن ف

سواء كانت االقتصادية أو السياسية أو حىت القضاء وفض اخلصومات وغري ذلك من املهام اليت 
  .ميارسها الوالة املنصبون من اخلليفة واإلمام الشرعي

  !املراد �ا مشورة األمة فيما بينها ال مشورة اإلمام أو اخلليفة ) املشورة(فإن قلت بأن 

.. نا يف الرواية جاءت منكر?ة ومل تضاف ال إىل اجلماعة وال إىل األمة املشورة ه :أقول
بإذن اهللا تعاىل وإذن من خوَّل اهللا هلم  أنه ال والية ألحد على أحد إالّ وعقيدة أهل البيت 

يف مقام تشريع الوالية إىل األمة وإن هلا أن ختتار  Xفال ميكن تصور أن اإلمام الرضا .. ذلك 
  .اإلمام الرضا عقيدته هي عينها عقيدة أجداده وهي عينها دين اهللا احلقف.. من تشاء 

تقدم بيان أن املشورة تكون لإلمام وهي امتداد لقوله تعاىل للرسول حممد ) املشورة(  ٣
: ﴿ ....Fه=مFي و6ش6اوِرLرِ فFت6 فَإِذَا اَألمFع6لَى فَت6و6ك<لْ ع6ز6م Lبُّ اللّه6 إِن< اللّهLني6الْم=ت6و6 ي=حLلÃ١(﴾ك( .

وكما قدمت أن هذه املشورة راجعة إىل املعصوم سواء يف نوع األمر الذي يشاور األمة به أو 
 ي=حLبُّ اللّه6 إِن< اللّهL ع6لَى فَت6و6ك<لْ ع6ز6مFت6 فَإِذَا﴿يف األخذ مبشورة األمة أو األخذ خبالفها بدليل 

  .﴾الْم=ت6و6كÃلLني6

فهذا األمر ال .. األمور اليت يشاور �ا اإلمام أم ال  فسواء كانت الواليات واقعة ضمن
ى شيئاً من أمور املسلمني ى أو من يراد له أن يتولّمنا يهمنا أن من يريد أن يتولّإ.. يهمنا اآلن 

لكي تكون أمور األمة مجيعا خترج .. فعليه أوالً أن يشاور اإلمام املعصوم أي يأخذ اإلذن منه 
  .للخالف واالفتراق والفتنة دفعاً... من خمرج واحد 

فالقرآن والسنة والعقل حيكمون بأن أمر اخلالفة واإلمامة مقام خمتص باهللا تعاىل وال ميكن 
وهذا حمكم ت½حكم به كل النصوص املتشا�ة أو اليت .. للناس أن جتزم يف حتديد مصاديقه أبداً 

  .ي½د?عى تشا�ها

  ):البيعة(نا هو ن أمر األمة هإ :نقولأن لنا  :الوجه الثاين

                                                            
 .١٥٩: آل عمران -١
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 اجلماعة ويغصب يفرق أن يريد جاءكم من: (Xوعلى هذا فال خيلو قول اإلمام الرضا 
٬، من احتمالني؛ إما انه يقصد اجلماعة قبل أن )فاقتلوه مشورة غري من ويتوىل أمرها األمة

اعة اليت تبايع اخلليفة٬، أو اجلماعة بعد أن بايعت اخلليفة٬، واالحتمال الثاين إما يراد منه اجلم
بايعت خليفة غري الشرعي وغري املنصب٬، وإما يراد منه اجلماعة اليت بايعت اخلليفة الشرعي 

  .املنصب

فالبيعة شيء وتعيني اخلليفة أو اإلمام شيء آخر٬، فاخلليفة ال ي½عيَّن بالبيعة٬، بل بالنص من اهللا 
ونصرته وامتثال أوامره٬، ومن رسوله٬، والبيعة تكون عهداً بني األمة وبني اخلليفة يف تصديقه 

  .كما كانت البيعة يف زمن رسول اهللا 

ـ  هنا هي من حق األمة وال ميكن ألحد أن يسعى إىل اغتصا�ا من دون مشاورة ) البيعة(ف
األمة٬، أي إذ·ا وقبوهلا٬، واحلق هنا مبعىن أن اهللا جعل هلا اخليار فإن اختارت بيعة اخلليفة 

ت يف الدنيا واآلخرة٬، وإن اختارت بيعة اخلليفة غري الشرعي املنصب٬، فقد اهتدت وفاز
ويبقى اخلليفة الشرعي ... فقد ضلت وخسرت وعليها حتمل تبعات هذا االختيار .. الشرعي 

وإن مل جيد يصرب حىت حيكم اهللا وهو ... إن وجد أنصاراً قاتل من اجل استرداد حقه املغتصب 
  .خري احلاكمني

بل هو مثل حق اإلنسان .. عناه شرعية النتيجة مهما كانت وحق االختيار يف البيعة ليس م
يف اختيار طريق احلق أو طريق الضالل أو اختيار الطاعة أو املعصية٬، مبعىن أنه خمري وليس جمبور٬، 

 قَد الدِّينِ فLي إِكْر6اه6 الَ﴿ :وعليه حتمل تبعات اختياره إن خرياً فخري وان شراً فشر ٬، قال تعاىل
 الَ الْو=ثْقَى6 بِالْع=رFو6ةL اسFت6مFس6ك6 فَقَدL بِاللّهL و6ي=ؤFمLن بِالط<اغُوتL ي6كْفُرF فَم6نF الْغ6يِّ مLن6 شFد=الرُّ تَّب6يَّن6

   .)١(﴾ع6لLيم8 س6مLيع8 و6اللّه= لَه6ا انفLص6ام6

قد أجرب شخصاً أو مجاعة على بيعته٬، وذلك ألن البيعة   اًفلم ينقل لنا أن الرسول حممد
املُبóايِع واملُبóايóع له٬، ومن أهم شروط صحة العقد أن : ٬، أي أ·ا بني جهتني أو طرفنيمن العقود

يكون املتعاقد خمتاراً غري جمبور٬، فإن كان املتعاقد جمبوراً فال شرعية للعقد وال تترتب عليه اآلثار 
  .الشرعية

                                                            
 .٢٥٦: البقرة -١



  ٦٣ ........................................................ الشورى يف امليزان
هم ي½ذكر?ون األمة  وكذلك مل ي½نقل لنا بأن أحد األئمة طلب بيعة األمة باجلرب واإلكراه٬، بل

وعن  Xبأحقيتهم باخلالفة من خالل القرآن والسنة٬، وهذا ما نقل لنا عن أمري املؤمنني 
  .م لألمة يف ذلكا¬واêال ال يسع لنقل كلما¬م وخطاب Xاإلمام احلسني 

منصب من اهللا ورسوله٬، مل جيرب أحداً على مبايعته٬، يف حني نرى  Xفرغم أن اإلمام علي 
حق له باخلالفة قد سعى إىل إجبار الناس على بيعته بشىت السبل ووصل األمر إىل أن من ال 

  !!!إراقة الدماء وسلب األموال وانتهاك األعراض 

 فلما(...  :عندما ا·ال عليه الناس للبيعة Xوهذا ما يفسر لنا ما يروى عن أمري املؤمنني 
: وقال املنرب فصعد X علي جاءو املسجد الناس حضر اجلمعة يوم وهو البيعة يوم أصبحوا

 افترقنا وقد أمرمت من إال حق فيه ألحد ليس أمركم هذا إن وإذن مال عن الناس أيها
 دونكم يل ليس وإنه أال عليكم أكون أن إال فأبيتم ألمركم كارها وكنت أمر على باألمس

 آخذ فال وإال لكم قعدت شئتم فإن دونكم درمها آخذ أن يل وليس معي لكم ما مفاتيح إال
 اجلمعة يوم وبويع .اشهد اللهم: فقال باألمس عليه فارقناك ما على حنن: فقالوا أحد على

  . )١(...) اهلجرة  من وثالثني مخس سنة احلجة ذي من بقني خلمس

٬، ليس املراد )أمرمت من إال حق فيه ألحد ليس أمركم هذا إن: (Xفقول أمري املؤمنني 
فة واإلمامة أبدا٬ً، ألن هذا أمر اهللا وحده٬، بل املراد أمر بيعتهم هو أمر مقام اخلال) أمركم(من 

يف أن يبايعوه على أن يقلدوه أمرهم واتباعهم له٬، أي يبايعونه على أن يلتزموا أمره و·يه٬، أي 
  .والوالية عليهم مارةاإلله 

والتزامهم  فالبد من التمييز بني اختيار مصاديق اإلمامة واخلالفة وتنصيبهم٬، وبني بيعة الناس
باتباع اخلليفة٬، فاخلليفة خليفة وإمام سواء بايعته الناس أم مل تبايعه٬، وبيعة الناس حق هلم ال 

الباطل تبعاً للشخص  أويتصف باحلق قد جيوز ألحد انتزاعها باجلرب٬، وهذه البيعة واالختيار 
وان .. اهتدوا وافلحوا املبايع له واملختار٬، فإن بايعوا اخلليفة املنصب من قبل اهللا تعاىل فقد 

  .بايعوا اخلليفة الغاصب فقد ضلوا وعصوا وعليهم حتمل ما يترتب على اختيارهم اخلاطئ

                                                            
 .٩ – ٨ص ٣٢ج: بحار األنوار -١



     Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ..................... ....................... ٦٤

فبيعة الناس ال جتعل من املبايع له خليفة أو إماما٬ً، بل قد جيب حماربة من بايعوه إن كان 
د العدة والعدد ألن ذلك راجع إىل اخلليفة الشرعي فإن وج) قد: (ليس ممن اختاره اهللا٬، وقلت

وعدم مبايعة الناس له ال تنفي عنه صفة ... قاتل أئمة الكفر٬، وإن مل جيد العدة والعدد صرب 
  .اخلالفة واإلمامة ألنه مل يتصف �ا بسبب بيعة الناس حىت تنعدم عند انعدامها

نعم بيعة الناس متكن اخلليفة احلق من ممارسة مهام اخلالفة يف اخلارج٬، ولكن عدم متكن 
  .اخلليفة الشرعي من ممارسة مهام اخلالفة يف اخلارج ال يعين انتفاء صفة اخلالفة واإلمامة منه

فمثالً لو أن اخلليفة الشرعي قد تغلب عليه زمرة من الناس وسجنوه ٬، واستلموا تويل مهام 
عية من اخلالفة وكسبوا بيعة الناس هلم ترغيباً أو ترهيبا٬ً، فحينئذÍ هل انتقلت صفة اخلالفة الشر
  !اخلليفة املنصب إىل الغاصبني٬، أل·م هم من ميارسون مهام اخلالفة أو بعضها يف اخلارج ؟

يف احلقيقة هذا منهج غريب يزري بعقول الناس إىل احلضيض٬، ومرتلق خطري يهدف إىل 
  !!!تربير تعدي الظاملني والطواغيت وإلقاء الشرعية على أفعاهلم وغصبهم لدين اهللا تعاىل 

الطبيب صفة ثابتة ملن ميتلك القدرة واخلربة على معاجلة األمراض٬، ولكن إن حالت  فمثالً
عن ذلك الرجل٬، بل ) الطبيب(الظروف دون ممارسة الطب فعالً يف اخلارج٬، ال تنتفي صفة 

يبقى طبيباً سواء مارس الطبابة يف اخلارج أم مل ميارسها٬، وكذلك األمر بالنسبة للمهندس 
  .اتوغريها من االختصاص

وكذلك جيب التنبه إىل أن حرية البيعة شيء٬، وفرض دين اهللا احلق شيء آخر٬، فاخلليفة 
ولكن له أن يفرض دين اهللا احلق على .. واإلمام الشرعي وإن قلنا بأنه ال جيرب الناس على بيعته 

 وذلك إذا وصل فساد وإفساد بقية األديان واملذاهب إىل.. كل الناس وان استلزم ذلك القتال 
مرحلة ال ميكن السكوت عليها ويكون بقاؤها شراً على كل أهل األرض٬، وال يهنأ العيش 

  .للناس مع وجود هذا االحنراف الذي ال يسلم منه أخضر وال يابس

ففرض الدين احلق على الناس ليس اهلدف منه فقط إزاحة املذاهب الباطلة واملنحرفة٬، بل 
وداً يف طريق سعادة البشرية دنيا وآخرة٬، وكما ألن هذه املذاهب املنحرفة ستكون عقبة كؤ

  . وهذا ما سيكون  إن شاء اهللا على يد املنقذ املقدس... يقال آخر الدواء الكي 
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أي .. ولذلك تواترت الروايات بأن اإلمام املهدي ال يقوم حىت متلئ األرض ظلماً وجوراً 

  .معه صالح دنيا وال آخرة ن تذهب الناس يف االحنراف والضالل والظلم مذهباً ال يرجىأ

مل امسع برواية تقول بأنه سيجرب الناس على بيعته بالذات٬، وإن  Xفحىت اإلمام املهدي 
  . كان سيوحد الناس على ما حيصنهم أخالقياً ودينياً ودنيوياً

فهم ال .. ولكن مشكلة عقول الوهابية أ·ا جامدة على ما يزرق فيها بدون تأمل أو تدبر 
  .لبيعة اليت هي من العقود والعهود وبني شرعية تنصيب اخلليفة أو اإلماميفرقون بني ا

من كالمهم حمكم  ح بأنّنفسه٬، قد صر? Xنقول إن اإلمام الرضا  :الوجه الثالث
ليكم نص إوا املتشابه إىل احملكم٬، وكمحكم القرآن٬، ومن كالمهم متشابه كمتشابه القرآن٬، فرد?

  :Xكالمه 

 مث مستقيم صراط إىل هدى حمكمة إىل القرآن متشابه رد من(: قال X الرضا عن
 إىل متشا�ها فردوا القرآن كمحكم وحمكماً القرآن كمتشابه متشا�ا أخبارنا يف إن: قال

فال ميكن أن نقصر النظر على رواية ٬، )١() فتضلوا حمكمها دون متشا�ها تتبعوا وال حمكمها
٬، من النظر إىل جمموع روايات أهل البيت  واحدة ونريد أن نصوغ العقيدة عليها٬، بل البد

فال خيفى أن الروايات منها العام ومنها اخلاص ومنها املطلق ومنها املقيد ومنها احملكم ومنها 
اخل٬، فحىت لو قلنا بأن هذه الرواية متشا�ة فالبد من إحكامها ببقية الروايات ... املتشابه

الفة واإلمامة تنصيب إهلي وال ميكن إيكاهلا اخل يف النص على أنّ املتواترة عن آل حممد 
ال ميكن استقصاءها يف هذا  اًالختيار الناس أو انتخا�م أبدا٬ً، والروايات يف ذلك كثرية جد?

  :ولكن أذكر طرفاً منها.. املختصر 

 يا فأخربين: قلت: (... يف جوابه ألسئلة سعد بن عبد اهللا القمي Xعن اإلمام املهدي 
: قلت ؟مفسد أو مصلح: قال ألنفسهم٬، إمام اختيار من القوم متنع اليت العلة عن موالي
 غريه ببال خيطر ما أحد يعلم ال أن بعد املفسد على خريÐم تقع أن جيوز فهل: قال مصلح٬،

 عقلك له ينقاد بربهان لك وأوردها العلة٬، فهي: قال بلى٬،: قلت ؟فساد أو صالح من

                                                            
 .٢٦١ص ٢ج: Xعيون أخبار الرضا  -١
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 بالوحي وأيدهم الكتاب عليهم وأنزل تعاىل اهللا اصطفاهم الذين الرسل عن أخربين
 السالم عليهما وعيسى موسى مثل منهم االختيار إىل وأهدي األمم أعالم هم إذ والعصمة

 املنافق على خريÐما يقع أن باالختيار مها إذا علمهما وكمال عقلهما وفور مع جيوز هل
 علمه وكمال عقله وفور عم اهللا كليم موسى هذا: فقال ال٬،: قلت ٬،مؤمن أنه يظنان ومها

 ال ممن رجال سبعني ربه مليقات عسكره ووجوه قومه أعيان من اختار عليه الوحي ونزول
 موسى واختار﴿ :تعاىل اهللا قال املنافقني٬، على خريته فوقعت وإخالصهم٬، إميا°م يف يشك
 الصاعقة مفأخذÐ جهرة اهللا نرى حىت لك نؤمن لن     قوله إىل    مليقاتنا رجال سبعني قومه

 األصلح دون األفسد على واقعا للنبوة اهللا اصطفاه قد من اختيار وجدنا فلما ٬،﴾بظلمهم
 وما الصدور ختفي ما يعلم ملن إال اختيار ال أن علمنا األفسد دون األصلح أنه يظن وهو
 وقوع بعد واألنصار املهاجرين الختيار خطر ال وأن السرائر عليه وتتصرف الضمائر تكن
  .)١() ... الصالح أهل أرادوا ملا الفساد ذوي على ألنبياءا خرية

  .)٢() أرضه يف 8 اهللا خلفاء األئمة(: قال X الرضا وعن

 حيىي أن سره من(:  اهللا رسول قال: قال X جعفر أيب عن اجلعفي٬، جابر وعن
 بيده ريب غرسه بقضيب ويتمسك ريب وعدنيها اليت اجلنة ويدخل ميتيت٬، وميوت حيايت٬،

 ضالل٬، باب يف يدخلونكم ال فإ°م بعده٬، من وأوصياءه X طالب أيب بن علي ولفليت
 يفرق أال ريب سألت وإين منكم أعلم فإ°م تعلموهم فال هدى٬، باب من خيرجونكم وال

 بني ما وعرضه    أصبعيه بني وضم   هكذا احلوض علي يردا حىت الكتاب وبني بينهم
  . )٣() النجوم عدد وذهب فضة حان قد فيه أيلة٬، إىل صنعاء

 أناس كل ندعو يوم(: اآلية هذه نزلت ملا: قال: قال X جعفر أيب عن جابر٬، وعن
 اهللا رسول فقال: قال ؟ أمجعني كلهم الناس إمام ألست اهللا رسول يا: املسلمون قال )بإمامهم
 من اهللا من الناس على أئمة بعدي من سيكون ولكن أمجعني الناس إىل اهللا رسول أنا: 

 فمن وأشياعهم٬، والضالل الكفر أئمة ويظلمهم في=كذَبون٬، الناس يف يقومون بييت٬، هلأ

                                                            
 .٤٦٢ - ٤٦١آمال الدين وتمام النعمة ص -١
 .١٩٣ص ١ج: فيالكا -٢
 .٢٠٩ص ١ج: الكافي -٣
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 مين فليس وكذ�م ظلمهم ومن أال وسيلقاين٬، ومعي مين فهو وصدقهم واتبعهم واالهم٬،

  . )١() برئ منه وأنا معي وال

رى يف تعين تشريع الشو Xفإن أصَّر املعاند على أن رواية اإلمام الرضا  :الوجه الرابع
  !تعيني اخلليفة الشرعي 

بأ·م أحياناً  قد تكاثرت الروايات عن أهل البيت    بعد الترتل جدالً    : فأقول
وقد أمرونا أن .. يتكلمون مبا يوافق مذاهب أبناء العامة تقية من بطش الطواغيت وأتباعهم 

  :البيت ملراكب أبناء العامة وخمالفاً لعقيدة أهل  نترك األخذ مبا كان موافقاً

 ال مين مسعت وما التقية٬، فيه الناس قول يشبه مىن مسعته ما(: قال X اهللا عبد أيب عن
  .)٢() فيه تقية فال الناس قول يشبه

يف الرواية اليت هي حمل النقاش٬، يكون املعىن موافقاً  Xوعلى فهمكم لكالم اإلمام الرضا 
  .البد من محله على التقية٬، فملذاهب أبناء العامة وخمالفاً لعقيدة أهل البيت 

  وكيف عرفت أ·ا موافقة لعقيدة أبناء العامة ؟: فإن قلت

ولكن اختصر على ذكر رواية ... عقيدة أبناء العامة واضحة يف القول بالشورى  :أقول
  :يف بعض املفردات Xهي مقاربة لرواية اإلمام الرضا 

 أتاكم من: (يقول  اهللا رسول مسعت قال عرفجة عن: ٢٣ص ٦ج مسلم صحيح
انتهى  )فاقتلوه مجاعتكم يفرق أو عصاكم يشق أن يريد واحد رجل على مجيع وأمركم

  . كالمه وفقه اهللا

 إىل X له كتاب من :Xما جاء يف ·ج البالغة عن أمري املؤمنني  :الشبهة الثالثة
 فلم ه٬،علي بايعوهم ما على وعثمان وعمر بكر أبا بايعوا الذين القوم بايعين إنه( :معاوية
 فإن واألنصار٬، للمهاجرين الشورى وإمنا يرد٬، أن للغائب وال خيتار أن للشاهد يكن

 أو بطعن خارج أمرهم من خرج فإن رضى٬، هللا ذلك كان إماماً ومسوه رجل على اجتمعوا
                                                            

 .٢١٥ص ١ج: الكافي -١
 .٢٨٦٠٥ح ٢٨٥ص ٢٢ج ): آل البيت(وسائل الشيعة  -٢
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 توىل ما اهللا وواله املؤمنني سبيل غري أتباعه على قاتلوه أىب فإن منه٬، خرج ما إىل ردوه بدعة
 ولتعلمن عثمان٬، دم من الناس أبرأ لتجدين هواك دون بعقلك نظرت لئن معاوية اي ولعمري

   .)١( )والسالم لك بدا ما فتجن تتجىن أن إال عنه عزلة يف كنت أين

 فلماذا هللا٬، مرضية الثالثة اخللفاء بيعة إنّ يقول علي إمامكم كان وإذا :واإلشكال هو
   ؟ �ا ترضون وال تعترضون

  :اجلواب

. به له اإللزام سبيل معاوية على إىل كتابه يف X املؤمنني ألمري الكالم هذا نإ :أوالً
واملفروض . من باب إلزموهم مبا ألزموا به أنفسهم ورد إمنا ألنه ؛وتضليل خداعفاالحتجاج به 

ن معاوية رضي بالطريقة اليت وصل �ا اخللفاء الثالثة للحكم فالطريقة اليت وصل �ا علي أ
X خالفة علي ومل يرتضِاذا ارتضى معاوية اخللفاء الثالثة مثلها فلم X )٢( .  

 خبالفتهم واعترف وعثمان وعمر بكر أبا أطاع بأنه معاوية على حيتج X املؤمنني فأمري
  .X املؤمنني أمري بيعة يف موجود السبب هذا ونفس ٬، هلم واألنصار املهاجرين بيعة بسبب

كالم دقيق ) رضا هللا ذلك كان إماماً ومس�وه لرج على اجتمعوا فإن: (X قوله :ثانياً
  .واألنصار املهاجرون يبايعه ملن الشرعية إعطاء اً يدل على عظمة قائله وال يدلجد?

٬، واملشروط )ه إماماًاجتمعوا على رجل ومسو�(أداة شرط٬، والشرط هو ) إنْ: (توضيح ذلك
 ألمة على رجل؟٬، ومن هنا يطرح هذا السؤال هل اجتمعت ا)كان ذلك هللا رضا(هو

مل جتتمع األمة أبداً ال يف خالفة األول وال الثاين وال الثالث٬، فقد خالف الكثري  :اجلواب
  .وهذا معلوم يف التاريخ

                                                            
 .٧ص ٣ج: نهج البالغة بشرح محمد عبده -١
رحمة اهللا عليه يوم  - إّن عليًا لما مضى لسبيله ... : (لمعاوية، الذي قال فيه Xوآذا يقال في آتاب اإلمام الحسن  -٢

وّلاني المسلمون األمر بعده، فأسأل اهللا أال يؤتينا في الدنيا  - من اهللا عليه باإلسالم، ويوم يبعث حيًا قبض ويوم 
الزائلة شيئًا ينقصنا به في اآلخرة مما عنده من آرامة، وإنما حملني على الكتاب إليك األعذار فيما بيني وبين اهللا عز 

، والصالح للمسلمين، فدع التمادي في الباطل، وادخل فيما دخل وجل في أمرك، ولك في ذلك إن فعلته الحظ الجسيم
  )....فيه الناس من بيعتي، فإنك تعلم أني أحق بهذا األمر منك عند اهللا وعند آل أواب حفيظ، ومن له قلب منيب 

 



  ٦٩ ........................................................ الشورى يف امليزان
 ٬،ومن تبعه من املهاجرين Xمام علي اإل نّوذلك ألفاجتماع األمة على رجل مستحيل٬، 

وبدون اإلمام علي ال يتحقق ٬، و خالفة الغري منصبأمامة إب وا طوعاًن يقر?أومن املستحيل 
٬، وعليه )كان هللا رضا(إمجاع األمة٬، فإذا مل يتحقق الشرط مل يتحقق املشروط الذي هو قوله 

فال يكون كالم أمري املؤمنني معارضاً للنصوص اليت تقول بكون اإلمامة تثبت بالنص ألنه قال 
  .إن اجتمعوا٬، وهم مل جيتمعوا

فلم يتحقق اإلمجاع على بيعته٬، وعليه فال  Xعة علي مبا أنّ معاوية رافض لبي :قد يقال
  ؟ Xتكون والية علي وإمامته شرعية 

  :اجلواب

 .إنّ اإلمجاع مستحيل التحقق كما توض?ح من اجلواب املتقد?م

   بكر وعمر  أبابعد أن بايعه القوم الذين بايعوا  X إنّ رفض معاوية لبيعة علي
ر شيئاً النّ معاوية من الطلقاء وليس من املهاجرين ال يقد?م وال يؤخ   املهاجرين واألنصار 

 واألنصار الذين تضر خمالفتهم بإمجاع األمة؛ لذا قال اإلمام وحصر األمر باملهاجرين واألنصار
 ).واألنصار للمهاجرين الشورى وإمنا(

 املهاجرين مجيع من املشورة لزوم على يدل إبطال خلالفة اخللفاء الثالثة حيث بل يف هذا
 عمر تعبري حد على    كانت بل مشورة٬، عن تكن مل بكر أيب بيعة أن يف ريب وال ألنصار٬،وا
  !  فاقتلوه مثلها إىل دعا فمن ٬،)١( شر?ها اهللا وقى فلتة   

                                                            
هللا عنه وقد بلغني أن قائًال منكم يقول لو قد مات عمر رضي ا: روى أحمد في حديث طويل عن عمر إلى أن يقول -١

بايعت فالنًا فال يغترن امرؤ أن يقول إن بيعة أبى بكر رضي اهللا عنه آانت فلتة إال وأنها آانت آذلك إال وان اهللا عز 
  .٥٥ص ١ج: مسند أحمد) وجل وقى شرها
اهللا حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد : (وفي البخاري

بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال آنت اقرئ رجاًال من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف فبينما أنا في منزله 
بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال لو رأيت رجال أتى أمير المؤمنين 

ل لو قد مات عمر لقد بايعت فالنا فواهللا ما آانت بيعة أبي بكر إال فلتة اليوم فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فالن يقو
فتمت فغضب عمر ثم قال إني إن شاء اهللا لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤالء الذي يريدون أن يغصبوهم أمورهم 

هم هم الذين يغلبون على قال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين ال تفعل فان الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم فإن
قربك حين تقوم في الناس وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك آل مطير وان ال يعوها وان ال يضعوها على 
مواضعها فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا 

 .٢٥ص ٨ج: صحيح البخاري) عونها على مواضعهافيعي أهل العلم مقالتك ويض
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 أن تغرة بايعه الذي وال هو يبايع فال املسلمني من مشورة غري من رجالً بايع من: قال مث
  .يقتال

  .ككما مل تكن خالفة عمر وعثمان كذل

 :عثمان قتل بعد أراد املسلمون بيعته ملا X ألمري املؤمنني خطبة من :الشبهة الرابعة
 تثبت وال القلوب له تقوم ال. وألوان وجوه له أمراً مستقبلون فإنا غريي والتمسوا دعوين(

 ركبت أجبتكم إن أين واعلموا. تنكرت قد واحملجة أغامت قد اآلفاق وإن. العقول عليه
 لعلي و كأحدكم فأنا تركتموين وإن. العاتب وعتب القائل قول إىل أصغ ومل أعلم ما بكم

  .)١( )أمرياً مين لكم خري وزيراً لكم وأنا. أمركم وليتموه ملن وأطوعكم أمسعكم

دعوين والتمسوا : برفضه بيعتهم قائالً Xويصوروا اإلشكال يف كالم أمري املؤمنني 
  .لكغريي٬، فلو كان منصوصاً عليه ملا قال ذ

  :وميكن اإلجابة عن هذا التصور اخلاطئ بوجوه شىت

رفضه لقبول البيعة منهم ال يدل على انتفاء النص عليه؛ إذ البيعة هي  إنّ :الوجه األول
  .تعهد بالتزامهم للشخص املبايع له ونصرته وليست البيعة هي انتخاب للخليفة

صفه بأنه له وجوه وألوان وال تقوم يعلم أن األمة مستقبلة أمراً و Xمبا أنه  :الوجه الثاين
أن  Xله القلوب وال تثبت عليه العقول٬، وأن اآلفاق قد أغامت واحلجة قد تنكرت٬، وأنه 

أجا�م وقبل البيعة فسيسر �م كما يرى وال يصغي لقول وعتب أحدهم٬، بل يسري �م على 
  .احملجة البيضاء٬، وعلى النهج الذي خطه الرسول 

 بايعوا كما متعارفة ببيعة منهم يرض فلم السابقة األعوام ن طيلةوقد عرف منهم اخلذال
 أخربه كما يعلم إمتاماً للحجة عليهم٬، وكان مؤكدة بيعة بيعتهم تكون أن وأراد اآلخرين٬،
 البيعة فتنكث البيعة بعد به تغدر بل اخلالفة بغصب غدرها يف تكتفي ال األمة بأن  الرسول
منهم  يكتفÆعليهم؛ ولذا مل  احلجة يتم أن فأراد ملارقون٬،وا القاسطون الناكثون و وخيرج

                                                            
 .١٨١ص ١ج: نهج البالغة بشرح محمد عبده -١



  ٧١ ........................................................ الشورى يف امليزان
 احلق صاحب هو ليس أنه إىل إشارة أي كالمه يف وليس. بالبيعة يف بيته بل أرادها يف املسجد

  !! اخلالفة يف الشرعي

 عثمان قتل حني أيب مع كنت(: قال احلنفية٬، بن حممد عن بسنده الطربي تاريخ يف جاء
 من للناس والبد قتل٬، قد الرجل هذا إن: فقالوا  اهللا رسول أصحاب اهفأت مرتله فدخل فقام
.  اهللا رسول من أقرب وال سابقة أقدم ال منك٬، األمر �ذا أحق أحداً اليوم جند وال إمام٬،
 بفاعلني حنن ما واهللا٬، ال: فقالوا. أمريا أكون أن من خري وزيراً أكون فإين تفعلوا٬، ال: فقال
 رضى عن إالّ تكون وال خفياً تكون ال بيعيت فإن املسجد٬، ففي: قال. نبايعك حىت

  .)١()املسلمني

 يكون أن ينايف ال وإصرارهم باختيارهم إنّ رفضه الستالم أمرهم إالّ :الوجه الثالث
 ويقيم يشاورهم٬، كان ذلك ومع الطاعة٬، مفروض النيب كان عليهم٬، فقد الطاعة مفروض
  ! ! البيعة منهم ويطلب عليهم٬، احلجة

 وإن. موجود غري له حق إنشاء طلب وليس األمة٬، من التزام طلب للبيعة املعصوم فطلب 
 اهللا٬، معصية غري يف ويطيعه ختتاره األمة٬، من يبايع أن له جيوز تطعه٬، ومل ر�ا األمة عصت
  !؟ العليا اإلسالم ملصلحة

ومن الواضح أن ٬، )٢( بايع مكرهاً أليب بكر Xومن الثابت حتقيقاً أنّ علي بن أيب طالب 
مكرهاً بدافع احلفاظ على نفسه  Xالبيعة ال تنعقد مع اإلكراه٬، فبايع علي بن أيب طالب 

  .ورعايةً ملصلحة اإلسالم العليا اليت تتطلب وجوده يف ذلك الوقت

  أال يدل ذلك على عدم رضاه خبالفة الفلتات٬، وما تلتها من خالفة الثاين والثالث ؟

فعليه مبراجعه كل النصوص اليت  Xمعرفة عقيدة أمري املؤمنني  من يريد :الوجه الرابع
رويت عنه ال أنه يتصيد بعض الكلمات ويبين عليها وجه نظره عليه السالم وعقيدته٬، ولو 

                                                            
 .٤٥٠ص ٣ج: تاريخ الطبري -١
فأجابه أمير المؤمنين  Xحتى قال معاوية له انه ساقوه للبيعة آما يقاد الجمل المخشوش في أحدى رسائله لإلمام  -٢
X) :ش حتى أبايع ولعمر اهللا لقد أردت أن تذم فمدحت، وأن تفضح وقلت إني آنت أقاد آما يقاد الجمل المخشو

وهذه . وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلومًا ما لم يكن شاآًا في دينه وال مرتابًا بيقينه. فافتضحت
  ٣ج: نهج البالغة بشرح محمد عبده) ...حجتي إلى غيرك قصدها، ولكني أطلقت لك منها بقدر ما سنح من ذآرها 

 .٣٣ص
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لوجدناه يتأوه ويتأمل مما فعلته به األمة من سلبه حقه  Xإىل كلمات أمري املؤمنني  رجعنا
  . الفة احلقيقيالشرعي واألعراض عنه٬، وكونه صاحب اخل

  :Xوإىل القارئ الكرمي بعضاً من تلك النصوص اليت جاءت عنه 

 اليوم٬، أخيك حرب على اجتمعت قد العرب وإن أال: (Xقال أمري املؤمنني   ١
 فضله وجحدوا حقه٬، جهلوا قد فأصبحوا اليوم٬، قبل  النيب حرب على اجتماعها
 األحزاب جيش إليه وجروا اجلهد٬، كل عليه وجهدوا احلرب٬، له ونصبوا العداوة٬، وبادئوه

... ()١(.  

عين اجلوازي فقد  اللهم فاجز قريشاً(: يف نفس اخلطبة بعد قوله السابق X وقال  ٢
قطعت رمحي٬، وتظاهرت علي٬، ودفعتين عن حقي٬، وسلبتين سلطان ابن أمي٬، وسلمت ذلك 

يدعي مدع ما ال إىل من ليس مثلي يف قرابيت من الرسول٬، وسابقيت يف اإلسالم إال أن 
  .)أعرفه٬، وال أظن اهللا يعرفه٬، واحلمد هللا على كل حال

إن نعطه نأخذه وإن مننعه نركب أعجاز اإلبل وإن طال  لنا حقاً إنّ(: X قوله  ٣
  .)٢( )السرى

: علي حديث ومنه(: املتقدم X يف شرحه لكالم أمري املؤمنني النهاية يف األثري ابن قال
 على الركوب ٬،"السرى طال وإن اإلبل عجازأ نركب مننعه وإن ٬، نأخذه نعطه إن حق لنا"
. األمد طال وإن عليها صابرين املشقة مركب ركبنا حقنا منعنا إن: أي شاق٬، اإلبل عجازأ

 يصرب وانه عليه٬، غريه وتقدم له يراه كان الذي حقه عن لتأخره مثال اإلبل عجازأ ضرب: وقيل

                                                            
، مصباح ٥٤ص ١ج: ، اإلمامة والسياسة بتحقيق الزيني١١٩ص ٢ج: شرح نهج البالغة البن أبي الحديد المعتزلي -١

 ٢ج: ، نهج السعادة٥٨٠ص ١ج: ، مكاتيب الرسول٢٣ص ٣٤ج: ، بحار األنوار١٢٨ص ٤ج: البالغة للميرجهاني
 .٤٣١ص ٢ج: ت، الغارا٥٢٠ص ١ج: ، أعيان الشيعة١٨٠ص: ، المعيار والموازنة٣٠٢ص
  ٤٢ج: تاريخ مدينة دمشق ٣٧٠ص ١ج: ، غريب الحديث١٩٥ص ١ج: نهج البالغة البن أبي الحديد المعتزلي -٢

: ، أعيان الشيعة٣٣٢ص ٢ج: ، آتاب الفتوح٧٤ص ٣ج: ، الكامل في التاريخ٣٠٠ص ٣ج:، تاريخ الطبري٤٢٩ص
،آتاب األربعين لمحمد ٤٢ص: ود، سعد السع٧٦٩ص ٢ج: ، الغارات٣١٦ص ١ج: ، مصباح البالغة٤٣٨ص ١ج

 . ٤٠٥ص ٣١ج: ، بحار األنوار١٩١ص: طاهر القمي



  ٧٣ ........................................................ الشورى يف امليزان
 وإن األثرة على صربنا أخرنا وإن تقدمنا٬، لإلمامة قدمنا إن: أي أمده٬، طال وإن ذلك على
   .)١( )األيام طالت

   .)٢( )فإ°ا منعتين حقي٬، وغصبتين أمري اللهم اخز قريشاً(: Xقوله   ٤

عين اجلوازي٬، فإ°م  ظلموين حقي٬، واغتصبوين سلطان  فجزى قريشاً(: X قوله  ٥
  .)٣( )ابن أمي

  . )٤()ش فإ°م ظلموين حقي وغصبوين إرثياللهم إين استعديك على قري(: Xقوله   ٦

  .)٥( )عما أستحقه وأستوجبه ٬، مدفوعاًعلي� راًثَما زلت مستأ(: Xقوله   ٧

٬، من هذه األمة أحد ال يقاس بآل حممد (: بعد البيعة له قال Xومن خطبة له   ٨
 يءف٬، إليهم يالدين٬، وعماد اليقني٬، هم أساس وال يسوى �م من جرت نعمتهم عليه أبداً

٬، اآلن إذ رجع الوالية٬، وفيهم الوصية والوراثة٬، وهلم خصائص حق الغايل٬، و�م يلحق التايل
  .)٦( )احلق إىل أهله٬، ونقل إىل منتقله

فنظرت فإذا ليس يل معني إال أهل بييت فضننت �م عن املوت٬، (: Xقوله   ٩ 
ر من وأغضيت على القذى٬، وشربت على الشجى٬، وصربت على أخذ الكظم وعلي أم

  .)٧() طعم العلقم

أن أما واهللا لقد تقمصها فالن وإنه ليعلم ( :ومن خطبة له وهي املعروفة بالشقشقية   ١٠
سدلت دو°ا ف. در عين السيل وال يرقى إيل الطريينح. حملي منها حمل القطب من الرحى

                                                            
 .١٨٥ص ٣ج: النهاية في غريب الحديث -١
، ١٩١ص: ، آتاب األربعين٧٦٨ص ٢ج: ، الغارات٣٠٧ص ٩ج: شرح نهج البالغة البن ابن الحديد المعتزلي -٢

 .٦٢٩ص ٢٩ج: بحار األنوار
 .٧٦٨ص ٢ج: ، الغارات٣٠٦ص ٩ج: يد المعتزليشرح نهج البالغة البن أبي الحد -٣
،مسألتان في النص للشيخ ١٢٥ص: ، الرسائل العشر للطوسي٢٨٦ص ١٠ج: شرح نهج البالغة البن أبي الحديد -٤

 .٢٨ص ٢ج: المفيد
، ١٩١ص: ، آتاب األربعين٧٦٨ص ٢ج: ، الغارات٣٠٧ص ٩ج: شرح نهج البالغة البن أبي الحديد المعتزلي -٥

 .٦٢٩ص ٢٩ج: بحار األنوار
: المراجعات لشرف الدين ،٢١ص: ، دالئل اإلمامة البن جرير الطبري٣٠ص ١ج: نهج البالغة بشرح محمد عبده -٦

 .٣٩١ص
، ٢٠ص ٢ج: ، شرح نهج البالغة البن أبي الحديد المعتزلي٦٧ص ١ج: نهج البالغة بشرح محمد عبده -٧

 .٣٩٠ص: المراجعات
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على طخية وطفقت أرتأي بني أن أصول بيد جذاء أو أصرب . وطويت عنها كشحاً ثوباً
ويكدح فيها مؤمن حىت يلقى ربه فرأيت أن . ب فيها الصغريويشي. مياء يهرم فيها الكبريع

ويف احللق شجا أرى تراثي °با حىت مضى . ى هاتا أحجى فصربت ويف العني قذىالصرب عل
  .)١( )األول لسبيله فأدىل �ا إىل فالن بعده

كلماته ال أن يتشبث بنص عليه مبراجعة مجيع  Xفلكي يعرف القارئ رأي أمري املؤمنني 
فيلغي الكلمات املفسِّرة ويأخذ اêمل  ٬،جممل أو كلمة جمملة تفس?رها الكثري من الكلمات

وقلة علم وتعصب يبعد اإلنسان عن  Xبن أيب طالب ظلم لعلي ويفسره طبقاً هلواه٬، فهذا 
  .اإلنصاف

حق اخلالفة عن  ن كيفية سلب احلق الشرعي منه٬، وهووها هي كلماته الصرحية وهو يبي?
   .فلماذا ي½ؤخذ ببعض الكتاب وي½كفر ببعض٬، فهذه حيلة العاجز املفلس٬، النيب 

فهل يصح بعد كل هذا أن يؤخذ بكالم متشابه وتترك كل هذه النصوص الصرحية يف 
  !! ؟ عما أستحقه وأستوجبه ٬، مدفوعاً علي? راًثَما زلت مستأ :؛ إذ يقولXتظلمه 

 ةفة غري متقومة باإلمرة املادية واليد السلطوية بل اإلمامة ثابتإن اخلال :الوجه اخلامس
مل يتنازل عن  ٬X، واإلمام علي يتحققأم مل  ه يف األرضحكمحتقق لشخص اخلليفة سواء 

اخلالفة الثابتة له من اهللا سبحانه٬، والذين جاءوا لبيعته مل يدعونه إىل خالفته احلقيقية الثابتة له 
مرة مادية عوة بعنوان خليفة كسائر من سبقه٬، فدعو¬م له دعوة إلمن اهللا عز? وجل٬، بل د

٬، وحاشا علي )٢( )عرت عفطة من عليه أهون( :عنده الدنيا Xعلي ظاهرية؛ ودنيوية وخالفة 
  !! أن يعرب عن تنصيب اهللا له بأنه أهون من عفطة عرت Xبن أيب طالب 

 التماس وال سلطان٬، يف سةمناف منا كان الذي يكن مل أنه تعلم إنك اللهم(: Xقال 
 فيأمن بالدك٬، يف اإلصالح ونظهر دينك من املعامل لنرد ولكن احلطام٬، فضول من يءش

  .)٣() حدودك من املعطلة وتقام عبادك٬، من املظلومون

                                                            
: ، المراجعات١٥١ص ١ج: ، شرح نهج البالغة البن أبي الحديد٣٠ص ١ج: نهج البالغة بشرح محمد عبده -١

 .، وغيرها من المصادر٣٨٩ص
 .٣٧ص ١ج: نهج البالغة بشرح محمد عبده -٢
 .١٣ص ٢ج: نهج البالغة بشرح محمد عبده -٣



  ٧٥ ........................................................ الشورى يف امليزان
 أن آسى ولكنين... (: إمار¬ا واله ملا األشتر مالك مع مصر أهل إىل منه كتاب يف وقال

 والصاحلني خوالً وعباده دوالً اهللا مال فيتخذوا وفجارها٬، سفهاؤها األمة هذه أمر يلي
  .)١( )حزباً والفاسقني حربا٬ً،

W
 هذه يف الرواة اختلف وقد( :قال ابن أيب احلديد املعتزيل وهو يف صدد كالم أيب بكر

 ومل اللفظة هذه أنكر من الناس ومن ٬،)خبريكم فلست أقيلوين(: رواها الناس من فكثري اللفظة٬،
  .)خبريكم ولست وليتكم(: قوله روى وإمنا روها٬،ي

 إمنا: فقال بكر أليب اعتذر رواها ومن. اإلمامة يف األفضلية يشترط مل من بذلك واحتج
 مريدهم فيعلم واليته٬، من عندهم ما وخيرب بيعته٬، من الناس نفوس يف ما ليثور أقيلوين٬،: قال

 استمر مذعنة٬، لبيعته والقلوب ساكنة٬، إليه النفوس رأى فلما. ومبغضهم وحمبهم وكارههم٬،
 استصلحه من إىل يعهد أن منه منكراً يكن ومل رعيته٬، يف اخللفاء حكم وحكم إمارته على

 دعوين: عثمان قتل بعد للناس قال فإنه ٬،X لعلي ذلك مثل جرى وقد: قالوا. خلالفته
 أنا بل كأحدكم٬، فأنا وين٬،اترك: هلم وقال. أمرياً لكم مين خري وزيراً لكم فأنا غريي٬، والتمسوا
 احلسن إىل �ا عهد مث أوال٬ً، فكرهها وبايعوه٬، عليه فأبوا أمركم٬، وليتموه ملن وأطوعكم أمسعكم
X موته عند .  

 ال إين: يقل مل X علياً ألنّ ظاهر٬، املوضعني بني والفرق الزم٬، غري هذا: ماميةاإل قالت
 لست(: لقوله هلا٬، أصلح ال إين: ناهمع كالماً قال بكر وأبو الفتنة٬، كره ولكنه أصلح٬،
  .)٢( )غريه إىل �ا يعهد أن جيوز ال لإلمامة٬، صالحيته نفسه عن نفى ومن ٬،)خبريكم

 الكالم وهذا(: املتقدم Xويقول ابن أيب احلديد املعتزيل تعليقاً على كالم أمري املؤمنني 
 جهة من باإلمامة عليه منصوصاً يكن مل X أنه: ويقولون ظاهره٬، على أصحابنا حيمله

 باإلمامة عليه منصوصاً كان لو ألنه مبرتلتها٬، وأحقهم �ا الناس أوىل كان وإن ٬، الرسول
 أن وال ٬،"غريي والتمسوا دعوين": يقول أن له جاز ملا والسالم الصالة عليه الرسول جهة من

                                                            
 .١٢٠ص ٣ج: نهج البالغة بشرح محمد عبده -١
 .١٦٩ص ١ج: ابن أبي الحديد -شرح نهج البالغة  -٢
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 خري زيراًو لكم وأنا": يقول أن وال ٬،"أمركم وليتموه ملن وأطوعكم أمسعكم ولعلي": يقول
   .)١( )"أمرياً لكم مين

 العاقدين كانوا هم البيعة على أرادوه الذين إن: فيقولون آخر وجه على اإلمامية وحتمله
 بين نأل العطاء٬، من حقه عن منهم كثريا منع أو منعهم عثمان كان وقد قبل٬، من اخللفاء بيعة
 فينا تسري أن على نبايعك: X لعلي قالوا قتل فلما عثمان٬، أيام يف األموال استأصلوا أمية
 علي من فطلبوا ألهلهما٬، وال ألنفسهما باملال يستأثران ال كانا أل·ما وعمر بكر أيب سرية
X ،أن وسأهلم فاستعفاهم وعمر٬، بكر أيب قسمة األموال بيوت عليهم يقسم أن على البيعة٬ 
 له أمراً مستقبلون إنا: "لهقو وهو رمز٬، حتته كالماً هلم وقال بسري¬ما٬، يسري ممن غريه يطلبوا
 قد واحملجة أغامت٬، قد اآلفاق وإن العقول٬، عليه تثبت وال القلوب٬، له تقوم ال وألوان٬، وجوه
  ". تنكرت

 هم٬، وجيهلونه هو يعلمه غيب عن اإلخبار معناه عميق٬، وغور باطن له كالم وهذا: قالوا
 له: "قوله ومعىن. الفتنة هوروظ الكلمة واختالف لبعض٬، بعضهم املسلمني حبرب اإلنذار وهو
 أخطأ٬،: يقول قائل ومن ٬،علي أصاب: يقول قائل فمن وتأويل٬، شبهة موضع أنه" وألوان وجوه

 املذاهب فإن وختطئتهم٬، والنهروان وصفني اجلمل أهل من حماربيه تصويب يف القول وكذلك
 أن" تنكرت دق واحملجة أغامت٬، قد اآلفاق: قوله ومعىن. جداً وتفرقت تشعبت وفيهم فيه

 لكم فأنا هي٬، أين احلق حمجة الناس أكثر وجهل والقلوب٬، العقول على استولت قد الشبهة
 مدبراً عليه حمجوراً أمرياً مىن لكم خري وأحكامه بشريعته فيكم أفىت  اهللا رسول عن وزيراً

 ستقالًم أصحابه يف  اهللا رسول بسرية فيكم أسري أن يل قدرة ال أنه أعلم فإين بتدبريكم٬،
  .صالحكم وتعذر أحوالكم٬، لفساد بالتدبري٬،

 أصحابه٬، من شاك مستزيد كالم هذا: فقال آخر٬، حممل على كالمه بعضهم محل وقد
 ألفعاهلم٬، والتسخط �م والتربم منهم٬، الضجر طريق على غريي٬، والتمسوا دعوين: هلم يقول
 املتسخط جواب أجا�م عدب طلبوه فلما عليه٬، واختاروا قبل٬، من عنه عدلوا كانوا أل·م
  . العاتب

                                                            
 .٣٥ – ٣٣ص ٧ج: ابن أبي الحديد -ج البالغة شرح نه -١



  ٧٧ ........................................................ الشورى يف امليزان
 أنا أي والسخرية٬، التهكم خمرج أخرجه إنه: فقالوا آخر٬، وجه على الكالم منهم قوم ومحل

) الكرمي العزيز أنت إنك ذق: (سبحانه قال كما تعتقدونه٬، فيما أمرياً لكم مين خري وزيراً لكم
  . وتعتقده ذلك لنفسك تزعم أي

 فأما ذلك٬، على دل قد الدليل كان لو عليه الكالم حيمل أن ببعيد ليس ذكروه ما أن واعلم
 تقوم أن إال بالظاهر نتمسك وحنن ظاهره٬، عن اللفظ صرف جيوز فال دليل عليه٬، يدل مل إذا

 عن األلفاظ تصرف أن جاز ولو ظاهره٬، عن اللفظ محل عن تصدنا مذهبهم على داللة
 رسوله وبكالم وجل عز اهللا بكالم وثوق يبق مل عنها٬، ويصد يصدف قاهر دليل لغري ظواهرها

 والبيعة عثمان٬، قتل بعد كانت اليت احلال كيفية تقدم فيما ذكرنا وقد ؟ والسالم الصالة عليه
  .وقعت٬، انتهى كيف العلوية

 ولكنكم. إربة الوالية يف وال رغبة٬، اخلالفة يف يل كانت ما واهللا( :الشبهة اخلامسة
  .)١( )اعليه ومحلتموين إليها دعومتوين

يقسم بأنه ال رغبة له يف  X أن علي بن أيب طالب: واإلشكال الذي يصوره البعض هو
اخلالفة٬، فهل أنه قسم كاذب؛ ومبا أنه ال ميكن أن يكون كاذباً فيتعني أن يكون صادقاً وعليه 

  ؟ فلو كانت اخلالفة حق له ومنصوص عليه فكيف يقسم بأنه ال رغبة له فيها

  .لياً غري منصوص عليهع فمن ذلك نعلم أنّ

  :واجلواب عن ذلك

الحق له يف اخلالفة وبني عدم رغبته فيها٬، فعدم  Xهناك فرق بني القول بأنه  :أوالً
لو جعلوا يف املدرسة مديراً فشاكسه أحد : الرغبة فيها شيء وعدم أحقيته شيء آخر٬، فمثالً

لب٬، فهل معىن ذلك أنه ليس له الطالب كثرياً فقال مدير املدرسة إين ال رغبة يل يف هذا الطا
  حق عليه ؟

  .كال: اجلواب

                                                            
 .١٨٤نص ٢ج: نهج البالغة بشرح محمد عبده -١
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يوجد فرق بني عدم الرغبة وعدم األحقية٬، واإلمام ينفي عدم الرغبة يف اخلالفة عليهم  ٬،إذن
مبعىن اإلمرة الفعلية والسلطوية ال أنه يريد التنصل من منصبه اإلهلي الذي خصه اهللا به سبحانه٬، 

فة اهللا ال يشترط فيه ممارسة اإلمرة والسلطة الفعلية على األمة٬، وقد تقدم أن املنصب اإلهلي خللي
خلفاء اهللا مل يتأمروا على األمة على الرغم من بقاء صفة اخلالفة عليهم٬، فهذا عيسى  فكثري من

على الرغم من أ·م أرادوا صلبه ورفعه اهللا إليه ودفع عنه الصلب إالّ أنه يبقى خليفة اهللا 
فة غري متقومة مبمارسة اخلليفة احلكم فعليا٬ً، بل متقومة بتنصيب اهللا له املنصوص عليه٬، فاخلال

  .فقط

ينفي عدم رغبته لقيادة هذه األمة اليت خذلته مراراً وختلت عن مسؤليتها  Xفاإلمام علي 
؛ Xوتنصلت عن مواقفها اليت ال بد أن تقفها مع خليفة اهللا احلق وهو علي بن أيب طالب 

م هم من دعوه للوالية ولإلمرة عليهم ومحلوه عليه٬، لكنهم خذلوه بعد ولذا تراه يذكرهم بأ·
  .أن أصر?وا على مبايعته

مرة الفعلية عليهم بسبب معرفته بعدم يقسم على نفي رغبته يف الوالية واإل Xفهو 
  .  الطاعة له وامتثال أوامره٬، ال أنه ينفي أحقيته باخلالفة

ذا الكالم للخلص من أصحابه بل وجهها إىل مل يوجه ه Xمث إن اإلمام علي  :ثانياً
من اخللفاء ومل يفهموا بأنه منصب من  همجهور القوم الذين يظنون أنّ خالفته كخالفة من سبق

قبل اهللا تعاىل وخليفته يف األرض٬، فهم باألمس يبايعون اخلليفة األول والثاين والثالث ويركنون 
٬، وجاء هؤالء يف زمن قد أثرت على Xطالب هلم مدعني أ·م أحق باخلالفة من علي بن أيب 

اإلسالم خالفة اخللفاء الثالثة مما يصعب معه إرجاعهم إىل اخلط الرسايل الصحيح الذي خطه 
 وجوه له أمراً مستقبلون فإنا( :؛ أل·م ال يطيقون ذلك كما صر?ح قائالًالرسول حممد 

 قد واحملجة أغامت قد آلفاقا وإن. العقول عليه تثبت وال القلوب له تقوم ال. وألوان
 وعتب القائل قول إىل أصغ ومل أعلم ما بكم ركبت أجبتكم إن أين واعلموا. تنكرت
 وأنا. أمركم وليتموه ملن وأطوعكم أمسعكم ولعلي كأحدكم فأنا تركتموين وإن. العاتب

   ).أمرياً مين لكم خري وزيراً لكم



  ٧٩ ........................................................ الشورى يف امليزان
 إالّ سبقوه للذين كان كما فيها له دنيوية حاجة ال أي باخلالفة له إربة ال بأنه هلم وأوضح

باطال٬ً، فهم ال يتحملون عدله الذي يريد إقامته؛ لذا فهم ال يتحملون  يبطل أو حقاً حيق أن
  .خالفته وإمارته عليهم

 املدينة من اخلالفة مركز ونقل القادة٬، وبد?ل الوالة فعزل جذرية بتغيريات قام عندما وهلذا
 يكن مل اجلديد الوضع هذا أن فتبني العطاء٬، يف يساوي فأخذ املايل عالتوزي وغري الكوفة إىل

 طيلة فرصة له يعطوا ومل والناكثني٬، والقاسطني املارقني من اخلوارج عليه خرج هلذا يعجبهم٬،
  .عليه وسالمه اهللا صلوات صالته٬، حمراب يف قتلوه أن إىل خالفته فترة

ياد¬م ال عدم أحقيته يف اخلالفة٬، وهناك قسم على عدم رغبته لقي½ Xفعلي بن أيب طالب 
  .فرق بني األمرين

واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حبيبه املصطفى وعلى آله الطاهرين األئمة 
  .واملهديني وسلم تسليماً كثرياً

  يروصنملا يلاعلا دبع                                                                    
  ١٤٣٢غرة ربيع األول 
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