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  :الصديقة يغسلها صديق
ّ، هو الذي غسل »عليه السالم«ً عىل أن عليا :وقد دلت الروايات

ّالصديقة الطاهرة   . )١(»عليها السالم«ِّ
عليه « أن املفضل بن عمر سأل اإلمام الصادق :وورد يف بعضها

 !؟»عليها السالم«َّمن غسل فاطمة : »السالم
 .ملؤمننيذاك أمري ا :قال

 . فكأنام استفظعت ذلك من قوله:قال املفضل
 ! كأنك ضقت بام أخربتك؟:فقال يل
 ! قد كان ذلك جعلت فداك:فقلت
ِّ ال تضيقن، فإهنا صديقة، مل يكن يغسلها إالصديق؛ أما علمت :فقال ِّ

 .)٢(!أن مريم مل يغسلها إال عيسى؟
                                     

 ١٥٣لمرندي صلجممع النورين و. ٣١٤ و ١٧٩ ص٤٣بحار األنوار ج: راجع) ١(
اللمعة البيضاء  و٦٢األنوار البهية ص و٢٠٣ ص٢ الوسائل جمستدركو

 .١٨٢بيت األحزان ص و٣٠٥األنوار العلوية ص و٨٥٩ص
=  و ٥٣٤ و ٥٣٣ وراجع ص٥٣٠ ص٢ ج)ط مؤسسة آل البيت(وسائل الشيعة ) ٢(
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ت أسامء بنت أوص» عليها السالم« أهنا فام ذكر يف بعض الروايات من
 .»عليه السالم«أن ال يغسلها إال هي وعيل : عميس

 . )١(فكان كذلك

                                     
. ٤٥٩ ص١ وج١٥٩ ص٣ والكايف ج٧١٥ ص٢ ج)دار اإلسالميةط (= 
 ٢٩٩ ص٧٨ وج١٨٤ و ٢٠٦ ص٤٣ وج٢٩١ ص٢٧بحار األنوار جو
 ٩٨ ص٢لكحالين جلسبل السالم  و٢٦٨ ص٤مستدرك سفينة البحار جو
لمسعودي لاألرسار الفاطمية  و٣٣١ ص١٢لتسرتي جلقاموس الرجال و

 ١ج) ط املكتبة احليدرية( و ٢١٩ و ٢١٨ ص١وعلل الرشايع ج ٣٩٧ص
 و ٨٧ ص١ ومن ال حيرضه الفقيه ج٢١٩ ص٧رشح أصول الكايف ج و١٨٤ص

 و ١٩٩ ص١ واإلستبصار ج٤٢٢ و ٤٤٠ ص١حكام ج وهتذيب األ٤٠٢
 واللمعة البيضاء ٣٦٤ ص٣املناقب البن شهرآشوب ج: وراجع. ٧٠٣
 وقرب اإلسناد ٣٧٨ ص٣٣ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٨٨٠ص
 .٥٠٢ ص١ وكشف الغمة ج٤٣ص

لشافعي لاملسند  و٢٧٤ ص٥تلخيص احلبري ج و٤١٠ ص٣لصنعاين جلاملصنف ) ١(
 ٦٦ ص٢سنن الدارقطني ج و٣٩٦ ص٣لبيهقي جلكربى السنن ال و٣٦١ص

لذهبي لتنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق  و٣٨١ ص١بن عبد الرب جالالتمهيد و
 ٣٠٠ ص١إعالم الورى ج و٤٨٦ ص١٠سبل اهلدى والرشاد ج و٣٠٥ ص١ج
 ٢ج) دار اإلسالميةط  ( و٥٣٤ ص٢ج) مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة و

=  ٥٠٠ ص١ة جـ وكشف الغم١٣٨ ص٣ب جـالـطب آل أيب ـاقـمن و٧١٧ص
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ال ينايف ذلك؛ إذ يكفي يف صدق تغسيل أسامء هلا معونتها ألمري 
 .يف جلب املاء، ويف السرت، ويف غري ذلك من أمور» عليه السالم«املؤمنني 

 معقد غسلها من» عليه السالم« إن أمري املؤمنني :غري أنه قد قيل
 .)١(اإلزار، وغسلتها أسامء من أسفل ذلك

 .أمر أسامء، فغسلت فاطمة» عليه السالم«ًأن عليا : زاد يف نص آخر
 .)٢(يدخالن املاء» عليه السالم«وأمر احلسن احلسني 
عليه « مشاركة أسامء يف بعض األمور التي حيتاج إليها :ولعل املراد هو

                                     
 ٣تاريخ األمم وامللوك ج:  وراجع١٢٢ ص٢ج) ط دار األضواء(و  ٥٠٣و= 
 ٨٨١ و ٨٨٠واللمعة البيضاء ص. »عليها السالم«، ومل يذكر وصيتها ٢٤٠ص

جامع أحاديث  و٣٠٠ ص٧٨ وج١٨٩ و ١٨٤ و ١٨٤ ص٤٣وبحار األنوار ج
رشح  و١٨١بيت األحزان ص و١٥٣ والذرية الطاهرة ص٢٠٢ ص٣الشيعة ج

 ٥٧١ و ٥٦٨ و ٥٥١ ص٢٥ وج٤٦٨ و ٤٦٧ ص١٠ ج)امللحقات(إحقاق احلق 
 .٣٨١ و ٣٧٩ ص٣٣وج

 عن ١٣٨ ص٣ج) املطبعة احليدريةط ( و ٣٦٤ ص٣مناقب آل أيب طالب ج) ١(
 .٨٨١ واللمعة البيضاء ص١٨٤ ص٤٣البالذري، وبحار األنوار ج

 ٢ ج)دار اإلسالميةط (  و٥٣٤ ص٢ ج)مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة ) ٢(
 وبحار ١٢٢ ص٢ج) ط دار األضواء( و ٥٠٠ ص١ وكشف الغمة ج٧١٧ص

 ٣جامع أحاديث الشيعة ج و٣٠٠ ص٧٨ وج١٨٦ و ١٨٥ ص٤٣األنوار ج
 .٨٦٥ و ٨٨١ و ٨٨٠ واللمعة البيضاء ص٢٠٢ص
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، ألن أسامء ليست صديقة، » السالمعليها«ِّيف تغسيل الصديقة » السالم
 .، ولو بنحو املشاركة»عليها السالم«لتتمكن من تغسيل الزهراء 
أوصت إيل فاطمة :  ما روي عن أسامء أهنا قالت:ويدل عىل ذلك

ًأن ال يغسلها إذا ماتت إال أنا وعيل، فأعنت عليا عىل : »عليها السالم«
 .»عليه السالم« له فذكرت معونتها لعيل، ال مشاركتها. )١(غسلها

هلا هو من مفردات » عليه السالم« أن تغسيل عيل :ّوغني عن القول
ًتكريام » عليه السالم«، وقد زادها »صلوات اهللا وسالمه عليها«التكريم هلا 

 .بتغسيله إياها من وراء الثوب
  :÷روايات تقول مل تغسل فاطمة 

 . )٢(ً ذلك اكتفاء به أهنا اغتسلت قبل موهتا، ثم مل تغسل بعد:ُوقد روي
                                     

 وبحار ١٣٨ ص٣ج) املطبعة احليدريةط ( و ٣٦٤ ص٣مناقب آل أيب طالب ج) ١(
 .١٨١بيت األحزان ص و٨٨١ واللمعة البيضاء ص١٨٤ ص٤٣ر جاألنوا

ناسخ احلديث  و٢١٠ ص٩جممع الزوائد ج و٤٦٢ و ٤٦١ ص٦مسند أمحد ج) ٢(
 ٢ج نصب الراية و٣٠٥ ص١لذهبي جل تنقيح التحقيق و ٥٨٧ومنسوخه ص

 ٤٩ ص١١سبل اهلدى والرشاد ج و٦٤٨ ص٤بن كثري جالالسرية النبوية  و٢٩٦ص
 ٢٧ ص٨بن سعد جالالطبقات الكربى و ٧١مسند أمحد صالقول املسدد يف و
 ٢٦٧ ص٨اإلصابة ج و٥٩٠ ص٥أسد الغابة ج و٢٧٧ ص٣املوضوعات جو
كشف الغمة  و٣٥٠ ص٥البداية والنهاية ج و١٠٨ ص١بن شبة جالتاريخ املدينة و
=  ٣ب جـالـب آل أيب طـ ومناق١٤سـلـ جم٤٠٠ واألمايل للطويس ص١٢٤ ص٢ج
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 .وهذا خالف املشهور
 . أهنا مل تكشف:ولعل املراد

، بل غسلت يف )١( أهنا مل تكشف للتنظيف:فقد ورد يف بعض الروايات

                                     
 و ١٨٣ ص٤٣ وبحار األنوار ج١٣٨ ص٣ج) احليدريةط املطبعة ( و ٣٦٤ص= 

أحاديث الشيعة  جامع و٦٠األنوار البهية ص و٢٤٥ ص٧٨ج و١٧٢ و ١٨٨ و ١٨٧
 ١٥٤الذرية الطاهرة ص:  وراجع٨٨٢ و ٨٨١ واللمعة البيضاء ص١٤١ ص٣ج
 ٢جللكجوري اخلصائص الفاطمية  و٢٠٢ و ١٣٥ ص٢مستدرك الوسائل جو

 و ٥٦٩ ص٢٥ ج)امللحقات(ح إحقاق احلق رش و١٧٨بيت األحزان ص و١٧٦ص
 .٤٠٨لمسعودي صلاألرسار الفاطمية  و٣٨٦ و ٣٨٠ و ٣٦٩ ص٣٣ وج٥٧٠

 ٢مستدرك الوسائل ج و١٨٨ و ١٨٧ و ١٨٤ و ١٧٢ ص٤٣بحار األنوار ج) ١(
 واللمعة ١٢٤ ص٢ج) ط دار األضواء( و ٣٦٤ ص٣ وكشف الغمة ج٢٠٣ص

ناسخ احلديث و ١٥٥اليب صلدولالذرية الطاهرة النبوية  و٨٨٢البيضاء ص
القول املسدد يف مسند  ٣٠٥ ص١لذهبي جلتنقيح التحقيق  و٥٨٧ومنسوخه ص

جممع  و٤٦٢ و ٤٦١ ص٦ ومسند أمحد ج٢٩٦ ص٢نصب الراية ج و٧١أمحد ص
لطرباين لاملعجم الكبري  و٤١١ ص٣لصنعاين جلاملصنف  و٢١١ ص٩الزوائد ج

رشح  و٥٠٩ و١٧٦ ص٢لكجوري جلاخلصائص الفاطمية  و٣٩٩ ص٢٢ج
مناقب آل أيب طالب  و٣٨١ ص٣٣ وج٤٦٣ ص١٠ ج)امللحقات(إحقاق احلق 

األنوار  و٥٤ذخائر العقبى ص و٣٨٩بن البطريق صالالعمدة  و١٣٨ ص٣ج
= خ ـتاري و٥٩٠ ص٥ة جـابـأسد الغ و٢٧٧ ص٣املوضوعات ج و٦٠البهية ص
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 .)١(قميصها
َّإال أن يدعى  أن عدم التغسيل حكم خاص هبا، لكن ال بد من إثبات :ُ

هو الذي » عليه السالم«ًإن عليا : ذلك، فإن الروايات املتقدمة تقول
عليه صىل اهللا «كام أن أباها رسول اهللا . غسلها، وأعانته أسامء بنت عميس

فالتغسيل تكريم، .. قد غسال» السالمعليه «، وزوجها أمري املؤمنني »وآله
 .وال ينايف ذلك كوهنا طاهرة مطهرة، ال أن عدم التغسيل هو التكريم

  :÷سبب إختالف الروايات يف من صلى على الزهراء 
.. »عليها السالم«وقد اختلفت الروايات يف من صىل عىل الزهراء 

أن الصالة عليها قد تكررت، واختلف : وربام يكون وجه اختالفها هو
عليها «إهنا : أن بعض الروايات قالت: ًاملصلون تبعا لذلك، ويدل عىل ذلك

 .ُقد صيل عليها يف الروضة املباركة» السالم
 . ليها يف البقيعُأنه صيل ع: ويظهر من بعضها

                                     
سرية ال و٣٥٠ ص٥البداية والنهاية ج و١٠٩ ص١بن شبة النمريي جال املدينة= 

ينابيع املودة  و٤٩ ص١١سبل اهلدى والرشاد ج و٦٤٨ ص٤بن كثري جالالنبوية 
 .١٤١ ص٢ج

بحار األنوار  و٢٠٣ ص٢مستدرك الوسائل ج و٨٦٠ و ٨٥٩اللمعة البيضاء ص) ١(
بيت األحزان  و٣٠٥صاألنوار العلوية  و٦٢األنوار البهية ص و١٧٩ ص٤٣ج

 .١٥٣لمرندي صلجممع النورين  و١٨٢ص
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 .فال مانع من صحة كال الروايتني
عليه «ويف تكرار الصالة عليها تكريم، وتعظيم هلا، وقد صىل عيل 

، ثم أمر الناس عرشة عرشة »صىل اهللا عليه وآله«عىل رسول اهللا » السالم
 .)١(يصلون عليه

 .)٢(عىل سهل بن حنيف مخس مرات» عليه السالم«قد صىل عيل و

                                     
 ٨٣ و ٨١ ص٣ ج)مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة  و٤٥١ ص١ جالكايف) ١(

 ٢٦٣ و ٢٦٠ ص٢مستدرك الوسائل ج و٧٧٩ ص٢ ج)دار اإلسالميةط (و
 ٤١٩ ص٢رشح األخبار جو. ٤٥ والطرف ص١٣٧وإعالم الورى ص

 ٧٨ وج٥٤٠ و ٥١٧ ص٢٢بحار األنوار ج و٥٣٥ ص٢اخلرائج واجلرائح جو
غاية  و٣٥٠ و ٣٤٩ و ٣٤٨ ص٣جامع أحاديث الشيعة ج و٣٧٤ و ٣٠٢ص

 .٢٤٠ ص٢املرام ج
) دار اإلسالميةط  ( و٨٧ و ٨١ و ٨٠ ص٣ج) مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة ) ٢(

 ومن ال حيرضه ٢٦٠ ص٢مستدرك الوسائل ج و٧٨١ و ٧٧٨ و ٧٧٧ ص٢ج
 ١٦٤ ص١ج) ط مركز النرش اإلسالمي، الطبعة الثانية( و ١١٠ ص١الفقيه ج

 و ٤٧٦ ص١ واإلستبصار ج١٨٦ ص٣ والكايف ج١٩٧ ص٣وهتذيب األحكام ج
بن الالطرائف  و٣٥٧ ص٢لمحقق احليل جلاملعترب  و١٨٨فقه الرضا ص و٤٨٤

جامع  و٣٧٩ و ٣٥٥ ص٧٨ وج١٥٩ ص٤٢بحار األنوار ج و٥٥١طاووس ص
 ١٦٤ ص١ختيار معرفة الرجال ج وإ٣١٢ و ٣١١ و ٢٨٢ ص٣أحاديث الشيعة ج

 .٣٨٣ ص٢جنقد الرجال  و٢٧٥ ص١منتقى اجلامن جو
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 .)١( عىل محزة سبعني صالة»صىل اهللا عليه وآله« وصىل النبي

                                     
 ١هتذيب األحكام ج و٤٨١ ص)حتقيق األنصاري(كتاب سليم بن قيس ) ١(

 )مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة  و٢١١ و ١٨٦ ص٣ والكايف ج٣٣١ص
 و ٧٧٧ و ٧٠٠ ص٢ ج)دار اإلسالميةط (  و٨٢ و ٨١ ص٣ وج٥٠٩ ص٢ج

 ١٨٤ و ١٨٢و  ١٨١ر العقبى صـائـذخو ٥٦٤لطويس صلاألمايل  و٧٧٨
 .٧٤ ص٢ار جحلية األبرو

 ٢٦ وج٢٨٣ و ٢٨١ ص٢٢ وج١٠٧ ص٢٠ وج١٤١ ص١٠بحار األنوار جو
 ٢٨٦ ص٢شجرة طوبى ج و٣٤٩ ص٧٨ وج١٥٣ ص٦٩ وج٢٥٤ص

 ١محد جأمسند  و٣١٧ و ٣١١ و ٢٨٢ و ١٦٨ ص٣جامع أحاديث الشيعة جو
 ٢٧٧ ص٥لصنعاين جلاملصنف  و١٢ ص٤لبيهقي جلالسنن الكربى  و٤٦٣ص

 ٥بن عبد الرب جالستذكار اإل و١٤٤ ص٣ جلبيهقيلمعرفة السنن واآلثار و
الدراية يف ختريج  و٣٦٦ و ٣٦٤ ص٢نصب الراية ج و١٢٠ و ١١٩ص

ن آتفسري القر و١٧٠تفسري فرات ص و٢٤٤ و ٢٤٣ ص١أحاديث اهلداية ج
 و ١٠ ص٣ وج٤٣ ص٢بن سعد جالالطبقات الكربى  و٤٢٢ ص١ج العظيم

 .٣٨٨ ص٣بن عدي جالالكامل  و١٦
ميزان  و٢٣١ ص١لرسخيس جلرشح السري الكبري  و١٢٩ ص٥تاريخ بغداد ج و

 ١ذكر أخبار إصبهان ج و٤٥ ص٣لسان امليزان ج و١٦٠ ص٢عتدال جاإل
 ٣بن كثري جالالسرية النبوية  و١٠٤ ص١٣الوايف بالوفيات ج و١٥٤ص
 .١٨٦األنوار العلوية ص و٢١٧ ص٢ينابيع املودة ج و٨١ص
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  : يف الروضة÷صلي على الزهراء 
أخرجها ومعه احلسنان » عليه السالم«ً ما يدل عىل أن عليا :تقدم

 .إىل البقيع، وصىل عليها» عليهام السالم«
عدل هبا إىل الروضة، فصىل » عليه السالم« أنه :ًلكن نصا آخر يذكر

واليه، وأصحابه، وأحبائه، وطائفة من املهاجرين عليها يف أهله، وم
 .واألنصار

ال بد أن يتوخى » عليه السالم«ًونحن نرجح هذا النص؛ ألن عليا 
وال شك يف أنه يفضل الصالة عليها يف الروضة .. أفضل األعامل، وأسامها

ًوأن ال يعدل عنها إىل ما هو أقل فضال منها . املقدسة، فإهنا من رياض اجلنة
 .ً حني يوجد املانع، ومل نجد ما يصلح أن يكون مانعا من ذلكإال

  !:؟÷من صلى على الزهراء 
 :وعن موضوع الصالة عليها، نقول

احلسنان، : إن الذين صلوا عىل الزهراء هم: هناك روايات تقول ـ ١
عليه «فصىل عيل . وعبد اهللا بن عباس، وسلامن، وأبو ذر، وعامر، واملقداد

 .)١(معهم» السالم

                                     
 واللمعة ١٣٣ودالئل اإلمامة ص ٣٩٣ ص)حتقيق األنصاري(كتاب سليم بن قيس ) ١(

 ٢٠٨ و ١٩٩ ص٤٣ وج٣٠٤ ص٢٨بحار األنوار ج و٨٨٣ و ٨٧٢البيضاء ص
=  ٢ل جـائـالوس دركـمست و١٤٥لمرندي صلجممع النورين  و٣١٠ ص٧٨وج
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أبو ذر، : شهد الصالة عليها: »عليه السالم« ويف نص آخر عن عيل  ـ٢
 .)١(وعامر، واملقداد، وسلامن، وحذيفة، وعبد اهللا بن مسعود

 العباس بن عبد املطلب وابنه :وأضافت بعض الروايات إليهم
 .)٢(الفضل
 . )٣( واقترصت رواية عمرة بنت عبد الرمحن عىل ذكر العباس ـ٣

                                     
بيت األحزان  و٢٩١ و ٢٠٢ ص٣جامع أحاديث الشيعة ج و١٨٦ص= 
 .١٧٧ص

 ٣٢ ص١معرفة الرجال ج واختيار ٣٦٠ ص١ واخلصال ج٨٨٣اللمعة البيضاء ص) ١(
روضة الواعظني  و١٨٣ و ٢١٠ ص٤٣ وج٣٤٥ و ٣٢٦ ص٢٢وبحار األنوار ج

 ٥٧٠ص تفسري فرات الكويف و٤٣٩ ص٤مستدرك سفينة البحار ج و٢٨٠ص
 ٤ وج٢٦ ص١مستدركات علم رجال احلديث ج و١٨٩ ص٥نور الثقلني جو

نفس الرمحن يف فضائل سلامن  و١٥٥جممع النورين ص و١٠٧ ص٥ وج٣٣٤ص
 .٣٧١لطربيس صل

عقيل ابن أيب  و١٨٣ ص٤٣بحار األنوار ج و١٣٨ ص٣مناقب آل أيب طالب ج) ٢(
اللمعة البيضاء :  وراجع٣٣٦لمسعودي صلاألرسار الفاطمية  و٤٨طالب ص

 .٨٨٣ص
 ٩١لطربي صلاملنتخب من ذيل املذيل  و٢٩ ص٨بن سعد جالالطبقات الكربى ) ٣(

 ٤٧٤ ص٢ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٤١ و ٢٤٠ ص٣وتاريخ األمم وامللوك ج
=  و ٨٦٦ و ٧٥٠ واللمعة البيضاء ص٢١٤ ص١٦ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج
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 .)١(ا بأنه نادرة وشاذة رواية صالة العباس عليهوهناك من وصف
ًدفنت ليال، وصىل عليها » عليها السالم«أهنا :  ثبت عند الواقدي ـ٤

 . )٢(، ومعه العباس، والفضل»عليه السالم«عيل 
ًدفنت فاطمة ليال، دفنها عيل، ومل يشعر هبا أبو :  وأما عائشة فتقول ـ٥

 .)٣(» السالمعليه«بكر حتى دفنت، وصىل عليها عيل 
، »عليها السالم«صىل عىل فاطمة » عليه السالم«ً أن عليا :ًورووا أيضا

                                     
 ٤٣ وج٣٩٢ و ٣٢٩ ص٢٩ وبحار األنوار ج١٥٣ والذرية الطاهرة ص٨٧٢= 

لجوهري لالسقيفة وفدك  و٣٦٨  و٢٧١ ص٣جامع أحاديث الشيعة ج و١٨٩ص
عمدة  و٣٧٨ ص٧ جفتح الباري و٨٧٠ ص٢وكتاب سليم بن قيس ج ١٠٤ص

 ٣تاريخ مدينة دمشق ج و٣٥٤ ص٥اآلحاد واملثاين ج و٢٥٩ ص١٧القاري ج
إلربيل لكشف الغمة  و٣٤١ ص٢الكامل يف التاريخ ج و١٢٨ ص١٢ وج١٢٨ص
 ٢٥ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٥٤بيت األحزان ص و١٢٦ ص٢ج

 ٥٤ذخائر العقبى ص و٤٦٨لمسعودي صلاألرسار الفاطمية  و٥٥١ص
 .٦٦٨ ص١ل املهمة البن الصباغ جوالفصو

 . ٢٧٩ ص١٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج: راجع) ١(
 . ٣٦١ و ٣٦٠ ص٣السرية احللبية ج) ٢(
 ١٦٣ ص٣ ومستدرك احلاكم ج٢٧٧ ص٧ وج٣٥٠ ص٥الغدير ج: راجع) ٣(

الوضاعون وأحاديثهم و) مطبوع هبامش املستدرك(وتلخيص املستدرك للذهبي 
 . ٤٥٤ص
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ًوكرب عليها مخسا، ودفنها ليال ً ّ)١(. 
 .)٢(ً أن عليا هو الذي صىل عليها:وروى الواقدي عن ابن عباس

ًبعد إيراده رواية عائشة املشار إليها آنفا ما :  وقال ابن شهرآشوب ـ٦
ًلطربي؛ إن فاطمة دفنت ليال، ومل حيرضها إال العباس، ويف تاريخ ا«: ييل

 .وعيل، واملقداد، والزبري
 .وتقدم أن ذكر الزبري هنا موضع ريب

 أنه صىل عليها أمري املؤمنني، واحلسن، واحلسني، وعقيل، :ويف رواياتنا
 .وسلامن، وأبو ذر، واملقداد، وعامر، وبريدة

 . العباس، وابنه الفضل:ويف رواية
                                     

 ٢ ج)دار اإلسالميةط (  و٧٩ ص٣ ج)مؤسسة آل البيتط (ة وسائل الشيع) ١(
 والفصول املهمة البن ٢٥٩ و ٢٥٦ ص٢مستدرك الوسائل ج و٧٧٦ص

 ٣ج) مطبوع مع البحر الزخار( وجواهر األخبار واآلثار ٦٦٨ ص١الصباغ ج
جامع  و٣٩٠ و ٣٧٨ ص٧٨ وج١٨٨ ص٤٣ وبحار األنوار ج١١٨ص

 ٤٩ الباسمة للسيوطي صالثغور:  وراجع٣٠٥ ص٣أحاديث الشيعة ج
 .١٢ ص٢وكشف الغمة ج

 ٣٨٨ ص٢٩بحار األنوار ج و٢٨٠ ص١٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ٢(
 ٩١املنتخب من ذيل املذيل ص و٣٠ ص٨بن سعد جالالطبقات الكربى و
رشح إحقاق احلق  و١١٣ ص٤مامة جالشايف يف اإل و٨٣٥اللمعة البيضاء صو
 .٤٦٦لمسعودي صلار الفاطمية األرس و٥٧٥ و ٥٧٤ ص٢٥ ج)امللحقات(
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 .)١(» حذيفة، وابن مسعود: روايةويف
 :ونقول

إن اختالف الروايات ال يرض، إلمكان أن تكون الصالة عليها قد 
» عليه السالم«تكررت، بحسب تتابع احلضور، وإال فإنه إذا حرض اإلمام 

ّ، فكيف إذا كانت صديقة، حسبام تقدم )٢(اجلنازة فهو أحق بالصالة عليها
 .»المعليه الس«يف روايات تغسليها 

  :!؟÷ صلى على الزهراء ×علي 
، »عليه السالم«فهو عيل » عليها السالم«وأما الذي صىل عىل الزهراء 

 : وليس أبو بكر وال العباس، وذلك ملا ييل
ًدفنها ليال، » كرم اهللا وجهه«ًثبت عندنا أن عليا :  قال الواقديً:أوال

 .)٣(ًوصىل عليها، ومعه العباس والفضل، ومل يعلموا هبا أحدا
                                     

بحار  و١٣٧ ص٣ج) املطبعة احليدريةط ( و ٣٦٣ ص٣مناقب آل أيب طالب ج) ١(
 . ٨٦٣صاللمعة البيضاء  و١٨٣ ص٤٣األنوار ج

 مؤسسةط (وسائل الشيعة  و٢٠٦ ص٣هتذيب األحكام ج و١٧٧ ص٣الكايف ج) ٢(
ئم دعا: وراجع. ٨٠١ ص٢ج) دار اإلسالميةط  ( و١١٤ ص٣ج) آل البيت

جامع أحاديث الشيعة  و٣٧٤ ص٧٨بحار األنوار ج و٢٣٥ ص١اإلسالم ج
 .٤١لخواجوئي صلجامع الشتات  و٢٨٤ ص٣ج

 ٣ج) هـ١٤٠٠ط دار املعرفة سنة ( و ٣٦١ و ٣٦٠ ص٣السرية احللبية ج) ٣(
=  ٧مستدرك سفينة البحار ج و٢٢٧ ص٧ وج٣٥٠ ص٥الغدير ج و٤٧٨ص
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ًدفنت فاطمة بنت رسول اهللا ليال، دفنها عيل، :  عن عائشة قالت:ًثانيا ُ
ُومل يشعر هبا أبو بكر حتى دفنت، وصىل عليها عيل بن أيب طالب ريض اهللا 

 .)١(عنه
ومل يعلم هبا، ومل حيرض دفنها «:  وقال ابن جرير ابن رستم الطربي:ًثالثا

أي غري عيل واحلسن » )٢(وال صىل عليها أحد من سائر الناس غريهم
 .»عليهم السالم«واحلسني 

 .وال يتقدم احلسنان عىل أبيهام يف الصالة عىل اجلنازة
عليها «هو الذي صىل عىل فاطمة » عليه السالم«ً أن عليا :رووا :ًرابعا

ً، فكرب مخس تكبريات، ودفنها ليال»السالم ّ)٣(. 

                                     
رشح إحقاق  و٤٥٤يني صلشيخ األملالوضاعون وأحاديثهم  و٤٢٩ص= 

 .٤٨٠ ص١٠ ج)امللحقات(احلق 
مطبوع ( وتلخيص املستدرك للذهبي ١٦٣ و ١٦٢ ص٣مستدرك احلاكم ج) ١(

أعيان  و٤٥٤الوضاعون وأحاديثهم ص و٣٥٠ ص٥الغدير ج، و)هبامشه
 .٣٢٢ ص١الشيعة ج

 واهلداية الكربى ١٧١ ص٤٣بحار األنوار ج:  وراجع١٣٦دالئل اإلمامة ص) ٢(
 .١٤٦ وجممع النورين للمرتدى ص٨٥٢للمعة البيضاء ص وا١٧٨ص

) مطبوع مع البحر الزخار( وجواهر األخبار واآلثار ٦٦٨ ص١الفصول املهمة ج) ٣(
 ٤٩ والثغور الباسمة للسيوطى ص٢٥٩ ص٢ وكشف الغمة ج١١٨ ص٣ج
 . عن عائشة٣٦٣ ص٣ واملناقب البن شهرآشوب ج١٨٢ ص٤٣ جبحار األنوارو
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  !:؟÷أبو بكر هل صلى على الزهراء 
 توفيت :بن حممد الصادق، عن أبيه عن جده قالعن جعفر ورووا 

ّتقدم : ًفاطمة ليال، فجاء أبو بكر، وعمر، ومجاعة كبرية، فقال أبو بكر لعيل
 .فصل

 . ال واهللا، ال تقدمت، وأنت خليفة رسول اهللا:فقال
 .)١(ًوتقدم أبو بكر، وكرب أربعا
مة، أن أبا بكر هو الذي صىل عىل فاط: روي :قال القايض عبد اجلبار

 .)٢(تًوكرب عليها أربعا، وهذا ما استدل به كثري من الفقهاء يف التكبري عىل املي
 :ونقول
عليها «هو الذي صىل عىل الزهراء » عليه السالم«ًأن عليا :  تقدمً:أوال

ولعله صىل عليها عدة مرات، فاختلفت الروايات ألجل ذلك كام . »السالم
 .قلنا

                                     
 ٣٣٤ ص٣ ولسان امليزان ج٤٨٨ ص٢ج) ط دار الفكر(عتدال ميزان اإل: راجع) ١(

الغدير  و٢٠٧ ص٣ ورشح املواهب للزرقاين ج٣٧٩ ص٤اإلصابة ج: وراجع
بن الالكامل  و٤٥٣صالوضاعون وأحاديثهم  و٢٢٨ ص٧ وج٣٥٠ ص٥ج

 .١٥٧بن العجمي صالالكشف احلثيث : وراجع. ٢٥٨ ص٤عدي ج
بحار األنوار و. ٢٧٩وراجع ص ٢٧١ ص١٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ٢(

 و ١١١ ص٤مامة جالشايف يف اإل و٨٣٤اللمعة البيضاء ص و٣٨٨ ص٢٩ج
 .٤٦٦لمسعودي صلاألرسار الفاطمية  و١١٢
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هو يشء ما سمع إال «: لقايض عبد اجلبارً قال املرتىض ردا عىل ا:ًثانيا
وإال فالروايات . منه، وإن كان تلقاه من غريه فممن جيرى جمراه يف العصبية

 .)١(»املشهورة، وكتب اآلثار والسري خالية من ذلك
بأنه من :  قد حكم الذهبي عىل حديث صالة أيب بكر عليها:ًثالثا

 .)٢(ييص، عن مالكمصائب أتى هبا عبد اهللا بن حممد القدامي املص
ِّأن يكرب أبو بكر عىل الزهراء » عليه السالم« كيف ريض عيل :ًرابعا

صلوات اهللا وسالمه «ًأربعا، ومذهب عيل وأهل بيته » عليها السالم«
ًأن التكبري عىل املؤمن مخسا، وعىل املنافق أربعا» عليهم ً)٣(. 

                                     
 ٣٨٨ ص٢٩بحار األنوار ج و٢٧٩ ص١٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(

 . ١١٣ ص٤مامة جالشايف يف اإل و٨٣٥اللمعة البيضاء صو
 ٢ج) هـ١٣٨٢ سنة ط دار املعرفة(و ) ط دار الفكر(ل ميزان اإلعتدا: راجع) ٢(

 ورشح ٣٧٩ ص٤اإلصابة ج:  وراجع٣٣٤ ص٣ ولسان امليزان ج٤٨٨ص
الوضاعون وأحاديثهم  و٣٥٠ ص٥الغدير جو. ٢٠٧ ص٣املواهب للزرقاين ج

 .٤٥٣ص
 ٣ج) مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة  و٣٠٤ ص١علل الرشائع ج: راجع) ٣(

 و ٧٧٦ و ٧٦٦ و ٧٧٥ ص٢ج) دار اإلسالميةط  (و ٧٩ و ٧٧ و ٧٢ و ٦٤ص
جامع  و٣٤٤ ص٧٨بحار األنوار ج و١٨٧ ص٣الرصاط املستقيم ج و٢٧٢

ستبصار اإل و١٨١ ص٣الكايف ج و٣٢٩ و ٣٠٥ و ٣٠٤ ص٣أحاديث الشيعة ج
= ٢٥٠ ص٢ و نور الثقلني ج٣١٧ و ١٩٧ ص٣هتذيب األحكام ج و٤٧٥ ص١ج
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 اجلهر بأن مل يزل يرص عىل» عليه السالم«ًأن عليا :  قد عرفت:ًخامسا
ًبل هو مل يبايع أبا بكر أصال، و أنه .. أبا بكر قد ابتزه حقه، وخالفه عىل أمره

بمدة، حيث » عليها السالم«وذلك بعد وفاة الزهراء .. بايعه باجلرب واإلكراه
 !!!.)١(َّرأى انرصاف وجوه الناس عنه بعد وفاهتا كام يدعون

رض دفنها، وال حرض أن أبا بكر مل حي:  قد تقدم عن عائشة:ًسادسا
فلامذا هذا التزوير للتاريخ . كام عن مستدرك احلاكم وغريه. جنازهتا

 !وللحقائق؟

                                     
عليهم «سوعة أحاديث أهل البيت مو و٣٤٨ ص٢لمحقق احليل جلاملعترب و= 

 . ٣٩٣ص) األصل(إحقاق احلق  و٢٤٦ ص٢لنجفي جل» السالم
 ١٥٤ ص٥صحيح مسلم ج و٨٣ ص٥ ج)ط دار الفكر(صحيح البخاري ) ١(

عمدة القاري  و٣٧٨ ص٧فتح الباري ج و٧٧ ص١٢لنووي جلرشح مسلم و
مسند  و٥٧٣ ص١٤ وج١٥٣ ص١١صحيح ابن حبان ج و٢٥٨ ص١٧ج

املصنف  و٣٦٠ ص٢لزيلعي جلنصب الراية  و١٩٩ ص٤اين جلطربلالشاميني 
السنن  و٢٢ ص٢ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و٤٧٢ ص٥لصنعاين جل

الطرائف  و٤٤٨ ص٢ جاألمم وامللوكتاريخ  و٣٠٠ ص٦لبيهقي جلالكربى 
 ٢٩ وج٣٩١ و ٣٥٣ و ٣١٢ ص٢٨بحار األنوار ج و٢٣٨بن طاووس صال

 ٢إلربيل جلكشف الغمة و ١٨٨ ص٤أعيان الشيعة ج و٣٣٣ و ٢٠٣ص
 ٥غاية املرام ج و٧٥٦لتربيزي األنصاري صلاللمعة البيضاء  و١٠٣ص
 .٤٨٤ ص١٠ وج٣٦٩ ص٢ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٣٢٣ص
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  :×علي التآمر لقتل 
سيسعد عن الساحة كان » عليه السالم«ال شك يف أن غياب عيل 

الكثريين، ويبهجهم، وحيث إن ذلك مل حيصل، فال عجب إذا فكر املعنيون 
بامره مبارشة بتويل تغييبه بصورة غامضة وذكية، فتآمروا عىل ذلك، ودبروه 

، »عليها السالم«وحاولوا تنفيذه، ويبدو أن ذلك كان بعد قتل الزهراء 
دك، وبعد أن ذلك كان بعد غصب ف: ولكن يظهر من اإلحتجاج للطربيس

 ..عىل أيب بكر وحزبه فيها» عليهام السالم«احتجاج السيدة الزهراء وعيل 
 :ويف مجيع األحوال نقول

ال يستقيم لنا أمر ما : ثم تآمروا وتذاكروا، فقالوا «:  قال ابن عباسـ١
 ً.دام هذا الرجل حيا
  من لنا بقتله؟:فقال أبو بكر
 . خالد بن الوليد:فقال عمر

 ! يا خالد، ما رأيك يف أمر نحملك عليه؟:قاالفأرسال إليه، ف
 امحالين عىل ما شئتام، فواهللا، لو محلتامين عىل قتل ابن أيب طالب :فقال

 .لفعلت
 . واهللا ما نريد غريه:فقاال
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 . فإين له:قال
 إذا قمنا يف الصالة، صالةالفجر، فقم إىل جانبه، ومعك :فقال أبو بكر

 .السيف، فإذا سلمت، فارضب عنقه
 . نعم:الق

 .فافرتقوا عىل ذلك
فسمعت ذلك بنت عميس وهي يف خدرها، فبعثت خادمتها إىل 

 : ، وقالت هلا»عليها السالم«الزهراء 
َإن املأل يأمترون بك ليقتلوك فاخرج إين لك {: إذا دخلت الباب، فقويل َ ََ ُ ِّْ ِ ِْ ُ َ ُ َْ َُ َ َِ ِِ ََ َّْ َ

َمن الناصحني ِ ِ َِّ َ{)١(. 
 .ان خترج قرأهتأفلام أرادت 

 اقرئي موالتك مني السالم وقويل :»عليه السالم«فقال هلا أمري املؤمنني 
 .إن شاء اهللا. .إن اهللا عز وجل حيول بينهم وبني ما يريدون: هلا

عرف أن . »عليه السالم«َّثم إن أبا بكر ملا فكر فيام أمر به من قتل عيل 
 ما أمره فندم عىل. بني هاشم يقتلونه، وستقع حرب شديدة، وبالء طويل

. به، فلم ينم ليلته تلك حتى أصبح، ثم أتى املسجد، وقد أقيمت الصالة
 .ًفتقدم فصىل بالناس مفكرا، ال يدري ما يقول

. »عليه السالم«وأقبل خالد، وتقلد السيف حتى قام إىل جانب عيل 

                                     
 .  من سورة القصص٢٠اآلية ) ١(
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 .ببعض ذلك» عليه السالم«وقد فطن عيل 
كادت الشمس تطلع، ًفلام فرغ أبو بكر من تشهده جلس متفكرا حتى 

 : وخاف الفتنة، وخاف عىل نفسه، فقال قبل أن يسلم يف صالته
ّ، ثم سلم عن يمينه »يا خالد، ال تفعل ما أمرتك، فإن فعلت قتلتك«
 .وشامله

  :»رمحه اهللا«قال الصدوق 
 ما هذا األمر الذي أمرك به، ثم هناك قبل أن :»عليه السالم«فقال 

 .ّيسلم
 .ك، وإنام أمرين بعد التسليم أمرين برضب عنق:قال
 !ً أوكنت فاعال؟:فقال
 ..إلخ..  أي واهللا، لو مل ينهني لفعلت:فقال

، فأخذ بتالبيب خالد، وانتزع السيف من »عليه السالم«فوثب عيل 
 .يده، ثم رصعه، وجلس عىل صدره، وأخذ سيفه ليقتله

 .ًواجتمع عليه أهل املسجد ليخلصوا خالدا، فام قدروا عليه
 . حلفوه بحق القرب وصاحبه ملا كففت:ل العباسفقا
 !أكنت تريد أن تفعل ذلك؟:  فقال عيل خلالد:  ويف نص آخرـ ٢
 . نعم:قال

. ّفمد يده إىل عنقه، فخنقه بإصبعيه، حتى كادت عيناه تسقطان من رأسه
 . فقام أبو بكر، وناشده باهللا أن يرتكه، وشفع إليه الناس يف ختليته، فخاله
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وجاء الزبري، والعباس، وأبو ذر، واملقداد، وبنو . ىل املنزلوانطلق إ
. واهللا، ال تنتهون حتى يتكلم ويفعل: هاشم، واخرتطوا السيوف، وقالوا

 .واختلف الناس، وماجوا، واضطربوا
 :وخرجت نسوة بني هاشم يرصخن، وقلن

ا لطامل. يا أعداء اهللا، ما أرسع ما أبديتم العداوة لرسول اهللا وأهل بيته«
 فلم تقدروا عليه، فقتلتم ابنته »صىل اهللا عليه وآله«أردتم هذا من رسول اهللا 

ثم أنتم تريدون اليوم أن تقتلوا أخاه، وابن عمه ووصيه، وأبا . باألمس
 .»كذبتم ورب الكعبة، ما كنتم تصلون إىل قتله! ولده؟

 .ّحتى ختوف الناس أن تقع فتنة عظيمة
ه ملا أراد خالد قتل عيل أن :»رمحه اهللا« ويف رواية أخرى أليب ذر ـ ٣

 السبابة ، بأصبعيهً خالدا»عليه السالم«أمري املؤمنني ، أخذ »عليه السالم«
 فصاح خالد صيحة منكرة، ،ً، فعرصه عرصاوالوسطى يف ذلك الوقت

جعل يرضب  وأحدث خالد يف ثيابه و، ومهتهم أنفسهم،ففزع الناس
 .برجليه األرض وال يتكلم

 .، كأين كنت أنظر إىل هذاهذه مشورتك املنكوسة : بكر لعمرفقال أبو
 .وأمحد اهللا عىل سالمتنا

 فبعث أبو بكر ،ً تنحى عنه رعباه، أحد ليخلصه من يده حلظاوكلام دن
 .وعمر إىل العباس

 وبحق ، بحق هذا القرب ومن فيه: فقال، وأقسم عليه،فجاء وتشفع إليه
 .ولديه وأمهام إال تركته
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 .)١(وقبل العباس بني عينيه ،ففعل ذلك

                                     
 و ٢٢٦ص) ط دار املحجة للثقافة(علل الرشايع : راجع النصوص املتقدمة يف) ١(

ج ـ واخلراي١٩٢ و ١٩١ ص١ج) هـ١٣٨٥ية سنة ط املكتبة احليدر( و ٢٢٧
 وتشييد املطاعن، ٢١ ـ ١٩ واإلستغاثة ص٧٥٨ و ٧٥٧ ص٢واجلرايح ج

بتحقيق ( و ٨٧٣ ـ ٨٧١ ص٢وإحقاق احلق، وكتاب سليم بن قيس ج
 ـ ١٥٥ ص٢ وتفسري القمي ج٣٩٥ و ٣٩٤ و ٢٢٨ ـ ٢٢٧ ص٢ج) األنصاري

ـ  ١١٨لمرندي صلجممع النورين  و١٨٩ ـ ١٨٦ ص٤نور الثقلني جو١٥٩
 ١ واإلحتجاج ج٥٥٥ و ٥٥٤ ص٤ج) هـ١٣٦٦ط سنة (وإثبات اهلداة ١١٩
 سنة دار النعامنط ( و ٢٤٢ و ٢٤١ و ٢٤٠ و ٢٥٢ و ٢٥١ و ٢٣٤ ـ ٢٣١ص

 ٢٩ وج٣٠٦ ـ ٣٠٥ ص٢٨ج وبحار األنوار ١١٨ ـ ١١٧ ص١ج) هـ١٣٨٦
. ١٧٤ ـ ١٥٩ و ١٤٥ و ١٤٠ و ١٣٨ ـ ١٣٦ و ١٣٣ ـ ١٣١ و ١٢٧ ـ ١٢٤ص

 ٢٥جامع أحاديث الشيعة جو. ١٥٣ ـ ١٥١ و ١٤٩ ص٣نة املعاجز جومدي
 ٨لنجفي جل »عليهم السالم«موسوعة أحاديث أهل البيت  و١٢٠ ـ ١١٨ص
 ٣٥١ ـ ٣٤٨ ص٥ وغاية املرام للسيد هاشم البحراين ج٤٣٣ ـ ٤٢٨ص

ـ  ١٥٥بن شاذان صالاإليضاح  و٣٨٤ ـ ٣٧٨وإرشاد القلوب للديلمي ص
 عيينه، واحلسن بن صالح بن حي، وأيب بكر بن  عن سفيان بن١٥٨ و ١٥٩

عياش، ورشيك بن عبد اهللا، ومجاعة من فقهائهم، ولكنه مل يذكر وضع الطوق 
 واملحىل البن مجهور ٤٥٤ ـ ٤٥١لطربي صلاملسرتشد و. يف عنق خالد

 .األحسائي



  ١١ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٣٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :طوق خالد
ً  ثم كان خالد بعد ذلك يرصد الفرصة والفجأة لعله يقتل عليا ـ ٤

ًغرة، ومن حوله شجعان، قد أمروا أن يفعلوا كلام يأمرهم » عليه السالم« َّ ِ
 . خالد

ًجييء من ضيعة له منفردا بال سالح، فقال » عليه السالم«ًفرأى عليا 
 .ن وقت ذلكاآل: خالد يف نفسه

، وكان يف يد خالد عمود من حديد، فرفعه »عليه السالم«فلام دنا منه 
إليه، فانتزعه من يده، » عليه السالم«ليرضب به عىل رأس عيل، فوثب 

 .ّوجعله يف عنقه، وقلده كالقالدة، وفتله
فرجع خالد إىل أيب بكر، واحتال القوم يف كرسه فلم يتهيأ هلم ذلك، 

ال نتمكن من انتزاعه إال بعد جعله : من احلدادين، فقالوافأحرضوا مجاعة 
 .يف النار، ويف ذلك هالك خالد

 عيل هو الذي خيلصه من ذلك، كام :وملا علموا بكيفية حاله، قالوا
 .وقد أالن اهللا له احلديد، كام أالنه لداود. جعله يف جيده

عضه من ، فأخذ العمود، وفك ب»عليه السالم«فشفع أبو بكر إىل عيل 
 .)١(بعض

                                     
بحار األنوار  و١٥٠ ص٣جمدينة املعاجز  و٧٥٧ ص٢جاخلرائج واجلرائح  )١(

 .٢٠٩ ح٤٢٦ ص٢ وإثبات اهلداة ج٩٩ ص٨ج) ط حجرية ( و١٦٠ ص٢٩ج
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  :احلدث بتفاصيله املثرية
كنا :  قاال، وعبد اهللا بن العباس،عن جابر بن عبد اهللا األنصاري  ـ ٥
 عند أيب بكر يف واليته وقد أضحى النهار، وإذا بخالد ابن الوليد ًجلوسا

 وإذا بقطب رحى ، وكثر صهيل خيله،املخزومي قد واىف يف جيش قام غباره
 .ًل فتالملوي يف عنقه قد فت

 ودخل املسجد، ووقف بني يدي أيب بكر، ،فأقبل حتى نزل عن جواده
 . فهاهلم منظره،فرمقه الناس بأعينهم

 حيث جعلك الناس يف هذا املوضع ،عدل يا بن أيب قحافةا :ثم قال
وما ارتفعت إىل هذا املكان إال كام يرتفع الطايف ! الذي ليس له أنت بأهل؟

 يطفو ويعلو حني ال حراك به، ما لك وسياسة من السمك عىل املاء، وإنام
 وتقديم العساكر، وأنت بحيث أنت، من لني احلسب، ومنقوص ،اجليوش

، وال ترضم نارا، ًالنسب، وضعف القوى، وقلة التحصيل، ال حتمي ذمارا
 .ًفال جزى اهللا أخا ثقيف وولد صهاك خريا

 فرأيت عيل  من الطائف إىل جدة يف طلب املرتدين،ًإين رجعت منكفئا
 ، ومعه عتاة من الدين محاليق، شزرات أعينهم من حسدك،بن أيب طالب
 . عليك، وقرحت آماقهم ملكانكًبدرت حنقا
 ابن يارس، واملقداد، وابن جنادة أخو غفار، وابن العوام، :منهم

 .وغالمان أعرف أحدمها بوجهه، وغالم أسمر لعله من ولد عقيل أخيه
م، واحلسد يف امحرار أعينهم، وقد توشح عيل فتبني يل املنكر يف وجوهه

، ولبس رداءه السحاب، ولقد أرسج »صىل اهللا عليه وآله«بدرع رسول اهللا 
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 .له دابته العقاب
 .وقد نزل عيل عىل عني ماء اسمها روية
 . يقبض عىل حليتهًفلام رآين اشمأز وبربر، وأطرق موحشا

 ،غنمت سعة املناخ فاست. ووحشة، واتقاء،فبادرته بالسالم استكفاء
 .وسهولة املنزلة، فنزلت ومن معي بحيث نزلوا اتقاء عن مراوغته

 بام تقدمت ً وحمض عداوته، فقرعني هزوا،فبدأين ابن يارس بقبيح لفظه
 . بسوء رأيكَّبه إيل

 ،فالتفت إيل األصلع الرأس، وقد ازدحم الكالم يف حلقه كهمهمة األسد
 ! يا أبا سليامن؟ًأوكنت فاعال: هأو كقعقعة الرعد، فقال يل بغضب من

 . ي واهللا، لو أقام عىل رأيه لرضبت الذي فيه عيناكإ :له فقلت
فأغضبه قويل إذ صدقته، وأخرجه إيل طبعه الذي أعرفه به عند 

أو يدير ! مثلك من يقدر عىل مثيل أن جيرس؟! يا بن اللخناء: الغضب، فقال
 ،ويلك إين لست من قتالك! ؟اسمي يف هلواته التي ال عهد هلا بكلمة حكمة

 .وال من قتىل صاحبك، وإين ألعرف بمنيتي منك بنفسك
 فنكسني عن فريس، وجعل يسوقني، فدعا ،ثم رضب بيده إىل ترقويت

 فمد عنقي ،إىل رحى للحارث بن كلدة الثقفي، فعمد إىل القطب الغليظ
 .ّخنبكلتا يديه وأداره يف عنقي، ينفتل له كالعلك املس

غنوا عني سطوته، وال كفوا عني رشته، أؤالء وقوف، ما وأصحايب ه
 . ، فإهنم ملا نظروا إليه كأهنم نظروا إىل ملك موهتمًفال جزاهم اهللا عني خريا
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فوالذي رفع السامء بال أعامد، لقد اجتمع عىل فك هذا القطب مائة 
 فدلني عجز الناس . فام قدروا عىل فكه، من أشد العرب،رجل أو يزيدون

 .  أو قوة ملك قد ركبت فيه،ه أنه سحر منهعن فتح
، وإال ًففكه اآلن عني إن كنت فاكه، وخذ يل بحقي إن كنت آخذا

 ومستقر مكرمتي، قد ألبسني ابن أيب طالب من العار ما ،حلقت بدار عزي
 .رصت به ضحكة ألهل الديار

!  ما ترى إىل ما خيرج من هذا الرجل؟:فالتفت أبو بكر إىل عمر وقال
 . يف صدرهًاليتي ثقل عىل كاهله، وشجان وأك

 فيه دعابة ال تدعه حتى تورده فال تصدره، : فقال،فالتفت إليه عمر
 ال يدعانه ،وجهل وحسد قد استحكام يف خلده، فجريا منه جمرى الدماء

 .حتى هيينا منزلته، ويورطاه ورطة اهللكة
  ادعوا إيل قيس بن سعد بن عبادة:ثم قال أبو بكر ملن بحرضته

 .األنصاري، فليس لفك هذا القطب غريه
، طوله ثامنية عرش ً طويالً وكان قيس سياف النبي، وكان رجال:قال

 يف عرض مخسة أشبار، وكان أشد الناس يف زمانه بعد أمري املؤمنني ًشربا
 .»عليه السالم«

إنك من شدة البدن بحيث أنت، ففك !  يا قيس: فقال له،فحرض قيس
 .يك خالدهذا القطب من عنق أخ

 ! ومل ال يفكه خالد عن عنقه؟:فقال قيس
 . ال يقدر عليه:قال
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وهو نجم عسكركم، وسيفكم عىل ـ ه أبو سليامن ي فام ال يقدر عل:قال
 !كيف أقدر عليه أنا؟ ـ أعدائكم

 . له وخذ فيام حرضت، دعنا من هزئك وهزلك:قال عمر
 !عليه؟ جتربوين ً، أو كرهاً أحرضت ملسألة تسألوهنا طوعا:فقال
 .ً وإال فكرها،ً إن كان طوعا:فقال له

خذل اهللا من يكرهه مثلك، إن بطنك !  يا بن صهاك:قال قيس
 .عجب[ وإن كرشك لكبرية، فلو فعلت أنت ذلك ما كان منك ،لعظيمة
 . أسنانه بأناملهت فخجل عمر من قيس بن سعد، وجعل ينك]:قال

 . وما بذلك منه، اقصد ملا سألت:فقال أبو بكر
 لو أقدر عىل ذلك ملا فعلت، فدونكم وحدادي املدينة، ، واهللا:ال قيسفق

 .فإهنم أقدر عىل ذلك مني
 .  ال ينفتح حتى نحميه بالنار:فأتوا بجامعة من احلدادين، فقالوا
 ما بك من ضعف عن ، واهللا: فقال،ًفالتفت أبو بكر إىل قيس مغضبا

حبيبك أبو احلسن،  يعيب عليك فيه إمامك وًفكه، ولكنك ال تفعل فعال
 فحصد ،ًسالم عوجام اخلالفة ليبتغي اإلراوليس هذا بأعجب من أن أباك 

سالم بوليه، وأقام دينه اهللا شوكته، وأذهب نخوته، وأعز اإل) أو فخضد(
 .بأهل طاعته، وأنت اآلن يف حال كيد وشقاق

يا بن أيب : ، فقالً وامتأل غيظا،ً فاستشاط قيس بن سعد غضبا:قال
، بلسان طلق، وقلب جري، ولوال البيعة ً محياَن لك عندي جواباإ! قحافة
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 .التي لك يف عنقي لسمعته مني
 لئن بايعتك يدي مل يبايعك قلبي وال لساين، وال حجة يل يف عيل ،واهللا

ٍكالتي نقضت غزهلا من بعد قوة {بعد يوم الغدير، وال كانت بيعتي لك إال  ِ ِ َِّ ْ َ ُْ َ َََّ ْ َْ ََ َ
ًأنكاثا َ ْ َ{)١(. 

 وال خائف من معرتك، ولو سمعت ،أقول قويل هذا غري هائب منك
إن كان أيب رام اخلالفة فحقيق . ً ملا فتح لك مني صلحاًةأهذا القول منك بد

من يرومها بعد من ذكرته، ألنه رجل ال يقعقع بالشنان، وال يغمز جانبه 
خ أشوس، بخالفك ذكغمز التينة، ضخم صنديد، وسمك منيف، وعز با

 صميم، وال حسب ّعز أيتها النعجة العرجاء، والديك النافش، الواهللا
 .كريم

 لئن عاودتني يف أيب ألجلمنك بلجام من القول يمج فوك منه ،وأيم اهللا
، دعنا نخوض يف عاميتك، ونرتدى يف غوايتك، عىل معرفة منا برتك ًدما

 .احلق واتباع الباطل
وال أعدل عن واليته،  ، إمامي، ما أنكر إمامتهًن علياإ :وأما قولك

فأنا إن !  بإمامته وواليته، يسألني عنه؟ًوكيف أنقض وقد أعطيت اهللا عهدا
 وعهد ،ألقى اهللا بنقض بيعتك أحب إىل أن انقض عهده وعهد رسوله

 .وصيه وخليله
 .  وإن شاؤوا عزلوك،وما أنت إال أمري قومك، إن شاؤوا تركوك

                                     
 .  من سورة النحل٩٢اآلية ) ١(
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مر إىل من ا ارتكبته، وسلم األفتب إىل اهللا مما اجرتمته، وتنصل إليه مم
 بواليتك دونه، وجلوسك يف ًهو أوىل منك بنفسك، فقد ركبت عظيام

موضعه، وتسميتك باسمه، وكأنك بالقليل من دنياك وقد انقشع عنك كام 
 .ً وأضعف جنداًينقشع السحاب، وتعلم أي الفريقني رش مكانا

 موالي وموالك ،موالي، هو واهللا.) ظ: يف أنه(وأما تعيريك إياي فإنه 
 .وموىل املؤمنني أمجعني

أنى يل بثبات قدم، أو متكن وطئ حتى ألفظك لفظ املنجنيق .. آه.. آه
 .بالعيان عن اخلرب ، ونكتفيًاحلجرة، ولعل ذلك يكون قريبا

 . ونفض ثوبه ومىض،ثم قام
 .أبو بكر عام أرسع إليه من القول إىل قيس وندم

 ً.طب يف عنقه أياماوجعل خالد يدور يف املدينة والق
 قد واىف عيل بن أيب طالب الساعة من : فقال له،ثم أتى آت إىل أيب بكر

 .سفره، وقد عرق جبينه، وامحر وجهه
  واألشوس بن األشجع،بن رساقة الباهيل فأنفذ إليه أبو بكر األقرع

 .»صىل اهللا عليه وآله«إىل أيب بكر يف مسجد رسول اهللا  الثقفي يسأالنه امليض
إن أبا بكر يدعوك ألمر قد أحزنه، وهو !  يا أبا احلسن:ياه فقاالفأت

 .»صىل اهللا عليه وآله«إليه يف مسجد رسول اهللا  يسألك أن تصري
 .فلم جيبهام
 !ما ترد علينا فيام جئناك له؟!  يا أبا احلسن:فقاال
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إىل  جيب عىل القادم أن ال يصري  بئس واهللا األدب أدبكم، أليس:فقال
لكم حاجة فاطلعوين كان جلبتهم إال بعد دخوله يف منزله، فإن الناس يف أ

 .أقضيها إن كانت ممكنة إن شاء اهللا تعاىل عليها يف منزيل حتى
 . فأعلامه بذلك، إىل أيب بكرافصار

 . قوموا بنا إليه:فقال أبو بكر
 عىل »عليه السالم«بأرسهم إىل منزله، فوجدوا احلسني  ومىض اجلمع
إن رأيت أن ! يا أبا عبد اهللا: له أبو بكر  ليبتاعه، قالًالباب يقلب سيفا

 .لنا عىل أبيك تستأذن
 . نعم:فقال

  فدخلوا ومعهم خالد بن الوليد، فبدأ به اجلمع،ثم استأذن للجامعة
نعمت : مثل ذلك، فلام نظر إىل خالد قال بالسالم، فرد عليهم السالم

 . القالدة قالدتكَعمِن!  يا أبا سليامنًصباحا
 .جل ال نجوت مني إن ساعدين األ، واهللا يا عيل:قالف

 والذي فلق ـ أف لك يا بن دميمة، إنك :»عليه السالم «فقال له عيل
هون، وما روحك يف يدي لو أشاء إال كذبابة  عندي ألـاحلبة وبرأ النسمة 

ها، ودعنا بحالنا ءمنه، فاغن عن نفسك غنا إدام حار فطفقت وقعت عىل
بمن أنت أحق بالقتل منه، ودع عنك يا أبا سليامن ما  قنكحكامء، وإال ألحل

 ، واهللا.املختمة إال علقمها  ال جترعت من اجلرار، واهللا.مىض، وخذ فيام بقي
لقد رأيت منيتي ومنيتك وروحي وروحك، فروحي يف اجلنة وروحك يف 

 .النار
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 . وسألوه قطع الكالم،بينهام  وحجز اجلميع:قال
أبا   إنا ما جئناك ملا تناقض منه:»يه السالمعل«أبو بكر لعيل  فقال

 ، عىل خاليفًمقيامـ يا أبا احلسن ـ سليامن، وإنام حرضنا لغريه، وأنت مل تزل 
تركناك فاتركنا، وال تردنا فريد عليك منا ما  جرتاء عىل أصحايب، وقدواإل

 . إىل تنويمكً ويزيدك تنويام،يوحشك
هللا منك ومن مجعك، وآنس يب  لقد أوحشني ا:»عليه السالم«عيل  فقال

 .كل مستوحش
نه ملا رأى تكاثف إ :ما ابن الوليد اخلارس، فإين أقص عليك نبأهأو

  وحمل،مجعه زها يف نفسه، فأراد الوضع مني يف موضع رفع جنوده وكثرة
ذي مجع، ليصول بذلك عند أهل اجلمع، فوضعت عنه عندما خطر بباله، 

 . ا كان اهللا لريىض بفعلهوهو عارف يب حق معرفته، وم وهم يب
سالم، وقلة  فنضيف هذا إىل تقاعدك عن نرصة اإل:فقال له أبو بكر

 !.  أم عن نفسك تفعل هذا؟!؟رغبتك يف اجلهاد، فبهذا أمرك اهللا ورسوله
  !مثيل يتفقه اجلاهلون؟ وعىل!  يا أبا بكر:»عليه السالم«عيل  فقال

بيعتي، وفرض عليكم  أمركم ب»صىل اهللا عليه وآله«إن رسول اهللا 
  .طاعتي، وجعلني فيكم كبيت اهللا احلرام يؤتى وال يأيت

  كام غدرت األمم بعد ميض،ستغدر بك أمتي من بعدي! عيليا  :فقال
األنبياء بأوصيائها إال قليل، وسيكون لك وهلم بعدي هناة وهناة، فاصرب، 

ال اهللا عز ، قً ومن رغب عنه كان كافرا،من دخله كان آمنا: أنت كبيت اهللا
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ًوإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا{: وجل ً َ ْ ْْ َ َْ َ َ َ َ َ َِ َّ َ َِ ْ ِ{)١(.  
 . وأنت خاتم الوصيني،ين وأنت سواء إال النبوة، فإين خاتم النبينيإو

 إال يف ثالثة مواطن ًوأعلمني عن ريب سبحانه بأين لست أسل سيفا
يقرب أوان  ني، وملتقاتل الناكثني، والقاسطني، واملارق: بعد وفاته، فقال

 .ذلك بعد
  ! وجيحد حقي؟، فام أفعل يا رسول اهللا بمن ينكث بيعتي منهم:فقلت
 . عليهمًحتى تلقاين، وتستسلم ملحنتك حتى تلقى نارصا فاصرب :قال
 ! أفتخاف عيل منهم أن يقتلونني؟:فقلت
، وإين عارف ً وال جراحاً ال أخاف عليك منهم قتال، تاهللا:فقال

ن تفنيهم بسيفك فيبطل أعلمني ريب، ولكني خشيت أها، وقد بمنيتك وسبب
 .الدين، وهو حديث، فريتد القوم عن التوحيد

ولوال أن ذلك كذلك، وقد سبق ما هو كائن، لكان يل فيام أنت فيه 
 .ظمئت إىل رشب الدماء ، وقدًشأن من الشأن، ولرويت أسيافا

ونعم وعند قراءتك صحيفتك تعرف نبأ ما احتملت من وزري، 
 .اخلصم حممد واحلكم اهللا
ا مل نرد هذا كله، ونحن نأمرك أن تفتح َّإن!  يا أبا احلسن:فقال أبو بكر

 وأثر يف حلقه بحمله، ،عن عنق خالد هذه احلديدة، فقد آمله بثقله لنا اآلن

                                     
 . من سورة البقرة١٢٥اآلية ) ١(
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 .وقد شفيت غليل صدرك منه
 لو أردت أن أشفي غليل صدري لكان :»عليه السالم«فقال عيل 

 ما قدته برجل ممن ، ولو قتلته واهللا. وأقرب للفناء،ى للداءالسيف أشف
 ما ًقتلهم يوم فتح مكة ويف كرته هذه، وما خياجلني الشك يف أن خالدا

 .يامن عىل قدر جناح بعوضةاحتوى قلبه من اإل
احلديد الذي يف عنقه فلعيل ال أقدر عىل فكه، فيفكه خالد عن  وأما

 ً.أوىل به إن كان ما تدعونه صحيحاعنه، فأنتم   أو فكوه أنتم،نفسه
 ،واهللا!  يا أبا احلسن: وعامر بن األشجع فقاال،فقام إليه بريدة األسلمي

عنقه إال من محل باب خيرب بفرد يد، ودحا به وراء ظهره،  ال يفكه عن
 . تعرب الناس عليه وهو فوق زندهًومحله وجعله جرسا

  .ًخاطبه، فلم جيب أحدا فيمن ً فخاطبه أيضا،إليه عامر بن يارس وقام
 سألتك باهللا وبحق أخيك املصطفى رسول اهللا :أبو بكر إىل أن قال له
 . وفككته من عنقه،ًإال ما رمحت خالدا

 كثري احلياء، فجذب »عليه السالم«فلام سأله بذلك استحيى، وكان 
 يف يده، فانفتل  إليه، وجعل خيذف من الطوق قطعة قطعة ويفتلهاًخالدا

 .كالشمع
 . آه يا أمري املؤمنني:م رضب باألوىل رأس خالد، ثم الثانية، فقالث

عىل كره منك، ولو مل تقلها   قلتها:»عليه السالم«فقال أمري املؤمنني 
 ألخرجت الثالثة من أسفلك، ومل يزل يقطع احلديد مجيعه إىل أن أزاله عن

 .عنقه
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طاها اهللا  ويتعجبون من القوة التي أع،وهيللون وجعل اجلامعة يكربون
 .)١( شاكرينوا، وانرصف»عليه السالم«سبحانه أمري املؤمنني 

 . رأيت هذا اخلرب يف بعض الكتب القديمة بأدنى تغيري:يضاحإ
 :ونقول

 :إن لنا مع الرواية املتقدمة وقفات عديدة، هي التالية
  :ال دليل على كذب الرواية املتقدمة

 :إننا قبل كل يشء نقول
ًيكون دليال عىل كذب ما ورد يف النصوص ليس ثمة ما يصلح أن 

املتقدمة، بل لعل هناك الكثري من الشواهد التي تؤكد عىل أن غياب عيل 
. ، واخلرية من حمبيه عن ساحة الرصاع كان غاية أمنياهتم»عليه السالم«

 .ًحتى لو كان هذا الغياب مستندا إىل قتلهم إن أمكنهم ذلك
فكان أبوك  «:ن أيب بكر، بقولهوقد رصح معاوية يف رسالته ملحمد ب

ومها به اهلموم، وأرادا به . وفاروقه أول من ابتزه حقه، وخالفه عىل أمره
 .)٢(»..العظيم الخ

                                     
 ١٥٣ـ  ١٤٨األنوار العلوية ص و٣٨٤ ـ ٣٧٨إرشاد القلوب للديلمي ص) ١(

 وقد رواه املجليس عن بعض الكتب ١٧٤ ـ ١٦١ ص٢٩بحار األنوار جو
 .١٦٩ـ  ١٦٦بن محزة الطويس صالناقب الثاقب يف امل: وراجع. القديمة

اإلحتجاج  و٢٠٠ ص٣ج) الپحتقيق شارل ( و ١٣ ـ ١١ ص٣مروج الذهب ج) ٢(
= ال ـاموس الرجـق و٥٧٧ ص٣٣وار جـار األنـبح و٢٧٢ ص١ربيس جـلطل
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بالقتل حني جيء به لبيعة أيب » عليه السالم«ًوتقدم أهنم هتددوا عليا 
 .بكر

وسيأيت إن شاء اهللا كيف أن عمر قرر قتل أهل الشورى املخالفني 
والشواهد عىل هذا .. »عليه السالم«ومن بينهم عيل .. عوفلقرار ابن 

 ..األمر عديدة
  :الرواية من املشهورات

ثم اعلم أن هذه القصة من املشهورات بني  «:»رمحه اهللا«قال املجليس 
 .)١(»اخلاصة والعامة، وإن أنكره بعض املخالفني

  :احلديث عند أهل السنة
إنه سأل « :ل ابن أيب احلديدأما هذا احلديث عند أهل السنة، فقد قا

عليه «النقيب أبا جعفر حييى بن أيب زيد، عن السبب يف عدم قتلهم لعيل 
 ..»السالم

 !أحق ما يقال يف حديث خالد؟« :إىل أن قال له
 .ً إن قوما من العلوية يذكرون ذلك:فقال

                                     
موسوعة اإلمام عيل بن  و١٢٠لمنقري صلصفني  و١١٩ ص١٠لتسرتي جل= 

غاية املرام  و٤٤ ص٦نة والتاريخ ج يف الكتاب والس»عليه السالم«أيب طالب 
 .١٢٣ ص٦ وج٣٠٩ ص٥ج

 .١٣٨ ص٢٩بحار األنوار ج) ١(
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ًأن رجال جاء إىل زفر بن اهلذيل، صاحب أيب :  وقد روي:ثم قال
ام يقوله أبو حنيفة يف جواز اخلروج من الصالة، بنحو ، فسأله عحنيفة

 !الكالم والفعل الكثري، أو احلدث؟
 ! إنه جائز، قد قال أبو بكر يف تشهده ما قال:فقال

 ! وما الذي قاله أبو بكر؟:فقال الرجل
 . ال عليك:قال

 أخرجوه، أخرجوه، قد كنت :فأعاد عليه السؤال ثانية، وثالثة، فقال
 .ن أصحاب أيب اخلطابث أنه مَّحدُأ

 ! فام الذي تقوله أنت؟:قلت له
 .. أنا استبعد ذلك، وإن روته اإلمامية:قال
 أما خالد، فال أستبعد منه اإلقدام عليه، بشجاعته يف نفسه، :ثم قال
ولكنني أستبعده من أيب بكر، فإنه كان ذا ورع، ومل يكن .. ولبغضه إياه

 هللا اضاب فاطمة وقتل عيل، حاشومنع فدك، وإغ، ليجمع بني أخذ اخلالفة
 ..من ذلك

 ! أكان خالد يقدر عىل قتله؟:فقلت له
 نعم، ومل ال يقدر عىل ذلك، والسيف يف عنقه، وعيل أعزل، غافل :قال

 .قد قتله ابن ملجم غيلة، وخالد أشجع من ابن ملجم! عام يراد به؟
 !فسألته عام ترويه اإلمامية يف ذلك، كيف ألفاظه؟

 .»كم عامل باليشء وهو يسائل «:فضحك وقال
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 .)١(».. دعنا من هذا:ثم قال
 : ونقول

 :وذلك ملا ييل.. من الواضح، أن استدالالت ابن أيب زيد ال تصح
مع أنه هو ..  إنه حياول التأكيد عىل أن ذلك من مرويات اإلمامية ـ١

 أن دليل أيب حنيفة هو فعل :وفيها.. نفسه قد روى لنا قصة زفر بن اهلذيل
 .. بكر هذاأيب

.. إنه كان ذا ورع:  وقوله، صدور ذلك من أيب بكرهستبعادإ  ـ٢
 ومنع فدك، وإغضاب ،مل يكن ليجمع بني أخذ اخلالفة: يناقض قوله

 ..»عليه السالم«فاطمة، وقتل عيل 
، وال يصح بام وصفه بهفإن من يرتكب تلك األمور، ال يصح وصفه 

يفعل ذاك، ال يتحرج من أن هذا  من : أو فقل.. هللا من ذلكاحاش: أن يقال
 ..رضار بمصاحلهإال إن كان هو اإل.. جزه عن ذلك يشءحيوال 

 : وقال أبو القاسم الكويف
 ال جيوز الكالم : فقالوا،شهرته منهباحتج بذلك قوم من فقهاء العامة «

 . فإن أبا بكر فعل ذلك للرضورة،بعد التشهد وقبل التسليم
ن أبا بكر قال ذلك بعد أن سلم يف  فإ، ال جيوز ذلك:وقال آخرون

                                     
لسيد هاشم لغاية املرام  و٣٠٢ و ٣٠١ ص١٣رشح هنج البالغة للمعتزيل ج )١(

 .٣٤٧ و ٣٤٦ ص٥البحراين ج
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 .)١(»نفسه
 :وقال ابن شاذان

ولون فيام كان من أيب بكر يف  ما تق: ولوكيع،فقيل لسفيان وابن حي«
 !؟ذلك

 .كانت سيئة مل تتم :ًفقالوا مجيعا
وما بأس بقتل رجل يف  : فيقولون،وأما من جيرس من أهل املدينة

ريق األمة وصدهم عن بيعة  أراد تفًا، إنه إنام أراد قتله ألن عليصالح األمة
 . أيب بكر

 ويستشنعه فال ،فهذه روايتكم عىل أيب بكر إال أن منكم من يكتم ذلك
 .يظهره

 يف باب من أحدث ،وقد جعلتم هذا احلديث حجة يف كتاب الصالة
 . إن صالته تامة:قبل أن يسلم وقد قىض التشهد

مت من  إذا أنا سل:ال فق،وذلك أن أبا بكر أمر خالد بن الوليد بأمر
 .صالة الفجر فافعل كذا وكذا
 ، فخاف إن هو سلم أن يفعل خالد ما أمره به،ثم بدا له يف ذلك األمر

 .ثم سلم ،]به[يا خالد ال تفعل ما أمرتك : فلام قىض التشهد قال
 يا با : فقال له بعض أصحابه،وقد حدث به أبو يوسف القايض ببغداد

 !؟]به[كر خالد بن الوليد  وما الذي أمر أبو ب،يوسف
                                     

 .١٥ ص١ القاسم الكويف جيبألستغاثة اإل) ١(
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 .)١(!؟» وما أنت وذاك، اسكت:فانتهره وقال له
  :موقف املعتزيل

 قول ابن أيب احلديد يف موضع آخر من :ًومن الغريب أيضا.. هذا
 :كتابه، وهو يورد مطاعن الشيعة عىل أيب بكر

ال :  إنه تكلم يف الصالة قبل التسليم، فقال:الطعن الثاين عرش، قوهلم«
 .خالد ما أمرتهيفعلن 
 ولذلك جاز عند أيب حنيفة أن خيرج اإلنسان من الصالة :قالوا

وهبذا احتج أبو . »بالكالم، وغريه من مفسدات الصالة، من دون تسليم
 .حنيفة

 : واجلواب
 .أن هذا من األخبار التي تنفرد هبا اإلمامية، ومل تثبت

ديث، وإنام وأما أبو حنيفة فلم يذهب إىل ما ذهب إليه ألجل هذا احل
احتج بأن التسليم خطاب آدمي، وليس هو من الصالة وأذكارها، وال من 

ضدها، ولذلك يبطلها قبل التامم، ولذلك ال يسلم املسبوق  أركاهنا، بل هو
ًتبعا لسالم اإلمام، بل يقوم من غري تسليم، فدل عىل أنه ضد للصالة، 

دة، ولذلك استوى ومجيع األضداد بالنسبة إىل رفع الضد عىل وترية واح
 . الكل يف اإلبطال قبل التامم، فيستوي الكل يف اإلنتهاء بعد التامم

                                     
 .١٥٩ و ١٥٧بن شاذان صالاإليضاح ) ١(
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وما يذكره القوم من سبب كالم أيب بكر يف الصالة أمر بعيد، ولو كان 
ًأبو بكر يريد ذلك ألمر خالدا أن يفعل ذلك الفعل بالشخص املعروف 

َوهو نائم ليال يف بيته، وال يعلم أحد من الفاعل ً)١(. 
 :ونقول

 :إن يف كالمه هذا مواضع عديدة للنظر واملناقشة
مع أنه هو نفسه قد . إن هذه األخبار تنفرد هبا اإلمامية:  إنه قالً:فأوال

أن أبا حنيفة قد استند يف فتواه يف اخلروج من .. ذكر عن زفر بن اهلذيل
 ..الصالة بغري التسليم إىل فعل أيب بكر

 ..وكذلك زفر، مل يكونا من اإلمامية أن أبا حنيفة، :ومن الواضح
إن أبا حنيفة مل يستند يف فتواه إىل هذا احلديث، يكذبه ما : قوله :ًثانيا

نقله هو نفسه عن زفر بن اهلذيل من أن أبا حنيفة قد استند يف فتواه إىل هذا 
 ..احلديث بالذات
 .. إن جمرد االستبعاد ال يكفي لتكذيب األخبار:ًثالثا
، وهو بقتلهًر، من أنه لو كان أبو بكر يريد ذلك ألمر خالدا  ما ذك:ًرابعا

 .نائم يف بيته، وال يعلم أحد من الفاعل
ن إ :ً فإن املعتزيل مل يكن حارضا يف ذلك الوقت ليعرف..غري مقبول

 يف داخل بيته، أم مل يكن »عليه السالم«كان بإمكان خالد أن يصل إىل عيل 
 ..ًذلك ممكنا له

                                     
 .٢٢٣ و ٢٢٢ ص١٧ البالغة للمعتزيل جرشح هنج )١(
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، ألجل قتله مل يكن باألمر »عليه السالم«إىل عيل كام أن الوصول 
إال إن كان يف حال الصالة، كام صنع . السهل، مع شدة حذره، وكامل يقظته

» صىل اهللا عليه وآله«أنه حني بات عىل فراش النبي : وقد عرفنا. ابن ملجم
ليلة اهلجرة، مل يتمكنوا من إحلاق األذى به، رغم أهنم كانوا مسلحني، وكان 

  ً. أعزالهو
إن تدبري مؤامرات من هذا القبيل خيضع العتبارات يالحظها  :ًخامسا

ًاملعنيون، ربام ختفى عىل من مل يكن حارضا، بل رشيكا معهم فلعل اخلطة .. ً
كانت تقيض بارتكاب اجلريمة، فإذا ثار اهلاشميون من جهة، فاألمويون 

ـ صفة املصلح ويتخذ اخلليفة ـ من ثم .. يواجهوهنم من اجلهة األخرى
والساعي يف درء الفتنة بني الفريقني، ويقوم بحامية املجرم، وحفظه حتت 

وإبعاد األخطار .. شعار التقوى والورع، وحفظ اإلسالم، واملسلمني
 ..و.. و الكربى

: ال جمال لنسبته أليب حنيفة.. ما زعم أنه حجة أليب حنيفة :ًسادسا
زفر أعرف بأيب إن :  األحوال نقولًفلعله مل خيطر عىل باله أصال ويف مجيع

 .حنيفة، وأقرب إليه منه
  :السحاب عمامة، ال رداء

 كان يلبس »عليه السالم«ًوقد ذكرت احدى الروايات املتقدمة أن عليا 
 ..، واسمه السحاب»وآلهعليه صىل اهللا «رداء رسول اهللا 

صىل اهللا « اسم عاممة رسول اهللا »السحاب«مع أن املعروف هو أن 
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، وقد عممه هبا يف غزوة اخلندق )١(»عليه السالم«ً فكساها عليا »وآلهه علي
 .)٢(عىل رأسه تسعة اكوار

  :باألمس قتلتم ابنته
قتلتم «:  أن نساء بني هاشم خرجن يرصخن، وقلن: ذكرت الروايةـ ١

مع أن الرواية » ..ابنته باألمس، ثم أنتم تريدون اليوم أن تقتلوا أخاه إلخ
بعثت خادمتها إىل «:  أسامء بنت عميس ملا سمعت ذلكإن: نفسها تقول

 : »الزهراء
كانت عىل قيد احلياة، إال إذا كان » عليها السالم«مما يعني أن الزهراء 

، التي كانت قد »عليها السالم«أهنا بعثتها إىل بيت الزهراء : املقصود
 ..استشهدت

ًيها رضبا أنكم أوردتم عل: »قتلتم ابنته «:أو يكون املقصود بقوهلا
 ..»عليها السالم«سوف يؤدي إىل استشهادها 

عىل سبيل الغلط » عليها السالم«أو يكون الراوي قد ذكر اسم الزهراء 
 .بعثت هبا إىل عيل: وقد كان قصده أن يقول. واإلشتباه
 إن قول اهلاشميات هذا يدلنا عىل أن استشهاد الزهراء عىل يد تلك ـ ٢

. اس منذئذ وأهنا مل متت نتيجة مرض عرض هلاًالعصبة كان معروفا لدى الن

                                     
 .٢٥٠ ص١٦البحار ج: راجع )١(
 .٢٠٣ ص٢٠البحار ج )٢(
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 ..كام قد حيلو للبعض أن يسوق له
  :طوق خالد من جديد

ونحن يف غنى عن التنويه باملرارة الكبرية التي يرتكها طوق خالد عىل 
يف عنقه أمام ذلك اجليش » عليه السالم«نفس خالد، الذي وضعه عيل 

، وهو يعيش حالة الزهو وحوله األبطال والرجال.. الذي كان بقيادته
والغطرسة، واإلحساس بالتفوق بسالحه، وبمن هم حوله من الشجعان 

 .الذين حتت إمرته، ورهن إشارته
والذي يزيد يف هذه املرارة، أنه يرى أبغض الناس إليه يتغلب عليه، 

وليس حوله من األعوان من يقدر عىل مساعدته . وهو أعزل من السالح
 .. يف يشء

من نفس سالح خالد، الذي كان أعده ليكون وسيلة فتكه وقد استفاد 
مثار عجب، ووسيلة تندر، : به فأذله به، وجعل منه أضحوكة، أو فقل

وأسف حمبيه له، وشعور اجلميع .. ًوسببا يدعو للفرجة عليه، والعبث به
 .. بعجزهم عن مساعدته

قد ألبسني ابن أيب طالب من العار ما  «:ويكفي يف ذلك قول خالد
 .»..ت به أضحوكة ألهل الدياررص

 أن الذي فعل به ذلك كان وحده :واألغرب واألصعب من ذلك
 .القادر عىل مساعدته، وعىل إخراجه مما هو فيه

فال بد من احلضور بني يديه، واخلضوع له، والتامس رضاه، والصرب 
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عىل القوارع واللواذع، واإلعرتاف باحلق الذي طاملا جحده خالد وفريقه، 
 ..آمروا عىل طمسه، وإثارة الشبهات حولهوت

ّوقد خضع خالد، ومعه مجيع من وراءه، ممن دبر وقرر، وأمر ّ ..
بتخليص خالد من » عليه السالم«وريض عيل .. خضعوا لألمر الواقع

 .. املأزق الذي وضع نفسه فيه
ملعجزة هي » عليه السالم«ولكن املفاجأة الكربى كانت بإظهار عيل 

جزات بصورة متأنية وتدرجيية، تثري فضول كل ناظر من أعظم املع
ومراقب، وتدفعه ملراقبتها، ومتني طول مداها واستمرارها، بكل هلفة 

لفك الطوق عن » عليه السالم«أال وهي الطريقة التي اختارها .. وشغف
أن الرجل الذي حياولون قتله ليس كسائر الناس، بل : فإهنا أظهرت.. خالد

 من القدرات الغيبية، ما حيتم عىل كل عاقل منصف هو رجل إهلي، يملك
 ..أن خيضع إلمامته، وأن ينقاد له

جعل يقتطع بأصابعه من عمود احلديد الذي » عليه السالم«وذلك أنه 
ًهو قطب رحى قطعة قطعة، ويفتلها بيده، فتنفتل كالشمع، ثم رضب 

 !! املؤمننيآه، يا أمري: باألوىل رأس خالد، ثم الثانية، فاضطر ألن يقول
.. ومل يزل يقطع احلديد عىل هذا النحو إىل أن أزاله عن عنق خالد

 ..وجعل اجلامعة هيللون ويكربون، ويتعجبون الخ
  :إخالص أمساء بنت عميس

إنه ال شك يف أن أسامء بنت عميس حني أخربت أمري املؤمنني ثم 
ي بام جيري إنام انطلقت من شعورها بالواجب الرشع» عليه السالم«
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وال من غريه، بل ال » عليه السالم«ومل تكن تنتظر مكافأة منه . واألخالقي
إذا كان ذلك .. »عليه السالم«مانع من أن تتجسس عىل زوجها لصالح عيل 

ًهو ما يوجبه اهللا عليها يف حاالت كهذه، يراد هبا قتل ويص االوصياء غدرا 
ملن يغدر باملؤمنني، وأنه ال جيوز الوفاء .. ويف االحاديث ما يدل عىل ذلك

 .ًوال أن يعجل االنسان نفسه أمينا ملن خيون اهللا ورسوله، وخيون أماناته
ًوفقا ملا يذهب إليه أبو . هذا كله عىل فرض صحة الرواية املشار إليها

 ..حنيفة وغريه
كيف جازفت أسامء بإرسال خادمتها هبذا األمر إىل الزهراء  :وقد يقال

كون قد عرضت نفسها للخطر، لو أفشت تلك ، أال ت»عليها السالم«
!.. أو باحت به ملن يواليه أو يميل إليه؟!. اخلادمة رسها ملوالها أيب بكر؟

كام أهنا كان يمكنها أن جتعل من هذا الرس وسيلة ابتزاز ضد سيدهتا، 
فتهددها بإفشائه، كلام أرادت احلصول عىل يشء ال يمكنها احلصول عليه يف 

 !الظروف العادية؟
  :ونجيب

أسامء فقط هي التي سمعت كالم املتآمرين، إن : إن النص يقول
وهي طلبت من اخلادمة أن تقرأ هذه اآلية حني تدخل . وعرفت نواياهم

 . ، وحني خترج»عليها السالم«عىل الزهراء 
إهنا كانت : ر ومن قالم إن اخلادمة قد عرفت باأل:فمن الذي قال

 ! وجود مؤامرة فعلية؟قادرة عىل ان تستنبط من الكالم 
 إن املتآمر هو هذا :ولو فرض أهنا أدركت ذلك، فمن الذي قال هلا
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 !الشخص أو ذاك؟
ثم إن هذه اخلادمة بعد أن شاركت يف إفشال املؤامرة، قد أصبحت 

 .ختشى من افتضاح دورها يف ذلك
 أن األمور قد تسارعت، وتالحقت فلم تكن هناك :يضاف إىل ما تقدم

والتنفيذ كان حني فجر تلك .. ًك، فإن احلديث جرى ليالفرصة ألي حتر
 ..الليلة

ًعىل أن من املمكن واملقبول جدا أن تكون تلك اخلادمة من الصاحلات، 
 ..وكانت مأمونة لدى سيدهتا.. وعىل مثل رأي أسامء

 أننا مل نسمع أنه قد بدر منها ما يشري إىل إفشائها :وقد يشهد عىل ذلك
 ..ياهتاّرس أسامء، طيلة ح

  :أبو بكر يف مأزق
ًندم عىل ما أمر به خالدا، إذا كان  إن أبا بكر :وقد يقول قائل هنا

ُقتل » عليه السالم«ًوخيش من أن يتعرض بنو هاشم له بسوء، لو أن عليا 
ًفلامذا مل يذهب ليال إىل خالد يف ..  مل ينم تلك الليلةإذا كانو.. بسيف خالد

 !مره به، وينام من ثم قريرالعني؟بيته، وحيذره من تنفيذ ما أ
ً بأنه ال يشء يدل عىل أن أبا بكر كان شجاعا إىل حد :ويمكن أن جياب

أنه جيرؤ عىل أن يتنقل يف الليايل وحده، وال سيام بعد أن أصبح يواجه النقمة 
ومن سعد بن عبادة ورهطه، ومن كثريين من األوس .. من بني هاشم

الذين بايعوه مكرهني، أو مضطرين، واخلزرج، واملهاجرين واألنصار 
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فلعله كان خيشى عىل نفسه من انتقام هؤالء، حني يصادفونه يف تلك األزقة 
 .املظلمة وحده

ً، وبأنه مل يعد راغبا يف ً ملاذا مل خيرب خالدا بام يريد:ًولعلك تقول أيضا
 ! حني التقيا يف املسجد قبل رشوع الصالة؟»عليه السالم«قتل عيل 

ً بأنه ال دليل عىل أن أبا بكر قد صادف خالدا قبل :ًيضاوجياب أ
أن الصالة : رشوعه يف الصالة، بل قد يظهر من بعض نصوص هذه الرواية

قد أقيمت قبل حضور خالد، فلم يكن له سبيل إىل إعالمه بعدوله عن 
 .قراره سوى هذه الوسيلة التي أوجبت اإلفتضاح له وخلالد عىل حد سواء

 بأنه كان يمكن أليب بكر أن يأمر عمر بن اخلطاب وال جمال للقول
 .بإخبار خالد بعزوفه عن هذا األمر

ال دليل عىل حضور عمر لتلك الصالة باخلصوص، ولو حرض فقد إذ 
 .ال يوافق أبا بكر عىل رأيه هذا

وحتى لو وافقه عىل ذلك، فقد كان جيب عليه أن ينتظر جميء خالد، 
ه يف الصالة مع الناس من موجبات إثارة الذي قد يتأخر، فيكون عدم دخول

 .الظنون والشكوك فيه
  :الد خل×تقرير علي 

خلالد، إن كان سيفعل ما » عليه السالم« تقرير عيل :وقد لفت نظرنا
أمره به أبو بكر، قبل أن يتخذ يف حقه أي إجراء، فلام أجاب باإلجياب، 

 الذي أعده ّوظهر أنه قد أعد وسائل التنفيذ، حيث اشتمل عىل السيف
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 .بادر إىل إمساكه بإصبعيه، إىل غري ذلك مما ذكرته الرواية. لذلك
ًفلو أن خالدا أنكر ذلك، أو أنه ذكر أمرا آخر زعم أن أبا بكر قد طلبه  ً

ًسوف ال يفعل شيئا جتاه خالد، حتى لو كانت » عليه السالم«ًمنه، فإن عليا 
ها ال يكفي يف إدانة خالد فإن إخبار. أسامء قد أخربته بوجود مؤامرة عليه

 .وال غريه
ومن فوائد هذا التقرير حفظ أسامء بنت عميس وخادمتها من أن حتوم 
الشكوك حوهلام، فيام يرتبط بإفشاء الرس الذي قد حيتمل اطالعهام عليه 

 .بنحو أو بآخر
وأما سبب اعرتاف خالد هبذا األمر رغم خطورته، فألنه كان يشعر 

وألنه يعرف أن اخلليفة وسائر قريش » ليه السالمع«باألمن من سطوة عيل 
 .يقتله» عليه السالم«ًلن يدعوا عليا 

أو أنه أراد أن يظهر التجلد يف هذا املقام العسري، الذي عرف فيه أن 
 .أمره قد افتضح، فال جيديه اإلنكار

  :وتطويقه بقطب الرحىأخذه بإصبعيه 
 عىل النحو الذي ذكرته ًخالدا بإصبعيه،» عليه السالم«إن أخذ عيل ثم 

الرواية، حيث صاح صيحة، وأحدث يف ثيابه، وكادت عيناه تسقطان من 
رأسه، يشري إىل مدى ضعف خالد، وسقوطه عن املحل الذي يضع فيه 

عليه «فإنه ـ عىل حد تعبري أمرياملؤمنني . نفسه، أو يضعه فيه أولياؤه وحمبوه
 ..ًكان أضيق إستا من ذلك: ـ» السالم
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 ظهور هذا األمر أمام أهل املسجد، ثم وضع الطوق يف عنقه، كام أن
حني لقيه خارج املدينة ففضحه أمام عسكره، الذي كان فيه األبطال 

إن ذلك . وغري ذلك مما جرى.. ًومل يكن عيل حيمل سالحا.. والشجعان
كله يدخل يف سياق التشهري بخالد إلظهار حقيقته وحجمه الطبيعي أمام 

ام يصول بقدرة غريه ويبطش بالناس عىل سبيل الغدر، وال وأنه إن. املأل
 .يشء أكثر من ذلك

  :’قتل رسول اهللا 
صىل اهللا عليه « لطاملا أردتم هذا من رسول اهللا :وقول نساء بني هاشم

صىل اهللا عليه «يدل عىل أن استشهاد رسول اهللا ..  فلم تقدروا عليه»وآله
 جيتمع هنا مع ما كنا قد قررناه يف فكيف.. ً مل يكن شائعا بني الناس»وآله

ً قد قىض شهيدا »صىل اهللا عليه وآله«كتابنا الصحيح من سرية النبي من أنه 
 !..ًمسموما؟

 : ونجيب بأمرين
ولذلك ..  إن ما ذكرناه ال يدل عىل معروفية ذلك وشيوعه:األول

. »عليهم السالم«استندنا فيه إىل النصوص الواردة عن أهل بيت العصمة 
م إىل قرائن من الروايات التي أوردها غريهم، وتضمنت اإلشارة ث

 .والتلميح دون الترصيح
 أن يكون مقصود نساء بني هاشم هو القتل بالسالح، ال القتل :الثاين

 .بواسطة دس السم الذي قد خيفى عىل اكثر الناس
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  :تناقض واختالف
ً إن ثمة تناقضا واختالفا بني نصوص هذه احل: قد يقال ـ١ ادثة، فمنها ً

ًكان وحده منفردا وبدون سالح، حني » عليه السالم«ًبأن عليا : ّما رصح
، »عليه السالم«فأخذه عيل .. لقيه خالد، وأراد أن يرضبه بعمود من حديد

 ..وطوقه إياه
كان يف مجاعة » عليه السالم«إنه :  رواية الديلمي، التي تقول:ومنها

زبري، وغالمان آخران أحدمها لعله من عامر، واملقداد، وأبو ذر، وال: منهم
 .»رمحهام اهللا تعاىل«ولد عقيل بن أيب طالب 

 :ونقول
لو صح وجود تناقض يف بعض النصوص، فهو ال يسقط مجيع 
نصوص الرواية عن اإلعتبار، بل هو يدل عىل سقوط مورد التناقض عن 

 . صالحية اإلستدالل به، حيث ال يدرى أي النصني هو الصحيح
لرتجيح أحد النصني إىل الرجوع إىل وسائل أخرى، مثل وحيتاج 

 .التصحيح السندي ألحدمها، وتضعيف اآلخر، ونحو ذلك
قد انفرد عن اصحابه » عليه السالم«عىل أن من اجلائز أن يكون 

 ..هؤالء، بعد أن رآه خالد معهم، فأراد أن يغدر به
أخذ » معليه السال«إنه :  وتناقض آخر فإن رواية الديلمي تقول ـ٢

برتقوة خالد، وجعل يسوقه حتى بلغ به إىل رحى للحارث بني كلده 
 ..فأدار قطبها عىل عنقه. الثقفي

 إن عمود احلديد كان يف يد خالد، فرفعه :وتقول الرواية األخرى
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 .، فأخذه من يده ثم طوقه به»عليه السالم«ليرضبه به، فوثب 
يص لرفع التناقض من فال حم..  أن الواقعة واحدة مل تتكرر:والظاهر

بأنه وثب إىل العمود الذي يف يد خالد، فانتزعه منه ثم جره إىل : القول
أو أنه أراد أن يطعنه . موضع الرحى، فوضع ذلك العمود نفسه يف عنقه

 ..ًعمودا أعظم منه فكان عمود الرحى هو املطلوب فطوقه اياه

  :حبق القرب ومن فيه
 القسم بالقرب وبصاحبه عىل أمري أظهرت النصوص املتقدمة شدة تأثري

، حتى إن العباس هو الذي أشار عليهم باإلستفادة »عليه السالم«املؤمنني 
ًبفك الطوق عن خالد، مظهرا » عليه السالم«من هذا األمر، إلقناع عيل 

 . ثقته من النتيجة
ًوهذا أمر بالغ األمهية، خصوصا إذا قيس بام أظهره الفريق اآلخر من 

كام قرره أمري املؤمنني .. »صىل اهللا عليه وآله«امم بموت رسول اهللا عدم اإلهت
 !ًما يل أراك متحازنا؟: ، حني قال له أبو بكر»عليه السالم«

ًمتهام إياه بعدم ..  إنه عناين ما مل يعنك:»عليه السالم«فقال أمري املؤمنني 
اضطر أبا بكر ، األمر الذي »صىل اهللا عليه وآله«اإلهتامم ملوت سيد املرسلني 

عليه «إىل حماولة تربئة نفسه من ذلك، فانقلب موقفه من استهجان حزن عيل 
 .)١(ًإىل السعي جلمع الشواهد عىل أنه هو اآلخر أيضا حزين» السالم

                                     
 ٧ج) ط مؤسسة الرسالة( وكنز العامل ٣١٢ ص٢الطبقات الكربى البن سعد ج) ١(

 .٣٩٧ ـ ٣٩٦ص ١٨جهناية اإلرب  وعن ٨٢ ص٢ وحياة الصحابة ج٢٣٠ص
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ًإن أبا بكر أظهر مزيدا :  قوهلم:ولعل من الشواهد الظاهرة عىل ذلك
صىل اهللا عليه «اهللا حني وفاة رسول أو عدم اإلهتامم الظاهر من التامسك 

، حتى عدوا ذلك من شجاعته، التي ال تبلغها حتى شجاعة عيل »وآله
صىل «، الذي كان ال حيسد عىل حالته حني وفاة رسول اهللا »عليه السالم«

 .»اهللا عليه وآله
، وانرصفوا إىل »صىل اهللا عليه وآله« أهنم تركوا جنازة النبي ويؤيد ذلك

لحصول عىل اخلالفة بعده، فلم حيرضوا دفنه، ومل ًسقيفة بني ساعدة، سعيا ل
.. ًخيربوا بأمرهم هذا الصاحب الرشعي هلذا املقام، وال أحدا من بني هاشم

يف يوم الغدير، برعاية وأمر من رسول اهللا » عليه السالم«رغم بيعتهم لعيل 
 ، وفق اهلدى واألمر اإلهلي الصارم واحلازم، حسبامنفسه» صىل اهللا عليه وآله«

 .»صىل اهللا عليه وآله«ح من سرية النبي األعظم يالصح: أوضحناه يف كتاب
  !!:خالد يهاجم أبا بكر

ً أن خالدا حني قدم عىل أيب بكر مطوقا بقطب الرحى :وقد الحظنا ً
بادر أبا بكر بقواذع القول، وقوارصه، واهتمه بالضعف، وبعدم األهلية 

 ..للمقام الذي وضع نفسه فيه
» عليه السالم«أراد حتريض أيب بكر عىل عيل   :لك أنهونظن أن سبب ذ

شزرات أعينهم من : من جهة ـ كام ظهر من قوله أليب بكر عن عيل ومجاعته
عاءات ِّن هذه جمرد ادمع أ. ًحسدك، أبدت حنقا، وقرحت آماقهم ملكانك

 .من قبل خالد
ًثم أراد خالد أيضا أن يغطي بذلك عىل ضعفه الظاهر بتحميل آمره 
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 .. ولية ما حدثمسؤ
 بأن أبا بكر مل حيرض ذلك السجال الذي جرى بني أمري :مع العلم

بل كان خالد هو .. وبني خالد، وال عاين ما جرى» عليه السالم«املؤمنني 
، رغم أنه كان قد ذاق مرارة املواجهة »عليه السالم«املبادر للتعدي عىل عيل 

ه بإصبعيه حتى أحدث يف معه، يف املسجد، يف صالة الصبح، حني أخذ رقبت
 ..ثيابه، وكادت عيناه أن تسقطا

  :الناس جعلوا أبا بكر يف ذلك املقام
ً أبا بكر مل يأخذ موقعه الذي هو فيه استنادا إىل :وقد رصح خالد بأن

ترصيح أو تلميح من اهللا ورسوله، وإنام الناس هم الذين جعلوه فيه مع 
با بكر نفسه هو الذي مهد األمور فإن أ. ًحتفظنا الشديد حتى عىل هذا أيضا

 ..وأعانه عىل ذلك أولئك الذين دبر األمر معهم. ليصل إىل هذا املقام
  :احلديث عن املرتدين

وسيأيت يف .. وقد ورد يف كلامت خالد إشارة إىل حربه مع املرتدين
كتابنا هذا إن شاء اهللا بعض ما يرتبط هبذا األمر، حني التعرض ملوقف عيل 

 .إهنا تسمية غري صحيحة: وقلنا.. مما يسمى بحروب الردة» المعليه الس«
 ؟×أين لقي خالد عليا:!  

ً ما ورد يف رواية الديلمي، من أن خالدا لقي عليا :ويستوقفنا هنا عليه «ً
 ..ومن معه حني رجوعه من الطائف إىل جدة» السالم

 صىل«ً أن تطويق خالد قد حصل بعيدا عن مدينة الرسول :وهذا معناه
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ومل تذكر لنا الرواية سبب سفر عيل .. بعرشات الكيلومرتات» اهللا عليه وآله
 ..ومن معه إىل تلك املناطق النائية» عليه السالم«

وربام يكون الصحيح . »روية«وقد حددت الرواية املوضع وسمته بـ 
 .»رويثة«: هو

 . منهل بني مكة واملدينة، وهي عىل ليلة من املدينة:قال ابن السكيت
ليلتني، ألهنا بعد وادي الروحاء ببضعة عرشة : وصوابه. كذا قال املجد

 .)١(ًإهنا عىل ستني ميال من املدينة: ًميال، ولذا قال األسدي
 .ًولكن يبقى اإلشكال قائام، فإن رويثة ال تقع بني الطائف وجدة

  :عمر عظيم البطن، كبري الكرش
يم البطن، كبري  بأنه عظ:وقد وصف قيس بن سعد عمر بن اخلطاب

عليه «وهي الصفات التي حاولوا أن يلصقوها بعيل أمري املؤمنني . الكرش
 ..وقد بينا بطالن ذلك فيام تقدم.. »السالم
  : يغيب أياما×علي 

مل يكن يف املدينة، بل » عليه السالم«ً بأن عليا :ورصحت رواية الديلمي
ًبقي غائبا عنها أياما، وكان خالد يتجول يف أزقت ها والقطب يف عنقه يف تلك ً

 . »عليه السالم«األيام إىل أن عاد عيل 
وهذا ال شك مما يزيد يف فضح حقيقة ما يدعيه خالد لنفسه من 

                                     
 .١٢٢٥ و ١٢٢٤ ص٤وفاء الوفاء ج: راجع) ١(
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ًويزيده ذال إىل ذل، وخزيا إىل خزي. الشجاعة ً.. 
  :ِنعم القالدة قالدتك

 خلالد،» عليه السالم«ًوال نريد أن نتوقف كثريا أمام قول أمري املؤمنني 
لكي يظهر خالد عىل حقيقته، . »نعم القالدة قالدتك«: وهو بني يديه

وحيث ثارت ثائرة خالد، وأظهر خبث طويته، وسوء نواياه حني أجاب 
 : بقوله
 .»واهللا يا عيل، ال نجوت مني إن ساعدين األجل«

ِفظهر حينئذ حلم أمري املؤمنني   عنه، وسامحته، وسجاحة» عليه السالم«ٍ
ُخلقه، وسالم  .ومل يكلمه إال بام هو أهله عند اهللا. ة نواياهُ

  !:على مثلي يتفقه اجلاهلون؟
 كيف أن أبا بكر قد حاول أن يوحي :ًوقد أظهرت رواية الديلمي أيضا

هو الذي تعرض خلالد، واعتدى عليه، » عليه السالم«ًأن عليا : للناس
نا ضحية أن أبا بكر وخالد كا: ملجرد أنه من أصحاب أيب بكر، مما يعني

 .هلام» عليه السالم«مالحقة عيل 
ًوبذلك يكون قد حرف الوقائع عمدا، ورصف الناس عن الربط بني  ّ

حيث قال أبو بكر وهو .. ما جرى بينه وبني خالد وعيل حني صالة الصبح
 .أو نحو ذلك» ال تفعل يا خالد ما أمرتك، فإن فعلت قتلتك«: يف الصالة

 حكاية ما جرى، لكي يبطل بذلك ما إىل» عليه السالم«فبادر عيل 
 . يسعى إليه أبو بكر
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ولكن أبا بكر واصل حديثه بطريقة تظهر جتاهله ملا أجاب به عيل 
بتقاعده عن » عليه السالم«اهتام عيل : ، حيث أضاف إليه»عليه السالم«

 .نرصة اإلسالم، وقلة رغبته يف اجلهاد
عىل مثيل يتفقه  :من رصاحته وقال له» عليه السالم«ّفصعد عيل 

َّثم بني غدرهم به، وذكرهم بام كان رسول اهللا .. اجلاهلون صىل اهللا عليه «ّ
ًوذكرهم أيضا بام أوصاه به من ..  أمرهم به، وأنه فرض طاعته عليهم»وآله ّ

وأنه لوال خوف ردهتم عن التوحيد . قتال الناكثني، والقاسطني، واملارقني
 . ورسوله فيهّجلرد سيفه يف من غدر به، وخان اهللا

وطلب منه أن يفك احلديد عن عنق خالد، فقد .. فرتاجع أبو بكر
 .شفى غليل صدره منه

وما أشد وقع هذه الكلمة عىل أيب بكر، الذي يدعي لنفسه مقام خالفة 
عليه «، ويريد أن يفتي ويقيض بينهم، وهذا عيل »صىل اهللا عليه وآله«النبي 

 ..يد أن يتفقه ويتعامل عىل العامليصمه بوصمة اجلاهل الذي ير» السالم
  :ملسألة ليست شخصيةا

 :ًأن يفك خالدا، قال له» عليه السالم«وحني طلب أبو بكر من عيل 
 .»فقد آمله بثقله، وأثر يف حلقه بحمله، وقد شفيت غليل صدرك منه«

جتاه خالد قد جاء » عليه السالم« أنه اعترب ترصف عيل :وهذا يعني
 .. يريد أن يشفي غليل صدره منهلدوافع شخصية، وأنه

وأن ما جرى .  أن القضية ليست كذلك:»عليه السالم«فأوضح عيل 
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وأنه ال يزال .. خلالد هو أقل بكثري مما يستحقه عند اهللا، ووفق رشائعه
ًيرتكب اجلرائم والعظائم، ويقتل األبرياء حتى يف مسريه الذي كان راجعا 

 ..، وجرى له معه ما جرى»يه السالمعل«منه، حيث التقى بأمري املؤمنني 
فكوه أنتم إن كان ما تدعونه صحيحا:  

أن من يفك : قد وضع معادلة هنا مفادها» عليه السالم« أنه :والالفت
فكوه أنتم عنه؛ فأنتم أوىل به، إن «: حيث قال.. ًخالدا يكون هو اإلمام احلق

ًكان ما تدعونه صحيحا َّ..«. 
فإن اإلمام هو ذلك الذي أعطاه اهللا القدرة ووجه هذه املعادلة ظاهر، 

ًمتاما كام أعطى اهللا .. عىل الترصف يف كل ما فيه تأييد للدين، وحفظ لإليامن
القدرة عىل إبراء األكمه واألبرص، وإحياء املوتى، » عليه السالم«عيسى 

 ..)١(وإخبار الناس بام يأكلون وما يدخرون يف بيوهتم
اقع، فالرجل بني أيدهيم، والطوق يف عنقه، وهو قد واجههم باألمر الو

صىل اهللا عليه «فإن كانوا صادقني يف دعوى أهليتهم خلالفة رسول اهللا 
 ..، فلبيادروا إىل فك الطوق عنه»وآله

عليه «وليس هو إال عيل .. فليسلموا هذا األمر ملن يفعل ذلك.. وإال
 ً.كه عنه ثانياًالذي طوقه به أوال، وقد جاؤوا يلتمسون أن يف» السالم

                                     
ْوأنبئكم { :قومهل حكاية عن قول عيسى ٤٩تعاىل يف سورة آل عمران اآلية قال ) ١( ُ َُ ِّ َُ

ْبام تأكلون وما تدخرون يف بيوتكم ُ ُ َُ ِ ُِ َِ َْ ََّ َ ُ َُ َ ِ{. 
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  :بئس األدب أدبكم
 بئس :وس الثقفيـيل، واألشـرع الباهـلألق» عليه السالم«ال ـوحني ق

خاطبهام بصيغة اجلمع، ليشمل الكالم من وراءمها، . ـ واهللا ـ األدب أدبكم
ممن مل يراع هذا األدب الرفيع، لكي يفهم اجلميع أن هؤالء الناس ال 

ًوهم عىل األقل ال يتقيدون هبا، طلبا للرفعة يعرفون أبسط قواعد اآلداب، أ
 ً.ولو باألساليب غري املقبولة أخالقيا

، »صىل اهللا عليه وآله«فهل يمكن أن يكون هؤالء يف موقع رسول اهللا 
ٍوإنك لعىل خلق عظيم{: الذي خاطبه اهللا تعاىل بقوله ِ َ َ ٍَ ُ َُ َ َّ ِ{)١(. 

 !وهل من يفقد اليشء يمكن أن يعطيه لغريه؟
  :نأمركحنن 

عن  نحن نأمرك أن تفتح لنا اآلن «:»عليه السالم«أما قول أيب بكر لعيل 
من » عليه السالم«، فلعله أراد أن يتعامل مع عيل »عنق خالد هذه احلديدة
التي تقيض بإصدار األوامر منه، والتنفيذ من .. موضع التسلط واهليمنة

 ألنه وجد أن ذلك ومل يرد أن ينتهج أسلوب الرجاء واإللتامس،.. الرعية
ًيستبطن ضعفا وتراجعا ً. 

ًوكأنه يريد من جهة ثانية أن يعطي انطباعا بأن عليا  قد » عليه السالم«ً
وأن أبا بكر . اعتدى عىل خالد، وأن عىل املعتدي أن يرتاجع عن عدوانه

 .سيكون هو املحسن له إن مل يالحقه ملجازاته هبذا العدوان
                                     

 . من سورة القلم٤اآلية ) ١(
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ط هذا التدبري، واستباح هذا التفكري حني أسق» عليه السالم«ًولكن عليا 
أظهر اإلستهانة بخالد، وتعامل معه بطريقة اضطرته لإلستغاثة واإلعرتاف، 

 .وهكذا كان.. واضطرت أبا بكر وسواه لإلستسالم لألمر الواقع
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  :بعالفصل السا
 

  ..ما جرى يف بانقيا
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  :×د يف جتربة جديدة مع علي خال

وبعد قتل مالك بن نويرة جرت حماولة من السلطة لإلستيالء عىل 
فجرى بسبب .. »عليهم السالم«بانقيا، وهي ضيعة من ضياع أهل البيت 

 :ذلك ما بينته الرواية التالية
د أبو بكر الصدقات َّ قل: إىل جابر اجلعفي قالًسناد، مرفوعابحذف اإل
األشجع بن مزاحم :  من ثقيف يقال لهًضياع فدك رجالبقرى املدينة و

 وكان له أخ قتله عيل بن أيب طالب يف وقعة هوازن .ً وكان شجاعا.الثقفي
 .وثقيف

فلام خرج الرجل عن املدينة جعل أول قصده ضيعة من ضياع أهل 
 واحتوى عليها وعىل ،، فجاء بغتة»بانقيا«: ـتعرف ب» عليهم السالم«البيت 

 وكان . وتغطرس عىل أهلها،، فتوكل هبا»عليه السالم«ت لعيل صدقات كان
 . ً منافقاًالرجل زنديقا

 برسول يعلمونه ما »عليه السالم«فابتدر أهل القرية إىل أمري املؤمنني 
 .فرط من الرجل
 إليه ابن ا وكان أهداه. بدابة له تسمى السابح»عليه السالم«فدعا عيل 

ب لمة سوداء، وتقلد بسيفني، وأج وتعمم بعام،عم لسيف بن ذي يزن
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 وعامر بن ،»عليه السالم«صحب معه احلسني أدابته املرجتز، و) أجنب ظ(
 وعبد اهللا بن العباس، حتى ، وعبد اهللا بن جعفر، والفضل بن العباس،يارس

 .واىف القرية، فأنزله عظيم القرية يف مسجد يعرف بمسجد القضاء
يسأله إىل ذلك الرجل  » السالمعليه«احلسني بثم وجه أمري املؤمنني 

 .املصري إليه
 . أجب أمري املؤمنني: فقال،»عليه السالم«فصار إليه احلسني 

  ومن أمري املؤمنني؟:فقال
 . عيل بن أيب طالب:فقال
 . خلفته باملدينة،أمري املؤمنني أبو بكر :فقال

 . أجب عيل بن أيب طالب:»عليه السالم«فقال له احلسني 
 . وهو من العوام، واحلاجة له، فليرص هو إيل،ان أنا سلط:فقال

أيكون مثل والدي من العوام، !  ويلك:»عليه السالم «فقال له احلسني
 !ومثلك يكون السلطان؟

، وبايعناه ً أيب بكر إال كرهاةن والدك مل يدخل يف بيع أجل، أل:فقال
 .طائعني، وكنا له غري كارهني

 فأعلمه ،»عليه السالم« املؤمنني  إىل أمري»عليه السالم«فصار احلسني 
 ، إليهرسيا أبا اليقظان :  فقال،فالتفت إىل عامر. ما كان من قول الرجل

لطف له يف القول، واسأله أن يصري إلينا، فإنه ال جيب لويص من أو
 . األوصياء أن يصري إىل أهل الضاللة، فنحن مثل بيت اهللا يؤتى وال يأيت
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 مثل  يا أخا ثقيف، ما الذي أقدمك عىلً مرحبا:فصار إليه عامر، وقال
أمري املؤمنني يف حيازته، ومحلك عىل الدخول يف مساءته، فرص إليه، 

 .وأفصح عن حجتك
 .، وأفحش له يف الكالم)ًفانتهر عامرا: الصحيح(فانتهره عامر 

وكان عامر شديد الغضب، فوضع محائل سيفه يف عنقه، فمد يده إىل 
 .السيف

 .، فالساعة يقطعونهًحلق عامراإ :»عليه السالم«ني فقيل ألمري املؤمن
 وصريوا ، ال هتابوه:اجلمع، فقال هلمب »عليه السالم«فوجه أمري املؤمنني 

 .َّبه إيل
هذا !  ويلك: من خيار قومه، فقالوا لهًوكان مع الرجل ثالثون فارسا

 .ةقطوقتل أصحابك عنده دون النواهللا  قتلك ،عيل بن أيب طالب
، فسحب األشجع »عليه السالم« من أمري املؤمنني ًاخوفم فسكت القو
عليه «فقال أمري املؤمنني ، »عليه السالم«إىل أمري املؤمنني ًعىل وجهه سحبا 

 .العجلة ال تقوم حجج اهللا وبراهينهيف ن إدعوه وال تعجلوا، ف: »السالم
بام استحللت !  ويلك:لألشجع» عليه السالم«قال أمري املؤمنني ثم 

 ! ذلك؟يف وما حجتك ! أموال أهل البيت؟أخذ
 !؟ استحللت قتل هذا اخللق يف كل حق وباطلَمي وأنت ف:فقال له

 .ن مرضاة صاحبي هلي أحب إيل من اتباع موافقتكإو
 إال ًما أعرف من نفيس إليك ذنبا!  عليكً أهيا:»عليه السالم«فقال عيل 

، فقبحك اهللا أرل تطلب الثفعقتل أخيك يوم هوازن، وليس بمثل هذا ال
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 !وترحك
ن إ فـترحك : أو قال ـ  بل قبحك اهللا وبرت عمرك:فقال له األشجع

حسدك للخلفاء ال يزال بك حتى يوردك موارد اهللكة واملعاطب، وبغيك 
 .عليهم يقرص عن مرادك

فغضب الفضل بن العباس من قوله، ثم متطى عليه بسيفه فحل عنقه 
تمع أصحابه عىل الفضل، فسل أمري ورماه عن جسده بساعده اليمنى، فاج

 ،مام سيفه ذا الفقار، فلام نظر القوم إىل بريق عيني اإل»عليه السالم«املؤمنني 
 .الطاعة:  وقالوا،وملعان ذي الفقار يف كفه رموا سالحهم

 أف لكم، انرصفوا برأس صاحبكم :»عليه السالم«فقال أمري املؤمنني 
، وال تنقيض أربمثل قتلكم يطلب الثهذا األصغر إىل صاحبكم األكرب، فام 

 .األوتار
 .فانرصفوا ومعهم رأس صاحبهم، حتى ألقوه بني يدي أيب بكر

 يا معارش الناس، إن أخاكم الثقفي :فجمع املهاجرين واألنصار، وقال
أطاع اهللا ورسوله وأويل األمر منكم، فقلدته صدقات املدينة وما يليها، 

 . مثلةعظم قتلة، ومثل به أنعشه ابن أيب طالب، فقتله أاعرتضف
وقد خرج يف نفر من أصحابه إىل قرى احلجاز، فليخرج إليه من 

اخليل والسالح وما رباط يرده عن سنته، واستعدوا له من من شجعانكم 
 الداء الذي ال دواء له، والفارس الذي ال ، إنه وهو من تعرفونه،يتهيأ لكم

 .نظري له
 . عىل رؤوسهم كأن الطريً فسكت القوم مليا:قال



  ٧٥                         ..                                                                ما جرى يف بانقيا: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ! أم ذوو ألسن؟، أنتمٌ أخرس:فقال
:  احلجاج بن الصخر، فقال له:عراب يقال لهفالتفت إليه رجل من األ

إن رصت إليه رسنا معك، أما لو سار جيشك هذا لينحرهنم عن آخرهم 
 .كنحر البدن

إنك توجهنا إىل اجلزار !  أتعلم إىل من توجهنا؟: فقال،ثم قام آخر
 إن لقاء ملك املوت ، واهللا.ًتطف األرواح بسيفه خطفااألعظم الذي خي

 .أسهل علينا من لقاء عيل بن أيب طالب
، إذا ذكر لكم ً ال جزيتم من قوم عن إمامكم خريا:فقال ابن أيب قحافة

 ،عيل بن أيب طالب دارت أعينكم يف وجوهكم، وأخذتكم سكرة املوت
 !أهكذا يقال ملثيل؟

 . ليس له إال خالد بن الوليد:  فقال،طاب فالتفت إليه عمر بن اخل:قال
 يا أبا سليامن، أنت اليوم سيف من سيوف : فقال،فالتفت إليه أبو بكر

اهللا، وركن من أركانه، وحتف اهللا عىل أعدائه، وقد شق عيل بن أيب طالب 
عصا هذه األمة، وخرج يف نفر من أصحابه إىل ضياع احلجاز، وقد قتل من 

 وسله أن ،رص إليه يف كثيف من قومكف، ً منيعاًوكهفا ً، صؤوالًشيعتنا ليثا
 .ًن نابذك احلرب فجئنا به أسرياإل احلرضة، فقد عفونا عنه، فخيد

سالح، بالوا ثقلمخسامئة فارس من أبطال قومه، قد أ، ومعه فخرج خالد
 .»عليه السالم«موا عىل أمري املؤمنني دحتى ق
! يا أمري املؤمنني:قالو ُ من بعد فنظر الفضل بن العباس إىل غربة اخليل:قال

 ً.قد وجه إليك ابن أيب قحافة بقسطل يدقون األرض بحوافر اخليل دقا
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 ،لو كان صناديد قريشواهللا، ! يا بن العباسهون عليك  :لهفقال 
 . وفرسان هوازن ملا استوحشت إال من ضاللتهم،وقبائل حنني

ًهتاونا استلقى و .ته فشد حمزم داب،»عليه السالم«ثم قام أمري املؤمنني 
 بك أتىما الذي ! يا أبا سليامن:  فقال،صهيل اخليلبانتبه  وه،وحتى واف

 !؟َّإيل
 أنت فهم غري مفهوم .، يا أبا احلسن يب من أنت أعلم به منيأتى :فقال

بدرت منك، ، وعامل غري معلم، فام هذه اللوثة التي )مفهم: الصحيح(
ال ف هذا الرجل فليس يكرهك،  إن كرهت!؟والنبوة التي قد ظهرت فيك

 يف حلقك، فليس بعد اهلجرة بينك ًى عىل كاهلك، وال شجًتكن واليته ثقال
، وال ي من هدي من ضل، وهدَّدع الناس وما تولوه، ضلفوبينه خالف، 

 بعد مخودها، فإنك إن فعلت ذلك ًاتفرق بني كلمة جمتمعة، وال ترضم نار
 . غري حممودهوجدت غب

 وبابن أيب ، أهتددين بنفسك يا خالد:»عليه السالم«منني فقال أمري املؤ
 ،فام بمثلك ومثله هتديد، فدع عنك ترهاتك التي أعرفها منك! قحافة؟

 . لهكواقصد نحو ما وجه
ً ك كنت خمصوصات إن رجعت عن سنأنك: َّ فإنه قد تقدم إيل:قال

تك إليه احلق محلة لفاخم، وإن أقمت عىل ما أنت عليه من ربالكرامة واحلبو
 .ًأسريا

 يا بن اللخناء، أتعرف احلق من الباطل، :»عليه السالم«فقال له 
 .سالم، يا بن الرادة عن اإلًومثلك حيمل مثيل أسريا
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 ، يا خالد! ونكحت امرأته، قتلتهالذيأحتسبني مالك بن نويرة ! ويلك
 لئن متطيت ، واهللا.خ أنفكو وشم، واكفهرار وجهك،جئتني برقة عقلك

 ، الضباعرجك ألشبعن من حلومكم عدذا عليك وعىل أوغابسيفي ه
 .وطلس الذئاب

ين ألعرف قاتيل، إقتلني أنت وال صاحبك، وتلست ممن يلك، و
، ولو أردت ذلك ً، وما مثلك حيمل مثيل أسرياً ومساءًطلب منيتي صباحاأو

 .لقتلتك يف فناء هذا املسجد
لثعالب،  وتروغ روغان ا، توعد وعيد األسد:فغضب خالد وقال

 .تبع قوله بفعلهأما أعداك يف املقال، وما مثلك إال من : وقال
 إذا كان هذا قولك :خلالد» عليه السالم«قال أمري املؤمنني عند ذلك 

مام،  فلام نظر خالد إىل بريق عيني اإل. ذا الفقارسيفهفشأنك، وسل عليه 
يا أبا : ال، وقفاستخفى ًذي الفقار يف يده، نظر إىل املوت عياناوملعان 
 .مل نرد هذا! احلسن

 بقفا ذي الفقار عىل ظهره، فنكسه عن »عليه السالم« اإلمامفرضبه 
 لريد يده إذا رفعها، لئال ينسب »عليه السالم«دابته، ومل يكن أمري املؤمنني 

 . اجلبنيهإل
 هول »عليه السالم«حلق أصحاب خالد من فعل أمري املؤمنني و
 . عنيفرعب و،عجيب
 َّ لو كان أمركم إيل، واهللا! ما لكم ال تكافحون عن سيدكم؟:هلمقال ف

لرتكت رؤوسكم، وهو أخف عىل يدي من جنى اهلبيد عىل أيدي العبيد، 
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  !أف لكم! ؟يءمال الف.) ظ: تقضمون(وعىل هذا السبيل تقضون 
 ً، وكان عاقال،احب املثنى بن الص:فقام إليه رجل من القوم يقال له

 عن غري معرفة بك، وإنا الاك لعداوة بيننا وبينك، و ما جئن،واهللا: فقال
، وأنت أسد اهللا يف أرضه، وسيف نقمته عىل أعدائه، ً وصغرياًلنعرفك كبريا

وما مثلنا من جهل مثلك، ونحن أتباع مأمورون، وأطواع غري خمالفني، 
 ! وحنني؟، وأحد، أما كان له معرفة بيوم بدر، ملن وجهنا إليكًفتبا

  . من قول الرجل، وترك اجلميع»عليه السالم«املؤمنني فاستحى أمري 
ال  ً، الذي كان ساكتاً يامزح خالدا»عليه السالم«وجعل أمري املؤمنني 

ما أطوعك للخائنني ! ويلك يا خالد:  لهًالئقا  من أمل الرضبة،ينطق بكلمة
 ، إذ بدر إليك صاحبك يف املسجد،أما كان لك بيوم الغدير مقنع! الناكثني

 لو كان مما رمته ، وبرأ النسمة، فوالذي فلق احلبة!؟ى كان منك ما كانحت
 لكانا مها أول مقتولني ء يشـ وابن صهاك ، ابن أيب قحافةـأنت وصاحباك 

 . بسيفي هذا، وأنت معهام، ويفعل اهللا ما يشاء
وال يزال حيملك عىل إفساد حالتك عندي، فقد تركت احلق عىل 

، ً البسابس، لتحملني إىل ابن أيب قحافة أسريا وجئتني جتوب مفاوز،معرفة
بعد معرفتك أين قاتل عمرو بن عبد ود ومرحب، وقالع باب خيرب، وأين 

 .  ومن قلة عقولكم،ملستحيي منكم
خرجك است حني ،أوتزعم أنه قد خفي عيل ما تقدم به إليك صاحبك

لمة  سأيب وإىل ، ما كان مني إىل عمرو بن معدي كربه، وأنت تذكرَّإيل
 .املخزومي
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 ال تزال تذكر له ذلك، إنام كان ذلك من دعاء :فقال لك ابن أيب قحافة
، وقد ذهب ذلك كله، وهو اآلن أقل من ذلك، »صىل اهللا عليه وآله«النبي 

 !أليس كذلك يا خالد؟
مها ما مني هلام  كان »صىل اهللا عليه وآله«فلوال ما تقدم به إيل رسول اهللا 

 .أعلم به منك
 وأنت ختوض معي املنايا يف جلج ،أين كان ابن أيب قحافة! ديا خال

الديك ك و،نرصاف كالنعجة القوداءون يف اإلردا، وقومك بًاملوت خوضا
 . ً، وال للظاملني ظهرياًاقيرفالنافش، فاتق اهللا يا خالد، وال تكن للخائنني 

إين أعرف ما تقول، وما عدلت العرب واجلامهري !  يا أبا احلسن:فقال
، ً، وتنكل رؤوسهم قريباً آبائهم قديام)ذحول(دخول نك إال طلب ع

فراغت عنك روغان الثعلب فيام بني الفجاج والدكادك، وصعوبة إخراج 
 . من سيفكًلك من يدك، وهرباامل

وما دعاهم إىل بيعة أيب بكر إال استالنة جانبه، ولني عريكته، وأخذهم 
يل إىل احلق، وأنت قد بعت استحقاقهم، ولقل اليوم من يم األموال فوق

 . ملا خالفك خالدهم إىل أخالققك ولو اجتمعت أخال.بالدنيااآلخرة 
 هذا قبل خالد إال من ى ما أت، واهللا:»عليه السالم«فقال أمري املؤمنني 

 ، القبائلَّب عىلِّ ابن صهاك، فإنه ال يزال يؤل، املفتن، الظلوم،اخلؤون
 .، ويذكرهم ما أنساهم الدهرن عطاياهممهم يسوا وي،ويفزعهم مني

 .وسيعلم غب أمره إذا فاضت نفسه
بحق أخيك ملا قطعت هذا من نفسك، !  يا أبا احلسن:فقال خالد
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 .، إذا كان القوم رضوا بالكفاف منكًورصت إىل منزلك مكرما
 ال جزاهم اهللا عن أنفسهم وال :»عليه السالم«فقال له أمري املؤمنني 

 ً.عن املسلمني خريا
 فاتبعه أصحابه، وخالد حيدثه ، بدابته»عليه السالم« ثم دعا :قال

 .  فحدثه بام كان منه،ويضاحكه، حتى دخل املدينة، فبادر خالد إىل أيب بكر
، »صىل اهللا عليه وآله« إىل قرب النبي »عليه السالم«فصار أمري املؤمنني 

 إىل نرصاف ودعا، وقام يريد اإل، فصىل أربع ركعات،ثم صار إىل الروضة
 .منزله

 فأقبل أبو ، يف املسجد والعباس جالس إىل جنبهًوكان أبو بكر جالسا
 ألعاتبه عىل ،ًادع يل ابن أخيك عليا! يا أبا الفضل:  فقال،بكر عىل العباس

 .ما كان منه إىل األشجع
! ؟برتك معاتبتهخالد  أوليس قد تقدم إليك صاحبك :أبو الفضلفقال 

 .بته أن ال تنترص منهوإين أخاف عليك منه إذا عات
 .ختوفني منه، دعني وإياه يا أبا الفضل  إين أراك:فقال أبو بكر

 فقد رأيته يكلمني بكالم خالف ،فأما ما كلمني خالد برتك معاتبته
 . أفزعهءالذي خرج به إليه، وال أشك إال أنه قد كان منه إليه يش

 . أنت وذاك يا بن أيب قحافة:فقال العباس
 فجلس إىل جنب »عليه السالم«فجاء أمري املؤمنني فدعاه العباس، 

 .العباس
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، وهو يريد )استبطأك: الصحيح(اتبطأك  إن أبا بكر :فقال له العباس
 .أن يسألك بام جرى

 .ملا أتيتههو  يا عم، لو دعاين :فقال
 .ما أرىض ملثلك هذا الفعل!  يا أبا احلسن:فقال أبو بكر

 ! وأي فعل؟:قال
 . قد جعلته شعارك ودثارك،غري حق، فام متل من القتل بً قتلك مسلام:قال

ما عتابك عيل يف قتل أ : فقال،»عليه السالم«فالتفت إليه أمري املؤمنني 
ن من وجب عليه القتل رفع  بغري حق، ألً فمعاذ اهللا أن أقتل مسلام،مسلم

 .سالمعنه اسم اإل
 !! ًعظيام ًسالمك كإسالمه فقد فزت فوزاإوأما قتيل األشجع، فإن كان 

 وما عذري إال من اهللا، وما قتلته إال عن بينة من ريب، وما أنت :أقول
، وإن يف منزله ً منافقاًأعلم باحلالل واحلرام مني، وما كان الرجل إال زنديقا

 من رخام يتمسح به ثم يصري إليك، وما كان من عدل اهللا أن يؤاخذين ًصنام
 .بقتل عبدة األوثان والزنادقة

 بالكالم، فحجز بينهام املغرية بن »عليه السالم« املؤمنني أمريفأفسح 
 فسكت، وعىل أيب »عليه السالم« وعامر بن يارس، وأقسموا عىل عيل ،شعبة

 .بكر فأمسك
.) ظ.َاقدتك(دتك يق  لو:قالف ،أبو بكر عىل الفضل بن العباسام ثم أق

 .باألشجع ملا فعلت مثلها
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صىل اهللا عليه  «م رسول اهللا كيف أقيدك بمثله وأنت ابن ع:ثم قال
 !، وغاسله؟»وآله

 أبلغ من شأنك، إنك ، دعونا ونحن حكامء:فالتفت إليه العباس فقال
ونحن بنو عبد !  وابن أخي، وأنت ابن أيب قحافة بن مرة،ولديلتتعرض 

 أهل بيت النبوة، وأولوا اخلالفة، تسميتم بأسامئنا، ،املطلب بن هاشم
 وقطعتم أرحامنا، ومنعتم مرياثنا، ثم أنتم ووثبتم علينا يف سلطاننا،
ً  وسحقاً فبعدا!!!مر منانتم أحق وأوىل هبذا األألتزعمون أن ال إرث لنا، و

 .لكم أنى تؤفكون
، وجعل عيل »عليه السالم«ثم انرصف القوم، وأخذ العباس بيد عيل 

ال تتكلم، وإن تكلمت ال تتكلم إال بام أن أقسمت عليك يا عم : يقول
، »صىل اهللا عليه وآله« وليس هلم عندي إال الصرب، كام أمرين نبي اهللا ،هيرس

 ما كان هلم يا عم بيوم الغدير مقنع، دعهم يستضعفونا جهدهم، فإن ،دعهم
 .اهللا موالنا وهو خري احلاكمني

أعود حتى  يا بن أخي، أليس قد كفيتك، وإن شئت :فقال له العباس
 .نهإليه فأعرفه مكانه، وأنزع عنه سلطا

 .)١( فسكت،»صلوات اهللا عليه«فأقسم عليه عيل 
 

                                     
 ٦٣ ـ ٤٦ ص٢٩بحار األنوار ج و٣٤٧ ـ ٣٤٢إرشاد القلوب للديلمي ص) ١(

 .٣٢٠ ـ ٣١٣األنوار العلوية صو
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 :ونقول
 :إن لنا مع الرواية املتقدمة الوقفات التالية

  :×هم علي الذين اصطحب
عليه « األشخاص الذين اصطحبهم :إن أول ما يثري اإلنتباه هنا

معه إىل ساحة التحدي، فقد كان الذين معه من أهل بيته وهم من » السالم
ولد يف السنة » عليه السالم«فاحلسني .  كانوا يف مقتبل العمرالفتيان الذين

الرابعة من اهلجرة، وابن عباس ولد سنة اهلجرة أو قبلها بثالث سنوات، 
 .وهو يف العارشة» صىل اهللا عليه وآله«وعبد اهللا بن جعفر تويف النبي 

ّفلم يبق سوى الفضل بن عباس وعامر بن يارس الذي كان قد أسن، 
كام أخرب به رسول .. ًإيامنا إىل مشاشه، والذي تقتله الفئة الباغيةوقد ملئ 

 .»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
وهذا أمر الفت، ويثري أكثر من سؤال عن سبب اختيار هؤالء دون 

» عليه السالم«فإنه .. ذوي األسنان من أهل بيته وذوي الشأن من أصحابه
 ..يعرضهم ألي مكروهمل يكن يريد أن يزج هبم يف حرب مع أحد، أو 

ّأن يشهدهم ما جيري، أو أن يذكر » عليه السالم«أراد  إال إن كان
 ويعتدون عىل حقوق سيدي شباب ،مناوئيه بأهنم إنام يقاتلون أبا الرحيانتني

 .وزهرهتم.. وصفوة بني هاشم، وخريهتم.. أهل اجلنة
 اهللا صىل« أن الفضل وعبد اهللا مها ابنا العباس، عم النبي :مع مالحظة

واحلسني هو ابن . وعبد اهللا بن جعفر هو ابن الطيار يف اجلنة.. »عليه وآله
 ..بنص القرآن الكريم» صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
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 بأنه قد :كام أن إخراج هؤالء معه قد حرم مناوئيه من ترويج اهتام له
خرج وأخرج معه رجاله وأعوانه ليفسد يف األرض، وليظهر اخلالف 

 ..يانوالعص
  :مرونة ورفق

ليكون رسوله إىل ذلك » عليهام السالم«وقد اختار عيل ولده احلسني 
 :الرجل الباغي ربام ليظهر له

ال ً مساملته له، وأنه ال يريد به رشا، ولذلك أرسل إليه ولده، الذي  ـ١
ًومل يرسل له عامرا وال الفضل بن العباس . يزيد عمره عىل سبع أو ثامن سنوات

 .ً.مثال
سيد شباب عىل  ليذكره بأنه إنام يعتدى عىل عرتة الرسول وأهله، و ـ٢

 .ٍمن كل رجسهو وأبوه وأخوه أهل اجلنة الذي طهره اهللا 
» عليه السالم« إن خشونة وجالفة ذلك األعرايب قد قابلها احلسني  ـ٣

 منحه اهللا تعاىل الذيبالرفق والسامحة، واخللق الريض، فلقب أمري املؤمنني 
ذلك اجللف ينكره و.. »عليه السالم«عيل ل» صىل اهللا عليه وآله«ه ورسول

 ..اجلايف، ويتنكر له
يف ذلك، بل هو داراه وجاراه، » عليه السالم«ومل يناقشه اإلمام احلسني 

 .»فأجب عيل بن أيب طالب«: وقال
 لكن ذلك األعرايب متادى يف غطرسته وعنجهيته، فرفض أن  ـ٤

نام كان جمرد إًواعترب نفسه سلطانا ـ وهو .. »معليه السال«يذهب إىل عيل 



  ٨٥                         ..                                                                ما جرى يف بانقيا: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًمعتربا .. وكيل لغاصب ـ ينابذ صاحب ذلك احلق املغتصب، ويتعنت عليه
صلوات اهللا وسالمه عليهام وعىل «باب مدينة علم النبي األكرم ووصيه 

 !!من العوام» آهلام
ده وقعه؛ فال يزيبمكانة والده، وم» عليه السالم« ثم يذكره احلسني  ـ٥

ًذلك إال عنادا وعتوا، واستكبارا ً ً. 
  :املزيد من الرفق واللطف

عليه « بقي.. أباه بام جرى» عليه السالم«وحني أخرب اإلمام احلسني 
فأرسل . ً مرصا عىل معاملة ذلك الشخص اخلشن باللطف وبالرفق»السالم

ًإليه عامرا مرة أخرى، وأمره بأن يلطف له بالقول، فانتهر عامرا، وأفحش  له ً
 ..يف الكالم

فكان أشد .. ثم جيء بذلك الرجل البذيء والفاحش إىل أمري املؤمنني
فغضب الفضل بن العباس، ورضب . ًأذى، وأعظم بغيا، وأكثر جرأة

 .كام جاء يف الرواية.. عنقه
  :اإلخبار بالغيب

ًالفرصة فذكر خالدا ومن معه بيوم » عليه السالم«ِّومل يفوت عيل  َّ
مه بام يؤكد واقعية هذا النص النبوي واإلهلي وأثره يف ثم أعل.. الغدير

، وهو »عليه السالم«املجال العلمي، حني كشف له عن أمر مل حيرضه عيل 
 ..ما جرى بينه وبني أيب بكر حني أرسله إليه مع هذا اجليش الذي معه

قد أقام احلجة عليه وعىل من معه، من خالل » عليه السالم«وبذلك يكون 
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عليه «ثم من خالل اإلثبات العميل حلقيقة أنه .. ي يف يوم الغديرالنص النبو
 ..هو الذي يملك علم اإلمامة، الذي من مجلته معرفته هبذا الغيب» السالم

  :غضب العباس
ثم إنني مل أر العباس يغضب إىل هذا احلد إال يف هذا املورد ـ وما أزعم 

تعجب من هذه أنني واقف عىل مجيع ما جرى للعباس معهم ـ لكنني م
حتى احتاج عيل !! يف هذا املوقف» رمحه اهللا«الثورة العارمة التي بدرت منه 

 ..إىل هتدئته» عليه السالم«
من نرص إهلي » رمحه اهللا«ولعل هذا األمر يرجع إىل ما رآه العباس 

، حني رد كيد خالد، ومعه مخس مئة من »عليه السالم«حققه أمري املؤمنني 
 .. ، وسطوع برهانه»عليه السالم«إىل ظهور حجته باإلضافة .. رجاله

 أن العباس رأى أن مماألته هلم، وليونته معهم جعلت :يضاف إىل ذلك
 .حياة ولده الفضل يف خطر أكيد

 استهانتهم بالعباس، وبغريه من بني :وهذا إن دل عىل يشء، فهو يدل عىل
أن يمرروا خططهم هاشم، وعىل أهنم قد استفادوا من جماراته هلم، واستطاعوا 

 ..عن طريقه، وأن ما يظهرونه له من احرتام إنام يدخل يف هذا السياق
  :قتلت مسلما بغري حق

ً قتلت مسلام بغري حق، مع أن الذي :»عليه السالم«وقول أيب بكر لعيل 
» عليه السالم«أن قتل الرجل كان بأمر عيل : إنام يريد به.. قتله هو الفضل

 ..قتله، مل يقدم عليه الفضل وال غريهوبسببه، ولوال رضاه ب
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  :رابعلباب الا
 

  حروب وسياسات يف عهد أيب بكر
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  :املرتدون ومانعو الزكاة
أرسله أبو بكر قال خلالد بن الوليد حني » عليه السالم«ًعليا تقدم أن 

ويلك، أحتسبني مالك بن نويرة الذي قتلته، ونكحت «: ليأيت به من بانقيا
 .)١(»..امرأته

عىل » عليه السالم«ًأن أبا بكر جعل عليا ـ كام سيأيت ـ  :ًوزعموا أيضا
أنقاب املدينة حني خاف هجوم طليحة بن خويلد، وغريه من املرتدين 

 .. عليها
 :ن حروب الردة هنا، فنقولفمن املناسب إعطاء ملحة ع

هناك كلامت ترتدد حتى أصبحت بمثابة مصطلحات يقصد هبا 
 ..وحروب مانعي الزكاة. حروب الردة: ًمطلقوها أمورا بعينها، مثل

واملقصود احلقيقي بحروب الردة تلك احلروب التي خاضها أبو بكر 
وا فيه ضد مناوئيه، مع يشء من التمويه يف إطالق هذا التعبري، حيث توسع

 ..حتى أصبح يشمل حروبه مع مانعي الزكاة

                                     
 ٥٥ ص٢٩بحار األنوار ج و٣٤٧ ـ ٣٤٢إرشاد القلوب للديلمي ص: راجع) ١(

 . ٣١٧األنوار العلوية صو
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وال بد لنا من إلقاء نظرة خاطفة عىل هذا املوضوع، ألن ملوقف عيل 
 . من هذه احلروب بشقيها قيمة، وأمهية خاصة» عليه السالم«

 بعض سبايا تلك احلروب قد وصل إىل عيل، :حتى لقد زعموا أن
 ..عمر بن عيل:  الثانيةحممد بن احلنفية، ومن: فاستولد من إحداهن

غري » عليه السالم« أن بعض ما ينسب إىل عيل :ونحن وإن كنا نعتقد
إال أن . وبعضه ال يشك يف صحته.. َّصحيح، أو أنه حمرف إىل حد التزوير

ذلك قد ال يكفي لوضوح الصورة يف ذهن القارئ، لذلك بادرنا إىل تقديم 
 :يلوذلك عىل النحو التا. بعض التوضيح والتصحيح

  :اإلرتداد على األعقاب
َوما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات {: قال تعاىل ْ َ ْ ٌَ ُ ُّ ُ َ َّ َْ َ ُِ َِ َ ُ َ َ َِ ِ ِْ ْ ٌَ َ

ًأو قتل انقلبتم عىل أعقابكم ومن ينقلب عىل عقبيه فلن يرض اهللاَ شيئا  َ َ َ َ َ َ َ َ ُْ َ ْ َ َ ْ َْ ََّ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِْ ُُ ِْ َ َ
ِوسيجزي اهللاُ الشاكر ِِ َّ ْ ََ  .)١(}َينَ

اخلدري، وأسامء بنت أيب بكر،   أيب وائل، وأيب سعيدوروي عن
وعائشة، وأم سلمة، وسعد بن عبادة، وأيب الدرداء، وسعيد بن املسيب، 
وسمرة بن جندب، وزيد بن خالد، وابن مسعود، وأيب وائل، وأيب حازم، 

 صىل«وحذيفة، وابن عباس، وأنس، وأيب هريرة، وأيب بكر عن رسول اهللا 
 :، والنص البن عمر»اهللا عليه وآله

                                     
 . من سورة آل عمران١٤٤اآلية ) ١(
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 .)١(ًال ترجعوا بعدي كفارا يرضب بعضكم رقاب بعض
 احلوض َّيرد عيل«: قال» صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :وعن أيب هريرة

يا رب، يا :  فأقول،ن عن احلوضو فيحلؤ،يوم القيامة رهط من أصحايب
 .، أصحايبرب أصحايب
) أعقاهبم(دبارهم أهنم ارتدوا عىل إ، ثوانك ال علم لك بام أحدإ :فيقال

                                     
 ٥صحيح البخاري ج و٤٥ و ٤٤ ص٥ وج١٠٤ و ٨٧ و ٨٥ ص٢محد جأمسند ) ١(

سنن  و٥٨ ص١صحيح مسلم ج و٩١ و ٣٥ ص٨ وج١١٢ ص٧ وج١٢٦ص
 ٧سنن النسائي ج و٤٠٩ ص٢جسنن أيب داود  و١٣٠٠ ص٢ابن ماجة ج

 ١٨٨ و ٣٤ ص٢٤ وج١٩٥ ص٢٢ وج٤١ ص١٨عمدة القاري ج و١٢٦ص
 ٨بن أيب شيبة جالاملصنف  و٨٦ ص١لسيوطي جلالديباج عىل مسلم و

السنن الكربى  و٣١٧ و ٣١٦ ص٢لنسائي جلالسنن الكربى  و٦٠٢ص
 ١صحيح ابن حبان ج و٤٤٢ ص٩مسند أيب يعىل ج و١٤٠ ص٥لبيهقي جل

 ١٢لطرباين جلاملعجم الكبري و ٤٨٦لرامهرمزي صلالفاصل احلد  و٤١٦ص
اخلالف  و١١٠ ص٥بن حجر جالتغليق التعليق و١٥٥ ص١٠وج ٣١٨ص
املجموع  و٥٦٢عيل بن حممد القمي صلجامع اخلالف والوفاق  و٢٧٨ ص٥ج
 ٢٩٥ ص٧ وج٢٨٣ ص٦لهيثمي جلجممع الزوائد  و١٥٥ ص١٩لنووي جل
بن الالثقات  و٤١٨ ص١البغوي جتفسري  و٩٦ ص١٠سبل اهلدى والرشاد جو

بن الاملوضوعات  و٤٣٣ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج و٨١ ص٦حبان ج
 .٢٦٣ و ٢٦٢ ص١٤إمتاع األسامع ج و٣٧٨ ص١اجلوزي ج
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 .القهقرى
 .فال أراه خيلص منهم إال مثل مهل النعم :زاد يف بعضها قوله

، بينا أنا عىل أهيا الناس :»صىل اهللا عليه وآله«وعن أم سلمة عنه 
أال هلموا :  بكم الطرق، فأناديكمَقَّفرَتَ، فً بكم زمراَّرُم) جيء( إذ ،احلوض

، ًأال سحقا: فأقول، إهنم بدلوا بعدك: يناديني مناد من ورائيإىل الطريق، ف
 .)١(أو نحو ذلك. ًأال سحقا

                                     
 و ٧٠ و ٦٩ ص٦ج) ط حممد عيل صبيح(صحيح البخاري : راجع ألفاظ احلديث يف) ١(

 و ٥٨ ص٩ وج٢٠٢ و ١٦٩ و ١٤٩ و ١٥١ و ١٥٠ و ١٤٨ و ١٣٦ ص٨ وج١٢٢
 و ٢٠٦ و ١٩٥ ص٧جو ٢٤٠ و ١٩٢ ص٥ج) ط دار الفكر( و ٦٤ و ٦٣ و ٥٩
 ٦٨ و ٦٧ ص٧ وج١٥٠ و ٥٨ ص١ وصحيح مسلم ج٨٧ ص٨جو ٢٠٨ و ٢٠٧

 ٢٥٣ و ٢٣٥ ص١ ومسند أمحد ج١٥٧ ص٨ج و١٢٣ و ١٢٢ و ٩٦ و ٧١ و ٧٠و 
 ٢٨١ و ١٠٢ و ٢٨ص ٣ وج٤٥٣ و ٤٣٩ و ٤٢٥ و ٤٠٧ و ٤٠٦ و ٤٠٢ و ٣٨٤و 
) ط اهلند( وكنز العامل ٤١٢ و ٤٠٠ و ٣٩٣ و ٣٨٨ و ٣٣٩ و ٥٠ و ٤٨ ص٥جو
 ٥٤٣ ص٤ ج)ط مؤسسة الرسالة(و ) ٢٤٧٢(و ) ٢٤١٦(و ) ١٤١٦( رقم ١١ج
 ٤١٨ و ٤١٧ و ٣٥٨ ص١٤جو ٢٣٩ ص١٣جو ١٧٧ ص١١جو ١٢٦ ص٥جو
 واملغازي ٤٠٧ ص١١لصنعاين جلاملصنف  و٤٣٦ و ٤٣٥ و ٤٣٤ و ٤٣٣ و ٤١٩و 

ط ( و ١٦٠ و ١٥٩ ص١ج) امش اإلصابةهب( واإلستيعاب ٤١٠ ص١للواقدي ج
                   =.)٢٦٧(و ) ١٣١( واجلمع بني الصحيحني رقم ١٦٤ ص١ ج)دار اجليل
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 ١ ج»عليه السالم«عيون أخبار الرضا و ٢١٣لشيخ الطويس صلقتصاد اإل: وراجع= 

كتاب سليم بن قيس و ٣٧٩ و ٣٧٨ و ١٣١ ص١٢رشح أصول الكايف جو ٩٣ص
 ٢٧٧ ص٢جو ٢٢٨ ص١رشح األخبار جو ٢٧٠ و ١٦٣ ص)يحتقيق األنصار(
 ٥١لشيخ املفيد صلاإلفصاح و ٢٢٩املسرتشد صو ٥٤لنعامين صلكتاب الغيبة و
بن الالعمدة و ٦٠لكراجكي صلكنز الفوائد و ٨٩لكراجكي صلالتعجب و

 ٣٧٨ و ٣٧٧ و ٣٧٦بن طاووس صالالطرائف و ٤٦٧ و ٤٦٦البطريق ص
 و ١٠٧ ص٣جو ٨١ ص٢اط املستقيم جالرصو ٧٥بن طاووس صالاملالحم و

وصول األخيار إىل أصول األخبار و ٥٩ ص١يل ج الآلعوايلو ٢٣٠ و ١٤٠
 ١٤٠لشريازي صلكتاب األربعني و ١٠الصوارم املهرقة صو ٦٧ و ٦٦ و ٦٥ص

 ١٦٥ ص٢٣جو ٢٧ و ١٦ ص٨ جوبحار األنوار ٢٦٤ و ٢٦٣ و ٢٦٢ و ٢٤٠و 
 ٢٩جو ٢٨٢ و ١٢٧  و٢٩و  ٢٨ و ٢٧  و٢٦و  ٢٥ و ٢٤ و ١٩ ص٢٨جو

مناقب أهل البيت و ١٤٨ ص٦٩جو ١٦٨ ص٣٧جو ١٤٥ ص٣١جو ٥٦٦ص
 ٥٢٥ و ٥٢٤النص واإلجتهاد صو ٣٩٥ و ٣٩٤صللشريواين  »عليهم السالم«
مستدرك سفينة و ٢٩٦ ص٣الغدير جو ١٠٣ ص٢٦جامع أحاديث الشيعة جو

 ٣مواقف الشيعة جو ٥٧٦ ص١ج مكاتيب الرسولو ١٧٥ ص٦البحار ج
 ٢سنن ابن ماجة جو ٢١٨٨ ص٣جو ١٠٦٢ ص٢ احلكمة جميزانو ٢٠٨ص
 .٤ ص٥جو ٣٨ ص٤ سنن الرتمذي ج١٠١٦ص

 ٤٥٢ ص٤جو ٥٠١ ص٣لحاكم جلاملستدرك و ١١٧ ص٤سنن النسائي ج: راجعو
   = ع ـمـجمو ٦٤ ص١٥جو ١١٣ ص٤جو ١٣٦ ص٣ووي جـلنلرشح مسلم و
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 ١١فتح الباري جو ٣٦٥ ص١٠جو ٣٦٧ ص٩جو ٨٥ ص٣ج الزوائد= 
 ١٩جو ٢١٧ ص١٨جو ٢٤٣ ص١٥عمدة القاري جو ٣ ص١٣جو ٣٣٣ص
 ٧حتفة األحوذي جو ١٧٦ ص٢٤جو ١٤٠ و ١٣٧ و ١٠٦ ص٢٣جو ٦٥ص
 بن أيبالاملصنف و ٣٤٣مسند أيب داود الطياليس صو ٧ و ٦ ص٩جو ٩٣ص

 ٣٧٩ ص١مسند ابن راهويه جو ٦٠٢ و ١٣٩ ص٨جو ٤١٥ ص٧شيبة ج
اآلحاد و ٢١٧ صتأويل خمتلف احلديثو ٣٦٥منتخب مسند عبد بن محيد صو

 و ٣٣٩ ص٦جو ٦٦٩ ص١لنسائي جلالسنن الكربى و ٣٥٢ ص٥واملثاين ج
صحيح و ١٢٦ و ١٠٢ ص٩جو ٤٣٤ و ٤٠ و ٣٥ ص٧مسند أيب يعىل جو ٤٠٨

 ٧جو ٣٥١ ص٦جو ١٢٥ ص١املعجم األوسط جو ٣٤٤ ص١٦ابن حبان ج
 ٢٣جو ٢٠١ ص١٧جو ٥٦ ص١٢جو ٢٠٧ ص٧املعجم الكبري جو ١٦٦ص
 ٢مسند الشهاب جو ٣٤ ص٤جو ٣١٠ و ١٦ ص٣جمسند الشاميني و ٢٩٧ص
 ٢بن عبد الرب جالالتمهيد و ١١١ ص٥بن عبد الرب جالستذكار اإلو ١٧٥ص
رياض الصاحلني و ٢٢٢ ص١٩جو ٣٠٨ و ٣٠١ و ٢٩٣ و ٢٩٢ و ٢٩١ص

بن التغليق التعليق و ٢٤١ ص١ختريج األحاديث واآلثار جو ١٣٨لنووي صل
فيض القدير و ٤٤٩ ص٢وطي جلسيلاجلامع الصغري و ١٨٧ و ١٨٥ ص٥حجر ج

 ٤٥٩ ص١٠جممع البيان جو ٨٥٦ ص٣تفسري جوامع اجلامع جو ٤٥٠ ص٥ج
 ٥٦٦ ص٧جو ٣٨٢ ص٥جو ٣٦٩ ص١الصايف جو  ١٤٨٣ ص٢األصفى جو
 ٣٨٠ ص٣امليزان جو ١٩٥ ص٢كنز الدقائق جو ٦٨٠ ص٥نور الثقلني جو
= يب تفسري ابن أو ٥٥ ص٤جامع البيان جو ٣٧١ ص٢لصنعاين جلتفسري القرآن و
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 .)١(»متواترة» ال تدري ما أحدثوا بعدك«إن أحاديث  «:قال املقبيل
  :املقصود باآليات والروايات

ِأفإن مات أو قتل انقلبتم عىل أعقاب{: والناظر يف اآلية املباركة َ َ َ َ َ ُْ َ ْ َْ َ َْ َُ َْ ِ ْ ِ ْكمَ ُ{)٢( ،
» صىل اهللا عليه وآله«ويف األحاديث التي ذكرت ارتداد أصحاب الرسول 

                                     
 ٣تفسري الثعلبي جو ٣٨٢ ص٢لنحاس جلمعاين القرآن و ١٢٥٤ ص٤حاتم ج= 

تفسري و ٢٩٠ ص٦جو ٧٧ ص٢تفسري السمعاين جو ٣٠٨ ص١٠جو ١٢٦ص
 ٤ جواجلامع ألحكام القرآن ٣٢٠ ص٨زاد املسري جو ٧٦ ص٢البغوي ج

 ٣جو ١٢٤ ص٢ جالقرآن العظيمتفسري و ٣٧٧ و ٣٦١ ص٦جو ١٦٨ص
 ٢١١ ص١٧جو ٩٦ ص٥جو ٣٤٩ ص٢نثور جالدر امل و٥٩٥ ص٤جو ٢٦١ص

 ٥علل الدارقطني جو ٢٣٤ ص٣طبقات املحدثني بأصبهان جو ٤٥ ص٢٢جو
 ٤٧جو ٨ ص٣٦جو ٣٧٢ ص٢٠تاريخ مدينة دمشق جو ٢٩٩ ص٧جو ٩٦ص
 ١٢٥١ ص٤بن شبة جالتاريخ املدينة و ١٢٠ ص١سري أعالم النبالء جو ١١٧ص

 ١٤جو ٣٠٦ و ٣٠٥ ص٣إمتاع األسامع جو ٢٣١ ص٦البداية والنهاية جو
هنج و ٤٤٤الدر النظيم صو ٢١٧لطربي صلبشارة املصطفى و ٢٢٣ و ٢٢٢ص

سبل اهلدى والرشاد و ١٩٨لحيل صلالعدد القوية و ٥٨٣بن جرب صالاإليامن 
النصائح الكافية و ٣٩٨ ص١لقندوزي جلينابيع املودة و ٩٦ ص١٠الصاحلي ج

 .١٦٥ و ١٦٤حمد بن عقيل صمل
 . عن العلم الشامخ للمقبيل٣٥٠دية أليب رية صأضواء عىل السنة املحم) ١(
 . من سورة آل عمران١٤٤اآلية ) ٢(
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. ممن كانوا معه وحوله» صىل اهللا عليه وآله«يالحظ أهنا ختاطب أصحاب النبي 
ومل . ومل يعارشوه» صىل اهللا عليه وآله«وال تتحدث عن أناس مل يروا النبي 

 أيب بكر إىل تطبيق اآليات أن الذين يسعى أنصار: يف حني نرى.. يصحبوه
صىل «بل هم أناس بعيدون عن رسول اهللا .. والروايات عليهم، ليسوا كذلك

والقسم الكبري أو األكرب منهم مل .. ، ويعيشون يف مناطق نائية»اهللا عليه وآله
 .ًيكن من أصحابه، أو مل يره أصال

يف بعض نصوص هذه األحاديث » صىل اهللا عليه وآله«وقد رصح 
 .وذلك يدل عىل ما قلناه. )١(»ال وقد رأيتموين، وسمعتم منيأ«: هبقول

تدخل فيام دخل أال  «:ويف نص آخر أن أبا علقمة قال لسعد بن عبادة
 !؟فيه املسلمون
 »صىل اهللا عليه وآله« فواهللا لقد سمعت رسول اهللا ، إليك عنى:قال

احلق يومئذ  ف، ويرجع الناس عىل أعقاهبم، إذا أنا مت تضل األهواء:يقول
 .)٢(» ال نبايع ألحد غريه، وكتاب اهللا بيده،»عليه السالم«مع عيل 

                                     
 ٥كنز العامل ج و٤٤٤ ص٢لنسائي جلالسنن الكربى  و٤١٢ ص٥مسند أمحد ج) ١(

 ٥لضحاك جلاآلحاد واملثاين  و٢٠٤ ص٦بن أيب شيبة جالاملصنف  و١٢٦ص
 .٦ ص٢ان جذكر أخبار إصبه و٢٣٤ ص٣طبقات املحدثني بأصبهان ج و٣٤٤ص

 وإحقاق احلق ٢٢٥ ص٧أعيان الشيعة جو ٢٢٨لشريازي صلكتاب األربعني ) ٢(
 عن كتاب املواهب ملحمد بن جرير الطربي ٢٩٦ و ٣٤٨ ص٢ج) امللحقات(

 .الشافعي
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إنام يتحدث عن خصوص » صىل اهللا عليه وآله« أنه :ًوهو أيضا ظاهر يف
 .من هم معه، وحوله

كام يف طائفة من » صىل اهللا عليه وآله«ثم تكون نتيجة ذلك هي قوله 
 .»ل مهل النعمفال أراه خيلص منهم إال مث«: تلك النصوص

  :ال بد من التحديد
 :وبعدما تقدم نقول

إنه ال بد من إعادة األمور إىل نصاهبا، وعدم اخللط بني حروب الردة، 
وحروب مانعي الزكاة، فنحن إذن نتحدث عن كل قسم منهام عىل حدة، 

 :فنقول
  !:من هم املرتدون يف حروب الردة؟

يام يرتبط بفهم حقيقة ما إن معرفة املرتدين، وحتديد هويتهم أمر مهم ف
 :ومن أجل ذلك نقول.. جرى

 .)١( أن الردة بدأت بعد يوم السقيفة بعرشة أيام:زعموا
واختلفت كلامت املؤرخني من أتباع اخللفاء يف حتديد املرتدين بعد 

فهناك من يبالغ يف هذا األمر .. »صىل اهللا عليه وآله«استشهاد رسول اهللا 
 :حظ ما ييلبصورة خترج عن املعقول، فال

صىل اهللا عليه «ارتدت العرب عند وفاة رسول اهللا  «:قال بعضهم
                                     

 ).الپحتقيق شارل  (٤١ ص٣مروج الذهب ج) ١(
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 .)١(»مكة واملدينة: ما خال أهل املسجدين» وآله
ًكفرت األرض، وترضمت نارا، وارتدت العرب من  «:وقال سيف

ًكل قبيلة، خاصتها وعامتها، إال قريشا، وثقيفا ً«)٢(. 
ًائل املدينة أيضا من الردة،  أن سيف بن عمر مل يستثن قب:ونالحظ هنا

 !!ًكام أنه أضاف ثقيفا إىل قريش، ومل يضفها النص السابق
ارتدت العرب من :  ارتدت كل قبائل العرب، بل قال:ثم إنه مل يقل

 !!كل قبيلة
ً أن اإلرتداد كان قليال حمدودا جدا، ولعله ينحرص :ثم ذكر ما يدل عىل ً ً

 .)٤(ًا حصل يف غطفان، وأن ثمة ارتداد)٣(يف خواص بني سليم
                                     

 ٦ج )هـ١٤٠٨سنة دار إحياء الرتاث العريب ط ( و ٣١٢ ص٦البداية والنهاية ج) ١(
 .٣٠٦ ص٢مروج الذهب ج وعن ٣٤٤ص

 ٤٧٥ ص٢ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٤٢ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ٢(
 ١٤لمقريزي جلإمتاع األسامع :  وراجع٣٤٢ ص٢والكامل يف التاريخ ج

رشح هنج البالغة  و١٢٥لرشيف الريض صلاملجازات النبوية  و٢٢١ص
 .٦٥ ص٢ ق٢ جرب والعرب وديوان املبتدأ واخل٢٠٩ ص١٧ جللمعتزيل

 والعرب ٤٧٥ ص٢ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٤٢ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ٣(
 .٢٢١ ص١٤إمتاع األسامع ج و٦٥ ص٢ ق٢ جوديوان املبتدأ واخلرب

 ٤٧٦ و ٤٧٥ ص٢ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٤٢ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ٤(
= =  ٤الثعلبي جتفسري :  وراجع٦٥ ص٢ ق٢ جوالعرب وديوان املبتدأ واخلرب
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ولكن سائر التعابري األخرى، التي سبقت، وإن كانت قد حاولت إهيام 
أهنا ال تكفي للداللة عىل : وجود ردة واسعة، ولكن التأمل فيها يعطي

ذلك، بل هي تدل عىل وجود رفض للتعامل مع الذين أمسكوا بزمام 
 : ثل قول سيفم.. »صىل اهللا عليه وآله«احلكم بعد استشهاد رسول اهللا 

وقدمت كتب أمراء النبي من كل مكان بانتقاض القبائل، خاصة أو «
 .)١(»عامة

 :ويف مجيع األحوال نقول
 إن العرب :إن هذه التقييدات واإلستثناءات تدل عىل عدم صحة قوله

 .ارتدت باستثناء قريش وثقيف
  :حروب الردة
ون الذين مجعوا املتنبئ:  أن عمدة من يسمون باملرتدين هم:واحلقيقة هي

 :اجليوش حلرب املسلمني، وهم
 . األسود العنيس ـ١
 . طليحة بن خويلد ـ٢
 . مسيلمة الكذاب ـ٣

                                     
 .٢٢١ ص١٤إمتاع األسامع ج و٣٤٢ ص٢الكامل يف التاريخ ج و٧٨ص= 

 ٤٧٥ ص٢ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٤٣ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ١(
 .٣٤٣ ص٢والكامل يف التاريخ ج
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 . سجاح ـ٤
 . علقمة بن عالثة ـ٥
 . أم زمل، سلمى بنت مالك ـ٦

 :غري أننا نقول
إن هؤالء ال يمكن أن يكونوا هم الذين قصدهتم اآلية الرشيفة، 

» صىل اهللا عليه وآله«ردة بعد رسول اهللا والروايات التي حتدثت عن ال
 :لسببني

من أن اخلطاب فيها إنام هو ملن كان مع رسول اهللا :  ما تقدم:أوهلام
من أصحابه القريبني منه، واملوجودين معه وحوله، » صىل اهللا عليه وآله«

 ..ويراهم ويرونه، ويعرفهم ويعرفونه
استشهاد رسول اهللا  إن ردة هؤالء ما عدا سجاح مل تكن بعد :الثاين

 .، بل كانت قبلها»صىل اهللا عليه وآله«
صىل « إن األسود العنيس، قتل يف زمن رسول اهللا :وبيان ذلك كام ييل

 .)١(بقتله» صىل اهللا عليه وآله«، وأخربهم »اهللا عليه وآله
                                     

 و ١٨٦ و ١٨٥ و ١٨٤ و ١٤٧ و ٢٣٩ و ٢٣٦ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ١(
 ٣ستيعاب جاإل:  وراجع١٤١ و٣٤٠ و٣٣٧ ص٢ والكامل يف التاريخ ج١٨٧
 ٤تفسري الثعلبي ج و٣٧٠ ص١لقطب الراوندي جلفقه القرآن  و١٢٦٦ص
البداية  و٧٢ ص٢٤الوايف بالوفيات ج و٥٢٢ص ٣البحر املحيط ج و٧٧ص

 .٦١ ص٢ ق٢ ج والعرب وديوان املبتدأ واخلرب٣٤٢ ص٦والنهاية ج
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صىل اهللا عليه «ًوأما علقمة بن عالثة، فارتد أيضا يف عهد رسول اهللا 
 .)١(»وآله

 زمل، فلم يكن هلا شأن يعتد به، وإنام انضوى إليها فالل وأما أم
ُّغطفان، وتأشب إليها الرشداء يف تلك املنطقة، ملواصلة احلرب مع خالد، 

 .)٢(فراجع. كام زعموا
وكذلك احلال بالنسبة لطليحة، فقد تنبأ ووثب يف بالد أسد يف حياة 

صىل اهللا عليه «هللا ، وبعد ما أفاق رسول ا»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
، ثم اشتكى يف املحرم وجعه الذي قبضه تعاىل منه، بعث حبال ابن »وآله

 .)٣(يدعوه إىل املوادعة» صىل اهللا عليه وآله«أخيه إىل النبي 
 .ومل تكن ذات خطر يذكر. وأما سجاح، فقد انضمت إىل مسيلمة

                                     
 ٤٩٠ ص٢ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٦٢ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ١(

 .٧١ ص٢ ق٢ ج والعرب وديوان املبتدأ واخلرب٣٤٩ ص٢والكامل يف التاريخ ج
 ٤٩١ ص٢ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٦٣ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ٢(

 والكامل ١١٤ ص٣لزركيل جلاألعالم  و٣١٤ ص٢معجم البلدان ج: وراجع
 .٣٤٤ و ٣٤٣ ص٢يف التاريخ ج

 ٢ج) ط مؤسسة األعلمي( و ١٨٧ و ١٨٦ و ١٨٥ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ٣(
 ٢٥تاريخ مدينة دمشق ج و٣٤٤ و ٣٤٣ ص٢ والكامل يف التاريخ ج٤٣١ص
 .١٥٤ص
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 .)١(ًأيضا» صىل اهللا عليه وآله«ومسيلمة ارتد وتنبأ يف زمن النبي 
صىل اهللا «أول حرب كانت يف الردة بعد وفاة النبي  «:فظهر أن قوهلم

 غري )٢(»وقد كانت حرب العنيس باليمن. حرب العنيس» عليه وآله
 .صحيح

، وفصل »صىل اهللا عليه وآله«ملا مات رسول اهللا  «:كام أن قول سيف
 مسيلمة، وطليحة، )٣(َّأسامة، ارتدت العرب عوام أو خواص، وتوحى

 ً.غري صحيح أيضا» ستغلظ أمرمهافا
 .وكذلك احلال بالنسبة لسائر اإلدعاءات التي تدخل يف هذا السياق

                                     
بن حبان الالثقات  و١٨٦ و ١٨٤ و ١٤٧ و ١٣٨ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ١(

تنزيل اآليات عىل  و٥٦٩ ص٢لمناوي جلالفتح الساموي  و١٧٢ ص٢ج
 ٣٣٣ ص)حب الدين األفنديملكشاف رشح شواهد ال(الشواهد من األبيات 

 ٢تفسري البيضاوي ج و٤٦ ص٢تفسري البغوي ج و٧٧ ص٤تفسري الثعلبي جو
تاريخ  و١٦١ ص٦تفسري اآللويس ج و٥١ ص٣تفسري أيب السعود ج و٣٣٧ص

 .١٣٠ ص٢اليعقويب ج
 ٤٣٠ و ٤٧٥ ص٢ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٤٢ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ٢(

 ١٤كنز العامل ج و٣٣٧ ص٢بن األثري جالاريخ الكامل يف الت: وراجع
 .٥٤٩ص

 .َّادعى نزول الوحي عليه: َّتوحى) ٣(
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  :وشبهات وايضاحات.. روايات
الروايات التي تذكر بعنوان أهنا من تاريخ حروب  أن :وقد لوحظ

ًالردة قد تضمنت أمورا ال ختلو من اشكاالت كام أن بعض اللمحات فيها، 
وما ..  سياسات احلكام وأهدافهم، وأساليب عملهمتعطي ايضاحات عن

 :إىل ذلك، ونحن نذكر هنا نامذج من هذه الروايات، فالحظ ما ييل
  : على أنقاب املدينة بأمر اخلليفة×علي 

، واجتمعت أسد، »صىل اهللا عليه وآله« أنه ملا مات رسول اهللا :وذكروا
ئف من قبائل وغطفان، وطيء عىل طليحة بن خويلد، وانضوت إليه طوا

 فأنزلوهم ما ، فنزلوا عىل وجوه الناس، فقدموا املدينة،ًبعثوا وفودا«أخرى، 
 وعىل أن ال ، عىل أن يقيموا الصالة، بكر فتحملوا هبم عىل أيب،ًخال عباسا
 جلاهدهتم ً لو منعوين عقاال: وقال، فعزم اهللا أليب بكر عىل احلق.يؤتوا الزكاة

 .عليه
 .هل الصدقة مع الصدقةوكان عقل الصدقة عىل أ

 فأخربوا عشائرهم ، املدينة من املرتدة إليهم فرجع وفد من ييل،فردهم
 . وأطمعوهم فيها،بقلة من أهل املدينة

 ،ً عليا:ًوجعل أبو بكر بعدما أخرج الوفد عىل أنقاب املدينة نفرا
 ، وأخذ أهل املدينة بحضور املسجد. وعبد اهللا بن مسعود، وطلحة،والزبري

 وإنكم ال تدرون ، وقد رأى وفدهم منكم قلة. إن األرض كافرة:هلموقال 
 وقد كان القوم يأملون أن . وأدناهم منكم عىل بريد،ًؤتون أم هناراُ تًأليال
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 فاستعدوا ، ونبذنا إليهم عهدهم، وقد أبينا عليهم،نقبل منهم ونواعدهم
 .وأعدوا

 وخلفوا بعضهم ،يل حتى طرقوا املدينة غارة مع اللًفام لبثوا إال ثالثا
 وعليها ، األنقابًار ليالّوُ الغق فواف،ً ليكونوا هلم ردءا،مىبذى حس

 . بكر باخلرب وأرسلوا إىل أيب، ودوهنم أقوام يدرجون فنبهوهم،املقاتلة
 . أن الزموا أماكنكم:فأرسل إليهم أبو بكر

 ، العدوَّ فانفش، وخرج يف أهل املسجد عىل النواضح إليهم،ففعلوا
 .. الخهم املسلمون عىل إبلهمفأتبع

ً أن املسلمني حني بلغوا إىل حسى، خرج عليهم أهل الردء :ثم ذكروا
حتى . بأنحاء قد نفخوها، فدهدهوها يف وجوه اإلبل، فنفرت هبم اإلبل

 .)١(»دخلت هبم املدينة، فلم يرصع مسلم، ومل يصب
 :ونقول

 :ييلهناك أمور تلفت نظرنا يف هذه الرواية، نذكر منها ما 
  !:ملاذا استثناء العباس؟
 أن الوفود نزلت عىل وجوه الناس، فأنزلوهم :ذكرت الرواية املتقدمة

 ً.ما خال عباسا
                                     

 ٤٧٧ ص٢ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٤٥ ـ ٢٤٤ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ١(
 ٢٥تاريخ مدينة دمشق ج و٣٤٥ و ٣٤٤ ص٢ والكامل يف التاريخ ج٤٧٨و 

 .١٥٤ ص١٧ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و١٦٠ و ١٥٩ص
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 :ونقول
ملاذا : فريد سؤال!  إن كان املراد أن الوفود مل تنزل عىل العباسً:أوال

 !ألعداوة هلم معه؟! هذا اإلستثناء للعباس يا ترى؟
: مل يرض بإنزال تلك الوفود، فريد سؤال أن العباس :وإن كان املراد

 ! ملاذا يمتنع العباس من إنزاهلم؟
 !أم لتغيظه عليهم، وعدم رضاه بام جاؤوا من أجله؟! هل كان ذلك لبخله؟

 !ومن الذي أخربه بطبيعة املهمة التي جاءت تلك الوفود من أجلها؟
ه، من ، أو عىل غري»عليه السالم« هل نزلت تلك الوفود عىل عيل :ًثانيا

 ! وجوه بني هاشم؟
ًأيضا لعلمهم برأيه وموقفه السلبي » عليه السالم«ًأم أهنم حتاشوا عليا 
 ! منهم، ومن عروضهم؟

 !وإذا كانوا مل ينزلوا عليه، فلامذا مل يرش النص إىل ذلك؟
أن يتوسط املسلمون ألولئك املرتدين حسب زعمهم، :  ما معنى:ًثالثا

 ! ليضع عنهم الزكاة؟
ًن يعد منع الزكاة ارتدادا، فام حكم من يعني املرتدين عىل حتقيق فإن كا

 !أو عىل معصية اهللا يف أمر يوجب إحالل دمائهم؟.. ما به يكون اإلرتداد
  :عقل الصدقة على أهل الصدقة

 أن عقل البعري ـ وهو احلبل الذي يعقل به، الذي :وزعمت الرواية
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 .)١(يعطى صدقة ـ كان عىل أهل الصدقة مع الصدقة
 ..وهو كالم غري ظاهر الوجه

كام .  إن اهللا فرض عىل الناس صدقة أمواهلم، ومل يفرض عقلهاً:أوال
أنه حني فرض زكاة الغالت مل يفرض عليهم إعطاء أوعيتها، وال فرض 

 .خطام البعري، وغري ذلك مما حيفظ به البقر أو الغنم
ٍ عىل الناس آنئذ، ًإن هذا احلكم كان ثابتا:  إن هذا التعبري يقول:ًثانيا

 ! ًأنه مل يعد ثابتا بعد ذلك الزمان؟: هل يفهم من ذلك: والسؤال هو
وأظهرها السؤال عن .. فإن كان هذا، فإن األسئلة سوف تصبح كثرية

 !!الفرق بني ذلك الزمان، وهذا الزمان
وعن النص الذي أثبت هذا احلكم، وعن النص الذي نسخ هذا احلكم 

» صىل اهللا عليه وآله«ع الذي رفع احلكم يف وقت كان ِّوعن املرش.. الثابت
 ..وغري ذلك.. قد تويف
.. ًلو منعوين عقاال:  قد اختلفت روايات هذه الفقرة، ففي بعضها:ًثالثا

 .)٢(وفرس أبو عبيد العقال يف كالم أيب بكر بصدقة العام من اإلبل
وين  لو منع:وهناك أقوال أخرى، وتردها كلها الروايات التي تقول

 .عقال بعري

                                     
 .١١٨ ص٣ والنهاية البن األثري ج٢٧ ص٨تاج العروس ج: راجع) ١(
 .١١٨ ص٣ والنهاية البن األثري ج٢٨ ص٨تاج العروس ج: راجع) ٢(
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ً لو منعوين عناقا، أو جديا:ًويردها أيضا الرواية التي تقول ً)١(. 
 إن راوي هذه الرواية هو سيف بن عمر، املعروف بالكذب، كام :ًرابعا

 .أثبته العالمة العسكري، فال قيمة ملا يرويه، إال ما وافق غريه فيه
  : على أنقاب املدينة×علي 

والزبري عىل أنقاب » عليه السالم«ً عليا  أن أبا بكر جعل:وأما حديث
فنحن ال ننكر غرية أمري املؤمنني . ًاملدينة خوفا من غارة املرتدين عليها

 :عىل حفظ اإلسالم وأهله، غري أننا نقول» عليه السالم«
 إن هذه الرواية من نتاج سيف بن عمر املتهم بالكذب وتزوير ً:أوال

بني ما يوافقهم عليه غريهم بعد متامية احلقائق، وإنام يقبل من كالم الكذا
 .ًومل نجد له موافقا له يف هذا األمر.. سائر رشائط القبول

عليه «أن أبا بكر استشار يف إرسال عيل :  سيأيت عن قريب:ًثانيا
بأن : ًلقتال األشعث بن قيس، فلم يرض بذلك عمر، معلال ذلك» السالم

مل جيد أبو بكر من يرسله إليهم ال يقبل، وهو إن رفض » عليه السالم«ًعليا 
 .)٢(إال باإلكراه

                                     
 .١١٨ ص٣ والنهاية البن األثري ج٢٨ ص٨تاج العروس ج: راجع) ١(
 ١ج) دار األضواءط ( و ٧٢ ص١ج) ط اهلند(بن أعثم الكتاب الفتوح : راجع) ٢(

 يف الكتاب والسنة »عليه السالم« اإلمام عيل بن أيب طالب موسوعة و٥٧ص
 .١٩٧ عن الردة ٧٩ ص٣والتاريخ ج
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ًأيضا رفض أن خيرج مع عمر بن اخلطاب » عليه السالم« أنه :وسيأيت
 .)١(وقد شكى عمر ذلك البن عباس. إىل الشام

 .)٢(كام أنه رفض طلب عمر بأن خيرج إىل حرب الفرس كام سيأيت
 منه ومن »عليه السالم« إن أبا بكر كان يعرف موقف عيل :ًثالثا

ومل يكن أبو بكر ليجرؤ عىل أمر عيل .. حكومته، ومن أوامره التي يصدرها
 ..بالقيام بأي يشء من هذا القبيل» عليه السالم«

َّوقد ذكرت بعض الروايات التي فصلت لنا حماولة خالد بن الوليد 
، ثم تطويقه عنق خالد بعمود من حديد، ومل جيد أبو »عليه السالم«قتل عيل 

لفكه عن عنق خالد ـ ذكرت ـ أن » عليه السالم«ًدا من التوسل بعيل بكر ب
 :»عليه السالم«أبا بكر قال لعيل 

سالم، وقلة رغبتك يف اجلهاد،  هذا إىل تقاعدك عن نرصة اإلفنضيف«
 !فبهذا أمرك اهللا ورسوله، أم عن نفسك تفعل هذا؟

 إن !؟اهلونمثيل يتفقه اجلوعىل ! يا أبا بكر :»عليه السالم« فقال عيل
،  أمركم ببيعتي، وفرض عليكم طاعتي»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 .. يؤتى وال يأيت، كبيت اهللا احلراموجعلني فيكم
                                     

مكاتيب  و٦٣٨ ص٢٩بحار األنوار ج و٧٢ ص١٢رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(
 يف الكتاب »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و٧٠٧ ص٣الرسول ج

 .٩٢ ص٦غاية املرام ج و٨٨ ص٣ وج٣٩٠ ص٢والسنة والتاريخ ج
 .٣١٠ و ٣٠٩ ص٢مروج الذهب ج) ٢(
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 إال يف ثالثة ً وأعلمني عن ريب سبحانه بأين لست أسل سيفا:إىل أن قال
، واملارقني، ومل يقرب تقاتل الناكثني، والقاسطني: مواطن بعد وفاته، فقال

 .)١(»..الخأوان ذلك بعد 
عليه «وثمة نصوص أخرى تشري إىل رفضه بعض ما كانوا يطلبونه منه 

 .»السالم
  :إذا عرف السبب بطل العجب

َّونحن ال نريد أن ندعي علم الغيب فيام يرتبط بام دعا سيف بن عمر 
 ..لتدبيج هذه األحداث، التي تفرد هبا عن كل من عداه

 مع أشباهها، فلعلنا نطمئن إىل أنه يريد هبا غري أننا إذا قارنا األمور
ألمر اخلليفة، وهيمنة اخلليفة عليه، وحتوله » عليه السالم«إظهار تسليم عيل 

من معرتض عىل اغتصاب اخلالفة إىل جندي ينفذ أوامر سيده، دون أن 
 .تكون له أية ميزة عىل الزبري، وطلحة، وابن مسعود

 بمرشوعية الواقع املفروض ً أن هذا يتضمن اقرارا:ومن الواضح
 .ويساعد عىل تشويه الصورة احلقيقية لالمور

  : ×احلكام ال يريدون اإلستفادة من علي 
إين عزمت  «:ويف قصة األشعث بن قيس قال أبو بكر لعمر بن اخلطاب

                                     
بحار و ١٥١األنوار العلوية ص و٣٨٤ ـ ٣٧٨إرشاد القلوب للديلمي ص: راجع) ١(

 . ورواه املجليس عن بعض الكتب القديمة١٧٢ و ١٧١ ص٢٩األنوار ج
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 فإنه عدل رضا عند أكثر ،عىل أن أوجه إىل هؤالء القوم عيل بن أيب طالب
 ورفقه بام حياول من ، وفهمه، وعلمه،رابته وق، وشجاعته، لفضله؛الناس
 .األمور
صىل اهللا «صدقت يا خليفة رسول اهللا : فقال له عمر بن اخلطاب :قال

 ولكني أخاف عليك ، وفوق ما وصفت، كام ذكرتًإن عليا! »عليه وآله
 .خصلة منه واحدة
 !؟ه اخلصلة التي ختاف عيل منها منه وما هذ:قال له أبو بكر
 ن فل،، فإن أبى ذلكأن يأبى لقتال القوم فال يقاتلهمف  أخا:فقال عمر

 .. يسري إليهم إال عىل املكروه منهًجتد أحدا
 وعن ، فإنك ال تستغني عنه، يكون عندك باملدينةًولكن ذر عليا

 .)١(».. الخ وأكتب إىل عكرمة بن أيب جهل،مشورته
 :ونقول

 :الحظ ما ييل
عند الناس، وأنه » عليه السالم« إن شهادة أيب بكر بموقعية عيل ً:أوال

» عليه السالم«ًثم اعرتف عمر بن اخلطاب بأن عليا . عدل رضا عند أكثرهم
. إن رفض املشاركة، فلن جيد أبو بكر من يرىض باخلروج لقتال األشعث

                                     
 ٥٧ ص١ج) دار األضواءط ( و ٧٢ ص١ج) ط اهلند(بن أعثم الكتاب الفتوح ) ١(

 يف الكتاب والسنة والتاريخ »عليه السالم«إلمام عيل بن أيب طالب موسوعة او
 .١٩ عن الردة ٧٩ ص٣ج
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كان هو امليزان الرشعي، وهو الفارق بنظر » عليه السالم«ًأن عليا : معناه
 .»صىل اهللا عليه وآله« قال رسول اهللا كام.. الناس بني احلق والباطل

بالفضل والعلم، والفهم، » عليه السالم« شهادة مناوئي عيل له :ًثانيا
 .تشري إىل يأسهم من جدوى انكار ذلك باستمرار.. والشجاعة
بحسن السياسة، وبالرفق فيام حياول » عليه السالم« شهادهتم له :ًثالثا

، من أنه ليس »عليه السالم«عنه من األمور، جاءت عىل عكس ما أشاعوا 
 .من أهل السياسة
أن عمر يقرر، وأبو بكر يعرتف، بأنه ال غنى عن :  يالحظ هنا:ًرابعا

 ..وعن مشورته» عليه السالم«عيل 
وهذه أمور هامة جديرة بالتوقف عندها، وهي تفيد يف جالء كثري من 

 .إشاعته عنهوصمه به و» عليه السالم«األمور، ودفع ما حياول أعداء عيل 
  :مصري األشعث
 أن األمور قد انتهت باألشعث إىل أرسه، ولكنه :وجدير بالقول هنا

ًاألرس جاء حافال بالدالالت، غني باللمحات التي حيسن التوقف عندها 
 ً:والتأمل فيها، فليالحظ مثال

ً جرأة األشعث عىل أيب بكر، حيث سأله أبو بكر عام يراه صانعا به  ـ١
 .ا فعلبعد أن فعل م

 فتفكني من احلديد، وتزوجني ،َّ عيلَّمتن :فقال األشعث بحزم وثبات
 .، فإين قد راجعت وأسلمتأختك
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 رسعة استجابة أيب بكر لطلبه الزواج من أخته أم فروة بنت أيب  ـ٢
 . قد فعلت: قحافة، حيث مل يناقش ومل يرتدد، بل قال مبارشة
ارجني، أو من نسب إليهم مع أنه كان يف غاية العنف عىل غريه من اخل

 .ذلك بغري حق
وحسبك من ذلك دفاعه عن خالد، رغم ما فعله باملك بن نويرة، فقد 

 .قتله، وهو مسلم، وزنى بزوجته بعد قتله مبارشة
وأصدر أوامره لقادته بإحراق كل من مل يظهر .. وأحرق الفجاءة
 .اخلضوع واإلستسالم

وكيف نفرس ! لقسوة هناك؟شعث هنا، وتلك افلامذا هذه الرقة عىل األ
ِأشداء عىل الكفار {: وأين هو من قوله تعاىل! هذه اإلزدواجية يف املواقف؟ َّ ُ ْ َ َ ُ َّ ِ َ

ْرمحاء بينهم ْ ُُ َ َ َُ َ{)١(. 
 
 
 
 

                                     
 .الفتح من سورة ٢٩اآلية ) ١(
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  :الفصل الثاين
 

   ..مانعوا الزكاة
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  :التهويل والتضخيم
، حول ارتداد أناس زعموا أهنم هناك هتويالت كثرية وتأكيدات قوية

 يقرون ،وقد جاءته وفود العرب مرتدين«: منعوا الزكاة، فقد قالوا
 .)١(» فلم يقبل ذلك منهم وردهم، ويمنعون الزكاة،بالصالة

ًولكنهم مل يستطيعوا أن يقدموا رشحا وتفصيال يتناغم مع حجم هذا  ً
برز ملن اهتموهم االدعاء العريض سوى، مالك بن نويرة الذي هو الفرد األ

وهو . بالردة، ثم قتلوهم ألجل امتناعهم من اإلعرتاف بحكومة أيب بكر
 .، وهو يؤنب خالد بن الوليد»عليه السالم«الذي أشار إليه أمري املؤمنني 

 أن بعض :ًباالضافة إىل موارد أخرى يسرية وحمدودة جدا زعموا
 .الناس منعوا الزكاة فيها فحوربوا

 أن العرب كانوا يتوقعون أن يصري األمر :ثني يرىإال أن بعض الباح
صىل «، فلام تويف »عليه السالم«إىل عيل » صىل اهللا عليه وآله«بعد رسول اهللا 
، وجاءهتم األخبار حول انتقال األمر إىل أيب بكر تريثوا يف »اهللا عليه وآله

                                     
رشح  و٤٧٤ ص٢ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٤١ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ١(

 .٢٠٩ ص١٧ جللمعتزيلهنج البالغة 
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كر أن ًأمرهم، انطالقا مما عرفوه من بيعة يوم الغدير وغري ذلك، فخيش أبو ب
فينضم إىل مالك بن نويرة غريه، .. يتسع هذا األمر بني القبائل العربية

وربام تصبح حكومته يف . ويضعف موقع أيب بكر يف احلكم، وتسقط هيبته
يف هؤالء ما يكفي لتصعيد مستوى » عليه السالم«خطر إذا وجد عيل 

 ..املطالبة بحقه الذي أخذ منه
.. اضية، فجهز خالد بن الوليد إليهم أن يورد رضبته الق:فقرر أبو بكر

 .وهكذا كان.. ليعترب به اآلخرون.. وفعل باملك بن نويرة ما فعل
 .وعدا ذلك، فإن بعض الباحثني يشك يف وجود أكثر أهل الردة

 إىل قصة مالك بن نويرة، ثم نشري إىل كالم ذلك ً:ونحن نشري أوال
 :الباحث، فنقول

  : ـ حديث مالك١
 :مالك بن نويرة عىل النحو التايليمكن تلخيص حديث 

ْ إن سجاح بنت احلارث تَنبت باجلزيرة يف بني تغلب، وجاءت :قالوا َّ
بمن معها لغزو أيب بكر، فلام انتهت إىل احلزن راسلت مالك بن نويرة، 

ومحلها عىل أحياء من بني . وفثأها عن غزوها. ودعته إىل املوادعة، فأجاهبا
 .)١(سامعة وغريمهاًوصاحلها أيضا وكيع و. متيم

                                     
) ط مؤسسة األعلمي ( و٢٧٦ وراجع ص٢٧١ ـ ٢٦٨ ص٣ج األمم وامللوكتاريخ ) ١(

 .٢٤١ ص١٤إمتاع األسامع ج و٣٥٤ ص٢الكامل يف التاريخ ج و٤٩٦ ص٢ج
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 واجتمع رؤساء أهل ،وملا رجع اهلذيل وعقة إليها «:إىل أن قال الطربي
 فال ، فقد صالح مالك ووكيع قومهام!؟ ما تأمريننا: قالوا هلا،اجلزيرة

 وقد عاهدنا هؤالء ، وال يريدوننا عىل أن نجوز يف أرضهم،ينرصوننا
 .)١(»القوم

.. يلمة، وانرصافها إىل اجلزيرةثم يذكر الطربي ما جرى بني سجاح ومس
فلام جاء مسيلمة إىل أهل البطاح بادر وكيع وسامعة إىل إخراج الصدقات، 

 .فاستقبال هبا خالد
 .ما محلكام عىل موادعة هؤالء القوم :فقال هلام خالد

 . وكانت أيام تشاغل وفرص، ثأر كنا نطلبه يف بنى ضبة:فقاال
وختلف .  وعليها مالك بن نويرةثم سار خالد يريد البطاح دون احلزن،

 .)٢(ثم حلقوا به.. األنصار عن خالد
  :إستشهاد مالك بن نويرة

 وكان مالك بن نويرة ،ً فلم جيد هبا أحدا، خالد بن الوليد البطاحوقدم
 :  وقال،جتامعقهم وهناهم عن اإلَّقد فر

نظرت ، وقد  هذا األمر فأبطأنا عنه فلم نفلحا دعينا إىلَّ إن،يا بني يربوع

                                     
 .٤٩٨ ص٢ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٧١ ص٣ج األمم وامللوكتاريخ ) ١(
 ٥٠١ ص٢ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٧٦ ص٣ج األمم وامللوكتاريخ ) ٢(

 .٣٥٨ و ٣٥٧ ص٢والكامل يف التاريخ ج
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، فإياكم  الناسفيه فرأيت األمر يتأتى هلم بغري سياسة، وإذا األمر ال يسوسه
 .  وادخلوا يف هذا األمر، فتفرقوا،ومناوأة قوم صنع هلم
 ..فتفرقوا عىل ذلك

 وأن يأتوه ،سالم وأمرهم بداعية اإل،وملا قدم خالد البطاح بث الرسايا
 .بكل من مل جيب، وإن امتنع أن يقتلوه

ن َّ فإن أذً،نوا ويقيموا إذا نزلوا منزالِّذؤ أن ي:د أوصاهم أبو بكروكان ق
 ثم تقتلوا كل ، إال الغارةء، وإن مل يفعلوا فال يش فكفوا عنهم،م وأقامواالقو
 فإن أقروا ،سالم فسائلوهم، إن أجابوكم إىل داعية اإل احلرق فام سواه:قتلة

 ..، وال كلمةلغارة إال اء وإن أبوها فال يش،بالزكاة فاقبلوا منهم
من و ،فجاءته اخليل باملك بن نويرة يف نفر معه من بني ثعلبة بن يربوع

 . وجعفر، وعرين، وعبيد،عاصم
 أهنم : فكان فيمن شهد،ة فيهم، وكان فيهم أبو قتادةَّيفاختلفت الرس

سوا يف ليلة باردة  فحب،، فلام اختلفوا فيهم أمر هبمنوا وأقاموا و صلواَّقد أذ
 .ً وجعلت تزداد برداء،م هلا يشال يقو

 . القتل: وكانت يف لغة كنانة. أدفئوا أرساكم: فنادىًفأمر خالد مناديا
، فقتل رضار بن  فقتلوهم، ومل يرد إال الدفء،القتلالقوم أنه أراد  فظن

 .ًاألزور مالكا
ً  إذا أراد اهللا أمرا: فقال، فخرج وقد فرغوا منهم،وسمع خالد الواعية

 ..أصابه
 ! هذا عملك؟ :ل أبو قتادةفقا
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 .)١( فغضب ومىض،فزبره خالد
 ثم رضب خالد عسكره بأرض بني متيم، وبث الرسايا :ابن أعثمقال و

 .يف البالد يمنة ويرسة
 فإذا هو يف ، فوقعت رسية من تلك الرسايا عىل مالك بن نويرة:قال
 . ومجاعة من بني عمه، ومعه امرأته،حائط له
 وأخذوا ،ً فأخذوه أسريا، واخليل قد أحدقت به فلم يرع مالك إال:قال

 . وكانت هبا مسحة من مجال،امرأته معه
 فأتوا هبم إىل خالد بن الوليد ، وأخذوا كل من كان من بني عمه:قال

 .حتى أوقفوا بني يديه
 .اّ فأمر خالد برضب أعناق بني عمه بدي:قال
 ! فعىل ماذا تأمر بقتلنا؟،إنا مسلمون:  فقال القوم:قال

 .ألقتلنكم!  واهللا:قال خالد
 أليس قد هناكم أبو بكر أن تقتلوا من صىل :فقال له شيخ منهم

 !للقبلة؟
 . ولكنكم مل تصلوا ساعة قط، بىل قد أمرنا بذلك:فقال خالد
أشهد أنك ال سبيل :  فقال، فوثب أبو قتادة إىل خالد بن الوليد:قال

                                     
 ٥٠٢ ص٢ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٧٨ و ٢٧٧ ص٣ج كاألمم وامللوتاريخ ) ١(

 .١٥٨ ص٧الغدير ج و٣٥٨ ص٢والكامل يف التاريخ ج



  ١١ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ١٢٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لك عليهم
 ! وكيف ذلك؟:قال خالد
من :  فلام نظروا إلينا قالوا، يف الرسية التي قد وافتهم ألين كنت:قال
 !أين أنتم؟
 . نحن املسلمون:قلنا
 . فصلوا معنا،ا وصليناّنّ ونحن املسلمون، ثم أذ:فقالوا

 إن كانوا قد صلوا معكم فقد منعوا ،قتادة] أبا[ صدقت يا :فقال خالد
 . وال بد من قتلهم،الزكاة التي جتب عليهم

 ، فلم يلتفت خالد إليه وإىل مقالته،منهم صوته وتكلم فرفع شيخ :قال
 . فرضب أعناقهم عن آخرهم،فقدمهم
 وكان أبو قتادة قد عاهد اهللا أنه ال يشهد مع خالد بن الوليد :قال
 . بعد ذلك اليومً أبداًمشهدا
 . ثم قدم خالد مالك بن نويرة ليرضب عنقه:قال

 !؟بلة أتقتلني وأنا مسلم أصيل إىل الق:فقال مالك
 وال أمرت قومك ، ملا منعت الزكاةً لو كنت مسلام:فقال له خالد

 .ما نلت ما يف مثابتك حتى أقتلك!  واهللا.بمنعها
! يا خالد:  فنظر إليها ثم قال، فالتفت مالك بن نويرة إىل امرأته:قال

 هبذه قتلتني؟
 وجفلك إلبل ، بل اهللا قتلك برجوعك عن دين اإلسالم:فقال خالد
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 .وأمرك لقومك بحبس ما جيب عليهم من زكاة أمواهلم ،الصدقة
 .ً ثم قدمه خالد فرضب عنقه صربا:قال
 إن خالد بن الوليد تزوج بامرأة مالك ودخل هبا، وعىل ذلك :فيقال

 .)١(..أمجع أهل العلم
أبو قتادة األنصاري و كان عبد اهللا بن عمر :ءويف تاريخ أيب الفدا

 .مهامفكره كال ، يف أمرهً فكلام خالدا،حارضين
 . أيب بكر فيكون هو الذي حيكم فينا ابعثنا إىل ، يا خالد:فقال مالك
 وتقدم إىل رضار بن األزور ، ال أقالني اهللا إن أقلتك:فقال خالد

 .)٢(برضب عنقه
فإن مل يكن : زاد الطربي( إن سيف خالد فيه رهق :رفقال عمر أليب بك

 .يف ذلكوأكثر عليه ) ًهذا حقا، حق عليه أن تقيده
 فإين ال أشيم ، فارفع لسانك عن خالد،تأول فأخطأ! يا عمرهيه  :فقال

 .)٣( سله اهللا عىل الكافرينًسيفا
                                     

 .٢٣ ـ ١٩ ص١بن أعثم جالكتاب الفتوح ) ١(
 ١٢١لسيد رشف الدين صلالنص واإلجتهاد  و١٥٩ و ١٥٨ ص٧الغدير ج) ٢(

 .١ ص٦بن خلكان جالوفيات األعيان و
 ٢٧٨ ص٣ وتاريخ األمم وامللوك ج٣٥٩ و ٣٥٨ ص٢الكامل يف التاريخ ج) ٣(

النص واإلجتهاد  و٤٩٢ ص٣٠بحار األنوار ج و٢٣٩ ص١٤إمتاع األسامع جو
 .١٥٩ و ١٥٨ ص٧الغدير ج و١٢٤لسيد رشف الدين صل
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 أبو قتادة احلارث بن :سالموكان ممن شهد ملالك باإل :وقال الطربي
 وقد كان عاهد اهللا أن ال يشهد مع خالد بن الوليد . أخو بنى سلمة،ربعي
 ، حيدث أهنم ملا غشوا القوم راعوهم حتت الليل وكان، بعدهاً أبداًحربا

  .فأخذ القوم السالح
 . إنا املسلمون: فقلنا:قال
 . ونحن املسلمون:فقالوا
 . فام بال السالح معكم:قلنا

 . فام بال السالح معكم:قالوا لنا
 .ن كنتم كام تقولون فضعوا السالحإ ف:قلنا
 . ثم صلينا وصلوا، فوضعوها:قال

ال إ ما إخال صاحبكم : أنه قال وهو يراجعه:ر يف قتلهوكان خالد يعتذ
 .وقد كان يقول كذا وكذا

 .ثم قدمه فرضب عنقه وأعناق أصحابه! ؟ًه لك صاحباُّما تعد أو:قال
 : فأكثر وقال،فلام بلغ قتلهم عمر بن اخلطاب تكلم فيه عند أيب بكر

 . ثم نزا عىل امرأته،عدو اهللا عدا عىل امرئ مسلم فقتله
 وعليه قباء له عليه ، حتى دخل املسجدً خالد بن الوليد قافالوأقبل

 فلام أن دخل .ً قد غرز يف عاممته أسهام، بعاممة لهً معتجرا،صدأ احلديد
 ً أرئاء: ثم قال، فانتزع األسهم من رأسه فحطمها،املسجد قام إليه عمر

 . ألرمجنك بأحجارك، واهللا. ثم نزوت عىل امرأته،ً مسلامًقتلت امرءا
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 ي أبى بكر عىل مثل رأي وال يظن اال أن رأ،وال يكلمه خالد بن الوليد
 واعتذر ، فلام أن دخل عليه أخربه اخلرب، حتى دخل عىل أبى بكر،عمر فيه

 .حربه تلك  وجتاوز عنه ما كان يف، فعذره أبو بكر،إليه
 ، وعمر جالس يف املسجد، عنه أبو بكر فخرج خالد حني ريض:قال

 . يا ابن أم شملةَّ هلم إىل:فقال
 .)١( ودخل بيته، فلم يكلمه، فعرف عمر أن أبا بكر قد رىض عنه:قال

كان مالك بن نويرة من أكثر الناس : وقال سويد :وقال العالمة األميني
 فام منهم رأس إال وصلت ،برؤوسهم القدور ثفواأ وإن أهل العسكر ،ًشعرا

 وما نزج رأسه من كثرة ، نضجت فإن القدر،ًالنار إىل برشته ما خال مالكا
 .لشعر البرش حرها أن يبلغ منه ذلك، وقى اشعره

، فلام قتل الك بن نويرة كان كثري شعر الرأس إن م:وقال ابن شهاب
قبل أن خيلص النار  فنضج ما فيها ، لقدر)٢(ثفيةإأمر خالد برأسه فنصب 

 .إىل شؤون رأسه
 ويطلب ،بكر دمه متمم بن نويرة ينشد أبا ، قدم أخو مالك:وقال عروة

                                     
:  وراجع٥٠٤ ص٢ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٨٠ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ١(

 ٤٩٢ و ٤٧٧ و ٤٧٦ ص٣٠بحار األنوار ج و٣٥٩ ص٢الكامل يف التاريخ ج
أعيان  و٢٠٦ و ٢٠٥ ص١٧ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و١٥٩ ص٧الغدير جو

 .١٦٥ ص٤لرشيف املرتىض جلالشايف يف االمامة  و٤٣٣ ص١الشيعة ج
 .حجارة توضع عليها القدور أثناء الطبخ: اإلثفية) ٢(
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 .إليه يف سبيهم
 .فكتب له برد السبي

 .ًإن يف سيفه رهقا :وألح عليه عمر يف خالد أن يعزله، وقال
 . سله اهللا عىل الكافرينًشيم سيفامل أكن أل! ال يا عمر :فقال

 وكانت فائقة يف ، رأى امرأة مالكًن خالداأ :وروى ثابت يف الدالئل
 .)١(يعني سأقتل من أجلك. قتلتيني: رأته فقال مالك بعد ذلك الم،اجلامل

 . قد زنى فاجلدهًإن خالدا: قال عمر أليب بكر :ويف نص آخر
 .، ألنه تأول فأخطأال :قال أبو بكر

                                     
 ٢٧٧ ص٣ج[ ٢٤١ ص٣ج األمم وامللوكريخ ات:  عن١٥٩ ص٧الغدير ج) ١(

 ٣٢ ص٢ج[ ١٤٩ ص٣جبن األثري الريخ اتوالكامل يف ال] هـ١١حوادث سنة 
] ٤٦٤٨ رقم٥٣ ص٥ج[ ٢٩٥ص ٤جأسد الغابة و] هـ١١حوادث سنة 

 رقم ٢٧٤ و ٢٥٦ ص١٦ج[ ١١٢ و ١٠٥ ص٥مدينة دمشق جريخ اتو
 ١جخزانة األدب و] ١٨ ـ ١٧ ص٨ خمترص تاريخ دمشق ج:راجع، و١٩٢٢

 حوادث ٣٥٤ ص٦ج[ ٣٢١ ص٦والبداية والنهاية ج] ٢٦ ص٢ج[ ٢٣٧ص
 ١اإلصابة جو] ٢٠٩ ص٢ج[ ٢٣٣ص ٢جتاريخ اخلميس و] هـ١١سنة 
 ١٥٤ ص٢والفائق ج ].٧٦٩٦رقم  [٣٥٧ ص٣وج] ٢٢٠١رقم [ ٤١٤ص

 ١وتاريخ أيب الفداء ج] ١٥ ص٤ج [٢٥٧ ص٣والنهاية ج] ١٥٧ ص٣ج[
 .١٩٢ و ١٩١ ص١ وروضة املناظر ج٧٥ ص٨ وتاج العروس ج١٥٨ص
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 . فاقتله،ً فإنه قتل مسلام:قال
 .ال، إنه تأول فأخطأ :قال
 ً، ورثى مالكا سله اهللا عليهمًما كنت ألغمد سيفا! يا عمر :ثم قال
 .)١(قصائد عديدةأخوه متمم ب

ِّإن أبا بكر عرض الدية عىل متمم بن نويرة، وأمر  «:وقال ابن عساكر
 .ًخالدا بطالق امرأة مالك، ومل ير أن يعزله

 .)٢(»وكان عمر ينكر هذا وشبهه عىل خالد
 أن عمر ملا ويل مجع من كان من عشرية مالك بن نويرة، :ُوروي

ّ وأوالدهم، ونسائهم، فرد واسرتجع ما وجد عند املسلمني من أمواهلم،
 .ًذلك مجيعا عليهم، مع نصيبه مما كان منهم

إنه ارجتع بعض نسائهم من نواحي دمشق ـ وبعضهن حوامل  «:وقيل

                                     
 ٢جتاريخ اخلميس :  وراجع١٥٨ ص١يب الفداء ج وتاريخ أ١٦٠ ص٧الغدير ج) ١(

الكنى  و١٥ ص٦وفيات األعيان ج و٣٥٨ ص٨ ورشح املواقف ج٢٠٩ص
 ٣ج [١٥٤ ص٢الفائق ج: وراجع .٤٢ ص١لشيخ عباس القمي جلواأللقاب 

 ١٥٨ ص١وتاريخ أيب الفداء ج] ١٥ ص٤ج [٢٥٧ ص٣والنهاية ج] ١٥٧ص
 .١٩٢  و١٩١ ص١ وروضة املناظر ج٧٥ ص٨وتاج العروس ج

:  وراجع١١٥ ص٥ وهتذيب تاريخ دمشق ج٢٧٤ ص١٦تاريخ مدينة دمشق ج) ٢(
 .٢١٨ ص٢بن حجر جالاإلصابة  و١٦٦ و ١٦١ ص٧الغدير ج
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 .)١(»ـ فردهن عىل أزواجهن
 : ونقول

غري أن .. ّ أن تكون لنا مع ما تقدم العديد من الوقفات:كان من املمكن
، »عليه السالم«ة أمري املؤمنني أن ما نحن بصدده هو سري: احلقيقة هي

وذلك يفرض علينا اإلقتصار عىل ما ال يوجب اخلروج عن السياق العام 
أو غري ذلك . ويوجب ضياع احلقائق، أو التسبب يف حصول فوىض فيها

 :فكان أن اقترصنا عىل األمور التالية.. من حماذير
  :خمالفات خالد للشريعة ـ ٢

ًالدا ارتكب العديد من املخالفات  أن خ:أظهرت النصوص املتقدمة
قتل أناس مسلمني بال ريب وال : وعىل رأسها.. لرصيح أحكام الدين

شبهة، ثم الزنا بزوجة أحد املقتولني يف نفس الليلة التي تلت يوم قتل 
بزعم التزوج هبا؛ مع علم كل أحد بحرمة الزواج باملرأة قبل . زوجها

 ..انقضاء عدة الوفاة
 : يضاف إىل ذلك

 إننا حتى لو صدقنا بأن بعض جيش خالد قد انشغل عن سامع ً:أوال
: ولكن مما ال شك فيه.. أذان وإقامة مالك، وسائر من معه، وعن صالهتم

أن ذلك ال يربر قتلهم، بعد شهادة فريق آخر بسامع األذان واإلقامة منهم، 
                                     

بحار و١٩٤ و ١٩٣ ص٣ وتلخيص الشايف ج١٦٦ ص٤مامة جالشايف يف اإل) ١(
 .٢٠٧ و ٢٠٦ ص١٧ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و٤٧٨ ص٣٠األنوار ج
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 ..والصالة معهم
 إال بعد أن سأهلم ًأن مالكا وأصحابه، مل يضعوا السالح:  تقدم:ًثانيا

ثم سألوا هم أصحاب .. نحن املسلمون: مجاعة خالد عن أنفسهم، فقالوا
فام احلاجة بعد ذلك إىل .. خالد عن أنفسهم، فأجابوا بنفس هذا اجلواب

 !سامع األذان واإلقامة؟
ًهب أهنم مل يسمعوا أذانا وال إقامة، بل حتى لو مل يصلوا، فهل  :ًثالثا

ًفإن اجلميع قد أخربوا خالدا بأهنم ! ارتدادهم؟ذلك يدل عىل كفرهم و
ًأن املعرتف بالدين، واملقر بالرشيعة ليس كافرا : مسلمون، ومن املعلوم

 ..حتى لو عىص أحكام تلك الرشيعة
 لقد فاجأتنا األوامر القاسية والصارمة التي زود هبا أبو بكر :ًرابعا

ب يف زمن رسول اهللا رساياه وبعوثه، وتذكرنا بمواقفه الضعيفة يف احلرو
، وتدعونا للمقارنة بني هذه وتلك، لنخرج بالعجائب »صىل اهللا عليه وآله«

 ..والغرائب
بتعامله يرفق مع االشعث بن قيس، وهو مرتد عىل ًوتذكرنا أيضا 

قته ألرسى املرشكني يف براحلقيقة وخضوعه له، وتزوجيه أخته أم فروة، ثم 
وهذا وذاك مما ال نجد له . كل حيلةبدر، وسعيه الستصدار العفو عنهم ب

ًتفسريا مقبوال أو معقوال ً ً. 
ذه الشدة البالغة منه عىل من ال يرىض بدفع  هلًوذهلنا أيضاوتعجبنا 

الزكاة له، وال يعرتف برشعيته يف املوقع الذي وضع نفسه فيه بالقوة 
 ..وبالقهر
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ب مع ويذهلنا املوقف اآلخر املناقض لذلك، وهو لينه الغريب والعجي
ًخالد بن الوليد، الذي قتل صحابيا مسلام ثم زنى بزوجته يف نفس تلك  ً

 ..الليلة
 أن ثمة ما يرصح بأن أبا :بل قد ذكرنا يف موضع آخر من هذا الكتاب

 !!.بكر نفسه أمره بقتله
ًأن مالكا وقومه قد ارتدوا، فلامذا ال يطالبهم بالعودة :  لو سلمناً:خامسا

ِهم كام قبل من كل من سواهم، ومنهم االشعث املعروف وبالتوبة، ويقبلها من َ
 .!.حسبام تقدمت اإلشارة إليه؟» عليهم السالم«بنفاقه وعدائه ألهل البيت 

إن ارتداد الرجال ال يعني ارتداد النساء، والضعفاء، فلامذا ال  ً:سادسا
َوملاذا يعاملون معاملة أرسى !.. يسألون عن حاهلم، وعن معتقدهم؟

 !؟املرشكني
 ما معنى جعل رؤوس القتىل أثايف للقدور التي يطهى فيها :ًسابعا

 !وأي رشع جييز فعل ذلك؟!.. وأن حترق بالنار؟! الطعام؟
َّإن نفس عرض أيب بكر الدية عىل متمم بن نويرة، أخي مالك،  :ًثامنا

 .يدل عىل قناعته بإسالم مالك
ريه من محلة  إن األوامر التي أصدرها أبو بكر خلالد، ولغ:ًتاسعا

األلوية بأن حيرقوا أهل الردة، مع ثبوت النهي عن ذلك يف رشع اهللا ال 
 . يمكن قبوهلا

ال يعذب بالنار إال رب  «:قوله» صىل اهللا عليه وآله«ُفقد روي عنه 
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 .)١(أو نحو ذلك.. »النار
أنه أحرق ابن : »عليه السالم« قد روي عن أمري املؤمنني :ولعلك تقول

                                     
 ٣ومسند أمحد ج. ال يعذب اهللا: بخاري، كتاب اجلهاد، بابصحيح ال: راجع) ١(

 والسنن الكربى ١١٧ ص٤ واجلامع الصحيح للرتمذي ج٣٠٧ ص٢ وج٤٩٤ص
ط دار الفكر سنة ( و ٥٥ و ٥٤ ص٣ وسنن أيب داود ج٧٢ و ٧١ ص٩للبيهقي ج

 ٢ ومصابيح السنة ج٢٧٩ ص١ وتيسري الوصول ج٦٠٣ ص١ج) هـ١٤١٠
 .  عنهم١٥٦ و ١٥٥ ص٧ والغدير ج٥٨ و ٥٧ص

بحار  و٣٤٢لشريازي صلكتاب األربعني  و٣٠٥ ص٢الرصاط املستقيم ج: وراجع
 ٤٤٤لشريواين صل» عليهم السالم«مناقب أهل البيت و    ٣٥٢ص ١٩األنوار ج

لصنعاين لاملصنف  و٢٢٠ ص١٤عمدة القاري ج و٢٥١ ص٦جممع الزوائد جو
املعجم  و١٠٦ ص٣جمسند أيب يعىل  و٣٤٠ ص٤اآلحاد واملثاين ج و٢١٥ ص٥ج

 ٥٢٨بن شاهني صالناسخ احلديث ومنسوخه  و١٦١ ص٣لطرباين جلالكبري 
 ١٤ وج٦ ص٥ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و١٥٣٦ ص٤ستيعاب جاإلو

نصب الراية  و٣٦٧ و ٣٦٦ ص٢لزيلعي جلختريج األحاديث واآلثار  و١٩٤ص
 ٣٥٩ ص٢تفسري القرطبي ج و٤٠٧ ص٥كنز العامل ج و٢٦٤ ص٤لزيلعي جل
 ١٦ ص١١لدارقطني جالواردة لعلل  وال٥٩ ص١لبخاري جلالتاريخ الكبري و
بن اجلوزي الاملوضوعات  و٢٣٠ و ٢١٥ و ٢١٤ ص١٥تاريخ مدينة دمشق جو
 ٢٧لصفدي جلالوايف بالوفيات  و٥٣ ص٥بن األثري جالأسد الغابة  و٥٦ ص١ج

 .١٩٦ ص٢عيون األثر ج و١٣٢ص
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 .سبأ بالنار
 أن اإلحراق بالنار هو حد من حدود اهللا التي رشعها يف حق :اجلوابو
 .. َّكام أنه جزاء من يدعي الربوبية ألحد من البرش.. الالئط

فالتعدي عن هذه املوارد التي حددها اهللا ال يصح، وال سيام بعد ورود 
 .النهي عنه يف غري هذه املوارد

مل حيرق ابن سبأ » عليه السالم«ً بأن عليا :ًوأجاب العالمة األميني أيضا
وأصحابه بالنار، بل حفر هلم حفائر، وخرق بعضها إىل بعض، ودخن 

 .)١(عليهم حتى ماتوا
إن كانت :  فإهنا،)٢(ً ملاذا أمر أبو بكر خالدا بطالق امرأة مالك:ًعارشا

ًقد دخلت يف عصمته، وكان العقد صحيحا، وكان معذورا يف اجتهاده  ً
 !، فلامذا يأمره بطالقها؟حسبام قرره أبو بكر

ًوإن كان العقد باطال، ألنه وقع هو والدخول يف عدهتا من زوجها 
املسلم، الذي عرض أبو بكر ديته عىل أخيه، فال حيتاج إىل الطالق، إذ ال 
توجد زوجية من األساس، لكي حيتاج األمر إىل الطالق، وهي حمرمة عليه 

                                     
 ١٠٦ ص٦فتح الباري ج و٧١ ص٩قي ج والسنن الكربى للبيه١٥٦ ص٧الغدير ج) ١(

 .٥١٥ ص٣بن العريب جالأحكام القرآن  و٢٦٤ ص١٤لعيني جلعمدة القاري و
:  وراجع١١٥ ص٥ وهتذيب تاريخ دمشق ج٢٧٤ ص١٦تاريخ مدينة دمشق ج) ٢(

ط دار ( و ٤١٥ ص١جبن حجر الاإلصابة  و١٦٦ و ١٦١ ص٧الغدير ج
 .٢١٨ ص٢ج) هـ١٤١٥الكتب العلمية سنة 
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احالة خالد إىل العقوبة واقامة احلد ًبل جيب التفريق بينهام فورا و. ًمؤبدا
 .عليه، ثم قتله باملك وغريه من املسلمني

  : ـ إعتذارات باطلة عن خالد٣
ّوقد اعتذر حمبو خالد عنه باعتذارات ظنوا أهنا ختفف من وطأة ما 

 :ارتكبه من جرائم، وهذه اإلعتذارات الباطلة هي التالية
  :أدفئوا أسراكم: ألف

وأراد بالدفء . أدفئوا أرساكم:  ملن هم حتت يدهً أن خالدا قال:زعموا
: مقابل الربد، وكانت ليلة باردة، وكانت هذه الكلمة تعني يف لغة كنانة

 ..فقتلوهم.. األمر بالقتل
 :وهو اعتذار غري صحيح

 ..)١(ً ألن رضارا مل يكن من كنانة، بل هو أسدي من بني ثعلبةً:أوال
ًأن خالدا خمزومي، وليس من : يعلمً حتى لو كان كنانيا، فإنه :ًثانيا

 !وملاذا مل يستفهم منه عن قصده؟.. كنانة، وال يتكلم بلغتها

                                     
 وأسد ٣٩٠ ص٣ج) ط دار الكتب العلمية( و ٢٠٨ ص٢اإلصابة ج: راجع) ١(

 واإلستيعاب ٣٩٠ ص٣ج) ط دار الكتاب العريب( و ٤٣٤ ص٢الغابة ج
من له رواية يف  و٧٤٦ ص٢ج) ط دار اجليل( و ٢١١ ص٢ج) هبامش اإلصابة(

تاريخ مدينة  و٣٩ ص٦بن سعد جالالطبقات الكربى  و٢١٠مسند أمحد ص
 .١٩٥ل املنفعة صتعجي و٣٨٣ ص٢٤دمشق ج
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ًأن رضارا كان كنانيا:  لنفرتض:ًثالثا فهل كان مجيع املوكلني ببقية .. ً
 !ًقوم مالك من كنانة أيضا؟

ولو كان كذلك، فمن الذي اختارهم عىل هذا النحو، وإن كان األمر 
ً الصدفة، فام هذه املصادفة الغريبة التي جاءت هبم مجيعا عىل جاء عىل سبيل

 !ًوملاذا مل يكونوا خليطا، من كنانة ومن غريها؟! هذه الصفة؟
ًوإن كانوا خليطا، فلامذا مل يعرتض غري الكنانيني عىل رفقائهم، فيبادرون 

 !إىل منعهم من ارتكاب هذا العمل الشنيع؟
امذا يطالب عمر باإلقتصاص من خالد،  لو كان األمر كذلك، فل:ًرابعا

 ! ًويعتربه قاتال؟
وملاذا يرص أبو قتادة، وابن عمر عىل اإلعرتاض عىل خالد، ويشكوانه 

 ! إىل أيب بكر؟
 بأنه غري مقرص فيام حصل، بل حصل :وملاذا مل يعتذر خالد هلام، ولعمر

 !خطأ غري مقصود؟
لك ومن معه، فذلك  إذا كانت لغة كنانة هي السبب يف قتل ما:ًخامسا

ًال جيعل يف سيف خالد رهقا، كام يقول عمر، ألن خالدا مل يقتل أحدا ً ً. 
 إذا كان السبب هو لغة بني كنانة، فخالد مل يتأول ومل خيطئ، :ًسادسا

 !بل الكنانيون هم املتأولون، فلامذا اهتمه أبو بكر هبذه التهمة الباطلة؟
وكان قتل هؤالء خطأ، فلامذا لو كانت لغة كنانة هي السبب،  ً:سابعا

ومل سبى عياهلم، ! جعل خالد وصحبه رؤوس مالك وأصحابه أثايف للقدور؟
 !وهنب أمواهلم، واعتدى عىل زوجته بالزنا بعد قتل زوجها مبارشة؟
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 ملاذا مل يتعلم خالد من قضية بني جذيمة، حيث قتل الناس هناك :ًثامنا
من : ًن خالدا ملا كان السحر نادىوهي أ. بنفس الوسيلة التي قتلهم هبا هنا

 .اإلجهاز بالسيف: واملدافة هي. كان معه أسري فليدافه
حول مكة كانوا الساكنني عىل أن كنانة، والعرب :  مل نجد ما يدلً:تاسعا

 ..أدفئوا بمعنى اقتلوا: يقولون
.. )١(أجهزوا عليه: أدفئوا اجلريح، بمعنى:  أن قوهلم:غري أهنم ذكروا

إن هذه لغة يامنية، وليست حجازية، وال هي لغة كنانة، وال : الكنهم قالو
 .لغة العرب حول مكة
 أن األرسى مل يكونوا جرحى، بل هم قد نزعوا أسلحتهم :مع مالحظة

 ..ًطوعا، ومل يبارشوا أي قتال
وصحت مجيع التقديرات األخرى، فالالزم .. ولوكان بينهم جريح

 ..ن سواهًاإلجهاز عىل من كان جرحيا دو: هو
:  هو الذي جعل املؤرخني يرصحون:ولعل هذا الذي ذكرناه وسواه
                                     

 ٢٩٥ ص٤أسد الغابة ج و٢٠٦ ص١٧ جرشح هنج البالغة للمعتزيل: راجع) ١(
الكامل يف التاريخ  و٥٠٢ ص٢ جاألمم وامللوكتاريخ  و٥٦٠ ص٥جاإلصابة و
 ٦جالبداية والنهاية  و٢٤٣ ص٢لكتبي جلفوات الوفيات  و٣٥٨ ص٢ج

 ١٤جسامع إمتاع األ و٧٣ ص٢ ق٢ج والعرب وديوان املبتدأ واخلرب ٣٥٤ص
بحار  و٤٥٥ ص١معجم البلدان ج و١٦٥ ص٤مامة جالشايف يف اإل و٢٣٩ص

 .١٥٨ ص٧الغدير ج و١٢٣النص واإلجتهاد ص و٤٧٦ ص٣٠األنوار ج
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 .)١(ًبأن خالدا قد أمر رضار بن األزور بقتل مالك
 : ومع غض النظر عن مجيع ما ذكرناه نقول:ًعارشا

فال جمال . ًإن مالكا قد قتل بأمر مبارش من خالد يف جملس خالد
 .لإلعتذار بلغة كنانة وال بغريها

  !:ا تعده لك صاحبا؟موأ: ب
قول مالك .. ًمن األمور التي أريد هلا أن تكون خمرجا خلالد من مأزقه

 .ما أخال صاحبكم إال وقد يقول له كذا وكذا: خلالد
 .ثم قدمه فرضب عنقه! ً أوما تعده لك صاحبا؟:فقال له خالد

ً أن مالكا ال يعرتف بنبوة النبي حممد :حيث فهم خالد من هذا التعبري
 .، فاستحل بذلك دمه»صىل اهللا عليه وآله«

 :ونقول
أي .  صاحبهم بالقرشية»صىل اهللا عليه وآله«أنه :  املقصود هوً:أوال

 .فإهنم وإياه من قريش
 إذا كان ذلك يوجب استحالل دم مالك، فام ذنب الذين كانوا :ًثانيا

 !وال عرف مقاصدهم؟. معه، حتى يقتلهم خالد، وهو مل يسمع كالمهم

                                     
 ٦٢ ص١ ومرآة اجلنان ج٢٠٩ و ٤٣ ص٢ وج٣٥٧ ص٣اإلصابة ج: راجع) ١(

مطبوع مع ( واإلستيعاب ٣٩ ص٣ وأسد الغابة ج٩ ص٢وخزانة األدب ج
 .٣٣٨ص ١ج) اإلصابة
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َّ إن هذا يكذب ما ادعوه من أن سبب قتل مالك وأصحابه هو :ًاثالث ِّ
 .أدفئوا أرساكم: لغة كنانة، حني قال خالد

ً إن كلمة صاحبكم ال تعني أنه ليس صاحبا للقائل، إذ لعله يريد :ًرابعا
وال أقل من أنه ال ..  هبذه الطريقة»صىل اهللا عليه وآله«إلزامهم بأقوال النبي 

 .وه بمثل هذا الكالم، ألن فيه شبهة، واحلدود تدرأ بالشبهاتجيوز قتل من يتف
  :خالد سيف اهللا: ج

ً بأن خالدا سيف اهللا عىل أعدائه، فلم يكن :وقد اعتذر أبو بكر لعمر
 .أبو بكر ليشيم هذا السيف

 :ونقول
ّ ال أشيم سيفا سله اهللا عىل أعدائه:قول أيب بكرإن  ًغري صحيح أيضا .. ً
 :ملا ييل

نه ال دليل عىل أن اهللا سبحانه هو الذي سل هذا السيف، بل أل :ألف
 !.الذي سله هو أبو بكر نفسه، فلامذا ينسب ما يفعله هو إىل رب العاملني؟

إن السيف الذي يسله اهللا سبحانه ال يكون فيه رهق، كام يقول  :ب
عمر بن اخلطاب وال يبطش بالناس بدون حق، فقد قتل بني جذيمة بعد أن 

. »صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي : كام ذكرناه يف كتابناأمنهم، 
ًوها هو يقتل مسلام حيتاج أبو بكر إىل أن يعرض ديته عىل أخيه، ثم إىل أن 

 .ًحيملوا خالدا بطالق زوجته التي وطأها فور قتل زوجها املسلم

اهللا صىل « إن السيف الذي يسله اهللا سبحانه ال يتربأ منه رسول اهللا :ج
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حني عدوان خالد عىل بني » صىل اهللا عليه وآله«، فقد قال »عليه وآله
 . »اللهم إين أبرأ إليك مما فعله خالد«: جذيمة

 قد أعلن عدم رضاه مما فعله خالد يف فتح »صىل اهللا عليه وآله«كام أنه 
 ..فراجع. مكة
 صىل اهللا عليه« من سرية النبي األعظم الصحيح: ذكرنا يف كتابنا :د

، »عليه السالم«هو لعيل أمري املؤمنني » سيف اهللا املسلول«أن لقب : »وآله
ُوقد رسق يف مجلة كثرية من فضائله وكراماته، ومنح خلالد، كام منح غريه  ُ ُِ ِ

 .)١(لغريه
  :خالد ليس سيف اهللا

أن النبي : وتزعم بعض املرويات التي يسوقها حمبو خالد بن الوليد
يف يف سنة ثامن للهجرة، » سيف اهللا« لقب ًاح خالدمن» صىل اهللا عليه وآله«

 ..مناسبة حرب مؤتة
 :وال شك يف عدم صحة ذلك

ًوفوت عىل املسلمني نرصا ًألن خالدا اهنزم بالناس يف مؤتة، : ًأوال
ًعظيام، وفتحا مبينا،  ً هذا الوسام » صىل اهللا عليه وآله«فكيف يعطي النبي ً

 ..هيزمللمهزوم، فإن سيف اهللا ال يمكن أن 

                                     
) الطبعة اخلامسة(» صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم : راجع) ١(

 . ٢٠ج
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الذي قاده خالد بعد  أنه ملا عاد ذلك اجليش :ويدل عىل هزيمته يف مؤتة
إىل املدينة، زيد بن حارثة، وجعفر، وابن رواحة : استشهاد الفرسان الثالثة

 ..يا فرار يف سبيل اهللا: جعل الناس حيثون الرتاب يف وجوههم، ويقولون
هم اخلروج منها، وحني دخل أفراد ذلك اجليش إىل بيوهتم مل يعد يمكن

 !؟أفررتم يف سبيل اهللا: وصاروا كلام خرجوا صاح هبم الناس
وجرت أمور صعبة بينهم وبني زوجاهتم وذوهيم، حتى تدخل النبي 

 ..)١(للتخفيف عنهم» صىل اهللا عليه وآله«
مما » صىل اهللا عليه وآله«ً ألن خالدا قتل بني جذيمة، وتربأ النبي :ًثانيا

ويكفيه .. يف فتح مكة» صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا ثم خالف أمر .. صنع
، حيث باملك بن نويرة» صىل اهللا عليه وآله«ما فعله بعد وفاة رسول اهللا 

فإن سيف اهللا ال يمكن أن يوغل يف دماء الناس .. قتله، وزنى بزوجته
 .ً فضال عام سوى ذلك..بغري حقاملؤمنني 
نسجم مع نداء جربائيل من  إن احلديث عن خالد وسيفه ال ي:ًثالثا
 : السامء
  ــيلـــــــى إال عـــــــتـــوال ف    ـــارــقــفـف إال ذو الــيــال س

                                     
خالد :  فصل٢٠ج» صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم : راجع) ١(

 . يضيع النرص األعظم
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  :!؟من أين حصل خالد على هذا الوسام
حني قتل ، وذلك ًويبدو أن أبا بكر هو الذي منح خالدا هذا الوسام

، وزنى الصحايب اجلليل، املسلم مالك بن نويرة، وثلة من املسلمني معه
 أليب بكر، ومن أجل توطيد تهبامرأة مالك يف نفس يوم قتله، وذلك يف نرص

 ..سلطانه
ًفحينئذ طلب عمر من أيب بكر، أن يعاقب خالدا عىل فعلته، فقال ما : ٍ

 .)١()الكافرين (ًكنت ألشيم سيفا سله اهللا عىل أعدائه
أن واحلال ! وال ندري كيف عرف أبو بكر أن اهللا قد سل هذا السيف؟

 !أبا بكر هو الذي سله؟
ًوال ندري أيضا ما هو املربر حلكمه عىل مالك بن نويرة، وهو صحاب 

 !جليل، ومسلم بأنه من أعداء اهللا، ومن الكافرين؟
صىل «إىل رسول اهللا ما يشبه كالم أيب بكر عن خالد ـ نسبوه ـ ثم نسبوا 

                                     
 والكامل ٥٠٣ ص٢ وتاريخ األمم وامللوك ج١٦٣ ـ ١٥٨ ص٧الغدير ج: راجع) ١(

 ٥ وهتذيب تاريخ دمشق ج٢٩٥ ص٤ وأسد الغابة ج٣٥٩ ص٢ريخ جيف التا
 ٥٦١ ص٥ج) دار الكتب العلميةط (و  ٣٥٧ ص٣ واإلصابة ج١٠٥ص

العثامنية  و١٥٨ ص١وتاريخ أيب الفداء ج ٢٣٣ و ٢٠٩ ص٢وتاريخ اخلميس ج
 ٦جوفيات األعيان  و٢٥٧ ص١٦جتاريخ مدينة دمشق و ٢٤٨صلجاحظ ل

 .٤٢ ص١جالكنى واأللقاب  و١٥ص
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ًذه النسبة، وفاء  بل إن عمر نفسه عاد فشارك يف تأكيد ه.)١(»اهللا عليه وآله
 .)٢(خلالد، وما فعله يف توطيد سلطاهنم

  :املسلول اهللا سيف × علي
 عيل خمتصات من »املسلول اهللا سيف«: اللقب هذا أن :واحلقيقة هي

                                     
ستيعاب اإل و١٤٣ ص١٣جمسند أيب يعىل  و٥٢٥ ص٧جبن أيب شيبة الاملصنف ) ١(

 ١٣ وج٦٧٩ ص١١ وج٧٣٩ ص٥جكنز العامل  و٤٢٩ ص٢ ج)ط دار اجليل(
حتفة  و٣٤٩ و ٣٤٨ ص٩ججممع الزوائد  و٨ ص١جمحد أمسند  و٣٦٦ص

 ٢٤٤ و ٢٤٢ و ٢٣٩ ص١٦جتاريخ مدينة دمشق  و٢٣٣ ص١٠جاألحوذي 
 ١٣الوايف بالوفيات ج و٣٧٢ ص١جم النبالء سري أعال و٤١٥ ص٦٢وج
  ١اإلصابة ج و وهتذيب تاريخ٢٣٤ ص٣لذهبي جلتاريخ اإلسالم  و١٦٢ص
مطبوع مع ( واإلستيعاب ٢١٧ ص٢ج) دار الكتب العلميةط ( و ٤١٤ص

 ٦ ج)دار إحياء الرتاث العريبط (البداية والنهاية  و٤٠٩ و ٤٠٨ ص١ج) اإلصابة
 ١١جسبل اهلدى والرشاد  و٧ ص٢جامع إمتاع األس و١٢٩ ص٧ وج٣٤٩ص
 .٢١٢ ص٣ وج٧٨٩ ص٢ج) ط دار املعرفة (السرية احللبية و٣٤٢ص

 ٥ وج١٠ ص١٠الغدير ج و٧٣٨ ص٥جكنز العامل  و٢٦ ص٢جاآلحاد واملثاين  )٢(
 ٥٨ وج٤٦١ ص٢٥ وج٢٤١ ص١٦جتاريخ مدينة دمشق و ٣٦٣ و ٣٦٢ص
أحاديثهم الوضاعون وو ٨٨٦ ص٣جبن شبة التاريخ املدينة  و٤٠٣ص
حتقيق (  و٢٨ ص١ج )حتقيق الزيني(و ٢٢ ص١واإلمامة والسياسة ج ٤٧٦ص

 . ٨٧٦ ص٢وأعالم النساء ج ٤٢ ص١ج )الشريي
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 ومناقبه فضائله، من كثرية مجلة يف أو سلب رسقه ولكن ،»عليه السالم«
 املبطلني،و، واحلاقدين، الشانئني من شعواء غارات يف السالم، عليه

 ..للحقائق واملزورين
 اهللا سيف عيل« :، أنه قال»صىل اهللا عليه وآله«وقد روي عن النبي 

 .)١(»واملنافقني الكفار عىل يسله
 :»صىل اهللا عليه وآله«ويف احلديث القديس، املروي عن رسول اهللا 

 .)٢(»أعدائي عىل اهللا سيف وهو بعيل، ّوأيدتك«
: صاح أنه هو سببها نأ :روي عن جابروحول تسمية التمر بالصيحاين 

 .)٣(»اهللا سيف عيل وهذا اهللا، رسول حممد هذا«

                                     
 و ٣٢٢ عن أمايل الشيخ الطويس ص٣٣ ص٤٠ وج١٩٧ ص٢٢جاألنوار بحار  )١(

 .٣٣٤ ص٥ ومستدرك سفينة البحار ج٥٠٦ص) ط دار الثقافة(

 ٦ج) امللحقات(ق  وإحقاق احل١١ ص٨ ج والكايف٤٣ ص٤٠جاألنوار بحار  )٢(
 ٩٢ ذخائر العقبى ص:، وراجع٤٣ص) خمطوط( عن در بحر املناقب ١٥٣ص

 .١٢٨ والروضة يف املعجزات والفضائل ص٩٣واملناقب املرتضوية ص

فتوحات الوهاب بتوضيح رشح منهج الطالب، لسلامن العجييل املعروف ) ٣(
) ط دار النعامن، النجف( وفرائد السمطني ٦٢ص) ط القاهرة(باجلمل 

 وعن املناوي يف رشح اجلامع الصغري، ١٢٤ ونظم درر السمطني ص١٢٠ص
 عن آل ٢٨٣ و ٥١٨ ص٢٠ وج٥٩ و ٤٢ ص١٥ج) امللحقات(وإحقاق احلق 

=  ٢٩٣ ص٥وعن فيض القدير ج. حممد للمردي احلنفي، وعن غريه ممن تقدم
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 :وقال خالد بن سعيد بن العاص لعمر، يف أحداث غصب اخلالفة
 .)١(»وفينا ذو الفقار، وسيف اهللا وسيف رسوله«

 وسيف« :»عليه السالم«ويف زيارة أمري املؤمنني، املروية عن الصادق 
 .)٢(»املسلول اهللا

 سيف هذا طالب، أيب بن عيل هذا« :»صىل اهللا عليه وآله«وعن النبي 
 .)٣(»أعدائه عىل املسلول اهللا

                                     
فينة البحار  ومستدرك س١٤٦ ص٦٠ والبحار ج١٥٣واألنوار العلوبة ص= 
 .١٤ ص١٠ وج٣٤ ص٦ج

 و ١٩١ و ١٩٠ ص١ج) ق .   ه١٣١٣ط سنة (حتجاج اإل:  راجع املصادر التالية)١(
 و ٤٧٦ ص٣ وقاموس الرجال ج٨٢ و ٨٠ ص٢ والرصاط املستقيم ج٣٠٠
 واليقني يف إمرة أمري املؤمنني ٤٦٣ و ٤٦٢ ص٢ واخلصال ج٤٧٩ و ٤٧٨
عروف باخللييل، وعن حممد بن  عن أمحد بن حممد الطربي، امل١١٠ ـ ١٠٨ص

» عليهم السالم«مناقب أهل البيت : جرير الطربي، صاحب التاريخ يف كتابه
 .٦٤ و ٦٣ ورجال الربقي ص٢١٩ و ٢١٤ و ٢١١ و ٢١٠ ص٢٨والبحار ج

 ٣املناقب البن شهرآشوب ج:  وراجع٣٢١ ص٥مستدرك سفينة البحار ج) ٢(
 .٧٧ والفضائل البن شاذان ص٧٤ص

للعيني احليدر  »عليه السالم«  ومناقب عيل٣٨ص) ط الهور(طالب أرجح امل) ٣(
 .٣٧  و٥٧ص) ط أعلم بريش، جهار منار(آبادي 
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 .)١(»اهللا سيف عيل« :وعن جابر
 وعيل اهللا، رسول فأنا« :»صىل اهللا عليه وآله«وعن سلامن عن النبي 

 .)٢(»اهللا سيف
 :»المعليه الس « يف حديث له يف حق عيل»صىل اهللا عليه وآله«وعنه 

 .)٣(»وسيف اهللا وسيفي«
يا معارش املسلمني، هذا  :»صىل اهللا عليه وآله«وعن أنس عن النبي 

 .)٤(أسد اهللا، وسيفه يف أرضه عىل أعدائه
، »صىل اهللا عليه وآله«كتاب الصحيح من سرية النبي األعظم د يف جتو
 .املزيد من املصادر» احلصار والقتال يف غزوة بني قريظة«: فصل
  :تهد فأخطأإج: د

 .َّ بأنه تأول فأخطأ:واعتذر أبو بكر عن خالد

                                     
 وفيض القدير يف رشح اجلامع ١٢٤نظم درر السمطني للزرندي احلنفي ص) ١(

 .٤٠٩ ص١ وينابيع املودة للقندوزي ج٢٩٣ص ٥الصغري ج

 .٢٩ص) مطبعة النعامن، النجف(فرائد السمطني ) ٢(

 . عن مناقب عيل بن أيب طالب البن املغازيل٢٩٧ ص٤إحقاق احلق ج) ٣(

 ١٤ص) ط الهور(أرجح املطالب :  وراجع٢١٣ص) ط إسالمبول(ينابيع املودة ) ٤(
آل حممد للمردي احلنفي :  عن٢٥٠ ص٢٠ج) امللحقات( وإحقاق احلق ٢٩و 

 . عن عدد من املصادر٢٢٥ ص٤وج
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 :ونقول
ً إن ما يشبه هذه القضية تقريبا قد حصل خلالد نفسه يف زمن ً:أوال
، كام ذكرناه يف كتابنا الصحيح من سرية النبي »صىل اهللا عليه وآله«الرسول 

 .)١(»خالد يبيد بني جذيمة«:  يف فصل»صىل اهللا عليه وآله«
اجتهد : ً عنه حمبوه أيضا بمثل ما اعتذر به أبوبكر هنا، فقالواواعتذر

 .. فأخطأ
فلامذا مل يتعلم خالد مما جرى له مع بني جذيمة، حيث واجه غضب 

 !.. ؟»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 !كام استعملها هناك؟» أدفئوا أرساكم «:وملاذا عاد هنا ليستعمل كلمة

تأول مع وجود النص الرصيح بحرمة قتل  ال يصح اإلجتهاد وال:ًثانيا
ّمن أقر باالسالم، فكيف إذا أذن وأقام وصىل ّ َّ .. 

وال أقل من وجود شبهة بسبب شهادة طائفة من جنود خالد ومنهم 
وعدم رؤية الباقني لذلك قد يكون له ألف .. أبو قتادة بأذاهنم وإقامتهم

 ..رأىسبب وسبب، فال داللة فيه عىل كذب من شهد بأنه سمع و
ًحيل قتل املسلم إال يف كفر بعد إيامن، وزنا بعد إحصان، أو  ال :ًثالثا

 ..)٢(تعمده قتل مسلم
                                     

 .٢٤٥ ص٢٣ج» صىل اهللا عليه وآله«بي األعظم الصحيح من سرية الن: راجع) ١(
 ومصابيح السنة ٨٤٧ ص٢ وسنن ابن ماجة ج٢٨٥ ص٢مشكاة املصابيح ج: راجع) ٢(

=  ٦اري جـح البخـن صحيـ وع٩م صـي عاصـات البن أبـ والدي٥٠٢ ص٢ج
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  .)١(أو فساد يف األرض
وكل ذلك مل حيصل من مالك بن نويرة وأصحابه، وانام حصل من 

ًولذلك أيضا أرص !! خالد، ولذلك عرض أبو بكر ديته عىل أخيه متمم
 ..ً أن يف سيفه رهقاوعىل. عمر عىل معاقبة خالد

 كيف يمكن أليب بكر أن يثبت اجتهاد خالد، حتى لو كان :ًرابعا
ًاجتهادا يف التطبيق، فإنه أمر حيتاج إىل املزيد من املعرفة بالدين وبأحكامه، 

                                     
 ٨ وج١٨٧ ص٥ج) ط دار الفكر( و ٣٧ ص٢ وعن صحيح مسلم ج٢٥٢١ص= 

 ١١ واملحىل البن حزم ج٢١٢ ص٣٥جتاريخ مدينة دمشق :  وراجع٤٣ص
 والسنن ٣٢٧ ص٢ وسنن أيب داود ج٢٤٩٩ ص٣ وميزان احلكمة ج٦٨ص

 ٦١ ص٢٤ وج٢٠٣ ص١٨ وعمدة القاري ج١٢٨ ص٨الكربى للبيهقي ج
 ٤ ونصب الراية ج٤١٧ ص٦ واملصنف البن أيب شيبة ج٥ ص١٢وعون املعبود ج

 و ٨٧ ص١لعامل ج وكنز ا٩٦ ص٢ والدراية يف ختريج أحاديث اهلداية ج١٠٩ص
 وأحكام القرآن ٣٦٧ ص٢ وكشف اخلفاء ج٣٥٩ ورشح مسند أيب حنيفة ص٩٢
 ٣ وتاريخ اإلسالم للذهبي ج١٣٤ ص٣ وأضواء البيان ج٢٩٢ و ٩٨ ص٢ج

 .٤٤٥ص
ِإنام جزاء الذين حياربون اهللاَ ورسوله ويسعون يف {: كام نصت عليه اآلية الكريمة) ١( َ َْ َ َ ُ َ ُ َ َ َْ َ ُ ََ َِّ ُ ِ َ َ َّ ِ

ْاألر ًض فساداَ َ َ ْ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهيم وأرجلهم من خالف أو ينفوا ِ ُ َ ْ َّ ْ ُ َْ ْ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َْ ُ ِّ ْ ْ ْ ُ َُ َ َ َ َ ٍَ ِ ُِ ِ َّ ُ َّ
ٌمن األرض ذلك هلم خزي يف الدنيا وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم َ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ َ َ ٌ ََ ِ َُِ ُْ ُّ ْ َ َ ِ  من ٣٣اآلية  [}َ

 ].سورة املائدة
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وبآيات القرآن، ومعرفة ناسخه ومنسوخه، وحمكمه ومتشاهبه، وبكثري من 
 !، وقررها الكتاب؟»هللا عليه وآلهصىل ا«القواعد، التي نطق هبا رسول اهللا 

، وسمعوا منه »صىل اهللا عليه وآله«والذين عاشوا مع رسول اهللا 
أضعاف ما عاش وسمع خالد وأرضابه، كانوا جيهرون بعدم معرفتهم 
الكافية باألحكام، والتوجيهات، واحلقائق الدينية، ويلجأون باستمرار إىل 

وهل . ًعارفا باألحكام دوهنم، فمتى وكيف صار خالد »عليه السالم«عيل 
ًيمكن اعتباره متأوال وجمتهدا؟ ً.! 

 إن األوامر الكثرية تؤكد عىل لزوم اإلحتياط يف الدماء، فكيف :ًخامسا
رغم أن ! ال حيتاط هذا املجتهد فيها، بل هو يقطع الرؤوس ألدنى شبهة؟

ًبعض الصحابة اعرتضوا عليه، واعتربوه متعمدا لإليقاع باملك وصحبه، 
 .صورة ظاملةب

 هل املجتهد يبادر إىل نكاح زوجة املقتول والزنى هبا يف نفس :ًسادسا
يوم قتله، رغم اعرتاض الصحابة عليه، وتنبيههم إياه عىل عدم صحة 

 !عمله؟
َّ حتى لو ادعى خالد اإلجتهاد لنفسه، والتأول يف هذا األمر، فال :ًسابعا

 . الرصيحبد من رده عليه، إذ ال اجتهاد يف مقابل النص
 : ويدل عىل ذلك

ّبأنه تأول واجتهد يف : َّ أن قدامة بن مظعون رشب اخلمر، ثم ادعى ـ١
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 .)١(ذلك، فأقام عمر احلد عليه، وجلده، ومل يقبل منه
صىل اهللا عليه «ًأن ناسا من أصحاب النبي :  وعن حمارب بن دثار ـ٢

ْلي{ :رشبنا لقول اهللا:  رشبوا اخلمر بالشام، وقالوا»وآله ُس عىل الذين آمنوا َ َ َ َ َ َِ َّ َ

                                     
 ٢٥٣ ص٣لنسائي جلالسنن الكربى  و٢٤٢ص ٩لصنعاين جلاملصنف ) ١(

لنحاس لمعاين القرآن  و٥٠٨ ص٥كنز العامل ج و١٢٧٨ ص٣ستيعاب جاإلو
بن الأحكام القرآن  و٥٨٤ ص٢لجصاص جلأحكام القرآن  و٣٥٧ ص٢ج

 ١لمفيد جلاإلرشاد  و٢٩٨ ص٦تفسري القرطبي ج و١٦٨ ص٢العريب ج
 العقد و١٨٨ ص٢بن شهرآشوب جالمناقب آل أيب طالب  و٢٠٣ و ٢٠٢ص

بحار األنوار  و١٥٧ ص٢يل جعوايل الآلو ١٧٩لقمي صلالنضيد والدر الفريد 
 ةبن قدامالالرشح الكبري  و١٥٩ ص٧٦ وج١١٨ ص٦٢ وج٢٤٩ ص٤٠ج
 ٢١٥ ص٧الكايف جو ١٥٣بن عيسى األشعري صال النوادر  و٧٦ ص١٠ج
التبيان  و٥٠١ ص٢٥جامع أحاديث الشيعة ج و٥٣٩ ص٢علل الرشائع جو
فقه القرآن  و٤١٥ ص٣لطربيس جلجممع البيان  و٢٠ ص٤لطويس جل
وسائل  و٨٦ ص١٠ جةبن قدامالاملغني  و٣٧٨ و ٢٨٣ ص٢لراوندي جل

 )دار اإلسالميةط ( و ٢٣٩و  ٢٢٠ ص٢٨ ج)مؤسسة آل البيتط (الشيعة 
 ١٦٦ ص٧ والغدير ج٣١٦ ص٨ والسنن الكربى للبيهقي ج٤٦٥ ص١٨ج

 ومن ال حيرضه ٢٣٧ ص٢٤ري جعمدة القا و١٢٤ ص١٣فتح الباري جعنه، و
 ١ وتفسري العيايش ج٩٣ ص١٠ وهتذيب األحكام ج٢٦ ص٣الفقيه ج

 .١٦١ ص٣ والدر املنثور ج١٦٦ ص٣ وسنن الدارقطني ج٣٤١ص
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ُوعملوا الصاحلات جناح فيام طعموا ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ُ َّ َ ََ َ  .)٢( فأقام عمر احلد عليهم.)١(}..ُ

وجلد أبو عبيدة أبا جندل، العايص بن سهيل بن عمرو، وقد   ـ٣
ُليس عىل الذين آمنوا وعملوا {: ًرشب اخلمر، متأوال لقوله تعاىل َّ َ َِ َِ َ َ َ َُ َ َْ

ِالصاحلات ِ َ ُ جناح فيام طعمواَّ ِ َِ َ ٌ  .)٣( فراجع}..َُ
  : ـ موادعة سجاح ليست ردة٤

 :بالنسبة ملوادعة مالك لسجاح نقول
 إن املوادعة ال توجب الردة، وإنام فعلها مالك هبدف حفظ  ـ١

املسلمني الذين يعيشون يف تلك األصقاع النائية من رش سجاح، وجتنيبهم 
 .معرة جيشها
صنعا مثل ما صنع مالك، وقد أظهرا التوبة ً إن وكيعا وسامعة قد  ـ٢

                                     
 .  من سورة املائدة٩٣اآلية ) ١(
 ٧ والغدير ج٥٤٦ ص٩ واملصنف البن أيب شيبة ج٣٢١ ص٢الدر املنثور ج) ٢(

 ١٠ جةبن قدامالاملغني  و٢٨٧ ص١١جبن حزم الاملحىل  و١٦٧ و ١٦٦ص
 . ٧٦ ص١٠ جةبن قدامالالرشح الكبري  و٨٦ص

 ٩لصنعاين جلاملصنف  و٢٣١ ص٢ عن الروض األنف ج١٦٧ ص٧الغدير ج) ٣(
 ١٦٢٢ ص٤ستيعاب جاإل و١٠٥ ص٩لبيهقي جلالسنن الكربى  و٢٤٤ص

تاريخ مدينة  و١٠١٢ ص٧بن حزم جالحكام األ و٥٠٠ ص٥كنز العامل جو
 . ٩ ص٧اإلصابة ج و١٦١ ص٥أسد الغابة ج و٣٠٣ ص٢٥دمشق ج
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 .)١(واإلنقياد، فقبل خالد منهام
 .)٢(ًوقبل أيضا عودة بني عامر

 .وعيينة، وأهل بزاخة، وقرة بن هبرية
 !فلامذا مل يقبل توبة مالك، وسائر قومه معه؟

ً وإذا كان أبو بكر قد ودى مالكا، أو عرض الدية عىل أخيه، فذلك  ـ٣
فليس هو من أهل الردة .. ًكان مسلام» رمحه اهللا« بأنه أنه يعرتف: يعني

 ..ًليكون مصداقا آلية اإلنقالب عىل األعقاب، ولروايات ارتداد الصحابة
ما :  أن أبا بكر اعتذر ملتمم أخي مالك بقوله:ًويشهد لذلك أيضا

 :وذلك حني قال له متمم يف مجلة أبيات له. دعوته وال غدرت به
 )٣(لو هـو دعاك بـذمـة مل يـغــدر    ــم قـتـلـتـــه أدعـوتـه باهللا ثــ

                                     
 و الكامل يف ٤٩٠ ص٢ج) ط مؤسسة األعلمي( األمم وامللوكتاريخ : راجع) ١(

 . ٢٣٨ ص١٤إمتاع األسامع ج و٣٥٧ ص٢التاريخ ج
ط مؤسسة ( األمم وامللوكتاريخ  و٣٥٠ ص٢الكامل يف التاريخ ج: راجع) ٢(

 . ٤٩٠ ص٢ج) األعلمي
 ١٥ ص٦بن خلكان جالوفيات األعيان  و١٣٢ ص٢يعقويب جتاريخ ال: راجع) ٣(

 ٢٦لمظفر صلالسقيفة  و١٣٦لسيد رشف الدين صلالنص واإلجتهاد و
 .٤٣لسيد رشف الدين صلاملجالس الفاخرة و
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٥ـ منع الزكاة ليس ارتدادا :  
 ً:أن مانعي الزكاة كانوا من أهل الردة أيضا :وزعموا
 :ونقول
 إن منع الزكاة ال يوجب الردة، ال سيام مع كوهنم يقيمون ً:أوال

 ومن دون لو كان املنع هلا عن مستحقها،. الصالة، وإنام هو معصية كبرية
 .أي عذر
أن املانع :  قد ال يكون منع الزكاة معصية، إذا كان السبب فيه:ًثانيا

، ويريد هو »صىل اهللا عليه وآله«ًيعترب آخذها غاصبا ملقام خالفة الرسول 
 .إيصاهلا إىل اخلليفة الرشعي، املنصوب من قبل اهللا تعاىل

مني يف أيامنا هذه، فإن ًولو كان مانع الزكاة كافرا للزم تكفري أكثر املسل
 .معظمهم ال يصيل، أو ال يزكي، أو ال يلتزم بكليهام

 ال يشء يثبت أن هؤالء القوم أنكروا وجوب الزكاة، ليكونوا قد :ًثالثا
فلعل ذلك . أنكروا ما هو من رضوريات الدين، وإنام امتنعوا عن إعطائها
أو يف بلدهم بسبب الطمع والشح، أو ألهنم يريدون أن ترصف يف قوهتم، 

 .ُّأو يف اقارهبم، بتوهم أن غريهم ليس أحق هبا منهم
يف » ًلو منعوين عقاال جلاهدهتم عليه«:  إن أبا بكر إنام قال:ًرابعا

َّخصوص الذين ادعوا النبوة، وذلك حني جاءه وفد طليحة بن خويلد ـ 
. )١(َّالذي كان قد ادعى النبوة ـ لطلب املوادعة عىل الصالة، وترك الزكاة

                                     
= إمتاع األسامع  و٣٤٤ ص٦البداية والنهاية ج و٣٤٤ ص٢الكامل يف التاريخ ج) ١(
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 .ومل يقلها يف غري من ادعى النبوة
ـ يف وجود مانعي الزكاة من األساسً:خامسا  . هناك من يشك ـ كام سنرى 

 :رأي العالمة العسكري يف حروب الردة
إن البعض يشكك يف أصل وجود مانعي الزكاة ـ سوى  :ًقلنا آنفا

ملظفر آية اهللا الشيخ حممد رضا ا: ومنهم. املتنبئني، وسوى مالك بن نويرة
 .، والعالمة السيد مرتىض العسكري»رمحه اهللا«

 عىل أن :ة العسكري فإنه يؤكد بقوةـونحن نذكر هنا ما قاله العالم
 :أكثر حروب الردة من خمتلقات سيف بن عمر، وإليك نص كالمه بطوله

ن إىل و املرتدَعِجْرُذكر سيف يف ما اختلقه من حروب الردة كيف أ«
ومن أمثلة ما روى يف . زعمه الزنديق يف رواياتهسالم بحد السيف كام اإل

 :حروب الردة ما سامها بحرب األخابث كاآليت
  : وخرب طاهرينيردة عك واألشعر

نذكر هنا ما قاله املرحوم السيد مرتىض العسكري حول ردة عك 
، حيث »صىل اهللا عليه وآله«واألشعريني، وخرب طاهر ربيب الرسول 

                                     
   ٣٠ ج١٥٩ و ١٥٨ ص٢٥تاريخ مدينة دمشق ج و٥٣٨ و ٢٣٢ ص١٤ج= 
 ـ ٦٦٠ ص٥كنز العامل ج و١٥٣ ص١٧ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و٢٨٦ص
األمم تاريخ  و٦٨ ص٤أسد الغابة ج و٥٩٦ ص٧بن أيب شيبة جالاملصنف  و٦٦٢

 .٢٧لمظفر صلالسقيفة  و٣٥١ ص٣٠بحار األنوار ج و٤٧٦ ص٢جوامللوك 
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، ونحن نذكر كالمه هنا حول هذا املوضوع رغم ًاعتربها نقوال غري واقعية
ًأن القارئ قد يعتربه طويال، ويمكن اختصاره، غري أننا نرص عىل ذكره كام 

 :ًهو، ونستميح القارئ عذرا يف ذلك، فنقول
  :قال العالمة العسكري ما ييل

 :قال سيف يف خرب األخابث من عك«
لغهم نبأ وفاة النبي ن ملا بيوكان أول من انتفض بتهامة العك واألشعر

، )طريق الساحل( وأقاموا عىل األعالب ،جتمعوا» صىل اهللا عليه وآله«
فكتب بذلك طاهر إىل أيب بكر، ثم سار إليهم مع مرسوق العكي حتى 

 وقتلوهم كل قتلة، وأنتنت السبل لقتلهم، ،التقى هبم، فاقتتلوا، فهزمهم اهللا
 .ً عظيامًوكان مقتلهم فتحا

بلغني كتابك « :ـ من قبل أن يأتيه كتابه بالفتح ـ ًاطاهروأجاب أبو بكر 
 وقومه إىل األخابث باألعالب، فقد ًختربين فيه مسريك واستنفارك مرسوقا

 وال ترفهوا عنهم، وأقيموا باألعالب حتى ،أصبت، فعاجلوا هذا الرضب
 .»يأتيكم أمري

فسميت تلك اجلموع ومن تأشب إليهم إىل اليوم األخابث، وسمي 
 .ك الطريق طريق األخابثذل

  :وقال يف ذلك طاهر بن أيب هالة
 اعثـع العثـراع مجـا فض باألجـمل    ريه ـغ  ـيءوال اهللا ال شــوواهللا ل
 وع األخابثـار يف مجـبجنب صح    ني مثل يوم رأيته ـيـع رــم تـلـف
 ائثـبـة احلمراء ذات النـالقيع إىل     ر ـة خامـنـني قـا بـم مــاهـقتلن
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 اهثـل بتلك اهلثـ ومل نحفًاراـجه    وال األخابث عنوة ـا بأمـنـئـوف
 ينتظر ، وعسكر طاهر عىل طريق األخابث، ومعه مرسوق يف عك:قال

 .أمر أيب بكر
أدار سيف خرب ردة عك واألشعريني عىل من ختيله طاهر بن أيب هالة، 

 !فمن هو طاهر يف أحاديث سيف؟
  :طاهر يف أحاديث سيف

 وربيب ، من أم املؤمنني خدجية،ابن أيب هالة التميميختيل سيف طاهر 
 وذكر من أخباره يف . وعامله يف حياته،»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

عرص أيب بكر إبادته للمرتدين من عك واألشعريني، ومن أحاديث سيف 
 ،ستيعاب اإل: وذكروه يف عداد الصحابة يف كل من،استخرجوا ترمجته
واإلصابة وغريها، ،  وجتريد أسامء الصحابة،سد الغابة وأ،ومعجم الصحابة

 . وسري النبالء،وكذلك ترجم يف معجم الشعراء
 ، وابن خلدون، وابن كثري، وابن األثري، الطربي:وذكر خربه يف تواريخ

 .ومري خواند
 وذكر اسم طاهر يف عداد ، عىل هذه املصادر»رشف الدين«واعتمد 

 .»الفصول املهمة«كتابه أسامء الشيعة من أصحاب عيل يف 
 عىل أخبار سيف ترجم البلدانيون األعالب واألخابث يف ًواعتامدا

 وعبد املؤمن يف مراصد ، احلموي يف معجم البلدان: مثل،عداد األماكن
 .طالعاإل
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  :مناقشة اخلرب
 رواة ة رواياته يف أسنادها مخس منٍروى سيف أخبار طاهر يف مخس

 ، وعبيد بن صخر بن لوذان،وسف السلمي سهل عن أبيه ي:اختلقهم باسم
 . وأيب عمرو موىل طلحة،وجرير بن يزيد اجلعفي

 .ومل يكن وجود لردة عك واألشعريني
 . باسم األعالب واألخابثًومل خيلق اهللا أرضا

 من أم »صىل اهللا عليه وآله« لرسول اهللا ً ربيباً شيعياًوال صحابيا
 .املؤمنني خدجية اسمه طاهر بن أيب هالة

 وال ،ومل تقع حرب اإلبادة لعك واألشعريني املرتدين كام ختيله سيف
 . الرواة الذين روى عنهم أخبار طاهر وردة عك واألشعريني واألخابث

 ، وكتاب أيب بكر، والشعر، واألرايض، وحرهبا،اختلق سيف الردة
 أن الناس ارتدوا بعد : ووصل من خالهلا إىل هدفه، والرواة،والصحايب
 وهكذا حارهبم ، عامة عدا قريش وثقيف»صىل اهللا عليه وآله« رسول اهللا

 .املسلمون حرب إبادة
وقد ناقشنا كل هذه األخبار وأسنادها يف ترمجة من سامه بطاهر بن أيب 

 .»مخسون ومائة صحايب خمتلق«هالة يف اجلزء األول من كتاب 
 ومما اختلق من ،كانت هذه إحدى حروب الردة التي اختلقها سيف

 وردة ، وردة أم زمل،ردة طي: ـ واختلق أخبارها، ما سامها ب،وب الردةحر
 . وردة اليمن الثانية، وردة اليمن األوىل، واملهرة،أهل عامن
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اختلق ارتداد تلك القبائل والبالد وحروهبا وحروب ردة أخرى زعم 
وكذب وافرتى يف ذكر عدد . ًأهنا وقعت يف عرص أيب بكر، كذب فيها مجيعا

 وجه التاريخ هباد َّسومزعومة  وذكر هتاويل ،يف تلك املعاركمن قتل 
 .سالمي الناصعاإل

 وإبادة ًوكذلك فعل يف أخبار الفتوح حيث ذكر معارك مل تقع، وقتال
 :ا كاآليت ذكرمهً وجود يف التاريخ بتاتاام مل يكن هل،من قبل جيوش املسلمني

  :فتح أليس وختريب مدينة أمغيشيا
 يف خرب أليس وأمغيشيا من فتوح سواد روى الطربي عن سيف

ً  واملرشكون يزيدهم كلبا،ً شديداًفاقتتلوا قتاال:  وقال يف خرب أليس،العراق
 فصابروا املسلمني للذي كان يف ،وشدة ما يتوقعون من قدوم هبمن جاذويه

 اللهم إن : وقال خالد،ب املسلمون عليهمِرَ وح،علم اهللا أن يصريهم إليه
 قدرنا عليه حتى أجري ً أستبقي منهم أحداَّحتنا أكتافهم أال إن منَّلك عيل

 .هنرهم بدمائهم
 فأمر خالد ، ومنحهم أكتافهم،ن اهللا عز وجل كشفهم للمسلمنيإثم 

 . ال تقتلوا إال من امتنع، األرس األرس:مناديه فنادى يف الناس
 وقد وكل هبم ً، مستأرسين يساقون سوقاًفأقبلت اخليول هبم أفواجا

 . يرضبون أعناقهم يف النهرًالرجا
 حتى انتهوا إىل ، وليلة وطلبوهم الغد وبعد الغدًففعل ذلك هبم يوما

 . فرضب أعناقهم، ومقدار ذلك من كل جوانب أليس،النهرين
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 ،لو أنك قتلت أهل األرض مل جتر دماؤهم :وقال له القعقاع وأشباه له
 وهنيت األرض ،النإن الدماء ال تزيد عىل أن ترقرق منذ هنيت عن السي

 . فأرسل عليها املاء، ترب بيمينك،عن نشف الدماء
 فسمي هنر الدم ً، عبيطاً فجرى دما،وقد كان صد املاء عن النهر فأعاده

 .لذلك الشأن إىل اليوم
 وبلغنا أن األرض ملا : بشري بن اخلصاصية قال: منهم،وقال آخرون

ال إ عن السيالن  وهني الدم،نشفت دم ابن آدم هنيت عن نشف الدماء
 .مقدار برده
 فطحنت باملاء وهو أمحر قوت العسكر ، كانت عىل النهر أرحاء:وقال

 .. أو يزيدون ثالثة أيامًثامنية عرش ألفا
 :ل بعده يف خرب هدم مدينة أمغيشياوقا

 هنض فأتى أمغيشيا وقد أعجلهم عام ،ملا فرغ خالد من وقعة أليس
 ء فأمر خالد هبدم أمغيشيا وكل يش،لسواد وقد جال أهلها وتفرقوا يف ا،فيها

 ،)١( وكانت أليس من مساحلها، كاحلريةً وكانت مرصا،كان يف حيزها
 .فأصابوا فيها ما مل يصيبوا مثله قط

 ولنتأمل يف ما ،اختلق سيف مجيع هذه األخبار بتفاصيلها مع رواهتا
 .وضع واختلق يف اخلربين

                                     
 .ة الرتدد والتفتيشاملواضع التي تتموضع فيها قوات مسلحة لضبط حرك: أي) ١(



  ١١ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ١٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : أمغيشيانظرة تأمل يف رواية سيف عن أليس ومدينة
 :قال سيف

 فلام غلب غري جمرى ،يف وقعة أليس آىل خالد أن جيري هنرهم بدمائهم
 واستأرس فلول اجليش الفاريس واملدنيني من أهل األرياف ،املاء من هنرهم

ً  وأقبلت اخليول هبم أفواجا،من كل جوانب أليس مسافة يومني
 والدم ، وليلةً يوما يرضبون أعناقهم عىل النهرً ووكل هبم رجاال،مستأرسين

 لو : وأشباه لهـ الصحايب الذي اختلقه سيف ـ فقال له القعقاع ،شفني
 .!!!هم، أرسل عليها املاء ترب يمينكؤقتلت أهل األرض مل جتر دما

 فسمي هنر الدم ،ً عبيطاً فجرى النهر دما،فأرسل عليها املاء فأعاده
 .!!!لذلك إىل اليوم
 فأمر هبدم ، كاحلريةً وكانت مرصا، ذهب خالد إىل أمغيشيا:ثم قال

 .!!!ً وبلغ عدد قتالهم سبعني ألفا، كان يف حيزهاء وكل يش،أمغيشيا
أما هدم مدينة أمغيشيا التي اختلق سيف املدينة وحيزها وخرب هدمها، 

 وكذلك . وجنكيز، هوالكو:فقد كان له نظري يف التاريخ من قبل طغاة مثل
ىل خالد ما مل جير له نظري يف تاريخ  نسب إً غري أن سيفا.رسىقتل األ
 . !!! وأنه سمي هنر الدم إىل اليوم، أنه أجرى هنرهم بدمائهم: وهو،احلروب
 ، واملذاري الثن: واختلق أخبار معارك،ختلق سيف كل هذه األخبارإ

 وقتلهم الكفار يومذاك حتى ، وحرب املصيخ،واملقر وفم فرات بادقىل
 وكذلك معركة ،ال بغنم مرصعةإشبهوهم امتأل الفضاء من قتالهم، فام 

 .!!! وقتل مائة ألف من الروم فيها،الثني والزميل والفراض
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 وانترشت يف ،اختلق سيف مجيع أخبار هذه احلروب ونظائرها
 وال ، وابن خلدون وغريهم، وابن كثري، وابن األثري، الطربي:تواريخ

 .حقيقة لواحدة منها
سالم بالسيف نتشار اإلإ«بحث وقد ناقشنا أخبارها وأسنادها يف 

 . اجلزء الثاين»عبد اهللا بن سبأ« : من كتاب»والدم يف حديث سيف
ن إ« :سالم مع هذا التاريخ املزيف أن يقولواأال حيق خلصوم اإل

 !؟»سالم انترش بحد السيفاإل
وهل يشك أحد بعد هذا من هدف سيف يف وضع هذا التاريخ وما 

 !سالم؟نواه من سوء لإل
افع لسيف إىل كل هذا الدس والوضع إن مل تكن الزندقة التي وما الد

 !وصفه العلامء هبا؟
فرتاء عىل إمام املؤرخني  هل خفي كل هذا الكذب واإل..ًوأخريا

 وفيلسوفهم ابن ! ومكثرهم ابن كثري؟!متهم ابن األثري؟َّ وعال!الطربي؟
 ، وابن عساكر، كابن عبد الرب! وعىل عرشات من أمثاهلم؟!خلدون؟
 ! وابن حجر؟،والذهبي
 ! ورموه بالزندقة، فإهنم هم الذين وصفوه بالكذب،كال

 وابن خلدون يف توارخيهم يف وقعة ، وابن األثري،وقد ذكر الطربي
 !أن ما ذكره سيف فيها خالف ما يعرفه أهل السري: ذات السالسل
 فام الذي دعاهم إىل اعتامد روايات سيف دون غريها مع علمهم ..ًإذا

 حىل مفرتياته بإطار من نرش مناقب ذوي ًه وزندقته، إن هو إال أن سيفابكذب
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مع علمهم .  فبذل العلامء وسعهم يف نرشها وتروجيها،السلطة من الصحابة
 مناقب خالد : أورد مفرتياته حتت شعارـ ً مثالـبكذهبا، ففي فتوح العراق 

ليس وهدم بن الوليد، فقد وضع عىل لسان أيب بكر أنه قال بعد معركة أ
 عدا أسدكم عىل األسد فغلبه عىل ،يا معرش قريش«: مدينة أمغيشيا

 .»خراذيله، أعجزت النساء أن ينشئن مثل خالد
كام زين ما اختلق يف معارك الردة بإطار من مناقب اخلليفة أيب بكر، 
وكذلك فعل يف ما روى واختلق عن فتوح الشام وإيران عىل عهد عمر، 

 وواقعة اجلمل يف عرص عيل، فإنه زين مجيعها بإطار والفتن يف عرص عثامن،
 وبذلك راجت ،من مناقب ذوي السلطة والدفاع عنهم يف ما انتقدوا عليها

  . وأمهلت، ونسيت الروايات الصحيحة،روايات سيف وشاعت أكاذيبه
 فضيلة ـ عىل األغلب ـعىل أنه ليس يف ما وضعه سيف واختلق 

 أن جلب :ت أدري كيف خفي عىل هؤالء بل فيه مذمة هلم، ولس،للصحابة
 ليجري هنرهم ، وذبحهم عىل النهر،خالد عرشات األلوف من البرش

بدمائهم ليست فضيلة له، وال هدمه مدينة أمغيشيا وال نظائرها إال عىل 
 وأنه ينبغي السعي يف إهناء احلياة ،رأي الزنادقة يف احلياة من أهنا سجن للنور

 .نقاذ النور من سجنهإل
 فإن بضاعة سيف املزجاة إنام راجت ألنه طالها ،هام يكن من أمروم

 وإن حرص هؤالء عىل نرش فضائل ذوي السلطة ،بطالء من مناقب الكرباء
 وإن مل تكن هلم يف ،والدفاع عنهم أدى هبم إىل نرش ما يف ظاهره فضيلة هلم

 !واقعه فضيلة
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ظاهرها  مل يكتف باختالق روايات يف ً أن سيفا،واألنكى من ذلك
 بل ،سالم ويدس فيها ما شاء هلدم اإل،مناقب للصحابة من ذوي السلطة

ووضع هلم ما شاء من كرامة وفتوح ! اختلق صحابة للرسول مل خيلقهم اهللا
وذلك معرفة منه بأن هؤالء يتمسكون بكل ما فيه ! وشعر ومناقب كام شاء

مناقب ألصحاب احلكم كيف ما كان، فوضع واختلق ما شاء هلدم 
 منه عىل ذقون ًوضحكا!  منه عىل هذا اخللق عند هؤالءًاعتامدا! سالماإل

ومل خييب هؤالء ظن سيف، وإنام روجوا مفرتياته زهاء ثالثة ! املسلمني
 !.»ًعرش قرنا

 .)١(إنتهى كالم العالمة العسكري بطوله
  :&رأينا يف كالم العالمة العسكري 

ا جزم به العالمة  وإن كنا نميل يف هناية املطاف إىل م..ونحن
ان هذه املتون تنتهي إىل : العسكري، غري أننا نعتمد يف ذلك عىل حقيقة

ومل يشاركه فيها أحد، إال بعض املراسيل، التي مل تنسب .. خصوص سيف
 ً.وربام يكون سيف هو الراوي هلا أيضا.. إىل أحد

وإذا كانت هذه األحداث مما ال بد من أن تكثر رواهتا، وأن يظهر 
 ..ص عىل تدواهلا، والرغبة يف اإلسهام يف نقلهااحلر

ًفإذا وجدنا أن أحدا مل يشارك سيفا فيها ًووجدناهم يتهمون سيفا .. ً
                                     

 ـ ٤٣٨ ص١ج) هـ١٤٢٦ط سنة (لسيد مرتىض العسكري لمعامل املدرستني ) ١(
 .٢٧٦ ـ ٢٧١ ص١ج) هـ١٤١٠ط مؤسسة النعامن ـ بريوت سنة( و ٤٤٥
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ًأيضا بالكذب وبغريه مما يسقطه عن اإلعتبار، فإننا ال بد أن يتعاظم ويتنامى 
شكنا يف صحة هذه النقوالت، وسوف نؤثر جتنبها وامهاهلا، وعدم الرغبة 

 .م برتوجيها بأي نحو كانيف اإلسها
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  :!ا قتل مالك بن نويرة؟ذهل

جالس يف » صىل اهللا عليه وآله«  بينا رسول اهللا:قال الرباء بن عازب
 يا رسول :ل فقا، مالك بن نويرة)منهمو(، تاه وفد من بنى متيمأأصحابه إذا 

 .يامن علمني اإل!اهللا
ال اهللا وحده ال إن ال إله أ تشهد :»صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 

وتؤدي  رمضان،شهر وتصوم  وتصيل اخلمس، ين رسول اهللا،أو رشيك له،
عليه « وأشار إىل عيل ،ي هذا من بعدييوتوايل وص وحتج البيت، الزكاة،
  وال تأكل مال اليتيم،،وال ختون رسق،توال  ،ًسفك دماتوال ،  بيده»السالم

وتعطي  وحترم حرامي، وحتلل حاليل،  برشائعي،وتويف وال ترشب اخلمر،
 .والكبري والصغري احلق من نفسك للضعيف والقوى،

 .سالمحتى عد عليه رشائع اإل
 .اءَّين رجل نسإ ف، أعد عيل!»صىل اهللا عليه وآله«  يا رسول اهللا:فقال

تعلمت  :وهو يقول زاره،إوقام وهو جير  عقدها بيده، ف،فأعاد عليه
 .يامن ورب الكعبةاإل

ن ينظر أمن أحب  :قال ،»صىل اهللا عليه وآله« فلام بعد من رسول اهللا
 .إىل رجل من أهل اجلنة فلينظر إىل هذا الرجل
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 .إىل من تشري يا رسول اهللا :فقال أبو بكر وعمر
 .فلحقاه ،)١(ا يف السرياختذف .طرق إىل األرضأف

 . البشارة من اهللا ورسوله باجلنة:هفقاال ل
فقد  ن كنتام ممن يشهد بام شهدت به،إ أحسن اهللا تعاىل بشارتكام، :فقال

 ن مل تكونا كذلك،إو (،»صىل اهللا عليه وآله« علمتام ما علمني النبي حممد
 .فال أحسن اهللا بشارتكام
 ).»عليه السالم«ي نا أبو عائشة زوجة النبأ ف!ال تقل :فقال أبو بكر

 !؟فام حاجتكام  قلت ذلك،:قال
 .فاستغفر لنا نك من أصحاب اجلنة،إ :قاال
وتسأالين  ترتكان رسول اهللا صاحب الشفاعة، ال غفر اهللا لكام، :فقال

 !؟استغفر لكام
صىل اهللا عليه «فلام رآمها رسول اهللا  فرجعا والكآبة الئحة يف وجهيهام،

 !؟ق مغضبة أيف احل:وقال  تبسم،»وآله
 متيم إىل املدينة ورجع بنو، »صىل اهللا عليه وآله«فلام توىف رسول اهللا 

صىل اهللا عليه « فخرج لينظر من قام مقام رسول اهللا ، نويرةومعهم مالك بن
  فنظر إليه،، فدخل يوم اجلمعة وأبو بكر عىل املنرب خيطب بالناس،»وآله

 !؟أخو تيم :وقال

                                     
 . ّفجدا يف السري، وهو األظهر: يف بعض النسخ) ١(
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 .نعم :قالوا
 .مرين بمواالتهأ الذي »صىل اهللا عليه وآله« رسول اهللا ّيصفام فعل و :قال
 .مرمر حيدث بعده األاأل! ايبعرأ يا :قالوا
 .»صىل اهللا عليه وآله «نتم اهللا ورسولهخلنكم إ وء، ما حدث يش!اهللات :قال

وويص رسول اهللا  من أرقاك هذ املنرب، (:لهوقال   بكر،ثم تقدم إىل أيب
 !؟لس جا»صىل اهللا عليه وآله«

ال عىل عقبيه من مسجد رسول ّعرايب البوألخرجوا ا أ):فقال أبو بكر
  .»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

 فلم يزاال يلكزان عنقه حتى ، وخالد بن الوليد،فقام إليه قنفذ بن عمري
 .أخرجاه

 : وأنشأ يقول فركب راحلته،
 كر ـب أيب أنأين وشـا شـوم مـا قـفي   اـبينن ان ـول اهللا ما كـا رسـنـعـأط
 ة الظهر ـاصمـك وبيت اهللا قـلـتـف  ه ـامـ مق)١(ام عمرـات بكر قـإذا م
 ربـــىل قـوم عـقـي أو اـد مجـاهـجي   ام ـ كأن)٢(اه العشارـشـغـدب ويـي
 مجر  ام عىل ـيـقـن الـكـا ولـنـمـأق   ة ـعصاب ام فينا من قريش ـو قـلـف

 قد : خالد بن الوليد وقال لههّمر أليب بكر وجأل اّفلام استتم :قال

                                     
 . عمرو: لعل الصحيح) ١(
 . العثار: الصحيح) ٢(
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 ال ًن يفتق علينا فتقاأولست آمن  شهاد،علمت ما قاله مالك عىل رؤس األ
 .فاقتله يلتئم،

 فخاف خالد ، بألفّ يعدًوكان فارسا فحني أتاه خالد ركب جواده،
 ،فقتله لقى سالحه،أثم غدر به بعد أن .  وأعطاه املواثيق،نهَّمأ ف،منه

قدر فيها ) َّأثفي: لعل الصحيح(وجعل رأسه يف  ته،وأعرس بامرأته يف ليل
 .ينزو عليها نزو احلامر) وبات( ،حلم جزور لوليمة عرسه

 .)١(واحلديث طويل
 : ونقول

 : ًتضمنت هذه الرواية أمورا عديدة، نذكر منها ما ييل
  :املفاجأة

 فاجأ أبا بكر وعمر بموقفه منهام حني برشاه »رمحه اهللا«ًإن مالكا 
هلام له باجلنة، فقد كانا يتوقعان أن يعرب » صىل اهللا عليه وآله«لنبي بشهادة ا

 ..بلغاه هذه البشارةأعن امتنانه وشكره وتقديره للجهد الذي بذاله حتى 
ًولكن مالكا مل يفعل ذلك، ربام ألنه أحس منهام أهنام يطلبان ثمنا هلذه  ً

 وتأييد يف أمر ال البشارة قد ال يستحقانه، ولعل هذا الثمن هو والء ونرصة،
فلامذا .. وإال.. يصح منه التأييد له، وال النرص عليه، وال الوالء واحلب فيه

                                     
 والرصاط املستقيم ٣٤٣ ص٣٠ والبحار ج١٩٥ـ  ١٩٢الفضائل لشاذان ص) ١(

 عن الشيخ العمي يف كتاب الواحدة، وال بأس بمراجعة كتاب ٢٨٠ ص٢ج
 .  وهوامشه١١٨اجلمل للشيخ املفيد ص
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صىل اهللا عليه «دون كل أحد باللحاق به إلخباره بقول رسول اهللا  هيتامن
 !؟فيه» وآله

فقد علام .. إذ لو كان سبب هذا اإلهتامم هو أهنام أرادا أن يستغفر هلام
هو األوىل واألجدر بالطلب، » صىل اهللا عليه وآله« أن استغفار رسول اهللا

 ..وهو أقرب إىل اهللا تعاىل من كل أحد.. ألنه هو صاحب الشفاعة
هذا املقام عند اهللا، » صىل اهللا عليه وآله«وإن كانا ال يريان لرسول اهللا 

 أو شكر أو غريه، فهام ال يستحقان أي رفق هبام، أو ًويفضالن عليه مالكا
 .متنان هلامشعور باإل

  : أنا أبو عائشة
فغري سديد، » ال تقل، فأنا أبو عائشة «:وأما جواب أيب بكر ملالك بقوله

وال جيدي يف تصحيح الصورة يف ذهن مالك، وال يفيد، فإن جمرد أبوته 
ال تثبت له فضيلة، وال أي يشء » هصىل اهللا عليه وآل«لزوجة رسول اهللا 

» صىل اهللا عليه وآله«ـ زوجة لرسول اهللا ً، فقد كانت أم حبيبة ـ مثال آخر
صىل اهللا «وأبوها أبو سفيان مرشك، ومن أشد الناس عداوة لرسول اهللا 

 .وقد قاد جيوش املرشكني ضده مرات ومرات. »عليه وآله
ولو ثبت أنه مسلم، فذلك ال يكفي إلثبات صحة نواياه يف كثري مما 

 . ذلك يف كثري من املوارديقدم عليه، بل قد تظهر القرائن واألدلة خالف
ًأثرا عىل موقف » أنا أبو عائشة«بكر هذا  أيب وألجل ذلك مل نر لقول

 !.؟»قلت ذلك فام حاجتكام«ًمالك، بل هو قد أرص عىل موقفه قائال 
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  :تبسم الرضا
:  إن أبا بكر وعمر ملا طلبا من مالك أن يستغفر هلام قال:وتقول الرواية

 صاحب الشفاعة، »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا ال غفر اهللا لكام، ترتكان «
 فرجعا والكآبة بادية يف وجهيهام، فلام رآمها رسول !؟وتسأالين استغفر لكام

 .»تبسم» صىل اهللا عليه وآله«
ًولسنا بحاجة إىل تذكري القارئ الكريم بأن مالكا قد فهم من طلبهام أن 

يف املوضع »  عليه وآلهصىل اهللا«يستغفر هلام أهنام ال يضعان رسول اهللا 
ًالالئق به، وال يريان استغفاره هلام جمديا، ال ألجل أن ذنبهام ال يقبل العفو، 
بل ألهنام يريان أن استغفار مالك وأمثاله أقرب إىل حتقيق الغرض من 

 . استغفار سيد األنبياء واملرسلني
يبدو وهذا يتجاوز حد القصور يف الفهم، والتقصري يف التعلم، فإنه ال 

عليهام أهنام يعانيان من أي خلل يف اإلدراك، وألهنام يف حمرض ينبوع العلوم، 
ومصدر املعارف كلها، وهي علوم ومعارف مأخوذة من اهللا تبارك وتعاىل، 

فيمكنهام . ما إىل ذلك أو قصور أو أشتباه، أو لبس، أو فليس فيها أي غلط،
 ..احلضور والسؤال، واإلستفادة والتعلم

 ..»ال غفر اهللا لكام إلخ «:لك قال هلام مالكوألجل ذ
املوقف  ًوألجل أهنام قد تلقيا من مالك درسا ال ينسى يف العقيدة، ويف

الرصيح واملتزن، املستند إىل التدبر والوعي، وإىل الدليل الواضح، والربهان 
، وهو يرى الكآبة الئحة يف »صىل اهللا عليه وآله«الالئح، تبسم رسول اهللا 

 .ً، فقد كان هذا الدرس رضوريا هلام، ولغريمها ممن له نفس حالتهاموجهيهام
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  :أيف احلق مغضبة
ليدل عىل أهنام كانا » أيف احلق مغضبه «:»صىل اهللا عليه وآله«وجاء قول 

خمطئني حتى يف كآبتهام هذه، إذ كان الالزم هو أن يكونا منرشحني راضيني، 
هلام طريق احلق، الذي ال بد لكل فرحني بالدرس الذي تلقياه منه، فقد أنار 

طالب حق من سلوكه، وبني هلام اخلطأ الذي ال بد هلام من الرتاجع عنه بكل 
 .رضا ورغبة وامتنان

فكان غضبهام هذا يف غري حمله، ألن احلق ال حيمل عىل الغضب، بل هو 
 .يدعو إىل ضده كام قلنا
ام جرى هلام،  أن النبي قال هلام ذلك قبل أن خيرباه ب:يضاف إىل ذلك

وهذا يعزز صحة . لكي يعلمهام بأنه عارف بام جرى من طريق الغيب
ًموقف مالك منهام، ويزيده وضوحا وتألقا ً.. 

  : األمر حيدث بعده األمر
 حول جلوسه  أن أمثال هذه التعابري الغائمة واملطاطة:وقد ظن أبو بكر

ال من أن لتمكني اخلي تكفي إلعطاء العقل إجازة، و..يف جملس ليس له
 .يرسح ويمرح

، »صىل اهللا عليه وآله«ولكنه نيس جتربته مع مالك يف عهد رسول اهللا 
ٍحيث أفهمه مالك آنئذ أنه ملتزم بالضوابط واملعايري اإليامنية والعقلية يف 

 .مواقفه
: لقد رفض مالك هذا التعبري الذي هو أشبه بالبالون الفارغ، ألنه يعلم
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ًرروا أمرا ثم يرتاجعون عنه، ألن ما يقرره األنبياء أن األنبياء ال يمكن أن يق
ليس من عند أنفسهم، بل هو بوحي من اهللا تبارك وتعاىل، وإن كان الناس 

ه، ويعصون اهللا فيام يأمرهم رفيام يقر» صىل اهللا عليه وآله«ال يطيعون النبي 
 . به من إطاعة رسله

 يرتاجع عن مل» صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :وشاهدنا عىل ذلك
 ..اخلروج من املدينة يف حرب أحد، بعد أن هتيأ لذلك ولبس المته

ًأمرا، فال يشء يلغي أمره إال إن » صىل اهللا عليه وآله«ذا أصدر النبي إف
 .كان هو عصيان الناس له، وبالتايل عصيان األمر اإلهلي

تاهللا ما حدث يشء، وإنكم  «:وهذا هو ما قصده مالك بن نويرة بقوله
 .»نتم اهللا ورسولهخل

كان حيذر الناس من أمور » صىل اهللا عليه وآله«هذا باإلضافة إىل أنه 
 ..من بعده» عليهم السالم«تدبر ضد وصيه وأهل بيته 

َأفإن مات أو قتل ..{: ًوقد أشار اهللا تعاىل إىل ذلك أيضا يف قوله تعاىل ُِ ْ َ ََ َ ْ ِ َ
ْانقلبتم عىل أعقابكم ُْ ِْ َ َ َ َْ َ َْ ُ..{)١(. 

 .ضافة إىل اآليات التي تتحدث عن املنافقنيباإل
» األمر حيدث بعده األمر «:وال تفوتنا هنا اإلشارة إىل أن قول أيب بكر

ًقد جعل عليا » صىل اهللا عليه وآله« بأن النبي :اعرتاف منه ملالك بن نويرة
وصيه وخليفته، ولكنه ادعى حدوث ما نقض هذا القرار، » عليه السالم«

                                     
 . من سورة آل عمران١٤اآلية ) ١(
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 ..ذه دعوى باطلة يف حق األنبياءإن ه: وقد قلنا
  :موقف بريدة مثل موقف مالك

ونذكر هنا ـ عىل سبيل االستطراد ـ قصة تشبه قصة مالك، فقد ورد يف 
قال يل » صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :بعض الروايات عن بريدة األسلمي

بإمرة املؤمنني، فقمنا قم يا بريدة أنت وأخوك فسلام عىل عيل : وألخي
 .منا، ثم عدنا إىل مواضعناوسل

 : فقال،ً عليهم مجيعا»صىل اهللا عليه وآله« ثم أقبل رسول اهللا :قال
ً ، وإن رجاالن تسلموا عىل عيل بإمرة املؤمنني إين أمرتكم أ،اسمعوا وعوا

 من ً ما كان ملحمد أن يأيت أمرا!؟»لك عن أمر اهللا وأمر رسولهأذا«سألوين 
 ..مره ربه، وأيتلقاء نفسه، بل بوح

، وقد ىض بريدة إىل بعض طرق الشام ورجع وم:إىل أن تقول الرواية
 .وبايع الناس أبا بكر ،»صىل اهللا عليه وآله«قبض رسول اهللا 

 وعمر دونه ، وأبو بكر عىل املنرب،فأقبل بريدة وقد دخل املسجد
 !يا أبا بكر ويا عمر:  فنادامها من ناحية املسجد،بمرقاة
 !؟ه أجننتلك يا بريد  وما:قاال

عليه «، ولكن أين سالمكام باألمس عىل عيل واهللا ما جننت :فقال هلام
 !؟بإمرة املؤمنني »السالم

مر، وإنك غبت مر حيدث بعده األ، األيا بريدة :فقال له أبو بكر
 .وشهدنا، والشاهد يرى ما ال يرى الغايب
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لو «: ه، ووىف لك صاحبك بقولرأيتام ما مل يره اهللا ورسوله :فقال هلام
 أال إن املدينة حرام عيل أن .» لكان قوله هذا حتت أقدامناًفقدنا حممدا
 .)١(.. حتى أموتًأسكنها أبدا

  :أخرجوا األعرايب
 :وبالعودة إىل حديثنا عن مالك نقول

.. األمر باإلبعادومل جيد أبو بكر ما جييب به مالك بن نويرة إال الشتم، 
إىل املزيد من وضوح األمور يف أذهان حتى ال يفيض يف بياناته التي ستؤدي 

وحتى .. الناس، فكان أن اختذ قرار القمع، لكي يرهب به ضعفاء النفوس
 .ال يتسع اخلرق عىل راتقه الذي ال يميز اإلبرة من خيطها

 .واملراد به مالك بن نويرة.. فأمر رجاله بإخراج هذا اإلعرايب
  :أبو بكر يأمر بقتل مالك
ً أن أبا بكر هو الذي أمر خالدا بقتل :ًة أيضاوقد أوضحت هذه الرواي

 .مالك، ال ألجل ارتداده، وإنام ألجل موقفه هذا من خالفته
ونحن ال نظن أن عمر كان ال يعرف ذلك بكل تفاصيله، فكيف نفرس 

 !.نكر لقتل مالك بن نويرة عىل يد خالد بن الوليد؟تسموقفه امل
بني أيب بكر وعمر، يها ً بأن القضية كانت متفقا عل:ويمكن أن جياب

ألجل امتصاص نقمة املسلمني، وتربيد األجواء، بإلقاء الشبهات، والتأكيد 

                                     
 .٤٠٢ و ٢٩٣ و ٢٩٢صالدرجات الرفيعة  و٩٣ و ٩٢ ص٢٨بحار األنوار ج) ١(



  ١٧٥                         !..                                                               ملاذا قتل مالك؟: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عىل حتميل خالد مسؤولية ما حدث، عىل أساس أنه اجتهد فأخطأ، فهو 
معذور، بل مأجور، إذ جيب أن ال حتوم الشبهات حول غريه من املدبرين 

 . من قريب وال من بعيد،احلقيقيني
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  .. × من أجلك أصبنا يا علي
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  : يأخذ من سيب أهل الردة×علي 
 من حروب الردة التي حصلت يف سنة ثالث ذكر الطربي يف مجلة

لد، ان ربيعة بن بجري التغلبي، قام يف مجع من املرتدين، فقاتله خا: عرشة
وغنم، وسبي، وأصاب ابنة لربيعة نفسه فسباها، وبعث بالسبي إىل أيب 

 .)١(»عليه السالم«بكر، فصارت ابنة ربيعة إىل عيل بن أيب طالب 
 :ونقول

أخذ نصيبه من سبي أهل » عليه السالم«ً أن عليا :أومهت هذه العبارة
عليه «عيل الردة عىل يد أيب بكر، لو مل تكن تلك احلروب مرشوعة مل يأخذ 

 .من سبي تلك احلروب» السالم
 :وهذا غري صحيح

من السبي، كام يمكن أن يكون ألجل » عليه السالم« إن أخذه ً:أوال
يمكن أن يكون عىل سبيل اإلستنقاذ للسبايا، . إقراره برشعية تلك احلرب

 ..ليتوصل بذلك إىل إطالق رساحهن، وختليصهن من البالء الذي هن فيه

                                     
 ٥٢٨ ص٢ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٣١٤ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ١(

 .٣٧٢ ص٢الكامل يف التاريخ جو
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ربي نفسه يعود فيناقض نفسه يف هذه القضية بالذات، إن الط :ًثانيا
بعث بخمس اهللا إىل أيب بكر مع النعامن بن عوف بن «ًإن خالدا : فيقول

بنت » عليه السالم«ّالنعامن الشيباين، وقسم النهب والسبايا، فاشرتى عيل 
 .)١(» فولدت له عمر ورقية،، فاختذهابيلتغلربيعة بن جبري ا

لتلك السبية ال يعني إقراره بمرشوعية » لسالمعليه ا«فرشاء عيل 
قد بذل املال إلنقاذها من هذا » عليه السالم«السبي، فلعل املقصود هو أنه 

 .ّالبالء الذي حل هبا
يعكر صفو هذا اإلستنتاج، من حيث إنه يشري » فاختذها «:غري أن قوله

ذا هو وه. ًوهذا إقرار بصحة سبيها أيضا.. إىل أنه قد اختذها رسية له
 ..املطلوب

وكام حيتمل أن يكون .  بأن اختاذها حمذوف املفعول:ويمكن أن جياب
 .ًاملراد اختذها رسية، وحيتمل أيضا أن يكون املراد اختذها زوجة

  :×احلنفية اليت تزوجها علي 
 : قال،حدثنا أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد املدايني :قال ابن شاذان

خربين ميمون بن صعب املكي أ :الكلبي قال عن ،حدثني عبد اهللا بن هاشم
  : قال،بمكة

                                     
 ٢ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٣٨٣ و ٣٨٢ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ١(

الكامل يف التاريخ  و١٩٤ ص١بن ماكوال جالإكامل الكامل :  وراجع٥٨٢ص
 .٣٥٢ ص٤ واإلصابة ج٣٩٩ ص٢ج
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 ، فأجرينا حديث أهل الردة،كنا عند أيب العباس بن سابور املكي
خربين أ : فقال، هلا»عليه السالم« ونكاح أمري املؤمنني ،ذكرنا خولة احلنفيةف

  : قال،أبو احلسن عبد اهللا بن أيب اخلري احلسيني
 إذ ، ذات يومًكان جالسا» عليهام السالم« ن الباقر حممد بن عيلأبلغني 

ن أمري املؤمنني عيل بن أيب إ : ألست القائل، يا أبا جعفر: فقاال،جاءه رجالن
 !؟مامة من تقدمإطالب مل يرض ب
 . بىل:قال

 ومل ، وقبل هديتهم، هذه خولة احلنفية نكحها من سبيهم:فقاال له
 .خيالفهم عن أمرهم مدة حياهتم

 من فيكم يأتيني بجابر بن عبد اهللا بن حزام :»يه السالمعل«فقال الباقر 
، »عليه السالم« فسلم عىل الباقر ،رضح ف،) قد كف برصهًوكان حمجوبا(
 عندي رجالن ، يا جابر:ل له وقا،وأجلسه إىل جانبه، )»عليه السالم«فرد (

 .مامة من تقدم عليهإ بن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ريضأ :ذكرا
 . فذكروا له خولة، احلجة يف ذلكفسأهلام

 لقد ، واهللا يا موالي: ثم قال،فبكى جابر حتى اخضلت حليته بالدموع
 كنت ،ين واهللاإ و،ل عن هذه املسألةأسأخرج من الدنيا وال أن أخشيت 

 بعد قتل مالك بن نويرة من حنيفة وقد سبوا بنى ، إىل جانب أيب بكرًجالسا
 .رية مراهقة وبينهم جا،قبل خالد بن الوليد

صىل اهللا عليه « ما فعل حممد ، أهيا الناس:فلام دخلت املسجد قالت
 !؟»وآله
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 . قبض:قالوا
 .هاقصدنة َِّينَ هل له ب:فقالت
 .»صىل اهللا عليه وآله« هذه تربته ، نعم:فقالوا
شهد أ و،ن ال إله إال اهللاأشهد أ ، السالم عليك يا رسول اهللا:فنادت

ننا سبينا إ و، وتقدر عىل رد جوايب،سمع كالمينك تأ و،نك عبده ورسولهأ
  . ثم جلست،نك رسول اهللاأ و،ن ال إله إال اهللاأ ونحن نشهد ،من بعدك

 : واآلخر،طلحة : أحدمها،فوثب رجالن من املهاجرين واألنصار
 .ثوبيهامعليها  فطرحا .الزبري

 وهتتكون ، تصونون حالئلكم! ما بالكم يا معارش العرب:فقالت
 .ريكمحالئل غ
 أو ،ننا نزكي وال نصيلإ : ملخالفتكم اهللا ورسوله حتى قلتم: هلايلفق

 .نصيل فال نزكي
ا نرضب صبياننا عىل ّنإ وحنيفة، ما قاهلا أحد من بني ، واهللا:فقالت هلام

ا لنخرج الزكاة من حيث ّنإ و، وعىل الصيام من السبع،الصالة من التسع
 .ه مريضنا هبا لوصي ويويص،يبقى يف مجادى اآلخرة عرشة أيام

 حتى تقتلوا رجالنا وتسبوا ، وال بدلنا، ما نكثنا وال غرينا،واهللا يا قوم
 وإن !؟ فام بال عيل مل يكن سبقك علينا،ن كنت يا أبا بكر بحقإ ف.حريمنا

 !؟ ويسلمها إليك، فلم ال ترسله إلينا يقبض الزكاة منا،كان راضيا بواليتك
 وقطعت ، وهنبت األموال، الرجال قتلت، ما ريض وال يرىض،واهللا
 . افعل ما أنت فاعله. فال نجتمع معك يف الدنيا وال يف اآلخرة،األرحام
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ا ملغالون يف َّنإ : وقال الرجالن اللذان طرحا ثوبيهام،فضج الناس
 .ثمنك

ي  رقنه ال يملكني ويأخذإ ، وبمحمد رسول اهللا، أقسمت باهللا:فقالت
 قالت يل عند ء وأي يش!؟ حامل يبإال من خيربين بام رأت أمي وهي

ن ملكني أحد ومل خيربين إال فإ و!؟ وما العالمة التي بيني وبينها!؟والديت
 . بدميً ويكون مطالبا، فيذهب ثمني،بذلك بقرت بطني بيدي

 . نبدي لك العبارة بالرؤيابالرؤيا، حتى ريدت اب:فقالوا هلا
 .بارة من الرؤيا وبالع،علم بالرؤيا منيأ الذي يملكني هو :فقالت

 .فأخذ طلحة والزبري ثوبيهام وجلسا
 ما هذا الرجف يف مسجد :وقال» عليه السالم«فدخل أمري املؤمنني 

 !؟رسول اهللا
 حرمت نفسها عىل املؤمنني، حنيفة، امرأة من بني ، يا عيل:قالوا

 فهو ،ها يلَّ وعد،خربين بالرؤيا التي رأت أمي وهي حامل يبأ من :وقالت
 .يملكني

  . أخربوها متلكوها،ًما ادعت باطال :»عليه السالم«فقال أمري املؤمنني 
ما علمت أن ابن عمك أ . ما فينا من يعلم الغيب، يا أبا احلسن:فقالوا

 .ن اخبار السامء انقطعت من بعدهأ و،رسول اهللا قبض
ملكها بغري أخربها ُأ ،ً ما ادعت باطال:»عليه السالم«فقال أمري املؤمنني 

 !؟ضاعرتا
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 . نعم:قالوا
 !؟ أخربك أملكك،ةي يا حنف:»عليه السالم«فقال 
 . من أنت أهيا املجرتي دون أصحابه:فقالت
 .نا عيل بن أيب طالبأ :فقال
 »صىل اهللا عليه وآله« لعلك الرجل الذي نصبه لنا رسول اهللا :فقالت

 !؟ للناسًصبيحة يوم اجلمعة بغدير خم علام
 .نا ذلك الرجلأ :فقال
 ال نسلم :ن رجالنا قالوا أل، ومن نحوك أتينا،جلك أصبناأمن  :قالت

صىل اهللا عليه « وال طاعة نفوسنا إال إىل من نصبه حممد ،صدقات أموالنا
 .ً فينا وفيكم علام»وآله

ن اهللا تعاىل إ و،جركم غري ضائعأن إ :»عليه السالم «فقال أمري املؤمنني
  .يؤيت كل نفس ما أتت من خري

 منعت السامء ، أمل حتمل بك أمك يف زمان قحط،نفية يا ح:ثم قال
ن البهائم كانت تريد إ حتى ، وغارت العيون، واألرض نباهتا،قطرها

 .نك محل ميشوم يف زمان غري مباركإ : وكانت أمك تقول،املرعى فال جتد
 :هنا تقولأ و، وضعتكافلام كان بعد تسعة أشهر رأت يف منامها كأهن

ريين َّ يا أمي ال تط: وكأنك تقولني،ان غري مبارك ويف زم،نك محل ميشومإ
 ،ًرزق منه ولداأ و، ويملكني سيد،ً صاحلاً نشوت نشوا، فأنا محل مبارك،يب

 .ً عزاحنيفةيكون لبني 
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 . فإنه كذلك، صدقت يا أمري املؤمنني:فقالت
 .»صىل اهللا عليه وآله«خربين ابن عمي رسول اهللا أ وبه :فقال
 !؟ني وبني أمي ما العالمة بي:فقالت
 ، يف لوح من نحاس، إهنا ملا وضعتك كتبت كالمك والرؤيا:فقال

 فلام ، فأقررت به، فلام كان بعد حولني عرضته عليك،وأودعته عتبة الباب
 ، ثم مجعت بينك وبني اللوح، عليك فأقررت بهه سنني عرضتستكانت 

 ،الكم ناهب ألمو، إذا نزل بساحتكم سافك لدمائكم، يا بنية:فقالت لك
 واجتهدي أن ، فخذي اللوح معك، وسبيت فيمن سبى،ساب لذراريكم

 .بام يف هذا اللوحو ،ال يملكك من اجلامعة إال من خيربك بالرؤيا
 !؟ فأين اللوح، صدقت يا أمري املؤمنني:قالت
 . يف عقيصتك:قال

عليه «فعند ذلك دفعت اللوح إىل أمري املؤمنني عيل ابن أيب طالب 
  .ين قد جعلت نفيس له عبدةأ اشهدوا ، يا معارش الناس:الت ثم ق،»السالم

 . بل قويل زوجة:»عليه السالم«فقال 
 .»عليه السالم«مرين بعيل أ قد زوجت نفيس كام ينأ اشهدوا :فقالت

 . قد قبلتك زوجة:»عليه السالم«فقال 
 ..فامج الناس
 ،من بينته وتبني ، ملكها بام ظهر من حجة، واهللا يا أبا جعفر:فقال جابر
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 .)١(ًفلعن اهللا تعاىل من اتضح له احلق وجعل بينه وبني احلق سرتا
 :ونقول

 :إن دالئل هذه الرواية وإشاراهتا واضحة وال سيام ما ييل

                                     
 ـ املطبعة احليدرية ط( و ٢٧٤ ـ ٢٦٩صشاذان بن جربئيل القمي لالفضائل ) ١(

 وأشار يف هامش النسخة األوىل إىل ١٠١ـ  ٩٩ص) هـ١٣٨١ سنة النجف
احلسني بن أمحد :  عن الروضة، وفيه٤٥٧ ص٢٩بحاراألنوار ج: املصادر التالية

 .املدين، عن احلسني بن عبد اهللا البكري، عن عبد اهللا بن هشام، بدل ما يف املتن
 .، عن كتاب سري الصحابة، وعن الربيس٥٢٠ح ٢١٩ ص٢مدينة املعاجز ج

 عن دعبل اخلزاعي، ١، ح٥٨٩ً مرسال و ٢١، ح٥٦٣ ص٢اخلرائج واجلرائح جو
كنت عند أيب : ، قال»عليهم السالم«حدثني الرضا، عن أبيه، عن جده : قال

 ٤١عنه بحار األنوار ج .وبتفاوت يسري يف كليهام.. »عليه السالم«الباقر 
 باختصار، ٤٥ ح٥٣ ص٣ وإثبات اهلداة ج١٤ ح٨٤ ص٤٢ وج٣٥ ح٣٠٢ص

املناقب  .١ ح٣٣٥ ص١٩ والعوامل ج١٥٤٩ ح١٧٤ ص٥ومدينة املعاجز ج
.. »عليه السالم«ً مرسال، عن الباقر ٦ س٢٧٨ ص٢البن شهرآشوب ج

 ٢إثبات اهلداة ج .٤٧ ح٣٢٦ ص٤١عنه بحار األنوار ج. وبتفاوت يسري
ضائل املنسوب إىل ابن بابويه  باختصار عن كتاب الروضة يف الف١٧٠ ح ٤٢ص

  . عن بحر املناقب البن حسنويه١٠ س١٠١ ص٨ ج)امللحقات(إحقاق احلق و
ط سنة (شاذان بن جربئيل القمي لالروضة يف فضائل أمري املؤمنني : وراجع

 .٣٦ص) هـ١٤٢٣
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  :دليل إمامة أيب بكر
 أن أتباع اخللفاء كانوا حياولون اخلروج من :أظهرت الرواية املتقدمة

، »عليه السالم« بن أيب طالب مأزقهم الذي أوقعوا أنفسهم فيه مع عيل
عليه «فكانوا يسارعون إىل اإلستفادة من أية شائعة تشري إىل رضا عيل 

عن اخللفاء، أو قبوله هبم، أو سكوته عن الطعن بأهليتهم » السالم
 .للخالفة، أو بمرشوعية حكومتهم

وكان مما استدلوا به عىل رضاه هذا كون خولة أم ولده حممد من سبي 
 .. الذين قتلوا مع مالك بن نويرة، وسبيت نساؤهم،حنيفةبني 

ً أن تداول هذا اإلستدالل جاء مبكرا جدا، حتى :وقد ظهر من الرواية ً
، من خالل شاهد، حارض وناظر، هو »عليه السالم«فنده هلم اإلمام الباقر 

 ..جابر بن عبد اهللا األنصاري
  : ال ينقل حجة غريه×اإلمام 

مل جيب عىل سؤال الرجلني » عليه السالم«اقر  أن اإلمام الب:وقد لوحظ
بنفسه، لعله لكي ال يتهم بأنه جير النار إىل قرصه، بل ترك األمر إىل رجل 

 .ليس من بني هاشم، وهو صحايب موثوق ومعتمد
ٍكام أنه مل يرد أن ينقل هلم عن غريه، بل أراد أن ينقل هلم مشاهدات 

م أن اخلطأ أو التحريف قد مبارشة من شاهد عيان، لكي ال يتوهم متوه
أو أنه نشأ عن التقصري يف ضبط النقل، أو بسبب عدم .. جاء من املنقول عنه

 .التدقيق فيه
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ًمل يسأل جابرا عن أمر خولة » عليه السالم« أن اإلمام :ًثم يالحظ أيضا
ًبل ذكر عنوانا عاما. بصورة مبارشة وترك له هو اخليار يف أن جييب بالنفي .. ً

ات، أو أن يسأل الرجلني عن مستندمها فيام ذهبا إليه، فاختار جابر أو باإلثب
 .فأجابا بأن قضية خولة هي الدليل الذي يستندان إليه. هذا الثاين

  :أشهد أنك تسمع كالمي
صىل اهللا عليه « فام أروع زيارة هذه اجلارية، وشكواها لرسول اهللا ..وبعد

 يسمع كالمها، ويقدر »يه وآلهصىل اهللا عل«أن النبي : ، والتي تضمنت»وآله
 .عىل رد جواهبا وهو يف قربه

. »صىل اهللا عليه وآله«ومل يعرتض عليها أحد من صحابة رسول اهللا 
أبو بكر، وطلحة، والزبري، وجابر وغريهم، ومل يشككوا يف صحة : ومنهم
 .كالمها

ً أن حممدا قد مات، وأنه مل يعد يرض :َّفهل يمكن ألحد بعد هذا أن يدعي
 !َّال ينفع، كام يدعيه ابن تيمية وأتباعه؟و

  :اإلدانة الصرحية
 أن قومها قد قتلوا وهم مسلمون، وأهنا هي :ّوقد بينت هذه اجلارية
 .. األخرى كانت عىل اإلسالم

ولكن ذلك مل ينفع يف حتريك أيب بكر إلطالق رساحها ورساح غريها 
، ويويص امليت هبا الذي يقيم الصالة، ويعطي الزكاة.. من السبي املسلم

 .من بعده
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كام أن ذلك مل ينفع يف جعل أيب بكر يراجع حساباته، ليعرف إن كان 
 .ًخالد مستحقا للمؤاخذة أم ال

والرجل الوحيد الذي صدقها يف كالمها، وتفاعل معها هو عيل بن أيب 
 .»عليه السالم«طالب 

  :ا الردةيااحلنفية ليست من سب
ن أم حممد ابن أمن  :أولئك املؤرخونوهذه الرواية تفند ما يزعمه 

ّاحلنفية كانت سبية من سبايا الردة، قوتل أهلها عىل يد خالد بن الوليد ملا  ّ
ّارتدت بنو حنيفة، وادعت نبوة مسيلمة، وأن أبا بكر دفعها إىل عيل  عليه «َّ

 .من سهمه يف املغنم» السالم
 أم هي عربية )١(ّ هل هي أمة لبني حنيفة سوداء سندية:ثم اختلفوا فيها

 ..من بني حنيفة أنفسهم
  : هو املعيار×رضى علي 

هو » عليه السالم« أهنا تعترب موقف عيل :وقد ظهر من كالم هذه املرأة

                                     
 ٥٨لربي صلاجلوهرة يف نسب اإلمام عيل وآله  و٦٦ ص٥الطبقات الكربى ج) ١(

سري أعالم  و٣٢٣ ص٥٤تاريخ مدينة دمشق جو ١١٧ذخائر العقبى صو
املنتخب من ذيل املذيل  و٢١٠بن قتيبة صالاملعارف  و١١٤ ص٤النبالء ج

 ٦لذهبي جلتاريخ اإلسالم  و١٦٩ ص٤وفيات األعيان ج و١١٧ص
 .١٨٣ص
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املعيار يف احلق والباطل، وبذلك استدلت عىل أيب بكر أمام ذلك اجلمع 
يه عل«وال أنكر أن يكون عيل . ًالكبري من الصحابة، ومل حير أبو بكر جوابا

 ..كذلك» السالم
ما ريض، ولن يرىض بام فعلوه » عليه السالم«ً أن عليا :ًوأظهرت أيضا

 ..هبم، من قتل الرجال، وهنب األموال
  :علم اإلمام بالغيب

وقد هددت هذه اجلارية بقتل نفسها، إن أراد أحد أن يملكها بدون أن 
لنبي أن الناس مع علمهم بموت ا: خيربها برؤيا أمها، وذلك يدل عىل

صىل اهللا «أن ويص الرسول : كانوا يعتقدون بفطرهتم» صىل اهللا عليه وآله«
ويف ذلك .. ًوخليفته ال بد أن يكون قادرا عىل اإلخبار بالغيب» عليه وآله

ًإسقاط ملن يدعي هذا املقام عن صالحيته له إذا مل يكن قادرا عىل ذلك َّ.. 
ك الغيب، وبأن النبي قد أخربها بذل» عليه السالم« أنه :والالفت هنا

هو الذي أخربه به، مع أنه جمرد رؤيا، ومع اعرتاف » صىل اهللا عليه وآله«
صىل اهللا عليه «قد مات، وبأن النبي » صىل اهللا عليه وآله«اجلميع بأن النبي 

 ..هو الذي يقدر عىل اإلخبار بالغيوب» وآله
عليه  «ًقد اختص عليا» صىل اهللا عليه وآله« أنه :فظهر من هذا وذاك

 ..بأمور الغيب دوهنم» السالم
وهذا العلم اخلاص الذي هو أحد األركان التي تثبت هبا اإلمامة، 

وثمة .. والركن اآلخر هو النص الثابت عن اهللا ورسوله. وتقوم عليها
 .ًوسائل إثبات أخرى أيضا
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  :غدير خم
هو » عليه السالم«ً بأهنا تظن بأن عليا :وقد رصحت تلك اجلارية

وصدق عيل .. ً الذي نصبه النبي إماما للمسلمني يوم غدير خمالرجل
ظنها، ومل يعرتض أبو بكر، وال غريه من الصحابة » عليه السالم«

 !!..احلارضين يف ذلك املجلس عليها وعليه
  :من أجلك أصبنا

وقد وضعت تلك اجلارية إصبعها عىل اجلرح، وفضحت ما ال تزال يد 
ُوهو أهنم قد ذبحوا من أجل عيل السياسة حتاول سرته أو حموه،  عليه «ُ

صىل «، ألهنم رفضوا إعطاء زكاة أمواهلم لغري من نصبه رسول اهللا »السالم
ًإماما وعلام» اهللا عليه وآله َ ًَ.. 

وهو املقتل الذي يصاب به غاصبوا حق عيل . وهذا هو بيت القصيد
 .»عليه السالم«

 أن من يتجرأ عىل :ولكن قد فات هؤالء الناس املظلومني املقهورين
ويرميه باهلجر وهو حي، ويتجرأ عىل » صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

، وإسقاط جنينها، وقتلها، ويسعى لقتل عيل »عليها السالم«رضب الزهراء 
نفسه، هل يمنعه مانع عن قتل أي كان من الناس، إذا رأى » عليه السالم«

يدهم ما حصلوا عليه أنه سيتسبب هلم ببعض املتاعب، وربام يضيع من 
 !بأغىل األثامن ؟
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  :احلنفية ليست من سيب أيب بكر
ً فلو أننا مل نقرأ تلك الرواية أصال، أو أننا وجدنا فيها ما ..وبعد

أنه ليس يف حوزتنا : ًيسقطها عن اإلعتبار، بصورة جازمة، وفرضنا أيضا
ًسوى مصادر أهل السنة فإننا أيضا سوف نرص عىل عدم صحة مزاعمهم، 

 .. أو إننا ال بد أن نشك فيه عىل أقل تقدير
غري معلوم، بل نكاد ليس فقط هو إن كون احلنفية من سبي أيب بكر 

وقد ذكرنا ما نستند إليه يف اجلزء األول من هذا الكتاب، فال نقطع بخالفه، 
 . بأس بالرجوع إىل هذا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ١٩٣                         ..                                                      أحداث هلا دالالا: الفصل اخلامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  :الفصل اخلامس
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  :أبو بكر وارتداد املكيني
، ووصل خرب ذلك »صىل اهللا عليه وآله« ملا تويف رسول اهللا :ويقولون

إىل أهل مكة، ارجتت مكة، وكاد أهلها يرتدون، واستخفى عاملها عتاب 
 . بن أسيد

  :مث عادوا إىل االميان
أوا أن خالفة أهنم ر:  أن سبب عودهتم إىل اإليامن هو:وزعم بعضهم

 .ًأيب بكر متثل انتصارا هلم عىل أهل املدينة، فأرضاهم ذلك
 :ونقول

 :إن ذلك غري مقبول
صىل « إن خرب خالفة أيب بكر قد جاءهم مع خرب وفاة رسول اهللا ً:أوال

 .»اهللا عليه وآله
 .أن سبب عودهتم هو نصيحة سهيل بن عمر هلم:  إهنم يذكرون:ًثانيا

فلعله ألجل أنه أراد أن يعرف موقف أيب سفيان وأما استخفاء عتاب، 
وبني أمية، لكي يتمكن من التناغم معه، وال يضطر إىل إعالن موقف، ثم 

 . إعالن موقف آخر يناقضه
أي أنه يريد أن يعرف إن كان األمويون يؤيدون خالفة أيب بكر، لكي 
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ًيعلن هو تأييده هلا أيضا، أم أن هلم سعيا آخر، فعليه يف هذه احل ال أن يتدبر ً
 .األمور، ويسوقها باجتاه ما يسعى إليه قومه من بني أمية

  :بني أسامة وأيب بكر
 أن أبا :»عليه السالم«وقد ذكرت بعض الروايات عن اإلمام الباقر 

ًبكر أرسل كتابا إىل أسامة بن زيد ليقدم عليه، وأخربه بأن املسلمني قد 
اخلطاب هو الذي طلب من وأن عمر بن .. اجتمعوا عليه، وولوه أمرهم

 :أيب بكر أن يكتب ألسامة ليقدم عليه، فإن يف قدومه قطع الشنعة عنهم
 حيذره من أن يعيص اهللا ورسوله، ويذكره بام :فكتب إليه أسامة بن زيد

استخلفه «: ويقول له. يوم غدير خم» صىل اهللا عليه وآله«كان من النبي 
ومل يعزلني حتى . عىل صاحبك عليك و»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

وإنك وصاحبك رجعتام وعصيتام، . »صىل اهللا عليه وآله«قبض رسول اهللا 
 .»فأقمتام يف املدينة بغري إذين

وأعاد أبو بكر الكتابة إىل أسامة، وطلب أناس من املنافقني أن يكتبوا 
 .ًإليه أيضا، وحيذروه من اخلالف، فانرصف أسامة إىل املدينة

، »عليه السالم«تامع الناس عىل أيب بكر انطلق إىل عيل فلام رأى اج«
 !ما هذا؟: فقال

 . هذا ما ترى:فقال عيل
 ! فهل بايعته؟:قال له أسامة

 . نعم:فقال
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ً طائعا أو كارها؟:فقال أسامة ً! 
 .ً ال بل كارها:قال
السالم عليك يا خليفة :  فانطلق أسامة فدخل عىل أيب بكر، فقال:قال
 .املسلمني
 . )١(السالم عليك أهيا األمري: رد أبو بكر، وقال ف:قال
 :ونقول

نذكر منها ما . هذا النص العديد من املالحظات والوقفاتإن لنا مع 
 :ييل

  :حني غادر أسامة املدينة
 أن أسامة قد غادر املدينة قبل وفاة رسول اهللا :إن هذا النص يؤكد

ام وكذلك سعد بن عامرة، وأن أبا بكر وعمر، واعواهن. »صىل اهللا عليه وآله«
 ..وسائر من حرض السقيفة قد ختلفوا عن جيش اسامة

 أن ما يذكرونه من أن أسامة قد سار يف وجهه ذاك بعد :وبذلك يعلم
 .غري صحيح.. »صىل اهللا عليه وآله«وفاة رسول اهللا 

                                     
 ط(و  ٢٢٥ و ٢٢٤ ص١ واإلحتجاج ج٩٣ ـ ٩١ ص٢٩بحار األنوار ج: راجع) ١(

اليقني : وراجع ٤٤٣صالدرجات الرفيعة و ١١٥ ـ ١١٤ص ١ج )دار النعامن
 .٣١٠يف إمرة أمري املؤمنني ص
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  :ختلف الشيخني كان من دون إذن
ن أن أبا بكر وعمر َّ أن ما قد يدعونه م:ًوقد دل هذا احلديث أيضا عىل

ًكانا قد استأذنا أسامة بالبقاء يف املدينة، غري صحيح أيضا، بل مها قد رجعا 
 .. عاصيني، وختلفا يف املدينة بغري إذن أسامة

كام أنه يدل عىل عدم صحة ما يزعمونه من أن أبا بكر هو الذي جهز 
 ..أسامة، وأرسله يف ذلك الوجه

  :’علي قاضي دين النيب 
» عليه السالم«ً أن عليا :»صىل اهللا عليه وآله«سول اهللا روي عن ر

 .)١(»صىل اهللا عليه وآله«يقيض دينه، وينجز عداته بعد مماته 

                                     
) امللحقات(إحقاق احلق : ًمصادر احلديث الدال عىل ذلك كثرية جدا فراجع) ١(

عليه «مناقب أمري املؤمنني  و٣١٨ ص٢الطبقات الكربى البن سعد ج: وراجع
 ٤٧ ص٢جو ٤٩٧ و ٤٤٥ و ٣٨٧ و ٣٤١ و ٣٤٠و  ٣٣٥ ص١ ج»السالم

العثامنية  و٣٢١ ص١٢لطرباين جلاملعجم الكبري  و٦١٠ ص١١كنز العامل جو
 للمعتزيلرشح هنج البالغة  و١٢١ ص٩جممع الزوائد جو ٢٩٠لجاحظ صل

 ١يب طالب جأمناقب آل  و٣٤١ ص١إلربيل جلكشف الغمة  و٢٢٨ ص١٣ج
 ٢٢جو ٦٩ و ٢١ ص٥جو ٢٢٦ ص٢جاألنوار بحار و ٢٦ ص٣ ج٣٩٦ص
 و ١٤٧ و ٧٤ و١٩ و ١٢ ص٣٨جو ١٨٤ ص٣٥جو ٨٤ ص٢٨جو ٥٠١ص

= الغدير  و٣٠٩ و ٣٠٨املراجعات ص و٧٦ ص٤٠جو ٢٢٠ ص٣٩جو ٣٢٧
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» عليه السالم« أمر عيل »صىل اهللا عليه وآله«فلام استشهد رسول اهللا 
 عدة أو »صىل اهللا عليه وآله«من كان له عند رسول اهللا «: ًصائحا يصيح
 .»دين، فليأتني

فكان يبعث كل عام عند العقبة يوم النحر من يصيح بذلك، حتى تويف 
 ..»عليه السالم«عيل 

 .يفعل ذلك حتى تويف» عليه السالم«ثم كان احلسن بن عيل 
عليه «يفعل ذلك، وانقطع ذلك بعده » عليه السالم«ثم كان احلسني 

 .)١(»السالم
» عليه السالم« عيل  فال يأيت أحد من خلق اهللا إىل:قال ابن أيب عون

 .)٢(بحق وال باطل إال أعطاه
                                     

 ٥٦ و ٤٨و  ٤٧ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج و٣٥١ ص٥جو ٢٨٣ ص٢ج= 
 ٤٠٢ و ٢٩٩ و ١٦٣ و ٩٧ و ٨٥ و ٧٧ ص٢ينابيع املودة ج و٣٣١ و ٥٧ و
ائع علل الرش و١٠٩ ص٢تفسري القمي ج و٤٤٠بن جرب صالهنج اإليامن و
  .١٨٠بن البطريق صالالعمدة  و١٥٧ ص١ج

 ٢ ق٢ج) ط ليدن( و ٣١٩ ص٢ج) ط دار صادر(الطبقات الكربى : راجع) ١(
 ١لكويف جل» عليه السالم«مناقب اإلمام أمري املؤمنني :  وراجع٨٩ص
 . ٣٩٧ص

 ٢ ق٢ج) ط ليدن( و ٣١٩ ص٢ج) ط دار صادر(بن سعد الالطبقات الكربى ) ٢(
 .٨٩ص
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  :’أبو بكر يقضي دين رسول اهللا 
 :ولكنهم يذكرون يف مقابل ذلك
سمعت منادي أيب بكر ينادي يف  «:عن أيب سعيد اخلدري أنه قال

من كانت له عدة عند رسول اهللا : البحرين المحني قدم عليه املدينة، 
 . فليأت»صىل اهللا عليه وآله«

 . فيأتيه رجال فيعطيهم
:  قال»صىل اهللا عليه وآله« إن رسول اهللا :فجاء أبو بشري املازين، فقال

 .يا با بشري إذا جاءنا يشء فأتنا
 .)١(ًفوجدوها ألفا وأربع مئة درهم. ًفأعطاه أبو بكر حفنتني، أو ثالثا

 »صىل اهللا عليه وآله« أنه ملا مات رسول اهللا :وروى البخاري وغريه
من كان له عىل النبي : اء مال من قبل عالء بن احلرضمي، فقال أبو بكرج
 . دين، أو كانت له قبله عدة فليأتنا»صىل اهللا عليه وآله«

 أن يعطيني هكذا، »صىل اهللا عليه وآله« وعدين رسول اهللا :قال جابر
 .أو هكذا وهكذا، فبسط يده ثالث مرات

 .)٢(ئة، ثم مخس مئةفعد يف يدي مخس مئة، ثم مخس م :قال جابر
                                     

اإلكامل يف  و٦٢٦ ص٥كنز العامل ج و٣١٩ ص٢لكربى البن سعد جالطبقات ا) ١(
فكر سنة ط دار ال( وجامع املسانيد واملراسيل ٢٤لتربيزي صلأسامء الرجال 

 .٢٣٣ ص١٧ وج٩٨ ص١٣ج) ١٩٩٤
= بن سعد الربى ـالطبقات الك و١٦٣ ص٣ج) ط دارالفكر(صحيح البخاري ) ٢(
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 :ونقول
 :هناك أمران ال بد من االلتفات إليهام

أنه هو الذي يقيض :  إن أبا بكر أراد أن يوحي للناس بفعله هذا:األول
أنه هو : ، وينجز عداته، ليدل ذلك عىل»صىل اهللا عليه وآله«دين الرسول 

 .»عليه السالم«خليفته، والقائم مقامه، وليس عيل بن أيب طالب 
َّ إن أبا بكر قد أعطى أبا بشري املازين، وجابر بن عبد اهللا ما ادعيا :لثاينا

ِّ قد وعدمها به، ومل يطلب منهام بينة عىل »صىل اهللا عليه وآله«أن النبي 
، مع أنه إنام يعطيهام من مال املسلمني، فلامذا ال يعامل الزهراء )١(ذلك

 مع ثبوت ! تدعيه بال بينة؟بنفس هذه املعاملة، فيعطيها ما» عليها السالم«
 ..طهارهتا بنص الكتاب العزيز

                                     
 ١٣مدة القاري جع و١٠٩ ص٤لبيهقي جلالسنن الكربى  و٣١٧ص ٢ج= 
 ٣ ص٦جممع الزوائد ج و٢١١ ص٣بن عبد الرب جالالتمهيد  و٢٥٩ص

رشح معاين  و٤٥٩ ص٣مسند أيب يعىل ج و٧٨ ص٤لصنعاين جلاملصنف و
 ٣أضواء البيان ج و١٥٩ ص٥بن عبد الرب جالستذكار اإل و٣٠٥ ص٣اآلثار ج

ط مؤسسة (كنز العامل  و٩٨ ص١٣ وجامع املسانيد واملراسيل ج٤٤٠ص
 .٦٢٦ ص٥ ج)سالةالر

اإلكامل يف  و٦٢٦ ص٥كنز العامل ج و٣١٩ ص٢الطبقات الكربى البن سعد ج) ١(
ط دار الفكر سنة ( وجامع املسانيد واملراسيل ٢٤لتربيزي صلأسامء الرجال 

 .٢٣٣ ص١٧ وج٩٨ ص١٣ج) ١٩٩٤
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وكانت بينتها من . َّبل هو ال يعطيها ما تدعيه حتى مع إقامتها البينة
ومن . ًالذين نص القرآن بأن اهللا أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا

 . هلم باجلنة»صىل اهللا عليه وآله«الذين شهد رسول اهللا 
صىل «ها هي القرآن، فقد شهد القرآن والنبي يضاف إىل ذلك أن بينت

 .. بصدقها»اهللا عليه وآله
 .بل هو يأخذ منها ما كان يف يدها عدة سنوات، تترصف فيه ترصف املالك

  :مكنت من حرب املرتدين ×بيعة علي 
ا ي:  أنه حني ارتدت العرب مشى عثامن إىل عيل، فقال:روى البالذري

فلم يزل حتى . ال هذا العدو، وأنت مل تبايعإنه ال خيرج أحد إىل قت! ابن عم
ّوجد الناس يف القتال، وقطعت . ّفرس املسلمون. مشى إىل أيب بكر فبايعه

 .)١(البعوث
 : نقولو

 :إن ما يستوقفنا يف هذا النص هو ما ييل
بالبيعة أليب بكر، » عليه السالم«ًإن عثامن قد أقنع عليا :  إنه يقول:ألف

 .فمشى إليه فيابعه
استخرج » عليه السالم«ً إن عليا :أن النصوص األخرى تارة تقولمع 

                                     
 عن الواقدي، وعن الشايف ٣٨٣صاملسرتشد  و٥٨٧ ص١أنساب األرشاف ج) ١(

 .٣٩٧ص
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 ..ً، وأخذ ملببا إىل أيب بكر ألجل البيعة بالقوة والقهرمن بيته
يضاف إىل ذلك أهنم هم أنفسهم يروون نقيض ما يف روايتهم  :ب

 :هذه، فيقولون
عليه «عيل رأى » عليه السالم«إنه بعد استشهاد فاطمة الزهراء 

رضع لبيعة أيب بكر، وطلب منه أن يأتيه ف ،نرصاف الناس عنها» السالم
 ..فأي ذلك هو الصحيح.. فراجع ذلك يف مصادره.. لخالكي يبايع 

 . إنه بايع بعد ستة أشهر: إهنم يقولون تارة:ج
مع أن .. إنه بايع قبل بعث اجليوش حلرب املرتدين :وأخرى يقولون

بأيام » صىل اهللا عليه وآله« احلروب معهم قد بدأت بعد استشهاد رسول اهللا
 .يسرية
 .بني املسلمني» عليه السالم« إن هذا النص يدلنا عىل مكانة عيل د ـ

. ً قادرا عىل حتريك املسلمني للقتال، قبل أن يبايع عيلمل يكنإن أبا بكر حتى 
 ..أو عىل األقل قبل أن يشيعوا بني الناس بيعته

.. تلك الطريقة التي ذكرناهاولكن الناس بعد أن أخذت منهم البيعة ب
 ..مل يكونوا يستسيغون الرتاجع عن بيعتهم

  : يطيع أبا بكر ال×علي 
 من يرسل :عندما ظهر املتنبؤن استشار أبو بكر عمرو بن العاص

 !؟فام ترى يف عيل: إليهم، فقال له
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 .)١( ال يطيعك:فقال عمرو
 : ونقول

 :إننا نستفيد من هذا النص
ظر إليه فيام نجيب أن يأليب بكر » عليه السالم«يل إن عدم طاعة ع ً:أوال

ستجابة لنداء اإل ههو أبعد من جمرد ميل عيل إىل عدم التعاون، وإيثار
 بل هو يدخل يف دائرة عدم االعرتاف برشعية احلكم بصورة عملية، ،العزلة

 .»عليه السالم«التي صدرت عن عيل األقوال والترصحيات، ذلك تؤيد و
عدم صحة ما يدعى من بيعته الطوعية أليب بكر، ألن دلل عىل وذلك ي

وبدون . نقياد، وامتثال األوامرة الطوعية تقيض بلزوم الطاعة واإلالبيع
ًعد نكثا للعهد، وإبطاال للعقدي فإن عدم الطاعة ال بد أن ،ذلك ً.. 

 فهو ً، وإبطاال،ًنكثاال ًزبه نقضا وحوحيث إن ذلك مل يعتربه أبو بكر و
 يرون أن هلم يف عنقه بيعة تلزمه بالطاعة، وأن ما أشاعوه من  أهنم ال:يعني
 ..ذي بال، ومل يكن ذا أثر حقيقيهلم بيعته 

نام تقيض بلزوم الطاعة يف ما يريض اهللا، إ أن البيعة :غري أن من الواضح
أما يف معصية اهللا سبحانه كام يف حرب مانعي الزكاة يف عهد أيب بكر، الذين 

إعطاء زكاهتم لغري صاحب احلق الرشعي، الذي نصبه هلم كانوا يرتيثون يف 
فإنه ال طاعة ..  يوم الغدير يف حجة الوداع»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 .ملخلوق يف معصية اخلالق

                                     
 .١٢٩ ص٢اليعقويب جتاريخ ) ١(
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  : يرفض والية اليمن×علي 
أبا : يعني( من أهنام :»عليه السالم«ومما يؤكد ذلك ما روي عن الباقر 

ًعهدا عىل اليمن، » عليه السالم« األمر كتبا لعيل ملا غلبا عىل) بكر وعمر
ًفامتنع امتناعا شديدا، فشددا ليسرين ً.. 

فخرج من املسجد من عندمها، فاستقبله املغرية بن شعبة، فسمعه 
 ً.ألمألهنا عليهم رجاال: يقول

 ! أكان بينكام وبني عيل يشء؟:فدخل املغرية عليهام، فقال
 .يمن، فأبى أن يقبله، فأكرهناه عليهً كتبنا له عهدا عىل ال:قاال
 .ألمألهنا عليهام:  قد سمعته يقول:فقال
 . يا فالن، اذهب فخذ عهدنا منه :فقاال

 .)١(املدينة بعد ذلك) استخليا: لعل الصحيح(فام استحليا 
 :ونقول
إن أبا بكر وعمر كانا مهتمني بأن يرى الناس :  قلنا يف هذا الكتاب ـ١

ً خاضعا إلرادة احلكم اجلديد، منقادا ألوامر اخلليفة، »عليه السالم«ًعليا  ً
َّساعيا يف توطيد دعائم حكمه، ألن ذلك يسقط ما يدعيه عيل  عليه «ً

، ويعطي الرشعية هلذا احلاكم اجلديد، وربام يزيل أو خيفف عنه »السالم

                                     
، منسوب »عليهم السالم«وأهل بيته » صىل اهللا عليه وآله«مكارم أخالق النبي ) ١(

 .لقطب الدين الراوندي، خمطوط يف مكتبة جملس الشورى بإيران
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، بعد وفاة رسول اهللا »عليها السالم«تبعات ما جرى عىل السيدة الزهراء 
 .بسبب مهامجتها يف بيتها»  عليه وآلهصىل اهللا«

كام أن باستطاعته أن يواجه نظرات الريب واإلهتام التي يرشقه هبا عيل 
إن صاحب : وكثري من أعيان الصحابة، وأبرارهم، بمقولة» عليه السالم«

 !احلق قد تنازل عن حقه، فامذا تريدون بعد هذا؟
بأن يتوىل اليمن » المعليه الس«لعل إرصار أيب بكر وعمر عىل عيل  ـ ٢

عليه «ً، وظنهم أن عليا »عليها السالم«كان بعد استشهاد السيدة الزهراء 
 . قد اعتاد عىل الواقع اجلديد، وطابت نفسه للتعامل معه» السالم

التخيل عن » عليه السالم«ومل يكن يدور بخلدمها أنه ال حيق لعيل 
ه من التاليش، وآثاره احلق، بل البد له من حفظه، ولو بمستوى حفظ معامل
فهو إذا تعامل معهم . من الضياع يف ضمري األمة ويف فكرها، ويف وعيها
 .فإنام يتعامل هبذه احلدود، وال يتجاوز نطاق هذا املدى

يف نفس الوقت الذي يسعى فيه » عليه السالم«وألجل ذلك كان 
حلفظ الدين من التحريف والتزييف، وحفظ أهل الدين من الضالل 

ياع، ـ كان ـ بإستمرار يستحث ضمري األمة عىل اليقظة والتنبه إىل أن والض
 . عليهم أن يعرفوا احلق ألهله، وأن ينكروا التعدي عىل هذا احلق

كام أنه كان ال يتهاون يف بيان كل ما يؤكد عدواهنم عىل حقه، 
ومظلوميته معهم، ويقيم الدالئل القاطعة، والرباهني الواضحة والساطعة 

 . ه احلقيقةعىل هذ
ًكام أنه مل يتوان عن اإلثبات قوال وعمال بأنه هو اجلامع لكل صفات  ً
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 .. وفقدان غريه هلا.. العلم والعصمة وغري ذلك: اإلمامة، ومنها
بالغيوب، وكشفه عن » عليه السالم«وهذا ما يفرس لنا كثرة إخباره 

 .غوامض املسائل، وحل أشكل املشكالت
 من كرامات، ومن خوارق العادات يف هذا كله عدا ما كان يظهره

 .أكثر من اجتاه
حني أسمع املغرية كلمته التي خافها أبو » عليه السالم« ونرى أنه  ـ٣

وهذا أسلوب رائع يف . بكر وعمر، قد تعمد أن يسمعه إياها ليذكرها هلم
 ..الوصول إىل إسقاط خطة الطرف اآلخر من دون تقديم أية تنازالت

هنا هي التي نبهت » عليه السالم«ل كلمة عيل  ولست أدري، فلع ـ٤
عمر إىل سياسة إجبار كبار الصحابة عىل البقاء يف املدينة، وعدم توليتهم 

 .)١(ًاألعامل اجلليلة، خوفا من نرش احلديث، ومن استقالهلم باألمر

                                     
 ٢ ومروج الذهب ج٤٢٦ ص٣ ج٣٥ حوادث سنة تاريخ األمم وامللوك: راجع) ١(

 وكنز ١١٠ ص١ وج١٢٠ ص٣املستدرك للحاكم ج:  وراجع٣٢٢ و ٣٢١ص
 ورشح هنج البالغة للمعتزيل ٧ ص١ وتذكرة احلفاظ ج١٨٠ ص١٠العامل ج

:  وراجع٣٦٥ و ٣٤٣ و ٣١٧ ص١ وسرية األئمة االثني عرش ج٢٠ ص٢٠ج
 والفتنة الكربى ٢٠٩ و ٢٠٨التاريخ اإلسالمي واملذهب املادي يف التفسري ص

 ١ وجممع الزوائد ج٨٧ ورشف أصحاب احلديث ص٧٧ و ٤٦ و ١٧ص
 و ١٠٠ ص٢ ق٢ وج١٣٥ ص٤ والطبقات الكربى البن سعد ج١٤٩ص

=  عن الطربي ٢٧٣ و ٢٧٢ ص٣ وج٤١ و ٤٠ ص٢ وحياة الصحابة ج١١٢
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  :مفارقات يف البيعة والنكث
 :ومن املفارقات يف موضوع بيعة الناس ونكثهم

 يوم الغدير بأمر من اهللا »عليه السالم«ًايعوا عليا ن الناس بإ  ـ١
صىل اهللا عليه «ثم نكثوا ونقضوا بيعتهم فور استشهاد رسول اهللا .. ورسوله

ً دون أن جيدوا حرجا يف ذلك بل اعتربوه توفيقا، واصابة للحق»وآله ً.. 
 إهنم بايعوا أبا بكر، ثم اعتذروا عن عدم نرصهتم لصاحب احلق  ـ٢

 .. بيعتهم أليب بكر قد سبقتالرشعي بأن

فقد .. مع أن بيعتهم لعيل يوم الغدير، قد سبقت بيعتهم أليب بكر
مع ان بيعتهم لعيل كانت !!.. جرت باؤهم هنا وعجزت عن أن جتر هناك

ًبأمر اهللا ورسوله، وبيعتهم أليب بكر كانت معصية ألمر اهللا ورسوله ـ ونكثا 
 ..لبيعتهم السابقة

 أن الوفاء ألهل :ين املروي عن أهل بيت العصمة هومع أن املعيار الد
 ..الغدر غدر عند اهللا، والغدر بأهل الغدر وفاء عند اهللا

ً لقد كان أبو بكر مهتام بأن يظهر عليا يف:ًثانيا  موقع املنفذ لألوامر ً
. قائدهامللتزم واملنتظر ألوامر نقاد له، وأن يكون بمثابة اجلندي الرايض بامل

 يف أكثر املسائل ِّيقرب االمور إىل احلسم ، رشعيته وهيمنتهفإن ذلك يؤكد
                                     

 . ٢٣٩ ص٥ وج١٣٩ ص٧ وعن كنز العامل ج١٣٤ ص٥ج= 
 أنه مجع الصحابة من اآلفاق، ووبخهم عىل إفشائهم :ويف هذا األخري عن ابن عساكر

 .احلديث
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 ..أمهية وحساسية بالنسبة إليه
 هو ، إن الذي كبح مجاح أيب بكر، وألزمه بالرضا بمشورة عمرو:ًثالثا

ه، فإن ذلك  ومل يستطع أن حيمله عىل طاعة أمر،أنه لو طلب من عيل ورفض
 . يكرس هيبته، وسيضعف موقعه ومركزهس

راد أن يرص عليه وحيمله عىل ذلك، ويرتب عليه أحكام العصيان، وإن أ
فإنه سوف يصطدم بام ال طاقة له به، وال قدرة له عىل مواجهته، وسيفتح 
الباب أمام بني هاشم ومجيع حمبي عيل، ورافيض خالفة أيب بكر من األنصار 

ًومن العرب ـ للتحرك ضده، وسيجدون أبا بكر متعديا عىل عيل، ومهيجا  له ً
 .بال مربر، وسيفهمون أن هدفه هو التسلط عليه، واإلساءة إليه

 يف غزوة الروم×أبو بكر يشاور عليا :  
 أراد أبو بكر أن يغزو الروم فشاور مجاعة من أصحاب :قال اليعقويب

فقدموا وأخروا، فاستشار عيل بن أيب » صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 .إن فعلت ظفرت: فعل، فقال، فأشار أن ي»عليه السالم«طالب 
 . برشت بخري:فقال

 ..ًفقام أبو بكر يف الناس خطيبا، وأمرهم أن يتجهزوا إىل الروم
 . فسكت الناس
ًلو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا{ :فقام عمر فقال َ ً ً َ ً َِ َ َ ََ َ ِْ َ  .النتدبتموه )١(}َ

                                     
 .رة التوبة من سو٤٢اآلية ) ١(
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! ب؟ لنا ترضب أمثال املنافقني يا ابن اخلطا:فقام عمرو بن سعيد، فقال
 .فام يمنعك أنت ما عبت علينا فيه

 . ما عندنا إال الطاعة:فتكلم خالد بن سعيد، وأسكت أخاه، فقال
 .)١(ًفجزاه أبو بكر خريا

  :عزل خالد بن سعيد
وكان خالد من . ثم نادى يف الناس باخلروج، وأمريهم خالد بن سعيد

رسول اهللا باليمن، فقدم وقد تويف » صىل اهللا عليه وآله«عامل رسول اهللا 
 .، فامتنع عن البيعة، ومال إىل بني هاشم»صىل اهللا عليه وآله«

ً أتويل خالدا وقد حبس عنك بيعته، :فلام عهد أبو بكر خلالد قال عمر
 .فواهللا ما أرى أن توجهه، وحل لواءه! وقال لبني هاشم ما قد بلغك؟

ة، ودعا يزيد بن أيب سفيان، وأبا عبيدة بن اجلراح، ورشحبيل بن حسن
إذا اجتمعتم فأمري الناس أبو عبيدة : وعمرو بن العاص، فعقد هلم، وقال

 .)٢(..الخ

                                     
ط دار ( و ١٢٢ ص٢ج) هـ١٣٩٤ط النجف األرشف سنة (تاريخ اليعقويب ) ١(

 .١٣٣ ص٢ج) صادر
ط دار ( و ١٢٢ ص٢ج) هـ١٣٩٤ط النجف األرشف سنة (تاريخ اليعقويب  )٢(

 ٦جأعيان الشيعة  و٣٩٣صالدرجات الرفيعة :  وراجع١٣٣ ص٢ج) صادر
 .٢٩١ص
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 :ونقول
 :هاهنا عدة أمور ينبغي اإلملاح إليها، نذكر منها ما ييل

  : الناصح األمني×علي 
الذي أصيب » عليه السالم«ً أن عليا :إن أول ما يطالعنا فيام تقدم هو

صىل اهللا عليه «إىل زوجته وإىل رسول اهللا بجرح عميق، بسبب ما أتوه إليه و
، واإلسالم واملسلمني، يف سعيهم الغتصاب مقام اخلالفة، مل يرتدد يف »وآله

ًألن عليا ال يفكر بمصاحله . تقديم النصح أليب بكر يف هذه احلالة
الشخصية، وال يفسح املجال ألية انفعاالت لتؤثر يف مواقفه املبدئية، أو أن 

والتدبري الطراد مسرية العزة .. ل حلفظ اإلسالم، واملسلمنيمتنعه من العم
 ..للدين وأهل الدين

 أن استمرار حالة اإلنطواء والتقوقع للمسلمني :يرى» عليه السالم«وعيل 
قد تطمع األعداء فيهم، وتشجعهم عىل غزوهم، وإحلاق األذى هبم، ربام 

وما حصل بعد » آلهصىل اهللا عليه و«لتصور أولئك األعداء أن غياب النبي 
ًوفاته قد ترك آثاره عىل التامسك الداخيل، وأحلق به رضرا جسيام ً.. 

فإذا رأوا أن املسلمني ليس فقط ال يعانون من أية مشكلة يف الوضع 
الداخيل، وأهنم من القوة أصبحوا يملكون القدرة عىل اإلنطالق إىل اخلارج 

جعون حساباهتم من إذا رأوا ذلك فسوف يرا.. لفرض هيبتهم وهيمنتهم
وهذا أمر مطلوب ألهل .. وسيتخذون مواقع للدفاع دون اهلجوم.. جديد

 ..اإلسالم
أليب بكر ال تعني املعونة الشخصية له، بل » عليه السالم«فنصيحة عيل 
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 .والدين بالدرجة األوىل. هي تعني حفظ مصالح األمة
شأنه أن  أن انرصاف السلطة إىل التفكري باخلارج من :يضاف إىل ذلك

خيفف من حدهتا يف مالحقة الصفوة من األخيار يف الداخل، وحماسبتهم 
 ..عىل مواقفهم منها

  :خالد بن سعيد ضحية مواقفه
 أن خالد بن سعيد رغم مرور شهر أو شهرين عىل :وقد الحظنا

يف موضوع البيعة » عليه السالم«ْأحداث السقيفة، وموقفه املؤيد لعيل 
فرو له موقفه ذاك، بل انتقموا ألنفسهم بحدة بالغة، مل واخلالفة، فإهنم مل يغ

يكن له مفر من حتمل مرارهتا، حيث إنه بعد أن عقد له أبو بكر لواء القيادة 
عىل تلك اجليوش، انربى عمر بن اخلطاب ليطلب من أيب بكر عزله، 

 . واستبداله بآخرين كانوا أشد الناس محاسة لبيعة أيب بكر، وتقوية سلطانه
بدو ان هذا قد جاء ضمن خطة هتدف إىل كرس هيبة هؤالء بل ي
وقد جربوا ذلك حتى مع عيل نفسه، حيث حاولوا ارشاكه يف يشء .. الناس

من أمورهم ربام لكي يتسنى هلم عزله وكرس هيبته، بعد أن يكون نفس 
. قبوله الوالية منهم قد حسم االمور لصاحلهم، لتضمنه االقرار برشعيتهم

 قد فوت عليهم الفرصة برفضه املشاركة يف أي »ليه السالمع«ًولكن عليا 
 .يشء من هذا القبيل
 أنه ال جمال لتأييد صحة ما يزعمونه من أنه جعله بتيامء، :وبذلك يظهر

 !!ثم عزله بعد خسارته إحدى املعارك مع الروم
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  :بكر أيب زلزلة يف عهد
، »المعليها الس«عن فاطمة  :روى الطربي والشيخ الصدوق بسندمها

 : قالت
 .بكر وعمر أيب بكر، ففزع الناس إىل أيب أصاب الناس زلزلة عىل عهد

، »عليه السالم«طالب  أيب فوجدومها قد خرجا فزعني إىل عيل بن
 .»عليه السالم«فتبعهام الناس حتى انتهوا إىل باب عيل 

 واتبعه ، غري مكرتث ملا هم فيه، فمىض»عليه السالم«فخرج إليهم عيل 
 وقعدوا حوله، وهم ينظرون إىل ، حتى انتهى إىل تلعة، فقعد عليهاالناس،

 . حيطان املدينة ترتج جائية وذاهبة
 ! كأنكم قد هالكم ما ترون؟:»عليه السالم«فقال هلم عيل 

 !؟ ومل نر مثلها قط، وكيف ال هيولنا:قالوا
:  فحرك شفتيه، ثم رضب األرض بيده، ثم قال:»عليها السالم«قالت 

 . اسكني !؟مالك
 .فسكنت

 . فعجبوا من ذلك أكثر من تعجبهم أوال حيث خرج إليهم
 ! ؟إنكم قد عجبتم من صنيعيو :)هلم(قال 
 .  نعم:قالوا
ََإذا زلزلت األرض زلزاهلا{:  أنا الرجل الذي قال اهللا عز وجل:قال َ ُْ َ ِْ ُ ْ ِ ِ َ ِ، 

ََوأخرجت األرض أثقاهلا َ ْ َ َُ ْ َِ َ ََ وقال اإلنسان ما هل،َْ َ َُ ْ ِ َ َ  فأنا اإلنسان الذي أقول ،}اَ
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َيومئذ حتدث أخبارها{ما هلا : هلا َ َْ َ َْ َِّ ُ َ ُ ٍ  .)٢( إياي حتدث)١(}ِ
 : ونقول

 :ال بد من اإلشارة إىل ما ييل
 إن األمور يف حالة الفزع واهللع تظهر عىل حقيقتها، ويترصف  ـ١

ً بعيدا عن كل أشكال التصنع والتكلف، الداخيلوالدافع اإلنسان بالوازع 
من دون أن تتدخل يف ترصفه عوامل غري واقعية، يمكن أن حترفه عن و

 ..مساره، وتوظف ما يقوم به يف أي سياق آخر
، »عليه السالم«بكر وعمر إىل عيل  أيب فهذا اإللتجاء العفوي حتى من

، وادعاء »عليه السالم«رغم أهنام يف حاالت الرخاء يسعيان إلبطال أمر عيل 
يد منها ألنفسهم دونه، إن هذا اإللتجاء يدل عىل أنه قد ما هو أز أو مقاماته،

 : استقر يف وجدان وباطن كل أحد، ومنهم أبو بكر وعمر
هو القادر عىل ختليصهم، وأنه واقف عىل ما مل » عليه السالم«ًأن عليا 

                                     
 .  من سورة الزلزلة٤ ـ ١اآليات ) ١(
 و ـ ٩٩ ص٢ ومدينة املعاجز ج٦٧  و٦٦ص) ط مؤسسة البعثة(دالئل اإلمامة ) ٢(

 ٢ج) ط املكتبة احليدرية(و  ٢٧٧ ص٢وعلل الرشائع ج ٢٥٧ـ  ٢٥٦ و ١٠٠
 ٥٧ وج٢٥٤ ص٤١جاألنوار  وبحار ٦٤٨ ص٥ونور الثقلني ج ٥٥٦ص
 وتأويل اآليات ، عن العلل٣٥٦ ص٨ جالربهانو ١٥١ ص٨٨وج ١٢٩ص

وكنز الدقائق  ٥٣٠ ص٧وج ٣٥٧ ص٥ج الصايفو ٨٣٦ ص٢الظاهرة ج
 . ٣٢٤ ص٢مناقب آل أيب طالب ج:  وراجع٣٩٠  و٣٨٩ ص١٤ج
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وأن بيده .. يقف عليه أحد من األرسار اإلهلية، وأنه وثيق الصلة باهللا
، والسعادة والفالح يف الدنيا ويف اآلخرة عىل حد مفاتيح النجاة والنجاح

 .سواء
هبذا احلدث الذي أزعجهم » عليه السالم« عدم اكرتاث عيل إن  ـ٢

هو بمثابة هزة وجدانية وأرعبهم إىل هذا احلد، وهذه السكينة التي هو فيها 
ال بد أن تثري لدهيم أسئلة كثرية، باإلضافة إىل أهنا تؤكد لدهيم وضمريية 

 هبا، ري من احلقائق التي كانوا يشعرون هبا، دون أن يسبق هلم أن اعرتفواالكث
 ..أشاروا إىل وجودهاأو 

فان أعادوا ضامئرهم ووجداهنم اىل السبات من جديد، فاهنم هم 
 .الذين يتحملون مسؤولية ذلك

، ورؤيتهم »عليه السالم« جلوسهم عىل الرتعة حول عيل إن  ـ٣
من شأنه أن جيعل صورة اخلطر الذي  وذاهبة، ًان املدينة ترتج جاثيةحيط

ّيف مالحمه، حيث مكنهم جلوسهم  و، يف حجمهً وضوحايتهددهم أكثر
 . انضامم بعضها إىل بعضّسهل من  من استجامع تلك املالمح، وهناك

» عليه السالم«ًوال شك يف أن ذلك سوف يزيد من استعجاهلم عليا 
وسيجعلهم حيبسون أنفاسهم وهم .. بأن يبادر إىل إخراجهم مما هم فيه

مستوفزون متوتروا األعصاب، جياشوا املشاعر، منفعلون إىل أقىص حد، 
 .بانتظار أي حركة ولفتة منه، و أية كلمة خترج من بني شفتيه

.. كأنكم قد هالكم ما ترون: بسؤاله هلم» عليه السالم« ثم إنه  ـ٤
كات وخلجات، والظهور عىل شكل حريكون قد استفز باطنهم للتجيل 
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حيث يدعو هذا السؤال املفاجئ وغري املتوقع يف .. وكلامت، وما إىل ذلك
مثل هذه احلاالت إىل أن يرجع كل منهم إىل نفسه، لينظر إىل حجم اهلول 

 كي جيعل ،ليتمكن من إظهارهيف تصوره، الذي ختتزنه، ألنه يريد أن حيتويه 
 ..مر، ودفع البالءمنه وسيلة إلقناع سائله باملبادرة إىل حسم األ

حيث سيشعرون أن كام أن سؤاله هذا ال بد أن يشد أنظار اجلميع إليه، 
 .األمر قد بدأ التحرك نحو معاجلة اخلطر، وحسم» عليه السالم«ًعليا 
 وحيث كانت األسامع مرهفة، واألبصار مشدودة تتحرك شفتا  ـ٥

رضب األرض بعد بام مل يسمعه منهم أحد، ولكنه رأوه ي» عليه السالم«عيل 
 ! ؟ِمالك: ًذلك بيده، ويقول هلا مستنكرا
 .سكنيأ :ًثم يأمرها زاجرا، فيقول
 :وكل ذلك يؤكد هلم

ًيملك أرسارا هائلة، وهذا ما ال يملكه » عليه السالم«ً إن عليا ً:أوال
 .أي كان من الناس

أن :  إنه يدهلم داللة رصحية عىل بطالن ادعاءات مناوئيه، ويعرفهمً:ثانيا
ً، مل يكن ظلام عليه خاصة، بل كان ظلام »عليه السالم«الظلم الذي حاق بعيل  ً

ًهلم أيضا، ولألمة بأرسها، ألنه حرم األمة كلها من خريات وبركات أرسار، 
، ألنه كان سيوظفها يف »عليه السالم«وعلوم، وقدرات، وتوفيقات عيل 

  : عىل قاعدة. خدمتهم وسيمنع العوادي عنهم
َّولو أن{ َ ْ ِ أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السامء ََ ِ ٍَ َّ َ ْ ْ َ ََ َ َ ْ ْ َ َْ ِ ََ َ َ ُ ْ ََ َ َّ َُ َ
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َواألرض ولكن كذبوا فأخذناهم بام كانوا يكسبون ُ ُ ُ ْ َ َِ ِْ ُ ََ ْ َْ ََ ِ ْ ََّ َ َ َ ِ َ ْ{)١(. 
ر وسلطة حتى عىل أم» عليه السالم«أن لعيل :  إنه أفهمهم:ًثالثا

تى يف مستوى منع الزلزال، وايقاف التكوين وقدرة عىل الترصف هبا ح
التلفظ بكلامت، حتمل حتى من خالل .. ات هلم من أي نوع كانتحتياجاإل

 ..األمر والزجرمعنى 
 أن األرض تفهم قوله، وتعي أوامره : قد بني هلم بصورة عملية:ًرابعا

 ..وزواجره، وتستجيب هلا
يف » إلنسانا« ثم أخربهم أنه هو الذي عنته اآلية الكريمة بكلمة  ـ٦

ََوقال اإلنسان ما هلا{: قوله تعاىل َ َُ ْ ِ َ َ ولكنه مل يكن جمرد خرب، بل هو . )٢(}َ
 عىل قاعدة ،خرب قد رأوا ما يصدقه يف منطبقاته أمامهم، بصورة حية وفعلية

ُقد صدق اخلرب اخلرب َ ّ. 
أن األرض سوف خترب هذا اإلنسان بكل :  وقد ورد يف الروايات ـ٧

 وهذا من دالئل عرض األعامل عىل األنبياء ،)٣( ظهرها عىلَلِمُ عٍلَمَع

                                     
 . من سورة األعراف٩٦اآلية  ) ١(
 . من سورة الزلزلة٣اآلية ) ٢(
عن ابن مردويه، والبيهقي يف شعب اإليامن، وكنز  ٣٨٠ص ٦الدر املنثور ج) ٣(

. ٥٦٢ملجلد اخلامس، ص وجممع البيان ا٣٩١  و٣٩٠ ص١٤ج الدقائق
صحيح ابن حبان  و٥٠صمسند ابن املبارك  و٩٧ ص٧جبحار األنوار : وراجع

=  ٨جموارد الظمآن  و٢٦١ ص٤جختريج األحاديث واآلثار  و٣٦٠ ص١٦ج
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  .وأوصيائهم
 إن سورة الزلزلة :قال يف مورد آخر» عليه السالم« أنه :ويف نص آخر

أما إهنا لو كانت الزلزلة التي «: إنام تتحدث عن زلزلة أخرى، فقد قال
 .)١(»ذكرها اهللا عز وجل يف كتابه ألجابتني، ولكنها ليست تلك

  : وكنوز اليهوديأبو بكر
ء إىل أيب  جاً أن هيوديا:»عليهم السالم« عن آبائه الطاهرين ،عن الرضا

 ومل يذكر أين .ًكنوزا قد مات، وقد خلف أيب إن]: له[بكر يف واليته، وقال 
، ويل ثلث، ]آخر[هي، فإن أظهرهتا كان لك ثلثها، وللمسلمني ثلث 

 . وأدخل يف دينك
                                     

غريب  و٨٢٦ ص٣ججوامع اجلامع  و١٣ ص٢جكشف اخلفاء  و٢٨٢ص= 
 ١٠جتفسري الثعلبي  و٣٤٤ ص٢٠جامليزان  و٢٣٧صلطرحيي لالقرآن 

 واجلامع ٥١٥ ص٤جتفسري البغوي  و٢٦٧ ص٦جتفسري السمعاين  و٢٦٤ص
 ٥٧٦ ص٤جالقرآن العظيم تفسري ا و١٤٩ و ١٤٨ ص٢٠ج ألحكام القرآن

تفسري اآللويس  و٤٨٠ ص٥جفتح القدير  و٦١٦ ص٥جتفسري الثعالبي و
 .٦١٩ ص١ججممع البحرين  و٢٠٩ ص٣٠ج

والربهان  ٥٥٥ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية(و  ٢٧٦ ص٢علل الرشايع ج) ١(
 ٢٥جبحار األنوار  و١٥٠ ص٢جمناقب آل أيب طالب و ٣٥٧ ص٨ج) تفسري(

 ٢أويل اآليات الظاهرة جت: وراجع ١٢٩ ص٥٧ وج٢٥٣ ص٤١ وج٣٧٩ص
 . ٣٩٢  و٣٩١ ص١٤ وكنز الدقائق ج٨٣٦ص
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 . إال اهللا ال يعلم الغيب:فقال أبو بكر
عليه «بكر، ثم دله عىل عيل  أيب مقالة) أي عمر(جاء إىل عمر، فقال له ف
 .فسأله) فجاء (،»السالم

 واسأل عن وادي برهوت بحرضموت، ،ح إىل بلد اليمنُ ر):له(فقال 
 ، فاجلس هناك إىل غروب الشمس، فسيأتيك غرابان،فإذا حرضت الوادي

 أنا رسول ،يا فالن:  وقل له،ك فاهتف باسم أبي، تنعب،سود مناقريمها
 . كلمني..ويص رسول اهللا إليك

 . الكنوز، فإنه يدلك عىل أماكنهافإنه يكلمك، فاسأله عن
 واستدل عىل الوادي وقعد هناك، وإذا ،فمىض اليهودي إىل اليمن

 .بالغرابني قد أقبال فنادى أباه
 وهو من مواطن !؟ وحيك ما أقدمك عىل هذا املوطن:فأجابه وقال

 . النار)أهل(
 !؟ جئت أسألك عن الكنوز أين هي:فقال
 .، يف حائط كذا)وكذا( يف موضع كذا :فقال
 فهو ،تسلم» صىل اهللا عليه وآله« اتبع دين حممد ،ويلك) يا (:قال لهو
 .النجاة

 من ً من ذهب، وكنزاًثم انرصف الغرابان، ورجع اليهودي فوجد كنزا
:  وهو يقول»عليه السالم«املؤمنني  وجاء به إىل أمري ًفضة، فأوقر بعريا

 رسول اهللا، وأنك ويص رسول اهللا ًأشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا
 كام سميت، وهذه اهلدية فارصفها حيث شئت، ًوأخوه، وأمري املؤمنني حقا
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 .)١(فأنت وليه يف العاملني
 : ونقول
ز  أن يدله عىل موضع الكنو:بكر أيب  إن طلب هذا اليهودي من ـ١

ً أن الناس كانوا يرون أن األنبياء هلم أوصياء، وأهنم مجيعا ال بد أن :يدل عىل
ر كثرية أخرى، وأن بإمكان ويكونوا قادرين عىل اإلخبار بالغيوب، وعىل أم

ًهذا اليهودي أن جيعل ذلك من دالئل صدق النبي يف دعواه النبوة، ودليال 
 ً.أيضاعىل صدق من يدعي الوصية وخالفة النبوة 

 :بكر وعمر قد جاء يف غري حمله، فإن اليهودي مل يدع أيب  إن جواب ـ٢
أن الويص يعلم الغيب بصورة ذاتية، كام هواحلال بالنسبة للعزة اإلهلية، 

 .. بأن ذلك حمصور به تبارك وتعاىل:ليصح اجلواب
صىل اهللا عليه « إن علم الويص بالغيب كعلم رسول اهللا :بل هو يقول

 ، الذي سبقهبتعليم من اهللا تبارك وتعاىل، عن طريق الويصبه، يكون » وآله
 . نفسه»صىل اهللا عليه وآله«بتعليم من الرسول أو 

صىل اهللا « هل علمكام رسول اهللا :فكأن اليهودي قال أليب بكر وعمر
فإذا أجابا . !؟اختصكام اهللا بيشء من توفيقاته وألطافه أو ًشيئا،» عليه وآله

 عىل أهنام غاصبان ملقام اخلالفة من صاحبه الرشعي، ًبالنفي كان ذلك دليال

                                     
ط مؤسسة ( و ٨١ ومشارق أنوار اليقني ص٤٧  و٤٦ ص٢مدينة املعاجز ج) ١(

بحار األنوار  و١٩٢ ص١جخلرائج واجلرائح ا و١٢٢ص) هـ١٤١٩األعلمي 
 .١٩٦ ص٤١ج



  ٢٢١                         ..                                                      أحداث هلا دالالا: الفصل اخلامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ..فال بد من البحث عنه والرجوع إليه
 .هيان أو وإن أجابا بنعم، فهذا هو اإلمتحان، الذي يكرم املرء فيه

ذلك اليهودي كل هذه » عليه السالم«ِّملاذا حيمل عيل :  قد يقال ـ٣
 !.؟ األمروملاذا ال خيربه بموضع الكنز، وينتهي! ؟املشقات

 :وجياب
 إىل وادي ذلك اليهودي إىل اليمن،» عليه السالم« إن إرجاع عيل ً:أوال

 :التفاصيل التي جتري له، يشري إىل أمرينبرهوت، وذكره كل تلكم 
قد جعل اليهودي يتلمس ضالل أسالفه، » عليه السالم« أنه :أوهلام

ائية، وأبطل وبذلك يكون قد فصله عنهم بصورة هن. وبطالن ما ورثه عنهم
 .وأزال من قلبه ومشاعره أية عالقة له هبم، وبام هم عليه

تعريف ال إنه يكون قد حسم األمر بالنسبة للنبوة واإلمامة، و:الثاين
ويكون . باإلمام احلق، ومتييزه عن املدعني ملقام اإلمامة واخلالفة بدون حق
صنه من بذلك قد وفر عليه مواجهة الكثري من العقبات والصعوبات، وح

التأثر بمظاهر الشوكة  أو الوقوع يف أرس اإلدعاءات الباطلة والشبهات،
 .اإلنبهار هبا أو والقوة والسلطان،
صون إىل دف هي بأنه قد يكون إخباره باألمر هبذه الطريقة :ًوجياب ثانيا

تلك الكنوز عن التعرض لإلختالس، لو أمكن لبعض من يسمع ما جيري 
 . حتت يده إىل تلك الكنوز ليستخرجهابوسائط أو أن يصل بنفسه

يسعى  أو ًأو صوهنا من التعرض لإلستالب من قبل من يملك نفوذا
وربام يكون هناك .. النتهاج سياسات مزاجية، يف أمور األموال وغريها
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 .أسباب أخرى
  :واخلالفة.. استخراج النوق من اجلبل

 قدم عىل :ال أنه ق»عليه السالم«طالب  أيب عن عيل بن :داسنأل بايرو
 يا رسول اهللا : فقال، حرب من أحبار اليهود»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

عليه «نه عهد إلينا نبينا موسى بن عمران إ : وقالوا،قد أرسلني إليك قومي
 ، فامضوا إليه، وهو عريب، إذا بعث بعدى نبي اسمه حممد:قالأنه » السالم

 . سود احلدق،نوق محر الوبرن خيرج لكم من جبل هناك سبع أواسألوه 
نزل أ واتبعوا النور الذي ، وآمنوا به،ن أخرجها لكم فسلموا عليهإف

خى هارون أ وهو منه كمثل ، ووصيه سيد األوصياء، فهو سيد األنبياء.معه
 .يمن

 ! يا أخا اليهود، قم بنا! اهللا أكرب:فعند ذلك قال
وله إىل ظاهر واملسلمون ح» صىل اهللا عليه وآله« فخرج النبي :قال

 ّي، وتكلم بكالم خف، وصىل ركعتني، فبسط الربدة،وجاء إىل جبل، املدينة
 . وسمع الناس حنني النوق، فانشق،ً عظيامًوإذا اجلبل يرص رصيرا
نك حممد أ و،ن ال إله اال اهللاأشهد أ فانا ، مد يدك:يفقال اليهود

 يا ، وعدلن مجيع ما جئت به صدقأ و،»صىل اهللا عليه وآله« رسول اهللا
 ، ليقضوا عدهتم منك، وأخربهم، فأمهلني حتى اميض إىل قومي!رسول اهللا

 .ويؤمنوا بك
  وجتهزوا للمسري،،فروا بأمجعهمن ف، فمىض احلرب إىل قومه بذلك:قال
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فلام دخلوا املدينة وجدوها مظلمة  ،وساروا يطلبون املدينة ليقضوا عدهتم
 وقد انقطع الوحي من السامء، ،»لهصىل اهللا عليه وآ« مسودة بفقد رسول اهللا

 . وجلس مكانه أبو بكر،»صىل اهللا عليه وآله« وقد قبض
 !؟»صىل اهللا عليه وآله« أنت خليفة رسول اهللا :فدخلوا عليه وقالوا

 . نعم:قال
 .»صىل اهللا عليه وآله« اعطنا عدتنا من رسول اهللا :قالوا
 !؟ وما عدتكم:قال
ن مل تكن خليفته إو، ًكنت خليفته حقان إعلم منا بعدتنا أ أنت :قالوا

 !؟ًهالأ ولست له ،فكيف جلست جملس نبيك بغري حق لك
 وإذا برجل من ، ومل يعلم ماذا يصنع،مرهأ وحتري يف ،فقام وقعد :قال

صىل اهللا « اتبعوين حتى أدلكم عىل خليفة رسول اهللا : وقال،املسلمني قد قام
 .»عليه وآله
توا إىل أ وتبعوا الرجل حتى ،ي أبى بكر فخرج اليهود من بني يد:قال

 ، وإذا الباب قد فتح، فطرقوا الباب» السالماعليه«منزل فاطمة الزهراء 
صىل «وهو شديد احلزن عىل رسول اهللا ، »عليه السالم« وخرج إليهم عيل

 .»اهللا عليه وآله
صىل اهللا « أهيا اليهود تريدون عدتكم من رسول اهللا :فلام رآهم قال

 .»هعليه وآل
 . نعم:قالوا
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 إىل اجلبل الذي صىل عنده رسول اهللا ،فخرج معهم إىل ظاهر املدينة
 بأيب وأمي من : وقال، فلام رأى مكانه تنفس الصعداء،»صىل اهللا عليه وآله«

 وإذا باجلبل قد انشق ، ثم صىل ركعتني،كان هبذا املوضع منذ هنيئة
  .وهي سبع نوق ،وخرجت النوق

ً  وأن حممدا،ال اهللاإن ال إله أ نشهد : بلسان واحدفلام رأوا ذلك قالوا
» صىل اهللا عليه وآله«  ما جاء به النبيّنأ و،»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 فجزاه اهللا ، ووارث علمه، ووصيهًنك خليفته حقاأ و،من عند ربنا هو احلق
 .ًسالم خرياوجزاك عن اإل

 .)١(رجعوا إىل بالدهم مسلمني موحدينثم 
 : ولونق
إن السمة الظاهرة هلذا النص، ولنصوص كثرية أخرى شبيهة به   ـ١

، والكرامات »صىل اهللا عليه وآله«حتتم عده يف سياق املعجزات للنبي 

                                     
ويف  ١٣٠ص) ط املكتبة احليدرية(و  ٣٦٨ ـ ٣٦٦البن شاذان صفضائل ال) ١(

 واهلداية ٥٢٥  و٥٢٣  و٥٢١ ص١مدينة املعاجز ج:  عن السنخة األوىلهامش
 ١٧٩ ص١ وإثبات اهلداة ج١٧٥ ص١ واخلرائج واجلرائح ج١٥٣الكربى ص

 والثاقب يف املناقب ٢٧٨ وإرشاد القلوب ص٤٩٤  و٤٧٥  و٤٥ ص٢وج
 ٢جآل أيب طالب  ومناقب ٤٩ وخصائص األئمة للرشيف الريض ص١٢٧ص
 وإحقاق احلق ٣٦ ص٤٢ج و٢٧٠  و١٩٢ ص٤١جاألنوار  وبحار ٣٣٢ص

 .  عن در بحر املناقب البن حسنويه٦٧ ص٥ج) امللحقات(
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وهي وإن كانت تعد من مفردات سرية النبي .. »عليه السالم«لإلمام 
والويص من جهة، إال أن أظهرية سمة اإلعجاز والكرامة فيها جتعل ذكرها 

ً سياق السرية، ورصد كل تفاصيلها أمرا ال ينشط له الكثريون من الذين يف
 ..إيرادها يف املباحث اإلعتقادية، ودالئلها وشواهدها أو يفضلون إفرادها

ولذلك آثرنا أن نقترص يف كتابنا هذا عىل بعض النامذج من ذلك ملجرد 
 ملختلف من دون استقصاء.. بلورة سائر مالمح الصورة التي نريد عرضها

 .اخلصوصيات والتفاصيل
» عليه السالم« إن هذه الرواية تضمنت خطاب أمري املؤمنني  ـ٢

 .. هيا اليهود إلخأ: هلؤالء الناس بقوله
صىل اهللا عليه «سلموا عىل يد رسول اهللا أ أهنم قد :مع أن املفروض

 حني أظهر هلم املعجزة بخروج النوق السبع من اجلبل، إذ ال معنى ،»وآله
عليه «بقائهم عىل اليهودية بعد ما عاينوه، فام معنى أن خياطبهم عيل ل

 !؟بخطاب ال ينطبق عليهم، بل هو قد يزعجهم» السالم
 بأن الذين جاؤوا يف املرة الثانية كانوا ال يزالون عىل هيوديتهم، :وجياب

هو شخص واحد ال » صىل اهللا عليه وآله«والذي أسلم عىل يد رسول اهللا 
 . فال إشكال.ا ما رصحت به الرواية نفسهاأكثر، وهذ
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  :الفصل السادس
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  :أصحاب علي يف حكومة مناوئيه
 فلسنا بحاجة إىل التدليل عىل أن أعظم الصحابة منزلة عند اهللا ..وبعد

عليه «كانوا إىل جانب أمري املؤمنني » لهصىل اهللا عليه وآ«تعاىل ورسوله 
، وحاربوا معه ً تدرجياثم رجع إليه خيار من تبقى من الصحابة. »السالم

 وصفني ، يف اجلمل،أعداءه، واستشهد كثري منهم بني يديه يف حروبه
 ..والنهروان

 واملقداد، وأبو ذر، ومنهم حذيفة بن ،عىل رأس هؤالء سلامن وعامرو
 .وكثري آخرونيثم بن التيهان، وأبو اهل ،اليامن

يقول » عليه السالم«األشرت الذي كان » عليه السالم«ومن أصحابه 
، وقيس بن سعد بن عبادة، )١(كان يل األشرت كام كنت لرسول اهللا: عنه

 .. وغريهم وحجر بن عدي،وحممد بن أيب بكر، وابن عباس،
يئة احلاكمة،  هو أن هؤالء املعروفني بمخالفتهم لتوجهات اهل:واملالحظ

يف » عليه السالم«والذين أعلنوا رفضهم لتعدي أركاهنا عىل حق أمري املؤمنني 
اخلالفة ـ إن هؤالء قد ـ شاركوا يف النشاطات السياسية، وتولوا مناصب هامة 

                                     
 .٢٨ ص ٢لقندوزي ج لينابيع املودة لذوي القربى  :راجع) ١(
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 ..فيها، فقد توىل عامر بن يارس الكوفة، وتوىل سلامن املدائن
ه معسكر في يبنى، لوسلامن هو الذي كلف باختيار موقع الكوفة

 .)١( ودعا بدعاء،املسلمني يف العراق، فصىل فيه ركعتني
وشارك بعضهم يف الفتوحات، مثل حذيفة الذي كان عىل رأس 

الذي شرتت عينه يف  ومثل األشرت. )٢(اجليش يف فتح الفتوح يف هناوند
..  ومثل هاشم املرقال، وغريهم ممن كان هلم دور أسايس فيها.)٣(الريموك

                                     
ط مؤسسة ( و ٤٢ و ٤١ ص٤ وتاريخ األمم وامللوك ج٢٣٢نور القبس ص) ١(

 ١٤٨ و ١٤٢لسيد الرباقي صلتاريخ الكوفة  و١٤٥ ص٣ج) األعلمي
 ٢ ق٢ ج والعرب وديوان املبتدأ واخلرب٥٢٧ ص٢جالكامل يف التاريخ و

 .١١٠ص

هتذيب الكامل  و٣١ ص٥جأسد الغابة  و١٥٠٦ ص٤جستيعاب اإل:  راجع)٢(
األمم تاريخ  و١٧١ ص٢جلزركيل لاألعالم  و٥٠٦ ص٥ وج٤٦٠ ص٢٩ج

 ٦٩ ص٣٢جبحار األنوار  و٧١٥صلطويس لاألمايل  و١٨٧ ص٣ج وامللوك
التاريخ  و١٠٧ و ١٠٥صتاريخ خليفة بن خياط  و١٨٩ ص٦جفتح الباري و

طبقات  و١٣٧صلدينوري لاألخبار الطوال  و٨٠ ص١جلبخاري لالصغري 
 ٤٤ وج٢٨٧ ص١٢جتاريخ مدينة دمشق  و١٨٠ ص١جاملحدثني بأصبهان 

 ٢جفتوح البلدان  و٣١٣ و ٤٩ ص٥ وج٨٣ ص١جمعجم البلدان  و٣٩٥ص
 .٣٩٤ و ٣٧٥ص

 = ١٥٨ ص٢جق ـة دمشـخ مدينـتاريو ٥٩٣ ص٣جي ـلذهبلالم ـتاريخ اإلس )٣(
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 .أوضحناه يف هذا الكتابحسبام 
 :هوهنا السؤال و

إذا كان هؤالء قد اعرتضوا عىل أركان احلكم، ورفضوا تأييدهم فيام 
 .ومل يروا هلم رشعية يف املواقع التي استولوا عليها. أقدموا عليه

 مها يف فتوحاهتوفكيف عادوا وقبلوا باملشاركة يف احلروب التي خاض
 ، وفيهم خالد بن سعيد بن العاص،ومقاتلنيأو يف غريها، فكانوا فيها قادة 

 !؟ وحذيفة،واألشرت
 !؟ وفيهم مثل سلامن وعامر منهم؟ قبلوا املناصب والوالياتوكيف

 أركان احلكم أنفسهم بإرشاك هؤالء يف حكومتهم، ويف ريضوكيف 
 يف حروهبم ًأيضا» عليه السالم«ًوقد حاولوا أن يرشكوا عليا ! ؟شؤوهنم

 .. رفض قبول ذلك» عليه السالم«وفتوحاهتم، ولكنه 
 :، بام ييلباختصار شديدعن ذلك نجيب نستطيع أن و

  :!؟ملاذا يشرك احلكام خصومهم
وأصحابه يف » عليه السالم«أما بالنسبة لقبول احلكام بإرشاك عيل 

م يعتربون أن هذا فإهن .احلروب، ويف الواليات والقيادات، فوجهه ظاهر
 .عدة عصافري برضبة واحدةبمثابة حجر واحد يصيبون به 

                                     
 ٣٤ ص٤جسري أعالم النبالء  و٣٨٠ و ٣٧٩ ص٥٦ وج٣٧٣ ص٥٦وج= 
 .٣٠٣ و ٢٦١صلبغدادي لحرب كتاب امل و٥٨٦صبن قتيبة الاملعارف و
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فهم يعلمون أن هذا الفريق هم صفوة وخيار أصحاب رسول اهللا 
ولدهيم من الرصيد املعنوي ما جيعل لكلامهتم . »صىل اهللا عليه وآله«

ًومواقفهم تأثريا قويا يف الناس فإذا أدخلوهم يف بوتقة احلكم والسلطان، .. ً
فإهنم ال بد أن يكفوا وأصبحوا يشاركون يف األنشطة عىل اختالفها، 

ألسنتهم عن تناول احلكم بام يرضه ويضعفه، ولو فعلوا ذلك فلن جيدوا 
اآلذان صاغية هلم، باحلد الذي كانت سوف تصغي هلم لو كانوا يف خارج 

 .السلطة
عىل هو ًثم إن نفس دخوهلم يف احلكم يمثل إقرارا بمرشوعيته، أو 

ن من املصلحة إقرار هذا األقل إعالن أن باإلمكان التعايش معه، وأ
 حتى لو ،وأنه ليس من املصلحة إثارة األجواء املسمومة ضده. التعايش

 ..كان يفتقر إىل الرشعية
 بأن هؤالء الناس إذا دخلوا يف احلكم، ًأيضاولعل احلكم يفكر 

 بل ،يسكتونسوف  وحصلوا عىل بعض اإلنتفاعات، فإهنم ،واستفادوا منه
 .السابقة وينقضوهناربام ينقلبون عىل آرائهم 

عىل أن دخوهلم يف احلكم ربام هييء الفرصة إلضعاف موقعهم وتأثريهم، 
من خالل وضعهم أمام معادلة صعبة، وهي أهنم إما أن ينقادوا إلرادات 

 .احلكم، ويصبحون يف خدمته وخدمة أهدافه، كسائر أدواته وأقامره
حجة وإما أن يواجهوا خطر التعرض للعزل من مناصبهم بألف 

 وأ الترصف، ةاهتامهم بإساءب ووحجة، من شأهنا أن حتط من قدرهم، ول
قد الضعف يف اإلدارة، وعدم القدرة عىل حل مشكالت الناس، بل ب
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 .كانوا هم السبب يف نشوء كثري منهايتهموهنم بأهنم 
ًكان عمر وجه سلامن أمريا إىل املدائن، وإنام  «:فقد قال ابن شهراشوب ّ

 فلم يفعل إال بعد أن استأذن أمري املؤمنني، فمىض فأقام هبا أراد له اخلتلة،
 .)١(»..إىل أن تويف، وكان حيطب يف عباءة يفرتش نصفها إلخ

  :!؟×ملاذا يشارك أصحاب علي 
» عليه السالم«وأما بالنسبة للسؤال عن السبب يف قبول أصحاب عيل 

 :باملشاركة، فنقول
 :ةإن اإلجابة تتضح بمالحظة النقاط التالي

ال ينطلقون يف مواقفهم من حسابات للمنافع الصفوة  إن هؤالء  ـ١
ـ » عليه السالم«الشخصية أو الفئوية، وإنام هم ـ كسيدهم عيل أمري املؤمنني 

يؤثرون رضا اهللا سبحانه وظهور دينه، وفلج احلق، وال يغضبون إال هللا، 
ً مهام كان مؤملا ومرا بالنس،وال يرضيهم إال ما فيه رضاه  ..بة إليهمً

، الذي حتمل األذى برضب »عليه السالم«واسوهتم يف ذلك عيل 
زوجته سيدة نساء العاملني، وإسقاط جنينها، بل واستشهادها، باإلضافة إىل 

                                     
 ١٤٧صخالصة تذهيب هتذيب الكامل :  وراجع.٢١٥الدرجات الرفيعة ص) ١(

 ٤٣٤ ص٢١جتاريخ مدينة دمشق  و٨٧ ص٤جبن سعد الالطبقات الكربى و
تاريخ  و٥٠ و ٣٣صاملنتخب من ذيل املذيل  و٢٥٢ ص١١جهتذيب الكامل و

 .١٩٣ ص١٥جالوايف بالوفيات  و٥١٨ ص٣جلذهبي االسالم ل
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 وفيه صفوة اخللق، إىل غري .اهلجوم عىل بيته، والسعي إلحراقه عىل من فيه
 .ذلك من أنواع املكر واألذى الذي حاق به

 أو وهن يف إرادته، أو ،عن ضعف يف عزيمتهًهذا ناشئا صربه ومل يكن 
 وأن يداري نفس ،وإنام ألن اهللا تعاىل يريد منه أن يسكت.. خور أو جبن

 ..هؤالء الذين تورطوا يف هذه املهالك واملزالق
 أنه بعد مخس وعرشين سنة من السكوت واملداراة، :ويدل عىل ذلك

وخاض أعنف احلروب الطاحنة، وحتمل الظلم واهلضم، عاد فامتشق سيفه، 
 .حني رأى أن اهللا تعاىل يريد منه أن حيارب، وأن يكرس شوكة أهل الباطل

» صىل اهللا عليه وآله« إن سياسات اخللفاء اجتهت بعد رسول اهللا  ـ٢
باملنع من كتابة حديث رسول النافع، إىل جتهيل الناس، وحرماهنم من العلم 

، ومن السؤال عن معاين )٢(من روايته، و)١(»وآلهصىل اهللا عليه «اهللا 

                                     
النص  و١١ص خيثمة يبألكتاب العلم  و٢٩١و  ٢٩٢ ص١٠جكنز العامل  )١(

تقييد  و٤٧ و ٤٦صأضواء عىل السنة املحمدية و ١٤١ و١٤٠صواإلجتهاد 
جامع  و٤ص تنوير احلوالك : وراجع٣٩٥صحجية السنة وعن  ٥٣صالعلم 

 ٦جالغدير  و٢٥٧ ص١١جلصنعاين لاملصنف  و٣ ص١جأحاديث الشيعة 
لطويس لاخلالف  و٦٥ و ٦٣ و ٦٤ ص١جبيان العلم وفضله جامع  و٢٩٧ص
 ٣ ص١جلذهبي لتذكرة احلفاظ  و٩ ص١جمستدرك الوسائل  و٢٩ ص١ج
 .٢٣١ ص٦جبن أيب شيبة الاملصنف  و١٨٢ ص٥جمحد أمسند و

= ة ـدايـالبو ٢٦٢ ص١١جاين ـلصنعلف ـاملصنو ٢٩٥ و ٢٩٤ ص٦جالغدير  )٢(
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 ..)١(القرآن

                                     
 ١٩١ ص٦٦ وج١٤٢ ص٤٧جق تاريخ مدينة دمشو ١١٥ ص٨جوالنهاية = 
بن الاإليضاح  و٧ ص١جتذكرة احلفاظ  و٣٨٢ ص٢٦ وج٣٤٤ ص٦٧وج

سري أعالم النبالء  و٥٢٩ ص١٠جمستدرك سفينة البحار و ٥٣٦صشاذان 
بن أيب شيبة الاملصنف  و١٨٠ ص١جالكنى واأللقاب  و٦٠٢ و ٣٤٥ ص٢ج
 كتاب املجروحني و٣٣٦ ص٢جبن سعد الالطبقات الكربى  و٢٠١ ص٦ج
خالصة  و١١٠ ص١جلحاكم لاملستدرك  و٣٦ و ٣٥ ص١ج حبان بنال

 ٢ججامع بيان العلم وفضله  و٢٧٥ و ٧٩ و ٢٤٦ ص٣جعبقات األنوار 
مسند  و٣٢٦ ص٢جلطرباين لاملعجم األوسط :  وراجع١٢١ و١٢٠ص

 ١جلزركيش لالربهان  و٢٩١ ص١٠جكنز العامل  و٢٥١ ص٣جالشاميني 
أصول  و١٣٣ و ١٣٢ ص٣جلجصاص لالفصول يف األصول  و٢٩٦ص

 .٤١٤ وعن تدوين السنة ٣٥٠ ص١جالرسخيس 
 ٥جفتح القدير  و٣١٧ ص٦جالدر املنثور و ٤٦٥ ص١١جتاريخ بغداد :  راجع)١(

 امليزان و٤٧ ص٣٠جتفسري اآللويس  و٢٢٩ص ١٣ج الباري فتحو ٣٨٧ص
 ٢٦ ص٢١جهتذيب الكامل  و١٣٩ ص٣جعتدال ميزان اإل و٢١١ ص٢٠ج

هتذيب  و١١ ص٥ وج٥٥ ص١١جنبالء سري أعالم ال و٥٣٢ ص١٦وج
 ١جلبهويت ل القناع كشاف و٣٢٨ ص٢جكنز العامل  و٣٠٩ ص٧جالتهذيب 

 الغديرو ٦٩٢ ص٣٠جبحار األنوار  و١٤٣ ص٨جصحيح البخاري  و٦٠ص
  = ٣٥ ص٢٥جاري ـقـدة الـعم و٣٣٢ و ٢٩٤ و ٢٩٢ و ١٠١ و ٩٩ ص٦ج



  ١١ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٢٣٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(واإلكتفاء بفتاوى األمراء
 . )٢(وبأحاديث القصاصني عن بني إرسائيل

                                     
:  وراجع١٧٨ ص٣جلهروي لذم الكالم وأهله  و٣٢٨ ص٢جكنز العامل و= 

رشح هنج البالغة  و١٩٩ ص٧ وج٣٨١ ص٢جبن أيب شيبة الاملصنف 
تاريخ اإلسالم  و٢٣٠ ص٣٤جتاريخ مدينة دمشق  و٩٣ ص١٢جللمعتزيل 

 .٤١٢ ص٦جلذهبي ل

 ط دار الكتب(و  ١٧٤  و١٩٤  و٢٠٣  و١٧٥ ص٢جامع بيان العلم ج: راجع) ١(
 ٤ج) ند أمحدمطبوع هبامش مس(ومنتخب كنز العامل  ١٤٣ ص٢ج) العلمية

 ١٧٩ ص٦ والطبقات الكربى البن سعد ج٦١ ص١ وسنن الدارمي ج٦٢ص
 ٣٢٨ ص١١ وج٣٠١ ص٨واملصنف للصنعاين ج ١٧٤وراجع ص ٢٥٨ و
تاريخ مدينة دمشق و ٨٣ ص١ وأخبار القضاة لوكيع ج٢٣١وراجع ص ٣٢٩و
 ٤سري أعالم النبالء ج و٦٥٨ ص٣لذهبي جلتاريخ اإلسالم  و٥٢١ ص٤٠ج

 وكنز ٢٨٦ ص٣ وحياة الصحابة ج٥٤ ص١اريخ دمشق جوهتذيب ت ٦١٢ص
 ٢٩٩ ص١٠ج) ط مؤسسة الرسالة(و  ١٨٩ وراجع ص١٨٥ ص١العامل ج

خالصة  وعن عبد الرزاق، وابن عساكر، وابن عبد الرب، والدينوري يف املجالسة
 ٢الرتاتيب اإلدارية ج و٦١ ص١جسنن الدارمي  و٧٨ ص٣جعبقات األنوار 

 .٢٣٨ والسلفية صبحوث مع أهل السنة و٣٦٧ص
 ١عيون األخبار ج و٣٦٦ ص٣ وتاريخ بغداد ج٩٠القصاص واملذكرين ص) ٢(

 . ب١٦ ص  عن متييز املرفوع عن املوضوع٢١١السنة قبل التدوين ص و٢٩٧ص
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بل لقد أحرق عمر بن اخلطاب ما مجعه خالل شهر كامل من كتب 
 .ّ، وتشدد يف ذلك أيام تشدد)١(الصحابة

صىل اهللا « وقد أرسل بأوامره القاضية بإقالل احلديث عن رسول اهللا
، وبتجريد القرآن عن ً، وبأن ال يكون هذا احلديث ظاهرا»عليه وآله
ومل يزل . وكان يويص بذلك والته، وبعوثه وجيوشه يف كل اجتاه، احلديث

 .)٢(يشيعهم هبذه الوصايا

                                     
 و ٥٩ ص٥جسري أعالم النبالء  و١٨٨ ص٥ ج)صادردار ط (الطبقات الكربى ) ١(

اخلالف  و٢٢١ ص٧جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٥٣٤ ص٥ج) دار الفكر ط(
النص واإلجتهاد  و١٠ ص١جمستدرك الوسائل  و٢٩ ص١جلطويس ل

 .١٤١ص

 وغريب احلديث البن ٤٨٠ ص١ جالربهان يف علوم القرآن للزركيش: راجع )٢(
  و٢٩٤ ص٦ ج والغدير٢٥٣ ص وحياة الشعر يف الكوفة٤٩ ص٤ جسالم
صىل « اهللا لوًث حديثا عن رسِّد ال أح: وفيه قال قرظة٣٠٨ ص٧ جم واأل٢٦٣

 ١ ج وسنن ابن ماجة٨٥ ص١ جسنن الدارمي:  وراجع.ً أبدا»اهللا عليه وآله
 ١٢٠ ص٢ ج وجامع بيان العلم١٠٢ ص١ ج ومستدرك احلاكم١٦ص

 ٢ ج وكنز العامل١٢٠ ص٣ ج ورشح النهج للمعتزيل٣ ص١ جوتذكرة احلفاظ
 ٧٩  و٧٨للمؤلف ص» عليه السالم«السياسية لإلمام احلسن   واحلياة٨٣ص

  و٢٥٧ ص٣ ج وحياة الصحابة٨٨  و٩١  و٩٠ صورشف أصحاب احلديث
 .٧ ص٦ جبن سعدالكربى الطبقات ال و٢٥٨
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والقرار األهم هو منع الفتوى إال لألمراء، فقد ويل قارها من ويل 
 .حارها عىل حد تعبري عمر بن اخلطاب

 الصحيح من :وقد أوضحنا هذا املوضوع يف اجلزء األول من كتابنا
 ..»صىل اهللا عليه وآله«سرية النبي األعظم 

ة، كام أهنا وقد أفسحت هذه السياسة املجال لشيوع فتاوى خاطئة كثري
،  وبالقياسات الظنية، واإلستحسان،رشعت هلم باب الفتوى بالرأي

يف العديد من املوارد لفرتاءات عىل  بل ظهرت ..إلستنسابات املوهومةوا
 ..اهللا، وبدع وضالالت

ًوكانت أيضا سببا يف شيوع الكثري من الرتهات، واألضاليل، واألباطيل،  ً
واإلعتقادات الفاسدة، من خالل دسائس القصاصني من أهل الكتاب، أو 

ومن خالل اخلياالت واألوهام التي اخرتعها . املتأثرين هبم من تالمذهتم
 .. القصاصون إلهلاء العامة، أو إلغوائهمأولئك

 ، يف الفكر،وغابت املعايري الصحيحة التي تصون من الزلل واخلطل
 لتحل حملها معايري حلفظ الرتهات واإلنحرافات ،ويف القول ويف العمل

 ..املحمية بسيف السلطة وسوطها
وا ، كان»صىل اهللا عليه وآله« ومن املعلوم أن الناس بعد رسول اهللا  ـ٣

 عىل أهنم هم املرجع ، وعاشوا معه،بته الذين كانوا بقربهاينظرون إىل صح
ه توسن» صىل اهللا عليه وآله«والطريق الذي يوصلهم إىل أقوال رسول اهللا 

 .صدر عنه وأ ،وكل ما كان منه. وسريته
وأكثر الناس ال .. فالكل يتطلع إىل املدينة، وما يصل إليه منها وعنها
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لصحايب وذاك، وال يعرفون إال أقل القليل عن أحوال يفرقون بني هذا ا
 ..  ومواقفه، وأفعاله،بعضهم

والناس عادة ينظرون بالدرجة األوىل إىل حكامهم وأمرائهم، ويرجعون 
ًإليهم إنقيادا وطاعة للسلطان، وانبهارا بام حييط به من مظاهر التعظيم  ً

 .والتبجيل، واإلحرتام والتجليل
ً وخصوصا احلكام سيكون هو الرشع ،صحابةفكل ما يقوله هلم ال

ونه لألجيال اآلتية عىل أنه دين وإيامن لاملتبع، وسيتداولونه فيام بينهم، ثم ينق
 . ال خيامر أكثر الناس أدنى شك يف ذلك،وحق وصدق
 ، وهم خيار الصحابة وفضالؤهم، وكان ال بد لعيل وشيعته وحمبيه ـ٤

 ، من اإلسهام يف حفظ الدين،ن اهللاوهم األمناء عىل رشع اهللا، وحفظة دي
ً ومن دون أدنى تغيري ومل يكن ذلك ميسورا ،ويف إيصاله للناس كام هو عليه

 ، بصورة فاعلة ومؤثرة،هلم من دون املشاركة يف احلكومات والواليات
 وسياسات ، وحقائق، وإيامن،ليتمكنوا من طرح ما لدهيم من رشع ودين

 ..إسالمية يف خمتلف الشؤون
ون ذلك فستشملهم إجراءات السلطة القاضية بمنع الرواية وبد
 وحرصها باملتصدين للواليات ، ومنع السؤال عن معاين القرآن،والفتوى
 ..يف البالد
 أن الذين حكموا الناس قد منعوا كبار الصحابة : علينا أن ال ننسى ـ٥

رة دائليكونوا ـ باستمرار ـ يف  وأبقوهم يف املدينة ، األمصارىمن سكن
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 .)١(السيطرة، ويف حدود اإلرشاف والرقابة
وولوا البالد والعباد ألولئك الطاحمني والطامعني، الذين مل يكن لدهيم 

وليس هلم سابقة فيه، بل اكثرهم ممن تأخر . الكثري من املعرفة بالدين وأحكامه
بل كان كثري منهم .. إسالمه، وكانوا قد نابذوه وحاربوه سنوات طويلة

خالفاته الرصحية، وبتارخيه غري املجيد يف اإللتزام باألحكام، ويف ًمعروفا بم
مراعاة حدود اهللا يف احلالل واحلرام، بل كان بعضهم يسعى إلطفاء نور اهللا، 

ومل يكن ذلك منهم اال .. ، للدين و»صلوات اهللا عليهم «والكيد للنبي وآله 
ًحسدا وحقدا وعتوا عىل اهللا تبارك وتعاىل ً ً. 

 انضم ثمًت الفتوى والرشيعة بيد أمثال هؤالء حرصيا، صبحأوإذا 
 ممن صار يتوىل إشاعة ترهات ،إليهم مسلمة أهل الكتاب، ومن لف لفهم

وعلينا أن نتخيل أي نوع .. بني إرسائيل وأضاليلهم، فعىل اإلسالم السالم
 !!من أنواع املعارف الدينية سينترش وسينتقل إىل األجيال اآلتية

ّناه وقررناه، وكثري سواه قد حتم عىل الصفوة األخيار  وكل ما ذكر ـ٦
 .من الصحابة أن يكون هلم دور إجيايب فاعل يف هذا املجال

. ئ هلم من جتاهلهمووكان لدهيم رصيد معنوي يكفي ملنع التيار املنا

                                     
 ٢٥٠ ص١٣جكنز العامل  و٣٣٦ ص٢جبن سعد الالطبقات الكربى :  راجع)١(

 ١جتذكرة احلفاظ  و٢٩٤ ص٦جالغدير  و٧٩ ص٣جخالصة عبقات األنوار و
لعالمة احليل لج الكرامة منها و٢٥٠ و ٢٤٩ ص٢جبن حزم الحكام األ و٧ص
 .١٩ص
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 وبيان ،يف حقهم» صىل اهللا عليه وآله«كام أن هلم من أقوال رسول اهللا 
 ،ه الناس هلم، أثر كبري يف توجهر يف العلم والدين ومن متيزهم الظا،فضلهم

 وإن كان تيار السلطة املناوئ هلم ،األخذ عنهميف وقبوهلم منهم، والرغبة 
 ، ويبتعدون عنهم، وأن جيعل الناس ينسوهنم،قد جهد يف أن يزيل ذلك كله

من خالل التطبيل والتزمري هلم، حملهم ويسعى بجد إىل إحالل آخرين 
 حتى ليخيل للناظر أن أولئك ،هم وأطروهم بام ال مزيد عليهئيا مناوفعظمو

 وذلك ضمن منظومة من ، وعظامء األمة،هم رجال اإلسالمالعلامء املزيفني 
 .السياسات الذكية لسنا اآلن بصدد بياهنا

 ،قد نجحت بالنسبة لألشخاصوإن كانت  وهذه السياسات  ـ٧
 أي ،ا يف اإلجتاه اآلخرأفشلوهقد  واألخيار من صحبه ،ولكن جهود عيل

 .فيام يرتبط ببيان حقائق اإلسالم
 أن احلكام، وإن حاولوا أن يصنعوا بزعمهم بدائل ألهل :وتوضيح ذلك

ومتكنوا من اجتذاب أنظار الناس لبعض هؤالء، . »عليهم السالم«البيت 
والتسويق هلم عىل أهنم أهل ألن يؤخذ منهم وعنهم، مثل سمرة بن جندب، 

 .وكعب األحبار، وابن سالم، وأيب هريرة، وأيب الدرداء، وغريهموابن عمر، 
، وتلمس الناس كن ظهور كثري من اهلنات يف سلوك هؤالء الصنائعول

 حجب عنهم الكثري من اإلكبار  يف كثري من األمور،ضعف معرفتهم
العاديني الناس بعض  من ثقة إال بالقليل ومل يتمكنوا من الفوز ،واإلجالل

يقارنون بني ما سمعوه من هؤالء،  وال سيام حني .استقامتهمب و،بعلمهم
ومن األبرار األخيار من ، »عليهم السالم«من أهل البيت وما يسمعونه 
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 الذين احتفظوا بنظرة ، واملقداد، وعامر، ذر وأيب، أمثال سلامن،أصحاهبم
إىل حد التقديس الذي وجد احلكام انفسهم التي تصل اإلكبار واإلجالل 

 .ن لإلعرتاف بهمضطري
 ،ن سلامن الفاريس ملا زار دمشق صىل اإلمام الظهر ا:ويكفي ان نذكر

 .تلقى اخلليفةُ كام ي، وخرج الناس يتلقون سلامنثم خرج
 فوقفنا ،قد صىل بأصحابه العرص، وهو يميشوفلقيناه  :قال الراوي

 .)١(أن ينزل بها رشيف إال عرض عليه نلم يبق فيف ،نسلم عليه
 . سلامنى اخرجوا بنا نتلق:م إىل املدينة قال عمر للناسثم ملا قد

فخرجوا معه إىل مشارف املدينة، ومل نعرف صنع عمر مثل هذا مع عامل 
 .)٢(»صىل اهللا عليه وآله« أو مع أحد من أصحاب رسول اهللا ،من عامله

 ألن  هؤالء الكبار املجال إال للقليل منوا مل يفسحاحلكامولكن 
 التي ألجلها يتهافت الناس عليهم، وجيدون ،ع الدنيويةيكونوا يف املواق

هم، فإن الناس عبيد معالدواعي قوية لإلرتباط هبم، وإنشاء عالقات 

                                     
 ٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٥١٣ ص٣ وج٥٠٥ ص١جسري أعالم النبالء  )١(

 ٤٨٧ ص١ وأنساب األرشاف ج١٩٠ ص١هتذيب تاريخ دمشق ج و٥١٣ص
الوايف بالوفيات  و٣٧٤ ص٢١ وج٢٩٤ ص١٠جتاريخ مدينة دمشق  و٤٨٨و 
 .١٩٣ ص١٥ج

 .٢٠٥ ص٦ب تاريخ دمشق ج وهتذي٥٦ ص١ذكر أخبار أصبهان ج: راجع) ٢(
 .٤٢٦ ص٢١جتاريخ مدينة دمشق  و٤٢٢ ص١٣جكنز العامل : وراجع
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 . والدين لعق عىل ألسنتهم،الدنيا
لقد كان هؤالء األخيار يدركون بعمق أن اإلسالم يرفض السلبية   ـ٨

واهلروب من مواجهة التي تعني اإلهنزام والعجز، والتخيل عن املسؤولية، 
 ..الواقع، ألهنا سلبية هدامة، وممقوتة

فإن كان ال بد من موقف سلبي، فال بد أن ينتج اإلجيابية البناءه، وأن يثمر 
واإلقرتاب من األهداف السامية، والعمل بالواجب .. اإلصالح والتغيري

ئد وحتقيق رضا اهللا تعاىل، لتكون اإلجيابية هي أساس احلياة، ورا. الرشعي
 .السعي والعمل، وطريق اخلالص

مع احلكام » عليه السالم« وذلك كله يفرس لنا تعامل أمري املؤمنني  ـ٩
 ورضبوا زوجته، وقتلوا جنينها، وحاولوا إحراق خري ،خذوا حقهأالذين 

فإنه اعتكف يف بيته باملقدار . »صىل اهللا عليه وآله«خلق اهللا بعد رسول اهللا 
 الناس كلهم وعرف ، ما جرى وما جيري عليهالذي أفهم كل أحد حقيقة

كانوا أهنم سوى مظلوميته، وأنه ال مربر هلذه العدوانية من اآلخرين 
 . وسلب حقه،يسعون لقهره

ًمرصا عىل مقاطعتهم، » عليه السالم«فلام عرف كل أحد ذلك مل يبق 
ًبل كان هو احلارض والناظر، وكان حضوره مؤثرا وفاعال إىل حد جعل .. ً

ئيه أنفسهم يشعرون أهنم بحاجة إليه حلل مشكالهتم، وكشف املبهامت مناو
التي تواجههم، فكانوا يف أحيان كثرية هم الذين يسعون إليه ملتمسني منه 

 الرشعية، بيان األحكام واإلجابة عىل املسائل الصعبة، و،حل املعضالت
 .املستعصيةوالفصل يف الدعاوى 
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كان  أو يتربم من ذلك، بل ،يتضايقيتمنّع أو » عليه السالم«ومل يكن 
 .عتزازوا وترفع ،يستقبلهم بصدر رحب، وبمسؤولية

وكذلك مشاركة أصحابه مل » عليه السالم« ولكن مشاركة عيل  ـ١٠
بمظلوميته، » عليه السالم«منه  أي تراجع يف مستوى اجلهر ايصاحبه
اهتم  من ابتعادهم يف ممارس املستمر باغتصاهبم حقه، والشكوىوالتذكري

» صىل اهللا عليه وآله«الفتهم للنبي األكرم خمعن جادة احلق والصواب، و
 .َّبنيَع وّفيام عقد وأكد، وفيام رش

َصوت احلق اهلادر، وضمري اإلسالم احلي، » عليه السالم«فبقي  َ
 ..َوحجته القاطعة، وبرهانه الساطع

 ، الذين شاركوا يف احلكومة، األخيار األبرارهوهكذا كان حال صحب
 .ويف اجليوش وقيادهتا

ال ً فلم تكن مشاركتهم إمضاء ملامرسات احلكم غري املرشوعة، و،إذن
 عىل احلقوق، ومل يتحول املشاركون من ًسكوتا عن خمالفاته وجتاوزاته

أصحابه إىل دمى بأيدي غريهم، وال إىل أدوات لتمرير أو لتربير األخطاء، 
ع من أنواع التعدي ومل يستطع أحد أن يتخذ منهم واجهة ألي نو

 . وما إىل ذلك،أواإلبتزاز، أو اخليانة
 مل ،املؤيدينامليامني  إن األئمة الطاهرين، وشيعتهم األبرار  ـ١١

يشاركوا يف حكومة األمويني وال العباسيني، ألهنم كانوا يعتربون 
 إن صفوان اجلامل حتىمشاركتهم معونة ألولئك احلكام عىل ظلمهم، 

 ليحج عليها، فيواجه اإلعرتاض واللوم من اإلمام يكرى مجاله للرشيد
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 هذا العمل جيعل صفوان يرغب يف باعتبار أن ،»عليه السالم«الكاظم 
 .)١( وعودة مجاله إليهة،استمرار حياة ذلك الظامل إىل حني انتهاء مدة اإلجار

وفاة ، والتي تبدأ من  سنة األوىل من تاريخ اإلسالمني إن اخلمس ـ١٢
هي الفرتة التي عاش فيها الصحابة حياهتم » صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

إال  ومل يبق منهم ، أكثريتهم الساحقة قبل سنة ستنيت حيث مات،العادية
 .أفراد قليلون

صىل اهللا عليه « خصوص من محل العلم عنه :ونقصد بالصحابة هنا
أن  يرى الناس الذين، و للفهم عنه، وعاش مع النبي فرتة تؤهله»وآله

 وال نقصد من ولد يف عهده .م وأن يأخذوا عنهم، أن يرجعوا إليهمبإمكاهن
 وال الذين مل هيتموا بالتعلم منه واحلفظ عنه، أو الذين ،»صىل اهللا عليه وآله«

 .رأوه بصورة عابرة

                                     
ط مؤسسة آل (و  ٤٤١ص) املعروف برجال الكيش(إختيار معرفة الرجال  )١(

 ٢٥٩ ص١٦ج )مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة  ٧٤٠ ص٢ج) البيت
خامتة  و٣١ ص١٢ وج٥٠٢ ص١١ج )دار اإلسالميةط ( و ١٨٢ ص١٧وج
» عليهم السالم«موسوعة أحاديث أهل البيت  و٣٧٧ ص٢جلنوري لستدرك امل
جامع أحاديث الشيعة  و٣٧٦ ص٧٢جبحار األنوار  و٢٦١ ص٤جلنجفي ل

وقاموس  ٢٢ ص٧جمستدرك سفينة البحار  و٢٨٢ ص١٧ وج٤٣٠ ص١٤ج
الكنى واأللقاب  و٤٢١ ص٢جلتفريش لنقد الرجال  و١٢٧ ص٥الرجال ج

 .٤٢٠ ص٢ج
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 ،الناس سوف يرجعون إىل هؤالء الصحابة، ويأخذون عنهمإن 
م والقيم واملثل التي ترشح يتأدبون بأدهبم، ويعيشون يف ظالل املفاهيو

 . ويف السمت والسلوك،عنهم يف القول، ويف الفعل
 اإلحياء بمدى أمهية هذه الفرتة يف تأسيس الدين، :وهذا يعطينا
 واملفاهيم، لتجد سبيلها إىل ، والقيم، وبلورة العقائد،وتأصيل األصول

 .القلوب والعقول، وإىل الضمري والوجدان اإلنساين
 واحلفاظ عليه ورعايته، وطرد كل ،يم ذلك كله للناسفال بد من تقد

أو عىل األقل أن ال يطرح الباطل وحده أمام الناس .. ماهو غريب ودخيل
وعىل الناس أن .. للناسًأيضا  بل يطرح احلق ،ليكون هو الرشع والدين

 .. واملرشوعة وفق املعايري الصحيحةواخيتار
رح حقائق الدين يف تلك  أو تساهل يف ط،أن أي تقصري:  فاتضح ـ١٣

الفرتة سوف يفسح املجال لطرح الباطل وحده، وسيرتك ذلك آثاره السلبية 
وسيرسي هذا .. ه، وعىل معانيه ومبانيهئه وبقائعىل مسرية الدين، وعىل نقا
 . ما دام يف هذه الدنيا أموات وأحياء،الداء الذي ليس منه شفاء

باإلمكان الوصول إليه فإذا أمكن إبالغ الناس باحلق، فإنه يصبح 
ال واحلصول عليه، بعد ارتفاع املوانع وتبدل األوضاع، وبعد نشوء أجيال 

 وجتد ،تطمح ملعرفة ما هو حقتعيش تلك العقد التي عاشها أسالفهم، 
 .الفرصة للبحث والتمحيص

ق جيب أن تكون يف احلالسبل املتبعة لبيان  ومن الواضح أن  ـ١٤
ً مرموقا ً مكانايعطيها ،ىل إجياد تيار قوي وعارمحدهتا واندفاعها، قادرة ع
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ًيكون ضعيفا وهزيال ال أن.. يف سوق العرض والطلب  تقتحمه العيون، ،ً
 .وتستهني به النفوس، وتتجاوزه إىل ما عداه

ً أن ال يبلغ يف حدته وشدته حدا جيعل منه مأزقا للحكاموال بد  حيتم ،ً
يستغل غفلة عليه أن  بل ،از عليه واإلجه،عليهم استنفار كل طاقاهتم حلربه

ًاحلكام، ويطرح حقائق الدين بأساليب مرنة وحكيمة، بعيدا عن التلويح 
 .بإقصاء أولئك املستولني عن مواقعهم، واإلستيالء عىل ما يف أيدهيم

 ،ً يكون تيار أهل احلق قادرا عىل أن خيتزل تيار الباطل:وبعبارة أخرى
 ال بد من اإلهتامم ،نفسه كخيار منافس قوي أو عىل األقل أن يقدم ،وحيتويه

 ..وهكذا كان.. به، وأخذه بجدية
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  :سابعالالفصل 
 

  وأسئلة أهل الكتاب.. أبو بكر
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  :ةـدايـب

 عدة أمور ظهر فيها لإلمام »عليه السالم«قد حدثت أليب بكر وعيل 
 :نذكر منها ما ييل..  املقام العلمي الشامخ»عليه السالم«عيل 
  :×وعلي .. وأبو بكر..  ـ اليهودي١

 أخربنا : يف كتابه املجتنى قالروى العالمة األديب ابن دريد البرصي
عن أنس بن  ،حدثنا العكيل، عن ابن عائشة، عن محاد، عن محيد: حممد، قال
، فأشار »صىل اهللا عليه وآله«هللا ّأقبل هيودي بعد وفاة رسول ا: مالك قال

أريد أن أسألك عن أشياء ال يعلمها : م إىل أيب بكر، فوقف عليه، فقالالقو
ّإال نبي، أو ويص نبي ّّ)١(. 
 .ّسل عام بدا لك :قال أبو بكر
أخربين عام ليس هللا، وعام ليس عند اهللا، وعام ال يعلمه  :قال اليهودي

 .اهللا
وهم أبو بكر واملسلمون . نادقة يا هيودي هذه مسائل الز:فقال أبو بكر

                                     
أنت خليفة رسول اهللا : فقال له اليهودي: الفضائل البن شاذان قولهيف رواية ) ١(  

 .، أما تنظرين يف مقامه وحمرابهنعم: قال ؟»صىل اهللا عليه وآله«
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 . باليهودي
 .. ما أنصفتم الرجل:فقال ابن عباس
 ! أما سمعت ماتكلم به؟:فقال أبو بكر
 إن كان عندكم جوابه، وإال فاذهبوا به إىل عيل ريض :فقال ابن عباس

يقول لعيل بن » صىل اهللا عليه وآله«اهللا عنه جييبه، فإين سمعت رسول اهللا 
 .)١(»اللهم اهد قلبه، وثبت لسانه«: »عليه السالم«لب أيب طا

                                     
 عندكم، ًفإن كان حقا: قال ابن عباس: زاد يف رواية الفضائل البن شاذان قوله) ١(

 .وإال فأخرجوه حيث شاء من األرض
، يريدون قتل النفس  جلسوا يف غري مراتبهمً اهللا قومالعن: فأخرجوه وهو يقول: قال

سالم  ذهب اإل،أهيا الناس:  فخرج وهو يقول: قال.التي حرم اهللا بغري احلق
 !؟هللا، أين رسول احتى ال جتيبوا عن مسألة

 اذهب إىل عيبة علم النبوة، إىل منزل عيل ابن أيب ،ويلك: فتبعه ابن عباس وقال له: قال
 .طالب

، فلحقوه يف بعض الطريق بو بكر واملسلمون يف طلب اليهوديد ذلك أقبل أفعن: قال
 فأذن هلم، .، فاستأذنوا عليه»عليه السالم«وجاؤا به إىل أمري املؤمنني . خذوهأف

 . ، وقوم يضحكونفدخلوا وقد ازدحم الناس، قوم ينكرون
 .ئل الزنادقة، إن هذا اليهودي سألني عن مسألة من مسايا أبا احلسن :فقال أبو بكر

 !؟ما تقول يا هيودي: »عليه السالم«قال اإلمام 
 !                                                                   =؟سألك وتفعل يب ما فعلوا يب هؤالءأ :قال
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عليه «توا عيل بن أيب طالب أفقام أبو بكر ومن حرضه، حتى  :قال
ا أبا احلسن، إن هذا اليهودي ي: ل أبو بكرا فاستأذنوا عليه، فق»السالم

 .سألني مسائل الزنادقة
 ! ما تقول يا هيودي؟:»عليه السالم«فقال عيل 
 .أشياء ال يعلمها إال نبي أو ويص نبي أسألك عن :قال

 . قل:»عليه السالم«فقال له 
 . فردد اليهودي املسائل:قال

 أما ما ال يعلمه اهللا، فذلك قولكم يا معرش :»عليه السالم«فقال عيل 
 .ًواهللا ال يعلم أن له ولدا.. إن العزيز ابن اهللا: اليهود

                                     
 !؟ أرادوا أن يفعلوا بكءيش وأي :قال= 
 .أرادوا أن يذهبوا بدمي: قال

 .                                                       واسأل عام شئت،دع هذا :»عليه السالم«قال اإلمام 
 .سؤايل ال يعلمه إال نبي أو ويص نبي: قال
 .اسأل عام تريد :قال

 !؟أنبئني عام ليس هللا، وعام ليس عند اهللا، وعام ال يعلمه اهللا :قال اليهودي
 .ودعىل رشط يا أخا اليه :»عليه السالم«قال له عيل 
 !؟ وما الرشط:قال
 .ال إله إال اهللا، حممد رسول اهللا: ً خملصاً تقول معي قوال:قال
 .نعم، يا موالي: قال



  ١١ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٢٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ظلم للعباد أخربين بام ليس عند اهللا، فليس عنده:وأما قولك
 . أخربين بام ليس هللا، فليس له رشيك:وأما قولك
ً أشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا، وأنك :فقال اليهودي

 .)١(»صىل اهللا عليه وآله«ويص رسول اهللا 
 .)٢( يا مفرج الكرب:»عليه السالم«فقال أبو بكر واملسلمون لعيل 

                                     
،  فأنا أشهد أن ال إله إال اهللا،مد يدك: فعند ذلك قال: قال: ويف رواية ابن شاذان) ١(

 ، ووصيهً، وأنك خليفته حقا»صىل اهللا عليه وآله« النبي رسول اهللا ًوأن حممدا
 .ًسالم خريا، فجزاك اهللا عن اإلارث علمهوو
أقيلوين فلست بخريكم، : فضج الناس عند ذلك، فقام أبو بكر ورقى املنرب وقال :قال

 .وعيل فيكم
 .، فقد رضيناك ألنفسناأمسك يا أبا بكر من هذا الكالم: فخرج عليه عمر وقال :قال

  .»عليه السالم« فأخرب بذلك عيل ،ثم أنزله عن املنرب

 ٨٠ ص١لشيخ املحمودي جلهنج السعادة  و١٧٩ و ١٧٨ ص٧الغدير ج: راجع) ٢(
 ١٤ ص٢جالرصاط املستقيم و ٢٥٤بن حاتم العاميل صالالدر النظيم و
 ٥٥لشيخ مهدي فقيه إيامين صل يف آراء اخللفاء »عليه السالم«اإلمام عيل و
رشح إحقاق احلق  و٢٦و ١١ ص١٠ج وراجع ٨٥ ص٣٠جبحار األنوار و
 .٣٥ واملجتنى البن دريد ص٤٦١ و ٣٨٥ ص٣١ وج٧٣ ص٧ ج)حقاتاملل(

عيون أخبار  و٣٧٧صلصدوق لالتوحيد  و٤٤٢صمسند زيد بن عيل : وراجع
= بن سليامن المسند الرضا  و١٢٨ ص٢ وج٥٠ ص١ج »عليه السالم«الرضا 
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  :موقف ابن عباس
ًتقدمة البن عباس موقفا يف قصة اليهودي، حني وذكرت الرواية امل

بأن : مع العلم.. َّاهتمه أبو بكر بالزندقة، وهم أن يبطش به هو ومن حوله
ٍابن عباس مل يكن حينئذ قد بلغ احللم إن كان قد ولد يف سنة اهلجرة، وإن 
ًكان قد ولد قبل اهلجرة بثالث سنوات، فربام يكون بالغا حني حصلت هذه 

 ..القصة
 أن هذا السن قد ال يسمح البن عباس هبذا التدخل :ريد عىل الروايةف

القوي، حيث من املتوقع أن تأخذه هيبة املجلس، ومتنعه من التدخل يف 
 ..احلديث الذي جيري بني الكبار

ًولعل بني احلارضين من يبادر إىل زجره عن ذلك أيضا ّ.. 
ه النسبي من إن شخصية ابن عباس كانت قوية، وموقع :إال أن يقال

 .. كان يسمح له بذلك»صىل اهللا عليه وآله«حيث إنه ابن عم رسول اهللا 
ًوقد تعود الناس عىل أن لبني هاشم متيزا عىل غريهم من حيث املعرفة 

 ..واإلدراك، وما إىل ذلك

                                     
 ٢جلجزائري لنور الرباهني  و٢٧٥صلطويس لاألمايل  و١٣٧صالغازي = 
                                                          .٢٠٧ ص٢جنور الثقلني  و٣٣٣ص

البن الفضائل  و١٢٠صالروضة يف فضائل أمري املؤمنني : وراجع رواية ابن شاذان يف
 .١٣٢صشاذان 
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ٍكام أن احلكام آنئذ كانوا حياولون إرضاء العباس مهام أمكن، ليمكنهم 
» عليه السالم«م، من خالل حمارصة عيل حتكيم سلطتهم، وفرض سيطرهت

 ..ومن معه من بني هاشم. وإضعافه
 أهنم قد وجدوا أنفسهم مع هذا اليهودي يف مأزق :مع مالحظة

حيتاجون للخروج منه، فهم بحاجة إىل أية كلمة تفتح أمامهم الطريق 
 . للخالص

ولذلك فليس من املصلحة ـ بنظرهم ـ التوقف عند هذه اإلعتبارات 
 ..ذا الوقت عىل األقليف ه
  !: ـ أنت خليفة نيب هذه األمة؟٢

أنت خليفة :  فقال له،جاء إىل أيب بكراليهود  أن بعض أحبار :وروي
 نبي هذه األمة؟
 . نعم:فقال
ين عن ِّ أن خلفاء األنبياء أعلم أممهم، فخرب: فإنا نجد يف التوراة:قال

 ! أم يف األرض؟، أيف السامء؟ أين هو،اهللا
 . يف السامء عىل العرش:أبو بكرفقال له 

 يف ـ عىل هذا القول ـ فأرى األرض خالية منه، وأراه :قال اليهودي
 .مكان دون مكان
  أعزب عني وإال قتلتك، هذا كالم الزنادقة:فقال أبو بكر

عليه « يستهزئ باإلسالم، فاستقبله أمري املؤمنني ًفوىل الرجل متعجبا
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عرفت ما سألت عنه، وما أجبت به، وإنا  قد ،يا هيودي:  فقال له،»السالم
 :نقول

إن اهللا عز وجل أين األين فال أين له، وجل عن أن حيويه مكان، وهو 
 من ء يشوايف كل مكان، بغري مماسة وال جماورة، حييط علام هبا، وال خيل

 .تدبريه تعاىل
وإين خمربك بام جاء يف كتاب من كتبكم يصدق ما ذكرته لك، فإن 

 به؟عرفته أتؤمن 
 . نعم:قال اليهودي

أن موسى بن عمران كان ذات :  ألستم جتدون يف بعض كتبكم:قال
 !من أين جئت؟:  إذ جاءه ملك من املرشق، فقال لهًيوم جالسا
 . عز وجل من عند اهللا:فقال

 ! من أين جئت؟: فقال له،جاءه ملك آخر من املغربثم 
 . من عند اهللا:فقال

 ؟ من أين جئت:ثم جاءه ملك فقال
 . من السامء السابعة من عند اهللا عز وجلم قد جئتك:فقال

 قد جئتك من األرض السابعة السفىل من عند : ملك آخر قالهوجاء
 .اهللا عز وجل

 سبحان من ال خيلو منه مكان، وال يكون :»عليه السالم«فقال موسى 
 .إىل مكان أقرب من مكان
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 أحق بمقام نبيك  أشهد أن هذا هو احلق املبني، وأنك:فقال اليهودي
 .)١(ممن استوىل عليه
 :ونقول

 :قد دلتنا هذه الرواية عىل أمور، نكتفي باإلشارة إىل بعضها، وهي التالية
  :مواصفات األوصياء يف التوراة: ألف

 بأن أوصاف خلفاء األنبياء مكتوبة يف التوراة، :قد رصحت الرواية
 :ومنها

ن كنا مل نجد ذلك يف ونحن وإ. أن يكون ويص نبي األمة أعلم األمة
أنه قد : أنه التوراة، مما يعني: َّهذا الكتاب املتداول بني اليهود، ويدعون

حرف عام كان عليه، أو أن التوراة احلقيقية قد استبدلت بسواها مما هو 
 ..مصنوع وموضوع، وقد سمي باسم التوراة بال مربر

ياء أعلم غري أن ما ذكره حرب اليهود، من رضورة كون أوصياء األنب
أن ذلك هو : أممهم هو مما تضافرت عليه اإلشارات والدالئل، حيث نجد

ما يمكن استخالصه من كثري من احلوادث التي جاء فيها اليهود والنصارى 
                                     

 ١ج) هـ١٣٨٦ سنة دار النعامنط ( و ٤٩٥ ـ ٤٩٤ ص١جلطربيس لاإلحتجاج ) ١(
 ١ واإلرشاد ج٢٤٨ ص٤٠ وج٣٠٩ ص٣ وبحار األنوار ج٣١٣ـ  ٣١٢ص
مستدرك سفينة البحار  و٢٢٤ ص١الرصاط املستقيم ج و٢٠٢ و ٢٠١ص
 ٢٨٤بن جرب صالهنج اإليامن  و٢٦٠ ص٥نور الثقلني ج و٥٦٥ ص١٠ج
 .٧٠لعالمة احليل صلكشف اليقني و
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للسؤال عن هذا الدين، فإن اجلميع كانوا يسعون ملعرفة الويص بواسطة 
.  بني البرشمعرفة ما لديه من علوم يفرتضون أهنا ال توجد لدى غريه من
 ..ًثم هم جيعلون ثبوت وجود الويص دليال عىل صدق ذلك النبي

  :التجسيم يف جواب أيب بكر: ب
 أنه مل يكن :وإن إلقاء نظرة عىل جواب أيب بكر لذلك اليهودي تعطي

حيث إنه أثبت أن اهللا تعاىل يف جهة دون أخرى، ويف مكان دون .. ًموفقا فيه
 .» العرشيف السامء عىل«: حيث قال. آخر

 ..كام ذكرته الرواية. وقد أخذ عليه اليهودي ذلك
 :وجيب أال يغيب عن الناس أمران

 أن التوراة املتداولة، تصف اهللا تعاىل بام هو منزه عنه، فتثبت :أحدمها
 ..وما إىل ذلك.. أنه يف مكان، وأنه يف جهة، وأنه جسم ذو أبعاد

ت هذه الصفات هللا مع أن احلرب اليهودي مل يرتض من أيب بكر إثبا
أنه كان يستقي معارفه من التوراة التي مل : تعاىل، األمر الذي يدل عىل

تتعرض ملثل هذا التحريف، وليس فيها هذه األباطيل التي نعرفها ونراها 
 ..يف التوراة املتداولة

ِالرمحن عىل العرش {: د سمع قوله تعاىل لعل أبا بكر كان ق:الثاين ْ ََّ َ ُ َْ َ ْ
َاستوى َ ُإليه يصعد { : كقوله تعاىل، وكذلك ما يشري إىل جهة العلو،)١(}ْ َ ْ َ ِْ َ ِ

                                     
 . من سورة طه٥اآلية ) ١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُالكلم الطيب ِّ َُّ ِ َ أن اهللا يف جهة العلو، وأنه جالس : ، ونحو ذلك، فظن)١(}ْ
وكان . أن ذلك يؤدي إىل حماذير عقيدية خطرية: عىل العرش، ومل يلتفت إىل

ها ومهه، ومل ينلها أن هلذه اآليات معان راقية، مل يصل إلي: عليه أن يعرف
 .تفكريه وفهمه

  :ويتهدد.. أبو بكر يتهم: ج
 أنه بمجرد أن سمع اإلشكال من ذلك :وقد ظهر من كالم أيب بكر
 .إن مل ينرصف عنه. وهتدده بالقتل. اليهودي بادر إىل اهتامه بالزندقة

 :ونقول
ً إن كان الرجل يستحق القتل فعال، فال جيوز طرده، بل الواجب ً:أوال

 ..مساك به، وإجراء حكم اهللا فيهاإل
ً إن السائل، وإن كان هيوديا، لكن ذلك ال يمنع من إنصافه يف :ًثانيا

ِاملحاورة العلمية، وقد سجل إشكاال صحيحا، يظهر بطالن جواب أيب بكر  ْ ًُ ً
 . بحسب الظاهر

وال يمكن احلكم عليه بالزندقة وال بغريها، ما مل يأت أبو بكر بام يزيل 
لكن أبا بكر عدل عن السعي إلزالة الشبهة .. تي أثارها هو بكالمهالشبهة ال

 ..إىل التهديد، والوعيد، واإلهتام
 إن اليهودي مل يزد عىل أن فرس جواب أيب بكر، وبني لوازمه :ًثالثا

                                     
 . من سورة فاطر١٠اآلية ) ١(



  ٢٦١                         ..                                      وأسئلة أهل الكتاب.. أبو بكر: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الظاهرة التي يكون أبو بكر هو املطالب بنفيها، والتربؤ منها، حتى ال يقع 
 ..ّ واستحل به دمهيف املحذور الذي نسبه لليهودي،

  : يستدرج اليهودي، ويلزمه مبا التزم×علي : د
ّطريقته الفذة يف احتواء املشكلة، ثم يف » عليه السالم«وقد كانت لعيل 

ّاستدراج اليهودي إىل إعطاء تعهد باإليامن إن ظهر صدق قول عيل  عليه «ّ
ا، عىل ّيف استخراج احلجة من الكتب التي يأخذ اليهود علمهم منه» السالم

 ..طريقة اإللزام للطرف اآلخر بام يلزم به نفسه
ّ وشهد اليهودي بأن ما قاله عيل ..وهكذا كان ّ » عليه السالم«ّ هو احلق
ّ بمقام النبي » عليه السالم«ًاملبني، وأن عليا  ّممن » صىل اهللا عليه وآله«ّأحق

 ..استوىل عليه
  :الوتاجلأسئلة أخرى لرأس  ـ ٣

 فلم ،ل أبا بكرأبعدما س» عليه السالم«ًيا علوسأل رأس اجلالوت 
 !؟ما أصل األشياء: يعرف

ٍوجعلنا من املاء كل يشء { : هو املاء لقوله تعاىل:»عليه السالم«فقال  ِ ِْ َ َّ ُْ َ َ َ َ ََ
ٍّحي َ{)١(. 

 !؟مجادان تكلام وما
 . مها السامء واألرض:فقال

                                     
 . من سورة األنبياء٣٠اآلية ) ١(



  ١١ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٢٦٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !؟ وال يرى اخللق ذلك،وما شيئان يزيدان وينقصان
 .الليل والنهار مها :فقال

 !؟رض والسامءأ املاء الذي ليس من ماو
 وهو عرق اخليل إذا هي ، املاء الذي بعث سليامن إىل بلقيس:فقال

 .أجريت يف امليدان
  !؟وما الذي يتنفس بال روح

 . والصبح إذا تنفس:فقال
  !؟وما القرب الذي سار بصاحبه

 .)١( ذاك يونس ملا سار به احلوت يف البحر:فقال
  :تسعا وازدادوا ـ ٤

 اليهود قالت ملا سمعت قوله سبحانه يف :ويف كتب أصحاب الرواية
ُولبثوا يف كهفهم ثالث مائة سنني وازدادوا { :شأن أصحاب الكهف َ َ َْ َ ِْ ِ ٍ ِ َِ ََ َ ُ ََ ْ ِ ِ ِ

ًتسعا ْ  .ما نعرف التسع: )٢(}ِ
 أن مجاعة من أحبار اليهود :اج وغريهَّذكرها رهط من املفرسين كالزج

ما يف القرآن :  فقالت،»صىل اهللا عليه وآله«ينة بعد رسول اهللا أتت املد

                                     
بحار  و١٨١ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية( و ٣٥٨ ص٢ل أيب طالب جمناقب آ) ١(

 .١٧٩ص »عليه السالم«عجائب أحكام أمري املؤمنني  و٢٢٤ ص٤٠جاألنوار 
 .  من سورة الكهف٢٥اآلية ) ٢(



  ٢٦٣                         ..                                      وأسئلة أهل الكتاب.. أبو بكر: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .خيالف ما يف التوراة، إذ ليس يف التوارة إال ثالثامئة سنني
عليه « أيب طالب مر عىل الصحابة فبهتوا، فرفع إىل عيل بنفأشكل األ

 :فقال» السالم
نة  وعند العرب الس،ال خمالفة، إذ املعرب عند اليهود السنة الشمسية

 والقرآن العظيم عن لسان العرب، ، والتوراة نزلت عن لسان اليهود.القمرية
 .)١(والثالثامئة من السنني الشمسية ثالثامئة وتسع من السنني القمرية

 : ونقول
 إن هذه الرواية مل تذكر التاريخ الدقيق لقدوم هذه اجلامعة من  ـ١

ذلك قد حدث بعد رسول  بأن :أحبار اليهود إىل املدينة، بل اكتفت بالقول
فقد يكون هذا التعبري من أسباب ترجيح ... »صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

 ..بكر، فإنه هو األنسب يف مثل هذه التعابري أيب حدوث ذلك يف عهد
 بأن من الطبيعي أن يكثر قدوم مجاعة :قد يمكن أن يستأنس لذلك  ـ٢

ن يبحثوا عن ثغرة أًمهم كثريا بكر، إذ قد كان هي أيب اليهود إىل املدينة يف عهد
يمكنهم النفوذ منها إىل املجتمع اإلسالمي ليعبثوا به، ويسقطوه من 

ن يستحكم أمره، وتقوى شوكته، وترضب جذوره إىل أالداخل، قبل 
 .األعامق، بحيث يفقدون األمل بإحداث أي خلل فيه بعد ذلك

ساحة، ويرتك مل يكن ليغيب عن ال» عليه السالم« إن أمري املؤمنني  ـ٣

                                     
عن رشح ملخص اجلغميني يف علم اهليئة وعن ١٨٨ ص٤٠جاألنوار بحار ) ١(

 . غريه



  ١١ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٢٦٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًهؤالء يعيثون فسادا يف هذا الدين، بام يثريونه من شبهات وأسئلة، حتى 
ًوصل األمر إىل السؤال عن هذا التعبري القرآين، الذي مل جيدوا له نظريا يف 
توراهتم، فلعلهم جيدون يف ذلك ما يمكنهم من الطعن يف صدق القرآن فيام 

ِمصدقا ملا بني يديه {: بحانهأخرب به من أنه مصدق للتوراة، حيث قال س ِْ َ ْ َُ َِّ َ ََ ً
َمن التوراة وآتيناه اإلنجيل ِ ْ ِ ُ َ ْ ََ َ َّْ َِ ً فجاء جوابه هلم ليلقمهم حجرا، ولريد ،)١(}ِ

 ..كيدهم إىل نحورهم
 ال ندري ملاذا هبت الصحابة يف قبال هذه املسألة، فلم يعرفوا  ـ٤
صىل «ة الرسول وفيهم الكثريون ممن كانوا يرشحون أنفسهم خلالف. حلها

، بام فيهم أبو بكر الذي استوىل بالفعل عىل هذا املقام، وصار »اهللا عليه وآله
حمبوه يروجون له، وينسبون إليه الفضائل والكرامات، حتى إن فيهم من 

ًحياول أن يدعي له مقاما يف العلم، متشبثا   بأتفه األسباب، ًمستدال عىل ذلكً
صىل اهللا « املوضع الذي يدفن فيه النبي ألنه دهلم عىل: زعمه أنهحتى ولو 
ًفضال عن دعواهم اعلميته ًمع أن هذا أيضا غري صحيح،  .»عليه وآله

 وهو ما أثبتنا يف ًلروايته حديثا خيالف القرآن وهو ان األنبياء ال يورثون،
 ً.أيضاكتابنا الصحيح من سرية النبي عدم صحته 

  : ـ راهب معه ذهب٥
 وفيهم ،الد الروم إىل املدينة عىل عهد أيب بكر أنه وفد وفد من ب:وروي

 »صىل اهللا عليه وآله« فأتى مسجد رسول اهللا ،راهب من رهبان النصارى
                                     

 .  من سورة املائدة٤٦اآلية ) ١(



  ٢٦٥                         ..                                      وأسئلة أهل الكتاب.. أبو بكر: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وعنده مجاعة من ،ً وكان أبو بكر حارضا، وفضةً موقر ذهبا)١(يومعه بخت
 .املهاجرين واألنصار

: فدخل عليهم، وحياهم، ورحب هبم، وتصفح وجوههم، ثم قال
 ! وأمني دينكم؟،ة رسول اهللاأيكم خليف

  ! أهيا الشيخ ما اسمك؟: ثم قال، فأقبل إليه بوجهه،فأومي إىل أيب بكر
 . عتيق اسمي:قال
 ! ثم ماذا؟:قال
 .يقِّ صد:قال
 !ثم ماذا؟ :قال
 . غريهً ال أعرف لنفيس اسام:قال
 . لست بصاحبي:فقال
 ! وما حاجتك؟:فقال له
 وفضة، ألسأل ًببختي موقر ذهبا جئت منها ، أنا من بالد الروم:قال

 إن أجابني عنها أسلمت، وبام أمرين أطعت، وهذا ،أمني هذه األمة مسألة
 . ومل أسلم، وإن عجز عنها رجعت إىل الوراء بام معي،املال بينكم فرقت
 . سل عام بدا لك:فقال له أبو بكر

 ال أفتح الكالم ما مل تؤمني من سطوتك وسطوة ، واهللا:فقال الراهب

                                     
 .نوع من اإلبل: لبختيا) ١(



  ١١ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٢٦٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .صحابكأ
 . أنت آمن، وليس عليك بأس، قل ما شئت:فقال أبو بكر
ليس هللا، وال من عند اهللا، وال يعلمه : ء أخربين عن يش:فقال الراهب

 .اهللا
 لبعض ـ، فلام كان بعد هنيئة قال ً ومل حير جوابا،فارتعش أبو بكر

 .ائتني بأيب حفص عمر: ـأصحابه 
 .لهأساب  أهيا الراه: ثم قال، فجلس عنده،فجاء به

م حير ل ف، وقال له مثل ما قال أليب بكر،بوجهه إىل عمرالراهب فأقبل 
 ً.جوابا

 بني الراهب وعثامن مثل ما جرى بينه وبني أيب ىثم أتى بعثامن، فجر
 ً. فلم حير جوابا،بكر وعمر

 . ثم هنض ليخرج. إلسالما أشياخ كرام، ذووا فجاج :فقال الراهب
 . لوال العهد خلضبت األرض بدمك، يا عدو اهللا:فقال أبو بكر

عليه «أتى عيل بن أيب طالب و، »ريض اهللا عنه«فقام سلامن الفاريس 
، »عليهام السالم« وهو جالس يف صحن داره مع احلسن واحلسني »السالم

 .وقص عليه القصة
» عليهام السالم« ومعه احلسن احلسني ، وخرج»عليه السالم«فقام عيل 

، كربوا اهللا، ومحدوا »عليه السالم« ًأى القوم علياحتى أتى املسجد، فلام ر
 .اهللا، وقاموا إليه أمجعهم



  ٢٦٧                         ..                                      وأسئلة أهل الكتاب.. أبو بكر: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وجلس»عليه السالم«فدخل عيل 
 . فإنه صاحبك وبغيتك،لهائ س، أهيا الراهب:فقال أبو بكر

 ! ما اسمك؟، يا فتى: ثم قال،»عليه السالم«فأقبل الراهب بوجهه إىل عيل 
 وعند والدي ،»إيليا«ند النصارى  وع،»إليا« اسمي عند اليهود :قال

 .»حيدرة« وعند أمي »عيل«
 ! ما حملك من نبيكم؟:قال
 .)١(ً وابن عمي حلا، وصهري، أخي:قال

 ليس هللا، ءبي ورب عيسى، أخربين عن يشحاص أنت :قال الراهب
 .وال من عند اهللا، وال يعلمه اهللا

 . عىل اخلبري سقطت:»عليه السالم«قال 
 .  ليس له صاحبة وال ولد، فإن اهللا تعاىل أحد،»هللاما ليس « :أما قولك
 . فليس من عند اهللا ظلم ألحد،»وال من عند اهللا« :وأما قولك
 . يف امللكً فإن اهللا ال يعلم له رشيكا،»ال يعلمه اهللاو« :وأما قولك

أشهد «: فقام الراهب، وقطع زناره، وأخذ رأسه وقبل ما بني عينيه، وقال
 وأمني هذه ، وأشهد أنك أنت اخلليفة، رسول اهللاً، وأن حممداأن ال إله إال اهللا

 .األمة، ومعدن الدين واحلكمة، ومنبع عني احلجة
، ًلقد قرأت اسمك يف التوراة إليا، ويف اإلنجيل إيليا، ويف القرآن عليا

                                     
 .املالصق: اللح) ١(
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، ً، ولإلمارة ولياًويف الكتب السابقة حيدرة، ووجدتك بعد النبي وصيا
 !؟»من غريك، فخربين ما شأنك وشأن القوموأنت أحق هبذا املجلس 

 .ءفأجابه بيش
 مكانه »عليه السالم«فقام الراهب وسلم املال إليه بأمجعه، فام برح عيل 

حتى فرقه يف مساكني أهل املدينة، وحماوجيهم، وانرصف الراهب إىل قومه 
 .)١(ًمسلام

 :ونقول
تي من الذهب كل تلك بخ أن نقل محولة : قد يرى البعض ـ١

ًبمئات األميال ليس أمرا عاديا، بل هو جمازفة  ملسافات الشاسعة التي تعدا ً
ّن نصدق أن أحدا يقدم عليها، إالكبرية، من الصعب أ  إذا ضمن لنفسه ً

إال إذا و والسالمة من قطاع الطرق، والرساق، ، األمن:ولبضاعته تلك
 وأّشداء، فرض أنه قد انضم إىل بعض القوافل الكبرية املحمية بالرجال األ

 ..الرسية التامة حلقيقة البضاعة التي حيملهاباستطاع أن حيتفظ أنه 
إن سؤال الراهب عن اسم أيب بكر كان هبدف معرفة إن كان   ـ٢

ّيطابق ما هو مكتوب عندهم يف كتبهم املقدسة، ليكون ذلك من إمارات 

                                     
ـ  ٣٠٧ ص١ج) هـ١٣٨٦ سنة دار النعامنط ( و ٤٨٨ ـ ٤٨٤ ص١اإلحتجاج ج) ١(

 ١ واألمايل للشيخ الطويس ج١٤١ ص١عيون أخبار الرضا ج: ، وراجع٣٠٨
 ١٣٣ وعن الفضائل البن شاذان ص٥٢ ص١٠ وبحار األنوار ج٢٨٢ص

 .٢١٩بن جرب صالامن هنج اإلي و٣٥ ص٢الرصاط املستقيم جو
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 ..الصدق بالنسبة إليه
ّقدسة يسقط ما يدعونه إن ذكر اسم اإلمام واخلليفة يف الكتب امل ـ٣ ّ :

 .. من أن اهللا تعاىل قد أوكل نصب اإلمام إىل الناس
إن الراهب مل يسئ إىل احلارضين بأدنى كلمة، بل هو قد أثنى   ـ٤

عليهم، ومدحهم قبل أن يسأهلم، وبعد أن سأهلم، مل جيد عندهم اجلواب 
 ..الكايف والشايف

إىل جملسه عن جواب  إن أبا بكر بعد أن عجز هو ومن استدعاهم  ـ٥
 ..سؤال الراهب، وهنض الراهب ليخرج بادر إىل اهلجوم عليه، وهتديده

 :ّولعل السبب يف ذلك ثالثة أمور
 ..ّ أنه أحس بفوات الذهب من يده:أحدها

 أن هذا الفوات قد اقرتن بفضح أيب بكر، وفريقه كله، وإظهار :الثاين
 ..ق والدقائقمدى جهلهم باملسائل، وبعدهم عن معرفة احلقائ

ًإن ذلك قد اقرتن بانطباع يسء، ربام يرتك آثارا سلبية كبرية  :الثالث
وخطرية، تتلخص يف أن من ال جييب عىل هذه األسئلة، فهو غاصب ملقامه، 
معتد عىل إمامه، وليس هو اإلمام احلقيقي، وال اخلليفة الرشعي لذلك 

 .النبي الذي ينسب نفسه إليه
ي الذي استقبل به احلارضون يف ذلك املجلس  إن اإلبتهاج العفو ـ٦

أن أولئك احلارضين، كانوا عىل قناعة تامة : ، يعطي»عليه السالم«ًعليا 
، وباملسافات الشاسعة التي تفصله عنهم وعن »عليه السالم«بمقام عيل 

صىل «حكامهم يف العلم والفضل والكرامة عند اهللا، ومنزلته من رسول اهللا 
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 ..»اهللا عليه وآله
ًأهنم بمجرد أن يواجهوا أمرا : ثم إن عهدنا بأيب بكر وعمر وعثامن  ـ٧

وال يبحثون عن غريه، .. »عليه السالم«من هذا القبيل يلجأون إىل عيل 
ًفلامذا استدعى أبو بكر عمر أوال، ثم عثامن ثانيا، فلام عجزا كام عجز أبو  ً

 ..امن وال غريهم، وال ذكره عمر وال عث»عليه السالم«ًبكر مل يذكر عليا 
عليه «ً أن من حق هؤالء أن ال يذكروا عليا :وقد يرى البعض

ً، ومن حق اآلخرين أن ال يذكروه أيضا، خوفا من بطشهم»السالم ألهنم .. ً
وذلك يعني . سوف جييب عىل األسئلة» عليه السالم«ًيعرفون أن عليا 

 هو بذلك ثم أن يفوز.. تأكيد مقامه، وبيان فضله، وظهور علمه من جهة
 .الذهب الكثري من جهة أخرى

ّولعلهم كانوا خيططون لإلستيالء عىل ذلك الذهب، ومنع الراهب من 
 ..اصطحابه، بوسيلة أو بأخرى

قد خفف عنهم بعض التخفيف حني » عليه السالم«ًولكن عليا   ـ٨
 ..َّفرق ذلك الذهب يف حماويج أهل املدينة، ومل حيتفظ لنفسه بيشء منه

 ن يؤمنه من سطوته، مع انأيب بكر أالراهب طلب من ن ا: يالحظ  ـ٩
يمكن ان يكونا من  ال»ه السالمعلي« ووصيه »صىل اهللا عليه وآله« النبي

فالظاهر ان الذي دعا الراهب اىل طلب االمان .. اجلالدين، واهل البطش
هو انه حني سأل ابا بكر عن اسمه، واستقىص يف السؤال فلم  جيد بغيته، 

أنه إمام حاكم زيفي ليس هو من األنبياء وال من األوصياء فأراد أن ظهر له 
 .حيتاط لنفسه بأخذ األمان



  ٢٧١                         ..                                      وأسئلة أهل الكتاب.. أبو بكر: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: قال للراهب» عليه السالم«با بكر حني وصل إىل عيل إن أ  ـ١٠
.. سائله، فإنه صاحبك وبغيتك، فدل بذلك عىل أنه عارف باحلق وبأهله

 .ًما ليس لهًويصبح قول أيب بكر هذا دليال عىل أنه قد أخذ مقا
  : وأسئلة النصارى× ـ علي ٦

صىل اهللا عليه « ملا قبض النبي : قال» اهللامحهر«عن سلامن الفاريس 
ا َّنإ ،أهيا امللك:  فقالوا له، اجتمعت النصارى إىل قيرص ملك الروم»وآله

 وقد رمقنا ، اسمه أمحد، خيرج من بعد عيسىًوجدنا يف اإلنجيل رسوال
 . فإنا قد رضيناك لديننا ودنيانا،رش علينا فأ،نا نعتهء وجا،خروجه
 : وأخذ عليهم املواثيق، فجمع قيرص من نصارى بالده مائة رجل:قال

انطلقوا إىل هذا :  وقال،ً وال خيفوا عليه من أمورهم شيئا،أن ال يغدروا
 ،»عليه السالم« فسلوه عام سئل عنه األنبياء ،بعد نبيهمهو  الذي ،الويص

بل، والداليل التي عرفت هبا األنبياء، فإن أخربكم وعام أتاهم به من ق
 أنه رجل : فاعلموا، وإن مل خيربكم. واكتبوا بذلك إيل، وبوصيه،فآمنوا به

مطاع يف قومه، يأخذ الكالم بمعانيه، ويرده عىل مواليه، وتعرفوا خروج 
 .هذا النبي
 واجتمعت اليهود إىل رأس ، فسار القوم حتى دخلوا بيت املقدس:قال

 . فقالوا له مثل مقالة النصارى بقيرص،الوتج
 .فجمع رأس جالوت من اليهود مائة رجل

 وذلك ، فرسنا حتى دخلنا املدينة، فاغتنمت صحبة القوم:قال سلامن
 فأخربته ، فدخلت عليه. وأبو بكر قاعد يف املسجد يفتي الناس،يوم عروبة
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 فدخل عليه ، فأذن هلم بالدخول عليه،بالذي قدم له النصارى واليهود
 :  فقال،رأس جالوت
 جئناكم لنسألكم عن فضل ، إنا قوم من النصارى واليهود،يا أبا بكر

 ! وإال فديننا أفضل األديان؟، فإن كان دينكم أفضل من ديننا قبلناه،دينكم
 .ك إن شاء اهللاخرب سل عام تشاء أ:قال أبو بكر

 ! ما أنا وأنت عند اهللا؟:قال
 وكذلك عند نفيس إىل ،ًد كنت عند اهللا مؤمنا أما أنا فق:قال أبو بكر

 . وال أدري ما يكون من بعد،الساعة
 فصف يل صفة مكانك يف اجلنة، وصفة مكاين يف النار، :فقال اليهودي

 .ألرغب يف مكانك وأزهد عن مكاين
 . وإىل ابن مسعود مرة، فأقبل أبو بكر ينظر إىل معاذ مرة:قال

 ً. ما كان هذا نبيا:لغة أمتهوأقبل رأس جالوت يقول ألصحابه ب
ابعثوا إىل رجل لو ! أهيا القوم:  فنظر إيل القوم، قلت هلم:قال سلامن

ثنيتم الوسادة لقىض ألهل التوراة بتوراهتم، وألهل اإلنجيل بإنجيلهم، 
وألهل الزبور بزبورهم، وألهل القرآن بقرآهنم، ويعرف ظاهر اآلية من 

 .باطنها، وباطنها من ظاهرها
 وأخربته بالذي قدمت ، فقمت فدعوت عيل بن أيب طالب:عاذقال م

صىل اهللا « فأقبل حتى جلس يف مسجد رسول اهللا ،له اليهود والنصارى
 .»عليه وآله
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 فلام جاء عيل بن أيب طالب ، وكان علينا ثوب ذل:قال ابن مسعود
 .كشفه اهللا عنا
 . سلني عام تشاء أخربك إن شاء اهللا:»عليه السالم «قال عيل

 ! ما أنا وأنت عند اهللا؟:قال اليهودي
 فال أدري ، إىل الساعةً أما أنا فقد كنت عند اهللا وعند نفيس مؤمنا:قال

 .ما يكون بعد
 وال أدري ما ،ًوأما أنت فقد كنت عند اهللا وعند نفيس إىل الساعة كافرا

 ..يكون بعد
 وصفة مكاين يف ، فصف يل صفة مكانك يف اجلنة:قال رأس جالوت

 . فأرغب يف مكانك وأزهد عن مكاين،النار
مل أر ثواب اجلنة وال عذاب النار !  يا هيودي:»عليه السالم «قال عيل

فأعرف ذلك، ولكن كذلك أعد اهللا للمؤمنني اجلنة وللكافرين النار، فإن 
 ولست ،»صىل اهللا عليه وآله« من ذلك فقد خالفت النبي ءشككت يف يش

 .سالم من اإلءيف يش
) يؤمنون: لعل الصحيح( فإن األنبياء يوقنون ،محك اهللا صدقت ر:قال

 . فإن صدقوا آمنوا، وإن خولفوا كفروا،عىل ما جاؤوا به
 ! باهللا؟ً أم حممدا!؟ فأخربين أعرفت اهللا بمحمد:قال

 ولكن ،ما عرفت اهللا بمحمد!  يا هيودي:»عليه السالم «فقال عيل
 اصطفاه ،عبد من عباد اهللا و، حمدود خملوقً ألن حممدا، باهللاًعرفت حممدا

 وأهلم اهللا نبيه كام أهلم املالئكة الطاعة، وعرفهم نفسه بال ،اهللا واختاره خللقه
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 . كيف وال شبه
 . صدقت:قال
 ! فأخربين الرب يف الدنيا أم يف اآلخرة؟:قال

 ً. فمتى ما كان بفي كان حمدودا، وعاء»يف« إن :»عليه السالم «فقال عيل
 وهو حميط بالدنيا، ،لدنيا واآلخرة، وعرشه يف هواء اآلخرةولكنه يعلم ما يف ا

واآلخرة بمنزلة القنديل يف وسطه إن خليت يكرس، إن أخرجته مل يستقم 
 . فكذلك الدنيا وسط اآلخرة،مكانه هناك
 . صدقت:قال
 ! فأخربين الرب حيمل أو حيمل؟:قال

 . حيمل:»عليه السالم «قال عيل بن أيب طالب
ُوحيمل {: ً وإنا نجد يف التوراة مكتوبا!فكيف؟ :قال رأس جالوت ِ ْ َ َ

ٌعرش ربك فوقهم يومئذ ثامنية َ ََ َ َ ْ َ ِْ ٍ َِ ْ ْ ِّ َُ َ َ َ{)١(. 
 إن املالئكة حتمل العرش، والثرى حيمل اهلواء، ، يا هيودي:قال عيل

ِله ما يف الساموات وما يف {:  وذلك قوله تعاىل،والثرى موضوع عىل القدرة َِ َّ ََ َ ُِ َ َ
َاألرض و ِ ْ َ َما بينهام وما حتت الثرىْ َ ْ ََّ َ َْ َ َ ََ ُ{)٢(. 

                                     
 .  من سورة احلاقة١٧اآلية ) ١(
 .  من سورة طه٦اآلية ) ٢(
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 .)١( صدقت رمحك اهللا:قال اليهودي
  : ـ أسئلة اجلاثليق٧

املفيد، عن عيل بن خالد، عن العباس بن الوليد، عن حممد بن عمر 
الكندي، عن عبد الكريم بن إسحاق الرازي، عن بندار، عن سعيد بن 

 ، الرمحن بن قيس البرصي، عن عبد)٢(خالد، عن إسامعيل بن أيب إدريس
 : قال»رمحة اهللا عليه« عن سلامن الفاريس )٣( حدثنا ذازان:قال

مر قدم املدينة  وتقلد أبو بكر األ،»صىل اهللا عليه وآله«ملا قبض النبي 
 يتقدمهم جاثليق هلم، له سمت ومعرفة بالكالم ،مجاعة من النصارى

 .ووجوهه، وحفظ التوراة واإلنجيل وما فيهام
                                     

 ٣٠٩ ـ ٣٠٦ ص١زين الفتى يف رشح سورة هل أتى للحافظ العاصمي ج) ١(
 . ١٨١ ـ ١٧٩ ص٧والغدير ج

 عن سعيد ،حدثنا حممد بن داود:  عبد الكريم بن إسحاق الرازي قال:يف املصدر) ٢(
 .ن أيب أويس عن إسامعيل ب،بن خالد

ن بتقديم الزاي عىل الذال، والرجل مرتجم يف ازاذ:  والصحيح،هكذا يف النسخ) ٣(
، وكناه أبا عمرة »عليه السالم«رجال الشيخ يف باب أصحاب أمري املؤمنني 

 إال أنه ،الفاريس، وعده العالمة يف اخلالصة من خواص أمري املؤمنني من مرض
: الف النسخ، وترمجه ابن حجر يف التقريب عىل اخت،بدل عمرة بعمرو أو عمرأ

 صدوق ،ًأيضازاذان أبو عمر الكندي البزاز، ويكنى أبو عبد اهللا :  فقال١٦١
 .يرسل، وفيه شيعية من ثامنية، مات سنة اثنتني وثامنني
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 خيرج ً إنا وجدنا يف اإلنجيل رسوال: فقال له اجلاثليق،ا أبا بكرفقصدو
 ، يذكر أنه ذلك الرسول، وقد بلغنا خروج حممد بن عبد اهللا،بعد عيسى

 فجمع وجوه قومنا، وأنفذنا يف التامس احلق فيام اتصل ،ففزعنا إىل ملكنا
 .بنا، وقد فاتنا نبيكم حممد
ال خيرجون من الدنيا إال بعد إقامة  أن األنبياء :وفيام قرأناه من كتبنا

 فأنت أهيا ، يقتبس منهم الضياء فيام أشكل،أوصياء هلم خيلفوهنم يف أممهم
 !األمري وصيه لنسألك عام نحتاج إليه؟

 فجثا اجلاثليق ،»صىل اهللا عليه وآله« هذا خليفة رسول اهللا :فقال عمر
 فإنا جئنا ،يف الدينخربنا أهيا اخلليفة عن فضلكم علينا : لركبتيه وقال له
 .نسأل عن ذلك

 نحن مؤمنون وأنتم كفار، واملؤمن خري من الكافر، :فقال أبو بكر
 .يامن خري من الكفرواإل

 هذه دعوى حيتاج إىل حجة، فخربين أنت مؤمن عند اهللا :فقال اجلاثليق
 !أم عند نفسك؟
 . وال علم يل بام عند اهللا، أنا مؤمن عند نفيس:فقال أبو بكر

 أم أنا !؟ فهل أنا كافر عندك عىل مثل ما أنت مؤمن: اجلاثليقفقال
 !كافر عند اهللا؟
 . أنت عندي كافر، وال علم يل بحالك عند اهللا:فقال

 يف نفسك ويف، ولست عىل يقني من ً فام أراك إال شاكا:فقال اجلاثليق
 ألك عند اهللا منزلة يف اجلنة بام أنت عليه من الدين : فخربين.دينك



  ٢٧٧                         ..                                      وأسئلة أهل الكتاب.. أبو بكر: الفصل السابع
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  !؟تعرفها
 . اجلنة أعرفها بالوعد، وال أعلم هل أصل إليها أم اليف يل منزلة :فقال
 ! فرتجو يل منزلة من اجلنة؟:فقال له
 . أجل أرجو ذلك:قال

 عىل نفسك، فام فضلك يف ً وخائفا، يلً فام أراك إال راجيا:فقال اجلاثليق
 !العلم؟

  !ث إليك؟ أخربين هل احتويت عىل مجيع علم النبي املبعو:ثم قال له
 .)١( يل علمه ال، ولكني أعلم منه ما قيض:قال
 بام حيتاج إليه أمته ً فكيف رصت خليفة للنبي وأنت ال حتيط علام:قال

 ! وكيف قدمك قومك عىل ذلك؟!من علمه؟
 !  وإال أبحنا دمك، كف أهيا النرصاين عن هذا العتب:فقال له عمر

 .ً طالباًدا ما هذا عدل عىل من جاء مسرتش:فقال اجلاثليق
 فنهضت حتى ،لبسنا جلباب املذلةُ فكأنام أ:»رمحة اهللا عليه«قال سلامن 

 ، حتى جلسـ بأيب وأمي ـ فأخربته اخلرب فأقبل ،»عليه السالم« ًأتيت عليا
 .دلوين عىل من أسأله عام أحتاج: والنرصاين يقول

احلبة  سل يا نرصاين، فوالذي فلق :»عليه السالم«فقال له أمري املؤمنني 
ما يكون إال أخربتك به عن نبي   ال تسألني عام مىض وال، النسمةأوبر

                                     
 .ولكني أعلم منه ما أفىض إيل علمه: يف املصدر) ١(
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 .»صىل اهللا عليه وآله«اهلدى حممد 
 أسألك عام سألت عنه هذا الشيخ، خربين أمؤمن أنت :فقال النرصاين

 !عند اهللا أم عند نفسك؟
 أنا مؤمن عند اهللا كام أنا مؤمن يف :»عليه السالم«فقال أمري املؤمنني 

 .قيديتع
 متحقق فيه بصحة ، هذا كالم وثيق بدينه، اهللا أكرب:فقال اجلاثليق

 !يقينه، فخربين اآلن عن منزلتك يف اجلنة ما هي؟
 ال ،عىل منزلتي مع النبي األمي يف الفردوس األ:»عليه السالم«فقال 

 .أرتاب بذلك وال أشك يف الوعد به من ريب
 !نزلة التي ذكرهتا؟ فبامذا عرفت الوعد لك بامل:قال النرصاين

 وصدق النبي ، بالكتاب املنزل:»عليه السالم«فقال أمري املؤمنني 
 .املرسل
 ! فبام علمت صدق نبيك؟:قال
 . واملعجزات البينات، باآليات الباهرات:قال

حتجاج، خربين عن اهللا  هذا طريق احلجة ملن أراد اإل:قال اجلاثليق
 !تعاىل أين هو اليوم؟

 إن اهللا تعاىل جيل عن األين، ويتعاىل ، يا نرصاين:»معليه السال«فقال 
 وهو اليوم عىل ذلك، مل يتغري من ،مكان  كان فيام مل يزل وال،عن املكان

 .حال إىل حال
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جزت يف اجلواب، فخربين عن اهللا و وأ، أحسنت أهيا العامل، أجل:فقال
 فيسألك املسرتشد يف طلبه استعامل ، أمدرك باحلواس عندك،تعاىل
 !مر كذلك؟ إن مل يكن األ، أم كيف طريق املعرفة به)١(!؟واساحل

 تعاىل امللك اجلبار أن يوصف :»عليه السالم«فقال أمري املؤمنني 
 والطريق إىل معرفته صنائعه .بمقدار، أو تدركه احلواس، أو يقاس بالناس

 .عتبار بام هو منها مشهود ومعقول الدالة ذوي اإل،الباهرة للعقول
 هذا واهللا هو احلق الذي قد ضل عنه التائهون ، صدقت:ليققال اجلاث

 من أين ، وأنه خملوق،يف اجلهاالت، فخربين اآلن عام قاله نبيكم يف املسيح
 وقد عرفت ما !؟ ونفى عنه اإلهلية، وأوجب فيه النقص،أثبت له اخللق

 !!يعتقد فيه كثري من املتدينني
 ،ه اخللق بالتقدير الذي لزمه أثبت ل:»عليه السالم«فقال أمري املؤمنني 

والتصوير والتغري من حال إىل حال، والزيادة التي مل ينفك منها والنقصان، 
 والتأييد، وقد ، والكامل، وال أخرجته من العصمة،ومل أنف عنه النبوة
 .كن فيكون:  ثم قال له، خلقه من تراب، بأنه مثل آدم:جاءنا عن اهللا تعاىل

ري أن احلجاج مما يشرتك غ ،ا ال يطعن فيه اآلن هذا م:فقال له اجلاثليق
ت أهيا العامل من الرعية ن فبم ب،فيه احلجة عىل اخللق واملحجوج منهم

 )٢(!الناقصة عندي؟

                                     
 .األظهر وهو .فيسألك املسرتشد يف طلبه استعامل احلواس) ١(
 .من الرعية الناقصة عنك) ٢(
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 . بام أخربتك به من علمي بام كان وما يكون:قال
 . من ذكر ذلك أحتقق به دعواكً فهلم شيئا:قال اجلاثليق

 ، خرجت أهيا النرصاين من مستقرك:»عليه السالم«فقال أمري املؤمنني 
 خالف ما أظهرت من الطلب ً مضمرا، ملن قصدت بسؤالك لهًمستفزا

 وحذرت فيه ، وحدثت فيه بكالمي،سرتشاد، فأريت يف منامك مقاميواإل
 .من خاليف، وأمرت فيه باتباعي

 واهللا الذي بعث املسيح، وما اطلع عىل ما أخربتني به . صدقت:قال
صىل اهللا « رسول اهللا ً وأن حممدا،، وأنا أشهد أن ال إله إال اهللاإال اهللا تعاىل

 . وأحق الناس بمقامه،، وأنك ويص رسول اهللا»عليه وآله
 نرجع إىل صاحبنا فنخربه :وأسلم الذين كانوا معه كإسالمه، وقالوا

 . وندعوه إىل احلق،مربام وجدنا عليه هذا األ
 الرجل إىل احلق، وهدى من  احلمد هللا الذي هداك أهيا:فقال له عمر

 أن علم النبوة يف أهل بيت صاحبها، : غري أنه جيب أن تعلم،معك إليه
 وخترب ، برىض األمة واصطالحها عليهًمر بعده ملن خاطبت أوالواأل

 . وتدعوه إىل طاعة اخلليفة،صاحبك بذلك
 وأنا عىل يقني من أمري فيام أرسرت ، عرفت ما قلت أهيا الرجل:فقال
 .وأعلنت

 وتقدم عمر أن ال يذكر ذلك املقام بعد، وتوعد عىل ،وانرصف الناس
قتل :  لوال أنني أخاف أن يقول الناس،أم واهللا: من ذكره بالعقاب، وقال

 فساد  لقتلت هذا الشيخ ومن معه، فإنني أظن أهنم شياطني أرادوا اإلًمسلام
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 ! وإيقاع الفرقة بينها،عىل هذه األمة
 أترى كيف يظهر اهللا ، يا سلامن:»صلوات اهللا عليه«فقال أمري املؤمنني 

 .)١(!؟ً وما يزيد بذلك قومنا عنا إال نفورا،احلجة ألوليائه
 : ونقول

يصادف الباحث هذا النوع من الروايات يف كثري من املواضع، ونحن 
 :نكتفي هنا باإلشارة إىل ما ييل

  !:حدث واحد، أم أحداث؟
 أوائل هذا الفصل ربام تكونان حتكيان إن الروايتني اللتني ذكرنامها يف

واقعة واحدة، وقد حفلت كل واحدة منهام ببعض اجلزئيات والتفاصيل 
دون األخرى، فال بأس بضمها إىل بعضها البعض عىل سبيل العطف ألجل 

 .للخروج بصورة أكمل وأتم.. املقارنة بينهام
ام يظهر ولكن سائر الروايات ال بد من احلكم بأهنا وقائع متعددة ك

 .فراجع.. باملالحظة واملقارنة

                                     
ط ( و ٢٢٥ ـ ٢٢٢ ص١ واألمايل للطويس ج٥٧ ـ ٥٤ ص١٠بحار األنوار ج) ١(

 ـ ٢٢٦ ص٢مدينة املعاجز ج و٢٢١ ـ ٢١٨ص) هـ١٤١٤ سنة قمـ دار الثقافة 
بن طاووس الالتحصني و ٣٦٥  ـ٣٦١بن جرب صالهنج اإليامن  و٢٣٢
 ـ ٤٦٧مريزا النوري صللامن نفس الرمحن يف فضائل سل و٦٤١ ـ ٦٣٧ص

٤٧١. 
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  :يعجز أبو بكر اكثر من مرة
 أننا نجد أبا بكر يعجز عن السؤال الواحد مرة :ومما يثري العجب هنا

فكيف . أو مع نرصانيني أو هيوديني.. من هيودي ومرة أخرى من نرصاين
إن مل يكن اهللا قد ابتاله بعدم التمكن من ضبط أمثال هذه .. نفرس ذلك

ألمور، من حيث أن اهتاممه منرصف إىل أمور أخرى ال ربط هلا بمثل هذه ا
أو أن الرواة أنفسهم قد تومهوا طرح بعض األسئلة يف مورد، .. األمور

 .واهللا هو العامل باحلقائق.. واحلال أهنا إنام طرحت يف غريه
  :ال بد من إمام

نبياء ال أن األ:  أهنم جيدون يف كتبهم:قد عرفنا يف كالم اجلاثليق
 .يقتبس هبم الضياء فيام أشكل. خيرجون من الدنيا إال بعد إقامة أوصياء

 رضورة وجود ويص :كام أن كالم قيرص يف الرواية األخرى قد أظهر
 ..»صىل اهللا عليه وآله«للنبي 

 !:ملاذا تأخر وفودهم؟
ظر ، فلامذا انت»صىل اهللا عليه وآله«إذا كان اجلاثليق قد أخرب بظهور نبينا 

 !حتى تويف فوفد إىل املدينة؟
 :ونجيب
فلعله ابتيل بواحدة منها منعته من .  إن للتأخري آفات خمتلفةً:أوال

 .الوفود
عىل أهل مكة » صىل اهللا عليه وآله« لعله كان ينتظر ظهور النبي :ًثانيا
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صىل اهللا عليه «فلام متكن من الوفود كان . كام كان العرب ينتظرون ذلك
 . هد وتوىل األمر أبو بكرقد استش» وآله

  :الراهب خياف
.. يب بكر، وسطوة أصحابهأوقد الحظنا صاحب الذهب خيشى سطوة 

والويص ال يبطش .. »صىل اهللا عليه وآله«مع أنه جاء يطلب ويص النبي 
أن ذلك الراهب كان : فهل يمكن ان نفهم من ذلك.. بالناس بغري حق

ب منه من قبل اناس يعرف ـ من كتبه ـ أن مقام الويص سوف يغص
يتميزون بالبطش باألبرياء، أم أنه أراد ان حيتاط لنفسه أو أنه قاس ما جرى 

 .يف هذه االمة عىل ما جرى يف االمم السابقة؟
  : العلم اخلاص دليل اإلمامة

إلضافة إىل اليهودي رأس اجلالوت واجلاثليق، وكذلك من معه، باإن 
نوا يدركون أن أوصياء األنبياء هم اآلخر الذي تقدمت أسئلته قبل ذلك، كا
وليس ألحد سواهم يشء منها، .. مصدر املعرفة، ولدهيم علوم خاصة هبم

م، ووصايتهم، وأنه يقتبس منهم الضياء فيام وهبا يعرف الناس إمامته
 .أشكل

ً أنه كان يفرتض أيضا أن يكون لدى النبي :وظاهر كالم قيرص
: لسابقني، ولذلك قال قيرص لرسلهوخليفته من بعده نفس علوم األنبياء ا

 ..فسلوه عام سئل عنه األنبياء
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  :ورسله.. قيصر
 أن قيرص مجع مئة من العلامء، وأرسلهم :وقد ذكر حديث سلامن

ولعل قيرص هذا غري قيرص الذي راسله رسول اهللا . مر النبيالستكشاف أ
لكالم  ثم حاربه املسلمون يف مؤتة، حيث إن سياق ا»صىل اهللا عليه وآله«

يشري إىل اختالفه مع من سبقه يف التعامل مع هذا األمر فانه يترصف هبدوء 
 ..وبعقالنية

: مما يشري إىل..  حتذير قيرص لرسله من الغدر:غري أن ما لفت نظرنا هنا
بأنه ليس يف بالد : مع علمنا.. أنه كان يتوقع ذلك منهم أكثر من املعتاد

ء، أو املناخ ما يطمع به هؤالء، أو ما العرب من الناحية املعيشية، والرخا
إال إذا كان . يمكن تفضيله عىل األوطان، ويدعو إىل مفارقة األهل واخلالن

يعلم أنه قد حاق هبم من الظلم واملهانة، وحلقهم من األذى ما يدفعهم إىل 
 ..تفضيل بالد العرب عىل بالدهم

بالد العرب فإن . أو لعله خاف أن يلجأوا إىل عدوه التقليدي كرسى
وال بد أن يكون دافعهم إىل عمل كهذا ـ بنظره ـ هو .. تقع قرب بالد فارس

 ..احلصول عىل الدنيا، واإلنتقال إىل ما هو أفضل مما هم عليه
 .أو لعله خاف من ان حيملهم تعصبهم عىل انكار احلقائق، وتزويرها

  :ال بد من وصي وإمام
 أنه ال بد لكل نبي من :اوإذ قد ظهر من الروايات التي هذا سبيله

ًأن الذي يأيت بعد النبي ال يمكن أن يكون منتخبا : ويص بعده، فهذا يعني
ًمن الناس، ألن هذه امللكات، والعلوم، واملزايا التي يكون هبا وصيا وإماما  ً
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 ..َّال يمكن للناس أن يطلعوا عليها، فال معنى إلفساح املجال هلم الختياره
.. في نبوة النبي بنفس عدم وجود ويص بعدهوقد استدل قيرص عىل ن

 .. وداليله. يملك علومه، ومزاياه
صىل اهللا عليه «كام أن رأس اجلالوت قد نفى النبوة عن رسول اهللا 

 بمجرد ظهور عجز أيب بكر عن اجلواب، وكان أبو بكر قد اظهر نفسه »وآله
 . »صىل اهللا عليه وآله«عىل أنه هو الويص بعد النبي هلم 

  !:كان سلمان؟أين 
 أن سلامن كان :وقد أظهرت الرواية الثانية ـ وهي رواية رسل قيرص ـ

 ..بأنه سار معهم إىل املدينة: ّمع ذلك الوفد، ورصحت
 البلد املسمى ببيت املقدس، ـ يفيبدو  عىل ما ـكان  أنه :وهذا معناه

ولسلامن ذكريات يف هذا البلد، قبل أن يذهب إىل احلجاز، ويترشف 
 .»صىل اهللا عليه وآله«خول يف اإلسالم عىل يد رسول اهللا بالد

ًويبدو أن سلامن كان يسافر إىل مثل هذه املناطق، فقد كان أيضا يف 
 ..)١(ّبريوت كام دلت عليه بعض الروايات

  :سلمانكالم معاذ فهم 
ً أن يدعو رجال مل يذكر اسمه، ولكن ذكر :طلب سلامن من معاذوقد 

                                     
 ١سري أعالم النبالء ج و٣٧٤ ص٢١ وج٢٩٤ ص١٠تاريخ مدينة دمشق ج) ١(

 .٥٠٥ص
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 حيتج معاذ إىل الترصيح له باالسم، بل عرف املسمى صفته يف العلم، فلم
 .»عليه السالم«بمجرد ذكر الصفة، فبادر إىل دعوة عيل 

 ..فيهم ال حيتاج إىل بيان» عليه السالم«وداللة هذا عىل موقع عيل 
  :جواب أيب بكر يف رواية رسل قيصر

 أن جواب أيب بكر عىل السؤال األول يف الرواية :وقد يظن البعض
 .»عليه السالم«ثانية قد تطابق مع جواب عيل ال

 :غري أننا نقول
ّبل األمر عىل عكس ذلك، فإن أبا بكر، وإن كان قد قرر أنه كان عند 

ولكنه مل يثبت الكفر للطرف .. ًاهللا وعند نفسه مؤمنا إىل تلك الساعة
األمر الذي حيمل معه احتامالت أن يكون غري حمكوم بالكفر عنده، . املقابل

 . أنه ال يتيقن كفره، وهذا خلل هام ال جمال لغض النظر عنهأو
عليه «ولعله قد كان هناك من حاول أن يستفيد من جواب عيل 

 . الصالح كالم ايب بكر، وليخفف من قبحه فخانه التوفيق يف ذلك»السالم
ّولعل رواية اجلاثليق هي األصح واألوضح، ألهنا بينت أن أبا بكر 

يدري بام عند اهللا، وأن اجلاثليق كافر عند أيب بكر، وال مؤمن عند نفسه وال 
ما أراك إال : ولذلك قال اجلاثليق.. يدري أبو بكر حال اجلاثليق عند اهللا

َّشاكا يف نفسك ويف، ولست عىل يقني من دينك ً. 
  :زددت يقيناما الو كشف الغطاء 

 ما الغطاء) يل(ُلو كشف  «:هو الذي يقول» عليه السالم«ًإن عليا 
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أن يصف : ولكنه هنا ال يستجيب لطلب اليهودي منه.. )١(»ًازددت يقينا
مكانه يف اجلنة، ومكان اليهودي يف النار، رغم أن اليهودي قد أغراه بذلك 

ومع أنه . »فأرغب يف مكانك وأزهد عن مكاين«: أشد األغراء، حني قال له
ًحيحا ًأن يصف له ذلك وصفا ص» عليه السالم«قد كان بإمكان عيل 

ًوصادقا، صادرا من معدنه ً.. 
ًأن ذلك اليهودي مل يكن مؤمنا بالصلة بني  :غري أن من الواضح

                                     
 ٧ جللمعتزيلرح هنج البالغة ـش و٣١٧ ص١مناقب آل أيب طالب ج: راجع) ١(

 ٨الوايف بالوفيات ج و٨ ص١٣ وج٢٠٢ ص١١ وج١٤٢ ص١٠ وج٢٥٣ص
كشف و ١٧٥ؤول صمطالب السو ٣٧٥لخوارزمي صلاملناقب  و٧٧ص

جواهر املطالب  و٣٠٠ و ٢٦٩هنج اإليامن ص و٢٨٩ و ١٦٩ ص١الغمة ج
بحار األنوار  و٤١٣ و ٢٠٣ ص١ينابيع املودة ج و١٥٠ ص٢بن الدمشقي جال
الروضة يف  و٣٠٤ ص٨٤ وج٢٠٩ ص٦٦ وج١٣٥ ص٤٦ وج١٥٣ ص٤٠ج

 ٤ ص٤ وج٥٦ ص١تفسري أيب السعود ج و٢٣٥فضائل أمري املؤمنني ص
 ١الرصاط املستقيم ج و٥١٢الطرائف ص و١٣٧شاذان صن البالفضائل و

مستدرك سفينة  و٣٦ ص١نور الرباهني ج و٦٢ ص٢حلية األبرار ج و٢٣٠ص
اإلمام عيل بن أيب طالب  و٦٠٠ ص١٠ وج١١٩ ص٩ وج١٦٣ ص٥البحار ج

 ١٥٠لفيض القاساين صلاألصول األصيلة  و٢٣٨لهمداين صل» عليه السالم«
مشارق أنوار  و١٢٦كتاب األلفني ص و٨١ صلسيد رشف الدينلأبو هريرة و

 .١٩٥ ص٥غاية املرام ج و٩٠اإلثنا عرشية ص و٢٧٩اليقني ص



  ١١ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٢٨٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًألنه كان ال يزال مقيام عىل إنكاره للنبوة .. الويص والنبي، وبني اهللا تعاىل
من وصف » عليه السالم«والوصية عىل حد سواء، فكل ما سوف يقدمه له 

 .ً بالغيب، وقوال بغري علمًللجنة وللنار سوف يعتربه رمجا
من أن حييله إىل القاعدة العقلية التي ال » عليه السالم«فكان ال بد له 
ًأن عليه أن خيضع ملعجزة النبي، ويؤمن بنبوته أوال، ثم : مناص منها، وهي

 .ًيكون التسليم بكل ما جاء به ذلك النبي ثانيا
  :معرفة اهللا عقلية فطرية
ب عن طريق معرفة اهللا تبارك وتعاىل ليؤكد ما وقد جاء السؤال واجلوا

 : عليه أهل احلق
من أن معرفة اهللا سبحانه وتعاىل ليست بالسمع، وبإخبار األنبياء، 
ًللزوم الدور يف ذلك، وألن ذلك يوجب انسداد باب العلم هبام معا، فال 

 .يتمكن من معرفة اهللا، وال من معرفة أنبيائه
 عىل معرفة اهللا سبحانه وتعاىل بدلييل »عليه السالم«ولذلك استدل 
فدليل العقل هو استحالة أن يعرف اهللا تعاىل اخلالق .. ًالعقل والفطرة معا

 .واملطلق بمحمد املحدود واملخلوق
 .دليل الفطرة هو إهلام اهللا عباده ومالئكته طاعته، وتعريفهم نفسهو

  : راج النجاة للنصراين،أبو بكر خائف على نفسه
 اخللل يف أجوبة أيب بكر حني استدرجه اجلاثليق لإلقرار بأنه وقد ظهر

خائف عىل نفسه من اهلالك، كام أنه يرجو النجاة للنرصاين فتساوى مع 
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 ..النرصاين يف كوهنام ال يعلامن مصريمها
  :عمر يهدد اجلاثليق بإباحة دمه

ن ًوقد وجدنا عمر هيدد اجلاثليق بإباحة دمه، ملجرد أنه أخذ اعرتافا م
ًأيب بكر بأنه ال يملك علام خاصا به، كام يملك عيل  ولعل .. »عليه السالم«ً

سبب ذلك هو إدراكه خطورة هذا اإلقرار، ألنه عرف أن النتيجة ستكون 
 ..هي أن من ال يملك علم اإلمامة فهو متغلب وغاصب

  :×مبادرة علي 
 إنه :له، بقوله )اجلاثليق(ذلك النرصاين » عليه السالم«وقد بادر عيل 

سيخربه عن ما يسأله عنه مما كان وما يكون، ال من عند نفسه، وال مما يتيرس 
صىل اهللا عليه «بل من العلم الذي اختصه به حممد .. له احلصول عليه

َما ينطق عن اهلوى{، وهو النبي املعصوم، الذي »وآله ََ ِ ُ ِ ْ َ ٌ إن هو إال وحي ،َ ْ َ َ َُ ِ ِْ
َيوحى ُ{.. 

لوم غريه، وبأن مصادرها ليست مضمونة، ًوهذا يتضمن تعريضا بع
 .ألهنا ليست معصومة، وال تنتهي إىل اهللا تعاىل عامل الغيب والشهادة

  :أسئلة ملك الروم ـ ٨
 عن رجل ال يرجو اجلنة وال خياف ،وسأل رسول ملك الروم أبا بكر

 ويشهد بام ، ويأكل امليتة والدم، وال يسجد، وال يركع، وال خياف اهللا،النار
 .  وحيب الفتنة ويبغض احلق،يرىال 

 .فلم جيبه
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 . إىل كفركً ازددت كفرا:فقال عمر
 ال ، هذا رجل من أولياء اهللا: فقال»عليه السالم«فأخرب بذلك عيل 

 . ولكن خياف اهللا، وال خياف النار،يرجو اجلنة
 . وإنام خياف من عدله،وال خياف اهللا من ظلمه

 .ال يركع وال يسجد يف صالة اجلنازةو
 . ويأكل الكبد،ويأكل اجلراد والسمك

ٌأنام أموالكم وأوالدكم فتنة{وحيب املال والولد  َُ ْ ِ ْ ْ ُْ ُ ْ َ ََ َ َ َُ ََّ{)١(. 
 . وهو مل يرها،ويشهد باجلنة والنار

 .)٢(ويكره املوت وهو حق
  . فلي صاحبة وولد، يل ما ليس هللا:)٣( مقالويف ـ ٩

 . معي ظلم وجور،ومعي ما ليس مع اهللا
 .ى فأنا حامل القرآن وهو غري مفرت، خيلق اهللاومعي ما مل

 
                                     

 . من سورة األنفال٢٨اآلية ) ١(
 وبحار ١٨٠ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية( و ٣٥٨ ص٢مناقب آل أيب طالب ج) ٢(

عجائب أحكام  و٢٥٥ ص٤مستدرك سفينة البحار ج و٢٢٤ ص٤٠األنوار ج
 .١٧٧لسيد حمسن األمني صل »عليه السالم«ني أمري املؤمن

 .أي يف نص آخر) ٣(
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 .)١(»ن عيسى ابن اهللاإ« :وأعلم ما مل يعلم اهللا وهو قول النصارى
َوقالت اليهود ليست النصارى { :ق النصارى واليهود يف قوهلمّوصد َ ْ ََ ُ ََّ ِ َِ ْ َ َُ
ٍعىل يشء ْ َ َ  .. اآلية)٢(}َ
 أكله :ا حيث قالو،خوة يوسفإ كذب ،ب األنبياء واملرسلنيّوكذ
 . ومرسلون إىل الصحراء، وهم أنبياء اهللا،الذئب
 .شكرهأومحده أ ،محد النبيأنا أو
 . عيل يف قومي،نا عيلأو
 .)٣(ضعهأرفعه وأ ، رب كمي:ضعأ أرفع و،نا ربكمأو

 :ونقول
إىل آخر الرواية، إنام هي .. يل ما ليس هللا: ويف مقال: قوله من  ـ١

 فلعلها ،ً رسول ملك الروم املذكورة آنفارسالةعىل أسئلة مل ترد يف إجابات 
 قصتان وسقط الشطر األول من ام أو لعله،ًقد سقطت من النص سهوا

 ..وهذا هو الظاهر. الثانية، واتصل ما تبقى منها بآخر القصة األوىل
وقد كان ينبغي أن .  إن كالم عمر مع ذلك الرجل مل يأت يف حمله ـ٢

 وقد ظهر أن هلا معان وأجوبة صحيحة .هبايرجع يف هذه األسئلة إىل العلامء 
                                     

 .٢٢٤ ص٤٠ وبحار األنوار ج٣٥٨ ص٢مناقب آل أيب طالب ج: راجع) ١(
 . من سورة البقرة١١٣اآلية ) ٢(
 وبحار ١٨٠ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية( و ٣٥٢ ص٢مناقب آل أيب طالب ج) ٣(

 .٢٢٤ ص٤٠األنوار ج
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فلامذا هذه املبادرة من عمر التي قد .. ًاد كفرادوبليغة، وأن من يطرحها ال يز
ًترتك أثرا سلبيا عىل مكانته لدى أهل املعرفة  ..!؟ً

عليه  «أنبياء اهللا، وهم إخوة يوسفإىل كذب الالرواية لقد نسبت   ـ٣
 .. غري مقبولوهذا، »السالم
عليه «اهللا  قلت أليب عبد: جيل قالب روي عن نشيط بن ناصح الً:فأوال

 !؟أكان إخوة يوسف أنبياء» السالم
َتاهللاِ إنك {:  وهم يقولون ألبيهم!؟وكيف. تقياء ال، وال بررة أ:قال َّ ِ َ

ِلفي ضاللك القديم َِ ِ َِ ْ ََ َ{)٢(»)١(. 
ئرها  صغا:ثبتت األدلة العقلية عصمة األنبياء عن الذنوبأ قد :ًثانيا

 !؟وكبائرها، فكيف نسب الكذب ـ وهو من الكبائر ـ إىل أنبياء مرسلني
 إهنم :، وكذلك الروايات األخرى التي تقول إن هذه الرواية:ًثالثا
 مروي بطرق غري شيعة أهل وشطر منها كلها روايات ضعيفة، ،كانوا أنبياء

 .»عليهم السالم «البيت
ن احلديث عن كون تهم عشيع» عليهم السالم«لقد هنى أئمتنا   ـ٤

  .)٣(ًاالقرآن خملوق
                                     

 .وسف من سورة ي٩٥اآلية ) ١(
 ٢جنور الثقلني  و١٩٤ ص٢تفسري العيايش ج و٣١٦ ص١٢جبحار األنوار ) ٢(

 .٢٥٢ ص١١امليزان ج و٤٧ ص٣جالصايف  و٤٦٤ص
=  بحار األنوار و٥٦٨الثاقب يف املناقب ص و١٥٣ ص١رسائل املرتىض ج: راجع) ٣(
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 وفق ما ورد يف القرآن .)١( بأنه حمدث:نعم ورد الرتخيص بوصفه
َما يأتيهم من ذكر من رهبم حمدث إال استمعوه وهم يلعبون{: الكريم ْ ُُ َ ُ َ ُ ُ ْ ْْ َ ْ َ ْ ْ ِّ َ ْ َ ََ ََّ ِ ٍ ِ ِ ِ ِِ ٍ ْ ِ ْ{)٢(. 
 وهو قول النصارى  من أننا نعلم ما مل يعلمه اهللا،: ما ذكرته الرواية ـ٥
 .ًأيضا ونحن نعلم ذلك ،ال يستقيم، فإن اهللا يعلم بأهنم قالوا ذلك.. الخ

 أن اهللا ال يعلم بالولد له، ألنه غري موجود، فهو :إال أن يكون املقصود
 .)٣(من قبيل القضية السالبة بانتفاء موضوعها

                                     
 ٨٩ج و٤١٦ ص٧٥ وج٨٠ ص٥٤ وج٢٥٨ ص٥٠ وج٢٩٦ ص٤ج= 
 ٧٦ص لصدوق لالتوحيد  و٦٣٩ق صلصدولاألمايل  و١٢١ و ١٢٠ و ١١٨ص

 ٣جمناقب آل أيب طالب  و٣٨صروضة الواعظني  و٦١٠صكامل الدين  و٢٢٤و 
 ١لجزائري جلنور الرباهني  و١٤٥ ص١جلحر العاميل لالفصول املهمة  و٥٣٥ص
 .٤٥٩ ص٨جمستدرك سفينة البحار  و٥٣٢ و ٢١٣ص

 ٨٤ص ٥٤ وج٣٠ ص٥جبحار األنوار و ٢٢٧ و ٢٢٦لصدوق صلالتوحيد  )١(
نور الرباهني  و٤٥٩ ص٨جمستدرك سفينة البحار  و١١٨ ص٨٩جو
 .٥٣٨ ص١لجزائري جل

 . من سورة الشعراء٥ من سورة االنبياء وراجع اآلية ٢ اآلية )٢(
غري دقيق، بل هو من التعابري » القضية السالبة بانتفاء موضوعها«:  التعبري الرائج)٣(

 . التساحمية، التي يراد هبا إيراد صورة قضية
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  :اجلواب على أسئلة نصرانيني ـ ١٠
لفرق بني احلب والبغض ومعدهنام  ما ا: أبا بكروسأل نرصانيان

 ! والرؤيا الكاذبة ومعدهنام واحد؟ وما الفرق بني الرؤيا الصادقة!؟واحد
فلام سأاله عن ، »عليه السالم« فلام سأاله أشار إىل عيل ،فأشار إىل عمر
 :احلب والبغض قال

 ، فأسكنها اهلواء،ن اهللا تعاىل خلق األرواح قبل األجساد بألفي عامإ
 .  وما تناكر هناك اختلف ههنا، ههنا)ائتلف (ف هناك اعرتففام تعار

 .ثم سأاله عن احلفظ والنسيان
 فمهام مر بالقلب ،ن اهللا تعاىل خلق ابن آدم وجعل لقلبه غاشيةإ :فقال

 بالقلب والغاشية منطبقة مل حيفظ َّ ومهام مر،اَصَظ وحِفَوالغاشية منفتحة ح
 .ومل حيص

 . والرؤيا الكاذبة،ثم سأاله عن الرؤيا الصادقة
 ً، وجعل هلا سلطانا،ن اهللا تعاىل خلق الروحإ :»عليه السالم«فقال 

 فيمر به جيل ، سلطانهي فإذا نام العبد خرج الروح وبق،فسلطاهنا النفس
 ، فمهام كان من الرؤيا الصادقة فمن املالئكة،من املالئكة وجيل من اجلن

 .ومهام كان من الرؤيا الكاذبة فمن اجلن
 .)١( وقتال معه يوم صفني،هيسلام عىل يدفأ

                                     
= بحار  و١٧٩ ص٢ ج)ط املكتبة احليدرية(  و٣٥٧ ص٢مناقب آل أيب طالب ج) ١(
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  :صفة الوصي يف التوراة ـ ١١
عن عبد الرمحن بن أسود، عن جعفر بن حممد، عن أبيه ًروي مسندا 

 صديقان »صىل اهللا عليه وآله«كان لرسول اهللا :  قال»عليهام السالم«
» صىل اهللا عليه وآله «ً وأتيا حممدا، قد آمنا بموسى رسول اهللا،هيوديان

، وعلام »عليه السالم« وصحف إبراهيم ،ةاوسمعا منه، وقد كانا قرءا التور
 .علم الكتب األوىل

أقبال يسأالن » صىل اهللا عليه وآله«فلام قبض اهللا تبارك وتعاىل رسوله 
إنه مل يمت نبي قط إال وله خليفة يقوم :  وقاال،مر بعدهعن صاحب األ

يه من أهل بيته، عظيم القدر، جليل مر يف أمته من بعده، قريب القرابة إلباأل
 .الشأن

 !مر من بعد هذا النبي؟ هل تعرف صاحب األ:فقال أحدمها لصاحبه
 هو األصلع .ةا ال أعلمه إال بالصفة التي أجدها يف التور:قال اآلخر

 .»صىل اهللا عليه وآله« فإنه كان أقرب القوم من رسول اهللا ،املصفر
 إىل أيب بكر، فلام نظرا إليه ايفة أرشدفلام دخال املدينة وسأال عن اخلل

 .ليس هذا صاحبنا: قاال
 !؟»صىل اهللا عليه وآله« ما قرابتك من رسول اهللا :ثم قاال له

                                     
عليه «عجائب أحكام أمري املؤمنني  و٤١ ص٥٨ وج٢٢٢ ص٤٠جاألنوار = 

 .٣٧ ص٤جمستدرك سفينة البحار و ١٧٥لسيد حمسن األمني صل» السالم
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 . إين رجل من عشريته، وهو زوج ابنتي عائشة:قال
 ! هل غري هذا؟:قاال
 . ال:قال
 ! فأخربنا أين ربك؟، ليست هذه بقرابة:قاال
 ! فوق سبع ساموات:قال
  هل غري هذا؟:قاال
 . ال:قاال
 دلنا عىل من هو أعلم منك، فإنك أنت لست بالرجل الذي نجد :قاال
 .ة أنه ويص هذا النبي وخليفتهايف التور
 هبام، ثم أرشدمها إىل عمر، وذلك أنه َّ فتغيظ من قوهلام، وهم:قال

 . بطش هبامءعرف من عمر أهنام إن استقباله بيش
 !؟ من هذا النبي ما قرابتك:فلام أتياه قاال

 . أنا من عشريته، وهو زوج ابنتي حفصة:قال
 ! هل غري هذا؟:قاال
 . ال:قال
ة، ا وليست هذه الصفة التي نجدها يف التور، ليست هذه بقرابة:قاال
 !فأين ربك؟: ثم قاال له
 ! فوق سبع ساموات:قال
 ! هل غري هذا؟:قاال
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 . ال:قال
 . دلنا عىل من هو أعلم منك:قاال

 فنظرا إليه قال أحدمها ، فلام جاءاه،»عليه السالم«ا إىل عيل فأرشدمه
ة، إنه ويص هذا النبي، وخليفته اإنه الرجل الذي صفته يف التور: لصاحبه

 . والقائم باحلق من بعده،وزوج ابنته، وأبو السبطني
 ما قرابتك من رسول اهللا ، أهيا الرجل:»عليه السالم«ثم قاال لعيل 

 !؟»هصىل اهللا عليه وآل«
 .  وأنا وارثه ووصيه، وأول من آمن به، وأنا زوج ابنته، هو أخي:قال
 واملنزلة القريبة، وهذه الصفة التي نجدها ، هذه القرابة الفاخرة:قاال
 ! فأين ربك عز وجل؟،ةايف التور

 إن شئتام أنبأتكام بالذي كان عىل عهد :»عليه السالم«قال هلام عيل 
 وإن شئتام أنبأتكام بالذي كان عىل عهد نبينا ،»عليه السالم«نبيكام موسى 

 .»صىل اهللا عليه وآله«حممد 
 .»عليه السالم« أنبئنا بالذي كان عىل عهد نبينا موسى :قاال

ملك من املرشق، وملك :  أقبل أربعة أمالك:»عليه السالم«قال عيل 
من املغرب، وملك من السامء، وملك من األرض، فقال صاحب املرشق 

 !من أين أقبلت؟: غربلصاحب امل
 . أقبلت من عند ريب:قال

 ! من أين أقبلت؟:وقال صاحب املغرب لصاحب املرشق
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 . أقبلت من عند ريب:قال
 ! من أين أقبلت؟:وقال النازل من السامء للخارج من األرض

 . أقبلت من عند ريب:قال
 ! من أين أقبلت؟:وقال اخلارج من األرض للنازل من السامء

عليه « فهذا ما كان عىل عهد نبيكام موسى ،ن عند ريب أقبلت م:قال
 .»السالم

ْما يكون من ﴿:  فذلك قوله يف حمكم كتابه،وأما ما كان عىل عهد نبينا ِ ُ ُ َ َ
َنجوى ثالثة إال هو رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم وال أدنى من ذلك  ِ ِ ِ ٍ ٍَ َْ ْ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َْ ََ َ َّ َ َّْ ُ َ َ ْ َُ ُِ ِْ َ َ َِ

َّوال أكثر إال َِ َ َ ْ َ ُو معهم أين ما كانواُ هَ َ َ ْ ْ ََ َ ََ ُ..﴾)١(. 
 فام منع صاحبيك أن يكونا جعالك يف موضعك الذي :قال اليهوديان

، نجد ًنت اخلليفة حقاة عىل موسى إنك ألا فوا الذي أنزل التور!أنت أهله؟
مر وأوىل به نت أحق هبذا األ ونقرؤه يف كنائسنا، وإنك أل،صفتك يف كتبنا

 .ممن قد غلبك عليه
 . وحساهبام عىل اهللا عز وجل، قدما وأخرا:»عليه السالم«قال عيل ف

 .)٢( ويسأالن،يوقفان
                                     

 .املجادلة من سورة ٧ اآلية )١(

التوحيد  و٨٩ ـ ٨٧ص» عليه السالم« طالب قضاء أمري املؤمنني عيل بن أيب )٢(
  ١٨ ص١٠  وج٣٢٦ ـ ٣٢٤ ص٣جبحار األنوار  و١٨١ـ  ١٨٠صلصدوق ل

 .٤٤١  ـ٤٣٨ ص١جنور الرباهني  و٢٠ـ 
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 :ونقول
 :ال بأس بمالحظة ما نذكره ضمن العناوين التالية

  : يهوديان’صديقا رسول اهللا 
صىل اهللا عليه « أن هيوديني كانا صديقني للرسول :ذكرت الرواية

يف إال عىل تقدير أهنام كانا .. لتعبريوال ندري كيف نتعامل مع هذا ا.. »وآله
ًأيضا، كام ربام » صىل اهللا عليه وآله« مؤمنني بهاألصل هيوديني، ثم أصبحا 

لعلهام كانا و. يوحي به الثناء عليهام يف الرواية، وتعابري أخرى وردت فيها
 .. لسبب أو آلخر،يتسرتان عىل هذا األمر

  :نيب وصيلكل 
 خليفة للنبي يقوم باألمر يف األمة من  أن وجود:لقد ذكر اليهوديان

صىل اهللا «ال بد أن يكون للنبي فبعده أمر ثابت جلميع األنبياء السابقني، 
 .. كام كان لألنبياء السابقني خلفاء،خليفة» عليه وآله
 : أن صفات هذا اخلليفة مذكورة عندهم، وهي:وذكرا

 :هالقائم باحلق من بعدأنه الويص واخلليفة و
 .لقرابة إليه قريب اـ١
 .م اخلطر، جليل الشأني من أهل بيت عظـ٢
 ..األصلع:  إن صفته يف التوراة هي ـ٣
 )ومل نفهم املراد من هذا التعبري. (املصفر:  صفته يف التوراة ـ٤
 . أقرب القوم من رسول اهللا ـ٥
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 . إنه زوج ابنته ـ٦
 . إنه أبو السبطني ـ٧

هذا الكتاب املتداول  أن هذه األوصاف ال توجد يف :ومن الواضح
اليوم باسم التوراة، فال بد أن تكون يف نسخة التوراة احلقيقية، التي كانوا 

 .ٍخيفوهنا منذئذ
ًوقد نعى اهللا عليهم كتاباهتم نصوصا يدعون أهنا من الكتاب عندهم، 

ِيكتبون الكتاب بأيدهيم ثم يقولون هذا من ع﴿: وليست منه مزورة ِ ِ ِْ َ َ َُ َ َُ ُ ُ َْ َّ ْ ْ َِ َ ِ َ ُ ِند اهللاِ ْ ْ
ًليشرتوا به ثمنا ََ َِ ِِ ُ َ ً قليالْ ِ َ فويل هلم مما كتبت أيدهيم وويل هلم مما يكسبونَ َّ َُّ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ْ ْ ْ َُْ ٌَُ ٌِ َ ْ َ َ َ﴾)١(. 

ِقل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس ﴿: وقال تعاىل َّ ً َ َِ ِ ِ ُِ َ َ َ ًْ َ ُ َُ ِْ َ َّ ْ ْ َُ َ
ُجتعلونه قراطيس ت َ ُ َِ َ َ َُ ْ ُبدوَ ًهنا وختفون كثرياْ ِ َ َ ُ ْ ُ َ  وثمة آيات أخرى تعرضت .)٢(﴾..ََ

 .هلذا املوضوع
  :هو أخي، وأنا وارثه

 :لذينك الرجلني نقول» عليه السالم«وعن جواب عيل 
، فلم جيبهام »صىل اهللا عليه وآله«إهنام سأاله عن قرابته من رسول اهللا 

َّمثلة بأخوته له، التي عن قرابته النسبية، بل أجاهبام بقرابته املعنوية، املت
وبوراثته لعلمه، . بأمر من اهللا تعاىل» صىل اهللا عليه وآله«قررها رسول اهللا 

وإنام للزهراء » عليه السالم«ومقامه، إذ إن وراثة املال ليست لعيل 
                                     

 .البقرة من سورة ٧٩ اآلية )١(

 .األنعام من سورة ٩١ اآلية )٢(
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 .»صلوات اهللا وسالمه عليها«
م ألن األنبياء إنام يورثون خليفته.. ووراثة النبوة إنام هي للعلم واملقام

ووصيهم هذين األمرين، ألن شأن النبوة وقوامها بذلك وليس باملال، 
ثم .. ونحو ذلك. العلامء ورثة األنبياء: ولذلك ورد ـ عىل سبيل التنزيل ـ

 .أرادا أن يتأكدا من وراثته للعلم، فسأاله عن ربه، وفق ما ورد يف الرواية
  :حساسية سؤال اليهودين

ًم لعمر حساسا وربام استدراجيان وكان سؤال اليهوديني أليب بكر ث ً
فإن اليهود قائلون بالتجسيم اإلهلي، كام تدل عليه نصوص توراهتم 

وكان العرب مرشكني يعبدون األصنام، وكانوا متأثرين باليهود .. املتداولة
يف كثري من أمورهم، مبهورين هبم، فالتجسييم اإلهلي قد انتقل إليهم من 

 .. األصناماليهود، وعبادة: جهتني، ومها
ًوقد جاء سؤال اليهوديني مومها أهنام يقوالن هبذه املقولة أيضا، ألنه  ً

 ..وهو سؤال عن املكان املالزم للتجسيم! أين اهللا؟: يقول هلام
 فوق سبع :فأجاب أبو بكر وعمر بام يتوافق مع هذه النظرة، حيث قاال

 ..ساموات
س هو خليفة وهذه اإلجابة كافية لتعريف السائل بأن املجيب لي

قد جاء بالتنزيه، وال يمكن أن » صىل اهللا عليه وآله«الرسول، ألن الرسول 
ولذلك أعلن اليهوديان بأن أبا بكر وعمر ليسا .. خيالفه خليفته يف ذلك

 .»صىل اهللا عليه وآله«خليفتي رسول اهللا 
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  :السعي لإليقاع باليهوديني
جع اليهوديني إىل  ترصيح الرواية بأن أبا بكر حني أر:والالفت هنا

عمر كان عىل أمل أن يوقع عمر هبمت، مع أننا مل نجد ما يربر ذلك، فإهنام مل 
ومن كان . مظهرين اإلستعداد التباعه.. يسيئا إليه، بل طلبا معرفة احلق

 ..ال اإلساءة إليه، واإليقاع به.. كذلك، فالالزم مساعدته، وتشجيعه
  :وجه اهللا

 يف حديث طويل يذكر فيه قدوم » اهللارمحه«عن سلامن الفاريس روي 
 »صىل اهللا عليه وآله«جاثليق املدينة مع مائة من النصارى بعد وفاة النبي 

د إىل أمري املؤمنني عيل بن ِشْرُ، ثم أه أبا بكر عن مسائل مل جيبه عنهاوسؤال
 : قال له، فكان فيام سأله أن فسأله عنها فأجابه»عليه السالم«أيب طالب 

 .وجه الرب تبارك وتعاىلأخربين عن 
، فلام اشتعلت قال عيل  بنار وحطب فأرضمه»عليه السالم«فدعا عيل 

 !أين وجه هذه النار؟: »عليه السالم«
 .هي وجه من مجيع حدودها :قال النرصاين

رة مصنوعة ال يعرف وجهها، َّلنار مدب هذه ا:»عليه السالم«قال عيل 
 فأينام تولوا فثم وجه اهللا، ال ،بملغر، وهللا املرشق وابههاخالقها ال يشو

 .)١(..خيفى عىل ربنا خافية

                                     
د التوحي و٨٧ و٨٦ص» عليه السالم« قضاء أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )١(
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 :ونقول
لبيان املراد بوجه اهللا » عليه السالم« ـ إن املثال العميل الذي قدمه ١

ًتبارك وتعاىل كان رائعا، ودقيقا، لسببني ً: 
 .. دقة وروعة الصورة التي قدم هبا املعنى:أحدمها

ي، بل تعداه إىل تقديم املثال العميل،  إنه مل يكتف بالبيان اللفظ:الثاين
ًاألكثر دقة يف إظهار اخلصوصية، وأبعد أثرا يف اإلحتفاظ باملعنى الذي يراد 

ال سيام وأنه قد أفرغه يف ضمن حركة وحدث، وممارسة، وجعله . تقديمه
يتغلغل يف حنايا وجود عيني حقيقي، يمكن تلمسه باحلواس الظاهرية 

 ..بعمق بالغ
قد استخرج اجلواب من نفس السائل، حني قال » يه السالمعل« ـ إنه ٢

 ..هي وجه من مجيع حدودها: فأجاب! أين وجه هذه النار؟: له
إىل املقارنة، مع بيان ما يقتيض اإلنتقال إىل » عليه السالم«ثم نقله 

الذي هو خطوة أخرى باجتاه .. املعنى املطلوب، من خالل قياس األولوية
 . تأكيد املعنى

ِمل يكتف باإلحياء باملعنى بأسلوب التمثيل، الذي قد يفهم أن املعنى إنه  ْ ُ
يف املثال أعمق منه يف املراد بيانه، بل نقله إىل قياس األولوية ليفهمه أن 

 .املعنى يف املراد أعمق وأرسخ وأقوى منه يف املثال

                                     
 ٤٤١ ص١جنور الرباهني  و٣٢٨ ص٣جبحار األنوار  و١٨٢صلصدوق ل

 .١١٧ ص١جنور الثقلني  و١٨٣ ص١جالتفسري الصايف : وراجع



  ١١ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٣٠٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّوذلك حني بني أن النار مصنوعة . وهذا من روائع البيان اإلثبايت
وهو ال . فإذا كان ال يعرف وجهها، فهل يعرف وجه خالقها. ومدبرة

 !يشبهها؟
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  :!ير من يؤذي املسلمني بأحالمهعزت

 إن هذا ذكر أنه احتلم :وجاء بعض الناس برجل إىل أيب بكر، فقال
 .فدهش. ميأب

 اذهب به فأقمه يف الشمس، :» السالمعليه«ًوكان عيل حارضا، فقال 
 .ن احللم مثل الظلإّوحد ظله، ف

 .)١(ولكنا سنرضبه حتى ال يعود يؤذي املسلمني
 : ونقول

عاه من َّادً أن الرجل املدعى عليه قد يكون صادقا فيام :من الواضح

                                     
 ١٧٩ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية( و ٣٥٦ ص٢مناقب آل أيب طالب ج:  راجع)١(

 ٢٦٣ ص٧جالكايف و ٥١ص »عليه السالم«عجائب أحكام أمري املؤمنني و
وسائل الشيعة  و٧٢ ص٤جمن ال حيرضه الفقيه  و٥٤٤ص ٢جعلل الرشائع و
 ٤٥٨ ص١٨ج )دار اإلسالميةط (  و٢١١ ص٢٨ج )مؤسسة آل البيتط (
 ٢٥ججامع أحاديث الشيعة  و١١٩ ص٧٦ وج٣١٣ ص٤٠جبحار األنوار و

 ٨٣٥ ص٥جكنز العامل  و٤١١ ص٦جلصنعاين لاملصنف  و٤٩٢ و ٤٩١ص
 .١٧٢ ص٣٢ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق و
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حتالم، ألنه غري أنه ال معنى ملعاقبته عىل هذا اإل. احتالمه بأم ذلك الرجل
 .. أو يزجر عنه،يصح أن يؤمر به ال هو مما ً اختياريا له، وًليس فعال

 بمثابة :ًـ أيضا» عليه السالم«عىل أن احللم ـ كام قال أمري املؤمنني 
فإن صح إجراء احلد عىل .  فهو ال حقيقة له وراء التخيل والتوهم،الظل

 ..متلالظل صح إجراء احلد عىل املح
. س فيه أذى للمرأة ولذوهيالكن نفس جهر هذا الرجل بحلمه للنا

وليس له أن .. وهو يثري لدى الناس ختيالت يرغب الناس بعدم إثارهتا
برضب ذلك » عليه السالم«يؤذي املؤمنني، ولو هبذا املقدار، لذلك حكم 

 .»صلوات اهللا وسالمه عليه«الرجل حتى ال يعود يؤذي املسلمني كام قرره 
  :املسجد الذي يسقط و×علي 

 أراد قوم عىل عهد أيب :قال» عليه السالم«ن أيب عبد اهللا أبو بصري ع
 فعادوا ، فكان كلام فرغوا من بنائه سقط، بساحل عدنًبكر أن يبنوا مسجدا

 إن كان عند أحد منكم : وسأل الناس وناشدهم، فخطب،فسألوه .إليه
 .علم هذا فليقل

ه يف  احتفروا يف ميمنته وميرست:»عليه السالم«فقال أمري املؤمنني 
 :  فإنه يظهر لكم قربان مكتوب عليهام،القبلة

 ن،ات ومها جمرد. متنا ال نرشك باهللا العزيز اجلبار،ختي حباءأ وى،أنا رضو
 فإنه ، ثم ابنوا مسجدكم، وادفنومها، وصلوا عليهام، وكفنومها،فاغسلومها
 .يقوم بناؤه
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 .)١(»عليه السالم« فكان كام قال ،ففعلوا ذلك
  :هادتني هو ذو الش×علي 

صىل اهللا عليه «ن النبي أ : عن ابن عباس، عن الضحاك،ابن جريح
عرايب املال  فلام قبض األ،عرايب ناقة بأربعامئة درهمَاشرتى من أ» وآله
 . والناقة يل،الدراهم: صاح

 .عرايبأل اقض فيام بيني وبني ا:»صىل اهللا عليه وآله « فقال،فأقبل أبو بكر
 .البينة تطلب ، القضية واضحة:فقال

 . كاألول فقال،فأقبل عمر
  !؟ أتقبل الشاب املقبل:فقال، »عليه السالم«فأقبل عيل 
 . نعم:قال

 فإن كان بمحمد ، والدراهم درامهي، الناقة ناقتي:عرايبفقال األ
 .فليقم البينة عىل ذلك) كذا( ًشيئا» صىل اهللا عليه وآله«

صىل اهللا عليه  « خل عن الناقة وعن رسول اهللا:»عليه السالم«فقال 
 فاجتمع أهل احلجاز ،فاندفع فرضبه رضبة. فلم يفعل ، ثالث مرات،»وآله

 ً. بل قطع منه عضوا: وقال بعض أهل العراق.نه رمى برأسهأ

                                     
بحار  و١٧٩ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية( و ٣٥٦ ص٢ناقب آل أيب طالب جم) ١(

 ٣٨٣ ص٨جمستدرك سفينة البحار  و٢٩٧ ص٤١ وج٢٢١ ص٤٠جاألنوار 
 .٢٢٣صبن طاووس الفرج املهموم  و١٩٠ ص١جاخلرائج واجلرائح و
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 وال نصدقك عىل أربعامئة ، نصدقك عىل الوحي، يا رسول اهللا:فقال
 !درهم

:  فقال،امإليه» صىل اهللا عليه وآله« فالتفت النبي :ويف خرب عن غريه
 .  ال ما حكمتام به،هذا حكم اهللا

 عن الصادق ،ًتسعني درمهايف عرايب آخر َأورواية أخرى يف حكومة 
 : قال»عليه السالم«

 !عرايب؟ يا عيل أقتلت األ:»صىل اهللا عليه وآله«قال رسول اهللا 
 .)١( ومن كذبك فقد حل دمه، ألنه كذبك يا رسول اهللا:قال
 :ونقول

 :اية ما ييلتعلمنا هذه الرو
ولكنهام .. وكذلك عمر..  إن أبا بكر قد اعترب القضية واضحة ـ١

ستفادة يف قضائه من مجيع ًغفال عن أن القايض جيب أن يكون قادرا عىل اإل
ًوال يكفي أن يعرف شيئا، وتغيب عنه أشياء، .. القوانني والضوابط اإليامنية

                                     
 و ١٧٩ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية(و  ٣٥٧ ص٢مناقب آل أيب طالب ج: راجع) ١(

 وراجع ٦٠ ص٣ جبويه يف األمايل، ومن ال حيرضه الفقيهعن ابن با ١٨٠
 واألمايل للصدوق ١٠٨ ـ ١٠٦ ص٣ج )ط مركز النرش اإلسالمي( و ٦١ص
مستدرك الوسائل  و٢٣٨ واإلنتصار ص١٦٣ص) ط مؤسسة البعثة( و ٩١ص
جامع أحاديث  و٢٤١ و ٢٢٢ ص٤٠جبحار األنوار  و٣٨٣ ـ ٣٨٢ ص١٧ج

 .٩٩ ـ ٩٧ ص٢٥جالشيعة 
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 .ا حفظهفلعل ما غاب عنه كان أشد أمهية يف إحقاق احلق مم
  يعتصم بمقامه والمل» صىل اهللا عليه وآله«ي  النبنأ: ًأيضا وتعلمنا  ـ٢

 بل أفسح املجال لتأخذ القضية مداها، وفق الرشع ،ستفاد من سلطانها
: »عليه السالم« ثم من عيل ، ثم من عمر،فطلب من أيب بكر. الذي جاء به

 .أن يتوىل القضاء بينه وبني ذلك األعرايب
 إن كان ،سأل األعرايب» صىل اهللا عليه وآله«أنه : ًأيضا  ويالحظ ـ٣

 نصاف اإليف وهذا هو الغاية .أو ال يقبل» عليه السالم«يقبل بقضاء عيل 
 .والتواضع
ثابت،  إن هذه القضية هي نفس القضية التي تنسب إىل خزيمة بن  ـ٤

ة يف قضي» صىل اهللا عليه وآله«حني شهد للنبي .  بذي الشهادتنيحيث سمي
 . ولكنه مل يقتل األعرايب،الفرس

، ، ومرة مع خزيمة»عليه السالم« مرة مع عيل ،من اجلائز تكرر احلادثة
لتعدد  ويشهد .»عليه السالم«الذي ربام يكون قد استفاد من موقف عيل 

 .)١( فراجع وقارن، اختالف عنارص الروايةاحلادثة

                                     
املجموع : وراجع. غريه عن الكايف، و١٦ و ١٥ ص٤ قاموس الرجال ج:راجع) ١(

 ٥جنيل األوطار  و٣٤٧ ص٨جبن حزم الاملحىل  و٢٢٤ ص٢٠جلنووي ل
مؤسسة آل ط (وسائل الشيعة  و١٠٨ ص٣جمن ال حيرضه الفقيه  و٢٧١ص

ختصاص اإل و٢٠١ ص١٨ج )دار اإلسالميةط ( و ٢٧٦ ص٢٧ج )البيت
=  ٥جد ـمحأمسند  و١٠١ ص٢٥جة ـث الشيعـاديـع أحـجام و٦٤صد ـلمفيل



  ١١ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٣١٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف املسألة ومل يذهب إىل  مل يبادر إىل القضاء»صىل اهللا عليه وآله« إنه  ـ٥
من عني للقضاء من قبله، بل ساق األمور باجتاه اختيار قايض حتكيم مقبول 

 .من قبل الطرف اآلخر
 مل جيعل ابا بكر وعمر قاضيي حتكيم بل »صىل اهللا عليه وآله«  ـ٦

عليه «أمرمها باعطاء احلكم الذي يريانه مبارشة، ثم رفضه، فلام جاء عيل 
 عىل األعرايب قبول حكمه، فاعلن »ىل اهللا عليه وآلهص« عرض »السالم

 .رضاه به
 كان يعلم أن ابا بكر وعمر ال »صىل اهللا عليه وآله« أنه :وهذا يعطي

وأراد أن يعرف الناس ذلك ولكنه .. يعرفان احلكم الرشعي يف هذه القضية

                                     
 ١٧ ص٢جلحاكم لاملستدرك  و٣٠١ ص٧جسنن النسائي  و٢١٥ص= 
 ٨جفتح الباري  و١٤٦ ص١٠ وج٦٦ ص٧جلبيهقي لالسنن الكربى و

لحارث بن لبغية الباحث  و٣٦٧ و ٣٦٦ ص٨جلصنعاين لاملصنف  و٣٩٨ص
بري املعجم الك و٤٨ ص٤جلنسائي لالسنن الكربى  و٣٠٥صأيب أسامة 

تفسري  و٣٧٢ ص٧جلبيهقي لمعرفة السنن واآلثار و ٣٧٩ ص٢٢جلطرباين ل
الطبقات الكربى  و٣١٠صالدرجات الرفيعة  و٣٤٤ ص١ج القرآن العظيم

إمتاع األسامع  و٣٦٧ ص١٦جتاريخ مدينة دمشق  و٣٧٨ ص٤جبن سعد ال
 .٣٨٣ ص٣جالسرية احللبية  و١٦٥ ص١٣ج

صىل «كان من أفراس رسول اهللا و القضية، الفرس الذي كان مدار هذه: واملرجتز هو
 .»اهللا عليه وآله
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ًكان واثقا من صحة قضاء عيل فطلب من االعرايب ان يعلن إن كان يرىض 
 ..ئه أو ال يرىضبقضا

  :شرب اخلمر وال يعلم بتحرميها
 فقال ،ن أبا بكر أراد أن يقيم احلد عىل رجل رشب اخلمرإ :ويقولون

ومل يعلم وجه  ، فارتج عليه.ين رشبتها وال علم يل بتحريمهاإ: الرجل
 .القضاء فيه

 .يسأله عن ذلك» عليه السالم« عيل فأرسل إىل
 يطوفان به عىل جمالس املهاجرين  مر نقيبني من رجال املسلمني:فقال
 أو أخربه بذلك ، هل فيهم أحد تال عليه آية التحريم: وينشداهنم،واألنصار

 فأقم ،ن شهد بذلك رجالن منهمإ ف!؟»صىل اهللا عليه وآله«عن رسول اهللا 
 . وخل سبيله،ن مل يشهد أحد بذلك فاستتبهإ و،احلد عليه

ً وكان الرجل صادقا.. ذلكففعل ذلك أبو بكر، فلم يشهد عليه أحد ب
 .)١(خىل سبيلهفاستتابه، و ،يف مقاله

                                     
 ١٧٨ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية( و ٣٥٦ ص٢مناقب آل أيب طالب ج) ١(

 وهتذيب األحكام ٢٤٩ و ٢١٦ ص٧ والكايف ج١٩٩ ص١جللمفيد اد واإلرش
 ١٦٤ و ١٥٩ ص٧٦ج و٢٩٩ و ٢٩٨ ص٤٠ج وبحار األنوار ٩٤ ص١٠ج
دار ط (  و٢٣٢ و ٣٣ ص٢٨ج )البيتمؤسسة آل ط (وسائل الشيعة و

 = ١١٤و  ١٩ ص١٨جمستدرك الوسائل  و٤٧٥ و ٣٢٤ ص١٨ج )اإلسالمية
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 :ونقول
ت من صدق هذا الرجل الذي ّ هذه املسألة إنام حتتاج إىل التثب ـ١

ًوهو أمر قد يبدو للوهلة األوىل بعيدا، .  أنه ال يعلم بتحريم اخلمر:عىَّاد
ه ب معحيث إن حتريم اخلمر قد تكرر، وشاع وذاع إىل حد أصبح يصع

ًذلك ممكنا يف حق من تصديق  وإن كان َّتصديق من يدعي عدم العلم به،
هل أ يكون من يف حق منو. يعيش يف البادية، وال خيالط أهل العلم والدين

ً إال نادرا جداهلم احلصول عىل ثمن اخلمراحلاجة الذين ال يتهيأ   مع كونه ً
سمع ما يدور بينهم قليل االختالط مع الناس الذين يرشبوهنا يف الرس، فال ي

فاحتاج ذلك إىل سؤال العارفني باآليات . من مهس حول هذا املوضوع
و أريم اخلمر، يات حتآهذا الرجل عىل  إن كان أحدهم قد قرأ ،وباألحكام

 ..سمعه النهي عنهاأ
إذا كان هذا الرجل مل يعلم بتحريم اخلمر، فهو مل يرتكب : قد يقال  ـ٢

 !.؟تتابتهًحراما، فام معنى األمر باس
 أن يتعهد بعدم معاودة الرشب :ستتابة هو أن املراد باإل:وجواب ذلك

 .ستتابة عن املعصية وليس املراد اإل،للخمر من حينه

                                     
 و ٢٩٨ و ٢٩٧ ص٢٥ججامع أحاديث الشيعة  و٨١صخصائص األئمة و= 

 ٣٠٤ ص٢جنور الثقلني  و٣٧٩ ص٢جلراوندي لفقه القرآن  و٥١٦ و ٥١٥
 ٥جاية املرام غ و٦٨صلحيل لكشف اليقني  و٣٦٨صبن جرب الهنج اإليامن و

 .٥٠ و ٤٩ و ٤٨ص »عليه السالم«عجائب أحكام أمري املؤمنني  و٢٧١ص
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  :مات زوجها ساعة خماضها
) أي يف الصباح (ًةرْكُأبا بكر عن رجل تزوج بامرأة برجل وسأل 

 .فلم يعرف. بن واألم مرياثه االز فحا،فولدت عشية
 فلام متخضت ، هذا رجل له جارية حبىل منه:»عليه السالم«عيل فقال 

 .)١(مات الرجل
 فأعتقها وتزوجها بكرة، فولدت ،أي كانت اجلارية حبىل من املوىل

 .)٢(امت املوىلف ،عشية
وفاكهة وأبا:  
ًوفاكهة وأبا{: عن قوله تعاىلسئل  بكر اأب أن :وروا ًّ َ ََ َ ِ َ{)٣(. 
 أم !؟ذهبأ أم أين !؟ية أرض تقلنيأ  أو!؟ أي سامء تظلني:فقال

 وأما ،ما الفاكهة فأعرفهاأ !؟صنع إذا قلت يف كتاب اهللا بام مل أعلمأكيف 
 .)٤(علمأاألب فاهللا 

                                     
وبحار  ١٧٩ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية(و  ٣٥٦ ص٢مناقب آل أيب طالب ج) ١(

 .١٧٦ص» عليه السالم«عجائب أحكام أمري املؤمنني  و٢٢١ ص٤٠األنوار ج

 .٢٢١ ص٤بحار األنوار ج) ٢(

 . من سورة عبس٣١اآلية ) ٣(
 ١٨٠ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية( و ٣٥٨ و ٣٥٧ ص٢مناقب آل أيب طالب ج) ٤(

= اد من ـاملستجو ٢٠٦صارة ـول املختـالفص و٢٠٠ ص١واإلرشاد للمفيد ج
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 بلغ أمري املؤمنني  ذلكنإ :»عليهم السالم«ويف روايات أهل البيت 
ًوفاكهة { :ن قولهإ و،ن األب هو الكأل واملرعىإ:  فقال،»عليه السالم« َ ِ َ َ
ًوأبا ّ نعامهم مما  وخلقه هلم وأل، اعتداد من اهللا عىل خلقه فيام غذاهم به}ََ

 .)١(حييى به أنفسهم
 :ونقول
 أن السائل قد طلب من أيب بكر : قد يتخيل القارئ جلواب أيب بكر ـ١

ًاحدى الكبائر، وأنه أصبح حمارصا وجمربا عىل فعلأن يرتكب  ها، وال مناص ً
 .له منها

                                     
الصايف  و٢٤٧ و ١٤٩ ص٤٠ وبحار األنوار ج١١٧ص) املجموعة( اإلرشاد= 
 ٢١٢ ص٢٠جامليزان  و٥١١ ص٥جنور الثقلني  و٤٠٢ ص٧ وج٢٨٦ ص٥ج
عجائب أحكام أمري املؤمنني  و٦٩كشف اليقني ص و٣٦٩ص اإليامن هنجو
 .١٧٥ص» عليه السالم«

ط املكتبة (و  ٣٥٨ و ٣٥٧ ص٢بن شهر آشوب جالمناقب آل أيب طالب ) ١(
عن فتيا اجلاحظ، وتفسري الثعلبي، واإلرشاد للمفيد  ١٨٠ ص٢ج) احليدرية

 ٤ج) تفسري( والربهان ٣١٧ ص٦الدر املنثور ج:  وراجع٢٠٠ ص١ج
 ٤٠ وبحار األنوار ج٢١٢ ص٢٠جامليزان  و٥١١ ص٥ ونور الثقلني ج٤٢٩ص
 ١٤٠٨ ص٢جاألصفى  و١١٦ص) املجموعة(املستجاد من اإلرشاد  و٢٢٣ص

عليه «عجائب أحكام أمري املؤمنني  و٣٦٩صهنج اإليامن  و٤٠٢ ص٧الصايف جو
 .١٧٥ص» السالم
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، وختليصه من البالء الذي هو ةلنجداًاإلستغاثة، طالبا اندفع بام يشبه ف
 : قالحتى فيه؛ 

 أم كيف !؟ أم أين أذهب!؟ أو أي أرض تقلني!؟أي سامء تظلني«
 .»إذا قلت يف كتاب اهللا بام مل أعلم! ؟أصنع
بام ألزم به نفسه، حني   إن الناس حني يسألون أبا بكر، فإنام يلزمونه ـ٢

يرجع الذي  وهو املقام. »صىل اهللا عليه وآله« لتصدى ملقام خالفة الرسو
 فلامذا يتربم..  وما حيتاجون إليه ملعرفة أحكام دينهم،إليه الناس فيام ينوهبم

 !؟وملاذا يستغيث !؟إذن
 إن الناس إذا الموا أبا بكر، فإنام يلومونه عىل عدم معرفته بأحكام  ـ٣

 ولو فعل ذلك، .الدين، ولكنهم ال يرضون منه أن يقول بام ال يعلم
 ..واطلعوا عليه، فإنه لن يسلم من اإلعرتاض عليه، واإلدانة له

ًمتاعا { قد فرست اآلية التالية لتلك اآلية معنى األب، حيث قالت  ـ٤ َ َ
ْلكم وألنعامكم ُْ ْ ُِ َ ََ أن األب هو متاع األنعام، كام تكون : َّ فدلت عىل)١(}َ

 ..ًالفاكهة متاعا لبني اإلنسان
  : قوم لوط، حيرقمن يعمل عمل

 كتب :، قال»عليه السالم«وروي عن عبد اهللا ميمون، عن أيب عبد اهللا 
 : بكر أيب خالد إىل

                                     
 . من سورة النازعات٣٣اآلية) ١(
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يف أما بعد، فإين أتيت برجل قامت عليه البينة أنه يؤيت . سالم عليك
 .دبره كام تؤتى املرأة

 . اقتلوه:فاستشار فيه أبو بكر، فقالوا
: ، فقال»عليه السالم«يب طالب فاستشار فيه أمري املؤمنني عيل بن أ

 .ًأحرقه بالنار، فإن العرب ال ترى القتل شيئا
 !؟ ما تقول:قال لعثامن
 . أقول ما قال عيل، حترقه بالنار:قال

 .)١( أن أحرقه بالنار:فكتب إىل خالد
  :ونقول

 :لدينا العديد من املالحظات، نذكر منها
 عمر فيها، فأشار هذه القضية يف عهد عمر، فاستشارتكرر نظري   ـ١

 دون ، أن أبا بكر استشار يف هذا األمر:يعنيقد وذلك . عيل عليه بام سيأيت
اكتفى به، وكتب » عليه السالم«أن يعلم عمر، فلام عرف اجلواب من عيل 

لعل بعض األسباب دعته إىل أن يتسرت عىل هذا و.. إىل خالد بتنفيذ احلكم
                                     

ط (  و١٦٠ ص٢٨ج )مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة  و١١٢املحاسن ص )١(
بحار األنوار  و٧٩ ص١٨جمستدرك الوسائل و ٤٢١ ص١٨ج )اإلسالميةدار 
  ٤جنصب الراية  و٤٣٤ ص٢٥ججامع أحاديث الشيعة و ٦٩ ص٧٦ج

 ٥٠٢ ص١٣جرياض املسائل  و٤٩٥ ص١٠ج) ج.ط(كشف اللثام و ١٤٢ص
 .٣٨١ ص٤١ججواهر الكالم و
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 .هاألمر ما أمكنه، حتى إنه مل يعلم عمر ب
أو لعله اعلمه به لكن عمر أراد أن ال حيرق فاعل ذلك األمر الشنيع 

 ..ًبالنار، فطلب له حكام أخف
ن املطلوب أألمره بحرقه يشري إىل » عليه السالم« إن تعليل عيل  ـ٢

ن إحيث . ًأيضا أن تكون رادعة عن الفعل لغري الفاعل :بالعقوبة هو
ًفإنه ال يعود رادعا هلم عن ارتكاب ًالعرب إذا كانوا ال يرون القتل شيئا، 

 . الشنيعفعلهذا ال
 أن القتل إنام هو للرجال، الذين هلم دور وموقع، :بل قد يعترب البعض

ِّوقد يسهل ذلك عليهم .. بل قد يعتربون القتل مصدر فخر واعتزاز هلم
ألن عقوبتها ال . نها بنظرهمِّارتكاب نفس هذه املعصية الشنيعة، وحيس

ًصا، وحطا من مقام فاعلهاتوجب انتقا ً.. 
بعقوبة  إن مربر هذه اإلستشارة إن كان هو عدم معرفة اخلليفة  ـ٣

 غري مقبول بالنسبة ملن يضع نفسه يف موقع فهذا.. مرتكب هذه املعصية
 ..، ويضطلع بمهامته»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

أعظم، ًوإن كان عارفا باحلكم لكنه أراد تغيريه، فاملصيبة تكون 
 .. واملرارة أشد

ًوإن كان عارفا باحلكم، لكنه كان يرى أن هذه العقوبة ليست إهلية، 
، وأنه ال مانع من استبداهلا »صىل اهللا عليه وآله«إنام هي من نتاج رأي النبي 

 ..فهذا هو البالء املربم، والداء الذي ال دواء له. برأي جديد
، »عليه السالم« بكالم عيل ر مل نعرف السبب يف عدم اقتناع ايب بك ـ٤
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هل أراد أن ال يظهر . حتى توجه إىل عثامن، وطلب منه أن يبدي رأيه
أراد أن يستدرج عثامن ليديل برأي آخر لكي يأخذ أو ! ؟اإلنقياد لقول عيل

، ليظهر للناس أنه إنام يقول به، لكي يظهر املخالفة لعيل، املستبطنة لتخطئته
 ! حابة؟برأيه كام يقول غريه من الص

ًعلام خاصا به، » صىل اهللا عليه وآله«أنه مل يتلق من رسول اهللا  :مما يعني ً
 .وأنه ال متيز له عىل غريه يف الرشيعة واألحكام وسواها

باإلمامة، » عليه السالم«وذلك يسقط املقولة التي تؤكد عىل أحقيته 
 . واإلتباع له، واإلقتداء به

، »صىل اهللا عليه وآله« رسول اهللا وقد بذلت حماولة من هذا القبيل مع
ال ينطق عن اهلوى، » صىل اهللا عليه وآله«ًفجاء القرآن بتكذيبها، ومقررا أنه 

 .إن هو إال وحي يوحى
، ألنه يريد التخفيف »عليه السالم«أم أنه أراد أن يتخلص من رأي عيل 

 .عىل فاعل ذلك األمر الشنيع
أشار عليه بقتل ذلك  أما السبب يف عدم عودته إىل رأي من  ـ٥

حني . قد قطع عليه الطريق يف ذلك» عليه السالم«ً أن عليا :العايص، فهو
ًبني له أن جمرد القتل ليس رادعا لذلك الشخص، وال لغريه، بل قد يعطي  ّ

 .نتيجة مغايرة للنتيجة املتوخاة منه
  !!:أبو بكر يقول يف الكاللة برأيه
فيها برأيي، فإن أصبت فمن اهللا،  أقول :سئل أبو بكر عن الكاللة، فقال
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 .)١()أراه ما خال الولد والوالد(وإن أخطأت فمن نفيس، ومن الشيطان، 
 ما أغناه عن الرأي يف :، فقال»عليه السالم«فبلغ ذلك أمري املؤمنني 

هذا املكان، أما علم أن الكاللة هم األخوة واألخوات من قبل األب 
 عىل حدهتا، قال اهللا ًأيضاومن قبل األم واألم، ومن قبل األب عىل انفراده، 

 : ًعز قائال
ُيستفتونك قل اهللاُ يفتيكم يف الكاللة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله { َ َ ُ َ ََ َ َ َ َ َ ْ ٌُ ُ َْ ُ ْ ْ ُ ْ ََ ٌَ َ َ ُ َِ ِِ ِ ِ ْ ِْ

ٌأخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن مل يكن هلا ولد َ ٌ َْ ُ ََ ْ َ ُ َ ََْ َُ َُ َ َ َْ ْ ِ َ َِ َ ِ َ ُ{)٢(. 
  : ّوقال جلت عظمته

ٍوإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد { ِ َِ ُ َ ُ َِّ َ ً َ ُ ٌُ ََ ٌ ْ ٌُ َ ٌَ َ ََ ْ َ ُ َ َ ْ ِ
ِمنهام السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم رشكاء يف الثلث ِ ِ ُِ ُّ ُ َِ ُ َ ْ ََ َْ َ ُُّ َُ ََ َ ْ َُ ُ ْ ِ ُ ْ{)٣(. 

إين ألستحي أن أرد : فلام استخلف عمر قال «:زاد يف نص آخر قوله
 .)٤(»أبو بكرًشيئا قاله 

                                     
 .  تذكر يف البحار، واإلرشادهذه الفقرة مل) ١(
 .  من سورة النساء١٧٦اآلية ) ٢(
 .  من سورة النساء١٢اآلية ) ٣(
 ٤٠األنوار جبحار  و١٥١ والفصول املختارة ص٢٠١ و ٢٠٠ ص١اإلرشاد ج) ٤(

 . ٦٩صكشف اليقني  و٣٦٩صهنج اإليامن  و٣٤٤ ص١٠١ج و٢٤٧ص
 ورشح ٢٦٥ ص٢ سنن الدارمي ج:إنه يقول يف الكاللة برأيه، ذكره يف: وقول أيب بكر

=  ٦جللبيهقي ربى ـ والسنن الك٢٠٢ و ٢٠١ ص١٧زيل جـة للمعتـهنج البالغ
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 : ونقول
 : ال حاجة إىل اإلفاضة يف بيان امر الكاللة، غري أننا نقول باختصار

يف معنى الكاللة هو ظاهر » عليه السالم«إن ما ذكره أمري املؤمنني   ـ١
جل، اآلية الرشيفة، وذكروا يف بيان سبب ترشيع هذا احلكم أنه إذا مات الر

ًومل خيلف ولدا وال والدا،   مات عن ذهاب طرفيه، فسمي ذهاب يكون قدً
 : الطرفني كاللة، قال ابن األعسم

 ْتـــعـنـا مـهـنـألب مـة لـاللـك    ْالث اجتمعتـالالت الثـإذا الك
 ث عىل ما فصالـلـثـال أو دســس    ىلــة األم عـاللـرت كـصـتـواق

                                     
وكنز  ٣٧٦ ص٤ج) ط دار الفكر(و  ٣٠ ص٦ وجامع البيان ج٢٢٤ص= 

 ٨٢ ص١ وأعالم املوقعني ج٣٣٣ ص١ وتفسري اخلازن ج٧٩ ص١١العامل ج
 ٤١٥ ص١١ ج واملصنف البن أيب شيبة٣٠٤ ص١٠واملصنف للصنعاين ج

. ٧٧ ص٥واجلامع ألحكام القرآن ج ٤٧٠ ص١ج لقرآن العظيمتفسري او
عون املعبود  و٣١٠صلشريواين ل» عليهم السالم«مناقب أهل البيت : وراجع

 ٦٢صمعرفة علوم احلديث  و٢٦صتأويل خمتلف احلديث  و٣٧١ ص٩ج
 ٢٩١ ص١جختريج األحاديث واآلثار  و٤٩ ص٥جمعرفة السنن واآلثار و
 ٤جأضواء البيان  و٤٦٥ ص٢جالفتح الساموي  و٤٠ ص٥جلراية نصب او

أصول الرسخيس  و٨٢٣ ص٦جبن حزم الحكام األ و٣٤٢ ص٧ وج١٩٤ص
لرازي لاملحصول  و٣٦١ و ٢٨٩ و ٢٨٧صلغزايل لاملستصفى  و١٣٣ ص٢ج
 .١٨٧ و ٤١ ص٤جآلمدي لحكام األ و٣٣٤ ص٤ج
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 أبــــأم وبـــالالت بــكـن الـم    بـوأعطي الباقي الذي قد انتس
 ةـاللـكـق الـلـطـي مــة فـاريـج    ةــــالـة ال حمـمـسـقـ الذهـوه

 وتطلق الكاللة عىل مطلق الكاللة عدا الوالد والولد، ومراده :ثم قال
 .)١( األخوة واألخوات:هنا
أن الكاللة هي من ال ولد له خاصة، : ً إن أبا بكر كان يرى أوال ـ٢

قرأت رجعا إىل ما وكان يشاركه يف رأيه هذا عمر بن اخلطاب، ثم 
 .)٢(سمعتو

 أن :وقد اختلف أبو بكر وعمر فيها، وكان عمر يرص عىل قوله، وهو
 .)٣(الكاللة ما ال ولد له

 إنه ال ريب يف حرمة اإلفتاء بالرأي، حتى لو أصاب، فإن أحكام  ـ٣
                                     

 . ٩٢ ص٥ ج)ألعلميط دار ا(دائرة املعارف ) ١(
فتح القدير  و٧٧ ص٥واجلامع ألحكام القرآن ج ١٠٥  و١٠٤ ص٧ر جالغدي) ٢(

تفسري البحر  و١٨ ص٢جبن عطية األندليس الاملحرر الوجيز  و٤٣٤ ص١ج
 .١٩٦ ص٣جاملحيط 

ط دار (و  ٥٩٥ ص١ جالقرآن العظيمتفسري و ١٠٥ ص٧الغدير ج: راجع) ٣(
 وصححه، وتلخيصه ٣٠٤ ص٢ومستدرك احلاكم ج ٤٧١ ص١ج) املعرفة

املصنف و. ٢٢٥ ص٦والسنن الكربى ج) هبامشه يف نفس الصفحة(هبي للذ
كنز العامل  و٤٠٢ ص٧جبن أيب شيبة الاملصنف  و٣٠٣ ص١٠جلصنعاين ل

 .٣٧٩ ص٤ججامع البيان  و٧٩ ص١١ج
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 .اهللا توقيفية حتتاج إىل التعلم، ألن دين اهللا ال يصاب بالعقول
ٌوإن كان رجل {:  فقد قال تعاىل،كورة يف القرآن إن آية الكاللة مذ ـ٤ ُ ََ َ َْ ِ

ُيورث كاللة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهام السدس فإن كانوا  ُ ََ ٌ َْ ِ َ َُ َ ُ َُ ْ ٌ ْ ٌُّ َ ْ َ َُ ُ ِ ٍ ِ ِِّ َ ً َ ُُ َ َ
ِأكثر من ذلك فهم رشكاء يف الثلث ِ ُِ ُّ ُ َِ ُ َ َْ ْ َُ َ َ َ ْ َ{)١(. 

ِيستفتونك قل اهللاُ {: وقوله تعاىل ُ َ َ ُ َْ ْ َيفتيكم يف الكاللة إن امرؤ هلك ليس َ َْ ُ ْ ْ َُ َ َ َْ ٌ َ َ ُِ ِِ ِ ِ ْ
َله ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن مل يكن هلا ولد فإن كانتا  ٌ َ ٌ ْ ٌَ ُ َُ ْ ِْ َِ ََ ُ َ َ َ ََ ْ َ ُ َ ْ ُ َ َ ََُ ََ َ َ َْ َ َِ َ ِ ُ

ِاثنتني فلهام الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجاال ون َِ َ َ ًَ ِ ً َْ َ َ َِ ُِ ْ ََّ َ ِْ َِ ُ ُّ َ َْ ُ ِّساء فللذكر مثل حظ َ َ ُ ْ ِ ِِ َ َّ َ ً َ
ٌاألنثيني يبني اهللاُ لكم أن تضلوا واهللاُ بكل يشء عليم ْ ِّ ُ ْ َِ ٍ َِ َ َْ َ ِّ ُّ َ َُ ُ ِْ َ ْ َ ُ ِ{)٢( . 

 بأن اهللا تعاىل يبني لنا معنى الكاللة حتى ال نضل، :وقد رصحت اآلية
 !.؟ حتى احتاجا إىل القول برأهيام فيها!؟فلامذا مل يعرفها أبو بكر وال عمر

ًوفاكهة {:  إن أبا بكر حني سئل عن معنى األب يف قوله تعاىل ـ٥ َ ِ َ َ
ًوأبا ّ أي أرض تقلني، وأين أذهب، وكيف  أو أي سامء تظلني،: قال )٣(}ََ

إن قلت  أو أصنع إذا قلت يف حرف من كتاب اهللا بغري ما أراد تبارك وتعاىل،
 .)٤(يف كتاب اهللا ما ال أعلم

                                     
 .  من سورة النساء١٢اآلية  )١(
 .  من سورة النساء١٧٦اآلية ) ٢(
 . من سورة عبس٣١اآلية ) ٣(
 وعن تفسري ابن جزي ٢٢٩ ص١٣ وفتح الباري ج١٠٤ و ١٠٣ ص٧الغدير ج) ٤(

 = الم املوقعنيـ وأع٣٠ة صـ ومقدمة يف أصول التفسري البن تيمي١٨٠ ص٤ج
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، فلامذا يقول فيها ما ال ًأيضالة من كتاب اهللا  أن آية الكال:ومن املعلوم
ًوفاكهة وأبا{ آية  أن حلكم رشعي، يف حنيًأيضامع أهنا متضمنة ! ؟يعلم ًّ َ ََ َ ِ َ{ 

 !!.ليس فيها ذلك
أن هذه القضية تدل عىل أن أبا : »رمحه اهللا« وذكر السيد املرتىض  ـ٦

 يصلح بكر مل يكن يعرف الفقه وأحكام الرشيعة، ومن حاله هذه ال
 .لإلمامة

 بأنه ال جيب يف اإلمام أن يعلم :فأجاب القايض عبد اجلبار املعتزيل

                                     
 ١٢ ص٩ وتفسري أيب السعود ج٣٧٤ ص٤ وتفسري اخلازن ج٥٤ص ١ج= 

 ..  وعن أيب عبيد، وعبد بن محيد٣١٧ ص٦والدر املنثور ج
ختريج األحاديث واآلثار  و٥٤٥ ص٢كنز العامل جو ١٨٠ ص٧جاملصنف : وراجع
 ٢٠٠ ص١لمفيد جلاإلرشاد  و٦١ ص١جبن حزم الاملحىل  و١٥٧ ص٤ج
بحار األنوار  و١١٦ص) املجموعة(املستجاد من اإلرشاد  و٩عني العربة صو
 ٧ج الصايف و٢٤٠ ص٩ججممع الزوائد  و٢٤٧ ص٤٠ وج٦٩٣ ص٣٠ج

 ١جن جامع البيا و٢١١ ص٢٠ج امليزان و٥١١ ص٥جنور الثقلني  و٤٠٢ص
تفسري  و١٣٤ ص١٠جتفسري الثعلبي  و٣٦ ص١جتفسري السمرقندي  و٥٥ص

لقرآن تفسري ا و٢٢٣ ص١٩ ج واجلامع ألحكام القرآن٤٤٩ ص٤جالبغوي 
اإلتقان يف  و٢٩٥ ص١جلزركيش لالربهان  و٥٠٤ ص٤ وج٦ ص١ جالعظيم

 ٣٠جتفسري اآللويس  و٣٨٧ ص٥جفتح القدير  و٣٠٤ ص١جعلوم القرآن 
 .٣٦٩صن هنج اإليام و٤٧ص
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وقد قال . ام ال نص فيهي وأن القول بالرأي هو الواجب ف،مجيع األحكام
 .بالرأي يف مسائل كثرية» عليه السالم«أمري املؤمنني 

ن  بأن اإلمام ال بد أ:»رمحه اهللا«فأجاب السيد املرتىض علم اهلدى 
بجميع األحكام الرشعية، وال يصح قياسه عىل سائر احلكام .. ًيكون عاملا

 .من امللوك والسالطني
 .كام أننا قد أقمنا األدلة عىل فساد القول بالرأي

 . ًمل يقل برأيه أبدا» عليه السالم«وأمري املؤمنني 
 .)١(وحديث بيع أمهات األوالد ال يصح

 : ىل ما تقدمإولنا أن نضيف 
قدم أن عمر هو الذي كان يسعى لتكريس فكرة أن اإلمام ال ت :ألف

وقد أخذ .. وأن القول بالرأي هو املطلوب. جيب أن يعلم مجيع األحكام
 ..ذلك منه عبد اجلبار وغريه

ًإن القول بالرأي فاسد، خصوصا فيام نحن فيه مما يطلب فيه  :ب
 هذا، الوقوف عىل احلكم الرشعي، ويتضمن تقسيم املواريث، وإعطاء

 .وحرمان ذاك
 إن املورد الذي نتحدث عنه هو مما ورد فيه نص قرآين رصيح، وقد :ج

 . بأن الرأي ال مورد له حيث يوجد نص:اعرتف عبد اجلبار
                                     

رشح هنج البالغة للمعتزيل : راجع كالم السيد املرتىض والقايض عبد اجلبار يف) ١(
 . ٢٠٢  و٢٠١ ص١٧ج



  ٣٢٧                         ..                                          أبو بكر يف القضاء واألحكام: الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بأن أبا بكر قد جهل احلكم يف مورد الكاللة، : اعرتف إن عبد اجلبار:د
 .»رمحه اهللا«ويف سائر املوارد التي أشار إليها الرشيف املرتىض 

عليه « إن عبد اجلبار قد خلط بني أمور كشفها أمري املؤمنني :هـ
بوسائل مرشوعة، وطبق عليها األحكام الرشعية املنصوص » السالم

وبني .. عليها، وقد ذكرنا يف كتابنا هذا عرشات املوارد التي من هذا القبيل
يه إىل نفسه، ليميز بني رأ» عليه السالم«املوارد املنصوصة، وقد نسبها 

 .املستند للنص وبني رأي غريه املستند للتظني واحلدس
باب مدينة العلم، ومن أهل » عليه السالم«ً أن عليا :ونحن نعلم

 ..الذكر، وهو أعىل وأظهر مصاديق الراسخني يف العلم
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  ٣٢٩                         ..                                                                                                       الفهارس
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  :الفهارس
 

   ـ الفهرس اإلمجايل١          
  لتفصيلي ـ الفهرس ا٢          
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   ـ الفهرس اإلمجايل١
 

  ٢٤ ـ ٥.............. والصالة عليها÷تغسيل الزهراء  :الفصل اخلامس

  ٦٨ ـ ٢٥........................×عيل حماولة اغتيال  :الفصل السادس

  ٨٦ ـ ٦٩................................ما جرى يف بانقيا :الفصل السابع

  حروب وسياسات يف عهد أيب بكر :الباب الرابع

  ١١٤ ـ ٨٩...................................حروب الردة :الفصل األول

  ١٦٢ ـ ١١٥.................................مانعوا الزكاة :الفصل الثاين

  ١٧٦ ـ ١٦٣............................!ملاذا قتل مالك؟ :الفصل الثالث

  ١٩٢ ـ ١٧٧................×من أجلك أصبنا يا عيل  :الفصل الرابع

  ٢٢٦ ـ ١٩٣.........................أحداث هلا دالالهتا :الفصل اخلامس

  ٢٤٨ ـ ٢٢٧..........مشاركة ال معونة.. تويل املناصب :الفصل السادس

  ٣٠٤ ـ ٢٤٩...............وأسئلة أهل الكتاب.. أبو بكر :السابعالفصل 

  ٣٣١ ـ ٣٠٥.................أبو بكر يف القضاء واألحكام :الفصل الثامن

  ٣٤٣ ـ ٣٣١...................................................الفهارس
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   ـ الفهرس التفصيلي٢
 

   .. والصالة عليها÷تغسيل الزهراء  :سالفصل اخلام

ِّالصديقة يغسلها صديق ِّ:...............................................٧  

  ١٠...................................:÷روايات تقول مل تغسل فاطمة 

  ١٢................:÷سبب إختالف الروايات يف من صىل عىل الزهراء 

  ١٥....................................:لروضة يف ا÷ُصيل عىل الزهراء 

  ١٥.........................................!:؟÷من صىل عىل الزهراء 

  ١٩...................................!:؟÷ صىل عىل الزهراء ×عيل 

  ٢١.................................!:؟÷أبو بكر هل صىل عىل الزهراء 

  ×حماولة اغتيال عيل  :الفصل السادس
  ٢٧................................................:×عيل التآمر لقتل 

  ٣٢..........................................................:طوق خالد

  ٣٣..............................................:احلدث بتفاصيله املثرية

  ٤٣...................................:ال دليل عىل كذب الرواية املتقدمة

  ٤٤..............................................:الرواية من املشهورات
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  ٤٤..............................................:احلديث عند أهل السنة

  ٤٨......................................................:موقف املعتزيل

  ٥٠.............................................:السحاب عاممة، ال رداء

  ٥١..................................................:باألمس قتلتم ابنته

  ٥٢...............................................:طوق خالد من جديد

  ٥٣..........................................:إخالص أسامء بنت عميس

  ٥٥.....................................................:أبو بكر يف مأزق

  ٥٦................................................:الد خل×تقرير عيل 

  ٥٧...............................:أخذه بإصبعيه وتطويقه بقطب الرحى

  ٥٨.....................................................:’ اهللا قتل رسول

  ٥٩...................................................:تناقض واختالف

  ٦٠..................................................:بحق القرب ومن فيه

  ٦١...............................................!!:خالد هياجم أبا بكر

  ٦٢...................................:الناس جعلوا أبا بكر يف ذلك املقام

  ٦٢................................................:احلديث عن املرتدين

  ٦٢..........................................!:؟×ًأين لقي خالد عليا 

  ٦٣.....................................:عمر عظيم البطن، كبري الكرش

  ٦٣................................................ً: يغيب أياما×عيل 

َنعم القالدة قالدتك ِ:.................................................٦٤  
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  ٦٤..........................................!:عىل مثيل يتفقه اجلاهلون؟

  ٦٥..............................................:املسألة ليست شخصية

  ٦٦................................ً:فكوه أنتم إن كان ما تدعونه صحيحا

  ٦٧..................................................:بئس األدب أدبكم

  ٦٧.........................................................:نحن نأمرك

   ..ما جرى يف بانقيا :الفصل السابع

  ٧١..................................:×خالد يف جتربة جديدة مع عيل 

  ٨٣..........................................:×الذين اصطحبهم عيل 

  ٨٤........................................................:مرونة ورفق

  ٨٥............................................:الرفق واللطفاملزيد من 

  ٨٥.....................................................:اإلخبار بالغيب

  ٨٦......................................................:غضب العباس

  ٨٦................................................:ًقتلت مسلام بغري حق

  حروب وسياسات يف عهد أيب بكر :الباب الرابع

   ..لردةحروب ا :الفصل األول

  ٩١..............................................:املرتدون ومانعو الزكاة

  ٩٢..............................................:اإلرتداد عىل األعقاب

  ٩٧.........................................:املقصود باآليات والروايات
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  ٩٩...................................................:ال بد من التحديد

  ٩٩..................................!:ردة؟من هم املرتدون يف حروب ال

  ١٠١.......................................................:حروب الردة

  ١٠٥....................................:وشبهات وايضاحات.. روايات

  ١٠٥.............................: عىل أنقاب املدينة بأمر اخلليفة×عيل 

  ١٠٦..............................................!:ملاذا استثناء العباس؟

  ١٠٧.....................................:عقل الصدقة عىل أهل الصدقة

  ١٠٩.........................................: عىل أنقاب املدينة×عيل 

  ١١١......................................:إذا عرف السبب بطل العجب

  ١١١...........................:×احلكام ال يريدون اإلستفادة من عيل 

  ١١٣....................................................:مصري األشعث

   ..مانعوا الزكاة :الفصل الثاين

  ١١٧................................................:التهويل والتضخيم

  ١١٨.............................................: ـ حديث مالك١         

  ١١٩.................................:إستشهاد مالك بن نويرة                  

  ١٢٨....................................: ـ خمالفات خالد للرشيعة٢         

  ١٣٣.................................: ـ إعتذارات باطلة عن خالد٣         

  ١٣٣.....................................:أدفئوا أرساكم: ألف                  

  ١٣٦.............................!:ًما تعده لك صاحبا؟أو: ب                  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٣٧.......................................:خالد سيف اهللا: ج                  

  ١٣٨................................:خالد ليس سيف اهللا                           

  ١٤٠.............!:الوسام؟من أين حصل خالد عىل هذا                            

  ١٤١.........................: سيف اهللا املسلول×عيل                            

  ١٤٤.........................................:إجتهد فأخطأ: د                  

  ١٤٩.................................: ـ موادعة سجاح ليست ردة٤         

  ١٥١....................................ً: ـ منع الزكاة ليس ارتدادا٥         

  ١٥٢........................:ردة عك واألشعريني وخرب طاهر                  

  ١٥٤..................................:طاهر يف أحاديث سيف                  

  ١٥٥.............................................:قشة اخلربمنا                  

  ١٥٦........................:فتح أليس وختريب مدينة أمغيشيا                  

  ١٥٨......:نظرة تأمل يف رواية سيف عن أليس ومدينة أمغيشيا                  

  ١٦١.....................:&م العالمة العسكري رأينا يف كال                  

  !ملاذا قتل مالك؟ :الفصل الثالث

  ١٦٥..........................................!:هلذا قتل مالك بن نويرة؟

  ١٦٨............................................................:املفاجأة

  ١٦٩.......................................................:أنا أبو عائشة

  ١٧٠........................................................:تبسم الرضا

  ١٧١....................................................:أيف احلق مغضبة
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  ١٧١.............................................:األمر حيدث بعده األمر

  ١٧٣.....................................:موقف بريدة مثل موقف مالك

  ١٧٤..................................................:أخرجوا األعرايب

  ١٧٤............................................:يأمر بقتل مالكأبو بكر 

  ..×من أجلك أصبنا يا عيل  :الفصل الرابع

  ١٧٩.................................: يأخذ من سبي أهل الردة×عيل 

  ١٨٠......................................:×احلنفية التي تزوجها عيل 

  ١٨٧.................................................:دليل إمامة أيب بكر

  ١٨٧.....................................: ال ينقل حجة غريه×اإلمام 

  ١٨٨...........................................:أشهد أنك تسمع كالمي

  ١٨٨....................................................:اإلدانة الرصحية

  ١٨٩.......................................:احلنفية ليست من سبايا الردة

  ١٨٩...........................................:عيار هو امل×رىض عيل 

  ١٩٠.................................................:علم اإلمام بالغيب

  ١٩١..........................................................:غدير خم

  ١٩١...................................................:من أجلك أصبنا

  ١٩٢.....................................:احلنفية ليست من سبي أيب بكر

   ..أحداث هلا دالالهتا :خلامسالفصل ا

  ١٩٥.............................................:أبو بكر وارتداد املكيني



  ٣٣٩                         ..                                                                                                       الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٩٥................................................:ثم عادوا إىل االيامن

  ١٩٦.................................................:بني أسامة وأيب بكر

  ١٩٧.............................................:حني غادر أسامة املدينة

  ١٩٨...................................:ختلف الشيخني كان من دون إذن

  ١٩٨..............................................:’عيل قايض دين النبي 

  ٢٠٠.....................................:’أبو بكر يقيض دين رسول اهللا 

  ٢٠٢............................: مكنت من حرب املرتدين×بيعة عيل 

  ٢٠٣...........................................: يطيع أبا بكرال ×عيل 

  ٢٠٥.....................................: يرفض والية اليمن×عيل 

  ٢٠٨.........................................:مفارقات يف البيعة والنكث

  ٢٠٩.............................: يف غزوة الروم×ًأبو بكر يشاور عليا 

  ٢١٠................................................:عزل خالد بن سعيد

  ٢١١...........................................: الناصح األمني×عيل 

  ٢١٢.......................................:خالد بن سعيد ضحية مواقفه

  ٢١٣...............................................:زلزلة يف عهد أيب بكر

  ٢١٨............................................:أبو بكر وكنوز اليهودي

  ٢٢٢...............................:واخلالفة.. استخراج النوق من اجلبل

   ..مشاركة ال معونة.. تويل املناصب :الفصل السادس

  ٢٢٩....................................:أصحاب عيل يف حكومة مناوئيه



  ١١ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٣٤٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٣١.....................................!:ملاذا يرشك احلكام خصومهم؟

  ٢٣٣...................................:!؟×شارك أصحاب عيل ملاذا ي

  وأسئلة أهل الكتاب.. أبو بكر :الفصل السابع

  ٢٥١.............................................................:بـدايـة

  ٢٥١.........................:×وعيل .. وأبو بكر..  ـ اليهودي١         

  ٢٥٥........................................:موقف ابن عباس                  

  ٢٥٦..............................!: ـ أنت خليفة نبي هذه األمة؟٢         

  ٢٥٨....................:مواصفات األوصياء يف التوراة: ألف                  

  ٢٥٩..........................:التجسيم يف جواب أيب بكر: ب                  

  ٢٦٠...............................:ويتهدد.. أبو بكر يتهم: ج                  

  ٢٦١..........: يستدرج اليهودي، ويلزمه بام التزم×عيل : د                  

  ٢٦١..............................: ـ أسئلة أخرى لرأس اجلالوت٣         

  ٢٦٢............................................ً: ـ وازدادوا تسعا٤         

  ٢٦٤..........................................: ـ راهب معه ذهب٥         

  ٢٧١................................: وأسئلة النصارى× ـ عيل ٦         

  ٢٧٥............................................: ـ أسئلة اجلاثليق٧         

  ٢٨١..............................!:حدث واحد، أم أحداث؟                  

  ٢٨٢...............................:يعجز أبو بكر اكثر من مرة                  

  ٢٨٢............................................:ال بد من إمام                  



  ٣٤١                         ..                                                                                                       الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٨٣...........................................:الراهب خياف                  

  ٢٨٣...............................:العلم اخلاص دليل اإلمامة                  

  ٢٨٤..........................................:ورسله.. قيرص                  

  ٢٨٤....................................:ال بد من ويص وإمام                  

  ٢٨٥........................................!:أين كان سلامن؟                  

  ٢٨٥....................................:معاذ فهم كالم سلامن                  

  ٢٨٦......................:جواب أيب بكر يف رواية رسل قيرص                  

  ٢٨٦..........................ً:ينالو كشف الغطاء ما ازددت يق                  

  ٢٨٨...................................:معرفة اهللا عقلية فطرية                  

  ٢٨٨...........:أبو بكر خائف عىل نفسه، راج النجاة للنرصاين                  

  ٢٨٩............................:مهعمر هيدد اجلاثليق بإباحة د                  

  ٢٨٩.........................................:×مبادرة عيل                   

  ٢٨٩.........................................: ـ أسئلة ملك الروم٨         

  ٢٩٠.................: فيل صاحبة وولد، يل ما ليس هللا: مقالويف ـ ٩         

  ٢٩٤.............................: نرصانينياجلواب عىل أسئلة ـ ١٠         

  ٢٩٥..................................: ـ صفة الويص يف التوراة١١         

  ٢٩٩..............................: هيوديان’صديقا رسول اهللا                   

  ٢٩٩..........................................:لكل نبي ويص                  

  ٣٠٠.....................................:هو أخي، وأنا وارثه                  



  ١١ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٣٤٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٠١................................:حساسية سؤال اليهودين                  

  ٣٠٢...............................:السعي لإليقاع باليهوديني                  

  ٣٠٢.................................................:وجه اهللا                  

  أبو بكر يف القضاء واألحكام :الفصل الثامن

  ٣٠٧.................................!:تعزير من يؤذي املسلمني بأحالمه

  ٣٠٨.....................................:املسجد الذي يسقط و×عيل 

  ٣٠٩.........................................: هو ذو الشهادتني×عيل 

  ٣١٣....................................:رشب اخلمر وال يعلم بتحريمها

  ٣١٥.........................................:مات زوجها ساعة خماضها

ًوفاكهة وأبا َّ:........................................................٣١٥  

  ٣١٧....................................:من يعمل عمل قوم لوط، حيرق

  ٣٢٠....................................!!:برأيهأبو بكر يقول يف الكاللة 

  :الفهارس

  ٣٣١........................................... ـ الفهرس اإلمجايل١         

  ٣٣٣.......................................... ـ الفهرس التفصييل٢         

 
 

 
 


