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حسب خطبة  92فی نهج البالغة عن اإلمام علی ع انه قال  :ولَع َِّلي أَ ْ
م ،هل یعتقد ان امر نصب اإلمام بيد الناس أم انه امر من عند هللا ؟
مو ُه أَ ْم َر ُ
لِّ َ
ك ْ
م ْ
ن َول َّ ْي ُت ُ

طرح الشبهة:
من الشبهات التي تطرح من قبل الوهابية کثيرا هی أن :
لو کانت الخالفة و اإلمامة وظيفة االهية و تعيينية ؛ لماذا بعد عثمان امتنع اميرالمؤمنين عليه
السالم عن قبولها ؟ حتی انهم اصروا عليه فقال:
دعوني والتمسوا غيري  ...وأنا لكم وزيراً خيرا ً لكم مني اميراً وان تركتموني فأنا كاحدكم وأسمعكم
وأطوعكم
نهج البالغة ل صبحي الصالح ،ج  ،1ص.136
متن الخطبة:
من الالزم فی البدایة ان نشير الی متن الخطبة :
ول
ت علي ِ
د ُعونِي والت ِ
جو ٌه وألو ٌ
ُوب وال تث ُب ُ
ه ال ُع ُق ُ
ان ال ت ُقو ُم ل ُه ال ُقل ُ
سوا غي ِري فإِنَّا ُمستقبِلُون أمراً ل ُه ُو ُ
م ُ
م ولم ُأصغِ إِلي
و إِنَّ اآلفاق قد أغامت والمح َّ
موا أنِي إِن أجب ُتكُم ركِب ُ
ت بِكُم ما أعل ُ
جة قد تنكَّرت .واعل ُ
مو ُه أمركُم
ب العاتِ ِ
ل وعت ِ
قو ِ
مونِي فأنا كأح ِدكُم ولعلِي أسم ُعكُم وأطو ُعكُم لِمن ولَّي ُت ُ
ب وإِن ترك ُت ُ
ل القائِ ِ
وأنا لكُم و ِزيراً خي ٌر لكُم ِمنِي أ ِميراً.
نهج البالغة ل صبحي الصالح ،ج  ،1ص.136
دراسة و نقد :
فی اإلجابة عن هذه الشبهة ،البد ان نشير الی ثمة نکت هامة :
تعيين اإلمام ،بيد هللا  ،و تشكيل الحكومة حسب مراد الناس
ال بد من اإللتفات الی أن اإلمامة تفترق عن قضية الحكومة ؛ ألن اإلمامة منصب الهی ؛ لکن
الحكومة من شئونات اإلمامة ؛ فکل من نصبه اإلاله لهذا المقام العظيم فهو اإلمام ؛ شاءت الناس
أم لم تشاء  ،لم یکن لمراد الناس فی تعيين اإلمام محل ؛ کما انه لم یکن له وجه فی تعيين النبی
ص.
و ما ذکروه بأن اإلمام ع لم یتبع بيعة الناس لم ینافی حق اإلمامة ؛ ألن البيعة مع الناس (الحكومة)،
تحتاج الی اإلقبال و التهيوء من قبل الناس ؛ اما اإلمامة منصب من قبل هللا تبارك و تعالي لم تحتاج

الی اقبال و تهيوء من قبل الناس و هی مثل نبوة النبی صلي هللا عليه وآله .کما أن النبی صلی
هللا عليه وآله ،شکل الحکومة اإلسالمية فی المدینة ثالثة عشرة سنين بعد الهجرة؛ ألن أرضية
تشكيل الحكومة لم تهيأ فی مكة.
تعيين الخليفة و اإلمام فی القرآن المجيد:
هللا تعالی فی القرآن المجيد ،نسب تعيين الخليفة و اإلمام اليه و یقول فی تعيين النبی و الخليفة
من قبله فی األرض ؛ هکذا :
ل ِرسالته ( .األنعام.)124/
م حي ُ
ث يجع ُ
الل َّ ُه أعل ُ
یقول ایضا فی تعيين اإلمام هکذا :
ض خلِيفة( .البقرة.)30/
ة إِنِي جا ِ
وإِذ قال ربُّك لِلمالئِك ِ
ع ٌ
ل فِي األر ِ
م ًة يه ُدون بِأم ِرنا( .األنبياء.)73/
هم أئِ َّ
وجعلنا ُ
وارثين ( .القصص.)5/
ض ونجعل ُهم أئِ َّ
م َّ
م ًة ونجعل ُه ُ
ريد أن ن ُ
و ُن ُ
م ال ِ
ن علي الَّذين اس ُتض ِع ُفوا فِي األر ِ
قضية نبی آدم و داوود عليهما السالم:
األدلة فی أن الخالفة و اإلمامة تعيينية (التی تشمل اآليات و الروايات ) اکثر من ان تحصی کلها
فی هذه المقالة  ،فلنذکر منها علی سبيل اإلختصار .
هللا سبحانه و تعالی یقول :
ض خلِيفة (البقرة.)30/
ة إِنِي جا ِ
وإِذ قال ربُّك لِلمالئِك ِ
ع ٌ
ل فِي األر ِ
و فی آية أخری یقول ( قضية داوود عليه السالم) :
ق و ال ت َّت ِبعِ الهوي( .ص.)26 /
ض فاحكُم بين ال َّن
اس بِالح ِ
ِ
يا دا ُو ُد إِن َّا جعلناك خ ِليف ًة فِي األر ِ
ل فِّي ا ْ
خلِّيفَة) ،دليل علی تعيين اإلمام و الخليفة:
اآلية الشريفة (إِّنِّي جا ِّ
ض َ
ع ٌ
أل ْر ِّ
ابو عبد هللا القرطبي من مفسری اهل السنة الشهير ،فی تفسير آية  30من سورة البقرة (قضية
نبی آدم عليه السالم) یفرض هذه اآلیة الشريفة اصل فی تعيين اإلمام و الخليفة و یقول :
هذه اآلية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة
وال خالف في وجوب ذلك بين األمة وال بين األئمة. ...
األنصاري القرطبي ،ابوعبد هللا محمد بن أحمد (المتوفی671هـ) ،الجامع ألحكام القرآن (تفسير
القرطبي) ،ج  ،1ص  ،264ناشر :دار الشعب  -القاهرة.
ثم یذکر هذه اآليات الشريفة بأنها دليل علی وجوب تعيين اإلمام و الخليفة:
ض خلِيفة» وقوله تعالي « :وعد اللَّ ُه ال َّ ِذين آم ُنوا ِمنكُم
ودليلنا قول هللا تعالي « :إِنِي جا ِ
ع ٌ
ل فِي األر ِ
ض» أي يجعل منهم خلفاء إلي غير ذلك من اآليات.
صالِحا ِ
وع ِ
ملُوا ال َّ
ت ليستخ ِلف َّن ُهم فِي األر ِ

األنصاري القرطبي ،ابوعبد هللا محمد بن أحمد (المتوفی671هـ) ،الجامع ألحكام القرآن (تفسير
القرطبي) ،ج  ،1ص  ،264ناشر :دار الشعب  -القاهرة.
حتی أن القرطبي یجعل اإلمامة ركن من اركان الدين :
فدل علي وجوبها وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين.
األنصاري القرطبي ،ابوعبد هللا محمد بن أحمد (المتوفی671هـ) ،الجامع ألحكام القرآن (تفسير
القرطبي) ،ج  ،1ص  ،265ناشر :دار الشعب  -القاهرة.
و هللا تعالی یقول فی رسالة نبی إبراهيم ع هکذا :
ولقد أرسلنا ُنوحاً وإِبراهيم وجعلنا في ُذ ِريَّتِ ِهما الن ُُّب َّوة و الكِتاب  .الحديد.26 /
کما أنه یقول فی منصب امامته هکذا :
ل عه ِدي الظَّالِمين  .البقره.124/
علُك لِل َّن
إِنِي جا ِ
اس إِماماً قال و ِمن ُذ ِريَّتي قال ال ينا ُ
ِ
موسی (علی نبينا و آله و عليه السالم) یسأل هللا ان یعين خليفته من بعده :
واجعل لي وزيراً ِمن أهلي  .طه.29 /
هللا سبحانه و تعالی یقول فی جواب موسی هکذا :
سؤلك يا ُموسي  .طه.36 /
قال قد ُأوتِيت ُ
هللا الذی یقول فی انبياء بني اسرائيل هکذا :
لقد أخذنا ميثاق بني إِسرائيل و أرسلنا إِلي ِهم ُرسالً .المائدة.72 /
یقول فی ائمة بني اسرائيل هکذا :
م ًة يه ُدون بِأم ِرنا  .السجدة.24/
و جعلنا ِمن ُهم أئِ َّ
فی تمام هذه اآليات ،هللا تعالی نسب تعيين الخليفة و اإلمام اليه کما انه نسب تعيين االنبياء و
ارسالهم اليه .
تعيين الخليفة فی سنة النبی صلي هللا عليه وآله:
فی سنة النبی صلي هللا عليه وآله ایضا مثل القرآن المجيد  ،نسب تعيين الخليفة و اإلمام الی
هللا تعالی .
تعيين الخليفة بيد هللا :

علماء الکبار من اهل السنة؛ مثل ابن هشام و ابن كثير و ابن حبان و آخرین منهم نقلوا انه عند
دعوة قبائل العرب الی اإلسالم ،بعض من الشخصيات الکبار فی القبائل؛ مثل بني عامر بن
صعصعة ،قالوا ل الرسول ص:
أيكون لنا األمر من بعدك؟.
أجاب النبی بمثل هذه الکلمات :
 .1األمر إلی هللا يضعه حيث يشاء
عن الزهري أنه أتي بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلي هللا عز وجل وعرض عليهم نفسه فقال
رجل منهم يقال له بيحرة بن فراس قال ابن هشام فراس بن عبدهللا بن سلمة الخير بن قشير بن
كعب ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة:
وهللا لو أني أخذت هذا الفتي من قريش ألكلت به العرب ثم قال أرأيت إن نحن بايعناك علي أمرك
ثم أظهرك هللا علي من خالفك أيكون لنا األمر من بعدك .قال :األمر إلي هللا يضعه حيث يشاء.
ابن هشام ،عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري أبو محمد( ،المتوفی218هـ) ،السيرة النبوية،
ج ،2ص ،272تحقيق  :طه عبد الرءوف سعد ،ناشر :دار الجيل  -بيروت ،الطبعةاألولي  1411 ،هـ ؛
الطبري ،محمد بن جرير أبو جعفر (المتوفی ،)310تاريخ االمم و الملوك (تاريخ الطبري)  ،ج  ،2ص
 ، 84تحقيق و مراجعه وتصحيح وضبط  :نخبة من العلماء األجالء ،ناشر  :مؤسسة األعلمي
للمطبوعات  -بيروت  -لبنان ،الطبعةالرابعة 1983 - 1403 ،م ،توضيحات  :قوبلت هذه الطبعة علي
النسخة المطبوعة بمطبعة «بريل»بمدينة لندن في سنة  1879م؛
التميمي البستي ،محمد بن حبان بن أحمد ابوحاتم(المتوفی 354هـ) ،الثقات ،ج  ،1ص 89ـ ،90
تحقيق السيد شرف الدين أحمد ،ناشر :دار الفكر ،الطبعةاألولي1395 ،هـ 1975 -م؛
عز الدين بن األثير ،علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني أبو
الحسن(المتوفی630هـ) ،الكامل في التاريخ ،ج  ،1ص  ،609تحقيق عبد هللا القاضي ،ناشر :دار
الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة الثانية1415 ،هـ ؛
الكالعي األندلسي ،سليمان بن موسي ابوالربيع (المتوفی634هـ) ،اإلكتفاء بما تضمنه من مغازي
رسول هللا والثالثة الخلفاء ،ج  ،1ص  ،304تحقيق د .محمد كمال الدين عز الدين علي ،ناشر:
عالم الكتب  -بيروت ،الطبعة :األولي1417 ،هـ ؛
النويري ،شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (المتوفی733هـ) ،نهاية األرب في فنون األدب ،ج ،16
ص  ،215تحقيق مفيد قمحية وجماعة ،ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعةاألولي1424 ،هـ
 2004م؛الذهبي الشافعي ،شمس الدين ابوعبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان (المتوفی  748هـ) ،تاريخ
اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم ،ج  ،1ص  ،286تحقيق د .عمر عبد السالم تدمري ،ناشر :دار
الكتاب العربي  -لبنان /بيروت ،الطبعة :األولي1407 ،هـ 1987 -م؛

ابن كثير الدمشقي ،إسماعيل بن عمر ابوالفداء القرشي (المتوفی774هـ) ،البداية والنهاية ج ، 3
ص  ،139ناشر :مكتبة المعارف  -بيروت؛
الحلبي ،علي بن برهان الدين (المتوفی1044هـ) ،السيرة الحلبية في سيرة األمين المأمون ،ج
 ،2ص  ،154ناشر :دار المعرفة  -بيروت .1400 -
 .2الملك هلل يجعله حيث يشاء
ایضا کثير من کبار اهل السنة نقلوا هذه الرواية عن ابن عباس :
عن ابن عباس ،عن العباس قال :قال لي رسول هللا صلي هللا عليه وسلم« :ال أري لي عندك وال
عند أخيك منعة ،فهل أنت مخرجي إلي السوق غدا حتي نقر في منازل قبائل الناس» وكانت
مجمع العرب .قال :فقلت :هذه كندة ولفها ،وهي أفضل من يحج البيت من اليمن ،وهذه منازل بكر
بن وائل ،وهذه منازل بني عامر بن صعصعة ،فاختر لنفسك .قال :فبدأ بكندة فأتاهم فقال :ممن
القوم ؟ قالوا :من أهل اليمن.قال :من أي اليمن ؟ قالوا :من كندة قال :من أي كندة ؟ قالوا :من
بني عمرو بن معاوية.
قال :فهل لكم إلي خير ؟ قالوا :وما هو ؟ قال " :تشهدون أن ال إله إال هللا وتقيمون الصالة وتؤمنون
بما جاء من عند هللا ".
قال عبدهللا بن االجلح :وحدثني أبي عن أشياخ قومه ،أن كندة قالت له :إن ظفرت تجعل لنا الملك
من بعدك ؟ فقال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم « :إن الملك هلل يجعله حيث يشاء» .فقالوا :ال
حاجة لنا فيما جئتنا به.
ابن كثير الدمشقي ،إسماعيل بن عمر ابوالفداء القرشي (المتوفی774هـ) ،السيرة النبوية ،ج،2
ص .189طبق برنامج الجامع الكبير؛
ابن كثير الدمشقي ،إسماعيل بن عمر ابوالفداء القرشي (المتوفی774هـ) ،البداية والنهاية ،ج ،3
ص ،1ناشر :مكتبة المعارف  -بيروت.
 .3إنما ذلك إلي هللا عز وجل يجعله حيث يشاء
و ایضا کثير من کبار اهل السنة ذکروا هذه القصة فی عامر بن طفيل و اربد بن ربيعة هکذا:
عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال أقبل عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة وهما عامريان يريدان
رسول هللا وهو جالس في المسجد في نفر من أصحابه فدخال المسجد فاستشرف الناس لجمال
عامر وكان أعور وكان من أجل الناس فقال رجل يا رسول هللا هذا عامر بن الطفيل قد أقبل نحوك
فقال :دعه فإن يرد هللا به خيرا بهذه فأقبل حتي قام عليه فقال يا محمد مالي إن أسلمت قال لك
ما للمسلمين وعليك ما علي المسلمين قال تجعل لي األمر بعدك قال ليس ذلك إلي إنما ذلك
إلي هللا عز وجل يجعله حيث يشاء.

البغوي ،الحسين بن مسعود (المتوفی 516هـ )،تفسير البغوي ،ج  ،3ص  ،10تحقيق :خالد عبد
الرحمن العك ،ناشر :دار المعرفة  -بيروت؛
الثعلبي ابوإسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم (المتوفی427هـ) الكشف والبيان ،ج  ،5ص،276
تحقيق :اإلمام أبي محمد بن عاشور ،مراجعة وتدقيق األستاذ نظير الساعدي ،ناشر :دار إحياء
التراث العربي  -بيروت ،الطبعة :األولي1422 ،هـ20-؛2م؛
القرطبي ،محمد بن أحمد األنصاري أبو عبد هللا ،الجامع ألحكام القرآن ( تفسير القرطبي) (المتوفی
 671هـ ) ،ج  ،9ص  ،297ناشر  :دار الشعب  -القاهرة.
البغدادي الشهير بالخازن ،عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم (المتوفی725هـ ) ،تفسير الخازن
المسمي لباب التأويل في معاني التنزيل ،ج  4ص  ، 8ناشر :دار الفكر  -بيروت  /لبنان 1399 -هـ
ـ 1979م؛
النويري ،شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (المتوفی733هـ) ،نهاية األرب في فنون األدب ،ج 3
ص  ،37تحقيق مفيد قمحية وجماعة ،ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعةاألولي1424 ،هـ -
2004م؛
الميداني ،أحمد بن محمد النيسابوري أبو الفضلل( ،المتوفی518هـ ) ،مجمع األمثال ج  2ص 57
 ،تحقيق  :محمد محيي الدين عبد الحميد ناشر  :دار المعرفة  -بيروت؛
الزيلعي ،عبدهللا بن يوسف ابومحمد الحنفي (المتوفی762هـ) ،تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في
تفسير الكشاف للزمخشري ،ج  2ص  ،189تحقيق :عبد هللا بن عبد الرحمن السعد ،ناشر :دار
ابن خزيمة  -الرياض ،الطبعة :األولي1414 ،هـ ؛
الحلبي ،علي بن برهان الدين (المتوفی1044هـ) ،السيرة الحلبية في سيرة األمين المأمون ،ج
 ، 3ص ،246ناشر :دار المعرفة  -بيروت 1400 -؛
الواحدي ،أبي الحسن علي بن أحمد ،أسباب نزول اآليات ،ناشر :مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر
والتوزيع  -القاهرة 1968 - 1388 ،م.

دراسة تفسير الخطبة:
هل عدم قبول الخالفة من قبل اميرالمؤمنين عليه السالم نوع من الفرار عن المسؤلية ؟
عدم قبول الخالفة من ق َبل اميرالمؤمنين عليه السالم فی بدایة الخالفة
من الشبهات األساسية التی تطرحها الوهابية علی هذه الخطبة هی أنها لماذا اإلمام عليه
السالم فی بداية الخالفة الظاهرية امتنع من قبول الخالفة ؟ مع انکم تعرفون اإلمامة بأنها امر
تعيينی و نکولها یکون مخالفة ل أمر هللا تعالی .

الجواب :
تحوالت الغلطة فی زمن الخلفا إحدی العلل لعدم قبول الخالفة:
هذه الجمالت من اإلمام هی فی الواقع كناية بالنسبة للذین سارعوا الی انتصاب الخلفاء الثالثة
من قبل اإلمام !
فی الحقيقة اإلمام یقول للذین سارعوا الی من قبله انکم اآلن ایضا کما فی السابق سارعوا الی
شخص غيری ! کيف ،الی اآلن الذی یمکن ان تقع الخالفة اإلسالمية بسهولة و الدين یستقر فی
مکانه لم تلجئوا الی ؛ اما اآلن تلجئون الی و تطلبون خالفتی عليکم!
لو ان الذین یطرحون هذه الشبهات یطالعون التحوالت الغلطة فی زمن الخلفاء الثالثة لما طرحوا
هذه الشبهة بتاتا و یعرفون ان عدم القبول ل الخالفة آن ذاک  ،لم یدل علی أن اإلمامة  ،لم تکن
منصوصة ؛ بل ألن شرائط الحكومة اإلسالمية فی زمن النبی صلي هللا عليه وآله تحولت بعصرها
و زالت األرضية و التهيوء لقبول سلوک اإلمام علي ع و عدالته ؛ کما یذکرها فی اإلدامة لهذه
الخطبة :
فإنا مستقبلون امراً له وجوه و ألوان.
صدر هذا الکالم من اإلمام حينما المجتمع اإلسالمی کان یعانی من آالم و أزمات عدیدة ؛ التحوالت
التی وقعت فی زمن عثمان واجهت األمة بصعوبات کثيرة ؛ لهذا اإلمام قال :
فإنا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان ،ال تقوم له القلوب ،وال تثبت عليه العقول ،وإن اآلفاق قد أغامت،
والمحجة قد تنكرت .واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ،ولم أصغ إلى قول القائل ،وعتب
العاتب.
اإلمام عليه السالم یعلم ان الناس المسلمين فی زمن الخلفاء السيما فی زمن الخليفة الثالث
انفصلوا عن اإلسالم الحقيقی .تقسيم مناصب الحكومة اإلسالمية و بذل بيت المال حسب األميال
الشخصية التی وصلت الی نهایتها فی زمن الخليفة الثالث  ،مرن الناس هکذا حتی انه لو اراد
شخصا ان یجری سنة النبی ص بتمامها لواجه اعتراضات شديدة و الحوادث من بعدها (مخالفة
الناكثين و القاسطين و المارقين) ایضا اثبتت صحة التوقعات االمام عليه السالم بتمامها ؛ لهذا
عندما اراد الناس البيعة معه قال تحذیرا :
دعونی و التمسوا غيری  ...فإنا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان ،ال تقوم له القلوب ،وال تثبت عليه
العقول.
هذا الکالم من اإلمام یبين لنا بوضوح حينما نوعی جيدا بالموقف التأريخي آن ذاک و نعلم ان بعد
قتل عثمان ،الذین اجتمعوا لبيعة اإلمام من الصحابة و التابعين سعوا ان یبایعوه مثل ما بایعوا
الخالئف من قبله  ،الخليفة فی مثل هذه المکانة ،یأخذ شرعية خالفته من البيعة مع الناس و
هکذا خالفة ،تکون غير اإلمامة اإلالهية التی ثبتت بتصريح النبی صلي هللا عليه و اله فی موارد
عدیدة (مثل «يوم الدار» و«غدير الخم» و )...فی حق امير المؤمنين علي عليه السالم ؛ ألن

المبايعون فی مثل هذه الشرائط لم یفکروا اال بنصب الخليفة  ،من دون ان یلفتوا النظر الی اإلمامة
الموردة ل النص اإلالهي فی حق االمام علي ع و حتی اإلمام یرید النکول لها أو يری نفسه فی
اإلختيار من قبولها و نکولها.
المجتمع بعد حكومة الخلفاء الثالثة لم یستحمل مثل هذا األسلوب .کما ان الناس فی مكة لم
یستحملوا الحکومة اإلسالمية طيلة ثالثة عشرة سنين قبل هجرة النبی صلي هللا عليه واله،
حتی أن النبی صلی هللا عليه واله لم یشکل حکومة اسالمية فی مكة .
نكتة اخری فی ان األحاديث ایضا ــ إما من النبی صلي هللا عليه وآله أو اهل البيت ــ فيها المحكم
و المتشابه من ثم علی فرض أن بعض الکلمات ل علي عليه السالم تدل علی ما ادعاه المدعی
ألجل أنها متشابهة  ،لو ان الذی یطرح الشبهة وجد فی کلمات الخلفاء أو الصحابة الذین عند اهل
السنة کلهم عدول  ،تهافت ماذا یعمل ؟ و کيف یتعامل مع مخالفة الصحابة لکبير الصحابة (و هو
اإلمام علي عليه السالم ) ؟
فی کثير من خطب نهج البالغة تری ان االمام عليه السالم یقول بصراحة ان االمامة حقه فلنشير
الی موارد منها هنا :
 .1فی خطبته الثالثة (الشقشقية) یقول :
ل
ب ِمن ال َّرحي ينح ِد ُر عنِي
م أنَّ محلِي ِمنها مح ُّ
ل ال ُقط ِ
أما والل َّ ِ
مصها فُال ٌ
َّ
ه لقد تق َّ
السي ُ
ن وإِن َّ ُه ليعل ُ
ي الطَّير»...
وال يرقي إِل َّ
نهج البالغة ل صبحي الصالح ،ص  ،48خطبة3
 .2خطبة (:)144
ُح ال ُوال ُة ِمن
ح علي ِ
ن ِمن ها ِ
إِنَّ األئِ َّ
سوا و ال تصل ُ
شم ال تصلُ ُ
مة ِمن قُريشٍ ُغ ِر ُ
سوا فِي هذا البط ِ
هم.
غي ِر ِ
نهج البالغه ل صبحي الصالح ،ص  ،201خطبة.144
 .3الکتاب (: )36
ه ف ِإنَّ ُهم قد
ل و تجوال ُهم فِي
جماح ُهم فِي التِي ِ
قو ِ
ِ
...فدع عنك قُريشاً و تركاض ُهم فِي الضَّال ِ
الشقا ِ
ه (صلي هللا عليه و آله ) قبلِي فجزت قُريشاً
ول الل َّ ِ
س ِ
أجم ُعوا علي حربِي كإِجما ِ
ع ِهم علي حربِ ر ُ
ن ُأ ِمي...
ح ِ
ازي فقد قط ُعوا ر ِ
مي و سل ُبونِي ُ
سلطان اب ِ
عنِي الجو ِ
نهج البالغة ل صبحي الصالح ،ص  ،409الکتاب .36
 .4حكمة (:)22
السري.
ل و إِن طال
ُّ
و قال ( عليه السالم) لنا حقٌّ ف ِإن ُأع ِ
اإلبِ ِ
طينا ُه و إِ َّال ر ِكبنا أعجاز ِ
نهج البالغة ل صبحي الصالح ،ص ،472حكمة .22
4ـ الکتاب ( :)62کتبها الی الناس فی مصر ارسلها بيد مالك األشتر رحمة هللا عليه،حينما أرسله
أميرا لهم.

مناً علي
مين و ُمهي ِ
مداً (صلي هللا عليه وآله وسلم ) ن ِذيراً لِلعال ِ
سبحان ُه بعث ُمح َّ
أ َّما بع ُد فإِنَّ اللَّه ُ
عي
ه ما كان ُيلقي فِي ُرو ِ
مون األمر ِمن بع ِد ِه فواللَّ ِ
مرسلِين فل َّ
مسلِ ُ
ما مضي (عليه السالم)تنازع ال ُ
ال ُ
ه و ال
ل بيتِ ِ
و ال يخط ُُر بِبالِي أنَّ العرب تُز ِ
ع ُ
ج هذا األمر ِمن بع ِد ِه (صلي هللا عليه وآله وسلم) عن أه ِ
ت ي ِدي ح َّتي
ل ال َّن
اس علي فُال ٍ
ن ُيبايِ ُعون ُه فأمسك ُ
أن َّ ُهم ُمنحُّو ُه عنِي ِمن بع ِد ِه فما راعنِي إِ َّال انثِيا ُ
ِ
م ٍد ( صلي هللا عليه وآله )...
جعة ال َّن
ت را ِ
اإلسال ِ
ن ُمح َّ
رأي ُ
ق دي ِ
م يد ُعون إِلي مح ِ
اس قد رجعت ع ِ
ِ
ن ِ
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ابن ابي الحديد ایضا فی ترجمة لغات هذا الکتاب من نهج البالغة ،یصرح ب امتناع االمام عليه
السالم عن بيعة ابی بكر  ،ذکر فی الترجمة و شرح اللغات من هذا الکتاب هکذا :
قوله  :فأمسكت يدي  ،أي امتنعت عن بيعته  ،حتي رأيت راجعة الناس.
إبن أبي الحديد المدائني المعتزلي ،ابوحامد عز الدين بن هبة هللا بن محمد بن محمد
(المتوفی 655هـ) ،شرح نهج البالغة ،ج  ،17ص  ،87تحقيق محمد عبد الكريم النمري ،ناشر :دار
الكتب العلمية  -بيروت  /لبنان ،الطبعة :األولي1418 ،هـ 1998 -م.
ابن ابي الحديد فی شرح خطبة  172و  217من نهج البالغة ذکر هذه الكلمات من اإلمام عليه
السالم .
إبن أبي الحديد المدائني المعتزلي ،ابوحامد عز الدين بن هبة هللا بن محمد بن محمد
(المتوفی 655هـ) ،شرح نهج البالغة ،ج  ،6ص95؛ ج 17ص  ،151تحقيق محمد عبد الكريم
النمري ،ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت  /لبنان ،الطبعة :األولي1418 ،هـ 1998 -م.
و ابن قتيبة الدينوري ایضا یذکر هذا المطلب .
الدينوري ،ابومحمد عبد هللا بن مسلم ابن قتيبة (المتوفی276هـ) ،اإلمامة والسياسة ،ج ،1ص
 ،126تحقيق :خليل المنصور ،ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت 1418 -هـ 1997 -م.
النكتة الملفة ل النظر انها  :توجد فی الروايات العدیدة مع تأييد الوقائع و الحوادث التأريخية ،نصوص
علی امامة علي عليه السالم و إذا رأی شخص التعارض فی ظاهر هذه الروايات  ،ففی هذا
التعارض،تقبل الروايات التي قبلها المشهور و الروايات المخالفة ،تبرر علی اساس رأی المشهور .
بناء علی هذا اذاً قول علي عليه السالم فی بدایة اجتماع الناس ل البيعة ،انه لم یقبلها و قال
« :التمسوا غيری » .لم یدل علی عدم المنصوصية؛بل اإلمام بمثل هذه المواجهة أراد ان یبين
عدم رضاه عن السلوک الغلط فی الماضی و التحذیر عن الوقائع اآلتية من السراء و الضراء و أن
یکونوا علی استعداد.
من الواضح أن بيعة الناس  ،تزیل الموانع ل اجراء الحكومة و تهيأ األرضية لتشكيل الحكومة  ،ال انها
تعطی الشرعية ل حكومة الحاكم اإلسالمي.

بعد الرسول األکرم صلي الله عليه وآله حتي فی عصر خالفة الخلفاء الثالثة ،علي عليه السالم،
هو اإلمام المنصوب من قبل النبی صلي الله عليه وآله ب امر من هللا و الوحيد الذی اولی بالناس
من انفسهم  ،و لو انه فی عصر الخلفاء ،یقوم فی طریق نصرة اإلسالم و تخليص الدين  ،لم یکن
هذا تعاون مع الخلفاء ؛ بل هو بعنوان العمل ب الوظيفة فی حدود امكانه ،أو من باب دفع األفسد
ب الفاسد التی کلماته فی نهج البالغة ،تبين هذه الحقيقتة:
ي أعظم ِمن
صيب ُة بِ ِ
م ِ
اإلسالم وأهل ُه أن أري فِي ِ
 ...فخ ِ
ه ثلماً أو هدماً تك ُ
ه عل َّ
ش ُ
ُون ال ُ
يت إِن لم أن ُ
ص ِر ِ
ش ُع
ول
م ال َّ ِتي إِنَّما ِ
فو ِ
ع أيَّا ٍ
اب أو كما يتق َّ
َّ
هي متا ُ
السر ُ
ل ِمنها ما كان كما ي ُز ُ
م قالئِل ي ُزو ُ
ت ِوالي ِت ُك ُ
ين و تنهنه. ...
ل وزهق واطمأنَّ ِ
ت فِي تِلك األحداثِ ح َّتي زاح البا ِ
َّ
اب فنهض ُ
الد ُ
ط ُ
السح ُ
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إبن أبي الحديد المدائني المعتزلي ،ابوحامد عز الدين بن هبة هللا بن محمد بن محمد
(المتوفی 655هـ) ،شرح نهج البالغة ،ج 17ص ،86تحقيق محمد عبد الكريم النمري ،ناشر :دار
الكتب العلمية  -بيروت  /لبنان ،الطبعة :األولي1418 ،هـ 1998 -م؛
الدينوري ،ابومحمد عبد هللا بن مسلم ابن قتيبة (المتوفی276هـ) ،اإلمامة والسياسة ،ج ،1ص
 ،126تحقيق :خليل المنصور ،ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت 1418 -هـ 1997 -م.
فی النتيجة امر نصب اإلمام لم یکن بيد الناس بل هو امر من عند هللا و حسب ارادته.
و من هللا التوفيق

