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  :×علي الشورى بنظر 
عن الشورى يف خطبته الشقشقية، » عليه السالم«وقد حتدث أمري املؤمنني 

 : فقال
ّمتى اعرتض الريب يف مع األول منهم حتى !! فيا هللا، وللشورى«

لكنني أسففت إذ أسفوا، وطرت إذ طاروا، ! رصت أقرن مع هذه النظائر؟
منهم لضغنه، ومال اآلخر لصهره، مع هن وهن، إىل أن قام فصغى رجل 

ً نافجا حضنيه، بني نثيله ومعتلفه، وقام معه بنو أبيه خيضمون مثالث القو
 .)١(»..مال اهللا خضم اإلبل نبتة الربيع إلخ

 :ونقول
ًإننا نريد أن نعالج تومها قد يراود ذهن بعض الناس، وهو أنه  ـ ١

ّ !؟بأن يامرس اإلسفاف» سالمعليه ال«كيف يرىض اإلمام   فحتى لو أسف
 ..اآلخرون، فاملفروض هو أن ينأى بنفسه عن ذلك

اختار جماراهتم » عليه السالم« وهم باطل، فإن املقصود هو أنه ذاوه
حتى لقد ريض الدخول يف الشورى، وقرنوه هبذه فيام خيتارونه من مواقف، 

                                     
 .٣٠ ص١ج )برشح عبده(هنج البالغة :  راجع)١(
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ًهو بذلك حفظا للدين، وريض . النظائر، مع علمهم بأنه ال يقاس به أحد
. بادر ملواجهتهم بام يدخل يف دائرة التحديمل يو. ورعاية ملصلحة املسلمني

واملقصود باإلسفاف هنا إسفاف الطائر، وهو دنوه من األرض حتى يكاد 
 ..وليس املراد به األخذ باألمور الدنيئة واخلسيسة.. يرضهبا برجله
أن القوم قد أتوا ما أتوا وهم يف كلمته هذه » عليه السالم« قد أظهر  ـ٢

وهذا يضع عالمة .. عىل علم بتقدمه عليهم، وعىل يقني بأهنم ال يقاسون به
استفهام كبرية عىل املحاوالت التي تبذل إلعطاء أيب بكر وعمر وسوامها 

 ..ًأحجاما بارزة يف مقابله
ثم هو يدلل عىل أن ما فعلوه مل يراعوا به طريق الورع واإللتزام 

 ..د الرشعيةباحلدو
 إن من عداه كانوا نظائر لبعضهم البعض، ومل يكن يصح أن يقرن  ـ٣

وهذا يشري إىل أن ما يدعى لبعضهم من متييز عىل .. هبم» عليه السالم«هو 
 .ًمن عداه يف تقوى أو يف علم، أو يف سياسة، مل يكن دقيقا

ليست مقبولة من » عليه السالم« إن أسباب ميلهم إىل غري عيل  ـ٤
 عىل جيعل نفسه يف موضع األمنيالناحية الرشعية والعقلية، فإنه ال جيوز ملن 

 أن  ـ ال جيوز ـمصري األمة، ويوكل إليه اختيار ما يصلحها يف دينها ودنياها
أو أن يميل مع .. يميل مع أضغانه اجلاهلية التي ال يرضاها اهللا تعاىل

كام . انتدب إىل حتقيقهعصبياته العشائرية، فإن ذلك ال حيقق اهلدف الذي 
 .وقد أوضحنا ذلك يف موضع آخر. أنه ليس له مربر يف العقل والرشع

ً وأما بالنسبة ملا وصف به عثامن من أنه قام نافجا حضنيه، بني نثيليه  ـ٥
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ظهر أهنا ومعتلفه، فهو أصدق تعبري عن اهتاممات عثامن وانشغاالته التي 
ستوى فأصبح مهه بطنه، والتميل اجتهت بصورة انحدارية حتى بلغت هذا امل

 .. من مال اهللا سبحانه، ثم التخيل للتنفيس عن الكرب الناشئ من التخمة
توصلها .. مع أن املفروض هو أن يفكر بسياسة األمة بصورة صحيحة

 .إىل األهداف السامية التي رسمها اهللا تعاىل هلا
  !:ملاذا زويت اخلالفة عن أهلها؟

يرات عمر، ملواصلة سياساته الرامية لإلستمرار ًونذكر هنا جانبا من ترب
 :يف إقصاء اخلليفة الرشعي عن موقعه الذي جعله اهللا تعاىل له، فالحظ ما ييل

إين ألمايش عمر يف سكة من سكك املدينة، :  عن ابن عباس قال ـ١
 .ًيا ابن عباس، ما أظن صاحبك إال مظلوما: يده يف يدي، فقال
 يا أمري املؤمنني، فاردد إليه : فقلت.يسبقني هبا واهللا ال :فقلت يف نفيس

 .ظالمته
: ّفانتزع يده من يدي، ثم مر هيمهم ساعة، ثم وقف، فلحقته، فقال يل

 .يا ابن عباس، ما أظن القوم منعهم صاحبك إال أهنم استصغروه
واهللا، ما استصغره اهللا :  هذه رش من األوىل ـ فقلت:فقلت يف نفيس

 .خذ سورة براءة من أيب بكرحني أمره اهللا أن يأ
 .)١(فأعرض عني وأرسع

                                     
= عن الرياض النرضة  و٤٦ ص١٢ج و٤٥ ص٦جرشح هنج البالغة للمعتزيل ) ١(
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إن عمر قال البن عباس، وهو يسري معه يف :  ويقول نص آخر ـ٢
 !ًيابن عباس، ما منع عليا من اخلروج معنا؟: بعض أسفاره
 . ال أدري:قلت
، وأنت »صىل اهللا عليه وآله« يا بن عباس، أبوك عم رسول اهللا :قال

 !كم؟ابن عمه، فام منع قومكم من
 . ال أدري:قلت
 ! لكني أدري، يكرهون واليتكم هلم:قال
 ! مل، ونحن هلم كاخلري؟:قلت
ّ اللهم غفرا، يكرهون أن جتتمع فيكم النبوة واخلالفة، فيكون :قال ً

ًبجحا بجحا، لعلكم تقولون ال واهللا، ولكن أبا بكر !! إن أبا بكر فعل ذلك: ً

                                     
 ٢جحلية األبرار  و٢٢٦صلشريازي لكتاب األربعني و ١٧٣ص ٢ج= 
مناقب أهل البيت  عن املوفقيات، و١٢٥ ص٤٠جبحار األنوار  و٣١٧ص

السقيفة وفدك  و٣٩٦صاملراجعات  و٤٥٠صلشريواين ل» عليهم السالم«
لسيد رشف الدين لأبو هريرة  و١٠٥صالدرجات الرفيعة  و٧٢صلجوهري ل

 ٢جإلربيل لكشف الغمة  و٣٤٩ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق  و١٢٢ص
غاية  و١٤٥صالتحفة العسجدية  و٤٧٠ و ١٧٥صكشف اليقني  و٤٦ص

 ٣١ وج٤٢٦ ص٢٢ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٢٢ ص٦جاملرام 
 .٣٧ص
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 .)١(ع قربكمأتى أحزم ما حرضه ولو جعله لكم ما نفعكم م
أشكو إليك ابن عمك، : أن عمر قال البن عباس:  ويف نص آخر ـ٣

 !ًسألته أن خيرج فلم يفعل، فلم أزل أراه واجدا، فبم تظن موجدته؟
 .  يا أمري املؤمنني، إنك لتعلم:قلت
 .ً أظنه ال يزال كئيبا لفوت اخلالفة:قال
أراد األمر » آلهصىل اهللا عليه و« هو ذاك، إنه يزعم أن رسول اهللا :قلت

 .له
له فكان » صىل اهللا عليه وآله«وأراد رسول اهللا :  يا ابن عباس:فقال

أراد » صىل اهللا عليه وآله«إن رسول اهللا ! ماذا، إذا مل يرد اهللا تعاىل ذلك؟
ذلك وأراد اهللا غريه، فنفذ مراد اهللا، ومل ينفذ مراد رسوله، أو كلام أراد 

 !كان؟» هصىل اهللا عليه وآل«رسول اهللا 
 .إنه أراد إسالم عمه ومل يرده اهللا أن يسلم

 إن رسول اهللا :وقد روي معنى هذا اخلرب بغري هذا اللفظ وهو قوله
ًأراد أن يذكره لألمر يف مرضه فصددته عنه خوفا من » صىل اهللا عليه وآله«

الفتنة، وانتشار أمر اإلسالم، فعلم رسول اهللا ما يف نفيس وأمسك، وأبى اهللا 
 .)٢( إمضاء ما حتمإال

                                     
مواقف :  وراجع٢٨٨ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي(تاريخ األمم وامللوك ) ١(

 .١٦٩ ـ ١٦٦صبن شاذان الاإليضاح  و٣٦٣ ص٢ وج٢٢٠ ص١جالشيعة 

 = ٦٣٩ ص٢٩جبحار األنوار  و٧٩ و ٧٨ ص١٢رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ٢(
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يابن عباس، أتدري ما منع قومكم : إن عمر قال:  ونص رابع يقول ـ٤
 !منكم بعد حممد؟

 .ُ إن مل أكن أدري فأمري املؤمنني يدريني:ُفكرهت أن أجيبه، فقلت
ّ كرهوا أن جيمعوا لكم النبوة واخلالفة، فتبجحوا عىل :فقال عمر

ًقومكم بجحا بجحا، فاختارت قريش ألنف ًَ َ ِّسها، فأصابت ووفقتَ ُ. 
ْ يا أمري املؤمنني، إن تأذن يل يف الكالم، ومتط عني الغضب :فقلت ُِ

 .تكلمت
 . تكلم يا بن عباس:فقال
اختارت قريش ألنفسها فأصابت : ّ أما قولك يا أمري املؤمنني:فقلت

ّووفقت، فلو أن قريشا اختارت ألنفسها حيث اختار اهللا عز وجل هلا لكان  ً ّّ
 .دها غري مردود وال حمسودالصواب بي

ّإهنم كرهوا أن تكون لنا النبوة واخلالفة، فإن اهللا عز وجل : وأما قولك ّّ ّ
َذلك بأهنم كرهوا ما أنزل اهللاُ فأحبط {: ًوصف قوما بالكراهية فقال ََ ْ ُ ََّ ََ َ ْ َ َ ْ ُِ َ ِ َ ِ َ

ْأعامهلم َُ َ ْ َ{)١(. 
ء، قد كانت تبلغني عنك أشيا!  هيهات واهللا يابن عباس:فقال عمر

 .كنت أكره أن أقرك عليها فتزيل منزلتك مني
 ! وما هي يا أمري املؤمنني؟:فقلت

                                     
 .٧٠٦ ص٣جمكاتيب الرسول  و٩٣ ص٦جغاية املرام  و٥٥٥ ص٣٠وج= 

 . من سورة حممد٩ة اآلي) ١(
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ًفإن كانت حقا فام ينبغي أن تزيل منزلتي منك، وإن كانت باطال فمثيل  ً
 .أماط الباطل عن نفسه
ًإنام رصفوها عنا حسدا، وبغيا، وظلام:  بلغني أنك تقول:فقال عمر ً ً. 
 . ًنني ظلام، فقد تبني للجاهل واحلليم أما قولك يا أمري املؤم:فقلت

 .ًوأما قولك حسدا، فإن إبليس حسد آدم، فنحن ولده املحسودون
ً هيهات، أبت قلوبكم يا بني هاشم إال حسدا ما حيول، :فقال عمر

ًوضغنا وغشا ما يزول ً. 
ً مهال يا أمري املؤمنني، ال تصف قلوب قوم أذهب اهللا عنهم :فقلت

صىل اهللا « باحلسد والغش، فإن قلب رسول اهللا ًالرجس وطهرهم تطهريا
 .من قلوب بني هاشم» عليه وآله

 . إليك عني يا ابن عباس:فقال عمر
يا ابن عباس، :  افعل، فلام ذهبت ألقوم استحيا مني، فقال:فقلت
 .)١(..مكانك الخ
دخلت عىل : ًوقد روي عن ابن عباس أيضا، قال«:  قال املعتزيل ـ٥

يا ابن العباس، لقد أجهد هذا الرجل نفسه يف العبادة : ًعمر يوما، فقال
 .حتى نحلته، رياء

                                     
 ٢٨٩ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي(و  ٢٢٣ ص٤تاريخ األمم وامللوك ج) ١(

 ٣ح هنج البالغة للمعتزيل ج ورش٦٤ و ٦٣ ص٣والكامل يف التاريخ ج
 .١٣١صلجوهري لالسقيفة وفدك  و٣٩٤صاملراجعات  و١٠٧ص
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 ! من هو؟:قلت
 .ـ» عليه السالم«ً هذا ابن عمك ـ يعني عليا :فقال
 ! وما يقصد بالرياء يا أمري املؤمنني؟:قلت
 . يرشح نفسه بني الناس للخالفة:قال
هللا عليه صىل ا«قد رشحه هلا رسول اهللا  !؟ وما يصنع بالرتشيح:قلت

 .فرصفت عنه» وآله
ً إنه كان شابا حدثا، فاستصغرت العرب سنه، وقد كمل اآلن:قال أمل . ً

 !ًتعلم أن اهللا تعاىل مل يبعث نبيا إال بعد األربعني؟
 يا أمري املؤمنني، أما أهل احلجى والنهى، فإهنم ما زالوا يعدونه :قلت

ًحمروما جمدوداًكامال منذ رفع اهللا منار اإلسالم، ولكنه يعدونه  ً. 
، ثم تزل فيها قدمه، وال )١( أما إنه سيليها بعد هياط ومياط:فقال

 .)٢(..لخإيقيض منها أربه 
 : ونقول

 :إن لنا مالحظات عىل هذه النصوص، نجملها فيام ييل
                                     

اجتامع : ياطاهل: اإلدبار، كام عن اللحياين، وقال غريه: اإلقبال، واملياط: اهلياط) ١(
 .لسان العرب: راجع. تفرقهم عن ذلك: الناس للصلح، واملياط

 ٣١ وج٦٣٧ ص٢٩جبحار األنوار  و٨٠ ص١٢جللمعتزيل رشح هنج البالغة ) ٢(
مناقب  و٢٣٧صلتنكابني لسفينة النجاة و ١٤٧صالتحفة العسجدية  و٦٩ص

 .١٥٤ ص١جمواقف الشيعة  و٤٤٨صلشريواين ل» عليهم السالم«أهل البيت 
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  :ما أظن صاحبك إال مظلوما: ألف
، وعن أسباب »عليه السالم« إن كثرة اسئلة عمر البن عباس عن عيل  ـ١

ستبعاده من اخلالفة وغري ذلك من شؤون، جيعلنا نظن أنه كان يعيش هاجس ا
 .للخالفة بعده» عليه السالم«اخلوف املستمر من وصول عيل 

إنه يدل عىل أنه كان باستمرار بصدد جس النبض، ومعرفة  ـ ٢
األجواء عن قرب، فابن عباس كان من بني هاشم، وهو ابن عم أمري 

. وهو شاب عاقل، وفهيم، ولبيب.. مبارشة» المعليه الس«املؤمنني عيل 
ولعل عمر كان يقربه لرييض بذلك غروره، فإن صداقة اخلليفة، واحلصول 
عىل اإلحرتام والتبجيل من قبله أمر متيل إليه النفوس، فكيف بشاب 

 !!طموح ولبيب، ومثقف مثل ابن عباس
 جاء ًما أظن صاحبك إال مظلوما، قد:  لعل قول عمر البن عباس ـ٣

ًعىل سبيل اإلستدراج له، ليعرف منه إن كان احلديث عن املظلومية متداوال 
يف بيوت بني هاشم، ليعرف إن كانت النفوس غاضبة والعواطف متشنجة 
ًجتاهه هو شخصيا أم ال، حيث إنه كان يعيش عقدة ترقب نتائج أفعاله، فإنه 

لبرش عىل هو الذي توىل مهامجة أقدس بيت يف بني هاشم، ويف مجيع ا
 ..اإلطالق
َّ ولكن ما نكأ اجلرح عنده هو جواب ابن عباس، الذي بني له أن  ـ٤

حتى إذا .. فأزعجه ذلك.. هي عند عمر بالذات» عليه السالم«ظالمة عيل 
استعاد السيطرة عىل نفسه، واستجمع أفكاره طلع باملخرج الذي مل يزل 

.. هنم استصغروهاستبعدوه أل» عليه السالم«يردده، وهو أن قوم عيل 
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وبذلك يكون قد ألقى تبعة إبعاده عىل غريه، وحتول هو إىل الظل حيث ال 
 .يراه أحد إال بمزيد من التحديق، والتبرص

وقد قلنا إن كال األمرين غري دقيق، فإن عمر بن اخلطاب كان عىل 
كام أن صغر السن مل يكن هو .. »عليه السالم«ًرأس الذين ابعدوا عليا 

 .إبعاده كام بيناهالسبب يف 
بل السبب هو اإلتفاق املسبق عىل ذلك، واإلعداد له وفق ما بيناه يف 

صىل اهللا عليه «الصحيح من سرية النبي األعظم : هذا الكتاب، ويف كتابنا
 ..»وآله

وهذا بالذات هو ما جهر به ابن عباس، حني بني لعمر أن املعيار ليس 
 . إلختيار اإلهليهو رأي الناس يف ذلك، بل املعيار هو ا

 .ومل يستصغره اهللا حني عزل أبا بكر، ونصبه هو لتبليغ سورة الرباءة
وبني » عليه السالم« أنه هذه املعادلة اإلهلية كانت بني عيل :ويالحظ

ًأيب بكر بالذات، وأبو بكر الذي كان الرقم األول الذي واجهوا فيه عليا 
 .يف يوم السقيفة» عليه السالم«

  ! من اخلروج معنا؟×يا ما منع عل: ب
فقد سجل مؤاخذة لعمر عىل عيل ) ٢( أما النص املتقدم برقم  ـ١

مل يرض باخلروج مع عمر يف » عليه السالم«ًمفادها أن عليا » عليه السالم«
 ..سفره ذاك

عن اخلروج مع » عليه السالم«مع أن الصحيح هو اعتبار امتناع عيل 
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يث أن هذا اإلمتناع يؤذن عمر يف سفره مؤاخذة لعمر نفسه، من ح
باستمرار املوانع وبقاء املربرات ملوقف التحفظ واإلنكار لرشعية السلطة 

 .احلاكمة، وعىل رأسها عمر بن اخلطاب
 إن عىل الناس أن يفهموا أن ما يلمحه الناس من انسجام ظاهري  ـ٢

ىل مع السلطة الغاصبة حلقه، فإنام جاء ع» عليه السالم«وتعامل إجيايب لعيل 
سبيل العض عىل اجلراح ملصلحة أهم وأغىل، وقد رصح أمري املؤمنني 

 : »بالشقشقية«بذلك فقال يف خطبته املعروفة » عليه السالم«
 .»فصربت ويف العني قذى، ويف احللق شجا، أرى تراثي هنبا«
 إن عمر قد ذكر أن سبب عدم قبول العرب بوالية بني هاشم هو  ـ٣

، مع أنه كان قد رصح يف عدة موارد بأن الذي أهنم يكرهون واليتهم هلم
 .»عليه السالم«منع قومهم منهم أهنم استصغروا سن عيل 

 إهنم كرهوا أن جتتمع النبوة، واخلالفة يف بني :ويف مواضع أخرى يقول
ًهاشم، فيكون بجحا بجحا  .والبجح هو الفرح. ً

الثانية، بل لقد ظهر هذا اإلختالف يف الرواية الواحدة، وهي الرواية 
 .أن املانع هو كراهة واليتهم هلم: ًحيث قرر عمر أوال

إن الذي منعهم هو : ً اللهم غفرا، ليقول:ثم أرضب عن ذلك بقوله
 ..كراهة اجتامع النبوة واخلالفة إلخ

 قد حرص عمر أن يربئ أبا بكر من أن يكون هو الذي منع من  ـ٤
ولعل سبب ذلك أنه أراد . .للخالفة» عليه السالم«وصول عيل أمري املؤمنني 

أن يدفع عن نفسه حيث كان هو املبادر لبيعة أيب بكر يوم السقيفة، وعن أيب 
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بكر هتمة التعدي والظلم ألهل البيت، وجيعل ذلك عىل عاتق مجاعات 
ً متاما كام أرادت قريش قتل النبي ..بارسها، حيث تضيع احلقيقة يف زمحة الناس

جرة بنحو يضيع دمه بني القبائل، فال يقوى بنو ليلة اهل» صىل اهللا عليه وآله«
ًقرارا » عليه السالم«كام أنه أراد أن جيعل استبعاد عيل . ًهاشم عىل حرهبا مجيعا

ًمجاهرييا، ليصوره إنسانا منبوذا من الناس ومكروها ً ً. 
 أنه لو توجه الطعن إىل خالفة أيب بكر، فإن ذلك :ومن الواضح

ن خالفته رشحت من خالفة أيب بكر، ألهنا سيطيح برشعية خالفة عمر، أل
 .بوصية منه
 من أين وكيف يستطيع عمر بن اخلطاب أن يقنع الناس بأن اخلالفة  ـ٥

فإن ذلك يأيت عىل خالف ما قرره اهللا ! لو جعلت لبني هاشم مل ينفعهم ذلك؟
يف يوم » عليه السالم«َّورسوله، وبلغه عىل أتم وجه، حتى لقد أخذ البيعة لعيل 

ًالغدير من الناس مجيعا، بام فيهم أبو بكر وعمر إىل غري ذلك من مواقف 
كانت هتدف إىل تكريس هذا األمر » صىل اهللا عليه وآله«وسياسات له 

فلو أن أبا بكر وعمر، ومن تابعهام مل يقدما عىل ما أقدما عليه، فإن . وتأكيده
 ..»لسالمعليه ا«الناس كانوا ال يشكون يف أن األمر صائر إىل عيل 

فإن » ..ولو جعلها لكم ما نفعكم إلخ«:  ما معنى قول عمر ـ٦
يعود إىل أيب بكر، فيكون قد نسب إعطاء اخلالفة » جعلها«: الضمري بقوله

فليس أليب بكر أن يعطي . وجعلها إىل أيب بكر، مع أن فاقد اليشء ال يعطيه
 ..وال ألحد من الناس ما ليس له

، »عليه السالم« قد جعل هذا األمر لعيل  أن اهللا سبحانه:وقد ذكرنا
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 ..فلامذا انتزعه منه أبو بكر
  :×موجدة علي : ج

وأما احلديث الثالث الذي سأل فيه عمر بن اخلطاب عن سبب موجدة 
 :، فنالحظ فيه ما ييل»عليه السالم«عيل 
واستمرارها، حتى ليقول » عليه السالم« إن ظهور موجدة عيل  ـ١

كان جيمع بني » عليه السالم«، يدل عىل أنه »ًواجدافلم أزل أراه «: عمر
 :أمرين

حضور وتأثري يف حميط اهليئة » عليه السالم«أن يكون له : أحدمها
احلاكمة، ليتسنى له إحقاق احلق، وإبطال الباطل، وإقامة الرشيعة، وعدم 

 ..يف خمتلف املوارد.. السامح بتعطيل احلدود واألحكام كام أظهرته الوقائع
 أن حيفظ ملظلوميته حيويتها، ولقضية اإلمامة حضورها يف :ينالثا

وجدان األمة، لتتمكن من نقلها إىل األجيال التالية التي هلا احلق يف معرفتها 
 .ًكام كان للجيل األول احلق يف ذلك أيضا

، هو سؤال »عليه السالم« إن سؤال عمر عن سبب موجدة عيل  ـ٢
خر ليقول ما عنده، ولذلك قال ابن العارف الساعي الستدراج الطرف اآل

 .»إنك لتعلم«: ًمستخدما املزيد من املؤكدات: عباس
 .فلام جهر عمر باألمر وافقه عليه ابن عباس

نربة اإلستهتار العمري :  لكن ما يدعو للدهشة هنا هو لغة أو فقل ـ٣
هللا صىل ا«ً، زاعام أن إرادة رسول اهللا »صىل اهللا عليه وآله«بقرار رسول اهللا 
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» صىل اهللا عليه وآله«مما يعني أنه . قد ختالف إرادة اهللا تعاىل» عليه وآله
 ..من عند نفسه» عليه السالم«ًنصب عليا 

َوما ينطق عن اهلوى{: مع أن اهللا تعاىل يقول َ ََ ِ ُ ِ ْ َ ٌإن هو إال وحي  ،َ ْ َ َ َُ ِ ِْ
َيوحى ادة ومع أن ثمة آيات قرآنية تدل عىل أن إرادة اهللا تعاىل هي إر.. }ُ

َيا أهيا الرسول بلغ ما أنزل إليك {: ، مثل آية»صىل اهللا عليه وآله«رسوله  ْ َ ُ َّ ََ ِِّ َ ُِ ْ ُ َْ َ َ ُّ
ُمن ربك وإن مل تفعل فام بلغت رسالته َ َ َ ِّ َْ َ ََ َّ َْ َِ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ِ َ ُإنام وليكم اهللاُ ورسوله {وآية . )١(}ِ َ َُ ُ َ ُ ُُّ َِّ َ ِ
َوالذين آمنوا الذين يقيمون الصال َّ َ َ ََ ُ ُ َِ ِ َِّ َة ويؤتون الزكاة وهم راكعونَُّ َ ُْ ُ َ َِ َ ْ َُ َ ََّ  وغري )٢(}ُ

 .ذلك من آيات
أراد إسالم » صىل اهللا عليه وآله« ما ذكره عمر من أن رسول اهللا  ـ٤

 . عمه أيب طالب، ومل يرد اهللا له أن يسلم، غري صحيح
ًكان مسلام بال ريب كام أثبتناه » صىل اهللا عليه وآله« ألن عم النبي ً:أوال

 .كتابنا ظالمة أيب طالبيف 
 .ً إن اهللا سبحانه حيب للبرش مجيعا أن يؤمنوا به، وأن يطيعوا أمره:ًثانيا
 نحن ال نؤمن باجلرب اإلهلي يف قضايا اإليامن، ويف األفعال :ًثالثا

ْفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر{: اإلختيارية، وقد قال تعاىل َ َ ُ َُ َ َ َ َ َْ ْ َْ ِ فام  ،)٣(}ْ
 ..يرد اهللا له أن يسلممل : معنى قوله

                                     
 . من سورة املائدة٦٧اآلية ) ١(

 . من سورة املائدة٥٥اآلية ) ٢(

 . من سورة الكهف٢٩اآلية ) ٣(
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 .وقد بحثنا هذا املوضوع يف كتب لنا أخرى
عن كتابة اسم عيل » صىل اهللا عليه وآله« إن عمر قد صد رسول اهللا  ـ٥

إنه : »صىل اهللا عليه وآله«يف مرضه، حني قال عن النبي » عليه السالم«
ًمدعيا أن ذلك كان منه خوفا من الفتنة، فه.. ليهجر، أو غلبه الوجع ل هو ً

وهل يكون . الذي ال ينطق عن اهلوى» صىل اهللا عليه وآله«أعرف من النبي 
التخلص من الفتنة املتومهة بصده عن فعل ما عزم عىل فعله، وباهتامه 

 !باهلجر واجلنون، وإهانته، وإحلاق األذى به؟
 إنه اعترب ما فعله مع رسول اهللا من اهتامه بأنه هيجر، ومنعه من  ـ٦

. ًن يضل الناس بعده ـ اعتربه ـ من مفردات اجلرب اإلهلي أيضاكتابة كتاب ل
 .وال شك يف بطالن هذا اإلدعاء، ويعلم ذلك مما سبق وسواه

وقد تكلمنا عن بعض ما له مساس هبذا األمر يف جزء سابق من هذا 
 ..الكتاب

  :احلسد والظلم: د
 كان اهللا ًأن قريشا لو اختارت ما:  يف الرواية الرابعة ذكر ابن عباس ـ١

 ..اختاره هلا لكان الصواب بيدها غري مردود وال حمسود
وهذا يدل عىل وجود النص عىل اخلالفة الذي ال يمكن دفعه وال املراء 

ولو أمكن لعمر إثارة أية شبهة فيه لبادر إىل إثارهتا، إلنقاذ : فيه عن اهللا تعاىل
 ..موقفه عىل األقل

ً إن عمر قد صوب قريشا فيام اختا ـ٢ مع كون ما اختارته جاء .. رتهّ
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ًخمالفا ملا اختاره اهللا تعاىل هلا وللبرش كلهم، وهذا ما مل يكن متوقعا منه ً .
وكان عليه أن يراعي مشاعر الناس يف ذلك، فال يعلن ما يتضمن ختطئة هللا 

 ..سبحانه ورسوله، أو عىل األقل ما ظاهره ذلك
ة واخلالفة لبني هاشم  إن قول ابن عباس إن كراهة قريش مجع النبو ـ٣

قد تضمن التقدم خطوة أخرى نحو .. يدخل يف دائرة كراهة ما أنزل اهللا
تأكيد النص، بالترصيح بأن مجع اخلالفة والنبوة لبني هاشم هو مما أنزله اهللا 

 ..تبارك وتعاىل، وليس ألحد أن يكره ما أنزل اهللا سبحانه
  : ولعله يشري بذلك إىل آيات الوالية

َإنام{ َّ ِ وليكم اهللاُ ورسوله والذين آمنوا الذيِ ِ َِّ َّ ُُ َ ُ َ ُ َُّ َ ُ َ َن يقيمون الصالة ويؤتون َُ ْ َُ ُ ُ َُ َّ ََ َ ِ
َالزكاة وهم راكعون ُ ُ َِ َ ْ َ َ َّ{)١(. 

 : وقوله تعاىل
َيا أهيا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فام بلغت { َ ْْ َّْ ْ َ َِّ َ َ ِّ ْ ََ َ َُّ ْ ْ َ ْ ِ َِ ََ ْ َ ُ َّ َِ َ ُِ ُ َ
َرسالت َ َ ِواهللاُ يعصمك من الناس إن اهللاَ ال هيد ُهِ ِ ِْ َ َ َّ ِ ِ َّ َ ْ ََ ُ َي القوم الكافرينَ ِْ ِ َ ْ َ َْ{)٢(. 

 : يف يوم الغدير نزل قول تعاىل» عليه السالم«فلام بلغهم والية عيل 
ُاليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم { َ َ ْ ْ ْ ْ ْ َ َ َُ ُ ُ َُ َ َ ْ ُْ ُ َ ُِ ِ ِ َِ ْ َ َ َْ ْ َ َْ
َاإلسالم َْ ً ديناِ ِ{)٣(. 

                                     
 . من سورة املائدة٥٥اآلية ) ١(

 . من سورة املائدة٦٧اآلية ) ٢(

 . من سورة املائدة٣اآلية ) ٣(
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 :يشري» لكان غري مردود وال حمسود«:  قول ابن عباس ـ٤
 ..ً إىل أن قريشا قد ردت ما اختاره اهللا ورسوله هلاً:أوال

وليس إيثار رضا اهللا .  إىل أن الداعي هلا إىل ذلك هو احلسد:ًويشري ثانيا
 ..تبارك وتعاىل، وال التفكري أو اإلهتامم بمصلحة األمة والدين

ِّ يكن من املستحب وال املريض أن يعرض عمر إلبن عباس بأن  مل ـ٥
موقفه هذا وسائر مواقفه يف هذا اإلجتاه قد أثرت عىل منزلته عنده، بل كان 
ًينبغي أن يظهر له أن ذلك قد زاده إحرتاما وإكبارا، من حيث داللته عىل أن  ً

ناس إىل ويدعو ال. ابن عباس متقيد بالعمل بام يريده اهللا تعاىل ويرضاه
 .العودة إىل ما اختاره اهللا تعاىل هلم

إنام :  إن ابن عباس مل ينكر ما نسبه إليه عمر، من أنه كان يقول ـ٦
ًرصفوا اخلالفة عن بني هاشم حسدا وبغيا وظلام، بل هو قد أيد ذلك،  ً ً
وقرره مرة بعد أخرى، مع إعالنه مرة ثانية بأنه ليس بوسع أحد إنكار 

ي هاشم يف أمر اخلالفة، فقد تبني ذلك للجاهل الظلم الذي حاق ببن
 .واحلليم

غري مردود وال  «:وأما احلسد، فهو وإن كان قد أشار إىل حصوله بقوله
، حيث حسد آدم »لعنه اهللا«، ولكنه أحال األمر فيه عىل إبليس »حمسود

 .»عليه السالم«
، ًفهو مل يواجه اخلليفة بتهمة احلسد، وال اهتم قريشا مبارشة بذلك
: ًولكنه مل يتنازل عن هتمة احلسد من أساسها، بل بقي مرصا عليها حني قال

بل نحن أبناؤه املحسودون، فأبقاها غري واضحة املعامل، حيث مل يبني أهنم 
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ِحمسودون من قبل حسد إبليس ألبيهم آدم َ ِأم أهنم حمسودون من قبل ! ؟ِ َ ِ
 ..وهذا من لطائف التورية! قريش هلم؟

ًعىل سبيل اإلستظراف ما يقال من أن خياطا أعور قال ومما يذكر هنا 
 ..ًألخيطن لك ثوبا ال يدرى، هل هو قباء، أم يشء آخر: ألحد الشعراء
ً لئن فعلت ذلك ألقولن فيك شعرا ال يدرى، أمديح هو :فقال الشاعر

 ..أم هجاء
 :فلام خاطه له اخلياط حسبام وصف، قال ذلك الشاعر فيه

 لــيـــت عـيــنــيـــــه ســـواء    اءــــــبخــاط لــي عـمـرو قــ
 أمـــديـــــــح أم هــــجـــاء؟    ـدريــلــيـت شـعـري مـن سي

 إن عمر بن اخلطاب مل يسكت عن ذلك، بل رد التهمة بمثلها،  ـ٧
ولكن ال إلبن عباس وحسب، وإنام لبني هاشم كلهم، فوصف قلوب 

 .مجيعهم باحلسد، والغش، والضغن الدائم
أبطل ابن عباس دعواه بصورة رصينة ومربهنة مل جيد معها عمر بن ف

ًاخلطاب بدا من البخوع والتسليم، حيث بني له أن هتمته هذه استهدفت 
وهي هتمة قد أبطلها القرآن الكريم، . »عليه السالم«ًبالدرجة األوىل عليا 

اطمة ًوعليا وف» صىل اهللا عليه وآله«ألن آية التطهري تدل عىل أن النبي 
ال يمكن أن يتطرق احلسد والضغينة، وال الغش » عليهم السالم«واحلسنني 

 ..إىل قلوهبم، ألنه من الرجس الذي نفته اآلية املباركة
ثم أحرجه أيام إحراج حني لفت نظره إىل أن كالمه هذا يشمل رسول 

، فإنه سيد بني هاشم وفخرهم، وال يمكن أن »صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
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 .ثل هذه األوصافيوصف بم
  :×الرياء يف عبادة علي : هـ

 :تضمنت الرواية الثانية ما ييل
ًيف العبادة كان ظاهرا » عليه السالم« الداللة عىل أن اجتهاد عيل :ألف

ًذبوال ونحوال» عليه السالم«للعيان، وأن آثاره قد ظهرت فيه  ً.. 
ً إن هذا الظهور قد ضايق عمر بن اخلطاب، ورأى فيه خطرا :ب

ًورضرا، فأراد أن يفرغه من حمتواه، ولو بام يتضمن الطعن يف طهر عيل 
 ..، ويف إخالصه وخلوصه»عليه السالم«

عليه « إن هذا اإلهتام الذي وجهه إىل سيد الوصيني، منفي عنه  ـ٢
ًبآية التطهري أيضا، فإن الرياء من مفردات الرجس الذي طهرهم » السالم

 ..اهللا تعاىل عنه
لتهمة حتتاج إىل اإلطالع عىل ما يف القلوب والنفوس من  إن هذه ا ـ٣

ًأو أيا كان من » عليه السالم«ًقبل من يطلقها، فكيف عرف عمر أن عليا 
 !.الناس يفعل ما يفعله رياء؟

ً ال نظن عمر بن اخلطاب كان جاهال بطهارة أمري املؤمني عام نسبه  ـ٤
الذئب من دم يوسف، إليه، بل هو يعلم أنه بريء من هتمته هذه براءة 

، »عليه السالم«ولكن اهلدف من إطالق هذه الشائعات هو كرس هيبته 
وهتيئة األجواء . بإثارة أجواء الشبهة من حوله صلوات اهللا وسالمه عليه

. إلقصائه من جديد عن مقام اخلالفة هبدوء، وبأقل قدر ممكن من املتاعب
 ..»السالمعليه «ولكن بأكرب قدر ممكن من األرضار بسمعته 
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إنام يريد هبذا » عليه السالم« ترصحيه البن عباس بأنه :ويدلنا عىل ذلك
 ..الرياء ـ والعياذ باهللا ـ ترشيح نفسه للخالفة

من جهة، » عليه السالم«أو أنه أراد أن حيط من مقام أمري املؤمنني 
، من جهة »عليه السالم«ويرفع من شأن من يريد أن جيعلهم منافسني له 

لتصبح الشورى مقبولة بنظر الناس، حيث يتساوى من يسميهم هلا أخرى، 
ثم إذا جاءت النتائج بعد ذلك وفق ما خطط ودبر، فلن تتسبب .. بنظرهم

 .هلم بصدمة، ولن تواجه باعرتاضات خطرة، أو حتى مزعجة
يف أمر » عليه السالم« إن اعتامد عمر هذه األساليب ملواجهة عيل  ـ٥

ليس أهال هلذا املقام يف نفسه، » عليه السالم«حياء بأنه اخلالفة هيدف إىل اإل
ًكام مل يكن أهال له فيام سبق، ويريد أن يضيف إىل ذلك التشكيك بتقوى 

 .، الذي هو من رشوط اخلليفة واإلمام»عليه السالم«وبورع عيل 
َّ إن جواب ابن عباس قد عرف اخلليفة بأن الناس مل ينسوا بعد أن  ـ٦

وكان عمر . ًهو الذي رشح عليا للخالفة»  اهللا عليه وآلهصىل«رسول اهللا 
صىل اهللا عليه «أن رسول هللا : أحد الساعني يف رصفها عنه، وذلك يعني

ًكان يرى عليا أهال ملقام اخلالفة، وبذلك تسقط تشكيكات عمر فيه » وآله ً
 ..»عليه السالم«

ًعليا » هصىل اهللا عليه وآل«أن ترشيح النبي :  إن عمر عاد ليدعي ـ٧
ٍللخالفة، إنام هو ألن عليا حينئذ صغري السن، فلم تظهر » عليه السالم« ً

 ....للنبي فيه أية موانع لنيل هذا املقام
ًثم ادعى بصورة رصحية أو مبطنة أمورا ال يمكن إقراره عليها، وهي 
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 : التالية
عن املقام الذي » عليه السالم«ً إن العرب هم الذين أبعدوا عليا :ألف

 .»صىل اهللا عليه وآله«حه له النبي رش
قد أخطأ يف اختياره وترشيحه لعيل » صىل اهللا عليه وآله« إن النبي :ب

ًالذي مل يكن قد بلغ األربعني، يف حني أن اهللا تعاىل مل يبعث نبيا قبل 
 .األربعني

 ..ًوكال هذين األمرين مردود عىل عمر مجلة وتفصيال
ليسوا هم العرب، بل كان » عليه السالم«ً إن الذين أبعدوا عليا ً:فأوال

ال يشكون أن األمر » صىل اهللا عليه وآله«الناس حني وفاة رسول اهللا 
والذين دبروا إلبعاده .. كام ذكرناه أكثر من مرة» عليه السالم«سيكون له 

وابعدوه بالفعل متوسلني بالقوة والقهر، هم عمر نفسه وأبو بكر، وأبو 
سيد بن حضري، وبشري بن سعد،، وابن عوف، معاذ، وا: عبيدة، ومعهم

وخالد بن الوليد، وحممد بن مسلمة، وأرضاهبم، حيث استطاعوا أن 
هييمنوا عىل الناس، وأن يبتزوا هذا األمر من صاحبه الرشعي بالقهر 
والغلبة بعد أن استعانوا ببني أسلم، وغريهم ممن كانوا حول املدينة، وأشار 

 .. آنإليهم القر
  : ًن اهللا تعاىل قد جعل عيسى نبيا وهو يف املهد، فقد قال سبحانه إ:ًثانيا

ًفأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان يف املهد صبيا{ ِّ ُ َ َّ َ ُ ْ ْ َِ َ ِْ ِْ َْ ِ ََ َ ََ ُ َ ِ ْ َ ُ قال إين عبد اهللاِ ،َ ْ َ ِّ ِ َ َ
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ًآتاين الكتاب وجعلني نبيا َ ّْ َِ َ ِ َِ َ َ َ َ َِ{)١(. 
 : وقال تعاىل عن حييى

ْوآتيناه احلك{ ُ ُ ََ ًم صبياَْ ّ َِ َ{)٢(. 
 :  إن ابن عباس قد جهر باحلقيقة، وهي أن العرب عىل قسمني ـ٧

 أولئك الذين ال لون هلم وال طعم وال رائحة، وهم العوام :أحدمها
فهؤالء ليس .. الذين ينعقون مع كل ناعق، ويسريون يف ركاب كل قبيل

 . ُّتد برأهيمال يع أو.. هلم رأي
وهؤالء يعرفون كامل عيل ..  وهم العقالء أهل النهى واحلجى،:الثاين

، وفضله وعلمه وزهده وتقواه، وأنه أهل هلذا األمر، »عليه السالم«
وإن كان بعض .. ويعرفون فضائله وكامالته منذ رفع اهللا منار اإلسالم

 : هؤالء يميل إىل الدنيا، ويسعى إلبعاده عن هذا األمر، ولكن عىل قاعدة
َوجحدوا هبا واست{ ُْ ََ َ َ ْيقنتها أنفسهمَِ ُ ُْ َُ ْ َ ْ َ َ{)٣(.. 

ًحمروما ـ عىل حد قول ابن عباس ـ » عليه السالم«ًفالعقالء يرون عليا 
 .أي أن صناع السياسة والطامعني يف الدنيا هم الذين حرموه

َّأي ال حظ له، فإن اجلد هو احلظ: ًوجمدودا َ. 

                                     
 . من سورة مريم٣٠ و ٢٩اآليتان ) ١(

 . من سورة مريم١٢اآلية ) ٢(

 .سورة النمل من ١٤اآلية ) ٣(
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عليه  « ويبقى أن نشري إىل بطالن ما تنبأ به عمر بن اخلطاب من أنه ـ٨
» عليه السالم«ًحني ييل اخلالفة سوف تزل فيها قدمه، فإن عليا » السالم

ًكان مصانا من زلة القدم، ألنه مطهر من أي رجس، ومل يكن ينقصه علم، 
ًوال تقوى، وال معرفة، وال بصرية بزمانه وأهله، وال كان عاجزا عن التدبري 

 !وكيف؟! ومتى؟! الصحيح، فلامذا تزل قدمه؟
سيواجه بمكائد قريش، وفنوهنا يف املكر والفجور كام أشار إليه ولكنه 

 ال جيدون عنده ،ليأخذهنم بمر احلق» عليه السالم«إنه : عمر نفسه حني قال
فلذلك تربع عمر بالعمل .. ، ولئن فعل لينكثن بيعته ثم ليتحاربنرخصة

خدمة لقريش، حتى ال يأخذها بمر » عليه السالم«عىل رصف األمر عنه 
 ..ًما عشت اراك الدهر عجبا!! وتنكث بيعته.. قاحل

  :×علي التخويف من 
عليه «ً أن عمر بن اخلطاب أشار إىل أن عليا :وقد ذكرت النصوص

هو الذي حيمل الناس عىل احلق، ويسلك هبم الرصاط املستقيم » السالم
 ..وإن كرهوا

: ًوهذا الكالم وإن كان بظاهره مدحا وثناء، ولكن بعض العلامء قال
ًوظني أن عمر إنام وصف عليا بأنه يسلك هبم الطريق املستقيم حتذيرا ..« ً

ًهلم، وتنبيها عىل لزوم معارضته، ألنه حيول بينهم وبني مقاصدهم 
 .وهم عبيد الدنيا. وشهواهتم

ه ألقامكم لو استخلفتمو «:ولذا قال عمر يف بعض األخبار السابقة
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 .)١(»عىل احلق، ولو كرهتم
أنه » عليه السالم«م بالفعل حني أعلن عيل وقد جرى ذلك هل

: ًسيسرتجع األموال التي حازها األمويون من بيت مال املسلمني قائال
وهذا . )٢(» لرددته، وملك به اإلماء،واهللا لو وجدته قد تزوج به النساء«

 .»عليه السالم«بعض ما كانوا خيشونه منه 
 
 
 
 
 

                                     
 ٧٣٦ و ٧٣٥ ص٥جكنز العامل :  وراجع١٢٠ ص١ ق٣ دالئل الصدق ج)١(

 .٢١٤صنساب األرشاف وأ
 ٣٧٧ ص١جمناقب آل أيب طالب  و٤٦ ص١ج )برشح عبده(هنج البالغة  )٢(

رشح األخبار  و٦٦ ص١٣جمستدرك الوسائل  و٣٩٦ ص١جدعائم اإلسالم و
 ٢٧٥ و ١٤ ص٢ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  و٣٧٣ ص١ج
جامع أحاديث  و٥٩ ص٩٧ وج١١٦ ص٤١ وج١٦ ص٣٢جبحار األنوار و

رشح  و٣٥٧ و ٣١٥ ص٩ وج٢٨٧ ص٨جالغدير  و١٥٥ ص١٧جالشيعة 
 ٣٢ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٦٩ ص١ج للمعتزيلهنج البالغة 

 .١٩٨ص
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  :الباب العاشر
 

  ..هذه هي الشورى
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  :الفصل األول
 

  ..حدث ونص: الشورى العمرية
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  :ةـدايـب 
نعرض يف هذا الفصل بعض نصوص الشورى التي قررها عمر 
الختيار اخلليفة من بعده، ثم نتبعه بفصل آخر نحاول فيه عرض بعض 

 أو تصحح بعض ما لعله حيتاج إىل واملالحظات التي توضح.. اللفتات
 .. التوضيح أو التصحيح

 : ًولكننا نشري أوال إىل قيمة الشورى يف اإلسالم فنقول
  :قيمة الشورى يف اإلسالم

ًال ريب يف ان للشورى يف األمور التي يعود أمر البت فيها للناس دورا 
بعض، يف التأييد والتسديد، وإصالح األمور، ولكن ال صحة ملا يدعيه ال

ًمن أن اإلسالم قد جعل هلا دورا حاسام يف إنتاج السلطة وما استدلوا به .. ً
 . من آيات قرآنية ال يصح اإلستدالل به كام سنرى

  :وَشاِورهُم ِفي األَمِر
 :هناك آيتان تعرضتا للشورى، ومها

َوشاورهم يف األمر فإذا عزمت فت﴿: اآلية األوىل، قوله تعاىل َ ََ َ َْ ْ ْ َْ ُ ََ ِ ِ َ ِ َوكل عىل ِ َْ ََّ
 .)١(﴾اهللاِ

                                     
 .آل عمران من سورة ١٥٩اآلية ) ١(
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 :وال يصح اإلستدالل هبذه اآلية عىل ما ذكروه، ملا ييل
صىل اهللا عليه « إن املقصود بكلمة األمر ليس كل أمر، فإن النبي ً:أوال

ًفلم يشاورو أحدا يف األمور كلها، كام أنه ليس .. مل يكن يفعل ذلك» وآله
مل يشاورهم يف » ليه وآلهصىل اهللا ع«املقصود خصوص أمر اخلالفة، ألنه 

 .من جيعله خليفة له من بعده
» األمر« هو أمر احلرب، فتكون األلف والالم يف كلمة :بل املقصود
واآليات السابقة والالحقة هلذه اآلية تتحدث عن . للعهد، ال اجلنس

جنسية ال ) ال(احلرب دون سواها، فالتعدي عن ذلك إىل غريه، واعتبار 
اجلنسية بخصوص احلكم واحلاكمية حيتاج إىل ) لا(ثم ختصيص . عهدية
 .دليل

 إن اآلية إن كانت توجب املشاورة، لكنها ال توجب الطاعة منه :ًثانيا
بل هي تعطيه حق اختاذ .. هلم فيام يشريون به عليه، واإلنصياع لرأهيم فيه

َفإذا عزمت فتوكل عىل اهللاِ﴿: فقد قالت. القرار دوهنم َْ َ ََّ َ َ ََ َْ َ  توجب  وال.)١(﴾ِ
عليه اإلنصياع ال لألكثرية وال لألقلية، أو لإلمجاع لو حصل، بل توجب 
عليه أختيار الرأي املناسب، سواء صدر من األقلية أو األكثرية، أو مل يصدر 

 .من أي منهم
تضمنت اآلية ما يشري إىل أن هذه املشاورة قد جاءت عىل سبيل  :ًثالثا

لمني ما حيتاج إىل العفو عنهم، التأليف والتودد، بعد أن صدر من املس
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. وأن ال يعاملهم بام يستحقونه. والتسامح واللني معهم، واإلستغفار هلم
ًفبام رمحة من اهللاِ لنت هلم ولو كنت فظا﴿: فقد قال تعاىل َّ َ ََ َُ ْ َ َ َْ ِّ ََُ ِ ٍ ْ َ ِ غليظ القلب ِ ْ َ ْ َ ِ َ

ْالنفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر هلم ْ ْ َُْ ِ ِ ِْ َُ َْ َ ْ ْ َ ُْ َ ََ ْ ُّ ِ وشاورهم يف األمرَ ْ ْ َْ ِ ُ َِ َ﴾)١(. 
إن األمر باملشاورة هلم بعد صدور هذه األفعال والقبائح،  :بل قد يقال

أن أمثاهلم ال تصح : إنام هو أمر عقيب توهم احلظر، إذ قد يتوهم
صىل اهللا «فرفع اهللا تعاىل عن نبيه . مشاورهتم، وال الرفق هبم، وال التودد هلم

واألمر عقيب .. ال مانع من أن تفعل ذلك:  وقال لههذا احلظر،» عليه وآله
 .توهم احلظر ال يفيد أكثر من رفع احلظر عن الفعل

ما روي من أن اهللا ورسوله غنيان عن : ويدل عىل ذلك :ًرابعا
أن مشاورته هلم إنام هي ملصلحة تعود إليهم هم، : فأفاد ذلك.. املشاورة

 . الثقة يف نفوسهم وما إىل ذلكوهي تأليفهم، وإعادة اإلعتبار إليهم، وبث
إن اآلية تتحدث عن مشاورة احلاكم لرعيته، وال تتحدث عن  :ًخامسا

 .إنتاج السلطة من خالل الشورى
هُميْنى بورش هُمرموَأ:  
ْوأمرهم شورى بينهم﴿: اآلية الثانية قوله تعاىل ْ َ ْ ُ ُْ َ َ ُ َُ َ﴾)٢(. 

 :ويرد عىل اإلستدالل هبا ما ييل
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ْوأمرهم شورى بينهم﴿: ه تعاىلن قولإ  ـ١ ْ َ ْ ُ ُْ َ َ ُ َُ ً  تعليمياًال أمراإ ليس﴾ َ
نام يمكن أن يوجب إ يوجب التخلف عنه العقاب، وًلزامياإ، وليس ًأخالقيا

أن هو خطاء، فيكون عليه وقوع اإلنسان يف بعض األعدم اإللتزام بمقتضاه 
 .يتحمل آثارها، ويعاين من نتائجها

ْأمرهم﴿:  قولهن الضمري يفإ  ـ٢ ُ ُْ  يرجع إىل املؤمنني، واملراد به األمر ﴾َ
يرجع البيت والقرار مور التي يف األتكون الشورى أي أن  ؛الذي يرتبط هبم

لزام إشؤوهنم اخلاصة هبم، وليس للرشع فيها تكون من إىل املؤمنني وفيها 
أو مدخلية، كام يف أمور معاشهم ونحوها، مما يفرتض يف اإلنسان أن يقوم 

َما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قىض اهللاُ﴿ ـ  رشعي فقرارأما إذا كان ثمة . بههو  َ َ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ ْ َُ ََ َُ ٍ َ 
ًورسوله أمرا ُْ ُ ََ ُ ُ أن يكون هلم اخلريةَ َ َ ُ َِ ْ َُ َ ُ ْوأطيعوا  ﴿)١(﴾َ ُ َِ َ والرسولاهللاََ ُ َّ َ﴾)٢( .

ً دارة، وغري ذلك، ال يمكن أن يكون شورائيافمورد احلكم، والسياسة، واإل
نظر  وأليس له فيه حكم، أو كله إىل املكلفني، و ثبت أن الشارع ا إذإال

 .خاص
والروايات يف املشاورة كثرية « :»رمحه اهللا«وقد قال العالمة الطباطبائي 

 . املرجحات ًجدا، وموردها ما جيوز للمستشري فعله وتركه بحسب
خصة وأما األحكام اإلهلية الثابتة، فال مورد لالستشارة فيها، كام ال ر
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 .)١(» لكالم اهللا تعاىلًفيها ألحد، وإال كان اختالف احلوادث اجلارية ناسخا
َوأمرهم شورى ﴿:  إن هذه الشورى التي دل عليها قوله تعاىل ـ٣ ْ ُ ُْ ُ ََ
ْبينهم ُْ َ ليست لكل أحد، وإنام هي خاصة بأولئك املؤمنني الذين هلم تلك ﴾ َ

 وليس ثمة ما يدل عىل .فقرةالصفات املذكورة يف اآليات قبل وبعد هذه ال
 : ، فقد قال تعاىلًتعميمها لغريهم، بل ربام يقال بعدم التعميم قطعا

َفام أوتيتم من يشء فمتاع احلياة الدنيا وما عند ﴿ ُّ َ ُِ ِ ٍ َِ َ َ َ َِّ ُْ َ َ َْ ََ َ خري وأبقى للذين اهللاَُ ْ َِ َِّ َ َ ٌ ْ َ
ُآمنوا وعىل رهبم يتوكلون، والذين جيتنب َ َ َ َ َِ َِ َ ُْ َ ََّّ ُ ََ َ ْ ِّ َ َون كبائر اإلثم والفواحش وإذا ما َِ ََ ِ َ َ َ ََ ِ َِ ْ ِْ ِ ْ َ َ

َغضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لرهبم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى  ْ ُ ْ ُ ْ ِّ َ ْ ُ َ ُْ ُ َ َّ َ ُ َ َ َ ُ َُ ََ َ َ َِّ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ
ُبينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصاهبم البغي هم ينترص ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ ْ ُْ َ َ َ َ ُ َ َْ ْ َّ ُ َْ َ ِ َ َّ   .)٢(﴾َونُ

هم الذين رصحت اآليات بإيامهنم وبحيازهتم هلذه الصفات، فهؤالء 
 ، وليس لغريهم احلق يف أن يشاركهم فيها،)٣( دون سواهمأهل الشورى

                                     
 .٧٠ ص٤امليزان  ج )١(
 . من سورة الشورى٣٩ ـ ٣٦ اآليات )٢(

 : خمتلفة وهمتما عند اهللا خري وأبقى جلامعا: ن يكون املعنىأ: واحتامل )٣(
 . آمنوا الذين :ألف
ن املراد أن الذين إحتامل خالف الظاهر هنا، فهذا اإل ..  الذين جيتنبون كبائر اإلثم الخ:ب

ال فلو كان إو. جيمعون هذه الصفات هم الذين يكون ما عند اهللا خري وأبقى هلم
ًولكنه غري مؤمن مثال، فال شك يف أن ما عند اهللا ، أحد ينترص عىل من بغى عليه

 . وهم غري مؤمنني،وكذا لو كان أمرهم شورى بينهم. له وأبقى ًليس خريا
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ًفتكون اآلية دليال عىل عدم . وهي تتناول أمورهم،وال تشمل أمور غريهم
ة دالة عىل شمول األحكام التي تنتج عن الشورى لغري أهلها، فتكون اآلي

 .ضد املدعي
ال يؤمن عىل وأما الذين ال يتحلون بتلك الصفات فال شورى هلم ألن من 

 .! كيف يؤمن عىل مصالح العباد، ودمائهم، وأمواهلم، وأعراضهم؟،نفسه
أي حضور يف مواقع » عليه السالم«أننا ال نجد لعيل  :والالفت

ومل يشارك يف » ه وآلهصىل اهللا علي«االعرتاض أو االقرتاح عىل رسول اهللا 
فيها أصحابه، ألنه » صىل اهللا عليه وآله«أي من املوارد التي استشار النبي 

ًكان دائام يف موقع التابع الذي ليس لديه إال التسليم له، والرضا بام يرضاه 
 .صلوات اهللا وسالمه عليهام
 :وبعد ما تقدم نقول

 . لوعهدت:قالوا لعمر
 حيملكم ،ً لكم أن أويل رجال أمركم كنت أمجعت بعد مقالتي:فقال

ًعىل احلق، وأشار إىل عيل بن أيب طالب، ثم رأيت أن ال أحتمله حيا 
 .)١(ًوميتا

  :إمجال احلدث أوالً
عيل :  إن عمر صري األمر شورى بني ستة نفر، هم:قال ابن واضح

، وطلحة والزبري، وعثامن، وسعد بن أيب وقاص، وعبد »عليه السالم«
                                     

  .٤٢٧ ص٢الفتوحات اإلسالمية ج )١(
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 ..وفالرمحان بن ع
 . أخرجت سعيد بن زيد لقرابته مني:وقال

إن :  حسب آل اخلطاب ما حتملوا منها:فقيل له يف ابنه عبد اهللا، فقال
 .عبد اهللا مل حيسن يطلق امرأته

 .ًوأمر صهيبا أن يصيل بالناس حتى يرتاضوا من الستة بواحد
 إن ريض أربعة وخالف :واستعمل زيد بن سهل األنصاري وقال

ب عنق اإلثنني، وإن ريض ثالثة، وخالف ثالثة، فارضب إثنان، فارض
 .أعناق الثالثة الذين ليس فيهم عبد الرمحان

، )١ً(وإن جازت الثالثة أيام ومل يرتاضوا بأحد، فارضب أعناقهم مجيعا
 .)٢(فال خري للمسلمني فيهم: زاد الدمريي قوله
  : من التفاصيل

لمحات، واإلشارات ونذكر من التفاصيل التي قد حتمل معها بعض ال
 : ، فالحظ ما ييل..إىل بعض السياسات روايتي ابن اعثم والطربي

  :الشورى برواية ابن أعثم
 : إن عمر خطب الناس بعد صالة الفجر فكان مما قال: قال ابن أعثم

                                     
وراجع  عنه، ٣٣٣ ص٣جخالصة عبقات األنوار  و١٦٠ ص٢تاريخ اليعقويب ج )١(

  .١٨٧ص ١ج للمعتزيلرشح هنج البالغة 
  . عنه١٢٨صفتح الدين احلنفي لفلك النجاة  و٣٤٦ ص١حياة احليوان ج )٢(
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إن استخلفت عليكم خليفة، فقد استخلف من هو خري مني، وإن 
صىل «ن فارقهم رسول اهللا هلك قبل ذلك، فأمركم إىل هؤالء الستة الذيأ

، وعثامن »عليه السالم«عيل بن أيب طالب : ، وهو عنهم راض»اهللا عليه وآله
بن عفان، وطلحة بن عبيد اهللا، والزبري بن العوام، وسعد بن أيب وقاص، 

 .)١(وعبد الرمحان بن عوف
 وأخذ بيد عبد اهللا بن عباس فخرج من ، ثم نزل عمر عن املنرب:قال
 . ثم تنفس وزفر زفرة، يامشيه ساعة وجعل،املسجد

إن ما أخرج هذا النفس والزفري !  يا أمري املؤمنني:فقال له ابن عباس
 .إال احلزن
 ولست ،إن نفيس لتحدثني باقرتاب أجيل!  وحيك يا بن عباس:فقال

 ألنه سبيل البد منه، ولكني مغموم هلذا االمر الذي أنا فيه، ال ،أحذر املوت
 !!أقعدأدري أقوم فيه أم 

فأين أنت عن صاحبنا عيل بن أيب !  يا أمري املؤمنني:فقال له ابن عباس
 وفضيلته ، وسابقته، وقدمه، وقرابته،يف هجرته: »عليه السالم«طالب 

  .)٢(!؟وشجاعته
وهو ما .  ما عاب به اخلليفة أركان الشورى الستة:ثم تذكر الرواية(

 :)ليف هذا الكتاب، ثم تقوتقدم ًأفردنا له فصال 

                                     
 .٣٢٥ ـ ٣٢٤ ص٢ج) ط دار األضواء( و ٨٤ ص٢جبن أعثم اللفتوح ا )١(
 .٣٢٥ ـ ٣٢٤ ص٢ج) ط دار األضواء( و ٨٤ ص٢جبن أعثم الالفتوح  )٢(
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لو كان معاذ بن جبل حيا ملا ! بن عباساا  ي):يعني عمر(ثم قال 
إن :  يقول»صىل اهللا عليه وآله« ألين سمعت رسول اهللا ،ختالفتني فيه األمور

 جييء يوم القيامة وبينه وبني العلامء نبذة ليس بينه وبني اهللا عز ،مةألمعاذا 
 .وجل إال النبيون واملرسلون

 ألين سمعت ، ملا شككت فيهًيب حذيفة كان حيا موىل أًولو أن ساملا
 رجل أحب اهللا عز وجل ًساملا] إن [: يقول»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 . مل حيب معه سواهً وخافه خوفا،ًحبا
 فإين سمعت ،مرأل هلذا اً لكان أهالًولو أن أبا عبيدة بن اجلراح حيا

 وأمني هذه األمة أبو ،أمنيلكل أمة :  يقول»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 . )١(عبيدة بن اجلراح
  :جاثليق النصارىعمر يسأل 
 وأرسل إىل وجوه أصحاب رسول اهللا ، ثم دخل عمر إىل منزله:قال

 فأحرضهم، ثم أرسل إىل جاثليق النصارى فدعاه، فلام »صىل اهللا عليه وآله«
  .دخل عليه أمره باجللوس فجلس

 . أسألك عنهاصدقني عام!  يا جاثليق:ثم قال
 !  سل يا أمري املؤمنني:قال
  !؟ جتدون نعت نبينا يف اإلنجيل:قال

                                     
 .٣٢٥ ص٢ج) ط دار األضواء( و ٨٦ ص٢بن أعثم جالالفتوح  )١(
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  . فارقليط: نعم، إين ألجده:قال
  !؟ وما معنى ذلك:قال عمر

 . أنه يفرق بني احلق والباطل: معناه:قال اجلاثليق
احلمد هللا الذي جعلنا من أمته، ولكن كيف : فقال عمر ومن حرض

  !؟جتدنا يف كتابكم
 .مر مبارك األ، عظيم الذكرً أجد بعد حممد رجال:قال اجلاثليقف

 !  يرحم اهللا أبا بكر:فقال عمر
  !؟يا جاثليقـ وحيك ـ  ثم ماذا :قال
 . قوي شديد، من بعده قرن من حديد:فقال

  !؟ ثم ماذا:قال عمر
 . ثم من بعده خليفة يؤثر أقاربه عىل من سواهم:قال
  !؟يا جاثليقـ وحيك ـ ثم ماذا :  قال فنظر إىل عثامن بن عفان،:قال
 . ودم مهراق، ثم سيف مسلول:قال
 ثم التفت إىل عثامن ، فرضب عمر بإحدى يديه عىل األخرى:قال

مر من بعدي فال وإن وليت هذا األ! اتق اهللا عز وجل! أبا عمرو: فقال
  .حتملن آل معيط عىل رقاب املسلمني

 فال ،مر من بعديت هذا األوإن ولي! حلسن فاتق اهللاوأنت يا أبا ا
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 .  عىل رقاب الناس)١(حتملن آل أيب هلب
 .)٢( وذلك يف يوم اجلمعة. ثم انرصف الناس من عنده:قال

 :ثم ذكر ابن اعثم حديث طعن أيب لؤلؤة لعمر، ثم قال
إذا أنا مت وواريتموين يف !  أهيا الناس:ثم أقبل عمر عىل الناس فقال

 وإال فاختاروا ،م عليكم طلحة بن عبيد اهللاحفريت فانتظروا ثالثا، فإن قد
 : ألنفسكم من ارتضيتموه من هؤالء الستة

  .»عليه السالم«عيل بن أيب طالب 
  .وعثامن بن عفان

  .والزبري بن العوام
  .وسعد بن أيب وقاص

  .وعبد الرمحن بن عوف
 .وطلحة بن عبيد اهللا، فإين قد جعلت االمر يف هؤالء الستة

 . عىل أنه ليس له من االمر يشء،عبد اهللا يف املشورةوأدخلوا ابني 
وهذا هو صهيب بن سنان يصيل بكم يف هذه األيام إىل أن يتفق 

 .رضاؤكم عىل رجل من هؤالء الستة
فمن ارتضيتموه واستخلفتموه من هؤالء الستة فهو اخلليفة من بعدي، 

                                     
 .آل أيب طالب:  حيتمل أن يكون الصحيح)١(
 .٣٢٦ـ  ٣٢٥ ص٢ج) ضواءط دار األ( و ٨٨ و ٨٧ ص٢بن أعثم جالالفتوح  )٢(
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 ثم ، له البيعة وعقدتم، واتفقت آراؤكم عليه،فإذا أنتم بايعتم رجال من بعدي
  .)١(خالفكم أحد فاقتلوه

  :نصوص الشورى عند الطربي
دعا عبد الرمحن بن  أنه ملا طعن عمر بن اخلطاب :أما الطربي فيذكر

 . فقال إين أريد أن أعهد إليك،عوف
 . قبلت منك إن أرشت عيل. نعم،يا أمري املؤمنني :فقال
  !؟وما تريد :قال
 !؟ك أتشري عيل بذل،أنشدك اهللا :قال
 .اللهم ال :قال
 .ًواهللا ال أدخل فيه أبدا :قال
صىل «فهب يل صمتا حتى أعهد إىل النفر الذين توىف رسول اهللا  :قال

 . وهو عنهم راض»اهللا عليه وآله
 .ً وسعدا، والزبري،وعثامن، »عليه السالم« ًادع يل عليا
 . فان جاء واال فاقضوا أمركم،ًوانتظروا أخاكم طلحة ثالثا :قال

 ان وليت من أمور الناس شيئا أن حتمل بني هاشم ،شدك اهللا يا عيلأن
 .عىل رقاب الناس

                                     
 ٣٢٧ و ٣٢٦ ص٢ج) ط دار األضواء( و ٩١ و ٩٠ ص٢بن أعثم جالالفتوح  )١(

  . باختالفات كثرية٤٨ ص٢عن البيان والتبيني ج: ويف هامشه
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 ان وليت من أمور الناس شيئا أن حتمل بني أيب ،أنشدك اهللا يا عثامن
 .معيط عىل رقاب الناس
 ان وليت من أمور الناس شيئا أن حتمل أقاربك ،أنشدك اهللا يا سعد

 وليصل بالناس ، اقضوا أمركمقوموا فتشاوروا ثم. عىل رقاب الناس
 .صهيب

 قم عىل باهبم فال تدع أحدا يدخل :ثم دعا أبا طلحة األنصاري فقال
 .إليهم

 اخلليفة من بعدي باألنصار الذين تبوؤا الدار وااليامن أن وأويص
  . وأن يعفو عن مسيئهم،حيسن إىل حمسنهم

خذ من  أن يؤ، فإهنا مادة االسالم، اخلليفة من بعدي بالعربوأويص
  . فتوضع يف فقرائهم،صدقاهتم حقها

 أن »صىل اهللا عليه وآله« اخلليفة من بعدي بذمة رسول اهللا وأويص
 تركت اخلليفة من بعدي عىل أنقى من ؟ اللهم هل بلغت.يوىف هلم بعهدهم

  .الراحة
 !؟ أخرج فانظر من قتلني،يا عبد اهللا بن عمر

 .الم املغرية بن شعبة قتلك أبو لؤلؤة غ،يا أمري املؤمنني :فقال
 .احلمد هللا الذي مل جيعل منيتي بيد رجل سجد هللا سجدة واحدة :قال

 فسلها أن تأذن يل أن أدفن مع النبي ، اذهب إىل عائشة،يا عبد اهللا بن عمر
 . وأيب بكر»صىل اهللا عليه وآله«

ن كانوا ثالثة إ و،ن اختلف القوم فكن مع األكثرإ ،يا عبد اهللا بن عمر
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 .)١( فاتبع احلزب الذي فيه عبد الرمحنوثالثة
  :الشورى العمرية يف حيز التنفيذ

 يا أمري املؤمنني لو :أن عمر بن اخلطاب ملا طعن قيل له :وذكر الطربي
 !استخلفت
 فإن ، استخلفتهً لو كان أبو عبيدة ابن اجلراح حيا!؟ من أستخلف:قال

 . إنه أمني هذه األمة: سمعت نبيك يقول:سألني ريب قلت
 : فإن سألني ريب قلت، استخلفتهًولو كان سامل موىل أيب حذيفة حيا

 . إن ساملا شديد احلب هللا:سمعت نبيك يقول
 . عبد اهللا بن عمر، أدلك عليه:فقال له رجل

 ً وحيك كيف أستخلف رجال، واهللا ما أردت اهللا هبذا،قاتلك اهللا :فقال
 .)٢(!؟عجز عن طالق امرأته

                                     
 و ٢٦٤ ص٣ ج)ط مؤسسة األعلمي(  و١٩٢ و ١٩١ ص٤تاريخ األمم وامللوك ج) ١(

 ٣٣٧ ص٣ج األنوار خالصة عبقات و٥١ و ٥٠ ص٣جالكامل يف التاريخ  و٢٦٥
 .١٢٥ ص١ ق٢ ج والعرب وديوان املبتدأ واخلرب٣٤٦ و ٣٣٨و 

 ٣ج )ط مؤسسة األعلمي(  و٢٢٨ و ٢٢٧ ص٤ تاريخ األمم وامللوك ج)٢(
 وتاريخ ٢٤٨ ص٣ جبن سعدلكربى الطبقات اال:  وراجع٢٩٣ و ٢٩٢ص

الشايف  و٣٦٠ ص٥جالغدير  و٣٨٣ ص٢٨جبحار األنوار  و١٤٥اخللفاء ص
 .١٩٧ ص٣جمة مايف اإل
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 :وتابع عمر يقول
 إن ،حد من أهل بيتي ما محدهتا فأرغب فيها أل،ب لنا يف أموركمال أر
بحسب آل . )١( عمرآلا عنّ. ّ فرشً وإن كان رشا، فقد أصبنا منهًكان خريا

  . ويسأل عن أمر أمة حممد،عمر أن حياسب منهم رجل واحد
 ال وزر وال ً وإن نجوت كفافا، وحرمت أهيل،أما لقد جهدت نفيس

 . إين لسعيد،أجر
 وإن أترك فقد ،ر فإن استخلفت فقد استخلف من هو خري منيانظ

 . ولن يضيع اهللا دينه،ترك من هو خري مني
 ..ً لو عهدت عهدا، يا أمري املؤمنني: ثم راحوا فقالوا،فخرجوا
 أمركم هو ًقد كنت أمجعت بعد مقالتي لكم أن أنظر فأوىل رجال :فقال

 فرأيت ،ورهقتني غشية . وأشار إىل عيل،أحراكم أن حيملكم عىل احلق
 ، فجعل يقطف كل غضة ويانعة فيضمه إليه، دخل جنة قد غرسهاًرجال

 فام أريد أحتملها ، ومتوف عمر، فعلمت أن اهللا غالب أمره،ويصريه حتته
 ً. وميتاًحيا

 إهنم :»صىل اهللا عليه وآله«عليكم هؤالء الرهط الذين قال رسول اهللا 
 . ولست مدخله،و بن نفيل منهم سعيد بن زيد بن عمر:من أهل اجلنة

 ، وعبد الرمحن،وعثامن ابنا عبد مناف، »عليه السالم« عيل :ةتولكن الس
 والزبري بن العوام حواري ،»صىل اهللا عليه وآله«وسعد خاال رسول اهللا 

                                     
 ..ّأي ابعدو هذا الرشعنا يا آل عمر:  عمرآل ،اّعن )١(
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 . وطلحة اخلري ابن عبيد اهللا، وابن عمته»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 إن أئتمن ، فأحسنوا مؤازرته وأعينوهًولوا واليا فإذا ،ًفليختاروا منهم رجال

 .أحدا منكم فليؤد إليه أمانته وخرجوا
 .ال تدخل معهم :فقال العباس لعيل

 .أكره اخلالف :قال
 . ترى ما تكرهً إذا:قال

 وعبد الرمحن ،ً وسعدا، وعثامن»عليه السالم «ًفلام أصبح عمر دعا عليا
 . والزبري بن العوام،بن عوف
 وال يكون هذا ، نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادهتم إين:فقال

 وهو عنكم »صىل اهللا عليه وآله« وقد قبض رسول اهللا ،االمر إال فيكم
 ولكني أخاف عليكم ، إين ال أخاف الناس عليكم إن استقمتم.راض

 فاهنضوا إىل حجرة عائشة بإذن منها ، فيختلف الناس،اختالفكم فيام بينكم
 . منكمً رجالفتشاوروا واختاروا
 ووضع رأسه ،ً ولكن كونوا قريبا، ال تدخلوا حجرة عائشة:ثم قال

 .وقد نزفه الدم
 .م ارتفعت أصواهتمث ،فدخلوا فتناجوا

 ، إن أمري املؤمنني مل يمت بعد، سبحان اهللا: بن عمرفقال عبد اهللا
 فإذا مت فتشاوروا ثالثة ، أال أعرضوا عن هذا أمجعون:فأسمعه فانتبه فقال

 وال يأتني اليوم الرابع إال وعليكم أمري ، وليصل بالناس صهيب،امأي
 وطلحة ، وحيرض عبد اهللا بن عمر مشريا وال شئ له من االمر،منكم
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 وإن مضت ، فإن قدم يف األيام الثالثة فأحرضوه أمركم،رشيككم يف االمر
 !! ومن يل بطلحة. فاقضوا أمركم،األيام الثالثة قبل قدومه
 . وال خيالف إن شاء اهللا، أنا لك به:يب وقاصفقال سعد بن أ
 وما أظن أن ييل إال أحد . أرجو أن ال خيالف إن شاء اهللا:فقال عمر
 وإن ويل عيل ، فرجل فيه لني، فان ويل عثامن، أو عثامن، عيل:هذين الرجلني

 فأهلها ًوإن تولوا سعدا وأحر به أن حيملهم عىل طريق احلق، ففيه دعابة،
ونعم ذو  .فاين مل أعزله عن خيانة وال ضعف ستعن به الوايل،وإال فلي هو،

 .فاسمعوا منه له من اهللا حافظ، دد رشيد،سم .الرأي عبد الرمحن بن عوف
إن اهللا عز وجل طاملا أعز   يا أبا طلحة،:وقال أليب طلحة األنصاري

فاستحث هؤالء الرهط   من األنصار،ًفاخرت مخسني رجال االسالم بكم،
 . منهمًوا رجالحتى خيتار

 فامجع هؤالء ، إذا وضعتموين يف حفريت:وقال للمقداد بن األسود
 .الرهط يف بيت حتى خيتاروا رجال منهم

والزبري   وعثامن،ًوأدخل عليا  صل بالناس ثالثة أيام،:وقال لصهيب
 .وأحرض عبد اهللا بن عمر .وطلحة إن قدم وعبد الرمحن بن عوف، ،ًوسعدا
ً ن اجتمع مخسة ورضوا رجالإف وقم عىل رؤسهم، .مر له من األءوال يش

ن اتفق أربعة إو. فاشدخ رأسه أو ارضب رأسه بالسيف وأبى واحد،
ً  ثالثة رجالن ريضإ ف، فارضب رؤسهام، منهم وأبى اثنانًفرضوا رجال

فأي الفريقني حكم له   فحكموا عبد اهللا بن عمر،، منهمًمنهم وثالثة رجال
وا مع نإن مل يرضوا بحكم عبد اهللا بن عمر فكوف  منهم،ًفليختاروا رجال
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ن رغبوا عام اجتمع عليه إواقتلوا الباقني  الذين فيهم عبد الرمحن بن عوف،
 .)١(الناس

 إن اخلالفة رصفت :لبني هاشم» عليه السالم«ثم يذكر الطربي قول عيل 
 :عنه، ألن عثامن قرن به، وما جرى بينه وبني العباس يف ذلك، ثم يقول

 .أهيام يصىل عليه :وأخرجت جنازته تصدى عيل وعثامن  مات عمر،فلام
 هذا إىل . لستام من هذا يف شئ،مرةإلكالكام حيب ا :فقال عبد الرمحن

 .استخلفه عمر يصيل بالناس ثالثا حتى جيتمع الناس عىل إمام صهيب،
 .فصىل عليه صهيب

ة ـرمـ خمور بنـورى يف بيت املسـداد أهل الشـ مجع املق،فلام دفن عمر
 ،وهم مخسة معهمـ يف حجرة عائشة بإذهنا  :ويقال  يف بيت املال،:ويقالـ 

 .وأمروا أبا طلحة أن حيجبهم .وطلحة غائب ابن عمر،
فحصبهام  وجاء عمرو بن العاص واملغرية بن شعبة فجلسا بالباب،

 !؟حرضنا وكنا يف أهل الشورى :تريدان أن تقوال :وقال سعد وأقامهام،
أنا كنت  :فقال أبو طلحة وكثر بينهم الكالم، قوم يف االمر،فتنافس ال

ال والذي ذهب بنفس عمر ال  الن تدفعوها أخوف مني الن تنافسوها،
                                     

 ٣ج )ط مؤسسة األعلمي(  و٢٢٩ و ٢٢٨ ص٤ تاريخ األمم وامللوك ج)١(
 ١ واإلمامة والسياسة ج٦٧ و ٦٦ ص٣جالكامل يف التاريخ  و٢٩٤ و ٢٩٣ص
بحار األنوار  و٣٤٧ و ٣٤١و  ٣٣٩ ص٣جخالصة عبقات األنوار  و٢٨ص
 .١١٣ ص١جهنج السعادة  و٣٧٥ و ٣٦٠ ص٥الغدير ج و٧٧ ص٣١ج



  ٥٣                                                       ..حدث ونص :  الشورى العمرية :  الفصل األول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ثم أجلس يف بيتي فأنظر ما تصنعون أزيدكم عىل األيام الثالثة التي أمرتم،
أيكم خيرج منها نفسه ويتقلدها عىل أن يوليها  :فقال عبد الرمحن

 .فلم جيبه أحد! ؟أفضلكم
 .فأنا أنخلع منها :فقال

صىل اهللا عليه «فاين سمعت رسول اهللا  ،أنا أول من ريض :فقال عثامن
 .أمني يف السامء أمني يف األرض،:  يقول»وآله

 !؟ما تقول يا أبا احلسن:  فقال ـوعيل ساكتـ قد رضينا  :فقال القوم
 ، ختص ذا رحم وال، لتؤثرن احلق وال تتبع اهلوىًأعطني موثقا :قال

 !وال تألوا األمة
 وأن ،ّل وغريَّ من بد مواثيقكم عىل أن تكونوا معي عىلأعطوين :فقال

 .ترضوا من اخرتت لكم
 . وال آلو املسلمني،عيل ميثاق اهللا أن ال أخص ذا رحم لرمحه

 .وأعطاهم مثله، ًفأخذ منهم ميثاقا
 ،سابقتكاالمر لقرابتك وإين أحق من حرض ب:  إنك تقول:فقال لعيل

 ولكن أرأيت لو رصف هذا االمر عنك ؛وحسن أثرك يف الدين ومل تبعد
 !؟من كنت ترى من هؤالء الرهط أحق باالمر فلم حترض،
 .عثامن :قال

صهر رسول اهللا  و؛شيخ من بني عبد مناف: تقول : فقال؛وخال بعثامن
 هذا فلم يرصفـ مل تبعد ـ  يل سابقة وفضل ، وابن عمه»صىل اهللا عليه وآله«
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 !؟ ولكن لو مل حترض فأي هؤالء الرهط تراه أحق به!؟االمر عني
 .عيل :قال

 .نعثام : فقال، وعثامنً فكلمه بمثل ما كلم به عليا،ثم خال بالزبري
 .عثامن : فقال، فكلمه،ثم خال بسعد

َّواتقوا اهللاَ الذي تساءلون به واألرحام إن اهللاَ{:  فقال،ًفلقى عيل سعدا َِ َ ْ ََ َ َِ ِِ ُ َّ َُ َّ 
ًكان عليكم رقيبا َِ َ ْ ُْ َ َ صىل اهللا عليه « أسألك برحم ابني هذا من رسول اهللا )١(}َ

ً  وبرحم عمي محزة منك أن ال تكون مع عبد الرمحن لعثامن ظهريا،»وآله
 .)٢( به عثامن بام ال يديلين أديلإ ف؛عيل

صىل اهللا عليه «ودار عبد الرمحن لياليه يلقى أصحاب رسول اهللا 
 وال ، يشاورهم، واىف املدينة من أمراء األجناد وأرشاف الناس ومن،»وآله

 حتى إذا كانت الليلة التي يستكمل يف صبيحتها ؛خيلو برجل إال أمره بعثامن
:  فأيقظه فقال؛)٣(هبريار من الليلا أتى منزل املسور بن خمرمة بعد ،االجل

 ً.الزبري وسعدا انطلق فادع !أال أراك نائام ومل أذق يف هذه الليلة كثري غمض
                                     

  . من سورة النساء١ اآلية )١(
  ٣ج )ط مؤسسة األعلمي(  و٢٣٢ ـ ٢٣٠ ص٤تاريخ األمم وامللوك ج:  راجع)٢(

 ورشح هنج البالغة ٦٩و  ٦٨ ص٣جالكامل يف التاريخ  و٢٩٦ و ٢٩٥ص
 .٩٢٨ و ٩٢٧ ص٣جبن شبة التاريخ املدينة  و١٩٣ ص١للمعتزيل ج

 ٦جتاج العروس : راجع. ، إذا تتامت واستنارتطلوع نجومه:  اهبريار الليل)٣(
 .٨١ ص٤جلسان العرب  و١٢٣ص
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 ، فبدأ بالزبري يف مؤخر املسجد يف الصفة التي تيل دار مروان،فدعامها
 .خل ابني عبد مناف وهذا االمر: فقال له
 .نصيبي لعيل :قال

 . فاجعل نصيبك يل فأختار،لةَالَأنا وأنت ك :وقال لسعد
 أهيا .وإن اخرتت عثامن فعيل أحب إيل، إن اخرتت نفسك فنعم :قال
 .)١( وارفع رؤسنا،يع لنفسك وأرحناالرجل با

 :إىل أن قال الطربي
وأهل السابقة والفضل من  وبعث إىل من حرضه من املهاجرين،

 :  فقال،تج املسجد بأهلهر فاجتمعوا حتى ا، وإىل أمراء األجناد،األنصار
 إن الناس قد أحبوا أن يلحق أهل األمصار بأمصارهم وقد ،أهيا الناس

 .علموا من أمريهم
 .ً نراك هلا أهالاإن :ال سعيد بن زيدفق
 .أشريوا عيل بغري هذا :فقال

 ً.إن أردت أال خيتلف املسلمون فبايع عليا :فقال عامر
 .سمعنا وأطعنا:  قلناً إن بايعت عليا،صدق عامر :فقال املقداد بن األسود

                                     
 ٢٩٦ ص٣ج )ط مؤسسة األعلمي(  و٢٣٢ ـ ٢٣١ ص٤ تاريخ األمم وامللوك ج)١(

 ٤٠٠ ص٣١جبحار األنوار : وراجع ٧٠ و ٦٩ص ٣جالكامل يف التاريخ و
 .٩٢٨ ص٣جبن شبة التاريخ املدينة و
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 .إن أردت أن ال ختتلف قريش فبايع عثامن :قال ابن أيب رسح
 . إن بايعت عثامن قلنا سمعنا وأطعنا؛صدق :يب ربيعةفقال عبد اهللا بن أ

 !!متى كنت تنصح املسلمني : وقال،فشتم عامر ابن أيب رسح
 إن اهللا عز وجل ؛أهيا الناس : فقال عامر،فتكلم بنو هاشم وبنو أمية

 ! فأنى ترصفون هذا االمر عن أهل بيت نبيكم، وأعزنا بدينه،أكرمنا بنبيه
وما أنت ؛ لقد عدوت طورك يا ابن سمية  :فقال رجل من بني خمزوم

 !!وتأمري قريش النفسها
 .أفرغ قبل أن يفتتن الناس يا عبد الرمحن، :فقال سعد بن أيب وقاص
فال جتعلن أهيا الرهط عىل  إين قد نظرت وشاورت، :فقال عبد الرمحن

 .أنفسكم سبيال
سنة عليك عهد اهللا وميثاقه لتعملن بكتاب اهللا و : فقال،ًودعا عليا

 !؟ وسرية اخلليفتني من بعده،رسوله
 . وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي،أرجو أن أفعل :قال

 . فبايعه،نعم : قال،ودعا عثامن فقال له مثل ما قال لعيل
 ؛ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا حبوته حبو دهر، :فقال عيل

 لريد  واهللا ما وليت عثامن إال؛فصرب مجيل واهللا املستعان عىل ما تصفون
 . واهللا كل يوم هو يف شأن؛االمر إليك

 فإين قد نظرت ً؛يا عيل ال جتعل عىل نفسك سبيال :فقال عبد الرمحن
 . فإذا هم ال يعدلون بعثامن؛وشاورت الناس
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 .)١(سيبلغ الكتاب أجله :فخرج عيل وهو يقول
عليه « أنه ملا صفق عبد الرمحان عىل يد عثامن، قال عيل :ويف نص آخر

 :لعبد الرمحان» السالم
واهللا ما أملت منه إال ما أمل . عثك عىل ما فعلتبحركك الصهر، و«

 .)٢(»ّدق اهللا بينكام عطر منشم. صاحبك من صاحبه
 ملا صفق عبد الرمحان عىل يد عثامن مهس أمري املؤمنني :وعند املفيد

 .)٣(»مال الرجل إىل صهره، ونبذ دينه وراء ظهره«: وقال» عليه السالم«
 :د إىل كالم الطربينعو

 أما واهللا لقد تركته من الذين يقضون ،يا عبد الرمحن :فقال املقداد
 .باحلق وبه يعدلون

                                     
 ورشح ٢٩٧ ص٣ ج)ط مؤسسة األعلمي(  و٢٣٢ ص٤تاريخ األمم وامللوك ج) ١(

تاريخ املدينة  و١١٥ ص٩جالغدير  و١٩٤ و ١٩٣ ص١هنج البالغة للمعتزيل ج
  .٩٣٠ و ٩٢٩ ص٣جبن شبة ال

 و ٢٨٦ ص١ واإلرشاد للمفيد ج٤٠٠ وراجع ص٣٥٨ ص٣١ بحار األنوار ج)٢(
لشريازي لاب األربعني كت و١١٧ ص٣جالرصاط املستقيم : وراجع. ٢٨٧
 و ٦١اجلمل للمفيد ص و٨٩صلجوهري لالسقيفة وفدك  و٥٧٠ و ٢١٦ص
 ٩ وج١٨٨ ص١جللمعتزيل رشح هنج البالغة  و٨٨ ص٩الغدير ج و٩٣
 .٣٣٠ ص١جلقريش ا» عليه السالم«حياة اإلمام احلسني  و٥٥ص

  .٦١ص) ط مكتبة الداوري( و ١٧٢ وراجع ص١٢٣ و ١٢٢ اجلمل للمفيد ص)٣(



  ١٥ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . واهللا لقد اجتهدت للمسلمني،يا مقداد :فقال
 .إن كنت أردت بذلك اهللا فأثابك اهللا ثواب املحسنني :قال

 .يهم إىل أهل هذا البيت بعد نبيتُما رأيت مثل ما أ :فقال املقداد
إين العجب من قريش أهنم تركوا رجال ما أقول أن أحدا أعلم وال 

 !. أما واهللا لو أجد عليه أعوانا،أقىض منه بالعدل
 . فإين خائف عليك الفتنة، اتق اهللا،يا مقداد :فقال عبد الرمحن

 !؟ن هذا الرجلَ وم!؟ن أهل هذا البيتَ م!رمحك اهللا :فقال رجل للمقداد
 . والرجل عيل بن أيب طالب، عبد املطلبأهل البيت بنو :قال

:  وقريش تنظر إىل بيتها فتقول،إن الناس ينظرون إىل قريش :فقال عيل
 وما كانت يف غريهم من قريش ،ًإن وىل عليكم بنو هاشم مل خترج منهم أبدا

 .)١(تداولتموها بينكم
 .بايع عثامن : فقيل له،وقدم طلحة يف اليوم الذي بويع فيه لعثامن

 !؟أكل قريش راض به :فقال
 .نعم :قال

                                     
 ٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٣٣ و ٢٣٢ ص٤ تاريخ األمم وامللوك ج)١(

بن التاريخ املدينة  و٧٢و  ٧١ ص٣جالكامل يف التاريخ  و٢٩٨ و ٢٩٧ص
خالصة  و١٩٤ ص١رشح هنج البالغة للمعتزيل ج: وراجع ٩٣١ ص٣جشبة 

 .٢٨٨ ـ ٢٨٦ص ٣جالعقد الفريد  وعن ٣٤٨ و ٣٤٠ ص٣جعبقات األنوار 



  ٥٩                                                       ..حدث ونص :  الشورى العمرية :  الفصل األول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . إن أبيت رددهتا،أنت عىل رأس أمرك : فقال له عثامن،فأتى عثامن
 !؟أتردها :قال
 .نعم :قال
 !؟أكل الناس بايعوك :قال
 .نعم :قال
 .)١(وبايعه،  ال أرغب عام قد أمجعوا عليه؛قد رضيت :قال
عبد أن :  وتفصل رواية أخرى ما جرى بني أهل الشورى، فتذكر ـ٥

ًالرمحان بن عوف تكلم، وطلب من احلارضين أن يقلدوا أمرهم واحدا 
 .منهم

 ،فتكلم عثامن وقلد عبد الرمحان امره، ثم تكلم الزبري، فوعده باملعونة
 .وإجابة الدعوة

 وعن طلحة الذي ،ًثم تكلم سعد فقلد ابن عوف أيضا أمره عن نفسه
 ..ًكان فيام بعد غائبا
 : فقال،»عليه السالم«أيب طالب ثم تكلم عيل بن  :قالوا

 فنحن بيت ً، وبعثه إلينا رسوال،ً منا نبياًاحلمد هللا الذي بعث حممدا
 .ونجاة ملن طلب، وأمان أهل األرض  ومعدن احلكمة،،النبوة

                                     
 ٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٣٤ و ٢٣٣ ص٤امللوك ج تاريخ األمم و)١(

 .٩٣١ ص٣جبن شبة التاريخ املدينة  و٢٩٨ و ٢٩٧ص



  ١٥ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٦٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ولو طال ، وإن نمنعه نركب أعجاز اإلبل،لنا حق إن نعطه نأخذه
 .الرسى

 . ألنفذنا عهدهً عهدا»هصىل اهللا عليه وآل«لو عهد إلينا رسول اهللا 
 . جلادلنا عليه حتى نموتًولو قال لنا قوال

 . وصلة رحم،لن يرسع أحد قبيل إىل دعوة حق
 .وال حول وال قوة إال باهللا

عسى أن تروا هذا االمر من بعد هذا   وعوا منطقي،،اسمعوا كالمي
 ويكون حتى تكونوا مجاعة، وختان فيه العهود، املجمع تنتىض فيه السيوف،

 : ثم أنشأ يقول وشيعة ألهل اجلهالة، بعضكم أئمة ألهل الضاللة،
 م ـخـد بن ضـت بنو عبـلـعـام فـب    ت فإين ــكـاسم هلـك جـإن تـف
 م ـجـل نـوى من كـنـالـري بـصـب    ي ـل عــر كـواجـع يف اهلـيـطـم

أيكم يطيب نفسا أن خيرج نفسه من هذا االمر  :فقال عبد الرمحن
 !؟ويوليه غريه
 .فأمسكوا عنه :قال
وأحلفهم عند  فقلده القوم االمر، فإين أخرج نفيس وابن عمي، :قال

 .)١(وإن بايع بإحدى يديه األخرى فحلفوا ليبايعن من بايع، املنرب،

                                     
 ٢٩٩ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٣٧ ـ ٢٣٥ ص٤ تاريخ األمم وامللوك ج)١(

= عليه « وكالم أمري املؤمنني ١٩٥ ص١ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج٣٠٠و 



  ٦١                                                       ..حدث ونص :  الشورى العمرية :  الفصل األول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أنه بعد أن مضت ثالثة أيام بعث عبد الرمحان بن :ثم ذكرت الرواية
 :، وعثامن، فقال هلام»عليه السالم«عوف إىل عيل 

 هل ، فلم أجد الناس يعدلون بكام،قد سألت عنكام وعن غريكامإين 
 .أنت يا عيل مبايعي عىل كتاب اهللا وسنة نبيه وفعل أيب بكر وعمر

 . ولكن جهدي من ذلك وطاقتي، اللهم ال:فقال
 هل أنت مبايعي عىل كتاب اهللا وسنة نبيه :فالتفت إىل عثامن فقال

 .وفعل أيب بكر وعمر
 .اللهم نعم :قال

 فنهضنا حتى دخلنا املسجد، .إذا شئتام :وقال شار بيده إىل كتفيه،فأ
 .وصاح صائح الصالة جامعة

 فكنت يف ، فتأخرت واهللا حياء ملا رأيت من إرساعه إىل عيل:قال عثامن
 .آخر املسجد
وعليه عاممته التي عممه هبا رسول   وخرج عبد الرمحن بن عوف،:قال

فوقف وقوفا   سيفه حتى ركب املنرب، متقلدا»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
 :ثم تكلم فقال  ثم دعا بام مل يسمعه الناس،،ًطويال

فلم أجدكم  أهيا الناس إين قد سألتكم رسا وجهرا عن إمامكم،
 . يا عيلَّفقم إيل وإما عثامن، ما عيل، إ:تعدلون بأحد هذين الرجلني

                                     
 ٣١ ويف بحار األنوار ج١٣٩طبة رقم مذكور يف هنج البالغة اخل» السالم= 
  .٣٦٥ص



  ١٥ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٦٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .فوقف حتت املنرب فقام إليه عيل،
، ه هل أنت مبايعي عىل كتاب اهللا وسنة نبي:فقالفأخذ عبد الرمحن بيده 

 .وفعل أيب بكر وعمر
 . ولكن عىل جهدي من ذلك وطاقتي، اللهم ال:قال
 . فأرسل يده:قال

 .فأخذ بيده وهو يف موقف عيل الذي كان فيه قم إيل يا عثامن، :ثم نادى
  . وفعل أيب بكر وعمر، هل أنت مبايعي عىل كتاب اهللا وسنة نبيه:فقال
 . اللهم نعم:الق
 اللهم : فرفع رأسه إىل سقف املسجد ويده يف يد عثامن ثم قال:قال

 . اللهم إين قد جعلت ما يف رقبتي من ذاك يف رقبة عثامن،اسمع واشهد
فقعد عبد   وازدحم الناس يبايعون عثامن حتى غشوه عند املنرب،:قال

د عثامن عىل الدرجة وأقع  من املنرب،»صىل اهللا عليه وآله«الرمحن مقعد النبي 
 .فجعل الناس يبايعونه الثانية،

ْفمن نكث فإنام ينكث عىل نفسه ومن { :فقال عبد الرمحن، ّوتلكأ عيل َ َ َْ َ َِ ِ ْ َ ََ ُ َّ َ ََ ُ َْ َ ِ
ًأوىف بام عاهد عليه اهللاَ فسيؤتيه أجرا عظيام َِ ِ َِ ْ ُ َ َ َ ًْ ََ َْ ُ َ َْ َ َ  يشق الناس ّ فرجع عيل،)١(}ِ

 . خدعة خدعة وأيام:حتى بايع وهو يقول
 أن عمرو بن العاص كان : وانام سبب قول عيل خدعة:قال عبد العزيز

                                     
  . من سورة الفتح١٠ اآلية )١(



  ٦٣                                                       ..حدث ونص :  الشورى العمرية :  الفصل األول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . عليا يف ليايل الشورىيقد لق
وإنه متى أعطيته العزيمة كان أزهد   إن عبد الرمحن رجل جمتهد،:فقال
 .ولكن اجلهد والطاقة فإنه أرغب له فيك له فيك،
 . عثامني ثم لق:قال
 ،وليس واهللا يبايعك إال بالعزيمة إن عبد الرمحن رجل جمتهد :فقال

 .خدعة: »عليه السالم«فلذلك قال عيل . فاقبل
 ، فجلس والناس معه، ثم انرصف بعثامن إىل بيت فاطمة ابنة قيس:قال

 ً.فقام املغرية بن شعبة خطيبا
 . واهللا ما كان هلا غري عثامن، يا أبا حممد احلمد هللا الذي وفقك:فقال

  .وعيل جالس
واهللا ما كنت أبايع ! ؟ما أنت وذاك يا ابن الدباغ، :محنفقال عبد الر

 .)١( إال قلت فيه هذه املقالةًأحدا
ً فإننا أردنا أن يكون هذا الفصل خاصا بالنصوص، أما املناقشة ..وبعد

 ..والتأييد والتفنيد فإنه يكون يف الفصل التايل والذي بعده إن شاء اهللا تعاىل
 
 

                                     
 ٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٣٩ و ٢٣٨ ص٤ تاريخ األمم وامللوك ج)١(

 .٣٠٢ ـ ٣٠٠ص
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  :الثاينالفصل 
 

  ..اخلطة العمرية
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  :إرشاد وهداية
إننا يف هذا الفصل والفصل الذي بعده سوف نناقش، ونؤيد أو نفند 

 .. النصوص التي وردت يف الفصل السابق
ويتعامل مع مناقشاتنا وحتليالتنا عىل .. فعىل القارئ أن يالحظ ذلك

 ..هذا األساس
  :حدثتطماع أ

طمع عامة الناس باخلالفة، فإن حصول أإن ما حصل يف السقيفة قد 
أيب بكر ثم من بعده عمر عىل اخلالفة، ومها من أقل وأذل بيت يف قريش 
عىل حد تعبري أيب سفيان، قد جعل أعناق الرجال ترشئب إىل هذا املقام وقد 

 : »عليه السالم«قال 
 .)١(»يناهم من قريش فبفلام رق أمرنا طمعت رعيان إل«

وهم ليسوا دونه، ثم ) يعني عمر( إنه وليها :وقد قال طلحة لعمر
 .. جاءت الشورى فأكدت هذه األطامع وأذكتها

يرى أن الشورى هي التي احلسني رشف الدين  آية اهللا السيد عبدلكن 
                                     

 .٥٨٢ ص٢٩ والبحار ج٢٢٤مايل للمفيد صاأل )١(
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قد فتحت شهية أناس إىل اخلالفة، يف حني أهنم لوال الشورى مل يكونوا 
 .. ًنا من ذلك بمراتيطمعون بام هو أقل شأ

 :»رمحه اهللا«قال 
ومل يكونوا قبل الشورى عىل هذا الرأي، بل كان عبد الرمحن تبعا «

 .لعثامن، وسعد كان تبعا لعبد الرمحن
والزبري إنام كان من شيعة عيل، والقائمني بنرصته يوم السقيفة عىل 
 ساق، وهو الذي استل سيفه ذودا عن حياض أمري املؤمنني وكان فيمن

، وحرض الصالة عليها إذ دفنت رسا يف »عليها السالم«شيع جنازة الزهراء 
وهو القائل عىل ، )أن ذلك مل يثبت: لكننا ذكرنا(ظالم الليل بوصية منها 

 : عهد عمر
 لكن الشورى سولت له الطمع ًواهللا لو مات عمر بايعت عليا

 ويوم ،األصغر مع املفارقني، وخرج عليه يوم اجلمل ًباخلالفة، ففارق عليا
 .اجلمل األكرب مع اخلارجني

كام أن عبد الرمحن بن عوف ندم عىل ما فعله من إيثار عثامن عىل نفسه 
 يف ً فلم يأل جهدا، ومل يدخر وسعا،باخلالفة، ففارقه وعمل عىل خلعه

 . لكنه مل يفلح. ذلك
 ،وقد علم الناس ما كان من طلحة والزبري من التأليب عىل عثامن

ائشة يف ذلك إليهام نرصة لطلحة، وأمال منها برجوع اخلالفة إىل وانضامم ع
 : وكانت تقول. تيم
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 .)٢(»)١(اقتلوا نعثال فقد كفر«
قد عمل هؤالء وأولياؤهم من اإلنكار عىل عثامن، ما أهاب بأهل و

 فلام قتل وبايع الناس عليا كان ،املدينة وأهل األمصار إىل خلعه وقتله
 يف الشورى أطمعتهام باخلالفة، ام لكن مكانته.يعطلحة والزبري أول من با

                                     
الفتنة ووقعة اجلمل  و٨٠ ص٩جالغدير  و١٦٧ و ١٤٣ ص٣٢جبحار األنوار  )١(

 ٤٠ ص١٠جلتسرتي لقاموس الرجال  و١١٥صبن عمر الضبي سيف ل
) ط مؤسسة األعلمي(و  ٤٥٩ص ٤ جمم وامللوكتاريخ األ و٥٩٠ ص١١وج
 .٤٧٧ ص٣ج

السرية  و٤٣٧ ص٢جبن أعثم الالفتوح  و٢٠٦ص ٣جالكامل يف التاريخ : راجعو
) ـ ه١٣٢٠ط املطبعة البهية بمرص سنة ( و ٣٥٦ ص٣ ج)ط دار املعرفة(احللبية 
لكجوري لاخلصائص الفاطمية  و٦٤ و ٦١صتذكرة اخلواص  و٢٨٦ص ٣ج
عليه «صلح احلسن  و٢٥ ص٢جلقريش لحياة اإلمام احلسني  و١٥٧ ص٢ج

 ٣٠٠ص ٣جالعقد الفريد  وعن ٣١٣صلسيد رشف الدين ل »السالم
 )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٢٦ صلسيد رشف الدينلالفصول املهمة و
 ٣٥١ و ٣٢٣ و ٢٧٩ و ١٤٥ و ٨٥ و ٨٠ ص٩جالغدير  و٤٤٢ ص٣٢ج
حتقيق (  و٥١ ص١ج )حتقيق الزيني(مامة والسياسة اإل و٣٠٥ ص١٠وج

 .٧٢ ص١ ج)الشريي

 .٣٩٤صلسيد رشف الدين لالنص واإلجتهاد : راجع )٢(
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، فخرجا عليه، وخرجت )١(ومحلتهام عىل نكث البيعة، واخلروج عىل اإلمام
 باستخالف طلحة، وكان ما كان يف البرصة وصفني ًمعهام عائشة طمعا

 : والنهروان من الفتن الطاغية، واحلروب الطاحنة
 لعيل ينافسونه يف حقه، ًوكلها من آثار الشورى، حيث صورت أندادا

 فكان ، معاوية إىل هذا، وأطمعته باخلالفة)٢(تبهوحياربونه عليه، بل ن
 يف سبيل ما يبتغيه ًمعاوية وكل واحد من أصحاب الشورى عقبة كؤودا

 .»اإلمام من إصالح اخلالئق، وإظهار احلقائق
  :إىل أن قال

نو، والذراع عىل أن يف الستة من هو من رسول اهللا كالصنو من الص«
 ولكنه ، وكان منه بمنزلة هارون من موسى إال أنه ليس بنبي،من العضد

 ومن عنده ، وصاحب بدر وأحد وحنني، وأبو السبطني،والويص الوزير
 .علم الكتاب

فام كان أغنى فاروق األمة عن تعريضه وتعريض بقية الستة هلذا 
 فيذر األمر ، أحد مااخلطر، وهذه املهانة، وقد كان يف وسعه أن ال يعهد إىل

شورى بني أفراد األمة كافة، خيتارون ألنفسهم من شاؤوا، وحينئذ يكون 

                                     
ًإن عمر ذكر هذا النكث، ولعله استنادا إىل ما سمعه من رسول اهللا :  وقد قلنا)١(

 .ًري سيقاتل عليا وهو له ظامل من أن الزب»صىل اهللا عليه وآله«
.. إن اختلفتم، عليكم عىل هذا األمر معاوية:  بل قول عمر ألصحاب الشورى)٢(

 .هذا كرسى العرب، هو الذي أطمع معاوية هبذا األمر: وقوله عن معاوية
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 . )١(ً وميتاً ال أحتملها حيا:قد صدق يف قوله
 فيكون حينئذ ،أو يعهد إىل عثامن بكل رصاحة، كام عهد أبو بكر إليه

 ًيبا حيث رتب أمر الشورى ترتـكر وال مداور  غري مماـ فيام يريد ًرصحيا
يفيض إىل استخالف عثامن ال حمالة، فإن ترجيح عبد الرمحن عىل اخلمسة 

. ً ال خيالف عبد الرمحن أبداً باألمر، وأن سعداهليس إال لعلمه بأنه سيؤثر
حني  و،وقد علم الناس هذا من فاروقهم، وإن ظن أنه موه األمر عىل الناس

 ً. وميتاً أحتملها حيا ال:رد عليه ظالمته: ً البن عباس جوابا عىل قولهقال
ليظهر . وورد أنه قال ذلك حني عرض عليه أن يويل ولده عبد اهللا

بمظهر الزاهد يف الدنيا مع أنه إنام رغب عن ولده ألنه يعرف ضعف 
، »عليه السالم«، وإنام حرفها عن عيل »عليه السالم«شخصيته مقابل عيل 

 . تقيض بذلكتألن خطته وسياسته كان
وزر عىل عمر أو ) اخلالفة(من حقه » عليها السالم«يل وهل يف متكني ع

أم هو طاعة هللا ورسوله، وامتثال لألوامر الرشعية الصادرة ! عىل غريه؟
 !؟لألمة

عمر يأمر » صىل اهللا عليه وآله« املسلمني لو سمع رسول اهللا يوما رأ
 : أبا طلحة فيقول

ق أربعة إن اجتمع مخسة وأبى واحد فاشدخ رأسه بالسيف، وإن اتف«
 اثنان فأرضب رأسيهام، وإن افرتقوا ثالثة وثالثة فاخلليفة يف الذين ىوأب

                                     
 .. ذكرنا يف بعض الفصول السابقة مراده من هذه العبارة، فال نعيد)١(
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فيهم عبد الرمحن، واقتلوا أولئك إن خالفوا، فإن مضت ثالثة أيام ومل 
 .)١(»يتفقوا عىل واحد منهم فارضبوا أعناق الستة

وعىل كل حال، فإن األحداث التي ترتبت عىل هذه الشورى التي 
إىل غريه، وأفرزت كل تلك اآلثار قد » عليه السالم«عن عيل رصفت األمر  

 ً.لها حيامًحتملها عمر ميتا بعد أن حت
العرب وقريش ال يريدون عليا ×:  

إن جهود قريش وعىل رأسها أبو بكر وعمر قد نجحت، والشجرة 
التي غرسوها قد أثمرت، وثامرها أينعت، فقد أصبح العرب وقريش 

، بعد أن كانوا يتهامسون »عليه السالم«ًن عليا جيهرون بأهنم ال يريدو
 .بذلك يف اخلفاء

 الذي وصفه املعتزيل بأنه مل ،قال أبو جعفر حييى بن حممد بن أيب زيد
 املذهب، وال كان يربأ من السلف، وال يرتيض قول املرسفني من إمامييكن 

                                     
 ألمم وامللوكوتاريخ ال ٢٣ حوادث سنة ٦٦ ص٣خ جالكامل يف التاري: راجع) ١(

تاريخ و ٢٩٤ ص٣ج )ط مؤسسة األعلمي( و ٢٣سنة  حوادث ٤٢٨ ص٤ج
مناقب أهل  و٣٩٨ ص٣١جبحار األنوار  و٩٢٤ ص٣جبن شبة الاملدينة 
 ٣جخالصة عبقات األنوار  و٣٤٩صلشريواين ل» عليهم السالم«البيت 
 ٥جالغدير  و٣٩٨ و ٣٨٤صالنص واإلجتهاد  و٣٤٧ و ٣٤٢ و ٣٣٩ص
 ٤٩٩صالوضاعون وأحاديثهم  و١١٣ ص١جهنج السعادة  و٣٧٥ص

 .٢١٢ ص٣جمامة الشايف يف اإلو
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  .)١(!الشيعة، ولكنه كالم أجراه عىل لسانه البحث واجلدل بيني وبينه
 : املعتزيلهقال أبو جعفر، كام نقله عن

 ًوالقوم الذين كانوا قد غلب عىل ظنوهنم أن العرب ال تطيع عليا«
 .»عليه السالم«

 .فبعضها للحسد
 .وبعضها للوتر والثأر

 .هوبعضها الستحداثهم سن
 . ورفعه عنهم،وبعضها الستطالته عليهم

 .وبعضها كراهة اجتامع النبوة واخلالفة يف بيت واحد
 . وشدته يف دين اهللا،وبعضها للخوف من شدة وطأته

 إذا مل يقترص هبا عىل ، لرجاء تداول قبائل العرب اخلالفةًوبعضها خوفا
 .ً مستمراً فيكون رجاء كل حي لوصوهلم إليها ثابتا،بيت خمصوص عليه

 »صىل اهللا عليه وآله«وبعضها ببغضه، لبغضهم من قرابته لرسول اهللا 
 .ن الناس، ومن يف قلبه زيغ من أمر النبوةوهم املنافقون م

 .فأصفق الكل إصفاقا واحدا عىل رصف االمر عنه لغريه
 وعلمنا أن العرب ال تطيعه وال ترتكه، ، إنا خفنا الفتنة:وقال رؤساؤهم

                                     
 ٢٥٦صلشريازي لكتاب األربعني  و٩٠ ص١٢ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)١(

 .٩٤ ص٦جغاية املرام و
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 ولكن ،إنه النص:  وقالوا.وتأولوا عند أنفسهم النص، وال ينكر النص
 .قد يرتك ألجل املصلحة الكلية والغائب ،احلارض يرى ما ال يرى الغائب

 وإخراجهم ،مروأعاهنم عىل ذلك مسارعة األنصار إىل ادعائهم األ
 .فيام زعموا سعد بن عبادة من بيته وهو مريض لينصبوه خليفة

 وكادت الفتنة أن تشتعل نارها، فوثب ، وكثر اخلبط،واختلط الناس
 وزعموا ـل قائلهم  كام قاـرؤساء املهاجرين، فبايعوا أبا بكر وكانت فلتة 

 .وا هبا نائرة األنصارأأهنم أطف
 فقد كفاهم أمر نفسه، ،فمن سكت من املسلمني، وأغىض ومل يتعرض

 »صىل اهللا عليه وآله« قد كان رسول اهللا ًإن فالنا: ً أو جهراًومن قال رسا
 أسكتوه يف اجلواب بأنا بادرنا إىل عقد ، أو أشار إليه، أو نص عليه،ذكره

 أو ، إما أنه حديث السن: واعتذروا عنده ببعض ما تقدم،افة الفتنةالبيعة خم
تبغضه العرب، ألنه وترها وسفك دماءها، أو ألنه صاحب زهو وتيه، أو 

 !كيف جتتمع النبوة واخلالفة يف مغرس واحد
 أبو بكر أقوى : قالوا،بل قد قالوا يف العذر ما هو أقوى من هذا وأوكد

 ، والعرب حتب أبا بكر، وعمر يعضده ويساعده ال سيام،مر منهعىل هذا األ
 وال حيقد ، وهو شيخ جمرب لألمور ال حيسده أحد.ويعجبها لينه ورفقه

 فيشمخ عىل ،، وال يبغضه أحد، وليس بذي رشف يف النسبعليه أحد
 . فيدل بقربه»صىل اهللا عليه وآله« وال بذي قربى من الرسول ،الناس برشفه

 .نى عنهودع ذا كله فإنه فضل مستغ
 وعادت ،، ارتد الناس عن االسالم»عليه السالم« ً لو نصبنا عليا:قالوا



  ٧٥                                                                      ..اخلطة العمرية :  الفصل الثاين 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوقوف مع النص املفىض إىل !اجلاهلية كام كانت، فأيام أصلح يف الدين؟
 أم العمل بمقتىض !؟ ورجوعهم إىل األصنام واجلاهلية،ارتداد اخللق
كان فيه خمالفة  وإن ، العمل بالدينة واستدام،سالم واستبقاء اإل،األصلح
 ! النص

  :»رمحه اهللا«قال 
  :نكار، فإهنم كانوا متفرقنيوسكت الناس عن اإل

، فالذي تم من رصف »عليه السالم« فمنهم من هو مبغض شانئ لعيل
  .مر عنه هو قرة عينه، وبرد فؤادهاأل

ومنهم ذو الدين وصحة اليقني، إال أنه ملا رأى كرباء الصحابة قد 
مر عنه، ظن أهنم إنام فعلوا ذلك لنص سمعوه من ألاتفقوا عىل رصف ا

 ينسخ ما قد كان سمعه من النص عىل أمري ،»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
صىل اهللا « ال سيام ما رواه أبو بكر من قول النبي ،»عليه السالم«املؤمنني 

 من الناس تومهوا أنه ناسخ ً فإن كثريا،»األئمة من قريش« :»عليه وآله
 من ، اخلاص، وأن معنى اخلرب أنكم مباحون يف نصب إمام من قريشللنص

 .)١(انتهى.. ً فإنه يكون إماما،أي بطون قريش كان
 :نقولو

ولكن معظمه كالم ماكر .. ًإن بعض هذا الكالم وإن كان جيدا

                                     
لشريازي لكتاب األربعني  و٨٦  و٨٥و  ٨٤ ص١٢ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  )١(

 .٢٥٢ص
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 :فقد.. وخبيث هيدف إىل تعمية احلقيقة عىل الناس
وا أبا بكر، مع أن الذين  أن رؤساء املهاجرين هم الذين بايع: ـ ادعى١

بايعوه هم أبو عبيدة، وعمر بن اخلطاب، باإلضافة إىل قريبه أسيد بن 
ضري، وبشري بن سعد، ثم انضم إليهم خالد، واملغرية، ومعاذ بن جبل، ح

 . وأرضاهبم بعد ذلكوحممد بن مسلمة
نه يوهم القارئ بأن األمور قد جاءت بعفوية، مع أنه قد اتضح مما  ا ـ٢
صىل اهللا عليه « ويف كتاب الصحيح من سرية النبي ،ه يف كتابنا هذاذكرنا
 كان  اإلستئثار باخلالفةأن: وغريها» عليه السالم«، ومن كلامت عيل »وآله

صىل اهللا «رهاصاته بدأت تظهر من زمان رسول اهللا إًأمرا دبر بليل، وأن 
 ..»عليه وآله
وهذا غري . رسول اهللاً إنه حرص النفاق بمن يبغض عليا لقرابته من  ـ٣

وكذلك من يكره ما .. ًصحيح، فإن من يبغضه للوتر والثأر منافق أيضا
 .وغري ذلك.. ، ويسعى يف إبطاله»عليه السالم«قرره اهللا ورسوله يف حقه 

 زعم أن خوفهم الفتنة هو الذي دعاهم لرصف األمر عن عيل  ـ٤
ن الفتنة ورصف ًوليس هذا صحيحا، فإن توليته أمان م.. »عليه السالم«

 .األمر عنه كان هو الفتنة
 ادعى أهنم تأولوا النص، والصحيح أهنم ردوا النص عن علم  ـ٥

 .بآرائهم، ونكثوا البيعة
 زعم أهنم ردوا النص ألجل املصلحة الكلية، وهو غري صحيح بل  ـ٦

 ..ردوه ألجل املصلحة الشخصية
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فضل مستغنى » صىل اهللا عليه وآله« هل القربى من رسول اهللا  ـ٧
َقل ال أسألكم عليه أجرا إال املودة {عاىل وكيف جيتمع هذا مع قوله ت! عنه؟ َّ َ ْ ََ َ َِ ً َ ُ ْ َُ َِ ْ ْ ُْ َ

َيف القربى ْ ُ ْ   ؟}ِ
ًلو نصبنا عليا ارتد الناس عن اإلسالم ومل يقل :  زعم أهنم قالوا ـ٨

 كيف.. وال جيرؤون عىل التفوه به ألنه رد عىل اهللا ورسوله.. هذا منهم أحد
وقد أقامه الرسول بأمر من اهللا تعاىل وبايعوه وال يفعل اهللا ورسوله ما 

 .يوجب ردة الناس عن الدين
عليه « وزعم أن كرباء الصحابة اتفقوا عىل رصف األمر عن عيل  ـ٩
، وأبا ذر، ًاوهذا غري صحيح، فإن بني هاشم، وسلامن وعامر. »السالم

 يرضوا برصف األمر عن عيل ن غريهم مليُواملقداد، وأيب بن كعب، وكثري
وإن كانوا مل جيرؤا عىل حتمل مسؤولياهتم يف مواجهة القوم .. » السالمعليه«

 ..باحلدة والشدة الالزمة إلعادة احلق إىل صاحبه
 عظامء الصحابة عند همهيم، أ كانوا عىل مثل رآخرونوهؤالء وكثري 

 ..ًوكثري منهم من الكبار عند الناس أيضا.. رسول اهللا
يف كالمه مواضع أخرى للنظر، وما ذكرناه كاف فيام قصدنا إليه إن و

 ..شاء اهللا تعاىل
  :الشورى العمرية تدبري متقن وسابق

ن أ دبر بليل، وًاأمركانت  أن الشورى :إن مراجعة النصوص تعطي
وأهنا كانت هتدف إىل تشتيت أمر املسلمني، . ً كانت حمسومة سلفاانتائجه

وذلك باجياد منافسني هلم، وأن عمر كان يسعى واضعاف فئات بعينها، 
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 ، وبني هاشم»عليه السالم«بعاد عيل إ، وه إىل اخلالفةيصال شخص بعينإل
، ًيضاأبل ولعمرو بن العاص .. توطئة األمر ملعاويةًوأنه كان مهتام ب.. عنها

فالحظ ما يستطيع متابعة هذه األهداف، أي شخص آخر من بني أمية، أو 
 :ييل

 نذكر الشواهد يصال شخص بعينهام دل عىل أنه يدبر إل فمألف ـ
 :التالية
ًسعيد بن العاص أرضا يف أعطى عمر بن اخلطاب أن : ذكروا  ـ١

أن سييل األمر : واختبىء عندك. حسبك«: املدينة، فاستزاده، فقال له عمر
 . بعدي من يصل رمحك، ويقيض حاجتك

ثامن، وأخذها  خالفة عمر بن اخلطاب حتى استخلف عت فمكث:قال
 . )١(»عن شورى ورىض، فوصلني، وأحسن، وقىض حاجتي

ما مالك يا : قال يل عمر بن اخلطاب: ظبيان األزدي قال أيب وعن ـ ٢
 !؟أبا الظبيان
 .أنا يف ألفني:  قلت:قال
غيلمة من قريش يمنعون هذا أً فاختذ سائام، فإنه يوشك أن جييء :قال

                                     
هبامش مسند ( ومنتخب كنز العامل ٣١ ص٥بن سعد جلكربى الطبقات اال) ١(

تاريخ مدينة دمشق  و٥٨٠ ص١٢جكنز العامل  و٣٩٠  و٣٨٩ ص٤ ج)أمحد
 .١١٩ ص٢١ج
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 . )١(»العطاء
وبني ، »عليه السالم« لعيل ي الجياد املنافسني ومما يدل عىل السع:ب
  :ما ييلهاشم، 

إنه مل يشتت بني املسلمني، وال فرق  «:قول معاوية البن حصني
 ..أهواءهم، وال خالف بينهم إال الشورى، التي جعلها عمر إىل ستة نفر

.  فلم يكن رجل منهم إال رجاها لنفسه، ورجاها له قومه:إىل أن قال
 . )٢(»ك نفسهوتطلعت إىل ذل

 أن السقيفة قد سبقت الشورى يف ذلك، لكن :غري أننا قد ذكرنا
 .الشورى أذكت الطموحات، ورسختها

 :وبني هاشم نقول» عليه السالم«بعاد األمر عن عيل  بالنسبة إل:ج
عليه «ًه استبعد عليا  بأن:ًقد ذكرنا نصوصا كثرية يرصح فيها عمر

 :نقول أننا ، غريهًقريشا ال تريدألن  ،»السالم
يستشري كعب األحبار فيمن يوليه األمر كان عمر  أن :حتدثنا النصوص

                                     
املصنف  و١٤ ص٢ج) ط دار الكتب العلمية( و ١٨ ص٢جامع بيان العلم ج) ١(

 . ٦٩٤ ص٨جبن أيب شيبة ال
كتاب األربعني  و٤٨٢صطاووس البن لطرائف ا و٢٨١ ص٢العقد الفريد ج) ٢(

عليه «حياة اإلمام احلسني  و٥٣ ص٣١جبحار األنوار  و٥٧١صلشريازي ل
) األصل(إحقاق احلق  و٣٥٥صهنج احلق  و٣٢٢ ص١جلقريش ل» السالم
 . ٢٩٤ص
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 فينفي كعب أن يصل إليها عيل(!!) حسبام جيدونه يف كتبهم (!!) بعده 
ُوولده، ويؤكد عىل انتقاهلا بعد الشيخني إىل بني أمية، » عليه السالم« ْ ُ

 .)١(أن بني أميةق عمر ذلك، ويستشهد له بام ورد عن النبي يف شِّفيصد
قد كذب فيام كان يكذب يف أقواله، وأنه ًن كعبا أثبتت ولكن الوقائع أ

، ثم إىل ولده »عليه السالم«فإن اخلالفة وصلت لإلمام عيل . ً هنا أيضاادعاه
 .. من بعده» عليه السالم«اإلمام احلسن 

ما جيري، وعرف وإنام ادعى كعب ذلك لعمر، ألنه كان قد اطلع عىل 
فأراد أن .. تحكم يف مسار هذا األمرت واألهواء التي ،ةيل السياسامليو

» عليه السالم« عن عيل  اخلالفةيشجع اخلليفة عىل مواصلة سعيه إلبعاد
 .ًوبني هاشم، ويتخذ بذلك يدا عنده

كام أن كعب األحبار ربام يكون قد أحس من سؤال عمر أن عمر بن 
للخالفة يف دائرة » لسالمعليه ا«اخلطاب يريد أن جيعل عدم نيل عيل 

وذلك من شأنه أن يؤثر يف الناس .. القضاء اإلهلي الذي ال حيلة للبرش فيه
، ويقلل من محاسهم لقضيته، فبادر كعب إىل »عليه السالم«ًختاذال عن عيل 

 . تلبية رغبة عمر عىل النحو املتقدم
 عمر بن اخلطاب عىل معاوية بنلقد كان ثمة تركيز خاص من قبل  :د

سفيان، واهتامم كبري بتأهيله للخالفة، وهتيئة األجواء له، رغم أنه كان أيب 

                                     
ًولرياجع أيضا .  فإهنا قضية هامة٨١ ص١٢للمعتزيل جالبالغة هنج رشح : راجع) ١(

 . ً فإهنا قضية هامة أيضا٨٨  و٨٧ ص٣جالفتوح البن أعثم 
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 : ما ييلويكفي أن نذكر هنا.. من الطلقاء
نه أبقاه عىل والية الشام لسنوات عدة، من دون أن يعرضه يف كل عام إ

، والتي كانت ربام )١(التي كان يتعرض هلا عامله يف سائر األقطارللمساءلة، 
ثم اإلستيالء عىل  األحيان إىل حد اإلهانة، واملس بالكرامة، تصل يف كثري

مع األموال من دون سبب ظاهر، سوى رغبة اخلليفة بمقاسمتهم أمواهلم، 
 . )٢(ًأنه كان ال يويل أحدا أكثر من عامني
:  أن يصدر له أوامره لينتهي إليها، يقول له:وحينام يطلب منه معاوية

 .)٣(ال آمرك وال أهناك
غيض عنها، اإلضافة إىل أمور أخرى يراها ويعرفها عنه، ويهذا ب

 . وغري ذلككتعامل معاوية بالربا، واظهاره البذخ والرتف 
 . .»رمحه اهللا« للمظفر )٤( دالئل الصدق:وحول تظاهر معاوية بالقبائح راجع

                                     
 . ٢٧١جتهاد صوراجع النص واإل. ٢١١  و٢٠٩ ص١ ق٣دالئل الصدق ج) ١(
 . ٢٦٩ ص١الرتاتيب اإلدارية ج) ٢(
ط (و  ١٨٤ ص٦ جوتاريخ األمم وامللوك ٢١٢ ص١ قسم ٣دالئل الصدق ج) ٣(

تاريخ مدينة  و١٤١٧ ص٣جستيعاب اإل و٤٦١ ص٣ج )مؤسسة األعلمي
البداية  و١٣٣ ص٣جسري أعالم النبالء  و١١٣ و ١١٢ ص٥٩جدمشق 

عليه «صلح احلسن  و١٤ ص١العقد الفريد ج:  وراجع١٣٣ ص٨جوالنهاية 
 .٩صلسيد رشف الدين ل »السالم

=  ٣٤٧ ص٥ ومسند أمحد ج٢١٣ و ٢١٢ ص١ قسم ٣دالئل الصدق للمظفر ج) ٤(
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َّوقد ذم معاوية مرة عند عمر، فقال  دعونا من ذم فتى قريش، من :ُ
 .. )١(يضحك يف الغضب الخ
 : ويف نص آخر
حذروا آدم قريش، وابن كريمها، من ال ينام إال عىل ا «:أن عمر قال فيه

 .)٢(»الرضا، ويضحك يف الغضب، ويأخذ ما فوقه من حتته
 . وكان جيري عليه يف كل شهر ألف دينار

يف السنة عرشة آالف دينار، ومع كان جيرى عليه  :ويف رواية أخرى
ة عرش من خالفته، فكانت نفقته ستة عرش أن عمر حج سن: ذلك يزعمون

                                     
 ١٧٩ ص١٠جالغدير  و٦٠ ص٤ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج= 

سري  و١٢٧ ص٢٧جتاريخ مدينة دمشق  و٢٦صالوضاعون وأحاديثهم و
 . ٥٢ ص٥جأعالم النبالء 

 ١٤١٨ ص٣ج) ط دار اجليل( و ٣٩٧ ص٣ ج)هبامش األصابة(االستيعاب ) ١(
 ٢٦٣ص) األصل(إحقاق احلق و ١١٧ ص١٠جلتسرتي لقاموس الرجال و
» عليه السالم«حياة اإلمام احلسني و ١١٢ ص٥٩جتاريخ مدينة دمشق و
 ويف العقد الفريد ٢١١ ص١ قسم٣ودالئل الصدق ج ٢٩٦ ص١جلقريش ل
 .  نسبة هذه الكلامت إىل عمرو بن العاص يف معاوية٢٥ ص١ج

رشح هنج  و٥٨٧ ص١٣جكنز العامل  و٩ ص١عيون األخبار البن قتيبة ج) ٢(
الكامل يف  و٢٨١ ص٣ج األمم وامللوكتاريخ  و٩٧ ص١٢ج للمعتزيلالبالغة 
 . ٦٠ ص٣جالتاريخ 
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 ..فلامذا األلف دينار يف كل شهر إذن. )١(أرسفنا يف هذا املال: ًدينارا، فقال
 .)٢( هذا كرسى العرب:وكان عمر إذا نظر إىل معاوية يقول

 تذكرون كرسى وقيرص، ودهاءمها، وعندكم :وقال مرة جللسائه
 . )٣(!معاوية؟

،  يف اللحظة احلاسمةهية معاوية للخالفةويف حماولة لفتح وإذكاء ش
أن معاوية بالشام، : إياكم والفرقة بعدي، فإن فعلتم، فاعلموا: نجده يقول

                                     
، والصواعق ١٤١ ص عن تاريخ اخللفاء٢١٢ ص١ قسم ٣دالئل الصدق ج) ١(

بن سعد الالطبقات الكربى  و٥٦٩ ص١٢جكنز العامل و. املحرقة يف سرية عمر
 .١٥٢ ص٧جالبداية والنهاية  و٣٠٨ ص٣ج

 ٣ج) ط دار اجليل( و ٣٩٧ و ٣٦٩ ص٣ج) هبامش اإلصابة(االستيعاب ) ٢(
 ٣خل الشام، ونظر إليه، قال ذلك، واإلصابة جأنه كان إذا د:  وفيه١٤١٧ص
 عنهم، ودالئل ٢٢٦ ص١٠ والغدير ج٣٨٦ ص٤ وأسد الغابة ج٤٣٤ص

الم ـاألع و١٣٤ ص٣بـالء جـالم النـ وسري أع٢١٢ ص١ ق٣الصدق ج
 ٨ والبداية والنهاية ج٣١١ ص٤تاريخ اإلسالم ج و٢٦٢ ص٧جلزركيل ل

 ١٦٤ ص٢جألخبار رشح ا و١٣٤ ص٨ج) ط دار إحياء الرتاث( و ١٢٥ص
 .٢٦٣ص) األصل(إحقاق احلق  و١١٤ ص٥٩تاريخ مدينة دمشق جو

 ١٠جلتسرتي لقاموس الرجال  و١٠٥الفخري يف اآلداب السلطانية ص) ٣(
 ١١ ص٤جالكامل يف التاريخ  و٢٤٤ ص٤ج األمم وامللوكتاريخ  و١١٨ص

 . ٢٩٥ ص١جلقريش ل» عليه السالم«حياة اإلمام احلسني و
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وستعلمون إذا « أو »كيف يستبزها منكم.) يعرف ظ(فإذا وكلتم إىل رأيكم 
 . )١(»زها دونكمتبيوكلتم إىل رأيكم كيف س
تدابرتم، وتباغضتم، إن حتاسدتم، وتقاعدتم، و«: ويقول ألهل الشورى

 . .غلبكم عىل هذا األمر معاوية بن أيب سفيان
 . )٢(»وكان معاوية يومئذ أمري الشام من قبل عمر

إن اختلفتم دخل عليكم «:  أنه قال ألهل الشورى:ويف نص آخر
ربيعة من اليمن، فال  أيب سفيان من الشام، وبعده عبد اهللا بن أيب معاوية بن

 . )٣(»سابقتكمًيريان لكم فضال إال ب
حينام طلب » عليه السالم« وقد احتج عثامن عىل أمري املؤمنني ..هذا

 .)٤(بأن عمر هو الذي استعمله: منه أن يعزل معاوية
كام واحتج معاوية نفسه عىل صعصعة، وعىل صلحاء الكوفة بتولية 

                                     
 والبداية والنهاية ١٢٢ ص٦ج) ط دار الكتب العلمية(و  ٤٣٤ص ٣اإلصابة ج) ١(

 .١٢٤ ص٥٩جتاريخ مدينة دمشق  و١٣٦ ص٨ج
 ٢٨١والنص واالجتهاد هامش ص ١٨٧ ص١رشح النهج للمعتزيل ج: راجع) ٢(

 .٥٦٨صلشريازي لكتاب األربعني ، وعنه
 ١٢٤ ص٥٩جتاريخ مدينة دمشق ، و عن ابن سعد٧٣٥ ص٥كنز العامل ج) ٣(

 . ٧٠ ص٤جاإلصابة  و٣٠ ص١٠جير الغدو
 .٢٤ ص٩ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  )٤(
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أن قول عمر كان قد أصبح كالرشع : األمر الذي يعني.. )١(ًعمر له أيضا
 . كام أوضحناه يف بحثنا حول اخلوارجاملتبع، 
يلوح باخلالفة ملعاوية يف عهد كان  أن كعب األحبار :فإننا نرى.. وبعد

 .. )٢(ً أيضاعثامن
 .)٣( بأنه قد دبر األمر من زمن عمر:كام أن معاوية نفسه يرصح

: وحتى بالنسبة لعمرو بن العاص، نجد عمر بن اخلطاب يقولهـ ـ 
 . )٤(»ًيش عىل األرض إال أمرياما ينبغي لعمرو أن يم«

                                     
تاريخ و ٣٥ ص٩الغدير ج و١٣٣ ـ ١٣٢ ص٢ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  )١(

 ٣٦٦ ص٣ج )ط مؤسسة األعلمي(و  ٩٠ ـ ٨٨ ص٥جاألمم وامللوك 
مواقف  و١٤٣ ص٣ج) ط دار صادر(و  ٦٠ ـ ٥٧ ص٣جوالكامل يف التاريخ 

 .٢٥٩ص ١جالشيعة 
نسخة  و١٣٦ ص٨ج) ط دار إحياء الرتاث( و ١٢٧ ص٨البداية والنهاية ج) ٢(

أضواء عىل السنة  و٥٨٦ ص٨جبن أيب شيبة الاملصنف  و٩١صوكيع 
 ٣جسري أعالم النبالء  و١٢٣ ص٥٩جتاريخ مدينة دمشق  و١٨٠صاملحمدية 

 . ٨٢النزاع والتخاصم ص و١٥٦ ص٣جالكامل يف التاريخ  و١٣٦ص
 . ٢٨اء البن اجلوزي صاألذكي) ٣(
و  ٢ ص٣واإلصابة ج ٣٠٧ص) ط دار الفكر(و  ١٨٠فتوح مرص وأخبارها ص) ٤(

تاريخ  و٧٠ ص٣وسري أعالم النبالء ج ٥٣٩ ص٤ج )ط دار الكتب العلمية(
 .٩٢ ص٤جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و١٥٥ ص٤٦جمدينة دمشق 



  ١٥ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٨٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سقاطها، وجعلها يف إ ثم أمعن عمر يف التوسع يف أمر اخلالفة، وو ـ
كام .. دائرة اإلبتذال واهلوان، فأطمع هبا حتى أمثال عبد اهللا بن أيب ربيعة

 ..تقدم
كام أن مجيع النصوص املتقدمة تدلنا عىل أنه كان يراهن عىل حترك 

لو فشلت الشورى يف .. بري، وعمرو بن العاصمعاوية، وابن ربيعة، والز
 ..وهذا بالذات ما حصل حتى بعد قتل عثامن. حتقيق أغراضه
  : خطة عمر

 :وقال الزبري لولده عبد اهللا يف حرب اجلمل
وما .  بام بليت به من هذا املسري،انلفتأأنت واهللا قطعت بيننا، وفرقت «

 . األمر وقام بهاًكنت مباليا من ويل هذ
 ال يقوم أحد من الناس إال من قام مقام عمر بن اخلطاب فيهم، واهللا،

 عثامن قتلنا، فام أصنع ةفإن رسنا بسري! فمن ذا يقوم مقام عمر بن اخلطاب؟
 !!.هبذا املسري، ورضب الناس بعضهم ببعض

 وأنت تعلم أنه كان ،مرألً أفتدع عليا يستويل عىل ا:فقال عبد اهللا ابنه
 ولقد أشار عمر وهو !؟ر بن اخلطابأحسن أهل الشورى عند عم
ًويلكم، أطمعوا عليا فيها، ال يفتق يف : مطعون، يقول ألهل الشورى

وه حتى جتمعوا عىل رجل سواه ًاإلسالم فتقا عظيام، ومنُّ ً«)١(. 

                                     
 .١٥٥ص)  قمـمكتبة الداوري ط ( و ٢٨٩ اجلمل للشيخ املفيد ص)١(
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ولقد سئل عبد  «:ويف مناسبة أخرى قال ابن الزبري لعبد اهللا بن عباس
حبكم أحسنهم عنده، وما الرمحان بن عوف عن أصحاب الشورى، فكان صا

 .)١(أدخله عمر يف الشورى إال وهو يعرفه، ولكن خاف فتقه يف اإلسالم
 : ونقول

 :إننا نستخلص من هذا النص عدة أمور، نذكر منها ما ييل
الزبري مل يكن صادقا:  

ً كالم الزبري هذا يشري أيضا إىل أنه مل يكن مستعدا للتضحية من أجل إن ً
حقه، فتأييده له يوم السقيفة مل يكن عن قناعة، وال ، و»عليه السالم« عيل

 .ًكان صادقا فيام يظهره من استعداد للتضحية يف هذا السبيل
  !:؟حتري الزبري

حتريه يف السرية العملية التي خيتارها، أظهر  الزبري بن العوام تقدم أن
 وقد أظهر أنه غري قادر عىل !؟ أم خيتار سرية عثامن!؟هل خيتار سرية عمر

سرية عثامن ألنه خيشى القتل، أما سرية عمر فال أحد يستطيع أن يكون مثل 
وكأنه كان يميل إىل العمل بسرية عثامن، لكن يمنعه اخلوف من .. عمر
 .القتل

 : والالفت هنا أمور ثالثة
وال أشار إليها، .. »صىل اهللا عليه وآله« إنه مل يذكر سرية النبي :األول

                                     
 .١٧٠ص)  قمـمكتبة الداوري ط ( و ٣١٨ اجلمل للشيخ املفيد ص)١(
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و السبب يف ً ليست يف دائرة اإلحتامل أصال، فام ه من املفروغ عنه أهناوكأن
ٌلقد كان لكم يف رسول اهللاِ أسوة {: مع قول اهللا تعاىلأمل يس!. ذلك يا ترى؟ ََ ْ ُ َ ُْ ِ ِ ُ َ َ ََ ْ
ٌحسنة َ َ بالعمل بسنته، والتزام » صىل اهللا عليه وآله« أمل يأمر النبي !؟)١(}َ
 !. هنجه؟

 سرية عمر وعثامن، إن الزبري اختار احلديث عن :ومن جهة أخرى
 .!.؟ً أيضافلامذا مل يرش إىل سرية أيب بكر

 !  ملاذا ال يقدر عىل العمل بسرية عمر؟:الثاين
  !؟صعوبتهاألجل هل هو 

  !؟خطورهتاألجل أم 
 !عدم رىض الناس هبا؟لأم 

قال لطلحة والزبري يف حرب » عليه السالم«ً أن عليا :أليسوا يذكرون
 !أمري، ونقمتام من تأمريي، ورأيتام من خاليف؟ما الذي كرهتام من : اجلمل

 .)٢( خالفك عمر بن اخلطاب يف القسم، وانتقاصنا حقنا يف الفيء:قاال

                                     
 . من سورة األحزاب٢١ اآلية )١(
رشح هنج البالغة  و٧٣٢صلطويس لاألمايل  و١١٣املعيار واملوازنة ص) ٢(

 ٢٨٠ ص٢ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  و٤١ ص٧ جللمعتزيل
بن ال »عليه السالم«ملؤمنني فضائل أمري ا و٣٠ و ٢١ ص٣٢جبحار األنوار و

 .٩٤صعقدة 
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 . )١( أعطنا سنة العمرين:ًونادى أصحاب اجلمل أيضا بأمري املؤمنني
 .يف العطاءام واملقصود هو سنته

  . عائشة، وطلحة والزبري:وقادة أصحاب اجلمل هم
! ك يزعجهم، فلامذا مل يردعوا أصحاهبم عن هذا الطلب؟فإن كان ذل

 !أو ملاذا مل يصححوا هلم خطأهم فيه؟
 أمل يكن الزبري من الذين حرضوا عىل عثامن، وبارشوا مناوأته، :الثالث

  !؟ًوحرصوه، وقتلوه، اعرتاضا منهم عىل سريته
  !؟فلامذا حليت سريته اآلن يف عني الزبري يا ترى

بل هو ..  خصوص سرية عثامنشى القتل الختار خيوال أنه كانول
يريد اإلنرصاف عن هذه احلرب كان ألجل عجزه عن العمل بسرية عثامن 

 !!ًالتي أثارها، فام عشت أراك الدهر عجبا
 يف الشورى؟×ملاذا يدخل عمر عليا !:  

» عليه السالم«ف األمر عن عيل رصما اعتذروا به عن  الذي يراجعإن 

                                     
 ٥٩ ص٨ج الكايف : وراجع١٤٤ ص١ج) ط دار هنضة مرص(الكامل للمربد  )١(

 ٣٤٣ ص٣ج والكامل يف التاريخ ٢٦٩ص ١جالبالغة للمعتزيل ورشح هنج 
 ٢ج )بتحقيق املحمودي( وأنساب األرشاف ٢٠٧صخبار الطوال واأل
 ٦جلنحاس ل القرآن معاينو ٨٣ ص٢ج وتنقيح املقال ٣٧١ ـ ٣٧٠ص
 .٣١٢ ص٣جلزركيش لالربهان  و١٠٣ ص٥جتفسري السمعاين  و٣٦٢ص
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 !!.قد ورد عىل لسان عمر بن اخلطاب ً تقريبا ـ أنه كله ـ:سيجد
.. إذنّيسوق هلا كان فهو املصدر األساس، هلذه املزاعم، وهو الذي 

لعيل منه وملاذا هذا اإلطراء ! يف الشورى؟» عليه السالم«ًفلامذا يدخل عليا 
 ..وسنجيب عن هذا السؤال عن قريب إن شاء اهللا تعاىل! ؟»عليه السالم«

  !:معهم؟ ×خل علي ماذا لو مل يد
 أن أركان الشورى بعد أن سمعوا :قد ذكرت بعض الروايات

َّأرس بعضهم إىل بعض بأن األمر لو وصل إىل » عليه السالم«مناشدات عيل 
 .)١ً(عيل وبني هاشم مل خيرج منهم أبدا

استئثار بني هاشم احتامل ن هذا النص يريد أن يوحي لنا بأن أوك
احتهم عنه هو السبب يف عزوف املتشاورين زإباألمر، وعدم التمكن من 

 ..»عليه السالم«عن عيل 
 أن القضية ليست قضية تشبث بني هاشم باألمر، :غري أن احلقيقة هي

بل القضية قضية النص اإلهلي، .. ومنعهم غريهم من الوصول إليه

                                     
رشح هنج البالغة  و٢٩٨ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( تاريخ األمم وامللوك )١(

 ٣ودالئل الصدق ج ٧٢ ص٣جالكامل يف التاريخ و ١٩٤ ص ١ ج للمعتزيل
 ٣جخالصة عبقات األنوار  و٤٠٣ ص٣١جبحار األنوار  و١١٦ ص١ق
 ٣جبن شبة التاريخ املدينة  و١٤٥ ص١جهنج السعادة  و٣٤٨ و ٣٤١ص
 .١٨٠صصدر الدين رشف الدين ل) عامر بن يارس(حليف خمزوم  و٩٣١ص
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عليهم «والنصب النبوي، الذي حرص والية األمر بأمري املؤمنني واألئمة 
 .. بعده، الذين عينهم اهللا تعاىل ورسولهمن» السالم

 أنه :ًولعل األمر كان معكوسا يف بعض وجوهه، فإن من الواضح
يتفقون عىل سكانوا فلعل اخلمسة .. لو مل يدخل يف الشورى» عليه السالم«

، »عليه السالم«إىل عيل يسمحون بوصوهلا تداول اخلالفة فيام بينهم، فال 
أن ال يفرط يف هذا األمر، من حيث » يه السالمعل«واحلال أنه جيب عىل عيل 

ألن عليه أن حيفظ . أنه تكليف إهلي، ال من حيث أنه امتياز له كشخص
 ..الرشيعة باملقدار املمكن

كان يعلم أن الشورى، وإن كانت هلا » عليه السالم«ًعىل أن عليا 
عليه «ًدا لكن كان هلا إجيابية مل يردها أرباهبا، وهي أنه جسلبيات كبرية 

ًكان يعلم أن هذه الشورى قد جعلت األمر منحرصا بعيل بعد » السالم
، »عليه السالم«عثامن، بعد أن انقسم أركاهنا إىل فريقني، رأس أحدمها عيل 

عليه «ًفإن فرض عمر اختيار عثامن هذه املرة، فإن األمر لن يتجاوز عليا 
 .هميف املرة التالية بإقرار من أهل الشورى أنفس» السالم

 .وال يوجد من يفرض شورى جديدة تأيت بنظري عثامن مرة أخرى
  :!؟ملاذا مل يوص عمر لعثمان

يصال عثامن إىل اخلالفة إ لو كان عمر يقصد بالشورى :وقد يقول قائل
أبو بكر أقوى يكن لكان بامكانه أن يويص إليه كام أوىص أبو بكر لعمر، ومل 

 ..من عمر يف هذا املجال
..  يف املسلمنيكانتهم، و»عليه السالم«د عيل  بأن وجو:ونجيب
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، وظهور ضعف عمر يف بيان األحكام، وملكاته وعلمه، وموقعه يف الدين
وحتى يف العديد من سياساته، واحتياجه املستمر إىل عيل ويف القضاء، 

 النص عىل عثامن، طيلة تلك السنوات ـ إن ذلك ـ قد جعل» عليه السالم«
ًأمرا متعذرا» المعليه الس«مع وجود عيل  وكيف يمكن ذلك وقد ظهر . ً

عىل مجيع الصحابة، وعرف الناس أن غريه ال  »عليه السالم«فضل عيل 
» عليه السالم«به، فاجلهر والترصيح بالوصية لغري عيل يمكن أن يقاس 
 .. وال من غريه، ال من عمر،أصبح غري مقبول

حق بالوصية والنص كام أن البناء عىل نقل اخلالفة من السابق إىل الال
ويضعف منطقهم يف مقابل عيل .. يبطل ما تشبثوا به لتصحيح خالفة أيب بكر

صىل اهللا عليه «الذي مل يزل حيتج عليهم بالنص من رسول اهللا » عليه السالم«
 .فال بد من إعادة تلميع الصورة، ورصف األذهان عن النص ..»وآله

ألمويني الذين دأبوا عىل إىل افجأة  أن انتقال األمر :يضاف إىل ذلك
حماربة اإلسالم وأهله طيلة كل تلك السنني سوف يثري خماوف أكثر الناس 

 ..الذين ليس هلم موقع سلطوي
  :السؤال احملري

 :ونعود إىل طرح السؤال املحري الذي يقول
وكيف ! من هذه الشورى؟» عليه السالم«ًملاذا مل يستبعد عمر عليا 

 !!..فيها» معليه السال«خياطر بإرشاكه 
واجلواب الرصيح والواضح جاء من قبل عمر نفسه، وهو ما تقدم من 

.. إىل يشء» عليه السالم«أنه كان قد دبر األمر بنحو يستحيل معه أن يصل عيل 
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ًوهو الذي أمر مجاعته أن يطمعوا عليا فيها حتى ال يفتق عليهم فتقا عظيام،  ً ً
 أسس الشورى عىل هذا وأن يمنعوه حتى جيمعوا عىل رجل سواه، وقد

، ومنعه من القيام بأية »عليه السالم«ملطلوب هو احتواء عيل األساس، فا
لو أراد ذلك، فستكون » عليه السالم«أنه : ألن عمر كان يعلم. حركة معارضة

من » عليه السالم«حركته خطرية، وغري مأمونة العواقب، إذ ربام يتمكن 
 ..ومن وراءهم من قريش والعربتضييع اخلطط التي دبرها عمر وفريقه، 

: املربر ألي حترك عرب عنه عمر» عليه السالم«إنه يريد أن ال جيد عيل 
ال يتمكن من حتايش ذلك إال إذا عمر كان يعلم أنه و. »بالفتق العظيم«

املوافقة، واملسايرة، وأبقاه يف دائرة الرجاء واألمل » عليه السالم«أظهر لعيل 
إذا أراد أن يقوم بأية حركة يف هذا احلال، فسيجد بالوصول إىل حقه، فإنه 

ًالناس حرجا يف منارصته، ألنه ال يرون لتحركه املناوئ مربرا نه مل ما دام أ ،ً
 ..يستبعد عن دائرة اإلحتامل بصورة هنائية

ة لتظهر أهنم أمجعوا عىل غريه، تيجة يف اللحظة األخرينفإذا جاءت ال
فإن ًسة احللفاء، ابتداء من قمة اهلرم وأن سنة الشيخني قد تكرست يف سيا

املجال سيكون أضيق، ألن نفس هذه النتيجة ال الفرصة تكون قد فاتت، و
بد أن يفهمها بسطاء الناس عىل أهنا طبيعية، وعىل أن أركان الشورى ليس 

، وأهنم إنام اختاروا غريه »عليه السالم«هلم موقف سلبي مسبق جتاه عيل 
 .. ت له عليهألهنم وجدوا فيه مرجحا

ربام يكونون قد اطلعوا قد يتوهم الناس السذج ـ أن أركان الشورى و
عىل أمور تسقط حظه من هذا األمر، وخترجه من دائرة األهلية، ولكنهم ال 
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ًيريدون اإلفصاح عنها إحسانا منهم إليه، وتفضال عليه ً .. 
  !؟باإلساءة إذنهو فلامذا يبادهيم 

  !؟وملاذا يرفض قرارهم
عىل صحة عىل حبه للدنيا، وً يمكن اعتبار فعله هذا بالذات دليال أال

 !، وسالمة قرارهم؟ لغريهاختيارهم
  : يعلم باملكيدة×علي 

، بعد تشكيل الشورى، يدل »عليه السالم«والكالم الوارد عىل لسان عيل 
عىل أنه كان عىل علم بام يدبر له فيام يرتبط بالشورى، وعىل علم بالنتائج التي 

 :ف تتمخض عنها، ولكنه مل يبادر إىل رفضها، فريد سؤاالنسو
 ! كيف عرف ذلك؟:أحدمها

 ! كيف ريض باالستمرار إىل النهاية؟:الثاين
بأن : ، فقد رصح»عليه السالم«ًواجلواب عنهام معا نجده يف كلامته 

 رصفت عنه قبل أن يموت عمر، وقبل اجتامع أركاهنا، وذلك اخلالفة إنام
 :، فالحظ ما ييلوامر عمر بقتل أركان الشورى إن مل يتفقوابمجرد سامعه أ

خرجوا، فقال عيل لقوم كانوا  «إهنم بمجرد أن سمعوا أقوال عمر  ـ١
 .»ًن أطيع فيكم قومكم مل تؤمروا أبداإ: معه من بني هاشم

 . عدلت عنا:وتلقاه العباس، فقال
 !ك؟م وما عل:فقال
ًكثر، فإن ريض رجالن رجال،  كونوا مع األ:وقال.  قرن يب عثامن:قال
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 !ًورجالن رجال، فكونوا مع الذين فيهم عبد الرمحان بن عوف؟
فسعد ال خيالف ابن عمه عبد الرمحان، وعبد الرمحان صهر عثامن ال 

 .عبد الرمحان، أو يوليها عبد الرمحان عثامنعثامن خيتلفون، فيوليها 
 .)١(ال أحدمهافلو كان اآلخران معي مل ينفعاين، بل إين ال أرجو إ

أما إين أعلم أهنم سيولون : »عليه السالم« فقال :إىل أن تقول الرواية
 وإن قتل أو مات ،، ولئن بقي ألذكرنكحداثوليحدثن البدع واألعثامن، 

 .)٢(..بنو أمية الخليتداولنها 
 :»عليه السالم« ـ حني جعل عبد الرمحان األمر إىل عثامن قال له ٢

اهرتم فيه علينا، فصرب مجيل واهللا ظهذا أول يوم تحبوته حبو دهر، ليس «
 واهللا، ما وليت عثامن إال لريد األمر إليك، واهللا .املستعان عىل ما تصفون

 ..كل يوم هو يف شأن

                                     
 ٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٣٠ و ٢٢٩ ص٣ تاريخ األمم وامللوك ج)١(

 ١ ق٣ ودالئل الصدق ج٦٨و  ٦٧ ص٣جالكامل يف التاريخ  و٢٩٤ص
خالصة  و٣٤٩صلشريواين ل» عليهم السالم«مناقب أهل البيت و١١٦ص

تاريخ املدينة  و١١٣ص ١جهنج السعادة  و٣٤٧ و ٣٣٩ ص٣جعبقات األنوار 
 .٩٢٥ ص٣جبن شبة ال

 ٢٢٩ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج:  وراجع٣٩٧ و ٣٩٦ ص٣١ بحار األنوار ج)٢(
 ٦٧ ص٣ والكامل يف التاريخ ج٢٩٤ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٣٠و 
 .١٩٢ ص١جللمعتزيل رشح هنج البالغة  و٨٨ ص٩جير الغد و٦٨و 
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 .»ً يا عيل، ال جتعل عىل نفسك سبيال:فقال عبد الرمحان
 : إىل أن قال

 َّظر إيل إن الناس ينظرون إىل قريش، وقريش تن:»عليه السالم«قال «
 وما كانت يف ،ًإن ويل عليكم بنو هاشم مل خترج منكم أبدا: بينها، فتقول

 .)١(»غريهم من قريش تداولتموها بينكم
ملا كتب عمر كتاب الشورى :  قال»عليه السالم«عن أيب عبد اهللا ـ  ٣

، فجعله »عليه السالم«ًبدأ بعثامن يف أول الصحيفة، وأخر عليا أمري املؤمنني 
يا أمري املؤمنني يا أبا احلسن، أرشت عليك يف : القوم، فقال العباسيف آخر 

 أن متد يدك فنبايعك، فإن هذا »صىل اهللا عليه وآله«يوم قبض رسول اهللا 
ن إ:  وأنا أشري عليك اليوم.األمر ملن سبق إليه، فعصيتني حتى بويع أبو بكر

ك عمر قد كتب اسمك يف الشورى، وجعلك آخر القوم، وهم خيرجون
 .منها، فأطعني وال تدخل يف الشورى
 .أمل أقل لك : قال له العباس،فلم جيبه بيشء، فلام بويع عثامن

                                     
 و ٢٩٧ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٣٣ ص٣ تاريخ األمم وامللوك ج)١(

 ٩٣٠ ص٣جبن شبة التاريخ املدينة  و١١٦ ص١ ق٣ ودالئل الصدق ج٢٩٨
 ١٢ ص١٠جالغدير :  وراجع٣٤٧ و ٣٤٠ ص٣جخالصة عبقات األنوار و
فقرة األخرية عن نظر الناس إىل قريش، وراجع يف ال ١٤٤ ص١جهنج السعادة و

 ٤٠٣ ص٣١بحار األنوار ج: »عليه السالم«ونظر قريش لنفسها أو إليه 
 .٧٢ ص٣والكامل يف التاريخ ج
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ما : عليك أمر، أما سمعت قوله عىل املنرب  إنه قد خفي، يا عم:قال له
فأردت أن يكذب نفسه ! البيت اخلالفة والنبوة؟ كان اهللا ليجمع ألهل هذا

ًاألمس كان كذبا باطالأن قوله ب: بلسانه، فيعلم الناس  وأنا نصلح ،ً
 .للخالفة

 .)١(فسكت العباس
إن بايع : ملا جعلها عمر شورى يف ستة، فقال: عن أيب صادق قالـ  ٤

اثنان لواحد، واثنان لواحد، فكونوا مع الثالثة الذين فيهم عبد الرمحان، 
 . واقتلوا الثالثة الذين ليس فيهم عبد الرمحان

 من الدار، وهو معتمد عىل يد عبد »يه السالمعل«خرج أمري املؤمنني 
إن القوم قد عادوكم بعد نبيكم : ياابن العباس: اهللا بن العباس، فقال

َ يف حياته، أم واهللا، ال ينيب هبم إىل »صىل اهللا عليه وآله«كمعاداهتم لنبيكم 
 .احلق إال السيف

 ! وكيف ذلك؟:فقال له ابن عباس
ع إثنان لواحد، فكونوا مع الثالثة إن باي:  أما سمعت قول عمر:قال

 !!الذين عبد الرمحان فيهم، واقتلوا الثالثة الذين ليس فيهم عبد الرمحان
 . بىل:قال ابن عباس

 أوال تعلم أن عبد الرمحان ابن عم سعد، وأن عثامن صهر عبد :قال
 !الرمحان؟

                                     
 .٣٥٥ ص٣١ وبحار األنوار ج١ ح١٣٤ باب ١٧٠ علل الرشايع ص)١(
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 . بىل:قال
تلفون يف  أن سعد، وعبد الرمحان، وعثامن ال خي: علمد فإن عمر ق:قال

الرأي، وأنه من بويع منهم كان اإلثنان معه، وأمر بقتل من خالفهم، ومل 
 .يبال أن يقتل طلحة إذا قتلني وقتل الزبري

ً لئن عاش عمر ألعرفنه سوء رأيه فينا قديام وحديثا، ولئن !َأم واهللا ً
 .)١(مات ليجمعني وإياه يوم يكون فيه فصل اخلطاب

 .. إلخ..ء مل أرفعك إىل يش:فقال العباس
  :إىل أن قال
ما إين أعلم أهنم سيولون عثامن، وليحدثن أ :»عليه السالم«فقال عيل 

. وإن قتل أو مات ليتداوهلا بنو أمية. كنذكرالبدع واألحداث، ولئن بقي أل
 .)٢(..ًوإن كان حيا لتجدين حيث يكرهون إلخ

  :×وقف علي م
تهم، أو يعلم ـ يعلم بخط» عليه السالم« إذا كان عيل :ويبقى سؤال

وملاذا ! عىل األقل ـ بنتائج الشورى العمرية، فلامذا ريض بالدخول فيها؟

                                     
 .٢٨٦ و ٢٨٥ ص١جلمفيد لاإلرشاد  و٣٥٨ و ٣٥٧ ص٣١ بحار األنوار ج)١(
 ٢٢٩ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج:  وراجع٣٩٧ و ٣٩٦ ص٣١نوار ج بحار األ)٢(

 ٦٧ ص٣ والكامل يف التاريخ ج٢٩٤ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٣٠و 
 .١٩٣ و ١٩٢ ص١ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٦٨و 
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أمل يكن بإمكانه أن يعلن رفضه الدخول يف هذا ! ّمكن عمر من مترير خطته؟
 !األمر بمجرد تفوه عمر به؟

عليه «ً بأن ذلك وإن كان ممكنا يف حد نفسه، ولكنه :ويمكن أن جياب
 ..قاء، ألنه رأى أن ذلك هو أهون الرشين، وأقل الرضريناختار الب» السالم

من أكثر وإدانة لو فعل ذلك، فسيصبح موضع لوم » عليه السالم«إنه 
للطعن يف ًرأس حربة، وذريعة ومربرا الناس، وسيتخذ ذلك مناوؤوه 

عىل التظاهر باملظلومية، وحسن النية وسالمة الطوية، سيساعدهم نواياه، و
ختاذه هذا املوقف إال طمعه بالدنيا، وسعيه إلثارة الفتن ضد وأنه ال مربر ال

 وال يزالون يطرونه ويمدحونه، ،من ال ينوون له إال اخلري والسالمة
 .. بمثابة أوامراويقدمونه، ويستجيبون ملطالبه، ويعتربوهن

  :!؟ماذا لو انتخب الستة شخصا من غريهم
تاروا اخلليفة من ضمن لزمهم عمر بأن خيأ ملاذا :ويبقى هنا سؤال يقول

ًفلو اختاروا شخصا من غريهم باإلمجاع، أو باتفاق أربعة منهم، أو .. الستة
وعثامن، أو باتفاق ثالثة فيهم عبد الرمحان بن » عليه السالم«باتفاق عيل 

 ! وملاذا ال حيققها؟!! هذا اإلختيار ال حيقق رغبة عمرهلعوف، ف
  !وهل سريىض الناس به منهم؟

 ! ض أحد منهم عليه؟وال يعرت
ً خليفة رشعيا للمسلمني، ألن ستة من أهل احلل ونهوهل سوف يعترب

 ! والعقد قد بايعوه؟
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 .)١(!! بيعة مخسة من املسلمني تكفي لعقد اإلمامة:واملاوردي يقول
إن هذا السؤال ينتظر اإلجابة من الذين يصححون هذه الطريقة العمرية 

 ..يف اختيار اخلليفة
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 .٦ ص٣ج للمعتزيلرشح هنج البالغة :  وراجع١٥األحكام السلطانية ص )١(
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  :لفصل الثالثا
 

  ..قبل أن تبدأ الشورى
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  :الشورى مع أخرىوقفات 
حان اآلن موعد الوقفة احلاسمة التي نتوخى منها لفت النظر إىل أمور 
. ذكرت يف نصوص الشورى التي وردت يف الفصل األول من هذا الباب

ولكن ليس كل .. غبون يف تنبه أحد إليهاربام مل يكن عمر وكثري آخرون يرو
ما يتمنى املرء يدركه، فان وضوح هذه األمور وبداهتها قد حال دون حتقيق 

 ..رغبة اخلليفة هذه
هو اإلختصار الشديد، واإلقتصار األكيد هنا وغاية ما يمكننا أن نفعله 

: ًعىل لفتات حمدودة تستطيع أن تكون مصداقا للمثل الشعبي الذي يقول
 ..يد أن ال يموت الذئب، وال يفنى الغنمنر

 :ونعرض وقفاتنا هذه كام ييل
  :املعيار املتناقض يف الشورى

هل .. إننا مل نستطع أن نعرف املعيار، وال عرفنا ملن القرار يف الشورى
 .!القرار يف الشورى بيد الستة، بحيث ال يصبح اخلليفة خليفة إال بموافقتهم؟

بل جيب .. واإلثنان اآلخران ال رأي هلم.. أم القرار إىل أربعة منهم
 !قتلهم؟

 فمن ! وهو عبد الرمحان بن عوف؟،أم القرار إىل رجل واحد فقط
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 !نصبه عبد الرمحان كان هو اخلليفة؟
 !أم القرار بيد الثالثة الذين فيهم ابن عوف؟

إن اجتمع عيل «:  عيل وعثامن، حيث قال:أم هو الثنني فقط، ومها
 . )١(»ما قاالهوعثامن، فالقول 

 !وهل يمكن أن يتفق عيل وعثامن عىل رأي واحد؟
أم القرار البن عمر، حيث أرجع األمر إليه إن اختلفوا، فمن خالفه 

 !!مع أن ابن عمر مل يكن من أهل الشورى! قتل؟
  :×املستهدف هو علي 
أمري إقصاء  : إن املستهدف بالشورى العمرية هو:قلنا أكثر من مرة

حصوله  وكان هذا هو املطلوب.. »عليه السالم «بن أيب طالباملؤمنني عيل 
 ..ًغتياله جسديااًبأي ثمن، فإن مل يمكن إبعاده سياسيا، فاملطلوب 

 ً.فإن مل يمكن ال هذا وال ذاك، فال بد من اغتياله معنويا
وهذا الفهم ملا جرى ال خيتص بنا، وليس هو من األمور التي يصعب 

ال هو  و،تاج إىل حتقيق وتدقيق، ورصدحيبحيث  من اخلفاء فهمها، وال هو

                                     
 وهنج احلق للعالمة احليل ٢٥٦ ص١٢ج تزيلللمعرشح هنج البالغة :  راجع)١(

٢ص)  قمـار اهلجرة ط ( و ١١٣ ص١ ق٣ج) مطبوع مع دالئل الصدق(
إحقاق احلق و ١٠٦صمنهاج الكرامة  و١٩٩ ص٤جمامة الشايف يف اإلو
  .١٥٦صلتنكابني لسفينة النجاة  و٢٤٥ص) األصل(
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، بل هو يكاد يلحق  ومعقدةاستخراج معادالت صعبةبحاجة إىل 
 .بالبدهييات لدى أي باحث أو قارئ منصف

 : قال ذكره الدكتور عيل شلق، الذيويكفي أن نشري هنا إىل ما
لكن عمر ـ وهو الذكي األملعي الرأي ـ خيش من هذا املركب الصعب، «
ًد جهدا ليبعدها عن عيل، لينجو من تولية النخبة القرشية، فأوكل إىل وجه

الستة أن خيتاروا، وهؤالء الستة خمريون الختيار أي واحد منهم سوى عيل بن 
 .)١(»أيب طالب، عىل الرغم من أنه كان أجدرهم

 :من دالئل ذلك ما ييلونستطيع أن نجمل 
 هو عبد ، واحدلرجلهي إن الشورى ليست لستة أشخاص، بل  ـ ١

بعد أن .. الرمحان بن عوف، فإن عمر قد فوضه نصب خليفة للمسلمني
أحدمها عيل : ضمن أن الذين عينهم للشورى سوف ينقسمون إىل قسمني

 وسعد وعثامن يف ، وابن عوف. يف جانب، وقد ينضم طلحة إليهاموالزبري
 .جانب آخر

ىل اخلالفة إ» عليه السالم«أن ال يصل عيل  :وبذلك يكون قد ضمن
 ..إذا أرص عىل املعارضة، فسيكون قد غرر بنفسه، وعرضها للقتلف

أنه يسوق األمور باجتاه شخص بعينه يف وقت لنا بني إن عمر  ـ ٢
 :يدلنا عىل ذلكمبكر، 
: أن سعيد بن العاص جاءه مرة يف حاجة، فقال له عمر:  روي:ألف

                                     
  .٤٢ص) م١٩٧٩سرية ط دار ال(» عليه السالم«كوكب اإلسالم، عيل بن أيب طالب ) ١(
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 .ك، ويقيض حاجتكحسبك، واختبئ عندك أن سييل األمر بعدي من يصل رمح«
 فمكثت خالفة عمر بن اخلطاب، حتى استخلف عثامن وأخذها، :قال سعيد

 .وقد ذكرنا ذلك فيام تقدم. )١(فوصلني، وقىض حاجتي، وأرشكني يف أمانته
 ! ما مالك يا أبا الظبيان؟: عمر أليب ظبيان األزديًتقدم أيضا قول: ب
 ..ألفنيأنا يف :  قلت:قال
إنه يوشك أن جيئ أغيلمة من قريش يمنعون هذا ً فاختذ سائام، ف:قال
 .)٢(»العطاء
اخلالفة رشط عبد الرمحان حني عرض عليه » عليه السالم «ً إن عليا:ج

وسرية أيب » صىل اهللا عليه وآله«أن يعمل بكتاب اهللا تعاىل، وسنة نبيه عليه 
إال العمل بكتاب اهللا وسنة نبيه، وقبل » عليه السالم«رفض فبكر وعمر، 

  .ذلكمنه ثامن ع
ثالث مرات، وهو مرص » عليه السالم«فكرر ابن عوف ذلك عىل عيل 

                                     
 ط دار الكتب( و ٣١ ص٥ج) ط دار صادر(الطبقات الكربى البن سعد : راجع) ١(

 ٢١جة دمشق ـتاريخ مدين و٥٨٠ ص١٢جكنز العامل  و٣ ص٥ج) العلمية
 وجامع ٣٩٠ و ٣٨٩ ص٤ج) هبامش مسند أمحد( ومنتخب كنز العامل ١١٩ص

 . ٢٩٤ ص١٣واملراسيل ج املسانيد
 وجامع ١٤ ص٢ج) ط دار الكتب العلمية( و ١٨ ص٢ ج جامع بيان العلم)٢(

كنز  و٦٩٤ ص٨جبن أيب شيبة الاملصنف  و٣٤ ص١٥املسانيدواملراسيل ج
 .٢٦٨ ص١١جالعامل 
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أنت جمتهد أن تزوي هذا « :»عليه السالم«عىل موقفه، حتى قال له عيل 
 . )١(»األمر عني

 ليس هذا أول يوم تظاهرهتم فيه :وقال له حني عقد األمر لعثامن
 ..علينا

كان عىل يقني وان بن عوف،  إن عمر أمر بقتل من خيالف عبد الرمح:د
وقف املخالف هو أمري املؤمنني عيل ممن أن الوحيد الذي يمكن أن يقف 

 .. »عليه السالم«
، وأراد أن يتوجه اللوم إىل »عليه السالم« أنه أراد قتل عيل :وهذا يعني
إنه هو الذي جنى عىل نفسه، حيث رفض اإلنضامم إىل : املقتول، فيقال

 .ن عوف، أو رفض اإلنصياع لقرارهفريق عبد الرمحان ب
 إن ترصحيات عمر املتكررة حول عدم قبول قريش والعرب بوالية :هـ

أو .  يف بيت واحدان بحجة أن النبوة واخلالفة ال جتتمع،»عليه السالم«عيل 
بغري ذلك من تعلالت سبقت اإلشارة إليها يدلنا عىل أنه كان يسوق األمر 

، إذ مل يكن ليكرر هذا األمر عىل مسامع هذا »عليه السالم«باجتاه غري عيل 
 !ًوذاك، ثم يبادر إىل العمل بام يثري قريشا والعرب

                                     
 ٣٣٥ ص٣جخالصة عبقات األنوار و ١٦٢ ص٢جتاريخ اليعقويب :  راجع)١(

 . ١٤٣ ص١جهنج السعادة و
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  :!؟×ملاذا مل يعهد عمر إىل علي 
وقد ادعى عمر بن اخلطاب أنه كان قد عزم عىل أن يويل أمر الناس 
ًرجال هو أحرى أن حيملهم عىل احلق، وأشار إىل عيل، لكن الذي منعه هو 

ًا، رأى رجال دخل جنة قد غرسها، فجعل يقطف كل غضة رؤيا رآه
 .ِّويانعة، فيضمه ويصريه حتته

 : ونقول
 إن الرؤيا ال حجية فيها عىل أحد، إال إن كانت رؤيا نبي أو ويص ً:أوال

 .وعمر ال يدعي لنفسه ال هذا وال ذاك.. نبي
عليه « ما هو ربط هذه الرؤيا بموضوع العهد باخلالفة لعيل :ًثانيا

ًوكيف صارت هذه الرؤيا سببا يف املنع من العهد إليه ! ؟أو لغريه» لسالما
 .!؟»عليه السالم«

باجلرب اإلهلي، » عليه السالم«اقصاء عيل  هل أراد عمر أن يربط :ًثالثا
ٍّ عمر؟: حني قال وأية داللة يف هذه ! فعلمت أن اهللا بالغ أمره، ومتوف

أن اهللا متوفيه، فامذا يرضه لو ولو سلم أنه علم ! الرؤيا عىل وفاة عمر؟
 ..بل ذلك أدعى لالستخالف!.. استخلف؟
أن سبب عدم إرجاعه احلق إىل عيل :  قد رصح عمر البن عباس:ًرابعا

ًهو أنه ال يريد أن يتحملها حيا وميتا» عليه السالم« ً. 
 ..فالحظ وتأمل!!  إن الرؤيا هي التي منعته من ذلك:وهو يقول هنا



  ١٠٩                                                               ..قبل أن تبدأ الشورى  :  الفصل الثالث 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :لعيونلذر الرماد يف ا
 إن :أن عمر قال ألهل الشورى :»رمحه اهللا«ويذكر العالمة احليل .. هذا

 .)١(اجتمع عيل وعثامن، فالقول ما قااله
 :ونقول

ّهذا الكالم ال هدف له سوى ذر الرماد يف العيون، والتعمية عىل إن 
 »عليه السالم«ً فإن عمر كان يعلم بأن عليا ،البسطاء من الناس، وإال

 .جيتمعانوعثامن ال 
 أن عبد الرمحان ال يعدل باألمر عن عثامن، أما سعد، فهو :ًويعلم أيضا
 .. تابع لعبد الرمحان

 .ً، كام ذكرناه آنفاذلك ب»عليه السالم«مري املؤمنني أقد رصح و
 :مالحظة أخرية

هو اختيار عدد الزوج ال الفرد يف الشورى، : وآخر ما نشري إليه هنا
فال يبقى جمال لفرض عبد الرمحن .. ساوي اآلراءألن عدد الفرد يمنع من ت

 ..بن عوف رأيه

                                     
 و ١١٣ ص١ ق٣ج)  الصدقمطبوع مع دالئل(هنج احلق للعالمة احليل :  راجع)١(

 ٢٥٦ ص١٢ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٢٨٥ص)  قمـار اهلجرة ط د(
إحقاق احلق و ١٠٦صمنهاج الكرامة و١٩٩ ص٤جمامة الشايف يف اإلو
  .١٥٦صلتنكابني لسفينة النجاة  و٢٤٥ص) األصل(
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الثالثة الذين ليس فيهم عبد الرمحن بن كام أنه ال يمكن األمر بقتل 
 .فيهم عىل سبيل اجلزم واليقني» عليه السالم«عوف، وسيكون عيل 

  : !؟ملاذا أخرج سعيد بن زيد
 إنه أخرج : قال أن عمر بن اخلطاب: يف الفصل ما قبل السابققد تقدم

يف ـ عىل حد قوله وزعمه ـ سعيد بن زيد من الشورى لقرابته منه، مع أنه 
 .هلم باجلنة» صىل اهللا عليه وآله«مجلة الذين شهد النبي 

 : ونقول
 :إن علينا أن نأخذ بنظر اإلعتبار ما ييل

من فعل كذا فله : لو قال »صىل اهللا عليه وآله«أنه : قلنا فيام سبق :ألف
، فذلك ال يعني إال أنه يستحق اجلنة، إذا حصل سائر الرشوط التي اجلنة

 عىل عقبيه، ومن هذه الرشوط الوفاء ببيعته، واإللتزام صتؤهله هلا، ومل ينك
 ..بعهده مع اهللا

إذا كان ال .. »صىل اهللا عليه وآله«ن نسبة هذا األمر إىل رسول اهللا ا :ب
ق، وتضليل الناس عنه، واقع له، هيدف إىل خلط األمور وإضاعة احل
فكيف إذا لزم منه نسبة . ًوضامن استمرار هذا التضليل جيال بعد جيل

صىل «، واإلحياء للناس بأنه »صىل اهللا عليه وآله«املتناقضات إىل رسول اهللا 
 يرىض ويغضب عىل أهل اجلنة بال موجب مقبول أو »اهللا عليه وآله

 ..معقول
ىل حديث العرشة املبرشة، ظهر من هذا النص أن عمر يعتمد ع :ج

هلام به ًالذي تفرد به واحد أو إثنان جعال ألنفسهام نصيبا فيه، حيث حجزا 
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 ..وقد تقدم بعض ما يف هذا احلديث من هنات، فراجع.. ًكانا يف اجلنةم
ً إن كان سعيد بن زيد أهال ملقام اخلالفة، ويسري يف الناس بام يريض :د

 فإن املعيار يف هذا !من توليه؟من عمر لقرابة اهللا سبحانه، فلامذا متنع هذه ا
ن كان املعيار هو قبول إرة فيه، وكان هو القرشية، فهى متوفاألمر إن 

 وكان ، كام قرره اهللا تعاىل ورسوله،ورود النص وعدمهوالشارع ورده، 
 .النص قد عني هذا الرجل أو ذاك، فالبد من اإلنتهاء إليه واإللتزام به

 ..رب عمر ومن غريهمسواء أكان من أقا
وإن كان املعيار هو تعيني أهل احلل والعقد ملن تكون فيه األهلية، 

ً فليس من الرشائط أن ال يكون قريبا لعمر أيضا،وجتتمع فيه الرشائط ً. 
ستبعاد األقارب أن يضع عالمة ا مبدأ ، هل يريد عمر من تكريسه:هـ

من قبل » عليه السالم «ًاعلي »صىل اهللا عليه وآله«النبي استفهام عىل نصب 
 لكي تستحكم الشبهة ،بأمر من اهللا تعاىل» صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

أو املراد ختطئة الرسول يف هذا .. لدى األجيال اآلتية حول صحة هذا األمر
صىل «، وقد أخطأ النبي  ال عن وحيًاألمر، واعتباره أمرا صدر عن اجتهاد

أراد :  ولعل هذا هو ما يوحي به قول عمر!هاد؟يف هذا اإلجت» اهللا عليه وآله
 !ًحممد أمرا وأراد اهللا خالفه، أو كلام أراد حممد كان؟

 إذا كانت القرابة من عمر مانعة من تولية سعيد بن زيد، فينبغي أن :و
متنع من تولية أيب بكر وعمر قبل ذلك، فقد استدال عىل األنصار بقرابتهام 

، وبقوهلام نحن أولياؤه وعشريته، وأن »ه وآلهصىل اهللا علي«من رسول اهللا 
 .. فأسقطا بذلك دعوى األنصار،األئمة من قريش
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  :اإلتفاق السري بني عمر وابن عوف
 أنه قد كان : املتقدمة يف فصل ما قبل السابقوأظهرت رواية الطربي

حيث إن .. ثمة اتفاق رسي بني عمر بن اخلطاب وعبد الرمحان بن عوف
إين أريد أن أعهد :  لهحني قالًا لعبد الرمحان بن عوف، عمر أجرى إمتحان

 .. إليك
مع وجود ..  أن من السفه أن يفكر يف هذا األمر:وكان ابن عوف يعلم

 .. الظاهرةعيل يف بني هاشم، ومع وجود أطامع األمويني
نه مل يغب عنه قول أيب بكر لعثامن حني كتب عثامن  إ:وال نبعد إذا قلنا

 ..لو كتبت نفسك لكنت هلا أهال:  إغامء أيب بكرإسم عمر، يف حال
 إن األمر يدور بني عيل وعثامن، وقريش ال :وسمع أن عمر كان يقول

 أو أن النبوة واخلالفة ال جتتمعان ..ترىض بعيل، أو ليس إىل تولية عيل سبيل
 .أو نحو ذلك.. يف بيت واحد

 عبد الرمحان إىل غري ذلك من الدالئل والشواهد التي ال ختفى عىل مثل
 ..بن عوف

:  إن ابن عوف قد فهم أن عمر يريد امتحانه بقوله له:ولذلك نقول
 .أريد أن أعهد إليك
 إن كان يشري عليه بذلك، فجاءه اجلواب بالنفي، :فبادر إىل سؤاله

 ..فأعلن رفضه له.. فتأكد له مغزى هذا العرض العمري
 وجعل األمر بيد فطلب منه عمر أن يكتم ذلك، ثم أدخله يف الشورى،
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 فاألمر إىل عبد الرمحان، ووصف ،ولده عبد اهللا بن عمر، فإن مل يقبل منه
 . عبد الرمحان بأنه مسدد رشيد، له من اهللا حافظ، فاسمعوا منه

فدخل عبد الرمحان يف الشورى، ودبر األمر لعثامن، كام تذكره الروايات، 
 .ومل حيتج إىل حرش ابن عمر يف هذا األمر

  :وحجرتها..  عائشةستئذانإ
 أن عمر قد استأذن من :ذكرت الروايات يف الفصل ما قبل السابق

 :وأيب بكر، ونقول» صىل اهللا عليه وآله«عائشة بأن يدفن مع النبي 
صىل اهللا عليه «إن النبي  :ال معنى الستئذان عمر منها بذلك، فقد قلنا

 ..دفن يف بيت فاطمة، ال يف بيت عائشة» وآله
 أن عائشة قد استولت عىل املكان بعد استشهاد الزهراء، :والظاهر هو

املكان، بحجة أن أهل املدينة ذلك من » عليها السالم«أخرجت الزهراء ف
 ،»عليها السالم«بعد استشهاد الزهراء قد تأذوا ببكائها، ثم جاءت عائشة 

صىل اهللا «، وأصبح كل قادم إىل زيارة قرب النبي تلك البقعةفجاورت يف 
صىل اهللا عليه « للسالم عىل رسول اهللا حيتاج إىل إذهنا بالدخول»  وآلهعليه
 ..، ويف أي ترصف آخر»وآله

 أن املكان لعائشة، من حيث أهنا زوجة النبي، وبنت أيب بكر :ثم ادعوا
غافلني أو متغافلني عن احلديث الذي نسبه أبو  ..املدفونني يف ذلك املوضع

 .»نحن معارش األنبياء ال نورث«: »آلهصىل اهللا عليه و«بكر إىل النبي 
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  :حتريف ال خيفى
وصية املتقدمة يف الفصل ما قبل السابق وقد ذكرت رواية ابن أعثم 

أنه أوىص بقتل املخالفني ملن : عمر بقتل أهل الشورى بطريقة يفهم منها
 .يعقد أهل الشورى البيعة له

 قد أمر  أن عمر:وهو كالم غري صحيح، فإن إمجاع النصوص يدل عىل
 .. أنفسهم، وبقتل مجيعهم أخرىبقتل املخالف من أركان الشورى

 ..ولكن ذلك ملا كان يف غاية القبح جلأوا إىل حتريف النص
وعثمان وسعدا عمر ينشد عليا:  

ً أن عمر نشد عليا : املتقدمة يف الفصل ما قبل السابقويف رواية الطربي
ًن ولوا شيئا من أمور ، وعثامن وسعد بن أيب وقاص إ»عليه السالم«

 وبني زهرة عىل رقاب ،عيطماملسلمني أن ال حيملوا بني هاشم، وبني أيب 
 ..الناس

 ..ومل يذكر الزبري وال ابن عوف وال طلحة
 بعثامن يف ميله مع عصبيته»  السالمعليه«تسوية عيل عمر فهل يقصد 

 ألنه راد حفظ مقام ابن عوفأًالعشائرية، وأدخل سعدا معهام للتمويه، و
، ومل يرد الطعن يف طلحة والزبري ليستميلهام إىل جانب ابن ًجعله حكام

  !..؟»عليه السالم«عوف، وليخوفهام من تولية عيل 
 ..لعل الفطن الذكي يدري
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  :وآل أيب طالب.. ×علي 
 أن عمر بن : املتقدمة يف الفصل ما قبل السابقوذكرت رواية ابن أعثم

 األمر من بعدي، فال حتملن آل أيب هلب إن وليت هذا: اخلطاب قال لعيل
 ..عىل رقاب الناس

 : وهو كالم غري معقول وال مقبول
إنه لو ويل أمر املسلمني حلمل الناس عىل :  ألن من يقول عنه عمرً:أوال

أو حلملهم عىل املحجة البيضاء، ال يمكن أن حيمل آل .. احلق ولو كرهوا
هذا ليس هو املحجة البيضاء، أيب هلب وال غريهم عىل رقاب الناس، ألن 

 ..وال الطريق املستقيم
يورد ذلك عىل سبيل الوصية اإلفرتاضية، ليساوي بينه إال إذا كان 

 .وبني سائر أعضاء الشورى، الذين أوصاهم بنحو ذلك
» عليه السالم«وأي رابط بني عيل !  ملاذا اختار عمر آل أيب هلب؟:ًثانيا

، من خيار »عليه السالم«كر من حيبهم عيل وملاذا ال يذ! وبني هؤالء الناس؟
بني هاشم، وغريهم، من أمثال سلامن، وعامر واملقداد، واألشرت 

 .!وسواهم؟
أو أن يثري ! ؟»عليه السالم«أم أن عمر أراد أن ينفر الناس من عيل 

ًمستفيدا ! الشكوك حول استقامته وصحة التزامه بالدين واحلق والرشع؟
 . ذم أيب هلب يف سورة قرآنية كريمةلتحقيق غرضه هذا من ذكر

يب طالب، مثل أبناء أآل بنو هاشم، أو  هو :ًأم أن ثمة تصحيفا، والصحيح
 ..يرصح بحبه هلم» صىل اهللا عليه وآله«، حيث كان النبي جعفر، وعقيل
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  :حضور طلحة يف الشورى
وال هيمنا حضور طلحة يف الشورى أو عدم حضوره إال يف حدود 

وأن ..  بانقسام أركان الشورى إىل ثالثة مقابل ثالثةمعرفة صحة قوهلم
طلحة، كام ذكرته بعض الروايات أخذ جانب عثامن، والزبري جانب عيل، 

 ..وسعد بن أيب وقاص جانب عبد الرمحان بن عوف
ً إن طلحة كان غائبا، ومل حيرض إال بعد ثالثة :مع أن ثمة روايات تقول

 .أيام
 : ويمكن أن نقول

وكان طلحة .. د رتب الشورى قبل أن يطعنه أبو لؤلؤةإن عمر كان ق
عن اطمروايات التي حكت لنا الًحارضا، يف األيام األوىل، ولذلك تذكر 

: أن طلحة قد تصدى لعمر بن اخلطاب، وان عمر قال له: عمر يف الستة
 ..وأنه خاطبه خطاب احلارض يف املجلس! أقول أم أسكت؟

 وأراد التأكيد عىل ،عن عمرُلام طويبدو أن طلحة قد غاب بعد ذلك، ف
ولعل حضوره تأخر إىل ما بعد انتهاء .. ًقراره األول مل يكن طلحة حارضا

 . الشورى
عمر قد ل سعد بن أيب وقاص بموافقة طلحة عىل ما يقرره وتكف

 ..يستفاد منه أن طلحة عهد إليه برأيه لعلمه بأهنا ال تصل إليه
قدم قبل انتهاء أهل الشورى، كام أن من اجلائز أن يكون طلحة قد 

مناوئي ، فتربع بعض ..وشارك يف الساعات األخرية، التي حسم فيها األمر
إنصاف طلحة، وأن يعززوا مكانة عثامن، بإظهار » عليه السالم«عيل 
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بإظهاره زهده يف اخلالفة، فطولوا غيبته إىل ما بعد الشورى، ثم اخرتعوا 
ت رغبة طلحة، ومبادرة طلحة للبيعة ًقصة قبول عثامن باإلستقالة نزوال حت

 .. ًثقة منه بعثامن، أو تسليام الختيار أهل الشورى
وبذلك تتكدس الفضائل للرجلني، فإن املوقف دقيق، وحيتاج إىل 

 ..ذلك، وإىل اكثر منه، واهللا هو العامل
  :صهيب يصلي بالناس

وقد جعل عمر إمامة الصالة يف أيام الشورى لصهيب، الذي كان 
 .. ً رومياًعبدا

  :ونقول
فإذا كان أبو بكر قد صلح للخالفة، ألنه قد صلح إلمامة الصالة 

 فلامذا مل جيعل عمر بل ورد ذلك عىل لسان عمر نفسه،. حسب زعمهم
ًصهيبا إماما من بعده، ما دام أنه يراه أهال إلمامة املسلمني يف صالهتم ً ً 

 . هيب نفسه، كام أنه أوىص بأن يصيل عليه بعد موته صاليومية
فهل كان هو األصلح لصالة اجلنازة، وللصلوات اخلمس من الستة، 

 ..و.. ومن سلامن، وأيب ذر، واملقداد، وابن مسعود، والعباس و
صىل اهللا « إن اإلمامة يف قريش، كام رووه عن رسول اهللا :ولعلك تقول

 .. وصهيب فاقد لرشط اإلمامة، ألنه عبد رومي،»عليه وآله
لو : ر بن اخلطاب قد أسقط رشط القرشية حني قالن عمإ :فنجيب
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ً، وسامل مل يكن قرشيا وال عربيا)١(ًذيفة حيا لوليتهحكان سامل موىل أيب   بل ،ً
 .)٢( أو من كرمد،ًكان أعجميا من اصطخر

                                     
الصوارم  و٤٠٠صبن طاووس الالطرائف  و٦الصواعق املحرقة ص:  راجع)١(

 ٣٢٥ ص٩ وج٣١٣ ص٣ج خالصة عبقات األنوار و١٩٠ و ٥٩ صاملهرقة
حكام اإل و١٤٧ ص٣جلرازي الكبري لتفسري  وال١٣٥ ص١٢جفتح الباري و
 و ٣٢٢ ص٤ وج٣٥٧ ص٢جلرازي لاملحصول  و٩٨٨ ص٧جبن حزم ال

السرية  و٢١١ و ٢٠٣ ص٢جآلمدي لحكام اإل و٥١ ص٦ وج٣٨٣ و ٣٦٨
ط ( و ٢٢٧ ص٤ألمم وامللوك ج وتاريخ ا٣٣٩ ص٣ج )ط دار املعرفة(احللبية 

والعقد الفريد  ٦٥ ص٣جالكامل يف التاريخ  و٢٩٢ ص٣ج) مؤسسة األعلمي
البحر املحيط :  وراجع١٩٤ ص١جواخلرب   والعرب وديوان املبتدأ٩٧ ص٤ج
 ٨٦ ص١٢جو ١٩٠ ص١ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٣١٤ ص٤ج
 ١٩٦ ص٣جة مامالشايف يف اإلو ٩٥صلسيد رشف الدين لالفصول املهمة و
 ٤٠٥و  ٤٠٤ ص٥٨جتاريخ مدينة دمشق و ٤٧٣صالوضاعون وأحاديثهم و
مستدركات علم  و٣٦٠ ص٥جالغدير  و٣٩١ و ٣٨٤صالنص واإلجتهاد و

 و ٧٧ ص٣١ وج٣٨٣ ص٢٨جبحار األنوار  و١١ ص٤جرجال احلديث 
 .٤٩ ص١ وطرح التثريب ج٢٠٤ والتمهيد للباقالين ص٣٧٧ ص٣٤ج ٣٨٥

 ٨٥ ص٣ج) ط دار صادر( و ٣٤٣ ص٣كربى البن سعد جالطبقات ال:  راجع)٢(
ط (  و٥٦١ ص٢ج) هبامش اإلصابة( واإلستيعاب ٢٤٥ ص٢وأسد الغابة ج

= ٥جعمدة القاري  و٢٢٥ ص٣جلحاكم لاملستدرك  و٥٦٧ ص٢ج) دار اجليل
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 هذا اإلهتامم العمري بصهيب، حتى جعله يصيل :والذي لفت نظرنا هنا
، مع وجود عظامء الصحابة، بالناس، وأوىص أن يصيل هو عليه بعد موته

، واحلسنان وسلامن، وأبو ذر، »عليه السالم«ًوأوتاد األرض، خصوصا عيل 
 ..وعامر، واملقداد، وكثري آخرون

قض كالم رسول اهللا نكام أنه هيتم بسامل موىل أيب حذيفة، حتى إنه لي
دم يقو.. أن اإلمامة يف قريشالقائم عىل ، وإمجاع األمة »صىل اهللا عليه وآله«

ًساملا عىل مجيع الصحابة بام فيهم من ذكرناهم آنفا، ويقول ًإنه لو كان حيا : ً
 يطعن ويشكك بصالحية أركان الشورى،هو ملا خاجله شك فيه، ثم 

 .. الناس عليهمويتهمهم بام يسقط أهليتهم، وجيرئ
مع أن سياسته التي ال تزال آثارها ماثلة للعيان حتى يومنا هذا هي 

سقاط العجم من أي اعتبار، بل هو كان قد إىل العجم، وتقديم العرب ع
واضطهدهم بصورة ال يمكن فهمها وال . منع غري العرب من دخول املدينة

ولعله كان يف الباطن يقصد ..  كام أوضحناه يف فصل سابق،تربيرها
أهنم هم الذين » صىل اهللا عليه وآله«خصوص الفرس الذين سمع من النبي 

 ..، وليس صهيب وال سامل منهمًسيستبدل هبم قريشا

                                     
اإلكامل  و٢١٢ ص١٠جحتفة األحوذي  و٢٥٣ ص٢٤ج و٢٤٥ و ٢٢٧ص= 

بن قتيبة الاملعارف  و١٦٧ ص١جء سري أعالم النبال و٩٨صيف أسامء الرجال 
 ٥٧ ص١٥جالوايف بالوفيات  و٥٤ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٢٧٣ص

 .٩٥صلسيد رشف الدين لالفصول املهمة و
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ولعل قيمة سامل عنده قد نشأت من مشاركته يف الصحيفة التي تعاقدوا 
عن مقام اخلالفة الذي جعله اهللا » عليه السالم«وتعاهدوا فيها عىل إقصاء عيل 

ًباإلضافة إىل اجلهد الذي بذله عمليا يف هذا السبيل، ومشاركته .. تعاىل له
ًبينا طرفا منه يف هذا الكتاب: قيفة، حسبام بيناه، أو فقلالعملية يف أحداث الس َّ. 
  !:ملاذا صهيب؟

ثم إن تعيني صهيب للصالة قد كان ألجل أن ال يصيل أحد من أهل 
، لكي جيعل ذلك ذريعة للخالفة، كام »عليه السالم«الشورى، وال سيام عيل 

، ألن أبا بكر ًحاول حمبوا أيب بكر أن يروجوا له، وإن كان ذلك مل يثمر شيئا
 .قد عزل عن تلك الصالة مبارشة، كام هو معلوم

  : يف الشورى×اإلمام احلسن 
وحينام طعن عمر بن اخلطاب، ورتب قضية الشورى عىل النحو 

واحرضوا معكم من شيوخ األنصار، وليس «: املعروف، قال للمرشحني
اس، ن عببوأحرضوا معكم احلسن بن عيل، وعبد اهللا  .هلم من أمركم يشء

 . وليس هلام من أمركم يشء. فإن هلام قرابة، وأرجو لكم الربكة يف حضورمها
فحرض  .»..ًوحيرض ابني عبد اهللا مستشارا، وليس له من األمر يشء

 . )١(هؤالء

                                     
حتقيق ( و ٢٨ ص١ج )حتقيق الزيني(  و٢٥  و٢٤ ص١اإلمامة والسياسة ج) ١(

 .٣١٥ ص١ج »عليه السالم«حياة اإلمام احلسني  و٤٢ ص١ج )الشريي
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 :ونقول
 حتى من أن هذه أول مشاركة سياسية فعلية معرتف هبا: يبدو ـ ١

، بعد وفاة » السالمعليه«مناوئي البيت العلوي اهلاشمي لإلمام احلسن 
أن ، أي بعد بيعة الرضوان، وبعد »صىل اهللا عليه وآله«الرسول األكرم 

 »عليهام السالم«احلسنني  »صلوات اهللا وسالمه عليها«الزهراء جعلت 
 . يف قضية فدك، عىل النحو الذي تقدمشاهدين 
عليه « قد اكتفى بذكر اإلمام احلسن  عمر هناأن: يالحظ هنا ـ ٢
أن : ، ولعل سبب ذلك»عليه السالم« ومل يذكر اإلمام احلسني ،»السالم

ب عن ذهن عزانزل عن منرب أيب، مل ي: له» عليه السالم«قول اإلمام احلسني 
 . اخلليفة بعد
هنا اسم عبد اهللا بن عباس، الذي كان عمر يقربه، وهيتم عمر ذكر  ـ ٣

 خطورة عىل ًتزلفا ألبيه العباس، الذي مل يكن يشكل أيةربام بشأنه، 
إنه قد ساهم يف ختفيف حدة التوتر يف : حكمهم وسلطاهنم، إن مل نقل

، كام أنه مل يساهم يف قتل »عليه السالم«أحيان كثرية فيام بينهم وبني عيل 
، بل كان معهم، ونحر من اإلبل ملقاتليهم القرشيني يف بدر وال يف غريها

ِمثل ما نحروا، وأرس مثل ما أرسوا ُِ َُ. . 
لإلمام ومشاريع منافسة افة إىل أن عمر يريد أن يوجد قرناء باإلض

 .  إن استطاع»عليه السالم«احلسن 
ً إنه ادخل ولده عبد اهللا أيضا ـ ليكون يف مقابل اإلمام احلسن  ـ٤

عليه «، وبذلك يكون قد صغر من شأن اإلمام احلسن »عليه السالم«
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ب أهل اجلنة، وأحد أهل الكساء، وسيد شبا بالرغم من أنه أحد »السالم
وهل يقاس به ..  وآيات كثرية أخرى،موارد آية التطهري، وسورة هل أتى

 !ابن عمر الذي مل حيسن أن يطلق إمرأته؟
 ..ًثم إنه منح ولده دورا يف الشورى ومل يعط لإلمام احلسن أي امتياز

 الذي كان ،لولده عبد اهللا بن عمرعمر هناك الدور الذي رصده  ـ ٥
إىل رغباته وآرائه، وال له، وال بد من اإلنتهاء ده املثل األعىل يرى يف وال

 .. جيوز جتاوزها
عىل ولده، ويثق بأن ولده وتأثريه ًوكان عمر يدرك طبعا مدى هيمنته 

 .. سيجهد يف تنفيذ املهمة التي يوكلها إليه
ال بد له من التخفيف من التساؤالت التي ربام تطرح حول رس .. ولكن

 هبذا الدور دون سواه، فكانت هذه التغطية بارشاك ابن عباس، اختصاص ولده
التي ال ترض، والتي يأمن معها غائلة طغيان ، »عليه السالم«واإلمام احلسن 

 . .الشكوك والتفسريات، التي اليرغب يف أن ينتهي الناس إليها يف ظروف كهذه
 اسوابن عب» عليه السالم«رشاك احلسن إ بهفإن.. ومن جهة أخرى ـ ٦

يكون ..  من رجائه الربكة يف حضورمها،، عىل النحو الذي ذكره»رمحه اهللا«
قد أضفى صفة الورع والتقوى عىل خطته تلك، ومتكن من التخفيف من 

 ..شكوك املشككني، واهتاماهتم
يف الشورى، ومناشداته » عليه السالم«ن موقف أمري املؤمنني إ ـ ٧

عىل  فيه، قد أفسدت » اهللا عليه وآلهصىل«بمواقفه وبفضائله، وبأقوال النبي 
حيث .. كل تدبري، وأكدت تلك الشكوك، وأذكتهاعمر بن اخلطاب 
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أظهرت أن هذه الشورى ختالف النص، وأن عمر قد قرنه بمن ال يقاس به 
 .بصورة ظاملة له ولألمة بأرسها

يف  حلضورا» عليه السالم«وأما بالنسبة لقبول اإلمام احلسن  ـ ٨
 :الشورى، فهو
شرتك ا فكام أن أمري املؤمنني..  فيها»عليه السالم« كحضور عيل :ألف

الذي كان رأيه ـ  عمر ما يقولهفيها من أجل أن يضع عالمة استفهام عىل 
  .ً أن النبوة واخلالفة ال جتتمعان يف بيت واحد أبدامنكالرشع املتبع ـ 

 .. نع من أن ينسى الناس قضيتهم هذه املشاركة مت:ب
يف هذه املناسبة إنام يعني » عليه السالم«ور اإلمام احلسن إن حض: ج

ممن حيق هلم املشاركة السياسية، » عليه السالم«انتزاع اعرتاف من عمر بأنه 
 .. حتى يف أعظم وأخطر قضية تواجهها األمة

األخيار ـ من أجل وال بد من األسف، وذم الزمان الذي أحوج 
وذاك بأهنم حيق هلم املشاركة يف قضايا  إىل انتزاع اعرتاف من هذا شيعتهم ـ

 .األمة
ويف   كل حنييتمكن يفًهذه املشاركة مطلوبة أيضا، لكي ن إ ـ ٩

 يرى ولكي.. ُاملصريية، ولو مل يقبل منهاملستقبل من إظهار رأيه يف القضايا 
وأن يسمع الطواغيت هذه الكلمة، .. »ال«الناس أن من املمكن قول كلمة 

وقد قبل عمر ـ وهو . .أهنا صدرت من هاشمي: بحجةوال يمكنهم ردها، 
مشاركة اهلاشميني يف بالذي ال يمكنهم إال قبول كل ما يصدر عنه ـ 

 .. القضايا السياسية واملصريية الكربى، وحتى يف هذه القضية بالذات
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 قد اسهمت يف انتزاع »عليه السالم« مشاركة اإلمام احلسن نإهـ ـ 
ة، ـربكـذي تلتمس منه الـ بأنه ذلك الرجل المن عمر بن اخلطاب،اعرتاف 

وال بد أن ينظر إليه الناس نظرة تقديس، ـ وإن مل يرض الوهابيون بذلك ـ 
ًفال معنى ملنازعته أمرا هو له، وال .. وأن يتعاملوا معه عىل هذا املستوى

 ..جيوز ملعاوية أن حياربه، وأن يدس له السم حتت أية ذريعة كانت
لإلمام ، من أقوال ومواقف النبي األكرم بالنسبة ن عمر كان يعلمإ
 ما يمنع من قبول ، وألخيه احلسني السبط عليهام الصالة والسالماحلسن

 . .الناس منه أن يرشك ولده، ويتجاهل سبطي هذه األمة
باإلقصاء، والتجاهل  »عليهام السالم« احلسنني فكل من يعامل

وأعطاه حبه وثقته  ،قد نصبهر عم، حتى لو كان واإلستبداد باألمر دوهنام
ًفإنه يكون متعديا وظاملاوتكريمه،   ذلك ملا اعرتف به وقررهًوحتى خمالفا .. ً

 . الذي يصول عىل الناس وجيول بعالقته وارتباطه به
ن الذي دعاه إ: »عليه السالم« اإلمام الرضا وبذلك يعلم مغزى قول

» عليه السالم«ؤمنني للدخول يف والية العهد، هو نفس الذي دعا أمري امل
 .)١(للدخول يف الشورى

                                     
 ومعادن ٤٧٣ ص٣ج) ط مكتبة احليدري( و ٣٦٤ ص٤اقب آل أيب طالب جمن) ١(

 ١ج) ط مؤسسة األعلمي( و ١٤٠ ص٢ وعيون أخبار الرضا ج١٩٢احلكمة ص
دار ط ( و ٢٠٥ ص١٧ج) مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة  و١٥٢ص

=   د اإلمام الرضاـمسن و١٤٠ ص٤٩وار جـ وبحار األن١٤٨ ص١٢ج) ةـاإلسالمي
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 إضفاء »عليه السالم«فاتضح أن عمر أراد بإرشاك اإلمام احلسن 
 عن منصب »عليه السالم«صبغة دينية عىل عمله الرامي إىل إقصاء عيل 

 الدين بحفظ ركنه وهو حفظوأراد اهللا وأهل بيت النبوة باملشاركة . اإلمامة
ا أراده اهللا وأهل البيت، ألهنم هم فقط الرجال فكان م. اإلمامة واألئمة

 .الذين إذا أرادوا أراد وسقط ما أراده غريهم
  !:جاثليق النصارى

ن إقدام عمر عام ورد يف الفصل السابق مض الطرف غومل نستطع أن ن
 :عىل استدعاء جاثليق النصارى ليسأله عن أمر اخلالفة وذلك ملا ييل

 انبهاره بأهل الكتاب، حيث كان يرتدد  إن ما نعرفه عن عمر هوً:أوال
 . )١(يف املدينة» ماسكة«عليهم يف مدارس 

                                     
 ٣١١ ص٢جلقريش لحياة اإلمام الرضا  و٦٨ص ١جعطاردي لل» معليه السال«= 
مستدركات  و٤٥٠ ص٥جلنجفي ل» عليهم السالم«موسوعة أحاديث أهل البيت و

» عليه السالم« واحلياة السياسية لإلمام الرضا ٢٠٧ ص٧جعلم رجال احلديث 
 . ٣٠٦ص

 الشعبي  عن وكنز العامل١٢٤ ـ ١٢٣ ص٢ ججامع بيان العلم: راجع حول ذلك )١(
 عن ابن جرير، ٩٠ ص١ ج والدر املنثور٢٢٨ ص٢ جيوعن قتادة والسد

. ومصنف ابن أيب شيبة، ومسند إسحاق بن راهويه، وابن أيب حاتم
وكون اسم مدارس . ١٠٨  و١٠٧ صواإلرسائيليات وأثرها يف كتب التفسري

 .خرىأمذكور يف مصادر ) ةماسك(اليهود 
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وكان يأيت إىل النبي برتمجة التوراة ويقرؤها عليه ووجه رسول اهللا 
 .)١(يتمعر ويتقبض» صىل اهللا عليه وآله«

                                     
املصنف للصنعاين : ر كثرية، فراجع عىل سبيل املثالللحديث ألفاظ خمتلفة وله مصاد) ١(

 ويف هامشه ٥٢ وتقييد العلم ص١١١ ص١١ وج ١١٢ ص٦ وج ١١٣ ص١٠ج
 ٤ والفائق ج٥٠ وراجع ص٥٣ ـ ٥٢ ص٢خرى وجامع بيان العلم جأعن مصادر 

 وغريب ٢٦٦ ص٤ وج ٤٧١ ـ ٤٧٠  و٣٨٧ ص٣ جومسند أمحد ١١٦ص
 ١٣٣ ص٢ جلبداية والنهاية وا٢٩  و٢٨ ص٣ وج ٤٩ ـ ٤٨ ص٤ جاحلديث

 وكنز ٤٠٨ ص٢ جتفرد به أمحد وإسناده عىل رشط مسلم ولسان امليزان: وقال
ط مؤسسة (وبحار األنوار  ، عن عدة مصادر٢٣٤  و٢٣٣ ص١ جالعامل
 وأسد ١٧٠ ص والدعوات للراوندي٩٩ ص٢ وج ٣٤٧ ص٧٣ج) الوفاء
 ٢٨٢ ص٥ ج والنهاية يف اللغة٢٣٥ ص١ وج ١٢٧ ـ ١٢٦ ص٣ جالغابة

 ١٧٣  و١٧٤  و١٨٢ ص١ ج وجممع الزوائد٦٦٦ ص١ جوميزان االعتدال
 .١١٦  و١١٥ ص١ جالدارمي وسنن

 وصفة ٢١ ص٢ ج والضعفاء الكبري٤٣٦ صاملقدمة البن خلدون: ًراجع أيضاو
 ٢٣٠ ص١ جاحللبية  والسرية١٤ ص واليهود واليهودية١٨٤ ص١ جالصفوة

  وفتح الباري٧٩ ص١ج  وكشف األستار٢٢٩ ص٢ جوالرتاتيب اإلدارية
  عن أمحد، وابن أيب شيبة، والبزار واإلرسائيليات يف كتب التفسري٢٨١ ص١٣ج
 ١٠ ص والقصاص واملذكرين١٦٢ ص وأضواء عىل السنة املحمدية٨٦ص

  .١٥٢ ص٢ جوأصول الرسخيس
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 .)١(وكان اليهود يعتربونه أحب أصحاب حممد إليهم
صارى، بحيث يطلب منهم تزويده ولكننا مل نعهده عىل صلة بعلامء الن

 ..باملعارف والنبوءات عام جيري، وما يكون
ولعل اخلليفة قد تأثر بتميم الداري الذي كان يف األصل من علامء 

 ..النصارى، وأشاع بني املسلمني بعض األباطيل والرتهات
صىل اهللا « ملاذا بدأ عمر سؤاله للجاثليق إن كان يوجد نعت النبي :ًثانيا
ً فيكون سببا يف ،يف كتبهم مع احتامل أن ينكر اجلاثليق ذلك» آلهعليه و

ًأن عمر كان مطمئنا : فرضإذا  إال ،لب بعض الضعفاءقعروض الريب يف 
ألجل ما كان يسمعه من النصارى حول هذا ..  باإلجيابرد يإىل أنه سوف

 .األمر
ك  ذلذلك إال إن كان قد أخذ منإىل أن يطمئن لعمر ال يمكن غري أنه 
 . وهذا ما ال جمال لتأكيده.ً تعهدا بذلك قبل هذا املجلساجلاثليق

عند » صىل اهللا عليه وآله«أن السؤال عن نعت النبي : ويبدو لنا
النصارى كان هبدف التمهيد إىل السؤال عن حال أيب بكر وعمر وعثامن، 

أن اجلاثليق قد عرف مراد عمر : هبدف تزكيتهم عن هذا الطريق، ويبدو
 . بام يرضيهفأجابه
» الفارقليط«ن هذا اجلاثليق قد كذب يف إجابته، حيث ذكر أن  إ:ًثالثا

العربانية من ألفاظ ط يف مع أن الفارقلي.. أنه يفرق بني احلق والباطل: معناه
                                     

  . راجع اهلامش ما قبل السابق)١(
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 .احلمد، إما أمحد، أو حممد، أو حامد، أو نحو ذلك
» ًمن عمل حسنة تكون له فارقليط جيدا «:ويدل عىل ذلك قول يوشع

 .أي محد جيد
وهي كلمة رسيانية، وقالت طائفة » املخلص«وفرسه أكثر النصارى بـ 

 .. وكذلك هو باليونانية. »ّاملعز«: أخرى من النصارى معناه
 .)١(وهو غلط، فإن لغة املسيح عربانية، وليست رسيانية وال يونانية

 من أين عرف عمر أن املقصود بالذي يكون بعد حممد عظيم :ًرابعا
 !..ومل ال يكون هو عيل بن أيب طالب؟! ، مبارك األمر هو أبو بكر؟الذكر

صىل اهللا عليه «ذكر إيليا بعد ذكره لرسول اهللا وقد عرفنا أن اإلنجيل 
فاعرتف ومل ينكر، «، فقد سأل الكهنة والالويون يوحنا من أنت، »وآله
 .إين لست أنا املسيح: وأقر

 ! إيليا؟! إذن ماذا؟:فسألوه
 .نا لست أ:فقال

 . )٢(النبي أنت، فأجاب ال
، كام قد يدعى، ألنه كان قبل عيسى بقرون، ًافاملراد بإليا ليس إلياس

عليه  «وعيل» صىل اهللا عليه وآله«النبي : فالظاهر أن املقصود بالنبي، وإيليا

                                     
  .٢٨٣ ص١اجلواب الفسيح ملا لفقه عبد املسيح لآللويس ج )١(
  .٢١ ـ ١٩ الفقرة ، اإلصحاح األول،نجيل يوحنا إ)٢(
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 .»السالم
 وبعد الذي ، بالنسبة ملا ذكره اجلاثليق عن الذي يأيت بعد النبي:ًخامسا
 :نقول .. قرن من حديد، قوي شديديليه، من أنه

ال يوجد يف كتاب النصارى وهو هذا اإلنجيل املتداول أية فقرات من 
عىل لسان » عليه السالم«هذا القبيل، بل قد ذكرنا أن هذه أوصاف عيل 

 .»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
فإهنا هي .. وكذلك احلال بالنسبة للفقرات التي طبقها عمر عىل عثامن

 ..خرى ال توجدفيام بني أيدينا، مما يطلق عليه إسم اإلنجيلاأل
أما اإلنجيل والتوراة احلقيقيان فليسا بني أيدينا لنتأكد من صحة ادعاء 

 ..ثبوت هذا النص املزعوم فيهام
 :غري أننا نستطيع أن نقول

النصارى واليهود كانوا مهتمني بكل ما يصدر عن رسول اهللا إن 
، ويرون أنه يعنيهم بصورة مبارشة، وال جمال الستبعاد »صىل اهللا عليه وآله«

عن مستقبل هذا الدين، وما جيري » صىل اهللا عليه وآله«أن تبلغهم أقواله 
عىل أهل بيته من بعده، وما يكون من بني أمية، وكيف أن الناس سوف 

 .وغري ذلك.. يركبون سنن من كان قبلهم
صىل اهللا « سمع عن النبي  أن ذلك النرصاين كان قد:وهذا جيعلنا نظن

إخباره بام جيري عىل عثامن، أو بلغه ذلك من عمر أو من غريه، » عليه وآله
 .فزعم له أنه موجود يف إنجيلهم، ليؤكد له ما حيتاج إىل تأكيده

 ..  أن عمر قد طبق ذلك عىل عثامن مبارشة:ويؤيد ذلك
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ِكام أن السياق الذي أورده ابن أعثم يظهر أن دعوة عمر هل ذا اجلاثليق كانت ُ
بعد أن جرى تداول هذه األسامء بالذات بني ابن عباس وعمر بن اخلطاب، 
األمر الذي يدل عىل أن موضوع اختيار اخلليفة من خصوص هؤالء كان 

ًمطروحا ومتداوال فام الذي يمنع من أن يكون ذلك قد بلغ اجلاثليق، فأجرى . ً
 .ر يف ذهن عمر بن اخلطابالكالم وفق ما عرف أنه سيكون هو مسار األمو

 هذه الرواية ترصح بأن عمر رضب بإحدى يديه عىل :ًسادسا
إتق اهللا عز وجل، وإن ! أبا عمرو: األخرى، ثم التفت إىل عثامن، فقال

مما يعني  ـ وليت هذا األمر من بعدي فال حتملن آل معيط عىل رقاب الناس
ًان وصول األمر إىل عثامن كان أمرا ظاهرا وحمسوما ً  حتى بالنسبة لذلك ً

ً ـ ويالحظ أنه مل يوص عليا بمثل هذه ً فضال عن عمر نفسه،اجلاثليق
 .الوصية؛ بل خص هبا عثامن وابن عوف

ما يشبه ذلك الذي قاله لعثامن، فربام » عليه السالم«أما قوله لعيل 
عليه «يكون قد أورده ألجل التعمية عىل بعض احلارضين، وال سيام عيل 

 لعيل »صىل اهللا عليه وآله«بام يكون قد استفاده من قول النبي  ور..»السالم
أن اخلالفة : ستقاتل بعدي الناكثني والقاسطني واملارقني: »عليه السالم«

 .»عليه السالم«ستؤول إليه 
  :كعب األحبار وعمر، واخلالفة

كام شاور عمر اجلاثليق النرصاين، فإنه شاور كعب األحبار الذي مل 
حسبام سيأيت يف عهدعثامن، .. هودية كام ورد عىل لسان أيب ذريزل يتهم بالي

تربم عمر باخلالفة يف آخر أيامه، وخاف : قالأنه عن ابن عباس، فقد روي 
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، فقال ان ال يزال يدعو اهللا بأن يتوفاه، فكوضجر من سياسة الرعية، العجز
 :نا عندهأ وًلكعب األحبار يوما

 وأظن وفايت قد دنت، ،مرهبذا األإين قد أحببت أن أعهد إىل من يقوم 
، فإنكم  ما جتدونه عندكم يلذكرا و، أرش عىل يف رأيك!؟فام تقول يف عيل

 .تزعمون أن أمرنا هذا مسطور يف كتبكم
، ال أما من طريق الرأي فإنه ال يصلح، إنه رجل متني الدين :فقال

ذا من  وليس ه، وال يعمل باجتهاد رأيه، وال حيلم عن زلة،يغيض عىل عورة
 .ءسياسة الرعية يف يش

مر وال ولده، وإن وليه كان هرج وأما ما نجده يف كتبنا فنجده ال ييل األ
 .شديد
 !؟كيف ذاك: قال
إن داود ملا أراد أن يبنى . ألنه أراق الدماء، فحرمه اهللا امللك :قال

 وإنام ، إنك ال تبنيه ألنك أرقت الدماء:حيطان بيت املقدس أوحى اهللا إليه
 .ه سليامنيبني

 !؟أليس بحق أراقها :فقال عمر
 . وداود بحق أراقها يا أمري املؤمنني:قال كعب
 !؟مر جتدونه عندكم فإىل من يفيض األ:قال
إىل ، صاحب الرشيعة واالثنني من أصحابه نجده ينتقل بعد :قال

 .أعدائه الذين حارهبم وحاربوه عىل الدين
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أما واهللا لقد ! ؟باسمع يا بن ع أتس:، وقالًفاسرتجع عمر مرارا
ليصعدن بنو أمية عىل : يشابه هذا، سمعته يقول سمعت من رسول اهللا ما

 .)١(منربي
 :وقال التسرتي
 تقدير من اهللا تعاىل بمعنى علمه بام يصدر عنهم من :األمور هلا جهتان

وتدبري من الناس يف هتيئة مقدمات  .الرشور وأعامل السوء، بخبث رسائرهم
 . وأغراضهم الفاسدةمقاصدهم السيئة،

ًواألوىل ال تكون عذرا للثانية، فهل حط من قدر أمري املؤمنني، إال هو 
 .)٢(!وهل أعىل أمر بني أمية إال هو وصاحبه؟! وصاحبه أبو بكر؟
 :ونقول

 :لقد طالعنا هذا النص بأمور ال بد من الوقوف عندها، وهي التالية
  :عمر يتربم باخلالفة

عليه «شى من وصول اخلالفة إىل عيل أننا نعرف أن عمر كان خي
بعده، ومن أن يفاجئه أمر ال يتوقعه حيث مل يستطع اطفاء نو إمامة » السالم

مل نفهم املقصود من تربم عمر باخلالفة، وال غري أننا . »عليه السالم«عيل 
                                     

رشح هنج البالغة  و٢٨٢ص» عليه السالم« قضاء أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )١(
 وعن أمايل ٤٤٨صلشريواين لمناقب أهل البيت  و٨١ ص١٢ج للمعتزيل
 .املحاميل

 .٢٨٣ و ٢٨٢ص» عليه السالم« قضاء أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )٢(
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السبب يف تربمه هذا، فإنه هو الذي سعى للحصول عليها بحرص بالغ، 
 والنفيس، وهاجم اآلمنني، وأخذ احلق بالقوة وضحى من أجلها بالغايل

فإن كان قد أصبح يستثقل هذا األمر، ويريد . من أصحابه الرشعيني
 ..التخلص منه، فلريجعه إىل أصحابه الذين أخذ حقهم منهم

  !:ملاذا كعب األحبار؟
ًوال ندري ملاذا يلتجئ عمر بن اخلطاب يف هذا األمر اخلطري جدا إىل 

 ! كعب األحبار؟
 ! ًهل أصبح هذا الرجل موثوقا عنده إىل هذا احلد؟و

 !وبأي يشء استطاع أن حيصل عىل هذه الوثاقة عنده؟
ومع غض النظر عن ذلك، فلامذا ال يرجع إىل علامء الصحابة 

 ! وخيارهم؟
وهل آراء كعب أو غريه تستطيع أن تلغي النص عىل أمري املؤمنني 

إىل تلك النصوص، وليعمل هبا، فلريجع ! من اهللا ورسوله؟» عليه السالم«
 ..وليستغن هبا عن رأي من ال يمكن إثبات سالمة نواياه فيام يشري به

  :أعهدأحببت أن 
 بأنه حني أحس أن وفاته قد دنت أحب أن يعهد، وال :وقد رصح عمر

شك، أن هذا منه كان ألجل ضامن وصول األمر إىل من حيب، أو من يراه 
ًلذي يراه وافيا بأهداف عمر، أو عىل النحو الذي ًأهال للقيام به عىل النحو ا

 .رسمه وأراده
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مل » صىل اهللا عليه وآله« إن رسول اهللا :ولكن ال ندري ملاذا يقول هؤالء
ويصوهنم يف . يفكر بمستقبل أمته، ومل ينصب هلم من حيفظ هلم وحدهتم

دينهم، ويف التزامهم، ويدفع عنهم عدوان أهل الباطل، وكيد املرتبصني 
 !ًا هبم وبدينهم؟رش

  :ما يف كتب أهل الكتاب
إن ما خيرب عنه الرسول أو غريه من األنبياء السابقني، قد يكون من 

قائم آل حممد عليه : األموراملرضية عند اهللا، كاإلخبار عن خروج اإلمام
ًوعليهم السالم، وأنه يمأل األرض قسطا وعدال .. وقد يكون غري مريض. ً

فاإلخبارات ال تعطي مرشوعية ألحد، . والدجالكاإلخبار عن السفياين 
حتى لو صحت، بل هي قد خترب عن حدوث أمر حسن، وقد خترب عن أمر 

 ..ًيتضمن ظلام، أو جرأة عىل اهللا ورسوله، وما إىل ذلك
  :×رأي كعب يف والية علي 

، فإنه أراد أن »عليه السالم«وحني أفصح كعب عن رأيه يف والية عيل 
بالدرجة األوىل، وإن مل » صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا ينتقص، وينال من 

، واعتربه »عليه السالم«فإن ما أخذه  عىل عيل أمري املؤمنني .. يرصح باسمه
صىل اهللا «ألجله غري صالح لوالية األمر هو بعينه ما امتاز به رسول اهللا 

 :ًأيضا» صىل اهللا عليه وآله«فإنه .. »عليه وآله
 .ين رجل متني الد ـ١
 . ال يغيض عىل عورة ـ٢
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 . ال حيلم عن زلة ـ٣
 . ال يعمل باجتهاد ـ٤

بل هذا هو ما أمر اهللا به نبيه ووليه، وكل حاكم عادل، يطلب منه أن 
يشيع األمن عىل األنفس، واألموال واألعراض، وأن يشيع الفضائل، 
جد ويقتلع الرذائل، ويدفع األعداء واألسواء، ويرتقى باألمة يف مدارج امل

والكامل والعظمة، لتكون خري أمة أخرجت للناس، يأمرون باملعروف 
 .وينهون عن املنكر

فلامذا يريد كعب أن يتجرأ عىل مقام العزة اإلهلية، وأن يوهن أمر 
 !الرشيعة وهيني مقام النبوة، واإلمام واإلمامة؟

وملاذا يريد أن يعترب السياسة يف قلة الدين، ويف اإلغضاء عن العورات 
الظاهرة للمنحرفني، واحللم عن زالت الفاسقني، والعمل باآلراء 

 !السقيمة، وترك أحكام الدين والرشيعة؟
 !وكيف ريض منه عمر هذه اجلرأة عىل اهللا ورسوله؟

ًبل إن كعبا قد طعن يف أيب بكر وعمر نفسه، ألن عمر ال يرىض لنفسه 
 .ن أوصافوال لسلفه أيب بكر بأن يوصفا بضعف الدين، وبغري ذلك م

، وأن »عليه السالم«ًأن كعبا أراد ختويف الناس من عيل : ويبدو لنا
حكمه ال يمكن أن حيتمله أحد، وال سيام بعد اعتياد الناس عىل التساهل 

 !!واألغضاء عن الكبائر والصغائر
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  : وال ولده×ال يلي األمر علي 
 هذا ً من أن عليا وولده ال يلون:وأما ما زعم كعب أنه جيد يف كتبه
أو أنه أخذه مما كتبته أيدي أعوان .. األمر، فهو إما مكذوب من قبل كعب

عليه «السلطة التي استولت عىل احلكم، أو من هيود موتورين عىل يد عيل 
» عليه السالم«، يريدون التزلف ملن عرفوا أهنم ال يرضون بعيل »السالم

ون العدة إلقصائه عن ُّ، وهم يعد»صىل اهللا عليه وآله«ًحاكام بعد رسول اهللا 
 ..مقامه بكل حيلة ووسيلة

 :ودليلنا عىل أن هذا اخلرب مكذوب من أساسه
قد ويل األمر » عليه السالم«ً شهادة الوقائع بكذبه، ألن عليا ً:أوال

» عليه السالم«ًبالفعل حوايل مخس سنوات، ووليه أيضا ولده اإلمام احلسن 
 ..ًبعده أشهرا كثرية

ًفهو ينفي أوال بصورة .. ذي نقله كعب متناقض إن النص ال:ًثانيا
 ..وولده هلذا األمر» عليه السالم«قاطعة والية عيل 

إذ ال معنى .. وإن وليه كان هرج شديد: ثم يعود لينقض ذلك بقوله
 !!املفيدة للشك» إن«هلذا الرتديد باإلستفادة من كلمة 

حرف »لو«الرتفع التناقض، ألن كلمة » ولو وليه «:ولو أنه قال
 .امتناع
 ال معنى للتنظري، وال لإلستشهاد بقضية داود عليه وعىل نبينا :ًثالثا

وسفكه للدماء باحلق مل حيرمه .. ًوآله السالم، فإن داود كان ملكا بالفعل
ولو صح أنه حرم من بناء حيطان املسجد ألجل ذلك، فإن بناء .. امللك
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منني لدماء املعتدين من احليطان ليس من امللك، ليقاس عليه سفك أمري املؤ
 ..أهل الرشك، ثم حرمانه من امللك ألجل ذلك بزعم كعب

قد خاض غامر عرشات » صىل اهللا عليه وآله«ً إن نبينا حممدا :ًرابعا
الغزوات، وبث عرشات الرسايا حتى لقد أناف جمموعها عىل ثامنني غزوة 

وكان .  امللكومل حيرمه اهللا.. ورسية، وسفكت دماء الظاملني بقيادته وبأمره
 .عىل حد عمل داود ال خيتلف عنه يف ذلك» صىل اهللا عليه وآله«عمله 

 إن سائر اخللفاء وامللوك، بام فيهم العادلون والظاملون كانوا :ًخامسا
وما زالوا يسفكون الدماء بحق، وبغري حق، فلامذا مل تصدق القاعدة التي 

 !ملقدسة؟ًأطلقها كعب عليهم، زاعام أنه أخذها من كتبه ا
إن األمر ينتقل بعد أيب بكر : إن كتبه املقدسة تقول:  قال كعب:ًسادسا

 . »صىل اهللا عليه وآله«وعمر إىل أعداء رسول اهللا 
صىل اهللا « أن عثامن ومن معه كانوا أعداء لرسول اهللا :فهل يرى عمر

 ..واحلال أن عثامن كان قد سبق عمر إىل الدخول يف اإلسالم.. »عليه وآله
د توىل عمر تسليم األمر إىل الذي بعده، فهل اختار عمر للخالفة وق

 .»صىل اهللا عليه وآله«أعداء رسول اهللا 
ومن جهة أخرى، فإن بني عدي، وهم قوم عمر، وبني تيم، وهم قوم 

صىل اهللا عليه «أيب بكر، قد شاركوا بني أمية يف حروهبم ضد رسول اهللا 
 وكون الزعامة لبني أمية فيها أمر فرضته !، فلامذا مل حيرموا من امللك؟»وآله

بل إن قاعدة كعب ينبغي أن تشمل بني أمية .. أحوال القبائل يف تلك الفرتة
 .. ًأيضا، فيحرمون من امللك ألهنم سفكوا الدماء
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وال ندري ملاذا مل تشمل القاعدة التي أطلقها كعب معاوية بن أيب 
 ! لمني؟سفيان، الذي سفك دماء عرشات األلوف من املس

 !وكذلك احلال بالنسبة ليزيد؟! وملاذا مل حيرمه اهللا امللك هو وذريته؟
  :تصديق عمر لكعب

 فإن عمر قد أظهر تصديقه أقوال كعب، وخاطب ابن عباس ..وبعد
صىل «ًمتعجبا من توافق ما يسمعه عن كعب مع ما يسمعه عن رسول اهللا 

صىل «ىل منرب رسول اهللا ي أمية عنً، مستشهدا بحديث نزو ب»اهللا عليه وآله
ال يشبه » صىل اهللا عليه وآله«مع أن ما سمعه من رسول اهللا . »اهللا عليه وآله

بل هو جمرد إخبار عن حكم بني أمية، وأن حكمهم .. ًحديث كعب أصال
 ..ًسيتواىل، وسيستولون عىل منربه واحدا بعد اآلخر

 احلكم أما وهذا إنام حصل يف زمن متأخر بعد ما استوىل معاوية عىل
 .»عليهام السالم«قبل ذلك، فقد كانت الوالية لإلمام احلسن ولعيل 
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  :الفصل الرابع
 

  ..من داخل الشورى حملات
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  !:ملاذا األنصار؟
ًأدخلوهم بيتا : قال لألنصار «أن عمر حني عهد بالشورى: وقد ذكروا

 .)١(»ثالثة أيام، وإال فادخلوا عليهم وارضبوا أعناقهم
ً أنه طلب من أيب طلحة أن يعد مخسني رجال من :ويف نص آخر ّ

 وأمره بقتل أركان الشورى عىل النحو املذكور )٢(سلحتهمأاألنصار ب

                                     
ط (و  ٣٥٩ ص٦ج كنز العامل و٣٤٢ ص٣جبن سعد الالطبقات الكربى  )١(

خالصة و ١١٩ ص١ ق٣دالئل الصدق جو ٦٨١ ص١٢ج )مؤسسة الرسالة
 ٤١صلهادي حييى ابن احلسني لتثبيت اإلمامة و ٣٣٠ ص٣جعبقات األنوار 

 .٤٨٠صبن طاووس الالطرائف : وراجع
خالصة  و٦٧ ص٣جلكامل يف التاريخ ا و٢٩٤ ص٣ جاألمم وامللوكتاريخ : راجع) ٢(

 ١٨٧ ص١ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و٣٤٧ و ٣٣٩ ص٣جعبقات األنوار 
بحار األنوار و ٥٦٨صلشريازي لاألربعني  و٢١٢ ص٣جمامة الشايف يف اإلو
النص واإلجتهاد و ٢٥٢صالتنبيه واإلرشاف  و١٣ ص٣٠ وج٣٩٨ ص٣١ج
 ٤ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  و٢١٢ ص٥جهنج السعادة و ٣٨٥ص
 .١٧٨صبن طاووس الكشف املحجة  و٤١٥صاملسرتشد  و٧٦ص
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 ..تفصيله يف النصوص
 : ونقول

ًإن اختيار األنصار هلذه املهمة دون سواهم، حتى إنه مل خيلط هبم أحدا 
عات، يثري أكثر من من قريش، وال من غريهم من قبائل العرب واجلام

ًسؤال حول مقاصد عمر من هذا اإلجراء، ال سيام مع علمه بأن قريشا مل 
تنس بعد قتالها يف بدر وأحد واخلندق، وغري ذلك، وهي ال تزال تعاقب 

ً رغم علمها بأن عليا قد قتلهم ألجل دفع ،ًعليا وبني هاشم عىل هذا األمر
 . اهللا سبحانهرشهم عن رسول اهللا وعن املسلمني، وعن دين

 ما ذنبي إذا مل حتبك قريش :»عليه السالم«وقد قال عثامن نفسه لعيل 
 .)١(ًوقد قتلت منهم سبعني رجال كأن وجوههم سيوف الذهب

  : لو قتل أصحاب الشورى
 لو أن أصحاب الشورى قتلوا أو قتل نصفهم، أو :وهنا سؤال يقول

 ..حينئذأربعة منهم، فكيف ستكون احلال 
ل عمر قد هيأ معاوية لإلنقضاض عىل هذا األمر، وهو  لع:ونجيب

، وقد قال ألصحاب الشورى إن )٢(الذي كان يصفه بكرسى العرب

                                     
معرفة عن  ٢٤٦ ص١١ج» عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  )١(

  .٣٣٨ و ٨٦ص ١جالصحابة 
=  ٢٢٦ ص ١٠الغدير ج  و١٦٤ ص ٢لقايض النعامن ج لرشح األخبار : راجع) ٢(
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 ).١(اختلفتم غلبكم عىل هذا األمر معاوية بن أيب سفيان
  :هددهم بالقتل لكي ال يشقوا العصا

  أركان الشورى بالقتل يف صورة ما أن عمر إنام هدد:وقد زعم بعضهم
 . )٢(بوا األمر عن طريق شق العصا، وطلب األمر من غري وجههإذا طل

 . ًوهو كالم غري مقبول أيضا
 . ألن شق العصا إنام يتصور بعد نصب اإلمامً:أوال

                                     
بن عساكر التاريخ مدينة دمشق  و١٤١٧ ص ٣ج بن عبد الرب الاالستيعاب و= 
سري أعالم  و٣٨٦ ص ٤بن األثري ج الأسد الغابة  و١١٥ و١١٤ ص ٥٩ج 

األعالم  و١٢١ ص ٦بن حجر ج الاإلصابة  و١٣٤ ص ٣لذهبي ج لالنبالء 
 ٣١١ ص ٤لذهبي ج لتاريخ اإلسالم  و٢٦٢ ص ٧خري الدين الزركيل ج 

 . ٢٦٣ص ) األصل(إحقاق احلق  و١٣٤  ص٨بن كثري ج الالبداية والنهاية و
للمعتزيل رشح هنج البالغة  و٥٦٨لقمي الشريازي ص لكتاب األربعني : راجع) ١(

حياة اإلمام  و٧٠لمروزي ص لكتاب الفتن  و٩٩ ص ٣ج  و١٨٧ ص ١ج 
 ٥٤ ص ٣١بحار األنوار ج  و٢٩٦ ص ١لقريش ج ل »عليه السالم«احلسني 

 . ٢٦٧ ص ١١كنز العامل ج و
 ٣جالرصاط املستقيم و ٢٦١ و ٢٥٨ ص١٢جيل  هنج البالغة للمعتزرشح) ٢(

إحقاق  و٢٤٦و  ٢٨٨صهنج احلق  و٢٠٥ ص٤جمامة الشايف يف اإلو ٢٤ص
يف دالئل الصدق كام  ،ل بن روزهبانضوذكر ذلك الف ٢٤٥ص )األصل(احلق 
  .١١٥ ص١ ص٣ج
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وضع حد له، ولو أدى إىل  إن من يسعى يف الفتنة وشق العصا جيب ً:ثانيا
 .م كام رشط عمرقتاله، بمجرد ظهور ذلك منه، وال حيتاج ذلك إىل الصرب ثالثة أيا

يف كالمه، » شق العصا« إن عمر مل يذكر هذا القيد أعني قيد :ًثالثا
 .فلامذا يتربع هؤالء بام ال يعلم أنه كان من قصده وال من نيته

 ما الذي سلطه عىل دماء أركان الشورى، بعد موته، فإن موته :ًرابعا
 .ينزع عنه صفة احلاكم، واملتويل لألمر

حة صدور هذا األمر هبذا الداعي، فام الذي جعل  لو سلمنا ص:ًخامسا
ابن عوف هو امليزان للحق والباطل، حتى سوغت خمالفته سفك دماء 

 ..»صىل اهللا عليه وآله«األبرياء وفيهم خري أهل األرض بعد رسول اهللا 
أنه أمر بقتل من خيالف ما حيكم به ولده :  ورد يف بعض النصوصً:سادسا
 ..إن ولده ال حيسن أن يطلق امرأته: أنه هو نفسه يقول مع .)١ً(عبد اهللا أيضا

  :ال بيعة ملكره تنقض الشورى العمرية
 :ثم إن املعروف عند أهل السنة من أن اإلمامة إنام تثبت بأحد أمرين

 .  النص من السابق عىل الالحق:أحدمها
 . الشورى وإختيار الناس:الثاين

نه مل يرتك للناس أن كام أ.. ولكن عمر مل ينص عىل اخلليفة بعده

                                     
يق حتق( و ٢٩ ص١ج )حتقيق الزيني(  و٢٥ و ٢٤ ص١اإلمامة والسياسة ج )١(

 .٤٣ و ٤٢ ص١ج )الشريي
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ًخيتاروا، فخالف بذلك األمرين معا، بل هو قد جاء بطريق ثالث، ال دليل 
 .عليه من رشع وال من عقل

 .. إن اإلمامة ال تثبت إال بالنص:أما أهل البيت وشيعتهم، فيقولون
بل يف أهل السنة من يرى أن البيعة تنعقد بواحد، أو بإثنني، أو بثالثة 

ًو بايع أي من أهل احلل والعقد رجال من غري الستة، فبيعته أو بغري ذلك، فل
 .)١(ف حرص عمر بن اخلطاب األمر هبؤالء الستةيفك.. الزمة

وملاذا مل يدخل معهم غريهم، أمل يكن يف املسلمني من هؤالء ـ عىل حد 
 .تعبريهم ـ من أهل احلل والعقد غري هؤالء

 بعد موته ال سلطة  إن شورى عمر غري ملزمة، ألنه:ومن جهة أخرى
 !له، فام معنى أمره بقتل أركان الشورى، أو قتل شطر منهم؟

 أن أمره بقتل الستة أو بعضهم، ومنعهم من محل :يضاف إىل ما تقدم
السالح، وإعطاء السالح خلصوص عبد الرمحان بن عوف، وللخمسني 

هنا جيعل هذه البيعة غري نافذة، أل.. ًرجال الذين جعلهم بقيادة أيب طلحة
 ..وال بيعة ملكره.. وقعت حتت طائلة التهديد بالقتل

كام أنه ال يعلم حتقق رضا سائر املسلمني هبذه الشورى التي فرضت 
ًعليهم بقوة السالح أيضا، فإنه إذا مل يكن لدماء أركان الشورى قيمة، فام 

 .ظنك بدماء غريهم ممن ال موقع له
                                     

.. إن عمر حرصها يف ستة، ألن الذين اختاروا أبا بكر كانوا مخسة:  قد يقال)١(
 .ًفيجعل عمر الشورى يف ستة ليختار اخلمسة واحدا هو السادس
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  :اإلستخفاف بدماء أهل الشورى
ًبن اخلطاب بقتل أصحاب الشورى مجيعا، إن مل يتفقوا، وقد أمر عمر 

وإن اتفق . وإن اتفق ثالثة فالذين ليس فيهم عبد الرمحان بن عوف يقتلون
 ..)١(الواحد أو مخسة، يقتل اإلثنان، أو أربعة

ً إن عمر كان جادا حني أمر بقتلهم : يقول»عليه السالم«ًوتقدم أن عليا 
 عىل »عليه السالم«ُن يتوقع أن يقتل عيل أن عمر كا» عليه السالم«وذكر 

، فهو »عليه السالم« وأما طلحة، فإن مال إىل عيل.. ريكل حال، ومعه الزب
 ً.يضحي به أيضا
 : ونقول

 :ال بد من األخذ بنظر اإلعتبار ما ييل
                                     

 ألمم وامللوك وتاريخ ال٢٣ حوادث سنة ٦٦ ص٣الكامل يف التاريخ ج: راجع) ١(
واإلمامة  ٢٩٤ ص٣ج )ألعلميط مؤسسة ا( و ٢٣سنة  حوادث ٤٢٨ ص٤ج

رشح  و٤٢ ص١ج )حتقيق الشريي( و ٢٨ ص١ج )حتقيق الزيني(والسياسة 
» عليهم السالم«مناقب أهل البيت و ١٨٧ ص١ج للمعتزيلهنج البالغة 

الوضاعون  و٣٤٧ و ٣٣٩ ص٣جخالصة عبقات األنوار  و٣٤٩صلشريواين ل
مامة شايف يف اإلال و٩٢٤ ص٣جبن شبة التاريخ املدينة  و٤٩٩صوأحاديثهم 

 ٣٧٥ ص٥جالغدير  و٣٩٨ و ٣٨٤صالنص واإلجتهاد  و٢١٢ ص٣ج
هنج  و٣٩٨ ص٣١جبحار األنوار  و٥٦٨صلشريازي لكتاب األربعني و

 .١١٣ ص١جالسعادة 



  ١٤٧                                                      ..لـمـحات من داخل الشورى   :  الفصل الرابع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هناك تناقض يف أحكام عمر عىل أهل الشورى، فهو يأمر بقتل ً:أوال
 أن قتل عبد :مما يعني.. لرمحن بن عوفالثالثة الذين ليس فيهم عبد ا

 .ألنه يعلم بأهواء وميول األشخاص الذين اختارهم.. الرمحان ممنوع
أما إذا جرت األمور عىل خالف ما يريد، فليقتل ابن عوف إذا مل 

بقتل الواحد لو اتفق يستطع ان ينجز املهمة املوكلة إليه، وهذا ما يفرس أمره 
 .واحد هو ابن عوف نفسهاخلمسة ـ حتى لو كان ذلك ال

 بقتل اإلثنني ـ لو اتفق األربعة ـ حتى لو كان ابن عوف هو أحد هوأمر
 .هذين اإلثنني

 إن مل حيصل أي ً، بقتل الستة بام فيهم عبد الرمحان بن عوف أيضاهوأمر
 .اتفاق
» صىل اهللا عليه وآله«ًكيف يقتل أناسا شهد هو هلم بأن النبي : ًثانيا

وفيهم من لو وزن إيامنه بإيامن أهل األرض ! م؟ِمات وهو راض عنه
 .لرجح إيامنه، باعرتاف عمر نفسه

ومن !.  ما هو املربر لقتلهم، حتى لو مل يتفقوا عىل خليفة منهم؟:ًثالثا
ملجرد أن عمر  أو !رواية؟ أو هل نشأ من آية،! أين نشأ وجوب اتفاقهم؟

 !هو الذي حيب حصول هذا اإلتفاق؟
فلعل الظروف ! فاقهم، فلامذا خصه بثالثة أيام؟ولو سلمنا لزوم ات

 .أكثر أو مخسة أيام أو تفرض عليهم التداول يف األمر أربعة
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  :التأخر على حنو شق العصا يوجب القتل
ومن العجب اعتذار قايض القضاة .. «:»رمحه اهللا«احليل قال العالمة 

مر من غري بأن املراد القتل إذا تأخروا عىل طريق شق العصا، وطلبوا األ
 . )١(»وجه

 : ونقول
 : إن هذا الكالم عجيب وغريب، وذلك ملا ييل،نعم
 إن شق العصا ال يكون ملجرد عدم قبول رأي ابن عوف، إذا :ألف

 .انقسموا إىل رأيني، ثالثة بثالثة
 . إن هذا التفسري من القايض جمرد تكهن ال دليل عىل صحته:ب
 ، وعدم اتفاقهم يشء،قتلهم أهنم إن مل يتفقوا وجب : إن عمر ذكر:ج

 ..يشء آخروالعصيان والتمرد وشق العصا 
   :جمرد تهديد

ًظهارا إوقد اعتذر ابن روزهبان هنا، بأن هذا من عمر كان جمرد هتديد، 
 .)٢(لشدة اإلهتامم هبذا األمر

 :ونجيب
عليه «ًإن هذا لو صح مل يكن لتهديد عبد الرمحان بن عوف عليا  :ألف

                                     
 . ٢٨٨ص)  قمـدار اهلجرة ط ( و ١١٥ ص١ ق٣دالئل الصدق ج) ١(
 .املصدر السابق) ٢(
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 .)١( أي معنىن مل يرض بعثامنبالقتل إ» السالم
! أن األمر كان جمرد هتديد؟: إن الصحابة قد فهموا:  من الذي قال:ب

فكيف فهم هذا الذي ولد بعد مئات .. ولو فهموا التهديد مل يبق له أثر
 ! السنني أنه أراد التهديد دون الذين وجه اخلطاب إليهم؟

ا سيترصفون لو كيف كانووإذا مل يكن الصحابة قد فهموا التهديد ف
 !هل سيقتلوهنم، أم ال؟! ؟ وحصل اإلختالفحصل املحذور

ًوإذا كان التهديد مفهوما للصحابة، مل يكن لكالم عمر قيمة، ألنه ال 
وإذا كان هذا جمرد هتديد مل ينسجم مع . يوجب انصياع اصحاب الشورى

 .)٢(مظنة لقيام الفتن، وعروض احلوادث  ألن التأخري:قول ابن روزهبان
فمن يمكنه أن .  إن عمر إنام أوصاهم أن يفعلوا ذلك بعد وفاته:ج
يقع املحذور، ال سيام وأن أمره لن أهنم سوف ال يعملون بوصيته، ويؤكد 

ًقد جاء جازما وحازما، ومل تظهر هلم منه أية رخصة ً .. 

                                     
 للمعتزيلرشح هنج البالغة و ٢٦ ص١٠ وج٣٧٩ و ١٩٧ ص٩جالغدير : راجع) ١(

 و ٤٩٨صالوضاعون وأحاديثهم  و٢٦٥ ص١٢ وج١٦٨ ص٦ وج١٩٤ ص١ج
 ٢جغاية املرام  و١٢٩صالتحفة العسجدية و ٣٥١صتقريب املعارف و ٤٩٩
 ٣١جبحار األنوار  و١٩٣ ص٣٩جتاريخ مدينة دمشق  و٨ ص٦وج ٦٨ص
 ٨جلبيهقي لالسنن الكربى  و١٢٣ ص٨جصحيح البخاري  و٤٠٣ و ٦٦ص
 .٣٠٤ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٢٧٢ ص٢٤جعمدة القاري  و١٤٧ص

  ٢٤٦صلتسرتي ل) األصل(إحقاق احلق  )٢(
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فإن اهللا !  من أين علم من يدعي قصد التهديد صحة هذه الدعوى؟:د
 . القلوب والضامئر، فهو إنام يتكهن، ويرجم بالغيبمل يطلعه عىل ما يف
ملاذا أو !  ملاذا مل يقتل أهل السقيفة، والذين مل يتفقوا عىل خليفة؟:ًرابعا

 !مل يدع الناس إىل قتلهم عىل أقل تقدير؟
وال أقل من قتل سعد بن عبادة، وسائر بني هاشم، ومجاعات آخرين مل 

 !.ومنهم من مل يبايعه إىل أن مات؟بكر،  أيب يوافقوا ومل يرضوا بخالفة
 ملاذا عصم دم عبد الرمحان بن عوف واإلثنني الذين يكونان :ًخامسا

 ..ًمعه يف الشورى، ومل يأمر بقتلهم أيضا
ً ملاذا ال جيعل القرار منحرصا باألكثر، ويعطي احلرية ملن أراد :ًسادسا

 ..ّأن خيالف من دون أن يعرضه للقتل
! اتورية القاسية، التي تنتج قتل من خيالف غريه بالرأي؟ ما هذه الدكتً:سابعا

ًخصوصا، وأن الستة مل يكن هلم حق التملص والتخلص من هذه الشورى 
 ! وكيف يصح اهتام من أذهب اهللا عنهم الرجس باملعصية؟..املفروضة عليهم
 ما هذا اإلستخفاف بدماء مجاعة من املسلمني، ومن أعيان :ًثامنا

، وأخوه، »صىل اهللا عليه وآله« من هو نفس رسول اهللا وفيهم! الصحابة؟
 ..ًوابن عمه، وصهره، ومن طهره اهللا تطهريا، ومن عنده علم الكتاب

أمل يكن هذا اإلستخفاف من أسباب جرأة الناس عىل الدماء، وعىل 
وسعوا . )١(حيث سعى الناس إىل قتل عثامن! دماء نفس هؤالء اخللفاء؟

                                     
= ًال عن كتاب ـ نق١٨٦ ص١قال ابن أيب احلديد املعتزيل يف رشح هنج البالغة ج) ١(
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عليه وعليهم «حة والزبري إىل قتل عيل، وأبنائه ًيضا بقيادة عائشة وطلأ
 . ، وصحبه وشيعته، وسائر املسلمني معه يف حرب اجلمل»السالم

 .ثم بقيادة معاوية لقتل هؤالء بالذات يف حرب صفني
 هؤالء ثم جترأ األعراب واألجالف الذين عرفوا باخلوارج عىل قتل

 !.فكانت حروب النهروان؟. موقتل كل مسل
ذا اإلستخفاف هو الذي جرأ يزيد بن معاوية، وعبيد اهللا بن أمل يكن ه

سفيان عىل قتل اإلمام  أيب زياد، وعمر بن سعد، ومن معهم من شيعة آل
، وسيد شباب اجلنة، »صىل اهللا عليه وآله«احلسني بن عيل، رحيانة رسول اهللا 

ونجوم األرض من بني عبد املطلب، وصفوة اخللق من أهل بيته، 
 .وأصحابه
إن األمر يدور مدار رأي عبد الرمحان بن :  إن عمر تارة يقول:ًاسعات

  :عوف وأخرى يقول ـ كام يقول ابن قتيبة ـ
إن األمر إن اختلفوا بيد ولده عبد اهللا، فألي الثالثة قىض فاخلليفة 

                                     
كأين بك وقد «: ن عمر قال لعثامن يوم عهده بالشورىإ: السفيانية للجاحظ= 

حملت بني أمية، وبني أيب معيط عىل رقاب الناس، قلدتك قريش هذا، ف
وآثرهتم بالفيء، فسارت إليك عصابة من ذؤبان العرب فذبحوك عىل فراشك 

: ثم أخذ بناصية عثامن فقال. ، واهللا، لئن فعلوا لتفعلن، وإن فعلت ليفعلنًذبحا
 .» كان ذلك فاذكر قويل فإنه كائنإذا
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 إال أن يكون قد .)١(منهم وفيهم، فإن أبى الثالثة األخر فأرضبوا أعناقهم
عوف األمر لنفسه، فيكون ولده عبد اهللا هو املرجح خيش من أن يطلب ابن 

 .لعثامن
  : أيام الشورى×سكوت علي 

 بأن أهل الشورى :يف كالمه مع اليهودي» عليه السالم«وقد رصح عيل 
ممسك إىل أن » عليه السالم«مكثوا أيامهم كلها، كل خيطب لنفسه، وهو 

 .سألوه عن أمره، فناظرهم
يف » عليه السالم«ىل سكوت عيل ًوأشارت رواية الطربي أيضا إ

 :البداية، ولكنها أبقت األمر عىل درجة من اإللتباس واإلهبام، قال الطربي
أنا كنت : فتنافس القوم يف األمر، وكثر بينهم الكالم، فقال أبو طلحة«

 ال ،ألن تدفعوها أخوف مني ألن تنافسوها، ال والذي ذهب بنفس عمر
 .ُ أمرتم، ثم أجلس يف بيتي وأنظر ما تصنعونأزيدكم عىل األيام الثالثة التي
 .. أيكم خيرج نفسه:فقال عبد الرمحان
ما تقول يا أبا : قد رضينا ـ وعيل ساكت ـ فقال:  فقال القوم:إىل أن قال

 .)٢(».. إلخ!؟احلسن

                                     
 )حتقيق الشريي( و ٢٩ ص١ج ) الزينيحتقيق(  و٢٨ ص١اإلمامة والسياسة ج) ١(

 . ٤٢ ص١ج
=  ٣ج) ط مـؤسسـة األعلمي( و ٢٣١ و ٢٣٠ ص٤ تاريـخ األمـم وامللـوك ج)٢(
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 :قولونستطيع أن ن
ن ما نقله الطربي عن أيب طلحة إنام أراد به سائر أهل الشورى إ

ًبقي ساكتا يف حني أن » عليه السالم«ً، ألن عليا »يه السالمعل«باستثناء عيل 
 ..ًسائرهم بقوا أياما كل خيطب لنفسه

وقد أظهر سكوته هذا دخائل نفوسهم، وأن كل مههم هو الوصول إىل 
 ..هذا األمر، حتى أدركه أبو طلحة، وواجههم به

  : يف مداوالت الشورى×علي 
ه ملا جرى يف الشورى كيف أنه يف نقل» عليه السالم«وقد بني لنا عيل 

كشف نوايا أعضاء الشورى، وجعلهم يرصحون » عليه السالم«
فكانت خلواته هبم تفسح هلم املجال لطرح وعدهم إىل جانب .. بطموحاهتم

 ..طلبهم الوحيد، وهو أهنم يبايعونه رشط أن يصريها إىل كل واحد منهم بعده
، بسنوات كثرية» معليه السال« مع أن اجلميع كانوا أسن من عيل

 .بسنتني» عليه السالم«باستثناء الزبري، فإنه كان أسن منه 
أما سعد، فيكربه بحوايل تسع سنوات، وطلحة يكربه بست سنوات، 
ًوابن عوف بحوايل عرشين سنة، فضال عن عثامن الذي كان يكربه بأكثر من 

 .مخس وعرشين سنة
                                     

خالصة عبقات  و٦٩و  ٦٨ ص٣جالكامل يف التاريخ  و٢٩٦ و ٢٩٥ص= 
تاريخ  و١٩٣ و ١٩٢ ص١ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٣٤٣ ص٣جاألنوار 
 .٩٢٧ ص٣جبن شبة الاملدينة 



  ١٥ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ١٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ن مضيا قبلهم اإلقتداء بأيب بكر وعمر الذي، يف ذلكموذريعته
 همهو حب» عليه السالم«والدافع إىل ذلك حسب ترصيح أمري املؤمنني 

 .إلمارة، وبسط األيدي واأللسن يف األمر والنهي، والركون إىل الدنيال
  : ال يثق بابن عوف×علي 

ًوقد تربع ابن عوف وفقا للخطة املتفق عليها بينه وبني عمر بأن 
.. ىل هو اختيار اخلليفة من بينهميسحب ترشحه للخالفة مقابل أن يتو

، الذي كان يعرف ميول »عليه السالم«فريض بذلك سائرهم، وسكت عيل 
 .ابن عوف إىل قريبه عثامن

 : أصبح أمام خيارين» عليه السالم«ًولكن عليا 
 أن يعلن رفضه لتويل عبد الرمحان ذلك، فيكون وحده يف :أحدمها

ًهذه احلال استنادا ملنطق األكثرية مواجهة الباقني، ويصبح تولية غريه يف 
ً أمرا مربرا ومقبوال، وال يمكن اإلعرتاض عليه،الذي قرره عمر ً ً. 

 أن يضع عبد الرمحان حتت طائلة القسم، وجيعل نفوذ قراره :الثاين
، وال يمكن ألحد أن »عليه السالم«ًمرشوطا برشوط ال تتوفر بغريه 

يح عدم مرشوعية قرار عبد وجيد بذلك السبيل إىل توض.. يعرتض عليها
ولكنه مع ذلك كان ال .. ًالرمحان، ويكون معذورا يف اجلهر بعدم رضاه به

ُلنا حق فإن أعطيناه، وإال ركبنا اعجاز اإلبل، وإن «: يريد أن يتجاوز قاعدة
 . »طال الرسى

فلام طالبه ابن عوف باإلفصاح عن .. وكان هذا اخليار الثاين هو املتعني
ًأن يعطيه موثقا بأن يؤثر احلق، وال يتبع اهلوى، وال خيص ذا رأيه طلب منه 
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 ..بقراره، ضمن هذه الرشوط» عليه السالم«رحم، مقابل أن يريض عيل 
 أن هذا القرار ـ لو التزم عبد الرمحان برشوط عيل :وكان من الواضح

، فإنه هو صاحب »عليه السالم«ال بد أن يأيت لصالح عيل  ـ »عليه السالم«
 كام أعلن عمر يف مناسبات كثرية، وقد بايعه هؤالء وغريهم يوم الغدير، احلق،

 . .ونص القرآن عىل واليته، كام يف آية التصدق باخلاتم وآية إكامل الدين
صىل اهللا عليه «ومل يزل النبي يؤكد عىل هذا األمر إىل أن استشهد 

 .. »وآله
فأعلن عيل .. رابتهولكن عبد الرمحان بن عوف مل يلتزم بامليثاق، وآثر ق

 : ذلك وقال له» عليه السالم«
حبوته حبو دهر، ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا، فصرب مجيل «

 .»واهللا ما وليت عثامن إال لريد األمر إليك. واهللا املستعان عىل ما تصفون
 .فكان جواب ابن عوف هو التهديد والوعيد، والتلويح له بالقتل بالسيف

  :×أعداء علي ابن عوف حيرك 
ن ابن عوف قد نقل املداوالت من  أ:ًويستفاد من النصوص أيضا

داخل الشورى إىل خارجها، وأرشك اآلخرين فيها، فأعطى الفرصة للفريق 
عليه «األموي، وكثري من غريهم إلعالن موقفهم الرافض لتويل عيل 

، ليظهر بذلك أن توليه سوف خيلق مشكلة يف داخل املجتمع »السالم
 ..ًسالمي، أو هو عىل األقل ال يساعد كثريا عىل حل املشكلةاإل

أي أن ابن عوف أراد أن يوظف املشاعر العدائية املوروثة من الذين 
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وقتل آباءهم، » عليه السالم«حاربوا اهللا ورسوله، الذين وترهم عيل 
 ..ًوابناءهم، وإخواهنم، وهو حيارهبم دفاعا عن دينه

لتوليه،  موقفهم الرافض اامعات ليعلنوومتكن من تأليب القبائل واجل
وليستفيد من ذلك يف إضعاف موقعه صلوات اهللا وسالمه عليه، واحلد من 

 .حركته، والضغط عليه، وتقوية موقع عثامن يف مقابله
  :ابن عوف ألغى دور ابن عمر

 أن عبد الرمحان بن عوف مل حيتج إىل ابن عمر يف حتقيق :وقد لوحظ
بل يف .. )١( رغم أن عمر كان قد أوصاه باستشارتهمآرب عمر بن اخلطاب،

 .)٢(ًحاكام علينافيها ه َّوصري ابن: »معليه السال«بعض النصوص عن عيل 
فكأن ابن عمر قد بقي بمثابة الرصيد اإلحتياطي الذي أراد أبوه له أن 
يكون ضامنة حاسمة لو حدث أي حتول يف طموحات ابن عوف نفسه، 

عليه «ًاألمر لنفسه، مستفيدا من صالحياته مقابل عيل هبذا باجتاه اإلستئثار 
وعثامن، لو اعتزل سعد والزبري وطلحة، فيكون ابن عمر هو الذي » السالم

 ..حيسم املوقف لصالح عثامن

                                     
  .)ترمجة عمر( ٣٤٦ ص١حياة احليوان ج )١(
مصباح  و١٧٧ ص٣٨ وج٣٤٧ ص٣١ وبحار األنوار ج٣٧٥ ص٢ اخلصال ج)٢(

 ٣٥١ ص١جرشح األخبار  و١٣٩ ص٣ج) مستدرك هنج البالغة(البالغة 
 .٣٧١ ص٢جحلية األبرار و
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وحيث إن ابن عوف سار يف اإلجتاه املرسوم له، مل تبق حاجة إىل تدخل 
 .حسم األمرابن عمر، ومل حيتج ابن عوف إىل مساعدته، بل توىل هو 

بأي  يقيده أن أن عمر قد أعطى اخليار لولده من دون :ويؤيد ما قلناه
 ً. مثالترجيح الفئة التي فيها عبد الرمحانرشط، فلم يشرتط عليه 

  :عبد اهللا بن عمر واخلالفة
وهنا أمور حيسن اإلملاح إليها، ترتبط بعبد اهللا بن عمر، ودوره يف 

 :وهي.. الشورى
 مل حيسن أن يطلق :ًه أهال للخالفة، ألنه كام يقول أبوه إن أباه مل يرـ ١
 .)١(امرأته

                                     
 ٢٩٢ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٢٧ ص٤ تاريخ األمم وامللوك ج)١(

 و ٣٨٣ ص٢٨ وبحار األنوار ج٣٤٣ ص٣جبن سعد الالطبقات الكربى و
 ٢٧٩ ص٤٩  وج٣٩٤ و ٣٨٥ و ٣٥٦ و ٣٥٤ و ٧٨ و ٧٧ ص٣١ وج٣٨٤

 والكامل يف التاريخ ١٥٤ ص٢ج) ط دار النعامن( و ٣٢٠ ص٢واإلحتجاج ج
 ٣٣٠ ص٣جخالصة عبقات األنوار  و١٦٤ ص٦جنيل األوطار  و٦٥ ص٣ج
كنز  و٥٤ ص٧ج فتح الباري و٣٩ ص١٠وج ٣٦٠ ص٥ جالغدير و٣٣٤و 

تقريب املعارف  و١٩٧ص ٣جامة ـمايف يف اإلـالش و٦٨١ ص٢جالعامل 
تاريخ  و٢٣٧صبن شاذان الاإليضاح  و١٠٠صسناد قرب اإل و٣٤٩ص

رشح هنج  و١٦٠ ص٢جتاريخ اليعقويب  و٩٢٢ ص٣جبن شبة الاملدينة 
 .١٩٠ ص١ج للمعتزيلالبالغة 
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ويأمر بقتل ..  نفسه جيعل دماء الناس بيد هذا الولد بالذاتإن أباه ـ ٢
 !! البرشأوصياء خاتم األنبياء وأفضلمن  حتى لو كان ،من خيالفه
هذا الولد نفسه جيعل مصري اخلالفة اإلسالمية كلها بيد إن أباه  ـ ٣

 ريض ثالثة فإن: ، ويقول هلم، حيث أمرهم بأن يعملوا برأي عبد اهللاًيضاأ
ًرجال، وثالثة رجال فحكموا عبد اهللا بن عمر، فأي الفريقني حكم  ً
ًفليختاروا رجال، فإن مل يرضوا بحكم عبد اهللا بن عمر، فكونوا مع الذين 

 .)١(فيهم عبد الرمحان بن عوف، واقتلوا الباقني
تكموا إىل ابني عبد اهللا، فألي الثالثة قىض فاخلليفة  فاح:ويف نص آخر

 .)٢(منهم وفيهم، فإن أبى الثالثة األخر فارضبوا أعناقهم

                                     
 ٣جالكامل يف التاريخ  و٢٩٤ص ٣ج) ط مؤسسة األعلمي( مم وامللوكتاريخ األ) ١(

 ٩٢٥ ص٣جبن شبة التاريخ املدينة  و١١٦ ص١ ق٣ ودالئل الصدق ج٦٧ص
 و ٣٤٢ و ٣٣٩ ص٣جخالصة عبقات األنوار  و٣٩٨ ص٣١جبحار األنوار و

عليهم «مناقب أهل البيت  و٣٧٥ ص٥الغدير ج و١١٣ ص١جهنج السعادة  و٣٤٧
لوضاعون وأحاديثهم ا و٥٥ ص٧جفتح الباري  و٣٤٩لشريواين صل» السالم
 و ٢٤ ص١اإلمامة والسياسة ج:  وراجع٢١٢ ص٣مامة جالشايف يف اإلو ٤٩٩ص
 .٤٣ و ٤٢ ص١ج )حتقيق الشريي( و ٢٩ ص١ج )حتقيق الزيني(  و٢٥

  و٢٤ ص١ واإلمامة والسياسة ج١١٧ ص١ ق٣دالئل الصدق ج: راجع )٢(
 .٤٣ ص١ج )حتقيق الشريي(  و٢٩ ص١ج )حتقيق الزيني(
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  :أكذوبة.. اإلمجاع على عثمان
حترك عبد الرمحان يف داخل حتكي لنا  أكذوبة ظاهرة يف الطربيو

 : الشورى، حيث ذكرت
 بعيل، فاستخرج سأل عثامن عن رأيه، فأشاربن عوف أن عبد الرمحان 

رأي عيل فأشار بعثامن، وأشار الزبري بعثامن، وكذلك فعل سعد بن أيب 
صىل اهللا عليه « أصحاب رسول اهللا بد الرمحان لياليه يلقىودار ع.. وقاص

، ومن ورد املدينة من أمراء األجناد، وأرشاف الناس يشاورهم، وال »وآله
 .. خيلو برجل إال أمره بعثامن

العمل بسنة الشيخني، ثم » عليه السالم«عىل عيل ثم مجعهم وعرض 
 .. بايع لعثامن
 :ونقول

الناس يف هذا األمر، فيسأل فيه كل سائر  ملاذا يدخل عبد الرمحان ً:أوال
من واىف املدينة من أمراء األجناد، وأرشاف الناس، وملاذا يدور لياليه يسأل 

 ..أصحاب حممد
 وبني ،ًبا ذر، واملقداد، وعامرا وأ، هل سأل عبد الرمحان سلامن:ًثانيا

هاشم، وخالد بن سعيد واألشرت، وأبا اهليثم بن التيهان، وقيس بن سعد 
 !.فأشاروا عليه بعثامن؟.. و.. و

ن أي  بعثامن، ومل يظهر لعثام»عليه السالم« كيف يشري عليه عيل :ًثالثا
خصوصية أو فضل يميزه عن غريه من أركان الشورى، ال يف اجلهاد يف 

 يف بيل اهللا، وال يف العلم، وال يف التقوى، بل هو حني حتدى عامر بن يارسس
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، وقد عرفنا موقف )١(لعامر» صىل اهللا عليه وآله«، انترص النبي بناء املسجد
 ،ًمنه حني ماتت زوجته وبات ملتحفا بجاريتها» صىل اهللا عليه وآله«النبي 

 . امن حضور جنازهت» صىل اهللا عليه وآله«فحرمه النبي 
» صىل اهللا عليه وآله«وحني فر يف أحد وعاد بعد ثالثة أيام، قال النبي 

 ..وغري ذلك.. لقد ذهبتم هبا عريضة: له وملن معه
 لو صح أن بعض اجلامعات أشارت عىل عبد الرمحان بن عوف :ًرابعا

 بتولية عثامن، فذلك ال يدل عىل سالمة هذا الرأي، فإن أكثر الناس إنام
يشريون بتولية من يرون مصاحلهم حمفوظة يف  دنياهم، وهيتمون بشؤون

 ..ظل واليته
عليه «وكان عمر قد أطلق العنان لنفسه بتخويف الناس من والية عيل 

 ..، الذي سوف حيملهم عىل احلق وإن كرهوا عىل حد تعبريه»السالم
 ..وتنبأ بأن حياربه الناس بسبب ذلك

: ف قال سعد لعبد الرمحان فكي، إن كان سعد قد أشار بعثامن:ًخامسا
 .»إن اخرتت نفسك فنعم، وإن اخرتت عثامن فعيل أحب إيل«

                                     
بن الدمشقي الجواهر املطالب  و١١٨ ص٧ج) الطبعة األوىل( الرجال قاموس )١(

 ٣٩ ص٣جخالصة عبقات األنوار و ٢٣٨ ص٣٠جبحار األنوار و ٤٣ ص٢ج
 ٣٤٤ ص٢جبن هشام الالسرية النبوية و ٢٥٩صالدرجات الرفيعة  و٥٠و 
سبل اهلدى والرشاد ويف  ٢٨٩ص ٢جالعقد الفريد  وعن ٢٧ ص٩الغدير جو
 .عثامن بن مظعون: ٢٦٢ ص٢ج احللبية السرية و٣٣٦ ص٣ج
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ثم ملا جرت األمور جعل نصيبه ..  كيف أشار الزبري بعثامن:ًسادسا
فقد كان األحرى به ـ لو صحت تلك الرواية ـ أن جيعل نصيبه !.. لعيل؟
 .لعثامن

  :سنة الشيخني
:  وقال له»عليه السالم « بعيل إن عبد الرمحان بن عوف خال:ويقولون

 ، وسنة نبيه،لنا اهللا عليك، إن وليت هذا األمر أن تسري فينا بكتاب اهللا
 ..وسرية أيب بكر وعمر

 . أسري فيكم بكتاب اهللا وسنة نبيه ما استطعت:»عليه السالم«فقال 
 لنا اهللا عليك إن وليت هذا األمر أن :فخال عبد الرمحان بعثامن، فقال له

 .ينا بكتاب اهللا وسنة نبيه، وسرية أيب بكر وعمرتسري ف
 . لكم أن أسري فيكم بكتاب اهللا وسنة نبيه، وسرية أيب بكر وعمر:فقال

 .ثم خال بعيل فقال له مثل مقالته األوىل، فأجابه اجلواب األول
 .ثم خال بعثامن فقال له مثل املقالة األوىل، فأجابه مثلام كان أجابه

إن : »عليه السالم « مثل املقالة األوىل، فقال عيلثم خال بعيل فقال له
أحد، أنت جمتهد أن ] طريقةأي [ريي ِّكتاب اهللا وسنة نبيه ال حيتاج إىل أج

 .تزوي هذا األمر عني
فخال بعثامن، فأعاد عليه القول، فأجابه بذلك اجلواب، وصفق عىل 
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 .)١(يده
 :ونقول

ًإن عليا مع احلق والقرآن، : قال» صىل اهللا عليه وآله«أنه ن الكل يعلم ا ً:أوال
ًكام مل يكن راضيا عن أصل » عليه السالم«ًبأن عليا و.. والقرآن واحلق مع عيل

ًخالفة أيب بكر وعمر، فإنه كان معرتضا عىل كثري من سياساهتام وأحكامهام، 
  .وكان يصحح هلام أخطاءمها باستمرار، وكانا يرجعان إليه يف املعضالت

 فكيف يرىض عيل . لوال عيل هللك عمر:قول عمرومن املشهورات 
ٍحيتاجان إليه وهو مستغن كانا  بأن يلتزم بالعمل بسرية من »عليه السالم«

يعلم أكثر من » عليه السالم«ولواله لفضحتهام خمالفاهتام، وهو  !؟عنهام
غريه كثرة أخطائهام، بل هو يعلم تعمدمها إصدار فتاوى، وانتهاج سياسات 

 !ت يف القرآن الكريم، وعىل لسان النبي العظيم؟ختالف ما ثب
صىل اهللا عليه « كيف جيعل سريهتام موازية لسرية رسول اهللا :ًوأيضا

                                     
 وأمايل للطويس ٣٩٩ و ٣٧٢ و ٣٧١ و ٣٦٩ ـ ٣٦٨ ص٣١بحار األنوار ج: راجع) ١(

 و ١٨٧ ص١ ورشح هنج البالغة ج٣٢٠ و ١٧٠ و ١٦٩ و ١٦٨ و ١٦٦ ص٢ج
 وتاريخ ٧٥ ص١جمحد أمسند : وراجع. ١٦٢ ص٢ وتاريخ اليعقويب ج١٨٨

 والتمهيد للباقالين ١٠٦حرقة ص والصواعق امل٢٣٨ ص٤األمم وامللوك ج
 ١٩٧ ص١٣ وفتح الباري ج١١٤ وتاريخ اخللفاء للسيوطي ص٢٠٩ص

 ٥٧٠صلشريازي لكتاب األربعني  و٣٣٤ ص٣جخالصة عبقات األنوار و
 .٧١٥صلهمداين ل» عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب و



  ١٦٣                                                      ..لـمـحات من داخل الشورى   :  الفصل الرابع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ..ًومها ليسا كذلك قطعا.. ، وهو النبي املعصوم»وآله
 : من أجل ذلك نقول

أن يرىض » عليه السالم«إن وضع هذا الرشط الذي يستحيل عىل عيل 
، »صىل اهللا عليه وآله« باستبعاد ويص رسول اهللا به هو بنفسه قرار مسبق

 .ل اخلالفة لعثامنعوذريعة جل
عليه «إنه :  إن هذا النص هو األصح من ذلك النص الذي يقول:ًثانيا

رد عىل ابن عوف بأنه يعمل بكتاب اهللا وسنة نبيه، واجتهاد » السالم
 يف أحكام اهللا مل يكن جييز العمل بالرأي» عليه السالم«ً، فإن عليا )١(رأيه
وهذا هو النهج الذي أخذه عنه ومنه أهل بيته وشيعته وساروا .. تعاىل

 .عليه، عىل مر العصور والدهور
الذي » عليه السالم«وكيف يرىض بام عرضه عليه ابن عوف، وهو 

 :يقول
إياكم وأصحاب الرأي، فإهنم أعداء السنن، تفلتت منهم األحاديث أن «

ًأن يعوها، فاختذوا عباد اهللا خوال، وماله دوال، حيفظوها، وأعيتهم السنة  ً
فذلت هلم الرقاب، وأطاعهم اخللق أشباه الكالب، ونازعوا احلق أهله، 
ّومتثلوا باألئمة الصادقني، وهم من الكفار املالعني، فسئلوا عام ال يعلمون،  َ

                                     
 ورشح ٥٧٠صلشريازي لكتاب األربعني  و٣٩٩ ص٣١بحار األنوار ج: راجع) ١(

لهمداين ل» عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  و١٨٨ ص١هنج البالغة ج
 .٥٥ ص٤جلجصاص لالفصول يف األصول  و٧١٥ص
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 .فأنفوا أن يعرتفوا بأهنم ال يعلمون، فعارضوا الدين بآرائهم، فضلوا وأضلوا
أما لو كان الدين بالقياس لكان باطن الرجلني أحق باملسح من 

 .)١(»ظاهرمها
 وهم الكفار املالعني يراد منه معناه اللغوي، :»عليه السالم«ولعل قوله 

إال إذا .. وليس املراد منه الكفر مقابل اإليامن.. وهو التسرت عىل احلق وطمسه
ويقدمون آراءهم »  وآلهصىل اهللا عليه«فرض أهنم يستخفون بسنة النبي 

 .عليها
يستبطن احلكم عىل سنة » عليه السالم« إن هذا املوقف منه :ًثالثا

 ..الشيخني باخلطأ والبوار، وعدم رشعيتها
كام أن نفس جعل عبد الرمحان سنتهام يف عرض كتاب اهللا وسنة نبيه يدل 

 .نة نبيهلكتاب اهللا وسعىل أن عبد الرمحان بن عوف نفسه يرى سننهام خمالفة 
بأهنم لو ولوه » عليه السالم« إن عمر بن اخلطاب شهد لعيل :ًرابعا

فإذا كان عيل .. حلملهم عىل املحجة البيضاء، وسلك هبم الطريق املستقيم
أن الرصاط : يرفض العمل بسنة الشيخني، فذلك يعني» عليه السالم«

ذ لو إ.. املستقيم واملحجة البيضاء بخالف سنتهام، بنص من عمر نفسه
 .أن يأخذ هبا» عليه السالم«كانت غري خمالفة لوجب عىل عيل 

                                     
 والتفسري املنسوب لإلمام ٣٦ ص٧جهنج السعادة  و٨٤ ص٢ بحار األنوار ج)١(

 ١٧جمستدرك الوسائل :  وراجع.٥٣ص» عليه السالم«احلسن العسكري 
 .١٤ ص٤جمستدرك سفينة البحار  و٦٥ ص٤جيل عوايل الآل و٣٠٨ص
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إنه مستعد : قوله» عليه السالم« إن الرواية التي تنسب إىل عيل :ًخامسا
إن . )١(ألن يعمل بكتاب اهللا، وسنة نبيه، وسرية أيب بكر وعمر فيام استطاع

ع أن يعمل يستطي» عليه السالم«ًصحت فال بد أن يكون املراد هبا أن عليا 
. بكتاب اهللا وسنة نبيه، لكنه يشرتط للعمل بسنة الشيخني بأن يستطيع ذلك

بل . إذ ليس املراد عجزه عن العمل باحلق، ألن احلق يدور معه حيث دار
ألن ما انفردت به . ألنه يرى أهنا ال توافق احلق يف بعض األحيان عىل األقل

 . بال ريبسنتهام عن الكتاب والسنة النبوية خمالف للحق
إنه يعمل بكتاب :  أن الرواية الصحيحة هي تلك التي تقول:ويبدو لنا

اهللا وسنة نبيه فيام استطاع، وذلك يف إشارة منه إىل أن الناس سوف ال 
خيضعون لكتاب اهللا وسنة نبيه بعد أن تركوا العمل هبا، وسيواجه 

رتاويح، صعوبات بالغة يف ذلك، وستأيت اإلشارة إىل ما جرى يف صالة ال
وإىل أسباب حرب اجلمل وصفني والنهروان، وأن املطلوب كان هو سنة 

 .»صىل اهللا عليه وآله«العمرين ال سنة النبي 
يكفي جيب أن   كانالبن عوف» عليه السالم« إن جواب عيل :ًسادسا

لدفع ابن عوف للرتاجع عن هذا الرشط، ألن هذا اجلواب قد اوضح أن 
 . إىل متمم ناقصة، وبأهنا حتتاج الرشيعةأنبول بقبول هذا الرشط معناه الق

                                     
 ١٧٠ ص١٣جفتح الباري  و١٨٤ ص٥ججممع الزوائد  و٧٥ ص١ مسند أمحد ج)١(

تاريخ اإلسالم  و٣٢ ص٤جأسد الغابة  و١٣٩صاإلكامل يف أسامء الرجال و
  .٤٣٨ ص١جأعيان الشيعة  و٣٠٤ ص٣جلذهبي ل
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صىل اهللا عليه «ًوهذا كالم خطري جدا، وطعن يف الدين، ويف النبي 
فال بد من الرتاجع عنه، واستغفار اهللا .. والنبوة ملن عقل وتدبر.. »وآله

 .. تعاىل منه
فلامذا يرص عبد الرمحان عليه، وجيعله هو املعيار يف الرد والقبول، يف 

 !و من أخطر األمور وأعظمها أمهية؟أمر ه
 ال من عقل وال من ،وهل هو إال جمرد اقرتاح شخيص، ال دليل عليه

رشع، بل الدليل قائم عىل فساده، وإفساده من حيث أنه يؤدي إىل اإلدخال 
 !يف الدين ملا ليس منه؟

البن عوف أن اقرتاحه هذا يدل » عليه السالم« عيل  لقد أوضح:ًسابعا
ألن ابن عوف ..  واضحة عىل أن كل مهه هو أن يرصف اخلالفة عنهداللة

.. برشط كهذاأن يقبل » عليه السالم«كان يعلم أن من املستحيل عىل عيل 
 .وذلك لألسباب التي أرشنا إليها يف معاجلتنا هذه

  :حبوته حبو دهر
وكام كان عمر بن اخلطاب يسعى لتشييد سلطان أيب بكر، ليكون له هو 

 لريد له عثامن ،كذلك كان عبد الرمحان يسعى باألمر لعثامن.. نصيب منه
لعلمه بأن األمر ال يصل إليه من عيل . وبنو أمية هذه اليد يف الوقت املناسب

وكون احلسن .. فارق السنومنها ، ألكثر من سبب، »عليه السالم«
وال يعدل .. شباب أهل اجلنة إبنيهومها سيدا » عليهام السالم«واحلسني 

باإلضافة إىل أن .. هبام يف الفضل والعلم، والطهر والقداسةابن عوف د أح
 ..وال غريه يف ذلكبن عوف يف بني هاشم من ال يدانيه عبد الرمحان 
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 وال يشء يمنع من انتعاش األمل لدى عبد ،أما عثامن فهو رجل مسن
بعد أن تكون قد اتسعت يف قريش، وأصبح .. الرمحان بنيل اخلالفة من بعده

بني زهرة أمل بالوصول إىل هذا املقام، إذا أفسح هلم املجال بنو أمية الذين ل
قد وصلوا إىل مقام مل و ،بكل ما أمكنهم» صىل اهللا عليه وآله«حاربوا النبي 

 وذلك ألن عبد ناله،ًيكن أحد منهم حيلم باإلقرتاب منه، فضال عن أن ي
ًيا مجيع املعايري، ناد إىل توصية عمر يكون قد أسقط عملتسالرمحان باال

وأزال كل العقبات واملوانع، من وصول أي كان من الناس إىل هذا األمر 
 .اخلطري

وهذا هو الرس يف أمهية اإلنجاز الذي حققه عبد الرمحان بن عوف 
فلامذا ال يتوقع منهم رد هذا .. لعثامن ولبني أمية، ولسائر بطون قريش

مهام كانت قصرية فيام تبقى له ، األنفلعقة كاجلميل إليه، وأن ينيلوه منه 
ًمن عمره، فقد كان عمر عثامن حني البيعة له سبعني سنة وأشهرا وهو يكرب 

 .. عبد الرمحان بن عوف يوم الشورى بخمس أو بست سنني فقط
فلم يتجاوز عمره يوم الشورى الست واألربعني » عليه السالم«أما عيل 

 ..سنة
 يأمل أن يعيش بضع سنوات بعد  فهو، لعبد الرمحان أن يعيشرفلو قد

عليه « إىل ما بعد خالفة عيل أمله سيكون أضعف بالبقاءولكنه .. عثامن
 ..»السالم

فام املانع من أن يفسح بنو امية املجال له، ولو بأن يكون له اإلسم، 
ًويكون هلم الرسم، واحلسم، ثم تعود إليهم إسام ورسام، كام كانت يف عهد  ً
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 !؟عثامن
» حبوته حبو دهر «:»عليه السالم«ه عيل أمري املؤمنني ولذلك قال ل

 .»واهللا ما وليت عثامن إال لريد األمر إليك، واهللا كل يوم يف شأن«: وقال له
إىل أن أمل » واهللا كل يوم يف شأن« :بقوله» عليه السالم«وقد أشار 

عليه « السيام وأنه ،عبد الرمحان سوف لن يتحقق، ألن األمور سوف تتغري
دق اهللا بينكام عطر منشم، : قد دعا اهللا، فقال لعبد الرمحان، وعثامن» المالس

 حتى مات عبد الرمحان بن عوف ومها ،فاستحكم العداء بني الرجلني
 .متهاجران

كام أن عبد الرمحان مل يكن يعلم بأن عثامن سوف ييسء السرية يف 
د رصح له مع أن عمر ق.. لقتلهحكمه، حتى يسري إليه الناس من البالد، 

 .. بذلك بحضور عبد الرمحان
 إن الظاهر هو أن عمر كان قد سمع بذلك من رسول اهللا :وقد قلنا

 ..»صىل اهللا عليه وآله«
  :حاالن خمتلفان

وتبقى لنا هنا وقفة ولفتة، نبني فيها الفرق بني حال عبد الرمحان 
وعثامن من جهة، وحال أيب بكر وعمر من جهة أخرى، فإهنام حاالن 

عليه «لفان، وقد اقتىض هذا اإلختالف بينهام أن خيتلف بيان عيل خمت
 .يف املوردين» السالم

لعمر، حني كان بصدد اغتصاب اخلالفة لصالح » عليه السالم«فقد قال 
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 . )١(»ًإحلب حلبا لك شطره«: أيب بكر
 .)٢(»ّلشد ما تشطرا رضعيها «:وقال يف خطبته الشقشقية

ح أبو بكر وعمر يترصفان يف األمور وقد ظهر مصداق كالمه حني أصب
 .!أنت اخلليفة أم هو؟: ًمعا، حتى أن بعضهم سأل أبا بكر

 .)٣( بل هو إن شاء:فقال
: بالنسبة لعبد الرمحان وعثامن اقترص عىل القول» عليه السالم«ولكنه 

، ثم أردف ذلك بام يشري إىل »، ما وليت عثامن إال لريد األمر إليكواهللا«
 ..وعدم جرياهنا وفق ما يشتهي عبد الرمحان، وهكذا كانتبدل األمور، 

  !عثمان بن عفان؟ ×هل بايع علي 
 ،بايع عثامن بن عفان» عليه السالم«ً أن عليا :تدعي بعض النصوص

 .. بعد هتديد عبد الرمحان بن عوف إياه بالقتل

                                     
  .تقدم ذلك مع مصادره )١(
  .طبة يف أكثر من موضعتقدمت اإلشارة إىل هذه اخل )٢(
 ١٠ واملنار ج٢٢٤ ص٤ والدر املنثور ج١٢٨ ص١اجلوهرة النرية ج: راجع) ٣(

 تفسري اآللويس و١٩٦ وراجع ص١٩٥ ص٩ة دمشق جـتاريخ مدين و٤٩٦ص
 وتاريخ األمم ٥٤٦ ص١٢ وراجع ج٩١٤ ص٣كنز العامل ج و١٢٢ ص١٠ج

 ٥٨ ص١٢زيل ج ورشح هنج البالغة للمعت١١ حوادث سنة ٣٧٥ ص٣وامللوك ج
 .٩ ص٣لرسخيس جلاملبسوط : وراجع.  واإلصابة ترمجة عيينة بن حصن٥٩و 
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 فقعد . أنه ملا بايع أصحاب الشورى عثامن كان عيل:فقد ذكر البالذري
ت عنقك، ومل ، فقال له عبد الرمحان بايع، وإال رضب) عن البيعةأي قعد(

 .يكن مع أحد سيف غريه
ً إن عليا خرج مغضبا، فلحقه أصحاب الشورى، فقالوا:فيقال بايع : ً

 .)١(وإال جاهدناك، فأقبل معهم حتى بايع عثامن
:  فقال عبد الرمحان، وتلكأ عيل، وجعل الناس يبايعونه:ويف الطربي

َفمن ن{ ْ َ ًكث فإنام ينكث عىل نفسه ومن أوىف بام عاهد عليه اهللاَ فسيؤتيه أجرا َ َ َ ُ َْ ُ َ َ َ ْ ْ َ ََ َِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ َ ََ ْ ََ َْ َِ َ َ ُ َّ َِ
ًعظيام ِ خدعة وأيام :  فرجع عيل يشق الناس حتى بايع، وهو يقول)٢(}َ
 .)٣(خدعة

ً قال عبد الرمحان ال جتعل يا عيل سبيال إىل نفسك، فإنه :وعند ابن قتيبة
 .)٤( غريهالسيف ال

                                     
 ٢٦٥ ص١٢ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٢٢ ص٥أنساب األرشاف ج )١(

الوضاعون  و٢٦ ص١٠ وج٣٧٩ و ١٩٧ ص٩ وج٣٧٤ ص٥جالغدير و
  .٨ ص٦جغاية املرام  و٣٥١صتقريب املعارف  و٤٩٨صوأحاديثهم 

  .ن سورة الفتح م١٠ اآلية )٢(
 ٣٠٢ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٣٨ ص٤ ج تاريخ األمم وامللوك)٣(

تاريخ اإلسالم  و٤٩٩صالوضاعون وأحاديثهم  و٣٧٥ ص٥جالغدير و
  .٣٠٥ ص٣جلذهبي ل

= ر ـديـالغو ٤٥ ص١ج )حتقيق الشريي(  و٣١ ص١ج) حتقيق الزيني(اإلمامة  )٤(
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 : ال يوافق عىل هذا الذي زعموه، ويقول»رمحه اهللا«ولكن الشيخ املفيد 
فلم يبايعه، . واعتزل بيعة عثامن. ًوانرصف مظهرا النكري عىل عبد الرمحان«

 .)١(»حتى كان من أمره مع املسلمني ما كان
وربام يكون هذا النص األخري هو األقرب إىل اإلعتبار، مع اإللتفات 

قد » عليه السالم« يمكن اجلمع بني هذه الروايات بتقدير أن يكون إىل أنه
ًأعطى وعدا بعدم اخلروج عىل الذي بويع، فاكتفوا منه بذلك، واعتربوه 

 ..بمثابة البيعة، وأشاعوا ذلك بني الناس
ولعلهم أخذوا يده بالقوة والقهر حتى مسح عليها عثامن، فقالوا بايع 

 ..البيعة أليب بكرعيل، متاما كام جرى يف حديث 
حتت وطأة التهديد بالقتل، فإنه ليس هلذه » عليه السالم«وحتى لو بايع 

. ًوال سيام مع وجود مخسني مسلحا.. البيعة قيمة وال أثر، إذ ال بيعة ملكره
باإلضافة إىل سيف عبد الرمحان بن عوف، وعدم وجود سالح مع أحد 

  .سواه

                                     
 . ٤٩٩صالوضاعون وأحاديثهم  و٣٧٥ص ٥ج= 

 ٨ج) ط دار الفكر( و ٦٧٨١ ح٢٦٣٥ ص٦صحيح البخاري ج: راجعو
 ٢٧٢ ص٢٤جعمدة القاري  و١٤٧ ص٨جلبيهقي لالسنن الكربى و١٢٣ص

تاريخ  و١٩٣ ص٣٩جتاريخ مدينة دمشق  و٤٧٧ ص٥جللصنعاين املصنف و
 .٣٠٤ ص٣جلذهبي لاإلسالم 

  .٦١ص)  قمـمكتبة الداوري ط ( و ١٢٣صللمفيد اجلمل  )١(
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  :دعة وأي خدعةخ
، »عليه السالم«عة عمرو بن العاص لعيل أما ما يذكرونه عن خد

 ..فسيأيت احلديث عنه يف الفصل التايل إن شاء اهللا تعاىل
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 ):ي يوم الشورىأ(هذا البيت ذلك اليوم ًروى أبو خمنف أن عامرا قال 

 !رــكـنـى مـرف وأتـات عـد مـق   ه ــعـانـم فـالم قـسي اإلـاعـا نـي
 . لقاتلتهمًأعوانا ما واهللا لو أن يلأ

، ً لئن قاتلتهم بواحد ألكونن ثانيا:»عليه السالم«وقال أمري املؤمنني 
 .)١(ن أعرضكم ملا ال تطيقونأ، وال أحب ًواهللا ما أجد عليهم أعوانا: فقال
 ًحيذر عامرا من أي حترك يف هذا اإلجتاه، ألن» عليه السالم«ي أنه أ
إىل الدفع عن عامر، ثم » عليه السالم« سوف يدفع بعيل بن أيب طالب ذلك

 الدخول يف احلرب، وهو ال يريد أن يعرضهم ملا ال نصاره إىلأينجر مجيع 
 ..يطيقون

دخلت  :وروى أبو خمنف، عن عبد الرمحن بن جندب، عن أبيه قال

                                     
الشايف  و٥٥ ص٩ وج٢٦٦ و ٢٦٥ ص١٢ح هنج البالغة للمعتزيل جرش:  راجع)١(

لشريازي لكتاب األربعني  و٢١ ص٦جغاية املرام  و٢١١ ص٤جمامة يف اإل
السقيفة  و٤٠٩صلشريواين ل» عليه السالم«مناقب أهل البيت  و٢١٦ص

 .٢٦٢صالدرجات الرفيعة  و٨٨صلجوهري لوفدك 
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 باملدينة يوم بويع عثامن، فإذا هو ً وكنت حارضا»عليه السالم «عىل عيل
 ! ؟مر عنكمما أصاب قوم رصفوا هذا األ: واجم كئيب، فقلت

 ! صرب مجيل:فقال
 .نك لصبورإ ،سبحان اهللا :فقلت
 !؟صنع ماذاأ ف:قال
نك أوىل أفتدعو هم إىل نفسك، وختربهم  ،ً تقوم يف الناس خطيبا:قلت

والسابقة، وتسأهلم النرص عىل هؤالء   بالعمل»صىل اهللا عليه وآله«ي بالنب
 شددت بالعرشة عىل املائة، ةمائ ن أجابك عرشة منإاملتظاهرين عليك، ف

ن ظهرت عليهم فهو إف ن أبوا قاتلتهم،إ و،ن دانوا لك كان ما أحببتإف
 ذهبوا منهم إذ  وكنت أوىل به،»صىل اهللا عليه وآله«سلطان اهللا آتاه نبيه 
 ، وكنت أوىلًن قتلت يف طلبه فقتلت شهيداإ و،بذلك، فرده اهللا إليك

 . بالعذر عند اهللا تعاىل يف الدنيا واآلخرة
 !؟تابعي من كل مائه عرشة تراه كانو أ:»عليه السالم«فقال 
 . ألرجو ذلك:قلت
!  وسأخربك من أين ذلك.واهللا من املائة اثنني  وال، لكني ال أرجو:قال

صىل اهللا عليه «هم قوم حممد : س إنام ينظرون إىل قريش، فيقولونن الناإ
 عىل سائر ًن هلم بالنبوة فضالإ: فتقول  تنظر إليناًن قريشاإ وقبيلته، و»وآله

ن ولوه مل خيرج إهنم إقريش والناس، و مر دونهنم أولياء هذا األإقريش، و
لتموه بينكم، فال كان يف غريهم تداو ، ومتىًبداأهذا السلطان منهم إىل أحد 

 . ًبداأ واهللا ال تدفع قريش إلينا هذا السلطان طائعة
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 وأدعو الناس ، فأخرب الناس بمقالتك هذه،رجع إىل املرصأ أفال :قلت
 .ليكإ

 . ليس هذا زمان ذلك، يا جندب:فقال
 ، زبروين وهنروين من فضل عيلً فكلام ذكرت للناس شيئا،فرجعت

 .)١( فحبسني فبعث إيل، عقبةحتى رفع ذلك من أمري للوليد بن
  :بيت النبوة ومعدن الرسالة

نحن بيت النبوة، ومعدن احلكمة،  «:يف الشورى» عليه السالم«وقال عيل 
 .)٢(»وأمان أهل األرض، ونجاة ملن طلب

 :ونقول
 أين :يريد أن يقول هلؤالء املتوثبني عىل اخلالفة» عليه السالم«إنه 
إذ حتى لو أغمضنا .. فة بجميع املعايريإنكم لستم من أهل اخلال! تذهبون؟

عليه «النظر عن النص الذي سمعوه ووعوه، وعن البيعة التي أعطوها له 

                                     
 ٣جمكاتيب الرسول  و٢٦٧و  ٢٦٦ ص١٢ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)١(

 .٢١ ص٦جغاية املرام  و٢١٢ ص٤جمامة الشايف يف اإل و٧٣٤ص
تاريخ مدينة دمشق  و١٣٤ ص١٩وج ١٩٥ ص١ جللمعتزيلرشح هنج البالغة ) ٢(

 ٣جالكامل يف التاريخ  و٣٠٠ ص٣جاألمم وامللوك تاريخ  و٤٢٩ ص٤٢ج
تدرك هنج مس(مصباح البالغة  و٣٧٠ ص١البن قتيبة جغريب احلديث  و٧٤ص

 .٧ ص٦غاية املرام ج و٤٠٤ ص٣١جبحار األنوار  و٣١٦ ص١ج) البالغة
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فإهنم ال يملكون أدنى مربر لسعيهم هذا، وذلك .. يف يوم الغدير» السالم
 :ملا ييل
 ومقام اإلمامة، ويريدون أن ، إهنم إنام يتوثبون عىل خالفة النبوة ـ١

صىل اهللا « بإسم الدين، وأن يضطلعوا بمهامت رسول اهللا حيكموا الناس
وأن ًالذي صنعه اهللا تعاىل عىل عينه، وكان مسددا بالوحي، » عليه وآله

قد » صىل اهللا عليه وآله «الذي كان، »عليه السالم«عيل يستأثروا بمقام 
 : »عليه السالم«قال و إليه منذ صغره، هضم

ً، يرفع يل يف كل يوم من أخالقه علام، كنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه«
 . ويأمرين باإلقتداء به

ولقد كان كل سنة جياور بحراء، فأراه وال يراه غريي، ومل جيمع بيت 
وخدجية، وأنا » صىل اهللا عليه وآله«واحد يومئذ يف اإلسالم غري رسول اهللا 

 .ثالثهام، أرى نور الوحي والرسالة، وأشم ريح النبوة
صىل اهللا عليه « الشيطان حني نزل الوحي عليه ولقد سمعت رنة

 !يا رسول اهللا، ما هذه الرنة؟: ، فقلت»وآله
 هذا الشيطان قد أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع، وترى :فقال

 .)١(»..ما أرى غري أنك لست بنبي، ولكنك لوزير، وإنك لعىل خري إلخ
                                     

 ١٩٢رقم ) اخلطبة القاصعة (١٦٠ ـ ١٣٧ ص٢ج) برشح عبده(هنج البالغة ) ١(
 ٤١٥صبن طاووس الالطرائف  و٢٨ ص٢جمناقب آل أيب طالب : وراجع

=  ملستقيمالرصاط ا و٢٢٠صبن ميثم البحراين الني ـرشح مئة كلمة ألمري املؤمنو
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وأخالقه وقيمه  بيت النبوة فهو يستمد معارفه تربى يففإذا كان عيل 
، فال معنى ألن يقرن به  ومن رسول رب العاملنيمن مصدر الوحي اإلهلي

أو أن يزامحه من عاش يف بيوت الضالل واإلنحراف وأهل اجلاهلية، التي 
 التي تأخذ ،عن أن تكون معرفة من خالل النبوةًفضال ال أثر فيها للمعرفة 
 .. عن اهللا تبارك وتعاىل

بمن عاش يف أحضان أهل املآثم واإلنحراف، كام ال يمكن أن يقاس 
ًالذين ال يملكون شيئا من القيم، وال يراعون أبسط قواعد األدب، وال 
يامرسون سوى ما متليه عليهم أهواؤهم وعصبياهتم، ومفاهيمهم اجلاهلية، 

 . والرشيرة
فكيف يمكن هلؤالء أن يكونوا يف موقع خالفة النبوة، وأن يقوموا بام 

صىل «ال سيام وأن من مهامته .. »صىل اهللا عليه وآله« رسول اهللا كان يقوم به
،  وتربيتهم تربية إهلية صحيحة،تعليم الناس أحكام اهللا» اهللا عليه وآله

 .وتزكيتهم وتطهريهم

                                     
 ٤٧٦ ص١٤جبحار األنوار  و٢٢٣صلشريازي لكتاب األربعني  و٦٥ ص٢ج= 
 ١ججامع أحاديث الشيعة  و٢٦٤ ص٦٠ وج٣٢٠ ص٣٨ وج٢٢٣ ص١٨وج
لطباطبائي ل »صىل اهللا عليه وآله«سنن النبي  و٢٤٠ ص٣جالغدير  و٦٨ص
 ١٤٥ و ٣٣ ص٧هنج السعادة ج و٤٠٧ ص١جمكاتيب الرسول  و٤٠٣ص

 ٢٨صخصائص الوحي املبني  و١٩٧ ص١٣ جللمعتزيلة رشح هنج البالغو
 .٢٠٩ ص١جينابيع املودة  و٥٣٢صبن جرب الهنج اإليامن و
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وهل يمكن هلذا النوع من الناس أن يؤمتن عىل دماء الناس وأمواهلم 
، ويدفع عنهم ثم أن حيفظ هلم مستقبلهم يف حميطهم!.. وأعراضهم؟

 !األعداء، وحيل مشكالهتم، وحيكم بينهم بام يريض اهللا تبارك وتعاىل؟
إن أي منصف عاقل يرى أنه ال جمال للمقايسة بني هؤالء وبني بيت 
النبوة، الذي هو مصدر الترشيع، ومعدن الوحي والتنزيل، وهم األصل 

األخالق واملنشأ الذي تستقى منه السنن واألحكام واملفاهيم والقيم و
 . .الصافية والصحيحة

 وإذا كان البد للحاكم من تدبري أمور الناس، ووضع كل يشء يف  ـ٢
ً فإن هذه احلكمة ليست أمرا عاديا ،»احلكمة«موضعه وهو ما يعرب عنه بـ  ً

 :  بل هي حتتاج إىل تعليم إهلي فقد، قال تعاىل،ًوبسيطا، أو قريب املنال
ِّهو الذي بعث يف األم{ ِ َ ََّ َ َ ْيني رسوال منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ُِ ُ َ ْ ْ َ ْ ُ َ ِِّ ِِّ َ ْ َْ َِ ِ َِ ُ ُ ًَ

ٍويعلمهم الكتاب واحلكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني ِ ُ َ ُ ُ ٍُ َ ُ َْ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ْ ِّْ ْ َ َ َ َ ََ ْ ِ ْ َ ُ{)١( . 
وذلك ألن وضع األمور يف مواضعها حيتاج إىل معرفة حقائق األشياء 

وهذا غري ممكن إال .. ت تأثريها وتأثراهتاوحقيقة ارتباطاهتا، ودرجابدقة، 
عن احلقائق بالوحي، أو بتعليم ينتهي له ، وكشف غيبهعىل اهللا ملن أطلعه 

 .إىل الوحي اإلهلي
 ،»لدينا تدبري وحكمة« نحن :»عليه السالم«وألجل ذلك مل يقل عيل 

 .. ًونحن أيضا كذلك:  إذ يمكن أن يقال له؛أو نحن أهل احلكمة

                                     
  . من سورة اجلمعة٢ اآلية )١(
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ًأن يبني هلم أمرا خاصا به، » يه السالمعل«بل أراد  ، ليس ألحد سواهً
وهو أنه هو أصل احلكمة ومنشؤها، فمن ال يأيت إىل بيته ويأخذها منه، فلن 

 .ألن احلكمة حتتاج إىل تعليم إهلي كام قلنا.. جيد هذه احلكمة يف موضع آخر
منحرصة فيه، أشار إىل خصوصية أخرى » عليه السالم« ثم إنه  ـ٣

أمان ألهل » «عليه السالم«وهي أنه ، دها سائر أهل الشورىيفقو
 .»األرض

وهذا الكالم يلمح إىل نصوص يعرفها أهل الشورى، وسمعوها من 
، فكام أن النجوم حتفط النظام الكوين، فإذا »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

اختل وضع النجوم فال أمان للسامء وال ألهلها، وسيكون الدمار واخلراب 
عليهم « واهلالك والفناء لسكاهنا، كذلك احلال بالنسبة ألهل البيت ،هلا

، فإهنم هم الذين حيفظون للناس أمنهم، ووجودهم، وتوازهنم يف »السالم
 حيث ال يتمكن أحد من حفظ وجوده، ،احلياة، وبدوهنم ال بد من السقوط

 .وال يستطيع أن يتامسك ويتوازن
 النجوم أمان :أنه قال»  عليه وآلهصىل اهللا«وقد روي عن رسول اهللا 

 .)١(ألهل السامء، وأهل بيتي أمان ألمتي

                                     
هبامش ( ومنتخب كنز العامل ٢٣٤ ونظم درر السمطني ص١٧ذخائر العقبى ص )١(

 ومشارق األنوار ١٨٥صاملحرقة  والصواعق ٩٣ و ٩٢ ص٥ ج)مسند أمحد
 ٧جلطرباين لاملعجم الكبري و ١٧٤ ص٩ وجممع الزوائد ج١٠٩اين صغللص
=  ٩٦ ص١٢جامل ـكنز العو ٦٨٠ ص٢جلسيوطي لاجلامع الصغري و ٢٢ص
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 وإذا عصفت الرياح املدمرة لدين الناس، وألخالقهم، وخلصائصهم  ـ٤
وذلك .. اإلنسانية، وألمنهم واقتصادهم، وكل جهات وجودهم وحياهتم

                                     
 ٤٥٧ و ١٤٩ص ٣ وج٤٤٨ ص٢ومستدرك احلاكم ج ١٠٢ و ١٠١و = 

 ١٩ومقتل احلسني للخوارزمي ص، )مطبوع هبامشه(وتلخيصه للذهبي 
مسند زيد بن و ٣٨٦ ص٦ج القدير فيض و٣٢٧و  ١٣٥ ص٢جكشف اخلفاء و

كامل الدين  و٣٠ ص١ج» عليه السالم«عيون أخبار الرضا  و٤٦٣صعيل 
 و ١٣٣ ص٢جلكويف ل» عليه السالم«مناقب اإلمام أمري املؤمنني  و٢٠٥ص
إلمام العسكري لتفسري املنسوب  وال١٣ ص٣جرشح األخبار  و١٧٤ و ١٤٢

 ١١جسبل اهلدى والرشاد و ٥٤٢ ص٤جنور الثقلني و ٥٤٦ص» عليه السالم«
 و ٤٤٢ و ١١٤ و ١٠٤ ص٢ وج٧٢و  ٧١ ص١جينابيع املودة  و٧و  ٦ص
 ٢٣٦ ص٢جبن حبان الكتاب املجروحني  و١٤٢ ص٣ وج٤٧٤ و ٤٤٣

تنبيه الغافلني و ٢٠ ص٤٠جتاريخ مدينة دمشق و ٢٨١ ص٣جتاريخ بغداد و
 التعجبو ٧٧١صالدر النظيم و ٤٥صالنصائح الكافية و ٤٤صبن كرامة ال
 ٢٣جبحار األنوار  و٣٧٩ و ٢٥٩صلطويس لاألمايل  و١٥١صلكراجكي ل

 ٣٥٣صلامحوزي لكتاب األربعني  و٣٠٩ و ٣٠٨ ص٢٧ وج١٢٢ص
خالصة عبقات  و١٧٦صلشريواين ل» عليهم السالم«مناقب أهل البيت و

 و ٧٦صاملراجعات  و٣١٨ و ٣١٧ و ٣١٦ و ٣١٥ و ١١٦ ص٤جاألنوار 
مستدرك سفينة  و٨١ ص٣جالغدير  و١٩ ص١ججامع أحاديث الشيعة  و٣٨٤

 .٥٦١ ص٩جالبحار 
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ة يبقون هم سفن النجا» عليهم السالم«بسوء اختيارهم، فإن أهل البيت 
جلميع البرش، ولكن برشط واحد، وهو أن يعودوا هم إليهم، ويطلبوا النجاة 

 .منهم
عليهم «أما إذا بقوا سادرين يف غيهم، مرصين عىل استبعاد أهل البيت 

من دائرة حياهتم، وتعطيل دورهم، فإهنم هم الذين يكونون قد » السالم
 .. باخلراب والدمارجنوا عىل أنفسهم، ورضوا هلا باهلالك والبوار، وحلياهتم

، مثل أهل بيتي مثل سفينة »صىل اهللا عليه وآله«وقد قال رسول اهللا 
 .)١(نوح، من ركب فيها نجا ومن ختلف عنها غرق

  : وإن طال السرى،عجاز اإلبلأنركب 
لنا حق إن نعطه نأخذه، وإن  «:ألهل الشورى» عليه السالم«ثم قال 

صىل «لو عهد رسول اهللا . )٢(عجاز اإلبل، وإن طال الرسىأنمنعه نركب 
                                     

 ٢١١ ص١ وعيون األخبار البن قتيبة ج)ط دهيل( ٧٨املعجم الصغري ص: راجع )١(
 ٣ ومستدرك احلاكم ج١٨٤صاملحرقة  والصواعق ٨٦ص) ط مرص(واملعارف 

 واخلصائص ٥٧٣ وتاريخ اخللفاء ص١٦٨ ص٩ وجممع الزوائد ج١٥٠ص
 و ١٨٣ و ٢٧ و ٢٨ص) ط اسالمبول( املودة  وينابيع٢٦٦ ص٢الكربى ج
١٦١.  

ط مؤسسة (و  ٢٣٧ و ٢٣٦ ص٤ جتاريخ األمم وامللوك :هذه الفقرة وردت يف )٢(
الفايق يف  و٦ ص٤ج )برشح عبده(هنج البالغة و ٣٠٠ ص٣ج) األعلمي

= ط (و  ١٣٩ ص٢وغريب احلديث البن قتيبة ج ٣٣٦ ص٢جغريب احلديث 
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ًعهدا ألنفذنا عهده، ولو قال لنا قوال جلادلنا عليه إلخ» اهللا عليه وآله ً..«. 
 : ونقول
ّ إن هذا الكالم قد دس فيه ما ليس منه، وأضيف السقيم إىل  ـ١

ً، وسعيا يف إبطال أمره، والتشويش »عليه السالم«ًالسليم، كيدا منهم لعيل 
إن اخلالفة : يف الفقرة األوىل: يقول» عليه السالم«فإنه عىل احلق بالباطل، 

حق لنا مأخوذ منا، وعىل آخذه أن يرجعه إلينا، وسوف نأخذه منه، فال 
 ..يتومهن أحد أننا رصفنا النظر عنه

 إن مل يعطنا الغاصب حقنا، فسوف ال نكف عن طلبه، :ثم يقول
لوصول إليه، والسعي إليه وحتمل املشقات، وركوب املصاعب من أجل ا

ًمتاما كام يركب املسافر أعجاز اإلبل التي يصعب ويشق عىل الراكب 

                                     
 ١٨٥ ص٣جالنهاية يف غريب احلديث  و٣٧١ ص١ج) دار الكتب العلمية= 

 وجمموعة ورام ١٣٣ و ١٣٢ ص١٨رشح هنج البالغة للمعتزيل ج: وراجع
 ٧٤ ص٣التاريخ ج والكامل يف ٣٤١ ص١ وهتذيب اللغة لألزهري ج٤ص

مستدرك هنج (مصباح البالغة  و٢٧٤ ص١واملناقب البن شهر آشوب ج
مناقب  و٤٠٤ ص٣١ وج٦٠٠ ص٢٩جبحار األنوار  و٣١٦ ص١ج) البالغة

لامحوزي لكتاب األربعني  و٤٠٠صلشريواين ل» عليهم السالم«أهل البيت 
 و ٤٢٩ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق  و١٢٤ ص٣ججممع البحرين و ٢٧١ص
 ٣٧١ ص٥جلسان العرب  و٣٣٢ص ٢جبن أعثم الكتاب الفتوح  و٤٣١
 .٩٦ ص٨جتاج العروس  و٢٧٠ ص١٠وج
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 .مواصلة ركوبه عليها، وال سيام مع طول املسري
ًوباألخص إذا كان املسري ليال، حيث يلتقي اجلهد اجلسدي، مع 
انسداد األفق عن أي أمل ظاهر، ألن الراكب ال يتبني فيه غاية، وال يستقر 

 .برصه عىل يشء
فمن يقول هذا الكالم، ويقرر هذه احلقيقة كيف يعود ليبطله من 

 ألنفذنا ً عهدا»صىل اهللا عليه وآله«لو عهد إلينا رسول اهللا «: أساسه، فيقول
» لو«فإن استعامل كلمة »  جلادلنا عليه حتى نموتً، ولو قال لنا قوالعهده

النبي  ولكن :لهنا، التي هي حرف امتناع يف غري حمله، ألهنا تستتبع القو
ألنفذناه، ولو  ًاعهدمل يعهد إلينا بيشء، ولو عهد إلينا » صىل اهللا عليه وآله«

لنا حق، فإن أعطيناه «: وهذا ال يتالءم مع قوله! ه؟ًقال لنا قوال جلادلنا علي
عجاز اإلبل ويتحمل املشقات يف فإن احلق الذي يريد أن يركب أ، »..الخ

باألقوال بالنص عليه ل، وببيعة الغدير، وطلبه، إنام ثبت له بعهد الرسو
، واآليات الرصحية التي  التي مل يزل يؤكدها ويرددها طيلة حياتهالواضحة

 ..تؤكد أن اإلمامة واخلالفة له، دون كل أحد
 .التخيل والتظنيب الالتمني، وبومل يثبت له هذا احلق 

ء من الذين يقررون اليش» عليه السالم«ومل يكن أمري املؤمنني 
ولذلك فنحن ال نرتاب يف أن احلديث عن عدم وجود عهد أو .. ونقيضه

مكذوب عىل أمري املؤمنني الذي مل » صىل اهللا عليه وآله«قول من رسول اهللا 
يزل هو وكل أنصاره وشيعته وأهل بيته وحمبيه يلهجون به، وبالتنديد بمن 

 .. ِّويذكرون الناس بمظلوميته فيه..  وأخذه منه،غلبه عليه
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صىل اهللا عليه «منذ استشهاد رسول اهللا يف األمة، وهو أساس اخلالف 
 ..وإىل يومنا هذا» وآله
وإال ركبنا «: »عليه السالم«وقد ظهر من البيان السابق معنى قوله ـ ٢

 .. ، فال حاجة إىل اإلعادة»اعجاز اإلبل، وإن طال الرسى
فقرة، وهو  الهوهذا املعنى الذي ذكرناه هو الظاهر املتبادر من هذ

املراد : ، حيث قال»رمحه اهللا«أقرب من املعنى الذي ذكره الرشيف الريض 
ننا إن مل نعط حقنا كنا أذالء، وذلك أن الرديف يركب عجز البعري، إ«

 .)١(»كالعبد واألسري، ومن جيري جمرامها
، وقد كان ً أيضاإذ إن اإلنسان قد يردف ولده أو صديقه، أو أخاه

.. عتقب اإلثنان والثالثة بل األربعة منهم البعري الواحداملسلمون يف بدر ي
 !.. أو ألي من الراكبني منهم؟،فهل ذلك يعني الذل واملهانة هلم

  :حروب أصحاب الشورى
 :  أن من نتائج هذه الشورى األمور التالية:»عليه السالم«وقد ذكر عيل 

 . نشوء حروب تزهق فيها األرواحـ ١
 . تعطى يف أمر اخلالفة أن ختان العهود التيـ ٢

                                     
كتاب  و٦٠٠ ص٢٩جر األنوار بحا و٦ ص٤ج )برشح عبده(هنج البالغة  )١(

 ١٣٢ ص١٨ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٢٧٢صلامحوزي لاألربعني 
 .١٢٥ ص٣ججممع البحرين و
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 .. أن يكون بعض أهل الشورى أئمة ألهل الضاللةـ ٣
 .. أن يصبح بعضهم اآلخر شيعة ألهل اجلهالةـ ٤

بكالمه » عليه السالم« أن من قصدهم عيل :وقد أظهرت األحداث
 بعد ذلك شيعة اهذا هم مجيع من عداه من أهل الشورى، فإهنم صارو

 ونشبت ،من بني أمية، ووقعت خيانة العهودلعثامن، ولسائر أهل اجلهالة 
 .احلروب التي أزهقت فيها ألوف األرواح

فقد التزم بعدم حتريك أي ساكن طيلة » عليه السالم«وأما عيل 
 وأن ،بل هو قد حاول أن يساعد عثامن عىل تصحيح املسار.. حكومة عثامن

لبداية، ثم فكان يستجيب له يف ا. خيرجه من ورطته باقرتاح احللول الناجعة
 .. يرتاجع بتأثري من مروان وغريه من بني أمية

قد أرسل أبناءه ليمنعوا الناس ـ كام يقال وسيأيت بيان ذلك ـ بل هو 
 ..من اقتحام بيته، وقتله

خان » عليه السالم«وبعد قتل عثامن، وإرصار الناس عىل البيعة له 
  لقتالبعض أركان الشورى عهدهم، ونكثوا بيعتهم، ومجعوا اجلموع

ورضوا ألنفسهم بأن يكونوا .. ، وشنوا احلروب عليهخليفتهم وإمامهم
 ..أئمة ألهل الضاللة

فصلوات اهللا وسالمه عىل عيل أمري املؤمنني، وويص رسول رب 
ألنه هو حامل علم .. العاملني، فقد كان ينظر إىل الغيب من سرت رقيق
عليه «كام أشار إليه .. اإلمامة، وقد نشأ يف بيت النبوة، ومعدن الرسالة

 ..»السالم
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  :خدعة عمرو بن العاص
 إن :ًوقد حاولت بعض الروايات التي ذكرها الطربي أيضا أن تقول

حيث أشار عليه بأن يقول » عليه السالم«ًو بن العاص، خدع عليا عمر
 لكي يرغب فيه ابن عوف، ،اعمل بمقدار اجلهد والطاقة: لعبد الرمحان

وأن . عنها» عليه السالم«ًن ذلك سببا البعاده فكا ..وجيعل اخلالفة له
عمروا أوىص عثامن بأن جييب بأنه سوف يفعل ما يطلبه منه بصورة 

 ..فكان ذلك هو السبب يف صريورة األمر إىل عثامن.. قاطعة
 : ونقول

 الرواية إن دلت عىل يشء فهي تدل عىل وجود تواطؤ عىل ه هذً:أوال
أن ابن العاص بدليل أهنا ذكرت خلالفة، إلبعاده عن ا» عليه السالم«عيل 

 ..كان عىل علم مسبق بنوايا ابن عوف، وبام سيطلبه من أهل الشورى
 إن التواطؤ وإن كان غري مستبعد عن عمرو بن العاص، وابن ً:ثانيا

مل ينخدع بام قاله » عليه السالم«ولكن احلقيقة هي أن أمري املؤمنني .. عوف
 الرمحان بام أجاب به استجابة لتوصية عمرو بن العاص، ومل جيب عبد

ألن .. بل أجاب به ألنه هو الصواب الذي ال يمكنه أن حييد عنه.. عمرو
 مع احلق، واحلق مع عيل، يدور معه حيثام دار، فال حيتاج »عليه السالم«ًعليا 

 إىل تعليم ابن العاص، وال إىل تعليم غريه، ويشهد لذلك أن »عليه السالم«
 بام نصح به عثامن، فإنه ال يقبل منه، ألنه »عليه السالم«ً عليا ًعمروا لو نصح

ًال يرىض بأن تصبح سنة أيب بكر وعمر، بام فيها من أخطاء وتعديات عدال 
 . املسددة بالوحي اإلهلي»وآلهعليه صىل اهللا «لسنة رسول اهللا 
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إنام رشط قدر اجلهد » عليه السالم«ًعليا أن ذكرنا يف موضع آخر  :ًثالثا
  . فقط فيام يرتبط بالعمل بالكتاب والسنة،والطاقة

 ألهنا ال جيوز أما سنة أيب بكر وعمر، فرفض العمل هبا من األساس
 ..تسميتها بالسنة إذا خالفت سنة الرسول

ً إن عليا اقترص عىل العمل :ًويشهد لذلك أن عددا من النصوص تقول
 إىل سنة أيب بكر وعمر ، ومل يرش»وآلهعليه صىل اهللا «بالكتاب وسنة النبي 

 ..ًبشئ أصال
كان يقصد بالعمل باجلهد » عليه السالم«ً لعل عليا :ولعلك تقول

 .ًوالطاقة ما يكون يف سنة أيب بكر وعمر، موافقا للكتاب والسنة
إذا وافقت كتاب اهللا وسنة نبيه مل تعد سنة أيب بكر  بأهنا :ونجيب

 ..بل تلك هي سنة اهللا ورسوله.. وعمر
منا ذلك، فإن ابن عوف كان يريد أن حيمله حتى عىل ما خالف ولو سل

 .»عليه السالم«كتاب اهللا وسنة نبيه، وألجل ذلك رفض أمري املؤمنني 
عليه «نفسه أنه » عليه السالم« عرفنا من خالل ترصحيات عيل :ًرابعا

كان يعلم منذ اللحظة األوىل بأن اخلالفة قد رصفت عنه، وأنه مل » السالم
 .بام حصليفاجأ 

 إن هذه الرواية وإن كان ال يبعد حصوهلا، ألهنم أرادوا أن :ًخامسا
عليه «ً، لكن اإلحياء بأن عليا »عليه السالم«يطمئنوا إىل طبيعة جواب عيل 

مل يصل إىل اخلالفة بسبب أن خدعة عمرو بن العاص قد جازت » السالم
 .الف ذلكعليه هو الذي نرفضه وال نرضاه، ألن القرائن كلها عىل خ
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ًفإن عليا مل يكن ساذجا وال مغفال إىل هذا احلد ً كام أنه مل يكن يريد .. ً
بل هو يريدها لكي حيق . الوصول إىل اخلالفة بأي ثمن كام هو حال غريه

 ..احلق، ويبطل هبا الباطل، فال يتوسل بالباطل للوصول إليها
، »المعليه الس«ان لو سمع من عيل ونحن عىل يقني من أن عبد الرمح

ًطرح مطلبا تعجيزيا آخرنفس اجلواب الذي سمعه من عثامن، لكان قد  ً، 
 كأن يطلب ً جزما، ويؤدي إىل ابعاده عن اخلالفة،»عليه السالم«يرفضه عيل 

، »صىل اهللا عليه وآله«منه أن يعرتف بعدم وجود نص عليه من رسول اهللا 
 . رصاحة، أو ما إىل ذلكويعلن ذلك

  : عدله×ذنب علي 
، »عليه السالم« أثرت ختويفات عمر لقريش وغريها من عيل وقد

 ، فسيحملهم عىل»عليه السالم«  إن وليهمإنه: أثرها، وعرفوا صحة قوله
 . املحجة البيضاء، وإن كرهواالرصاط املستقيم، و

واملحجة والرصاط املستقيم هي نفس الذي حارهبم عليه الرسول يف 
وهو . »عليه السالم«س ما يريده منهم وهو نف.. حياته، ورفضوا اإلذعان له

ٍهنج اإلسالم احلق الذي ظنوا أهنم أصبحوا يف حل منه، ويف منأى عنه 
 ..  عن اخلالفة من يوم وفاة رسول اهللا»عليه السالم«بمجرد إبعاد عيل 

عىل » عليه السالم«وقد أكد هلم صحة ختويفات عمر هلم نفس سرية عيل 
 نفسه، حني »عليه السالم«ً أيضا عيل وأكده.. مدى السنني التي سلفت

» عليه السالم«وأهنى . بفضائله ومزاياه، فأقروا له هبا» عليه السالم«ناشدهم 
 : كالمه ببيان املعيار الذي يعتمده، ويطلب منهم اإللتزام به، حني قال هلم
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وسنتي من : ويف نص آخر(ردوا احلق إىل أهله، واتبعوا سنة نبيكم و«
 فقد سمع ذلك منه ،خالفتم اهللا) خالفتموين(ا خالفتم  فإنكم إذ،)بعده

 .)١(» فادفعوها إىل من هو أهلها، وهي له،مجيعكم
هو احلق وطاعة اهللا سبحانه، وعدم » عليه السالم «هفاملعيار عند

وهذا يوجب عليهم التخيل عن كثري من طموحاهتم . خمالفة أوامره ونواهيه
الشامل العدل احلق و عىل التزام القائم ،التي ال جمال هلا يف ظل هذا املنهج

 . بكل حزم وإرصار وسياساته، ومواقفه،يف كل حياته
هذه يرفضونه، فإهنم ملا سمعوا مناشداته خيشونه ووهذا بالذات هو ما 

 :  وقام إىل الصالة،ًوكالمه املذكور آنفا
 قد عرفنا فضله، وعلمنا أنه أحق :تغامزوا بينهم، وتشاوروا، وقالوا«

وجيعلكم ومواليكم  (،ًاس هبا، ولكنه رجل ال يفضل أحدا عىل أحدالن
ً، فإن وليتموها إياه جعلكم ومجيع الناس فيها رشعا سواء، ولكن )سواء

 .)٢(» فإنه هيوى الذين هتوون، فدفعوها إليه،ولوها عثامن
 إن وليتموه إياها ساوى بني أسودكم وأبيضكم، :ويف نص آخر

                                     
 ٣١ وبحار األنوار ج٢١٠ ص١ج) ط دار النعامن( و ٣٣٦ ص١ اإلحتجاج ج)١(

مصباح البالغة  و٥٧ ص٢ عنه، وعن إرشاد القلوب ج٣٨٣ و ٣٤٤ص
» عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب و ٢٣١ ص٣ج) مستدرك هنج البالغة(
 .١٣٨ ص٢جغاية املرام  و٧١٨صلهمداين ل

  .اهلامش السابق:  راجع)٢(
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 .)١(ووضع السيف عىل عاتقه
وموافقة هوى عثامن .. هو ذنب عيل» عليه السالم«نعم، إن عدل عيل 

أوصل عثامن إىل اخلالفة، ورجحه بنظرهم  وميوهلم هو الذي ء قومهألهوا
فهم مل يفوا إذن بعهودهم، وال التزموا باملواثيق .. »عليه السالم«عىل عيل 

 ..التي أعطوها
 .فإنا هللا وإنا إليه راجعون

  :×ي علالشورى يف كالم 
 الذي سأله اليهودي »عليه السالم«فيام أجاب به أمري املؤمنني وجاء 

 :قولهعام امتحن به من بني األوصياء 
) يعني عمر(فإن القائم بعد صاحبه : ـ يا أخا اليهود ـوأما الرابعة ..«

 ويناظرين يف غوامضها ،كان يشاورين يف موارد األمور فيصدرها عن أمري
 وال يعلمه أصحايب، ال يناظره يف ذلك ًأعلمه أحدا ال ،فيمضيها عن رأيي

 .غريي، وال يطمع يف االمر بعده سواي
 وال أمر كان أمضاه يف ، بال مرض كان قبله،فلام أن أتته منيته عىل فجأة

صحة من بدنه، مل أشك أين قد اسرتجعت حقي يف عافية باملنزلة التي كنت 

                                     
 لطويسلاألمايل  و٥٧ وإرشاد القلوب للديلمي ص٣٨٣ ص٣١بحار األنوار ج) ١(

» عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  و٣٣٤ ص٢جحلية األبرار  و٥٥٤ص
 .٧١٩صلهمداين ل
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هللا سيأيت بذلك عىل أحسن ما أطلبها، والعاقبة التي كنت التمسها، وإن ا
 .رجوت وأفضل ما أملت

ين ِّ ومل يسو،من فعله أن ختم أمره بأن سمى قوما أنا سادسهم فكان
 وال »صىل اهللا عليه وآله« وال ذكر يل حاال يف وراثة الرسول ،بواحد منهم

، وال كان لواحد منهم مثل سابقة من سوابقي، ًا وال نسب،ً وال صهرا،قرابة
 .ن آثاريوال أثر م

وصريها شورى بيننا، وصري ابنه فيها حاكام علينا، وأمره أن يرضب 
  .أعناق النفر الستة الذين صري االمر فيهم إن مل ينفذوا أمره

 ً. صرباـ يا أخا اليهود ـوكفى بالصرب عىل هذا 
فمكث القوم أيامهم كلها كل خيطب لنفسه وأنا ممسك، إىل أن سألوين 

 أيامي وأيامهم، وآثاري وآثارهم، وأوضحت هلم عن أمري، فناظرهتم يف
ما مل جيهلوه من وجوه استحقاقي هلا دوهنم، وذكرهتم عهد رسول اهللا 

 . إليهم، وتأكيد ما أكده من البيعة يل يف أعناقهم»صىل اهللا عليه وآله«
 وبسط األيدي واأللسن يف األمر والنهي، ،مارةدعاهم حب اإل

  .اء باملاضني قبلهم إىل تناول ما مل جيعل اهللا هلموالركون إىل الدنيا، واالقتد
 وحذرته ما هو قادم عليه وصائر ،فإذا خلوت بالواحد ذكرته أيام اهللا

 . أن أصريها له بعديً التمس مني رشطا،إليه
 واحلمل عىل كتاب اهللا عز ،فلام مل جيدوا عندي إال املحجة البيضاء

 كل امرئ منهم ما ءعطاإ و،»صىل اهللا عليه وآله« ووصية الرسول ،وجل
 إىل ً طمعا، ومنعه ما مل جيعل اهللا له، أزالوها عني إىل ابن عفان،جعله اهللا له
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 .التبجح معه فيها
 ً فضال،به وبواحد ممن حرضه حال له قط وابن عفان رجل مل تسو

 وال غريها من املآثر التي ـ التي هي سنام فخرهم ـعمن دوهنم، ال ببدر 
  . ومن اختصه معه من أهل بيته،»صىل اهللا عليه وآله«رسوله أكرم اهللا هبا 

ثم مل أعلم القوم أمسوا من يومهم ذلك حتى ظهرت ندامتهم، 
 ويلوم ،ونكصوا عىل أعقاهبم، وأحال بعضهم عىل بعض، كل يلوم نفسه

 .أصحابه
 .)١(حداث عثامن، وغريهاأثم تذكر الرواية 

 : ونقول
 :فات، نذكر منها ما ييلإن لنا مع النص املتقدم عدة وق

  :× علي صدر ويورد عن أمرعمر ي
 بأن عمر بن اخلطاب كان :»عليه السالم«لقد رصح أمري املؤمنني 

 فيصدرها عن أمره، ويناظره يف غوامضها، ،يشاوره يف موارد األمور
ه ُمَلْعَ، وال يبذلكم علكان ي» عليه السالم«أنه رصح بو.. فيمضيها عن رأيه
 .»عليه السالم«عيل أحد من أصحاب 

                                     
 ٣٨ وج٣٤٩ ـ ٣٤٧ ص٣١ وبحار األنوار ج٣٧٦ ـ ٣٧٤ ص٢ل ج اخلصا)١(

ختصاص اإل و١٣٨ ص٣ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  و١٧٦ص
 .٣٧٠ ص٢جحلية األبرار  و١٧٣صلمفيد ل
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 .»وال يناظره يف ذلك غريي «:وقال
 ما تقدم من أن عمر كان قد أمرهم بأن ال يعصوا ..ويؤيد هذا األمر

 ..ًأمرا» عليه السالم«لعيل 
 : وذلك يعطي

ل احلقيقي للمشاكل، وال كان هو َّ إن عمر مل يكن هو احلال:ألف
بل كان يستفيد ذلك الكاشف لغوامض األمور، أو الواقف عىل دقائقها، 

 ..من غريه
 يطمئن أمري املؤمنني هذا التدخل املبارش يف األمور من شأنه أن إن :ب

إىل سالمة أمور املسلمني، حتى لو كان ذلك بقيمة تعرضه » عليه السالم«
هو للحيف والظلم من قبل غاصبي حقه، والذين ال يمكن أن يدانوه يف 

 ..وما إىل ذلك..  أو تدبري،مةعلم أو فضل أو مقام، أو كرامة أو حك
ألسلمن ما سلمت أمور  «:»عليه السالم«وهذا يفرس لنا قول عيل 

ذلك يف قد كان و..  كام سيأيت)١(» إال عيل خاصةجوراملسلمني، ومل يكن 
 كام أرشنا إليه يف موضع . وهي فرتة تأسيس الدين،أشد الفرتات حساسية
 .آخر من هذا الكتاب

.. »عليه السالم«بن اخلطاب يأمن جانب عيل  إن ذلك جيعل عمر :ج
                                     

 ٦١٢ ص٢٩جبحار األنوار  و١٢٤ ص١ج )برشح عبده(هنج البالغة  :راجع) ١(
رشح هنج  و٧٠٣ص لهمداينل» عليهم السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب و

 . ١٦٦ ص٦ج للمعتزيلالبالغة 
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 ..الذي كان هو مصدر اخلوف احلقيقي له، ويضمن سكوت عيل ورضاه
نه إبح من هذه السياسة، من حيث االرهو  أنه : إن عمر يرى نفسه:د

بذلك ضمن ييكون قد حل املشكالت التي تعرض له بأفضل وجه وأمته، و
 ..استمرار حكمه بقوة وفاعلية وثبات

ًال أعلمه أحدا: إذا كان املراد من عبارة :هـ ِّ َ ، وال يعلمه أصحايب هو ُ
 :جاز لنا أن نقول. ذلك» عليه السالم«كتامنه 

إن احلفاظ عىل رسية هذا األمر، وعدم البوح به ألحد هو ضامنة 
ًاستمراره، حيث يبقى مصونا من وسوسات أهل األهواء وكيد أهل 

 ..الباطل، وما أكثرهم
 يسعى يف »عليه السالم«ذا هو بالء عثامن حني كان عيل وسنرى أن ه

 .حل املشكالت له، وللناس معه
  :مل أشك أنين اسرتجعت حقي

: لذلك اليهودي قوله» عليه السالم«ويواجهنا يف جواب أمري املؤمنني 
مل أشك أين قد اسرتجعت حقي يف عافية، باملنزلة التي «إنه ملا طعن عمر 

 ..»كنت أطلبها
كان خيرب بالغيوب، » عليه السالم«ًأن عليا  أننا نعلم : هنا هووالسؤال

اليشء الكثري عام جيري بعده، » صىل اهللا عليه وآله«وقد سمع من رسول اهللا 
 وما جيري عىل اإلمام احلسني ،ومن ذلك حكومة بني أمية، وقتل عثامن

فكيف .. نفسه» عليه السالم«، وما جيري عىل أمري املؤمنني »عليه السالم«
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ًكان حني قتل عمر متيقنا بأن األمر » عليه السالم«يمكن القبول بأنه 
 !؟»سيصري له

ال يتحدث مع اليهودي من خالل » عليه السالم«ً بأن عليا :ونجيب
بل وال أكثر  فإن ذلك مما ال يتعقله ذلك اليهودي، ،اطالعه عىل الغيب

ر بحسب الظاهر،  حيدثه عن مسار األمو»عليه السالم«كان بل املسلمني، 
 يف الواقع اخلارجي، لكي طرح األمر له وفق حركة األحداث املناسب هوف

يدرك املفارقة يف التعامل الذي كان يامرسه عمر بن اخلطاب جتاه عيل بن أيب 
 ..»عليه السالم«طالب 

ثم .. فهو يتعامل معه بطريقة جتعله يطمئن إىل أن حقه سيعود إليه
، »عليه السالم«د أن تكون بمثابة إهانة لعيل يفاجئه بالشورى التي أرا

 .لذهاب بحقهًسببا لقامه وملوإسقاط 
 إذا لوحظ مع ،إىل أن هذا الواقع اجلديد» عليه السالم«وقد أشار 

ولكل من عداه » عليه السالم«األجواء التي سبقته فإنه يعطي احلق لعيل 
 الشورى التي أن يتوقع مبادرة عمر إىل تصحيح اخللل الذي نشأ عن هذهب

 ..اخرتعها ونسقها عىل النحو الذي عرفناه
بالشكوى من عدم ذكره خلصوصيات » عليه السالم«وألجل ذلك جهر 

 ..التي متيزه عن سائر الذين اختارهم للشورى» عليه السالم«عيل 
هذا منه من مفردات غمط حقه، باعتبار أن » عليه السالم«وقد اعترب 

، وال »عليه السالم« يكن له مثل سوابق عيل ًأحدا من أولئك األشخاص مل
 .ًفضال عن أن تصح مساواته به.. له أثر من آثاره
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 .إىل هذه النظائر» عليه السالم«ومل يكن يصح أن يقرن 
أن ما كان يطلبه عمر كان أكثر من .. وهذا يبني لذلك اليهودي ولغريه

موته، السيام وأن إذ يفرتض فيه أن يعيد احلق إىل أهله بعد .. جمرد السلطان
وساعدوه يف إدارة األمور، وجنبوه األخطار . أهله قد عضوا عىل اجلرح

ولكنه مل يفعل ما كان يتوقع منه، ومل يقابل اجلميل .. واملشكالت فيها
ًبمثله، كام كان متوقعا، بل قابله بضده، وتعامل مع من أحسن إليه كل هذا 

 التعمية والتضليل، وال اإلحسان من منطلق احلسد والضغينة، وبأسلوب
ًنريد أن نقول أكثر من ذلك، لئال يظن ظان بتا أننا خرجنا عن اللغة 

 ..العلمية، أو عن املوضوعية
  :القرابة والصهر دليل اإلمامة

حتدث إىل هذا اليهودي عن أن عمر مل » عليه السالم« أنه :والالفت هنا
ًمل يذكر له حاال يف يفعل ما كان ينبغي أن يفعله، حني شكل الشورى، فهو 

ً، وال قرابة، وال صهرا، وال نسبا»صىل اهللا عليه وآله«وراثة الرسول  ً.. 
عليه «ً أن عليا وشيعته، يستدلون عىل إمامته :فريد سؤال، وهو

 .بالنص القرآين، والنبوي، ال بالوراثة، وال بالصهر وال بالنسب» السالم
صىل اهللا «رث رسول اهللا ال ي» عليه السالم«ً أن عليا :يضاف إىل ذلك

هي التي » عليها السالم«مع وجود السيدة الزهراء، فإهنا يف ماله » عليه وآله
 .ترث أباها، دون سواها

 : ونقول
 إن الذي استدل بالقرابة هو أبو بكر وعمر يف سقيفة بني ساعدة، ً:أوال
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وبذلك منعوا األنصار بشخص سعد بن عبادة من مواصلة سعيهم هلذا 
م عمر، وأبا بكر وشيعتهام بام ِزْلُاحلق يف أن ي» عليه السالم« فلعيل األمر،

 املربر الذي وا، وجتاهلم مع نفسهوا قد تناقضم به أنفسهم، ليظهر أهنالزموأ
 .. نفسه إىل احلكمعمرأتى ب

عليه « عىل نفس النسق الذي تضمنه قوله ًوليكن هذا الكالم جاريا
 :ًاطبا أبا بكر يف شأن السقيفة خميف الشعر املنسوب إليه» السالم

 بـيـريون غـذا واملشـهـف بـفكي   أمورهم فإن كنت بالشورى ملكت
 )١(وأقرب ي ـبـنـالـريك أوىل بـفغ  وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم

التي ترث رسول هي وحدها » عليها السالم« إذا علم أن فاطمة :ًثانيا
                                     

خصائص األئمة ، و)١٩٠احلكمة رقم  (٤٣ ص٤ج )برشح عبده(هنج البالغة  )١(
 ١جالرصاط املستقيم  و٥٣صلكراجكي لالتعجب  و١١١صلرشيف الريض ل

 ٦٠٩ ص٢٩جبحار األنوار  و١٨٧صلشريازي لكتاب األربعني  و٦٧ص
خالصة عبقات األنوار  و٢٥٤صي لامحوزلكتاب األربعني  و٤٠٥ ص٣٤وج
اإلمام عيل بن  و٢١صالنص واإلجتهاد  و٣٤٠صاملراجعات  و٣١٧ ص٣ج

موسوعة أحاديث أهل  و٧١٠ و ٥٦٤صلهمداين ل» عليه السالم«أيب طالب 
 ١١٨ ص٩ وج٨٩ ص٧ وج٤٥٣ ص٥جلنجفي ل» عليهم السالم«البيت 

حياة  و٣٨٤صهنج اإليامن  و٤١٦ ص١٨ج للمعتزيلرشح هنج البالغة و
 ٧ ص٦جغاية املرام  و٢٤٧ ص١جلقريش ل» عليه السالم«اإلمام احلسني 

 .١٢٣صلمسعودي لاألرسار الفاطمية  و١١٩صبيت األحزان و
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وال «: بقولهيشري » عليه السالم«نه ، دل ذلك عىل أ»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
، إىل األحاديث الصادرة »صىل اهللا عليه وآله«ًذكر يل حاال يف وراثة الرسول 

أهنا ووصيه ووارثه، » عليه السالم«أنه : وفيها ،»صىل اهللا عليه وآله «هعن
وكذا األحاديث التي .. »صىل اهللا عليه وآله «تتحدث عن وراثة مقامه

 :لمهأشارت إىل وراثة ع
ً إن عليا وصيي :»عليه السالم«عنه » صىل اهللا عليه وآله«مثل قوله 

 .)١(ووارثي، أو ما بمعناه

                                     
بن الاليقني  و٤٥٠صلصدوق لاألمايل  و٧١ص) مطبعة القديس(ذخائر العقبى ) ١(

مناقب آل أيب طالب  و١٢٤صكفاية األثر  و٤٣٠صاخلصال و ٤٨٨طاووس ص
الروضة يف فضائل أمري  و٢٣٤ و ٧٦صبن البطريق الالعمدة و ٣٥ ص٢ج

الرصاط املستقيم  و٣٥ و ٢٣ و ٢٢صبن طاووس الالطرائف  و٩٥صاملؤمنني 
حلية  و٤٧ و ٣٦صلشريازي لكتاب األربعني  و٢٩ ص٢ وج٣٢٦ و ٦٦ ص١ج

 ٣٢٤ ص٢٤ وج٥٣٦ ص٢٢جبحار األنوار  و٤٤٥ و ٤٤٣ ص٢جاألبرار 
 ٣٩ وج٣٣٩ و ١٥٤ و ١٤٧ و ١٠٣ و ١٩ ص٣٨ وج٣٢٨ و ٢٦٤ ص٣٦وج
 و ٣٠١ و ١٣٥صاملراجعات  و١٩٢صلامحوزي لكتاب األربعني  و٣٣٩ص
 ١جشواهد التنزيل  و٦٣لمظفر صلالسقيفة  و٥٦٢صالنص واإلجتهاد  و٣٩٩
 ٣٩٢ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق  و١٤ ص٤جبن عدي الالكامل  و٩٩ص

ة املصطفى بشار و٣١ ص٢ وج٣٧٦ و ٣٧٤ ص١جبن اجلوزي الاملوضوعات و
=  ٣٤٧ و ١١٢ ص١ جةـكشف الغم و٨٥صوارزمي ـلخلب ـاقـاملن و١٠١ص
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 .)١( وارث علم النبيني:»عليه السالم«عن عيل » صىل اهللا عليه وآله«وقوله 
مستودع مواريث : »عليه السالم«عنه » صىل اهللا عليه وآله«وقوله 
 .)٢(األنبياء

                                     
بن الجواهر املطالب  و٢٦٢صكشف اليقني  و٣٨٠ و ١٩٨صهنج اإليامن و= 

 و ١٦٧ ص١جينابيع املودة  و٦٢٤ ص٢جتأويل اآليات  و١٠٧ ص١جالدمشقي 
 بناء املقالة و٢٧٩ و ٢٣٢ و ١٦٣ و ٧٩ ص٢ وج٣٧٠ و ٣٦٩ و ٢٥٥ و ٢٣٥

 ١جغاية املرام  و٢١٤صهنج احلق  و٨٦صمنهاج الكرامة  و٤٢٨صالفاطمية 
 ٦ وج١٠٦ ص٥ وج٢٣٩ و ٢٠٢ و ١٤٧ و ١٤٦ و ١٤٤ ص٢ وج١٧٨ص
رشح إحقاق  و٤٣٤ و ٤٢٣صلطربيس لنفس الرمحن  و٣٣١ و ١٦٣ و ١٥٣ص

 ٥ وج٢٢٧ و ١٦٠ و ١٠٠ ص٤ وج٧٥ و ٧٢ و ٧١ ص٤ ج)امللحقات(احلق 
 و ١٥٤ و ١٣٢ و ١٣١ و ١٣٠ ص١٥ وج٤١٨ و ٤١٤ و ٢١٣ ص٧ وج٥٠ص
 ٢٣٤ ص٢٢ وج١٢٩ ص٢١ وج٤٤٦ و ٤٤٥ و ٣٨٣ و ٢٣٠ ص٢٠ وج١٥٦

 ٥٨٠ و ٤٠٤ و ٣٥٠ ص٢٣ وج٣٢٤ و ٣١٠ و ٢٩١ و ٢٨٢ و ٢٨١ و ٢٨٠و 
 .٦٢١ ص٣٠وج

 ٧ وج١٠٤ و ١٠ ص٤للمرعيش النجفي ج) امللحقات(إحقاق احلق :  راجع)١(
 .٢٧٥ ص١جتأويل اآليات و. ٥٧٨ص

لحيل لاملحترض  و٣٨٢صلصدوق لاألمايل  و١٣٣ص) ط إسالمبول( املودة ينابيع) ٢(
اإلمام عيل بن أيب طالب  و٥٢ ص٤٠ وج١٠٠ ص٣٨جبحار األنوار  و١٤١ص

 = »عليهم السالم«موسوعة أحاديث أهل البيت  و١٥٩صلهمداين ل» عليه السالم«
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 النسب والصهر يف خصوص هذا املورد مهم  إن احلديث عن:ًثالثا
، حيث إن هذا التزويج قد ً أيضا»عليه السالم«ًجدا، فإنه من أدلة إمامته 

مل يكن لفاطمة كفؤ، آدم فمن » عليه السالم«تضمن الترصيح بأنه لوال عيل 
، وال سيام مع ما رافق ذلك من رد خطبة أيب بكر وعمر هلا، )١(دونه

                                     
 ٢٩٤ ص٢ جمستدركات علم رجال احلديث و٣١٧ و ١٣ ص٩جلنجفي ل= 
 ١جينابيع املودة  و٥٤١صبن جرب الهنج اإليامن  و٩٥صاملصطفى بشارة و
 ٤١ ص٧ وج١٦٢ ص٦ وج٧٨ ص٣ وج١٧٧ ص١جغاية املرام  و٣٩٧ص

 ٤٠٧ و ٣١١ و ٣٠٩ ص٢٠ وج١٧٠ و ٧ ص٤ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق و
 .٢٩٥ ص٢٢وج

 وعيون ٣٩٣ ص٣ ومن ال حيرضه الفقيه للصدوق ج٤٦١ ص١الكايف للكليني ج) ١(
 وبشارة ٤١٤ واخلصال ص٢٢٥ ص١ج) ط أخرى( و ٢٠٣ ص٢رضا جأخبار ال

 ١٠٠ ص٢ وكشف الغمة لإلربيل ج٢٦٧ص) ط أخرى( ويف ٣٢٨املصطفى ص
وجممع النورين للمرندي وغريه مصباح األنوار،   عن١٨٨ص) ط أخرى(ويف 
 وبيت األحزان للشيخ ٩٦ واللمعة البيضاء للتربيزي األنصاري ص٤٣ و ٢٧ص

 وتفسري القمي ١٠٧ ص١ياة أمري املؤمنني ملحمديان ج وح٢٤عباس القمي ص
 ٣٢١ وص١٥ ص١ وحياة اإلمام احلسن للقريش ج٣٣٨ ص٢لعيل بن إبراهيم ج

 ٢٤٠سن بن سليامن احليل صحلاملحترض  و٢٧٧ ص٢عن تلخيص الشايف ج
 واألنوار القدسية للشيخ حممد ١١٩ ص١لكجوري جلاخلصائص الفاطمية و

=  ورشح أصول الكايف٢٠٠ ص٤لبيضاء جحجة ا عن امل٣٦حسني األصفهاين ص
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) ط مؤسسة آل البيت(ل الشيعة للحر العاميل ـ ووسائ٢٢٢ ص٧للامزندراين ج= 
 ٨٠ ودالئل اإلمامة للطربي ص٤٩ ص١٤ج) ط دار اإلسالمية( و ٧٤ ص٢٠ج

 ٦، ونوادر املعجزات ج٤٧٤ وأمايل الصدوق ص١٧٨ ص٢وعلل الرشائع ج
 ومناقب آل أيب ٣٢للشيخ املفيد ص» عليه السالم« وتفضيل أمري املؤمنني ٨٤ص

 ٤٠٨ ص١ والفصول املهمة للحر العاميل ج٢٩٠ ص٢طالب البن شهرآشوب ج
 ١٠٧ و ٩٧ و ٩٣ ـ ٩٢ و ١٠ ص٤٣ وج٦ ص٨ وبحار األنوار ج٤١١ ص٣وج
مطبوع مع ( وكنوز احلقائق للمناوي ١٤٨ وروضة الواعظني ص١٤٥ و ١٤١و 

 ١وإعالم الورى ج ١٣٣ص) والق مرصوط ب( ٧٥ ص٢ج) اجلامع الصغري
 واألرسار الفاطمية ٥٤٧ ص١ وتسلية املجالس وزينة املجالس ج٢٩٠ص

 ونور الرباهني للسيد نعمة اهللا ٤٢ ص١ وأمايل الطويس ج٨٣للمسعودي ص
 واإلمام عيل ٢٨٨و ١٢٦ ص٩ ومستدرك سفينة البحار ج٣١٥ ص١اجلزائري ج

 ومستدرك اإلمام الرضا ٣٣٤ و ١٢٦صألمحد الرمحاين اهلمداين » عليه السالم«
 ١٠٨ ص٢٣ واحلدائق النارضة للمحقق البحراين ج٢٤١ ص١للعطاردي ج
) قسم امللحقات( وإحقاق احلق ١١٦ ح٤٧٥ وص٩٠ ح٤٧٠ ص٧والتهذيب ج

مودة :  عن عدد من املصادر التالية١١٧ ص١٩ ج٣٥ ص١٧ وج٢ ـ ١ ص٧ج
 ١٣٩لتوفيق أيب علم ص وأهل البيت ٥٧ و ١٨ص) ط الهور(القربى للهمداين 

 ٦٦ ص١ج) ط أخرى( و ٩٥ص) ط الغري(ومقتل احلسني للخوارزمي 
للحاج » عليها السالم« والسيدة الزهراء ٥١٣و  ٤١٨و  ٣٧٣ ص٣والفردوس ج

= مد صالح الرتمذي، وينابيع املودة واملناقب املرتضوية ملح٢٣حسني الشاكري ص
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 ..دوهنام» عليه السالم« تعاىل هو الذي زوجها من عيل والتأكيد عىل أن اهللا
 :نقول بالنسبة للحديث عن النسب والقرابة، :ًرابعا

ًيراد هبا ذلك املعنى العشائري املرفوض واملدان إسالميا، والذي إنه ال 
 ..ًر هلا حاسام يف موضوع اإلمامة التي ال أث،هو من األمور غري اإلختيارية
 نحن بيت النبوة :»عليه السالم«سجم مع قوله بل املراد هو ما ين

 تلك عنحني حتدثنا يف املقصود منها ومعدن احلكمة، وفق ما ذكرناه 
 .)١( موضع آخر من هذا الكتابالفقرة، يف
يبدو أن سبب احلديث عن النسب والصهر مع ذلك : ً وأخريا:ًخامسا

ف بويص نبي اليهودي هو داللته عىل ما ورد يف كتب أهل امللل من التعري
وليس املقصود اإلستدالل به عىل مقام . بأنه ابن عمه، وصهره: آخر الزمان

 .اإلمامة
  :وإهانة.. حتقارإ

صىل اهللا «مه رسول اهللا َّ علنً أليس من األمور املؤملة جدا مل..وبعد
أن جيعل :  يفتح له من كل باب ألف باب،ألف باب من العلم» عليه وآله

                                     
لكن أكثر مصادر . ٢٨٦و  ٢٤٤ و ٨٠ ص٢لذوي القربى للقندوزي احلنفي ج= 

ومل تذكر كلمة، آدم ..  اقترصت عىل عبارة لوال عيل مل يكن لفاطمة كفؤأهل السنة
 .فمن دونه

  . ٣١٠ ص١نثر الدر ج: راجع) ١(
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ـ كام يقول د اهللا، الذي ال حيسن أن يطلق امرأته عمر بن اخلطاب ولده عب
 وأن جيعل مصري الدين ،اتماخلويص ِذلك العامل، والًحاكام عىل عمر نفسه ـ 

 !.. واألمة كلها، وكل جهود األنبياء بيد إنسان من هذا القبيل؟
عليه «أال يعد الصرب عىل هذا املصاب اجللل من أعظم فضائل عيل 

وهو .. مامته، ومن شواهد حرصه عىل الدين وأهله، ومن دالئل إ»السالم
ألسلمن ما سلمت أمور املسلمني، ومل : »عليه السالم«تطبيق عميل لقوله 

 .)١(يكن جور إىل عيل خاصة
يف حديثه مع ذلك اليهودي، » عليه السالم«وهذا األمل هو ما عرب عنه 

 .)٢(»ًوكفى بالصرب عىل هذا ـ يا أخا اليهود ـ صربا«: حيث قال له
  :ال يوجد نص على اخللفاء

: وأخربنا أبو زيد، قال): أي اجلوهري(قال أبو بكر « :قال املعتزيل
ًحدثنا عيل بن هشام، مرفوعا إىل : حدثنا عبد العزيز بن اخلطاب، قال

 : عاصم بن عمر بن قتادة، قال
                                     

 ٦١٢ ص٢٩جبحار األنوار  و١٢٤ ص١ ج)برشح عبده(هنج البالغة : راجع) ١(
رشح هنج  و٧٠٣صلهمداين ل» عليهم السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب و

 . ١٦٦ ص٦ج للمعتزيلالبالغة 
 ٣٨ وج٣٤٩ ـ ٣٤٧ ص٣١ وبحار األنوار ج٣٧٦ ـ ٣٧٤ ص٢ اخلصال ج)٢(

ختصاص اإل و١٣٨ ص٣ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  و١٧٦ص
 .٣٧٠ ص٢جحلية األبرار  و١٧٣صلمفيد ل
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 أنشدك اهللا، :»عليه السالم«عمر، فقال له عيل » عليه السالم«لقي عيل 
 !؟»صىل اهللا عليه وآله«خلفك رسول اهللا هل است
 . ال:قال
 ! فكيف تصنع أنت وصاحبك؟:قال
 أما صاحبي فقد مىض لسبيله، وأما أنا فسأخلعها من عنقي إىل :قال
 .عنقك

 جعلني نال، ولك.  جدع اهللا أنف من ينقذك منها:»عليه السالم«فقال 
 .)١(»ًاهللا علام، فإذا قمت فمن خالفني ضل

 : ونقول
 :ففيها ما ييل هذه احلادثة، بيان مراميا بحاجة إىل التوسع يف لسن
مل » صىل اهللا عليه وآله« بأن رسول اهللا : من عمر بن اخلطاب إقرارـ ١

 .يستخلفه، وذلك يبطل حماوالت اتباع اخللفاء ادعاء يشء من هذا القبيل
  بأن عدم وجود النص له تبعات خميفة، ال بد من التفكري:ًأقر أيضا ـ ٢

 .. ويف حتاشيهافيها
 بأن أبا بكر قد مىض لسبيله دون أن حيل مشكلته، وأنه : ثم أقرـ ٣

 .سوف يواجه نتائج فعله
                                     

 ٣١٩ و ٣١٨ ص٢جرار ـحلية األب و٥٨ ص٢ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)١(
السقيفة وفدك  و٤٦٠صلشريواين ل» عليهم السالم«اقب أهل البيت منو
 .٣٢٥ ص٥جغاية املرام  و٥٥صلجوهري ل
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 اإلحتفاظ باملوقع، وحتميل :ن ما اقرتحه عمر هو فيام يظهرإ ـ ٤
 .»عليه السالم«املسؤولية لعيل 

قد أفهم عمر أن ذلك ال يصح، ألنه يتضمن : »عليه السالم« إنه ـ ٥
ألمري املؤمنني، واألئمة من املساعدة عىل اغتصاب املقام الذي جعله اهللا 

 .»عليهم السالم«بعده 
عليه « أن عىل عمر أن ينصاع ألوامره :قد بني» عليه السالم« إنه ـ ٦
 ..أوامر من غصب احلق من أهلههو ، ال أن ينفذ »السالم
لوقوع يف الضالل  امعناهأن عدم اإلنقياد والطاعة لعيل :  قد بني لهـ ٧
  .واهلالك

  :العيون تظلم العني
ين إ :يف زمن عثامن» عليه السالم«ألمري املؤمنني حذيفة بن اليامن قال 

 أتذكر ما قلت . حتى بلغت ليلتي، وال عرفت تأويله،واهللا ما فهمت قولك
 كيف أنت يا حذيفة إذا ظلمت العيون العني والنبي :لبين مقإ و!؟يل باحلرة

 !؟ بني أظهرنا» عليه وآلهصىل اهللا«
 ثم عمر تقدما ً، رأيت عتيقا.عرف تأويل كالمك إال البارحةأومل 
 . وأول اسمهام عني،عليك
 !!بد الرمحن حيث مال هبا إىل عثامن يا حذيفة نسيت ع:فقال

 ، وسيضم إليهم عمرو بن العاص مع معاوية بن آكلة األكباد:ويف رواية
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 .)١(ميفهؤالء العيون املجتمعة عىل ظل
 :ونقول
إىل » عليه السالم« إن هذا احلديث يتعرض إلخبار غيبي ألقاه عيل  ـ١

صىل «، وأبلغه إياه رسول اهللا »عليه السالم«حذيفة، وهو مما اختصه اهللا به 
بام ينبغي أن يفعله يف هذه » صىل اهللا عليه وآله«، وأوصاه »اهللا عليه وآله

 ..األحوال
عرف تأويل كالم أمري املؤمنني إال يف زمن  إن حذيفة يقر بأنه مل ي ـ٢

 ..ورأى ما جرى عليه يف زمان أيب بكر وعمر.. خالفة عثامن 
قد أخرب حذيفة بام جيري قبل » عليه السالم«بأنه :  رصحت الرواية ـ٣

، أي أن ما جرى بعده إىل زمان »صىل اهللا عليه وآله«استشهاد رسول اهللا 
وأنه كان يعرف األحداث . »المعليه الس«ًعثامن مل يفاجئ عليا 

 ..واألشخاص بأسامئهم
وقد صحح حلذيفة، أو نبهه إىل أنه قد غفل عن عبد الرمحان بن عوف، 

 ..»عليه السالم«ًفإنه هو اآلخر من مجلة املشاركني يف ظلم العني، يعني عليا 
إىل أن مضمون ما أخربه به مل يتحقق كله، » عليه السالم« ـ ثم أشار ٤

زء آخر يتمثل بظلم عمرو بن العاص له، وأول اسمه عني، فإنه بل بقي ج
                                     

مناقب آل أيب  و١١٢ص» عليه السالم« قضاء أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )١(
 ٢جمدينة املعاجز  و١٢ ص٣جالرصاط املستقيم  و١٠٣ ص٢جطالب 
 .٣١١ ص٤١جبحار األنوار  و١٨٣ص
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 .سيتشارك مع معاوية يف ظلمه
قد أخرب حذيفة بذلك، وبقي حذيفة يتذكر هذا » عليه السالم« إنه  ـ٥

لك عىل أن من أهداف هذه األخبار هو فدل ذ.. اخلرب هذه السنني الكثرية 
اإلعتياد عىل الواقع حفظ إيامن حذيفة، وصيانته من اإلختالل بفعل 

اجلديد، وحسبان أن األمور جتري بصورة طبيعية، كي ال يتوهم أن تولية 
، »صىل اهللا عليه وآله«كانت رغبة ترجيحية لرسول اهللا » عليه السالم«عيل 

ًوليست أساسا يف هذا الدين، وأن العمل عىل خالف هذه الرغبة ال خيل 
 ..باملسار العام لإليامن واإلسالم

 أن اهللا تعاىل يرى ويعلم وخيرب بأدق تفاصيل ما :ظهر حلذيفةفإذا 
ًجيري، وأن معرفة ذلك كله ليس أمرا عبثيا، فال بد أن يتوقف ويتأمل بعمق  ً

 ..وهكذا كان. بكل ما جيري
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  :بـدايـة
قد احتج عىل أهل الشورى، » عليه السالم«ًه أن عليا مما ال شك في

وناشدهم اإلقرار بأمور يعرفوهنا، من شأهنا أن تثبت حقه، وتقوم هبا احلجة 
عليهم وعىل كل أحد، وذلك ليصون هذا احلق من الشبهات التي قد 

 ..يطلقها حوله ذوو العصبيات واألهواء
يث التطويل ولكن نقل هذه املناشدات قد اختلف وتفاوت من ح

 ..واإلختصار، والتفصيل واإلقتصار عىل املضامني العامة
وحيث إن إيراد مجيع تلك النصوص سوف يؤدي إىل التطويل اململ 
واملخل، فقد آثرنا أن نقترص منها هنا عىل ثالثة نصوص يف البداية، ثم نذكر 

ة التي طائفة من الفقرات املتناثرة يف سائر الروايات، مما مل تتضمنه الرواي
 ..نختارها

وال نستطيع أن نضمن عدم تكرار بعض املضامني، ألننا مل نر رضورة 
 ..للتدقيق يف املقارنة

َّكام أننا ال ندعي أننا استقصينا مجيع الروايات، فإننا مل نر حاجة إىل 
 ..ذلك
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  :النصوص اليت اخرتناها
  : ـ النص األول١

 أبو الفضل بأنا أن،إبراهيمأخربنا أبو عبد اهللا حممد بن  :قال ابن عساكر
ا أبو بأن أن،نا أبو احلسن العتيقينبأ أ،أمحد بن عبد املنعم بن أمحد بن بندار

ا حييى بن زكريا بن بأن أن،ا أمحد بن حممد بن سعيدبأن أن،احلسن الدارقطني
 عن سفيان ، حدثني مثنى أبو عبد اهللا،ا يعقوب بن معبدبأن أن،شيبان
 وعن . وهبرية،عن عاصم بن ضمرة :سبيعي عن أيب إسحاق ال،الثوري

 ، عن عباد بن عبد اهللا األسدي، عن املنهال بن عمرو،العالء بن صالح
 : قال عيل بن أيب طالب يوم الشورى:وعن عمرو بن واثلة قالوا

 وال عجميهم ، وال عربيهم،واهللا ألحتجن عليهم بام ال يستطيع قرشيهم
  . وال يقول خالفه،رده

 ، ولطلحة،والزبري،  ولعبد الرمحن بن عوف، بن عفانثم قال لعثامن
 : وقد كان قدم طلحة، وكلهم من قريش، وهم أصحاب الشورى،وسعد

 !؟ أفيكم أحد وحد اهللا قبيل، الذي ال إله أال هو،أنشدكم باهللا
 . اللهم ال:قالوا
 . وصىل القبلتني، هل فيكم أحد صىل هللا قبيل، أنشدكم باهللا:قال
 . اللهم ال:قالوا
 »صىل اهللا عليه وآله« أفيكم أحد أخو رسول اهللا ، أنشدكم باهللا:قال
 وجعلني منه بمنزلة ، فآخى بيني وبني نفسه، إذ آخى بني املؤمنني،غريي
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 !؟نبيبهارون من موسى إال أين لست 
 . ال:قالوا
صىل اهللا « إذ سد رسول اهللا ، أفيكم مطهر غريي، أنشدكم باهللا:قال
 فقام إليه ، وكنت معه يف مساكنه ومسجده،م وفتح بايب أبوابك»عليه وآله
 . غلقت أبوابنا وفتحت باب عيل، يا رسول اهللا:عمه فقال
 . اهللا أمر بفتح بابه وسد أبوابكم، نعم:قال
 . اللهم ال:قالوا
 إذ دفع ، أفيكم أحد أحب إىل اهللا وإىل رسوله مني، نشدتكم باهللا:قال

 وحيبه ،طني الراية إىل من حيب اهللا ورسوله ألع: فقال،الراية إيل يوم خيرب
 !؟اهللا ورسوله

 ،اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي :ويوم الطائر إذ يقول
 !؟ غريي، اللهم وإىل رسولك، اللهم وإىل رسولك: فقال،فجئت
 . اللهم ال:قالوا
 أفيكم أحد قدم بني يدي نجواه صدقة غريي حتى ، نشدتكم باهللا:قال
 !؟لك احلكمرفع اهللا ذ
 . اللهم ال:قالوا
 أفيكم من قتل مرشكي قريش والعرب يف اهللا ويف ، نشدتكم باهللا:قال

 !؟رسوله غريي
 . اللهم ال:قالوا
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له » صىل اهللا عليه وآله« أفيكم أحد دعا رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال
 !؟ن يكون أذنه الواعية مثل ما دعا يلأ و،يف العلم
 . اللهم ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد أقرب إىل رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 وأبناءه ، نفسه»صىل اهللا عليه وآله« ومن جعله رسول اهللا ، يف الرحم»وآله
 !؟ ونساءه نساءه غريي،أبناءه

 . اللهم ال:قالوا
صىل اهللا « أفيكم أحد كان يأخذ اخلمس مع النبي ، نشدتكم باهللا:قال
 !؟ وغري فاطمة، يؤمن أحد من قرابته غريي قبل أن»عليه وآله
 . اللهم ال:قالوا
 أفيكم اليوم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت ، نشدتكم باهللا:قال

 !؟ سيدة نساء عاملها»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 . اللهم ال:قالوا
 هل فيكم أحد له ابنان مثل ابني احلسن واحلسني ، نشدتكم باهللا:قال

 !؟اب أهل اجلنة ما خال النبيني غرييسيدي شب
 . اللهم ال:قالوا
الطيار يف اجلنة،  أفيكم أحد له أخ كأخي جعفر ، نشدتكم باهللا:قال

 !املزين باجلناحني مع املالئكة غريي؟
 . اللهم ال:قالوا



  ٢١٧                                        ..ألهل الشورى ×مناشدات علي : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أفيكم أحد له عم مثل عمي أسد اهللا وأسد رسوله ،باهللا نشدتكم :قال
 !؟سيد الشهداء محزة غريي

 . اللهم ال:لواقا
صىل اهللا عليه « أفيكم أحد ويل غمض رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 !؟ مع املالئكة غريي»وآله
 . اللهم ال:قالوا
 »صىل اهللا عليه وآله« أفيكم أحد ويل غسل النبي ، نشدتكم باهللا:قال

 !؟ يقلبونه يل كيف أشاء غريي،مع املالئكة
 . اللهم ال:قالوا
صىل اهللا «خر عهده برسول اهللا آ أفيكم أحد كان ، نشدتكم باهللا:قال
 !؟ حتى وضعه يف حفرته غريي»عليه وآله
 . اللهم ال:قالوا
صىل اهللا عليه « أفيكم أحد قىض عن رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 !؟ بعده ديونه ومواعيده غريي»وآله
 . اللهم ال:قالوا
َوإن أدري لع{ :وقد قال اهللا عز وجل :قال ْ ََ ِ َ ْ ٍله فتنة لكم ومتاع إىل حنيِ ِ َِ َ ٌ َِّ ٌ َ َُ َ َْ ْ ُ{«)١(. 

                                     
هنج  و٤٣١ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق : راجع.  من سورة األنبياء١١١ة اآلي )١(

= بن عقدة الكتاب الوالية  و٣٤٤ص ٢جينابيع املودة  و١٢٧ ص١جالسعادة 
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  : النص الثاين ـ٢
ا أبو بكر بأن أن،أخربنا أبو الربكات األنامطي :ًقال ابن عساكر أيضا

ا أبو بأن أن،ا يوسف بن أمحدبأن أن،ا أبو احلسن العتيقيبأن أن،حممد بن املظفر
 ،ا حييى بن املغرية الرازينبأ أن، أنبأنا حممد بن أمحد الوراميني،جعفر العقييل

 عن أيب الطفيل عامر بن واثلة ، عن احلرث بن حممد، عن رجل،ا زافربأنأن
 .الكناين

 فارتفعت ، عىل الباب يوم الشورىً كنت واقفا:قال أبو الطفيل
  : يقولً فسمعت عليا،األصوات بينهم

 ،ت فسمع، وأحق منه،بايع الناس أليب بكر وأنا واهللا أوىل باألمر منه
 . يرضب بعضهم رقاب بعض بالسيفً خمافة أن يرجع الناس كفارا،وأطعت

 فسمعت ، وأحق منه، وأنا واهللا أوىل باألمر منه،ثم بايع الناس عمر
 . يرضب بعضهم رقاب بعض بالسيفً خمافة أن يرجع الناس كفارا،وأطعت

  !! أسمع وأطيعً إذا!؟ثم أنتم تريدون أن تبايعوا عثامن
 عليهم ً ال يعرف يل فضال، يف مخسة نفر أنا سادسهموإن عمر جعلني

 وأيم اهللا لو أشاء أن !! كلنا فيه رشع سواء!! وال يعرفونه يل،يف الصالح
 وال املرشك ، وال املعاهد منهم، ثم ال يستطيع عربيهم وال عجميهم،أتكلم

 . لفعلت،أن يرد خصلة منها
                                     

 ٢١ وج٦٨٧و  ٦٨٣ ص١٥ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق و ١٧٦ص= 
 .٢٤٣صبشارة املصطفى و ٦٦٧ و ٣٣٣صاألمايل للطويس :  وراجع٦٠٤ص
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 أحد آخى رسول اهللا  أفيكم،ً أهيا النفر مجيعا، نشدتكم باهللا:ثم قال
 !؟ غريي»صىل اهللا عليه وآله«

 . اللهم ال:قالوا
 أفيكم أحد له عم مثل عمي ،ً نشدتكم باهللا أهيا النفر مجيعا:ثم قال

 !؟ وسيد الشهداء، أسد اهللا وأسد رسوله،محزة
 . اللهم ال:قالوا
  املوشى، ذو اجلناحني، أفيكم أحد له أخ مثل أخي جعفر:فقال
 !؟ هبام يف اجلنة حيث يشاء يطري،باجلوهر
 . اللهم ال:قالوا
 أفيكم أحد له مثل سبطي احلسن واحلسني سيدي شباب أهل :قال

 !؟اجلنة
 . اللهم ال:قالوا
صىل اهللا عليه « أفيكم أحد له مثل زوجي فاطمة بنت رسول اهللا :قال

 !؟»وآله
 . اللهم ال:قالوا
دة تنزل برسول  أفيكم أحد كان أقتل ملرشكي قريش عند كل شدي:قال
 !؟اهللا مني
 . اللهم ال:قالوا
 »صىل اهللا عليه وآله« أفيكم أحد كان أعظم غناء عن رسول اهللا :قال



  ١٥ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٢٢٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !؟وبذلت له مهجة دمي،  ووقيته بنفيس،حني اضطجعت عىل فراشه
 . اللهم ال:قالوا
 !؟ أفيكم أحد كان يأخذ اخلمس غريي وغري فاطمة:قال
 . اللهم ال:قالوا
 !؟د كان له سهم يف احلارض وسهم يف الغائب أفيكم أح:قال
 . اللهم ال:قالوا
صىل « حني سد النبي ، أكان فيكم أحد مطهر يف كتاب اهللا غريي:قال

 فقام إليه عامه محزة والعباس ، أبواب املهاجرين وفتح بايب»اهللا عليه وآله
 !؟ سددت أبوابنا وفتحت باب عيل، يا رسول اهللا:فقاال

 وال سددت ، ما أنا فتحت بابه:»ىل اهللا عليه وآلهص«فقال رسول اهللا 
 !؟ وسد أبوابكم، بل اهللا فتح بابه،أبوابكم
 . اللهم ال:قالوا
َوآت ذا { :حني قال،  أفيكم أحد متم اهللا نوره من السامء غريي:قال ِ َ َ
ُالقربى حقه َ ََّ ُ  .)١(!؟}..ْْ
 . اللهم ال:قالوا
 ثنتي عرشة مرة » عليه وآلهصىل اهللا« أفيكم أحد ناجاه رسول اهللا :قال
َيا أهيا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بني { : حني قال اهللا،غريي ْ ُ ُ َّ ُ ْ َ ََ َ َِّ ُ َُ ََّ َ َ َ ِ َ ِ َ ُّ َ

                                     
 .ورة اإلرساء من س٢٦اآلية ) ١(
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ًيدي نجواكم صدقة َ َ ََ َ ْ ْْ َُ   .)١(!؟}َ
 . اللهم ال:قالوا
 !؟ غريي»صىل اهللا عليه وآله« أفيكم أحد توىل غمض رسول اهللا :قال
 . اللهم ال:قالوا
 حتى »صىل اهللا عليه وآله«خر عهد برسول اهللا آ أفيكم أحد :قال

 !؟وضعه يف حفرته غريي
 .)٢( اللهم ال:قالوا

 عن حييى بن ، هكذا حدثنا حممد بن أمحد:قال أبو جعفر العقييل
 عن أيب الطفيل عامر بن ، عن احلارث بن حممد، عن رجل، عن زافر،املغرية
 . احلارث بن حممد: والثاين،ل مل يسمه زافر رج: فيه رجالن جمهوالن.واثلة
نا حدث ، حدثنا حممد بن محيد الرازي، وحدثني جعفر بن حممد:قال

                                     
 . من سورة املجادلة١٢اآلية ) ١(
الطرائف  و٧٢٤ ص٥جكنز العامل  و٤٣٥ ـ ٤٣٣ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج) ٢(

كتاب األربعني  و٦٤ ص٢جالرصاط املستقيم  و٤١١صبن طاووس ال
 ١جضعفاء العقييل  و٤٣٢صلامحوزي لكتاب األربعني  و٢٢٠صلشريازي ل

 ١٥٦ ص٢جلسان امليزان  و٣٧٨ص ١جبن اجلوزي الاملوضوعات  و٢١١ص
 ٥جغاية املرام  و٤١٠صبناء املقالة الفاطمية  و٣١٣صلخوارزمي لاملناقب و
رشح إحقاق احلق  و٣٦١صلتنكابني لسفينة النجاة  و٥ ص٦ وج٧٧ص

 .٦٨٤ ص١٥ وج٣١ ص٥ج )األصل(
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 : عن عيل قال، عن أيب الطفيل عامر بن واثلة،نا احلارث بن حممدحدث ،زافر
 .فذكر نحوه

 وأراد ، أسقط الرجل. وهذا من عمل ابن محيد:وقال أبو جعفر العقييل
 : ـ وحييى بن املغرية ثقة ـ ما قاله حييى بن املغرية: والصواب،ثأن جيود احلدي

 .وهذا احلديث ال أصل له عن عيل
 .»وصىل القبلتني« :ويف هذا احلديث ما يدل عىل أنه موضوع وهو قوله

 .وكل أصحاب الشورى قد صىل القبلتني
 وقد كان لعثامن مثل »أفيكم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة« :وقوله

 .)١( من هذه الفضيلة وزيادةما له
  :النص الثالث ـ ٣

، عن سعد، عن ًأيب وابن الوليد معا :»رمحه اهللا«قال الشيخ الصدوق 
 وهشيم بن أيب ،ابن أيب اخلطاب، عن احلكم بن مسكني، عن أيب اجلارود

 : وأيب طارق الرساج، عن عامر بن واثلة، قال،ساسان
:  وهو يقول»عليه السالم« ًكنت يف البيت يوم الشورى، فسمعت عليا

  .مر وأوىل به منهاستخلف الناس أبا بكر وأنا واهللا أحق باأل
 وأوىل به منه، إال أن ،واستخلف أبو بكر عمر وأنا واهللا أحق باالمر

 ولو أشاء !!عمر جعلني مع مخسة أنا سادسهم ال يعرف هلم عيل فضل

                                     
 .٤٣٦ ـ ٤٣٥ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج) ١(
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ملعاهد منهم الحتججت عليهم بام ال يستطيع ـ عربيهم وال عجميهم، ا
 .واملرشك ـ تغيري ذلك

 !. هل فيكم أحد وحد اهللا قبيل؟!  نشدتكم باهللا أهيا النفر:ثم قال
 .  اللهم ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 !.أنت مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي، غريي؟: »وآله
 ).غريي!  ولو كان بعدي لكنته يا عيل؟:هزاد يف نص قول(
 .  اللهم ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد ساق رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 !.  فأرشكه فيه، غريي؟ًلرب العاملني هديا» وآله
 .  اللهم ال:قالوا
» صىل اهللا عليه وآله« هل فيكم أحد أيت رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا : منه، فقالبطري يأكل 
 !. ىل رسولك، غريي؟إو.. ىل رسولكإاللهم و: الطري، فجئته، فقال

 .  اللهم ال:قالوا
صىل اهللا عليه «قال له رسول اهللا   هل فيكم أحد، نشدتكم باهللا:قال

صىل  « قد رد راية رسول اهللا، حني رجع عمر جيبن أصحابه وجيبنونه،»وآله
ألعطني : »صىل اهللا عليه وآله« فقال له رسول اهللا ،ًمنهزما» اهللا عليه وآله

 ال يرجع ،ٌ حيبه اهللا ورسوله وحيب اهللا ورسوله، ليس بفرارً رجالًالراية غدا
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 . ًادعوا يل عليا: حتى يفتح اهللا عليه، فلام أصبح قال
 . ما يطرف ُدِمَهو ر! »صىل اهللا عليه وآله« يا رسول اهللا :فقالوا
اللهم اذهب : ، فلام قمت بني يديه تفل يف عيني وقال به جيئوين:فقال

 .عنه احلر والربد
فاذهب اهللا عني احلر والربد إىل ساعتي هذه، وأخذت الراية فهزم اهللا 

 !. املرشكني واظفرين هبم، غريي؟
 ). فقتلت مقاتليهم ـ وفيهم مرحب ـ وسبيت ذرارهيم:ويف نص آخر(
 .هم ال الل:قالوا
 هل فيكم أحد له أخ مثل أخي جعفر املزين ، نشدتكم باهللا:قال

 !. باجلناحني يف اجلنة حيل فيها حيث يشاء، غريي؟
 .  اللهم ال:قالوا
 هل فيكم أحد له عم مثل عمي محزة أسد اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 !.  وسيد الشهداء، غريي؟،وأسد رسوله
 .  اللهم ال:قالوا
 هل فيكم أحد له سبطان مثل سبطي احلسن ، نشدتكم باهللا:قال

وسيدي شباب أهل اجلنة، » صىل اهللا عليه وآله«واحلسني ابني رسول اهللا 
 !. غريي؟
 .  اللهم ال:قالوا
 هل فيكم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت ، نشدتكم باهللا:قال
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  وسيدة نساء أهل اجلنة،، وبضعة منه،»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 !. غريي؟
 .  اللهم ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ،نشدتكم باهللا: قال

 !. من فارقك فارقني ومن فارقني فارق اهللا، غريي؟: »وآله
 .  اللهم ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 ، طاعته كطاعتي، كنفيسًبعثن إليهم رجاللينتهني بنو وليعة أو أل: »وآله
 !.  يغشاهم بالسيف، غريي؟،ومعصيته كمعصيتي

 .  اللهم ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

ما من مسلم وصل إىل قلبه حبي إال كفر اهللا عنه ذنوبه، ومن وصل : »وآله
ه، وكذب من زعم أنه حيبني بقلحبي إىل قلبه فقد وصل حبك إىل 

 !. ويبغضك، غريي؟
 .  اللهم ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 ، عدوك عدوي.أنت اخلليفة يف األهل والولد واملسلمني يف كل غيبة: »وآله
 !.  ووليي ويل اهللا، غريي؟،وعدوي عدو اهللا، ووليك وليي

 . لهم ال ال:قالوا
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صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال
 ومن أبغضك وعاداك ،من أحبك وواالك سبقت له الرمحة! يا عيل: »وآله

 .سبقت له اللعنة
 ال ،ادع اهللا يل وأليب! »صىل اهللا عليه وآله« يا رسول اهللا :فقالت عائشة

 .هممن يبغضه ويعادي.) ظ .ال نكون(يكون 
، إن كنت أنت وأبوك ممن يتواله تي اسك:»صىل اهللا عليه وآله«فقال 

 فقد سبقت لكام الرمحة، وإن كنتام ممن يبغضه ويعاديه فقد سبقت ،وحيبه
 وأنت أول من ، وأبوك أول من يظلمه.لكام اللعنة، ولقد خبثت أنت

 !. يقاتله، غريي؟
 .  اللهم ال:قالوا
صىل اهللا عليه « قال له رسول اهللا  هل فيكم أحد، نشدتكم باهللا:قال

 ،أنت أخي وأنا أخوك يف الدنيا واآلخرة! يا عيل: مثل ما قال يل» وآله
 !.  كام يتواجه االخوان يف اخللد؟،ومنزلك مواجه منزيل

 .  اللهم ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 ليس من األعامل يشء أحب ،صك بأمر وأعطاكهإن اهللا خ! يا عيل: »وآله
 وال تنال ًإليه وال أفضل منه عنده، الزهد يف الدنيا، فليس تنال منها شيئا

 وهي زينة األبرار عند اهللا عز وجل يوم القيامة، فطوبى ملن أحبك ،منك
 !. وصدق عليك، وويل ملن أبغضك وكذب عليك، غريي؟

 .  اللهم ال:قالوا
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صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد بعثه رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال
ليجئ باملاء كام بعثني، فذهبت حتى محلت القربة عىل ظهري ومشيت » وآله
 . فاستقبلتني ريح فردتني حتى أجلستني،هبا

  .ثم قمت فاستقبلتني ريح فردتني ثم أجلستني
ما : فقال يل» صىل اهللا عليه وآله« فجئت إىل رسول اهللا ؛ثم قمت

  !سك؟حب
  .فقصصت عليه القصة

 فجربئيل كان يف ، قد جائني جربئيل فأخربين، أما الريح األوىل:فقال
ألف من املالئكة يسلمون عليك، وأما الثانية فميكائيل جاء يف ألف من 

 !. املالئكة يسلمون عليك، غريي؟
 .  اللهم ال:قالوا
صىل اهللا «يا حممد :  هل فيكم من قال له جربئيل، نشدتكم باهللا:قال
 ، »عليه السالم«أترى هذه املواساة من عيل ! »عليه وآله

 . إنه مني وأنا منه:»صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 
 !.  وأنا منكام، غريي؟:فقال جربئيل

 .  اللهم ال:قالوا
صىل اهللا « هل فيكم أحد كان يكتب لرسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال
 فأنا ،»صىل اهللا عليه وآله«فأغفى رسول اهللا كام جعلت أكتب » عليه وآله

 : أرى أنه يميل عيل، فلام انتبه قال له
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 .من أمىل عليك من هاهنا إىل هاهنا! يا عيل
 . »صىل اهللا عليه وآله« أنت يا رسول اهللا :فقلت
 !. مال عليك، غريي؟أ ال، ولكن جربئيل :فقال
 .  اللهم ال:قالوا
صىل اهللا عليه «حد قال له رسول اهللا  هل فيكم أ، نشدتكم باهللا:قال

لوال أن ال يبقى أحد إال قبض من أثرك قبضة يطلب هبا : كام قال يل» وآله
ثرك أ ال يبقى أحد إال قبض من ً من بعده لقلت فيك قوالهالربكة لعقب

 !. قبضة؟
 .  اللهم ال:فقالوا
ه صىل اهللا علي« هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

حد منهم،  فال تأذن أل،ينو من املالئكة يزورًااحفظ الباب فإن زوار: »وآله
» صىل اهللا عليه وآله« وأخربته أن رسول اهللا ،فجاء عمر فرددته ثالث مرات

 . وعدهتم كذا وكذا، ثم أذنت له فدخل،حمتجب وعنده زوار من املالئكة
 إن : ويقول،إين جئت غري مرة كل ذلك يردين عيل!  يا رسول اهللا:فقال

 وعدهتم ، وعنده زوار من املالئكة،حمتجب» صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 !.  أعاينهم؟!كذا وكذا، فكيف علم بالعدة؟

 !قد صدق، كيف علمت بعدهتم؟!  ال، يا عيل:فقال
 .  اختلفت عيل التحيات وسمعت األصوات فأحصيت العدد:فقلت
: فخرج عمر وهو يقول صدقت، فإن فيك سنة من أخي عيسى، :قال
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َوملا رضب ابن مريم مثال إذا {:  فأنزل اهللا عز وجل،ًرضبه البن مريم مثال ًِ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َِ ُ ََّ
َقومك منه يصدون ُّ ِْ َِ ُُ َْ َوقالوا أآهلتنا خري أم هو ما { ـ قال يضجون ـ )١(}َ ْ َْ ُ ََ ٌَ َ َ ُ َِ َ ُ َ

ًرضبوه لك إال جدال ََّ َ ُ ُِ َ َ َ َ بل هم قوم خصمونَ ُ ٌ ِْ َ ْ ُ ََ ِن هو إال عبد أنعمنا عليه ِإ ْ ْ َْ َ َ ْ َ َ َُ ٌْ َ َّ ِ ْ
ًوجعلناه مثال َ َْ ُ َ َ َ لبني إرسائيلََ ِ ِ َِ ْ ِ ِولو نشاء جلعلنا منكم مالئكة يف األرض  َ ْ َ َْ ْ ََِ ً ْ ََ ُ َ َِ َِ ْ َ َ ْ َُ
َخيلفون ُ ُ ْ  !.  غريي؟)٢(}َ
 .  اللهم ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

عليه «إن طوبى شجرة يف اجلنة أصلها يف دار عيل : كام قال يل» لهوآ
 !.  ليس من مؤمن إال ويف منزله غصن من أغصاهنا، غريي؟،»السالم
 .  اللهم ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ،نشدتكم باهللا: قال

 !.  ذمتي، غريي؟ئ وترب،تقاتل عىل سنتي: »وآله
 . هم ال الل:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 !.  واملارقني، غريي؟، والقاسطني،تقاتل الناكثني: »وآله
 .  اللهم ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد جاء إىل رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

                                     
 . من سورة الزخرف٥٧اآلية ) ١(
 . من سورة الزخرف٦٠ ـ ٥٨ات اآلي) ٢(
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 دونك رأس ،ادن:  فقال يل»عليه السالم«ورأسه يف حجر جربئيل » وآله
 !. ابن عمك فأنت أوىل به مني، غريي؟

 .  اللهم ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد وضع رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 ،ومل يصل العرص، )أو كادت(رأسه يف حجره حتى غابت الشمس » وآله
  !صليت؟! يا عيل: قال» صىل اهللا عليه وآله«فلام انتبه رسول اهللا 

 .ال: قلت
 ،فردت الشمس بيضاء نقية» صىل اهللا عليه وآله«فدعا رسول اهللا 

 !. فصليت ثم انحدرت، غريي؟
 .  اللهم ال:قالوا
صىل اهللا « هل فيكم أحد أمر اهللا عز وجل رسوله ، نشدتكم باهللا:قال
يا :  فأتاه جربئيل، فقال،أن يبعث برباءة، فبعث هبا مع أيب بكر» عليه وآله

  .ي عنك إال أنت أو رجل منكإنه ال يؤد! حممد
 فمضيت ، فأخذهتا من أيب بكر،»صىل اهللا عليه وآله«فبعثني رسول اهللا 

 .»صىل اهللا عليه وآله« وأديتها عن رسول اهللا ،هبا
 !.  أين منه، غريي؟:فأثبت اهللا عىل لسان رسوله

 .  اللهم ال:قالوا
اهللا عليه صىل « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

أنت إمام من أطاعني، ونور أوليائي، والكلمة التي ألزمتها املتقني، : »وآله
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 !. غريي؟
 .  اللهم ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 ويسكن جنتي التي وعدين ، ويموت مويت،من رسه أن حييا حيايت: »وآله
كن، فكان، فليوال عيل : ه اهللا بيده، ثم قال له قضيب غرس،ريب جنات عدن

وذريته من بعده، فهم األئمة، وهم األوصياء » عليه السالم«بن أيب طالب 
أعطاهم اهللا علمي وفهمي، ال يدخلونكم يف باب ضالل، وال خيرجونكم 
من باب هدى، ال تعلموهم فهم أعلم منكم، يزول احلق معهم أينام زالوا، 

 !. غريي؟
 . اللهم ال :قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

ويف  (قىض فانقىض، إنه ال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق: »وآله
 !. ، غريي؟)إال كافر: رواية

 .  اللهم ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

أهل واليتك خيرجون يوم القيامة من قبورهم عىل :  ما قال يلمثل» وآله
نوق بيض، رشاك نعاهلم نور يتألأل، قد سهلت عليهم املوارد، وفرجت 

 حتى ينطلق هبم ،عنهم الشدائد، وأعطوا األمان، وانقطعت عنهم األحزان
إىل ظل عرش الرمحن، توضع بني أيدهيم مائدة يأكلون منها حتى يفرغ من 

 !. خياف الناس وال خيافون، وحيزن الناس وال حيزنون، غريي؟احلساب، 
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 .  اللهم ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

، فأبى أن يزوجه، »عليها السالم« حني جاء أبو بكر خيطب فاطمة ،»وآله
  . فأبى أن يزوجه، فخطبت إليه فزوجني،وجاء عمر خيطبها

 !.  أبيت أن تزوجنا وزوجته؟:اء أبو بكر وعمر فقاالفج
 ما منعتكام وزوجته، بل اهللا :»صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 

 !. منعكام وزوجه، غريي؟
 .  اللهم ال:قالوا
: يقول» صىل اهللا عليه وآله« هل سمعتم رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

ي ونسبي، فأي سبب أفضل كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إال سبب
صىل اهللا « إن أيب وأبا رسول اهللا ! وأي نسب أفضل من نسبي؟!من سببي؟
صىل اهللا عليه «خوان، وإن احلسن واحلسني ابني رسول اهللا أل» عليه وآله

صىل اهللا «وسيدي شباب أهل اجلنة ابناي، وفاطمة بنت رسول اهللا » وآله
 !.  غريي؟زوجتي سيدة نساء أهل اجلنة،» عليه وآله
 .  اللهم ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

إن اهللا خلق اخللق ففرقهم فرقتني، فجعلني يف خري الفرقتني، ثم : »وآله
 فجعلني يف خري شعبة، ثم جعلهم قبائل فجعلني يف خري ًجعلهم شعوبا

أنا :  بيت، ثم اختار من أهل بيتي فجعلني يف خريًقبيلة، ثم جعلهم بيوتا
عليه « بني ابني أيب طالب ً، فجعلني خريهم، فكنت نائامً وجعفراًوعليا
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إىل أي هؤالء ! يا جربئيل:  فجاء جربئيل ومعه ملك فقال»السالم
  !أرسلت؟
 !.  إىل هذا، ثم أخذ بيدي فأجلسني، غريي؟:فقال
 .  اللهم ال:قالوا
» صىل اهللا عليه وآله«أحد سد رسول اهللا  هل فيكم ، نشدتكم باهللا:قال

أخرجتنا : أبواب املسلمني كلهم ومل يسد بايب، فجاءه العباس ومحزة وقاال
 !وأسكنته؟

 ما أنا أخرجتكم وأسكنته بل اهللا أخرجكم وأسكنه، إن اهللا :فقال هلام
ً  طهوراً أن اختذ مسجدا»عليه السالم«عز وجل أوحى إىل أخي موسى 

ختذ ارون وابنا هارون، وإن اهللا عز وجل أوحى إيل أن وأسكنه أنت وها
 !.  وابنا عيل، غريي؟،سكنه أنت وعيلا و،ً طهوراًمسجدا
 .  اللهم ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 ال يفرتقان حتى يردا عيل احلوض، ،احلق مع عيل وعيل مع احلق: »وآله
 !. غريي؟
 .  اللهم ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد وقى رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 وذهب ،جعت يف مضجعهطضاحيث جاء املرشكون يريدون قتله، ف» وآله
:  وهم يرون أين أنا هو، فقالوا،نحو الغار» صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

  !أين ابن عمك؟
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 !. يقتلونني؟ ال أدري، فرضبوين حتى كادوا :فقلت
 .  اللهم ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 وواليتي والية ، فواليته واليتي،إن اهللا أمرين بوالية عيل: كام قال يل» وآله
 !ريب، عهد عهده إيل ريب وأمرين أن أبلغكموه، فهل سمعتم؟

 . قد سمعناه، نعم:قالوا
 وهو حيمل الناس عىل كتفيه ، قد سمعت: فيكم من يقولنإ أما :قال
 . ويعاديه
 . أخربنا هبم!  يا رسول اهللا:قالوا
 وأمرين باالعراض عنهم ألمر قد ،ن ريب قد أخربين هبمإ أما :قال

 !. سبق، وإنام يكتفي أحدكم بام جيد لعيل يف قلبه؟
 .  اللهم ال:قالوا
 بني عبد الدار تسعة مبارزة  هل فيكم أحد قتل من، نشدتكم باهللا:قال
واهللا :  كلهم يأخذ اللواء، ثم جاء صواب احلبيش موالهم وهو يقول،غريي

 وامحرتا عيناه، فاتقيتموه وحدتم ،، قد أزبد شدقاهًال أقتل بساديت إال حممدا
  .عنه، وخرجت إليه

 ، فقطعته بنصفني،فلام أقبل كأنه قبة مبنية، فاختلفت أنا وهو رضبتني
 ، ينظر إليه املسلمون،جاله وعجزه وفخذاه قائمة عىل األرضوبقيت ر

 !. ويضحكون منه؟
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 .  اللهم ال:قالوا
 !.  هل فيكم أحد قتل من مرشكي قريش مثل قتيل؟، نشدتكم باهللا:قال
 .. اللهم ال:قالوا
هل :  هل فيكم أحد جاء عمرو بن عبد ود ينادي، نشدتكم باهللا:قال

صىل اهللا عليه «قمت أنا، فقال يل رسول اهللا  ف،من مبارز، فكعتم عنه كلكم
 !إىل أين تذهب؟: »وآله

 .  أقوم إىل هذا الفاسق:فقلت
 . إنه عمرو بن عبد ود:فقال
 إن كان هو عمرو بن عبد ،»صىل اهللا عليه وآله« يا رسول اهللا :فقلت

 .ود فأنا عيل بن أيب طالب
 امض : فقال وأعدت عليه،،الكالم» صىل اهللا عليه وآله«فأعاد عيل 

 .عىل اسم اهللا
 ! من الرجل؟:فلام قربت منه قال

 .  عيل بن أيب طالب:قلت
 فقد كان ألبيك معي صحبة ،بن أخيا ارجع يا ، كريمؤ كف:قال
 .  فأنا أكره قتلك،وحمادثة

إنك قد عاهدت اهللا أن ال خيريك أحد ثالث !  يا عمرو:فقلت له
 . خصال إال اخرتت إحداهن

 .  اعرض عيل:فقال
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 رسول اهللا، وتقر بام جاء من ً تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا:قلت
 . عند اهللا
 .  هات غري هذه:قال
 .  ترجع من حيث جئت:قلت
 .  واهللا ال حتدث نساء قريش هبذا أين رجعت عنك:قال
 .  فأنزل فأقاتلك:فقلت
 فأصاب احلجفة ، فاختلف أنا وهو رضبتني، أما هذه فنعم، فنزل:قال
 فقتله اهللا عىل ، فانكشف رجليهةاب السيف رأيس، ورضبته رضبوأص

 !. يدي، ففيكم أحد فعل هذا؟
 .  اللهم ال:قالوا
 :  هل فيكم أحد حني جاء مرحب وهو يقول، نشدتكم باهللا:قال
 رب ــجــل مـطـالح بـاك السـش   بـرحـني أمي مـتـذي سمـا الـأن

 رب ـ أضًاـنـيـ وحًاــانـيـن أحـعـأط
 و عىل رأسه نقري من جبل حجر مل ، فرضبني ورضبته،جت إليهفخر

 ووصل السيف ،فلقت النقريفيكن تصلح عىل رأسه بيضة من عظم رأسه، 
 !. إىل رأسه فقتلته، ففيكم أحد فعل هذا؟

 .  اللهم ال:قالوا
 هل فيكم أحد أنزل اهللا فيه آية التطهري عىل رسوله ، نشدتكم باهللا:قال

ِإنام يريد اهللاُ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت {: »لهصىل اهللا عليه وآ« ِ ِْ ِّ ُ ُ َُ ْ َ ْ َ َْ َ َ ُ َّْ ُْ ِ َ ِ
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ًويطهركم تطهريا ِ ْ ََ ْ َ ُُ ِّ  ً،كساء خيربيا» صىل اهللا عليه وآله« فأخذ رسول اهللا ،)١(}َ
هؤالء أهل بيتي ! يا رب: فضمني فيه وفاطمة واحلسن واحلسني، ثم قال

 !. فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا؟
اللهم أنا وأهل بيتي إليك ال إىل :  ثم قال:أضاف يف نص آخر قوله(
 ).اجلنة

 .  اللهم ال:قالوا
صىل اهللا عليه « باهللا هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم:قال

 !.  وأنت يا عيل سيد العرب؟،أنا سيد ولد آدم: »وآله
 .  اللهم ال:قالوا
» صىل اهللا عليه وآله«ول اهللا  هل فيكم أحد كان رس، نشدتكم باهللا:قال

 فانتهى إىل ،يف املسجد إذ نظر إىل يشء ينزل من السامء فبادره وحلقه أصحابه
 . ضعوا، فوضعوا: ، فقال هلمًسودان أربعة حيملون رسيرا

 فإذا أسود مطوق باحلديد، فقال رسول ، اكشفوا عنه، فكشفوا:فقال
 . !من هذا؟: »صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

 فأمرونا أن ندفنه ،ً وفسقاً كان قد أبق عنهم خبثا، غالم الرياحني:قالوا
 .يف حديده كام هو

أنا واهللا أحبك، : ما رآين قط إال قال!  يا رسول اهللا:فنظرت إليه، فقلت
 .  وال أبغضك إال كافر،واهللا ما أحبك إال مؤمن

                                     
 . من سورة األحزاب٣٣اآلية ) ١(
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ا، هذا لقد أثابه اهللا بذ!  يا عيل:»صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 
 من املالئكة ـ كل قبيل عىل ألف قبيل ـ قد نزلوا يصلون عليه، ًسبعون قبيال

 !. حديدته وصىل عليه ودفنه؟» صىل اهللا عليه وآله«ففك رسول اهللا 
 .  اللهم ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 إال ً فام سألت ريب شيئا، يف الدعاءأذن يل البارحة: مثل ما قال يل» وآله
: فقلت.  إال سألت لك مثله وأعطانيهًأعطانيه، وما سألت لنفيس شيئا

 !. احلمد هللا؟
 .  اللهم ال:قالوا
» صىل اهللا عليه وآله« هل علمتم أن رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 فصعد رسول اهللا ، ففعل ما فعل،بعث خالد بن الوليد إىل بني خزيمة
.. إين أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد: املنرب فقال» ىل اهللا عليه وآلهص«

 ثم ناشدهتم باهللا هل ،اذهب يا عيل، فذهبت فوديتهم: ثالث مرات، ثم قال
 !ء؟بقي يش
 إذ نشدتنا باهللا فميلغة كالبنا، وعقال بعرينا، فأعطيتهم هلام، :فقالوا

صىل اهللا «ذا لذمة رسول اهللا ه: وبقي معي ذهب كثري فأعطيتهم إياه، وقلت
 ولروعات النساء والصبيان، ثم ، وملا تعلمون وملا ال تعلمون،»عليه وآله

واهللا ما يرسين يا : فأخربته، قال» صىل اهللا عليه وآله«جئت إىل رسول اهللا 
 !. عيل أن يل بام صنعت محر النعم؟

 . اللهم نعم: قالوا
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: يقول» صىل اهللا عليه وآله « هل سمعتم رسول اهللا، نشدتكم باهللا:قال
عرضت عيل أمتي البارحة فمر يب أصحاب الرايات، فاستغفرت ! يا عيل

 !. لك ولشيعتك؟
 . اللهم نعم:فقالوا
يا : قال» صىل اهللا عليه وآله« هل سمعتم رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

  .كذا وكذا.. اذهب فارضب عنق ذلك الرجل الذي جتده يف موضع! أبا بكر
 ! قتلته؟:رجع، فقالف
 .  ال، وجدته يصيل:قال
  .اذهب فاقتله!  يا عمر:قال

 ! قتلته؟:فرجع قال له
 . ال، وجدته يصيل:قال
  ! آمركام بقتله، فتقوالن وجدناه يصيل؟:فقال
 .إن أدركه قتله: اذهب فاقتله، فلام مضيت قال!  يا عيل:فقال

 .ًمل أجد أحدا» صىل اهللا عليه وآله« يا رسول اهللا :فرجعت فقلت
 !.  صدقت، أما إنك لو وجدته لقتلته؟:فقال
 .  اللهم نعم:فقالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 !.  وعدوك يف النار؟،إن وليك يف اجلنة: كام قال يل» وآله
 . اللهم ال:قالوا
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صىل اهللا « اهللا  هل علمتم أن عائشة قالت لرسول، نشدتكم باهللا:قال
 .  وإنه ابن فالن القبطي،إن إبراهيم ليس منك: »عليه وآله
 . اذهب فاقتله!  يا عيل:قال
إذا بعثتني أكون كاملسامر ! »صىل اهللا عليه وآله« يا رسول اهللا :فقلت

 ! أو أتثبت؟،املحمى يف الوبر
  . ال، بل تثبت:قال

 فطرحت نفيس ،يهستند إىل حائط فطرح نفسه فا فلام نظر إيل تفذهب
عىل أثره، فصعد عىل نخل فصعدت خلفه، فلام رآين قد صعدت رمى 

  . فإذا ليس له يشء مما يكون للرجال،بإزاره
احلمد هللا : ، فقال»صىل اهللا عليه وآله«فجئت فأخربت رسول اهللا 

 !. الذي رصف عنا السوء أهل البيت؟
 .  اللهم نعم:فقالوا
 . )١( اللهم اشهد:فقال

  :دات يف رواية الطربسي ـ زيا٤
 :وورد يف رواية الطربيس زيادة عىل ما تقدم بصورة متفرقة ما ييل

 هل فيكم من بايع البيعتني ـ بيعة الفتح وبيعة ، نشدتكم باهللا:قال

                                     
غاية  و٣٢٩ ـ ٣١٥ ص٣١جبحار األنوار  و٥٦٣ ـ ٥٥٣صلصدوق لاخلصال  )١(

 .١٩٦ ص٣جاملرام 



  ٢٤١                                        ..ألهل الشورى ×مناشدات علي : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !. الرضوان ـ غريي؟
 .  ال:قالوا
 . ! هل فيكم أحد عرف الناسخ من املنسوخ، غريي؟، نشدتكم باهللا:قال
 .  ال:قالوا
 يف »عليه السالم« هل فيكم أحد عاين جربئيل ، نشدتكم باهللا:قال

 !. مثال دحية الكلبي، غريي؟
 .  ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد أخو رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 !.  يف السفر، غريي؟هيف احلرض ورفيق» وآله
 .  ال:قالوا
يات من القرآن  هل فيكم من سامه اهللا يف عرش آ، نشدتكم باهللا:قال

 !. مؤمنا، غريي؟
 .  ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد ناول رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 !.  فرمى به يف وجوه الكفار فاهنزموا، غريي؟،قبضة من تراب» وآله
 .  ال:قالوا
 !. يته، غريي؟ؤ هل فيكم أحد اشتاقت اجلنة إىل ر، نشدتكم باهللا:قال
 .  ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد شهد وفاة رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال



  ١٥ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٢٤٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !. ، غريي؟»وآله
 .  ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد غسل رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 !. وكفنه، غريي؟» وآله
 .  ال:قالوا
صىل اهللا « هل فيكم أحد ورث سالح رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال
 !. رايته وخامته، غريي؟و» عليه وآله
 .  ال:قالوا
 : هل فيكم أحد نودي باسمه يوم بدر، نشدتكم باهللا:قال

 يلــــــــــى إال عــــتـــــوال ف    ارـــــقــفــف إال ذو الـيــ سال
 !. غريي؟
 .  ال:قالوا
صىل اهللا « هل فيكم أحد خيصف نعل رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال
 !. ، غريي؟»عليه وآله
 .  ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 !.  وأقوهلم باحلق، غريي؟،اللهم عيل أحب اخللق إيل: »وآله
 .  ال:قالوا
 وجاء ، هل فيكم أحد استقى مائة دلو بامئة مترة، نشدتكم باهللا:قال



  ٢٤٣                                        ..ألهل الشورى ×مناشدات علي : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !. و جائع ـ غريي؟ـ وه» صىل اهللا عليه وآله«بالتمر فأطعمه رسول اهللا 
 .  ال:قالوا
،  وميكائيل، هل فيكم أحد سلم عليه جربئيل، نشدتكم باهللا:قال

 !. وإرسافيل يف ثالثة آالف من املالئكة يوم بدر، غريي؟
 .  ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد مشى مع رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 حلديقة؟ ما أحسن هذه ا: فمر عىل حديقة، فقلت» وآله
 وحديقتك يف اجلنة أحسن من :»صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 

حديقتك :  كل ذلك يقول رسول اهللا،حتى مررت عىل ثالث حدائق.. هذه
 !. يف اجلنة أحسن من هذه، غريي؟

 .  ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 !.  وأول من يصافحني يوم القيامة، غريي؟،آمن يبأنت أول من : »وآله
 .  ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 ،ـ فإنه أمري املؤمنني! أول طالع يطلع عليكم من هذا الباب ـ يا أنس: »وآله
 . وأوىل الناس بالناس، وخري الوصيني،وسيد املسلمني
 . من األنصار، فكنت أنا الطالعًم اجعله رجال الله:فقال أنس

 ما أنت يا أنس بأول :النس» صىل اهللا عليه وآله«فقال له رسول اهللا 
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 !. رجل أحب قومه، غريي؟
 .  ال:قالوا
ُإنام وليكم {:  هل فيكم أحد نزلت فيه هذه اآلية، نشدتكم باهللا:قال ُُّ َِّ َ َ ِ

َّاهللاُ ورسوله والذين آمنوا ال َّ ُُ َ ُ ََ َ َ ُ ْذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم َِ ُ ُ ُُ َ َ َّ ََ َ ََّ َُ ْ ََ ِ ِ
َراكعون ُ ِ  ! غريي؟، )١(}َ
 .  ال:قالوا
َإن األبرار {:  نشدتك باهللا هل فيكم أحد أنزل اهللا فيه ويف ولده:قال َ ْ َ ْ َّ ِ

ًيرشبون من كأس كان مزاجها كافورا ُْ َ َ ََ ُ ْ َُ ِ َِ ٍَ ْ َ  !. إىل آخر السورة، غريي؟ }َ
  . ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد علمه رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 !.  كل كلمة مفتاح الف كلمة، غريي؟،ألف كلمة» وآله
 .  ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد ناجاه رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 !؟ دونناًناجيت عليا: يوم الطائف، فقال أبو بكر وعمر» وآله
 بل اهللا أمرين بذلك، ، ما أنا ناجيته:» اهللا عليه وآلهصىل«فقال هلم 

 . !غريي؟
 .  ال:قالوا

                                     
 . من سورة املائدة٥٥اآلية ) ١(



  ٢٤٥                                        ..ألهل الشورى ×مناشدات علي : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال
 يدخل بشفاعتك اجلنة أكثر اخللق ،أنت أقرب اخللق مني يوم القيامة: »وآله

 !. من ربيعة ومرض، غريي؟
 .  ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ،هللا نشدتكم با:قال

 !. أنت تكسى حني أكسى، غريي؟! يا عيل: »وآله
 .  ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 !. أنت خري البرش بعد النبيني، غريي؟: »وآله
 .  ال:قالوا
صىل اهللا عليه « له رسول اهللا  هل فيكم أحد قال، نشدتكم باهللا:قال

 !.  تفرق بني احلق والباطل، غريي؟،أنت الفاروق: »وآله
 .  ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 !.  يوم القيامة بعد النبيني، غريي؟ًأنت أفضل اخلالئق عمال: »وآله
 .  ال:قالوا
صىل اهللا «كم أحد كان يبعث إىل رسول اهللا  هل في، نشدتكم باهللا:قال
 !. خبار، غريي؟ وخيربه األ،الطعام وهو يف الغار» عليه وآله
 .  ال:قالوا
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صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال
 !. ال رس دونك، غريي؟: »وآله

 .  ال:قالوا
صىل اهللا عليه «هللا  هل فيكم أحد قال له رسول ا، نشدتكم باهللا:قال

 !.  وصاحبي من أهيل، غريي؟، ووزيري،أنت أخي: »وآله
 .  ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 !. أنت أقدمهم سلام، وأفضلهم علام، وأكثرهم حلام، غريي؟: »وآله
 .  ال:قالوا
صىل اهللا عليه «النبي  هل فيكم أحد عرض عليه ، نشدتكم باهللا:قال

 .االسالم» وآله
 .  أنظرين حتى ألقى والدي:فقال له

 .  فإهنا أمانة عندك:»صىل اهللا عليه وآله«فقال النبي 
 !. ن كانت أمانة عندي فقد أسلمت، غريي؟إ و:فقلت
 .  ال:قالوا

» صىل اهللا عليه وآله« هل فيكم رجل ناجى رسول اهللا :ويف نص آخر(
 !ني يدي نجواه صدقة غريي؟عرش مرات، يقدم ب

 ). ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال



  ٢٤٧                                        ..ألهل الشورى ×مناشدات علي : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !.  ومن سبني فقد سب اهللا، غريي؟، فقد سبنيًمن سب عليا: »وآله
 .  ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 !. اتلك، وعادى اهللا من عاداك، غريي؟قاتل اهللا من ق: »وآله
 .  ال:قالوا
 هل فيكم أحد صىل قبل الناس بسبع سنني ، نشدتكم باهللا:قال

 . !وأشهر، غريي؟
 .  ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

ذ أنا يوم القيامة آخذ بحجزة ريب ـ واحلجزة النور ـ وأنت آخ: »وآله
 !.  وأهل بيتي آخذون بحجزتك، غريي؟،بحجزيت
 .  ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 !.  وبغضك بغيض، غريي؟، وحبك حبي،أنت كنفيس: »وآله
 .  ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 !. ، غريي؟ً ونارصاً وعضداًجعله يل عونااللهم ا: »وآله
 .  ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال



  ١٥ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٢٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !.  وأنت يعسوب املؤمنني، غريي؟،املال يعسوب الظلمة: »وآله
 .  ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 أقومهم بأمر اهللا، وأوفاهم بعهد اهللا، وأعلمهم بالقضية، أنت: »وآله
 !. وأقسمهم بالسوية، وأعظمهم عند اهللا مزية، غريي؟

 .  ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

فضلك عىل هذه األمة كفضل الشمس عىل القمر، وكفضل القمر : »وآله
 !. عىل النجوم، غريي؟

 .  ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 !. الناس من أشجار شتى وأنا وأنت من شجرة واحدة، غريي؟: »وآله
 .  ال:قالوا
 هل فيكم أحد ريض اهللا عنه يف آيتني من القرآن، ، نشدتكم باهللا:قال
 !. غريي؟
 .  ال:قالوا
صىل اهللا عليه «ل فيكم أحد قال له رسول اهللا  ه، نشدتكم باهللا:قال

 وموعد شيعتك احلوض إذا خافت األمم ووضعت ،موعدك موعدي: »وآله
 . !املوازين، غريي؟



  ٢٤٩                                        ..ألهل الشورى ×مناشدات علي : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 !. اللهم إين أحبه فأحبه، اللهم إين أستودعكه، غريي؟: »وآله
 .  ال:لواقا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

مر أنت حتاج الناس فتحجهم بإقامة الصالة، وإيتاء الزكاة، واأل: »وآله
 !. باملعروف، والنهي عن املنكر، وإقامة احلدود، والقسم بالسوية، غريي؟

 .  ال:قالوا
صىل اهللا عليه «ول اهللا  هل فيكم أحد أخذ رس، نشدتكم باهللا:قال

أال إن : يوم بدر بيده فرفعها حتى نظر الناس إىل بياض إبطه ويقول» وآله
 فإنه وليكم، ، فوازروه وناصحوه وصدقوه،هذا ابن عمي ووزيري

 !. غريي؟
 .  ال:قالوا
َويؤثرون { : هل فيكم أحد أنزلت فيه هذه اآلية، نشدتكم باهللا:قال ُْ ُِ َ

َعىل أنفسهم و َْ ِ َِ ُ ْ ُلو كان هبم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم َ ُ َ ُْ َّ ْ َ َ َ َْ ِ ِ َِ َ ٌ َُ َ ْ َُ َ ِ ِ َ َ
َاملفلحون ُ ِ ْ  !. ، غريي؟)١(}ُْ
 .  ال:قالوا

                                     
 . من سورة احلرش٩اآلية ) ١(



  ١٥ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٢٥٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ! هل فيكم أحد كان جربئيل أحد ضيفانه، غريي؟، نشدتكم باهللا:قال
 .  ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد أعطاه رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 يل حتنطني به، ً ثلثا:ًأقسمه أثالثا:  من حنوط اجلنة، ثم قالً حنوطا»وآله
 !.  لك، غريي؟ً البنتي، وثلثاًوثلثا

 .  ال:قالوا
صىل « هل فيكم أحد كان إذا دخل عىل رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 !.  وهتلل له وجهه، غريي؟،حياه وأدناه» اهللا عليه وآله
 .  ال:قالوا
صىل اهللا عليه « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، نشدتكم باهللا:قال

 !. أنا أفتخر بك يوم القيامة إذا افتخرت األنبياء بأوصيائها، غريي؟: »وآله
 . ال:قالوا
أدى اهللا : »صىل اهللا عليه وآله« فهل فيكم أحد قال له رسول اهللا :قال

 !. عن أمانتك، أدى اهللا عن ذمتك، غريي؟
 .  ال:قالوا
 فأداها إىل ،يكم أحد فتح حصن خيرب، وسبا بنت مرحب فهل ف:قال

 !. ، غريي؟»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 .  ال:قالوا
أنت : »صىل اهللا عليه وآله« فهل فيكم أحد قال له رسول اهللا :قال



  ٢٥١                                        ..ألهل الشورى ×مناشدات علي : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !.  وتذر فيها كل كافر، غريي؟ا، خترج منها من زك،قسيم النار
 .  ال:قالوا
ترد عيل : »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا  هل فيكم أحد قال له :قال

 مبيضة وجوههم، ويرد عيل عدوك ،احلوض أنت وشيعتك رواء مرويني
 !.  مسودة وجوههم، غريي؟، مفحمني،ظامء مظمئني
 .  ال:قالوا

 أما إذا :»صلوات اهللا عليه وآله ورضوانه«ثم قال هلم أمري املؤمنني 
صىل اهللا عليه « قول نبيكم  واستبان لكم ذلك من،أقررتم عىل أنفسكم

 وال ، فعليكم بتقوى اهللا وحده ال رشيك له، وأهناكم عن سخطه،»وآله
 وردوا احلق إىل أهله، واتبعوا سنة نبيكم، فإنكم إذا خالفتم .تعصوا أمره

 . )١(خالفتم اهللا، فادفعوها إىل من هو أهلها وهي له
  : ـ زيادات رواية ابن شاذان٥

 :ن شاذان وردت الفقرات التالية بصورة متفرقةويف رواية الروضة الب
ً مكانا» صىل اهللا عليه وآله«أم هل فيكم أحد أعظم عند رسول اهللا 

  !مني؟

                                     
مستدرك هنج (مصباح البالغة  و٢١٠ـ  ١٩٢ ص١جلطربيس لحتجاج اإل )١(

اإلمام  و٣٤٤ ـ ٣٣٠ ص٣١جبحار األنوار  و٢٣١ ـ ٢١٥ ص٣ج) غةالبال
 .٧١٨صلهمداين ل» عليه السالم«عيل بن أيب طالب 



  ١٥ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٢٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سهم القرابة وسهم : أم هل فيكم أحد من كان يأخذ ثالثة أسهم
 !. اخلاصة وسهم اهلجرة، غريي؟

ي عرش باثنت» صىل اهللا عليه وآله«أم هل فيكم أحد جاء إىل رسول اهللا 
 !. مترة، غريي؟

بيده يوم غدير » صىل اهللا عليه وآله«أم هل فيكم أحد أخذ رسول اهللا 
من كنت مواله فعيل مواله، اللهم وال من وااله وعاد من : خم وقال

 !. فهل كان يف أحد، غريي؟! عاداه، وليبلغ احلارض الغائب؟
ْقل {: أم هل فيكم من أمر اهللا عز وجل بمودته يف القرآن حيث يقول ُ

ًال أسألكم عليه أجرا َ ُْ ََ َِ ْ ْ ُْ َ َ إال املودة يف القربىَ َّ َْ ُ ْ ِ َ َ َّ ، هل قال من قبل الحد، )١(}ِ
 !. غريي؟

 وميكائيل عن شامله، ،أم هل فيكم من قاتل وجربئيل عن يمينه
 !. غريي؟

 . )٢(!وليه، غريي؟: أم هل فيكم من سامه اهللا عز وجل
  : ـ زيادات يف رواية الديلمي٦

 :اء يف رواية الديلمي فقرات أخرى، هيوج
ُيا أهيا الذين آمنوا {:  فهل فيكم أحد أمر بقول اهللا عز وجل:قال َ ََ َ ِ َّ َ ُّ َ

                                     
 . من سورة الشورى٢٣اآلية ) ١(
ـ ١١٧صالروضة يف فضائل أمري املؤمنني ) ٢( ـ ٣٦٠ ص٣١جبحار األنوار  و١١٩   ٣٦٣. 



  ٢٥٣                                        ..ألهل الشورى ×مناشدات علي : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْأطيعوا اهللاَ وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم ْ ُ َُّ ْ ِ ِ ِِ َ ْ ِ ُ َ ََ ُ َ  . ! سواي؟)١(}َُ
 .  اللهم ال:قالوا
وكفله، » يه وآلهصىل اهللا عل« هللا فهل فيكم أحد نرص أبوه رسول ا:قال
 !. غريي؟
 .  اللهم ال:قالوا
 فهل فيكم من سلم عليه يف ساعة واحدة ثالثة آالف من :قال
 ملا جئت باملاء إىل ، ليلة القليبل وفيهم جربئيل وميكائيل وإرسافي،املالئكة

 !. ، غريي؟»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 .  ال:قالوا
إين : »صىل اهللا عليه وآله«  فهل فيكم أحد قال له رسول اهللا:قال

 !.  وستقاتل أنت ـ يا عيل ـ عىل تأويله، غريي؟،قاتلت عىل تنزيل القرآن
 .  ال:قالوا
 حيث قبض ، فهل فيكم أحد بعث اهللا عز وجل إليه بالتعزية:قال

 إذ سمعنا ، تبكيه»عليها السالم«وفاطمة » صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
:  يقول ـ نسمع حسه وال نرى شخصه وهو يقول ـً عىل الباب وقائالًحسا

  ..السالم عليكم أهل البيت ورمحة اهللا وبركاته
 من كل ً إن يف اهللا خلفا:ربكم عز وجل يقرئكم السالم ويقول لكم

                                     
 . من سورة النساء٥٩اآلية ) ١(



  ١٥ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٢٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من كل فوت، فتعزوا بعزاء اهللا، ًمصيبة، وعزاء من كل هالك، ودركا
يبقون، والسالم واعلموا أن أهل األرض يموتون، وأن أهل السامء ال 

 .عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 أربعة ال خامس لنا سوى ، واحلسني، واحلسن،وأنا يف البيت وفاطمة

 !. مسجى بيننا، غرينا؟» صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 .  ال:قالوا
إين تارك : قال» صىل اهللا عليه وآله« فهل تعلمون أن رسول اهللا :قال

هنام لن يفرتقا حتى يردا عيل أ و،رتيت أهل بيتيفيكم الثقلني كتاب اهللا وع
  !احلوض، وإنكم لن تضلوا ما اتبعتمومها واستمسكتم هبام؟

 .  نعم:قالوا
َوالسابقون {:  فهل أحد ذكره اهللا عز وجل بام ذكرين إذ قال:قال ُ ِ َّ َ
َالسابقون ُ ِ َأولئك املقربون َّ ُ َّ َ َُ َ ِ  !. ، غريي؟)١(}ُ
 !.  اهللا ورسوله؟ فهل سبقني منكم أحد إىل:قال
 .  ال:قالوا
يف » صىل اهللا عليه وآله« فهل فيكم أحد كان صاحب رسول اهللا :قال

 !. املواطن كلها، غريي؟
 .  ال:قالوا

                                     
 .سورة الواقعة من ١١ و ١٠ اآليتان) ١(



  ٢٥٥                                        ..ألهل الشورى ×مناشدات علي : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فاستأذنت اهللا تعاىل يف ، فهل فيكم أحد اشتاقت املالئكة إىل رؤيته:قال
 !. زيارته، غريي؟
 .  ال:قالوا
يف أهله » صىل اهللا عليه وآله«  فهل فيكم أحد استخلفه رسول اهللا:قال

 !. أزواجه إليه من بعده، غريي؟) طالق(وجعل أمر ، )وماله(
 .  ال:قالوا
عىل كتفه » صىل اهللا عليه وآله« فهل فيكم أحد محله رسول اهللا :قال

 !. حتى كرس األصنام التي كانت عىل الكعبة، غريي؟
 .  ال:قالوا
يف » صىل اهللا عليه وآله«  فهل فيكم أحد اضطجع هو ورسول اهللا:قال

 !. حلاف واحد إذ كفلني، غريي؟
 .  ال:قالوا
صىل اهللا عليه « فهل فيكم أحد كان أول داخل عىل رسول اهللا :قال

 !.  وال حيجب عنه، غريي؟،وآخر خارج من عنده» وآله
 .  ال:قالوا
َويطعمون الطعام{:  فهل فيكم من نزلت فيه ويف زوجته وولديه:قال ُ َُ ََّ َْ ِ 

ًعىل حبه مسكينا َِ ِ ِْ ِّ ُ ً ويتيامَ ِ َ ً وأسرياَ ِ َ إىل سائر ما اقتص اهللا تعاىل من ذكرنا .. )١(}َ

                                     
 . من سورة هل أتى٨اآلية ) ١(



  ١٥ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٢٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !. يف هذه السورة، غريي؟
 .  ال:قالوا
ِّأجعلتم سقاية احلاج {:  فهل فيكم أحد نزلت فيه هذه اآلية:قال َ ََ َ َ َْ ِْ ُ َ

َوعامرة املسجد احلرام كمن آمن باهللاِ و َ ْ َِ ََ َ َ ْ ََ َِ َ َِ ِِ ِاليوم اآلخر وجاهد يف سبيل َ ِ َِ َِ َ َ َ َ ِْ َ ْ ِ ْ
 !. ، غريي؟)١(}اهللاِ

 . ال:قالوا
ًأفمن كان مؤمنا{:  فهل فيكم أحد أنزل اهللا تعاىل فيه:قال ِ ْ َُ ََ ْ َ َ كمن كان َ َ َْ َ
ًفاسقا ِ َ ال يستوونَ ُ َ ْ َ  . !إىل آخر ما اقتص اهللا تعاىل من خرب املؤمنني، غريي؟ )٢(}َ

 .  ال:قالوا
كم أحد أنزل اهللا فيه ويف زوجته وولديه آية املباهلة،  فهل في:قال

 !. ، غريي؟»صىل اهللا عليه وآله«وجعل اهللا عز وجل نفسه نفس رسول اهللا 
 .  اللهم ال:قالوا
من املهراس » صىل اهللا عليه وآله« فهل فيكم أحد سقى رسول اهللا :قال

 !.  وأحجم عن ذلك أصحابه، غريي؟،ملا اشتد ظمأه
  . ال:قالوا
اللهم إين : »صىل اهللا عليه وآله« فهل فيكم أحد قال له رسول اهللا :قال

                                     
 . من سورة التوبة١٩ اآلية) ١(
 . من سورة السجدة١٨اآلية ) ٢(
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ِرب ارشح يل صدري{: أقول كام قال عبدك موسى ْ َ ْ ِِّ َْ ِويرس يل أمري َ ْ ِّ ََ ِ ْ ْواحلل  َ ُ ْ َ
ِعقدة من لساين َ ِ ِْ ًُ َ ِيفقهوا قويل ْ َ َْ ُ ْ ًواجعل يل وزيرا َ ِ ِْ َ َ ْ ِ من أهيلَ ْ َْ ِهارون أخي ِ َ َ ُ ِاشدد به َ ِ ْ ُ ْ 

ِأزري ْ  !.  إال النبوة، غريي؟»عليه السالم«إىل آخر دعوة موسى  )١(}َ
 . ال:قالوا
إن من : »صىل اهللا عليه وآله« فهل فيكم أحد قال له رسول اهللا :قال

 !.  يدخل يف شفاعته اجلنة مثل ربيعة ومرض، غريي؟ًشيعتك رجال
 .  ال:قالوا
أنت : »عليه وآلهصىل اهللا « فهل فيكم أحد قال له رسول اهللا :قال

 ويرد عدوكم ظامء ، تردون يوم القيامة رواء مرويني،وشيعتك هم الفائزون
 . !مقمحني، غريي؟

 .  ال:قالوا
من أحب : »صىل اهللا عليه وآله« فهل فيكم أحد قال له رسول اهللا :قال

 ومن أحبني فقد أحب اهللا تعاىل، ومن أبغضها ،هذه الشعرات فقد أحبني
 ومن آذاين فقد آذى اهللا تعاىل، ومن آذى اهللا ،ي وآذاينوآذاها فقد أبغضن

 . تعاىل لعنه اهللا وأعد له جهنم وساءت مصريا
  !؟»صىل اهللا عليه وآله« وما شعراتك هذه يا رسول اهللا :فقال أصحابه

 !.  واحلسني، غريي؟، واحلسن، وفاطمة، عيل:قال

                                     
 . من سورة طه٣١ ـ ٢٥اآليات ) ١(



  ١٥ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٢٥٨
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 .  ال:قالوا
أنت : » اهللا عليه وآلهصىل« فهل فيكم أحد قال له رسول اهللا :قال

 واملال يعسوب الظاملني، وأنت الصديق األكرب، وأنت ،يعسوب املؤمنني
 !.  الذي يفرق بني احلق والباطل، غريي؟،الفاروق األعظم
 .  ال:قالوا
باجلحفة » صىل اهللا عليه وآله« فهل فيكم أحد قال له رسول اهللا :قال

 . أطاعني فقد أطاع اهللا ومن،من أطاعك فقد أطاعني: بالشجريات من خم
 !.  ومن عصاين فقد عىص اهللا تعاىل، غريي؟،ومن عصاك فقد عصاين

 .  ال:قالوا
بينه وبني » صىل اهللا عليه وآله« فهل فيكم أحد كان رسول اهللا :قال
 !. زوجته؟
 .  ال:قالوا
» صىل اهللا عليه وآله« فهل فيكم أحد جلس بني رسول اهللا :قال

ال سرت دونك يا عيل، : »صىل اهللا عليه وآله« اهللا وزوجته، فقال له رسول
 !. غريي؟
 .  ال:قالوا
 ثم مشى ، فهل فيكم أحد احتمل باب خيرب يوم فتحت حصنها:قال
 فلم يقلوه من ً فعاجله بعد ذلك أربعون رجال،ثم ألقاه، )مئة ذراع(به ساعة 

 !. األرض، غريي؟



  ٢٥٩                                        ..ألهل الشورى ×مناشدات علي : الفصل السادس
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 .  ال:قالوا
أنت معي : »صىل اهللا عليه وآله«  فهل فيكم أحد قال له رسول اهللا:قال
 !.  ومنزلك جتاه منزيل يف اجلنة، غريي؟،يف قرصي
 .  ال:قالوا
أنت أوىل : »صىل اهللا عليه وآله« فهل فيكم أحد قال له رسول اهللا :قال

 وعادى اهللا من عاداك، وقاتل ،الناس بأمتي من بعدي، واىل اهللا من واالك
 !. اهللا من قاتلك بعدي، غريي؟

 .  ال:لواقا
سبع » صىل اهللا عليه وآله« فهل فيكم أحد صىل مع رسول اهللا :قال

 !.  قبل الناس، غريي؟ًسنني وأشهرا
 .  ال:قالوا
إنك عن : »صىل اهللا عليه وآله« فهل فيكم أحد قال له رسول اهللا :قال

 ،أحدمها أمحر: يمني العرش يا عيل يوم القيامة يكسوك اهللا عز وجل بردين
 !. رض، غريي؟واآلخر أخ
 .  ال:قالوا
من فاكهة » صىل اهللا عليه وآله« فهل فيكم أحد أطعمه رسول اهللا :قال

ال ينبغي أن يأكله يف الدنيا :  وقال»عليه السالم«اجلنة ملا هبط هبا جربئيل 
 !.  أو ويص نبي، غريي؟،إال نبي
 .  ال:قالوا



  ١٥ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٢٦٠
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أنت أقومهم : »لهصىل اهللا عليه وآ« فهل فيكم أحد قال له رسول اهللا :قال
وأقسمهم بالسوية، وأرأفهم  بأمر اهللا، وأوفاهم بعهد اهللا، وأعلمهم بالقضية،

 . !بالرعية، غريي؟
 .  ال:قالوا
أنت : »صىل اهللا عليه وآله« فهل فيكم أحد قال له رسول اهللا :قال

 !.  خترج منها من آمن وأقر، وتدع فيها من كفر، غريي؟،قسيم النار
 .  ال:قالوا
فانفجرت، ! انفجري:  فهل فيكم أحد قال للعني وقد غاضت:قال

واملسلمون معه » صىل اهللا عليه وآله« وأقبل رسول اهللا ،فرشب منها القوم
 !.  ومألوا رواياهم، غريي؟، ورشبت خيلهم،فرشب ورشبوا
 .  ال:قالوا
 من ًحنوطا» صىل اهللا عليه وآله«فهل فيكم أحد أعطاه رسول اهللا : قال
 ً البنتي، وثلثاً يل حنطني به، وثلثاً ثلثا:ًقسم هذا أثالثاا: نة، قالحنوط اجل

 !. لك، غريي؟
 .  ال:قالوا
 ، وأنعم عليه به،فام زال يناشدهم ويذكر هلم ما أكرمه اهللا تعاىل .. :قال

 : ودنت الصالة، ثم أقبل عليهم وقال،حتى قام قائم الظهرية
 سببي الذي ذكرت، فعليكم  وبان لكم من،أما إذا أقررتم عىل أنفسكم

 فال تعرضوا له وال تضيعوا ،بتقوى اهللا وحده، وأهناكم عن سخط اهللا
» صىل اهللا عليه وآله«أمري، وردوا احلق إىل أهله، واتبعوا سنة نبيكم 
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 فقد سمع ذلك منه ،وسنتي من بعده، فإنكم إن خالفتموين خالفتم نبيكم
 .ه أهلمجيعكم، وسلموها إىل من هو هلا أهل وهي ل

 وال ً ما أنا بالراغب يف دنياكم، وال قلت ما قلت لكم افتخارا،أما واهللا
 .. تزكية لنفيس، ولكن حدثت بنعمة ريب، وأخذت عليكم باحلجة

 : وهنض إىل الصالة، قال
 قد فضل اهللا عيل بن أيب :فتوامر القوم فيام بينهم وتشاوروا، فقالوا
 وجيعلكم ، عىل أحدًأحداطالب بام ذكر لكم، ولكنه رجل ال يفضل 

ومواليكم سواء، وإن وليتموه إياها ساوى بني أسودكم وأبيضكم، ووضع 
، وألينكم ً فهو أقدمكم ميالدا،السيف عىل عاتقه، ولكن ولوها عثامن

 .)١(عريكة، وأجدر أن يتبع مرستكم، واهللا رؤوف رحيم
 
 
 
 
 
 

                                     
 ٥٧ ـ ٥١ص ٢جإرشاد القلوب  عن ٣٨٣ ـ ٣٧٢ ص٣١جبحار األنوار  )١(

 .٣٢٣ ص٢جحلية األبرار  و٥٤٥صلطويس لاألمايل : وراجع
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  :الفصل السابع
 

  ..ديث املناشدةإيضاحات عامة حل
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  :مع حديث املناشدة
 التي نذكرها ضمن ،إن لنا مع املناشدات املتقدمة العديد من الوقفات

 :العناوين التالية
  :مصادر حديث املناشدة

ًطوال تارة وخمترصا أخرىروي حديث املناشدة م ختالف يف مع ا.. ً
قترص عىل ذكر فقرة واحدة، وهناك من يذكر فهناك من ي.. مراتب اختصاره

فقرتني، أو ثالثة، وهناك من يذكر العديد من الفقرات، تصل إىل نصف 
 ..صفحة، أو صفحة أو صفحتني، أو صفحات، يسرية تارة وكثرية أخرى

عليه «ولكنها تتفق كلها عىل أن ثمة مناشدة حصلت من قبل عيل 
 ..ألصحاب الشورى» السالم

 : ن املصادر التي ذكرت ذلك، وهي التاليةوإليك طائفة م
 .٣١٤ ح٣١٣املناقب للخوارزمي ص
 .٣٢٢ـ ١٩ ص١وفرائد السمطني ج
 .٧٢٦ ـ ٧١٦ ص٥وكنز العامل ج

 ، عن كتاب الطري للحاكم النيسابوري٣٨٧ و٣٨٦وكفاية الطالب ص
 .١٥٧ و١٥٦ ص٢ولسان امليزان ج
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 .٤٤٢ و٤٤١ ص١وميزان اإلعتدال ج
 .٤٣٦ ـ ٤٣١ ص٤٢جوتاريخ مدينة دمشق 

 .٥٥٣ ص٢واخلصال ج
 .٣١٥ ص٣١جاألنوار وبحار 

 .١٦٨ و١٦٧ ص٦ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج
 .٣٥ ص٣ج) مطبوع هبامش اإلصابة(واإلستيعاب 

 .٣٦٣ ـ ٣٦١ ص١والآليل املصنوعة ج
 .٥٦٤وغاية املرام ص

 .١٥٦ و١٢٦والصواعق املحرقة ص
 ٥٥٤ وص٦٦٧ ح٣٢٢: ويف ط أخرى (٢١٢ و٧واألمايل للطويس ص

 .)١٦٦ و١٥٩ ص١ وج٣٤٣ ص١ج) ط أخرى(ويف ) ١١٦٩ح
 .٢٥٨ ح٢١١ ص١والضعفاء الكبري للعقييل ج
 .٣٨٢ ص٢والتاريخ الكبري للبخاري ج

 .والغدير البن جرير الطربي، ورواه الذهبي عنه
 .ورواه الطرباين بطوله

 .والدارقطني
 املجموع  يف١٤٠الورق ) خمطوط(واألمايل للحسني بن هارون الضبي 

 .. يف املكتبة الظاهرية٢٢
 .وعن ابن مردويه
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 .يف جماميع املكتبة الظاهرية) خمطوط(واألمايل لعيل بن عمر القزويني 
 البن املغازيل ص» عليه السالم«ومناقب اإلمام عيل بن أيب طالب 

 .١٥٥ ح١١٢
 .١٦٧ و١٦٦ ص٢ عن أيب ذر، وج١٦٦ و١٦٥ ص٢ومجع اجلوامع ج

 .٢٨ ص١٢لرازي جوالتفسري الكبري ل
 .١١٦ ص١والدر النظيم ج
 .وابن عقدة

 .١٥٨  و١٥٧ ص١٦وخمترص تاريخ دمشق ج
 .٥١ ص٢جإرشاد القلوب للديلمي و
 .٤١١ ص٢الطرائف البن طاووس جو
 ....و... و

  :سند روايات املناشدة
: تقدم نقل ابن عساكر عن العقييل قوله عن سند إحدى روايتي أيب الطفيل

 .)١(»..احلارث بن حممد: رجل مل يسمه زافر، والثاين: نفيه رجالن جمهوال«
وهذا من عمل ابن محيد، أسقط الرجل، : قال أبو جعفر العقييل «:وقال

. ّوأراد أن جيود احلديث، والصواب ما قاله حيي بن املغرية، وحيي بن املغرية ثقة
                                     

رشح إحقاق احلق  و٧٢٦ ص٥ وكنز العامل ج٤٣٥ ص٤٢ دمشق جتاريخ مدينة) ١(
 .٣٢٤ ص٣١ج )امللحقات(
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 .)١(»وهذا احلديث ال أصل له عن عيل
 .)٢( مل يتابع زافر عليه:وعن البخاري

فهذا من عمل ابن محيد، أراد أن جيوده،  «:وقال الذهبي عن العقييل
 .)٣(»فأفسد، وهو خرب منكر: قلت

 .)٤(»فهذا غري صحيح، وحاشا أمري املؤمنني من قول هذا «:وقال
 .)٥( لعل اآلفة يف هذا احلديث من زافر:قال العسقالين

 .)٦(افروحكم ابن اجلوزي عىل احلديث املذكور بالوضع، ملكان ز
 :ونقول

                                     
املوضوعات  و٢١٢ ص١جضعفاء العقييل  و٤٣٦ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق  )١(

 . ١٥٧ ص٢ولسان امليزان ج ٣٨٠ ص١جبن اجلوزي ال
 ٥ وكنز العامل ج١٥٦ ص٢ ولسان امليزان ج٤٤١ ص١ميزان اإلعتدال ج) ٢(

 . ٣٢٥ و ٣٢٤ ص٣١ج )امللحقات(قاق احلق رشح إح و٧٢٦ص
 ٥ وراجع كنز العامل ج١٥٦ ص٢ ولسان امليزان ج٤٤١ ص١ميزان اإلعتدال ج) ٣(

 . ٧٢٦ص
 . ٧٢٦ ص٥ وكنز العامل ج٤٤٢ ص١ميزان اإلعتدال ج) ٤(
 رشح إحقاق احلق  و٧٢٦ ص٥ وكنز العامل ج١٥٧ ص٢ان جلسان امليز) ٥(

 .٣٢٥ ص٣١ج )امللحقات(
 ٣٦٣ ـ ٣٦١ص ١الآليل املصنوعة ج و٣٨٠ ص١جبن اجلوزي الات املوضوع )٦(

 .٣٢٥ ص٣١ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٧٢٦ ص٥وكنز العامل ج
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 إن ضعف السند ال حيتم احلكم بأن احلديث مكذوب وموضوع، ً:أوال
 ..  أو بحاله،يووال سيام إذا كان الضعف بسبب اجلهالة بالرا

ًبل حتى لو كان الراوي معروفا بالكذب، فإن ذلك ال يوجب احلكم 
عىل كل رواية تصدر عنه بأهنا مكذوبة، ألن الكاذب يروي الصحيح 

غاية األمر أن رواية املجهول، والكذاب ال تصلح لإلحتجاج . .بواملكذو
 هبا

 إن من يقرأ كالم ابن عساكر، والذهبي، والعقييل، والعسقالين :ًثانيا
وغريهم يتوهم أن املناشدات يف الشورى مل ترو إال هبذا السند، وعن 
خصوص أيب الطفيل عامر بن واثلة، بواسطة احلارث بن حممد، وزافر، 

مع أن مراجعة النصوص يف املصادر التي ذكرناها .. مل يذكر اسمهورجل 
 ً:فالحظ مثال..  فإن للرواية اسانيد عديدة،ًآنفا تعطي غري ذلك

 .السند املذكور يف اإلستيعاب
 .. والسند املذكور يف كفاية الطالب

  .املذكور يف تاريخ مدينة دمشق للنص األولوالسند 
  .وسند رواية الدر النظيم

  .لسند الذي ذكره ابن عقدة كام يف أمايل الطويسوا
  .الغدير: وما عن الطربي يف كتابه

  .وما أورده يف كنز العامل عن أيب ذر
 .ًوما ذكره يف خمترص تاريخ دمشق أيضا وغري ذلك
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:  اعترب ابن أيب احلديد املعتزيل رواية املناشدة من املستفيض، وقال:ًثالثا
إنه قد صح : ًثروا، ثم ذكر نصا للمناشدة، قالإن الناس قد رووا ذلك فأك

 .)١(عنده
 هذا احلديث ال أصل له عن :وذلك يدل عىل عدم صحة قول بعضهم

 .»عليه السالم«عيل 
 فهذا غري صحيح، وحاشا أمري املؤمنني من :وال قول بعضهم اآلخر

ومل يتعرضوا .. وذلك ألهنم إنام ضعفوا أحد أسانيد احلديث. قول هذا
 وتنزيه أمري املؤمنني عن صدور مضمون املناشدة عنه ما هو إال .لسائرها

اجتهاد من القائل نشأ عن اعتقاد كونه مؤثرات أخرى ال يوافقه عليها أهل 
 ..العلم، ألهنم يرون أهنا ال تصلح إلثبات شئ من ذلك

 إن احلفاظ قد أخرجوا بعض األحاديث عن الضعفاء، ألجل :ًرابعا
 ..تهم عىل صحة رواياهتمقرائن توفرت لدهيم دل

 مل نعرف السبب يف حكم الذهبي عىل هذا احلديث بأنه منكر، ً:خامسا
ًوغري صحيح، وحاشا أمري املؤمنني من قول هذا، فإننا مل نجد فيه كفرا، وال 
ًغلوا، وال إنتقاصا، وال حتريفا، بل هو حيكي وقائع ثابته، وصحيحة، قد رواها  ً ً

 عىل اهللا وال عىل رسوله بيشء، فهل تذكري عيل األثبات، وليس فيها افتئات
 !بالوقائع الصحيحة منقصة له، وال بد من تنزهيه عنها؟» عليه السالم«

                                     
التحفة  و١٦١ ص١جالغدير  و١٦٧ ص٦ح هنج البالغة للمعتزيل جرش) ١(

 .٧صحتجاج بحديث الغدير املناشدة واإل و١٢٨صالعسجدية 
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  !:هل حديث املناشدة موضوع؟
ان حديث املناشدة هذا موضوع وإستدل عىل : وقد ادعى بعضهم

 :ذلك بأمرين ال يصح اإلستدالل هبام، ومها
  :ذلك غريه صلى القبلتني وك×علي الف ـ 

ويف هذا احلديث ما يدل عىل «:  عن حديث املناشدة:قال ابن عساكر
، وكل أصحاب الشورى قد )وصىل القبلتني: (أنه موضوع، وهو قوله

 .)١(»صلوا القبلتني
 : ونقول

 :إن هذا اإلستدالل غري صحيح، وذلك ملا ييل
 أن  لو سلمنا عدم صحة املناشدة هبذه الفقرة، فذلك ال يدل عىلً:أوال

 . من األساس كلهااملناشدة موضوعة
كان يف مكة يستقبل الكعبة » صىل اهللا عليه وآله«أنه : ذكروا :ًثانيا

 قد صىل »صلوات اهللا وسالمه عليه«إذا كان وبيت املقدس يف آن واحد، ف
 أنه كان قبل أن يبعث اهللا النبي :قبل الناس بسبع سنني أو أكثر، فذلك يعني

، إما بدين إبراهيم، وهو »صىل اهللا عليه وآله«ول اهللا ًرسوال يتعبد مع رس
َثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم {: دين احلنيفية، كام ورد يف قوله تعاىل َ ْ ْ َِّ ِْ ْ َ ِْ َِ َّ َ ُِ َّ َِ َ ََ

                                     
 .٤٣٦ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج) ١(
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َحنيفا وما كان من املرشكني ِ ِ ِِ ْ ًُ َ َ ََ َ صىل اهللا « أو بدين اإلسالم، فإن النبي )١(}َ
ذ صغره، كام أثبتناه يف كتابنا الصحيح من سرية النبي ًكان نبيا من» عليه وآله

 .اجلزء الثاين» صىل اهللا عليه وآله«
قد مجع يف صالته بني استقبال الكعبة وبيت » عليه السالم«فيكون 

فتصح املناشدة منه .. قبل أن يسلم أحد من الناساملكرمة املقدس يف مكة 
هنم يف تلك السبع سنني  قد صىل إىل القبلتني وحده دوهفإن.. هلم بذلك

 ..كلها
  :لعثمان زوجتان مثل فاطمة: ب

عليه «واستدل ابن عساكر عىل أن حديث املناشدة موضوع بقوله 
 وقد كان لعثامن مثل !؟»أفيكم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة«: »السالم

 .)٢(ما له من هذه الفضيلة وزيادة
 : ونقول

ًحدا غريي مل يتزوج بنت رسول  إن أ:مل يقل» عليه السالم« إنه ً:أوال
ًبل تزوج فالن بنتا أو بنتني للرسول : ، ليقال له»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

 !أفيكم له زوجة مثل زوجتي؟:  قال، بل»صىل اهللا عليه وآله«

                                     
 .  من سورة النحل١٢٣اآلية ) ١(
 . ٤٣٦ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج) ٢(
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 .)١(هي سيدة نساء العاملني»  السالماعليه« أن فاطمة :ومن املعلوم
 .)٢(حوراء إنسيةوهي 

                                     
 وجامع ٩٦ص) خمطوط( وجتهيز اجليش ٢٤١أرجح املطالب ص: راجع) ١(

ط (اة ـ وأشعة اللمعات يف رشح املشك٧٣٤ ص٧األحاديث للسيوطي ج
 ومناقب آل ٥١ وعيون املعجزات ص٢٢٨ ووسيلة النجاة ص٦٩٣ص ٤ج) لكهنو

 ٥ وأسد الغابة ج٢٧ ص٨جالبن سعد  والطبقات الكربى ١٣٧ ص٣أيب طالب ج
 ورشح إحقاق احلق ٤٦ واللمعة البيضاء للتربيزي ص٢٦٦ ص٨ وج٥٢٢ص
) امللحقات(إحقاق احلق : راجعو ٢٩٥ ص٣٣ وج٤٨ ص٢٥ وج٣٠ ص١٠ج
 وينابيع ١٢٧ ص٢ وسري أعالم النبالء ج١٩ ص١٩ عن كثري من املصادر وج١٠ج

 .١٨٣ ومرآة املؤمنني ص٨ ص٤عبود ج وفتح امللك امل١٩٨ص املودة
 ٢ج» عليه السالم«عيون أخبار الرضا  و٥٤٦صلصدوق لاألمايل  :راجع) ٢(

مناقب اإلمام و ١٤٩صروضة الواعظني و ٣٩٦صمعاين األخبار  و١٠٧ص
 ١١٨صلصدوق لالتوحيد  و١٩١ ص٢جلكويف ل» عليه السالم«أمري املؤمنني 

مناقب آل أيب  و١٩١ ص٢جيس لطربلحتجاج اإل و١٨٤ ص١جعلل الرشائع و
 و ٢٢٥ ص٣جمدينة املعاجز  و٢٣٩صلحيل لاملحترض  و١١٤ ص٣جطالب 
 ١٨ وج١٩٠ و ١٨٩ و ١٥١ و ١١٩ ص٨ وج٤ ص٤جبحار األنوار  و٤٢٣
 ٤٤ وج٤٣ و ١٨ و ٦ و ٤ ص٤٣ وج٨٢ ص٣٧ وج٣٦١ ص٣٦ وج٣٥١ص
عليه «اإلمام احلسني (العوامل  و٣٠٢ ص١جلجزائري لنور الرباهني  و٢٤١ص

 = ٢١٦ و ٢١١ و ٧٦صويف ـري فرات الكـتفس و١٢١صلبحراين ل) »السالم
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 .ويغضب اهللا لغضبها، ويرىض لرضاها. )١(أم أبيهاكام أهنا 
 .حتىص وال يقاس هبا أحدأن وفضائلها أكثر من 

                                     
 ١١٩ ص١٣ وج٥٠٢ ص٢جنور الثقلني  و٣٧ ص٦ججممع البيان  و٢٢١و = 
 ٤١٢ و ٤١١ ص١جبن اجلوزي الاملوضوعات  و٢٩٣ ص٥جتاريخ بغداد و
 ٢جكشف الغمة  و٤٥٩صالدر النظيم  و٧٨ ص١جذكر أخبار إصبهان و
 ٤٠٠صلطربيس لنفس الرمحن  و١١٦ و ١١٤صاللمعة البيضاء  و٨٧ص

 ١٠ وج٦ ص١٠ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٨صبيت األحزان و
 .٢٢٢ص

مناقب آل أيب  و٢٠ص) املجموعة(تاج املواليد و ٢٩صمقاتل الطالبيني : راجع) ١(
املعجم  و١٩ ص٤٣ وج١٥٢ ص٢٢جبحار األنوار  و١٤٠ ص١جطالب 
 ٤ج) مطبوع هبامش اإلصابة(عاب ستياإل و٣٩٧ ص٢٢جلطرباين لالكبري 
 ٣جلباجي لالتعديل والتجريح  و١٨٩٩ ص٤ج) ط دار اجليل( و ٣٨٠ص
 ٥٢٠ ص٥جأسد الغابة  و١٥٨ ص٣جتاريخ مدينة دمشق  و١٤٩٨ص

الكاشف يف معرفة من له رواية يف كتب الستة  و٢٤٧ ص٣٥جهتذيب الكامل و
 ٣٩١ ص١٢جهتذيب التهذيب  و٢٦٢ ص٨جاإلصابة  و٥١٤ ص٢جلذهبي ل
سبل  و٤٣ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٦صاملنتخب من ذيل املذيل و

عمدة  و١٢٣ و ١٢٢ و ٥٣صاللمعة البيضاء  و٣٧ ص١١جاهلدى والرشاد 
 ٢جكشف الغمة  و٣٦٥ ص٦جالبداية والنهاية  و٢٢٢ ص١٦جالقاري 
 .٣٧٧ ص٣٣ وج٢٩ ص٢٥ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٩٠ص
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ويف » صىل اهللا عليه وآله« أثبتنا يف كتابنا الصحيح من سرية النبي :ًثانيا
أن زوجتي عثامن لسن بنات : ألفناها حول هذا املوضوعأخرى أربعة كتب 
 لكنهن .يقة، وإنام هن بنات لغريهعىل احلق» صىل اهللا عليه وآله«لرسول اهللا 

 .هنن بناته بالرتبيةألتربني عنده، ولذلك نسبن إليه، 
 :والكتب التي ألفناها يف إثبات هذا األمر هي التالية

 .قل هاتوا برهانكم:  البنات ربائبـ ١
 .. بنات النبي أم ربائبهـ ٢
 . القول الصائب يف إثبات الربائبـ ٣
 .وردودشبهات :  ربائب الرسول ـ٤

  :يناشدهم بالنص عليه أم بفضائله
قد أورد النصوص ، يف هذه املناشدات، »عليه السالم« أنه :ونالحظ

ومل يرصح بأنه يقصد هبا اثبات .. عليه من اهللا ورسوله بصيغة الفضائل
 ..إمامته وخالفته اإلهلية

مل يكن يريد أن » عليه السالم«ولعل السبب يف ذلك يعود إىل أنه 
مواجهة تؤدي إىل تصعيد التحدي، فإن ذكر النص، والوقوف يدخل يف 

.. عنده سوف يفرس عىل أنه حكم بضالل الذين تقدموا عليه، أو تفسيقهم
ًوسيجد لدى اآلخرين محاسا منقطع النظري لتربير وتصحيح ما أقدما عليه، 
ولو بقيمة إنكار النص، أو حتريض العامة عليه، أو إثارة األحقاد املوروثة 

 .ضده
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وقد جيعلون ذلك ذريعة ملجاهدته بحجة، أنه هو الذي أثار الفتنة يف 
األمة، وقد حدث ذلك بالفعل حني حرك عبد الرمحان بن عوف بني أمية 

وانجر األمر إىل .. لرفض تويل عيل للخالفة، واإلرصار عىل تولية عثامن
يف رواية كام تقدم ..  وعظائم األمور،هتديد املقداد أو غريه بالويل والثبور

 ..الطربي
طريقة الدخول إىل هذا األمر بوسائل ومداخل » عليه السالم«فاعتمد 

 .هادئة، بنحو يغني فيها التلميح عن الترصيح
 ، ومنها قضية الغدير،فهو يورد يف املناشدة الكثري من نصوص اإلمامة

وسائر اآليات والروايات املرصحة، أو املشرية إىل اإلمامة، ولكن بعنوان 
فضيلة والكرامة، وعىل املنصف الواعي أن يتدبر، وأن يفهم، عىل قاعدة ال
َُأفال يتدبرون القرآن أم عىل قلوب أقفاهلا{ َ َْ ُ ُ َ ُ َْ َ ٍَ َ َّْ ْ ُ ََ َ َ َ َ{)١(. 

لشورى  يف ا»عليه السالم«دخوله  أنه لو مل يكن ل:ونستطيع أن ندعي
 .ناشدة لكفى القيام هبذه املقد متكن من» عليه السالم«من فائدة سوى أنه 

  :مناشدة أم مناشدات
 أن اختالف نصوص املناشدات من حيث الطول :قد يرى البعض

والقرص، وكثرة النقاط املطروحة وقلتها، وتفصيل الكالم حول كل نقطة 
ًواختصاره قد يراه دليال عىل تعدد وقوع هذه املناشدة يف أيام الشورى 

 .الثالثة
                                     

  . من سورة حممد٢٤اآلية ) ١(
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  :غري أننا نقول
 لعل اإلختصار والتطويل، واحلذف وعدمه قد إن ذلك مل يثبت، إذ

ًجاء من قبل الرواة، روما لإلختصار تارة، وألن بعضهم حفظ، والبعض  ِ َ ِ
أو ألن بعض الرواة مل يشأ الترصيح بكامل احلقيقة لسبب .. اآلخر مل حيفظ

 .بعينه، ومل يتوفر هذا السبب لدى غريه
  :اختالف السياق

ًمة خلال يف املناشدة، يشري إىل حصول  أن ث:َّقد حياول البعض أن يدعي
فيها، فقد ورد فيها ما يشري إىل أنه يتحدث عن غائبني  الدس، والترصف

 . »ألحتجن عليهم«: عن جملس املناشدة، فتارة يقول
 . »ولو أشاء الحتججت عليهم «:ويف نص آخر يقول
 .. »إن عمر جعلني يف مخسة نفر أنا سادسهم «:ويف نص آخر يقول

ًاملناسب هو أن يكون خطابه موجها إليهم بصيغة خطاب مع أن 
 ..ألحتجن عليكم، ونحو ذلك: احلارض، فيقول

 بأن من املمكن أن يوجه اخلطاب للغائب لغرض :ويمكن أن جياب
ُاحلمد هللاِِ {: من األغراض، ثم يلتفت يف خطابه للحارضين، كقوله تعاىل ْ َ

َرب العاملني ِ َ َ ِّْ ِالرمحن الرحيم َ ِ َّ َِّ َ ِمالك يوم الدين ْ ِّ ِ ْ َ َِ ُإياك نعبد {: ، ثم قال)١(}ِ ُ ْ َ َ َّ ِ

                                     
 . فاحتة من سورة ال٤ ـ ٢ات اآلي) ١(
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ُوإياك نستعني ِ َ ْ ََّ َ ِ َاهدنا الرصاط املستقيم َ ِْ َِ ُ َ َ ِّ َ َّعبس وتوىل{:  ومثله قوله تعاىل.)١(}ْ َ َ َ َ ََ 
َأن جاءه األعمى ْ ُ ََ ْ َ ْ َّوما يدريك لعله يزكى{: إىل أن قال. )٢(}َ َّ َْ ُ َُ َ ََّ َ َ ِ..{)٣(. 

ون املناشدة بحضور مجاعات أخرى غري أعضاء مع احتامل أن تك
يوجه اخلطاب إليهم، ثم التفت ليخاطب » عليه السالم«الشورى، كان 

 .أعضاء الشورى أنفسهم
  : من املناشدات×ما يتوخاه علي 
ما كان يتوخاه من مناشداته ألهل » عليه السالم«وقد حدد عيل 

ي وآثارهم، وأوضحت فناظرهتم يف أيامي وأيامهم، وآثار«: الشورى بقوله
 .هلم ما مل جيهلوه، من وجوه استحقاقي هلا دوهنم

، وتأكيد ما أكده من »صىل اهللا عليه وآله«وذكرهتم عهد رسول اهللا 
 .)٤(»البيعة يل يف أعناقهم
 :فيالحظ

 :ًكان يتوخى من ذكر ذلك كله أمورا، هي» عليه السالم«أنه 
                                     

 . من سورة الفاحتة٦و  ٥ اآليتان) ١(
 . من سورة عبس٢و  ١ اآليتان) ٢(
 . من سورة عبس٣اآلية ) ٣(
 ١٣٩ ص٣ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة و ٣٧٥ ص٢اخلصال ج) ٤(

األنوار وبحار  ٣٧١ ص٢جحلية األبرار و ١٧٣صلمفيد لختصاص اإلو
 .١٧٧ ص٣٨ وج٣٤٧ ص٣١ج
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» صىل اهللا عليه وآله«ًدا من النبي بيان أنه ثمة عه» عليه السالم« أراد :األول
 وليس األمر ملجرد التلذذ بمدائح، وبيان مزايا، تشبه ،»عليه السالم«لعيل 

 ..قصائد الشعراء، وثناء املحبني واألولياء، واألصدقاء األصفياء واألوفياء
 إن هذا العهد كان بمرأى وبمسمع منهم، وال حيتاج :الثاين

لكي ال يتذرع أحد بالغفلة عنه أو .. تذكري بهاستحضارهم له إىل أكثر من ال
 ..بالنسيان له
وان النبي .. يف أعناقهم» عليه السالم« إن هناك بيعة كانت له :الثالث

صىل اهللا « النبي هو الذي أخذها منهم له، وأن هدف» صىل اهللا عليه وآله«
 .. هو تأكيد ذلك العهدمن هذه البيعة» عليه وآله
مل يكن جمرد تذكريهم بتلك الوقائع، بل املطلوب  إن املطلوب :الرابع

هو إيضاح وجوه داللتها، ولو من خالل اإلحياء، واإلملاح هلم بارتباطها 
بأمر اإلمامة واخلالفة، وإفهامهم أهنا ليست جمرد أقوال عابرة، دفعت إليها 
املحبة،أو القرابة، أو املصاهرة، أو اإللفة، أو إظهار اإلعجاب باإلنجازات، 

وإنام هي أوسمة استحقاق تظهر املزايا املطلوبة يف أمر اإلمامة .. و التشجيعأ
 .»صىل اهللا عليه وآله«واخلالفة بعد الرسول 

أراد أن » عليه السالم«أنه » فناظرهتم«:  قد ظهر من قوله:اخلامس
هبدف اسقاط مقولة أراد قام احتجاج وإثبات، ومفاضلة، يكون املقام م

ًتلقائية، وهي أن عليا قد عفوية وريسها بصورة مؤسس هذه الشورى تك
 ..قرن بنظائره وأقرانه

تكريس حقيقة أن أمر عىل أن اهلدف هو نا هذه املناظرة تدل :السادس
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ُّاإلمامة أجل من أن يكون خاضعا للتجاذبات القائمة عىل جمرد التنَطح  ً َُّّ
أو العسكرية، واإلدعاء، أو أن خيضع ألسباب القوة املادية، أو العشائرية، 

أو أي شيئ دنيوي، بل هو مقام إهلي، عظيم اخلطر، بالغ األمهية، له معايريه 
ًوليس ملكا عضوضا. ومرتكزاته التي تناسبه  ..  بل هو خالفة النبوة،ً

صحة بارش  واإلمتحان امل، والسرية العملية،والبد أن تثبت األفعال
لك ناظرهم يف أيامه وألجل ذ.. كل األقوال واإلدعاءات التي تطلق حوله

 ..وأيامهم، وآثاره وآثارهم
  :املناشدات بنظر املعتزيل

ثار حفائظهم، َأ ذكرناه قد أزعج حمبي اخللفاء، ونفس هذا الذيولعل 
 ،فاهتموا بالتشكيك يف هذه املناشدات، وسعوا ما أمكنهم إىل تكذيبها

 ..واحلد من تأثريها
 :قال املعتزيل

ا استفاض يف الروايات من مناشدته ونحن نذكر يف هذا املوضع م«
أصحاب الشورى، وتعديده فضائله وخصائصه التي بان هبا منهم ومن غري 

 . هم
قد روى الناس ذلك فأكثروا، والذي صح عندنا أنه مل يكن االمر كام 

 من تلك التعديدات الطويلة، ولكنه قال هلم بعد أن بايع عبد الرمحن يرو
 :  عن البيعة»عليه السالم« وتلكأ هو ،واحلارضون عثامن

، إن نعطه نأخذه، وإن نمنعه نركب أعجاز اإلبل وإن طال ًإن لنا حقا
 . يف كالم قد ذكره أهل السرية، وقد أوردنا بعضه فيام تقدم..الرسى
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صىل اهللا عليه «أفيكم أحد آخى رسول اهللا !  أنشدكم اهللا:ثم قال هلم
 !؟ غريي،سلمني وبعض بينه وبني نفسه، حيث آخى بني بعض امل»وآله

 . ال:فقالوا
من كنت «: »صىل اهللا عليه وآله« أفيكم أحد قال له رسول اهللا :فقال

 !؟ غريي»مواله فهذا مواله
 . ال:فقالوا
أنت منى «: »صىل اهللا عليه وآله« أفيكم أحد قال له رسول اهللا :فقال

 !؟ غريي،»بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي
 . ال:قالوا
صىل اهللا « أفيكم من اؤمتن عىل سورة براءة، وقال له رسول اهللا :قال
 !؟ غريي» إال أنا أو رجل منىيإنه ال يؤدى عن« :»عليه وآله
 .ال: قالوا
 فروا عنه »صىل اهللا عليه وآله« أال تعلمون أن أصحاب رسول اهللا :قال
 !؟احلرب يف غري موطن، وما فررت قط يف مأقط
 . بىل:قالوا
 !؟ً تعلمون أنى أول الناس إسالما أال:قال
 . بىل:قالوا
 !؟ً نسبا»آلهصىل اهللا عليه و« فأينا أقرب إىل رسول اهللا :قال
 .  أنت:قالوا
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 يا عيل، قد أبى الناس :فقطع عليه عبد الرمحن بن عوف كالمه، وقال
 ً.عثامن، فال جتعلن عىل نفسك سبيالإال 

  !؟ر أبا طلحة، ما الذي أمرك به عم يا:ثم قال
 . أن أقتل من شق عصا اجلامعة:قال

،  غري سبيل املؤمننيً بايع إذن، وإال كنت متبعا:فقال عبد الرمحن لعيل
 .وأنفذنا فيك ما أمرنا به

 الفصل »..لقد علمتم أنى أحق هبا من غريي، واهللا ألسلمن« :فقال
 .)١(إىل آخره، ثم مد يده فبايع

 : ونقول
عىل كثري من النقاط التي أوردها يف كالمه إننا ال نوافق ابن أيب احلديد 

 : ًفالحظ مثال األمور التالية.. هذا
 من أين وكيف ثبت للمعتزيل أن تلك التعديدات الطويلة مل تكن ـ ١

.. قد حصلت، فإن هناك املئات من السنني التي تفصله عن ذلك احلدث
 . وحمض الرغبة،وال سبيل إىل إثبات يشء أو نفيه بالتشهي

 مجعنا تلك املناشدات كلها، وحذفنا ما كرره الرواة منها، فإن  لوـ ٢
وهذا وقت قصري . ولهااملجموع ال حيتاج إىل أكثر من ساعة أو ساعتني لتد

 .ا يف البحث واملناظرةًجدا بالقياس إىل الثالثة أيام التي قضوه
                                     

 ٦٨ و ٦٧ ص٢جغاية املرام  و١٦٨ و ١٦٧ ص٦ البالغة للمعتزيل جرشح هنج) ١(
 .٨ ص٦وج
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 :بالنسبة ملا جرى يف الشورى نفسها نقول ـ ٣
نصوص التي يتداوهلا الناس، واقترصنا اللو أردنا أن نقرص النظر عىل 

يف املناشدات عىل ما ذكره املعتزيل، ملا احتاجت الشورى كلها إىل أكثر من 
 نصف ساعة، فلامذا بقوا ثالثة أيام ساكتني؟ 

أم !  إنه مل حيصل طيلة الثالثة أيام سوى هذا الذي ذكروه؟:وهل نقول
طمينان بأن هناك أن اإلحتامل سوف يقوى عندنا ليصل إىل درجة اإل

 ومل تصل ،مداوالت كثرية هي أضعاف أضعاف ما بلغنا جرت فيام بينهم
 !؟..إلينا

 فلم ال يرقى بنا ،فإذا جاز لنا أن نرتقى يف هذا األمر إىل درجة اليقني
الظن إىل القول بأن ما بلغنا من املناشدات حتى املطولة منها هو جزء 

 ًاحلقيقة أيضا؟
، غري »ثم مد يده فبايع«: »عليه السالم« عيل  قول املعتزيل عنـ ٤

 .. ًإنه مل يبايع أبدا: ثابت، فقد تقدم أن املفيد رمحه اهللا تعاىل قال

 أن من املحتمل أن يكون قد جرى له معهم ما يشبه الذي :وتقدم
 حيث تكاثروا عليه، فمدوا يده، وهو يقبضها، ،حدث له يف بيعة أيب بكر
 .بايع أبو احلسن، أو نحو ذلك: فقالوا.. عليهافجاء أبو بكر، فمسح يده 

 وكنا نتوقع أن يبادر املعتزيل إىل تسجيل حتفظه عىل هتديد عبد ـ ٥
الرمحان بن عوف لعيل بن أيب طالب بالقتل، واستدعائه أبا طلحة ليؤكد 

عليه «من حيث أن هذا التهديد يسقط بيعة عيل .. جدية هذا التهديد
 .. ال بيعة ملكره عن اإلعتبار، إذ»السالم
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» عليه السالم«مل يستند يف أمره بقتل عيل بن عوف  إن عبد الرمحان ـ ٦
بد الرمحان بن ًإىل أن عليا خالف عهده الذي أعطاه أن يرىض بمن خيتاره ع

أنه ـ :  كان يعلم ابن عوفألن.. ، بل استند إىل وصية عمر هلم بقتلهعوف
عىل العمل به، » عليه السالم «ِ ـ مل يف بالرشط الذي احلفه عيلهو الذي

 .َّفهو الذي خان العهد، وعيل هو الذي وىف به، وبني له عدم صحة عمله
  !:بطلت خالفة عثمان؟أهل املناشدات 

ورصحت بعض نصوص املناشدات بأهنا حصلت قبل حسم األمر 
قد اسقط حجتهم » عليه السالم«أنه : بالبيعة لعثامن، األمر الذي يعني

 غريه، وأبطل هذا اإلختيار ـ بالدليل القاطع، همار اختيومرشوعية
ًوالربهان الساطع، من حيث أنه أثبت أنه يقع خمالفا للرشط الذي رشطه 

 .والزمه به بواسطة القسمبن عوف عىل عبد الرمحان » عليه السالم«
فال أثر هلذا اإلختيار الذي جاء عىل خالف الرشط، ويتحقق به احلنث 

 ..يعة تقع باإلستناد إليهوال أثر لب.. بالقسم
  :أوهام املعتزيل واملعتزلة

ومواقفه من اخللفاء ابن ايب » عليه السالم«وقد أحرجت كلامت عيل 
عليه «احلديد املعتزيل وسائر املعتزلة، ومنهم البغداديون القائلون بتقدم عيل 

عىل مجيع الصحابة يف الفضل، ولكنهم أجازوا تقديم املفضول عىل » السالم
فصححوا بذلك خالفة أيب بكر وعمر، وجهروا .. اضل يف اإلمامةالف

 ..  وعىل مجيع الصحابةامعليه» عليه السالم«بأفضلية أمري املؤمنني 
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 يف  حني بلغ ابن أيب احلديد املعتزيلقد ظهر هذا احلرج عىل موقفو
 :  ملا عزموا عىل بيعة عثامن»عليه السالم«رشحه لنهج البالغة إىل قوله 

لمتم أنى أحق هبا من غريي، وواهللا ألسلمن ما سلمت أمور لقد ع«
،  ألجر ذلك وفضلهً خاصة، التامسااملسلمني، ومل يكن فيها جور إال عيل

 .» فيام تنافستموه من زخرفه وزبرجهًوزهدا
إنكم تعلمون أنى أحق باخلالفة من : يقول ألهل الشورى «:فقد قال

رتكن املخالفة هلم، إذا كان يف ثم أقسم ليسلمن ولي. غريي، وتعدلون عنى
تسليمه ونزوله عن حقه سالمة أمور املسلمني، ومل يكن اجلور واحليف إال 

 .عليه خاصة
، ألنه إذا علم أو غلب عىل ظنه أنه إن »عليه السالم«وهذا كالم مثله 

نازع وحارب دخل عىل االسالم وهن وثلم مل خيرت له املنازعة، وإن كان 
هو حق، وإن علم أو غلب عىل ظنه باإلمساك عن طلب يطلب باملنازعة ما 

نام يدخل الثلم والوهن عليه خاصة، ويسلم االسالم من الفتنة، إحقه 
وجب عليه أن يغيض ويصرب عىل ما أتوا إليه من أخذ حقه، وكف يده، 

 . حراسة لالسالم من الفتنة
 وإىل أصحاب اجلمل، وأغىض عىل ، فهال سلم إىل معاوية:فإن قلت

  !؟تصاب حقه حفظا لالسالم من الفتنةاغ
إن اجلور الداخل عليه من أصحاب اجلمل ومن معاوية وأهل : قلت

، ًسالم واملسلمني مجيعا، بل كان يعم اإل عليه خاصةًالشام، مل يكن مقصورا
 وحتمل أعباء ، مل يكن يصلح لرياسة األمة»عليه السالم«ً أحدا غري عيل ألن
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ومل يكن فيه : (، وهو قولهًلذي اشرتطه متحققااخلالفة، فلم يكن الرشط ا
 ).  خاصةجور إال عيل

 مل يكن يذهب إىل أن خالفة »عليه السالم« أنه :وهذا الكالم يدل عىل
سالم، وإنام كانت تتضمن  عىل املسلمني واإلًعثامن كانت تتضمن جورا

اد  خمالفة األوىل، ال عىل جهة الفسهة عليه خاصة، وأهنا وقعت عىل جًجورا
 .)١( وهذا حمض مذهب أصحابنا. والبطالن األصيل،الكيل

 : ونقول
 :إن هذا الكالم مرفوض من جهات عديدة، نذكر منها ما ييل

  :ألسلمن ما سلمت أمور املسلمني
ألسلمن ما سلمت أمور املسلمني، ال : »عليه السالم« إن قوله ً:أوال

 بل . وانتهى األمرامن،أن أمور املسلمني قد سلمت بالبيعة لعثأنه يرى يعني 
ولكنه جمرد انتظار .. إين منتظر ملا جيري، وراصد للتحوالت: هو يقول

وترقب، من دون أن تفرض عليه بيعة، إذ هو مل يضمن سالمة أمور 
 ..املسلمني بعد
 إن هذه الكلمة قد تضمنت الترصيح بام يمنع من مبادرته للبيعة، :ًثانيا
، إذا ال جيوز مبايعة اجلائر، حتى » خاصةومل يكن جور إال عيل«: وهو قوله

ًلو كان جوره يستهدف شخصا بعينه، ألن ذلك يفقده رشط اإلمامة بأدنى 
 .. ًمراتبه، وهو العدالة، فضال عن العصمة التي هي الرشط احلقيقي

                                     
 . ١٦٧ و١٦٦ ص٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(
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ًكام أن ذلك ال يمنع من أن يكون هذا اجلائر فاقدا لسائر الرشائط 
خلليفة، ويكون توثبه عىل اخلالفة من والصفات املعتربة يف اإلمام وا

 ..مفردات العدوان عىل احلقوق واملخالفات ملا أمر اهللا ورسوله به
ّألسلمن ـ وهو من التسليم، والقبول بام هو :  إن الرواية تقول:ًثالثا

باألمر الواقع الذي فرض عليه سبب تقصري الناس يف القيام بواجبهم جتاه 
هلا بصيغة ألساملن الذي هو من املساملة، يف فقراءة بعض الناس .. امامهم

قد أعلن احلرب » عليه السالم«يف غري حملها، إذ مل يكن .. مقابل املحاربة
 ..عىل أحد
أن احلارضين معه يف الشورى قد علموا » عليه السالم« لقد قرر :ًرابعا

 ِّونحن هنا نذكر القارئ الكريم بام.. أحق هبا من غريه» عليه السالم«بأنه 
 : ييل

 . إن ذلك ينتج أهنم يتوثبون عىل أمر ليس هلم:ألف
ً إن عدم وجود حق هلم يف هذا األمر معروف لدهيم، وليس أمرا :ب

 .يغفلون عنه، ويدعيه من ال علم هلم بصحة دعواه، أو بصدقها
الظاهر من سياق الكالم هو أن مناشداته هلم هي التي قطعت : ج

 علموا ذلك من خالل شهودهم، الشك باليقني، واظهرت أهنم إنام
قد قاله يف » صىل اهللا عليه وآله«للوقائع، وسامعهم املبارش ملا كان رسول اهللا 

 .»عليه السالم«حقه 
 إن مناشداته هلم بتلك املواقف واألقوال، واآليات القرآنية كانت هتدف :د

 .إىل مساعدهتم الستحضار ما شهدوه وسمعوه، ومل تكن ملجرد اإلفتخار
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من مضامني له هدف ظاهر، وهو » عليه السالم« إن ما ساقه :ًساخام
 ..يف اإلمامة، واخلالفة دون كل أحد سواه» عليه السالم«ه تأكيد حق

فالحظ استدالله بحديث الغدير، وبحديث أنت مني بمنزلة هارون 
 .من موسى، وغري ذلك

سمعه من مناشدات  إن عبد الرمحان بن عوف قد رد كل ما :ًسادسا
 يرصون عىل تولية عثامن، ألهنم نظروا ألنفسهم يف دنياهم، دعاء أن الناسبا

 .ومل هيتموا ألمر دينهم
 : ويالحظ عىل ذلك

 إن الذين أبوا إال تولية عثامن هم عبد اهللا بن سعد بن أيب رسح، :ألف
وبني هاشم، وسلامن، وأيب ذر، وذلك يف مقابل عامر واملقداد، .. وبنو أمية

 ..، وغريهموسائر األنصار
 وفيه النص والتأكيد ،تضمن تأكيد حق اإلمامةن ما ناشدهم به  إ:ب

 وطالب اللبانات يف ،بأقوال الناسفال يصح مقابلته .. من اهللا ورسوله
الدنيا، وال يصح اإلحتجاج بمواقفهم املستندة إىل ميوهلم وأهوائهم، وال 

ل الناس عىل طاعة بل ال بد من مح.. جيوز طاعة الناس ومعصية اهللا يف ذلك
 ..اهللا، واإلنقياد ألوامره، واإلنتهاء بزواجره

أن تولية عثامن أصلح هلم يف دنياهم ال مربر له، :  إن ادعاء الناس:ج
بل جاءت الوقائع لتدل عىل خالفه، . وال دليل هلم عليه، وال منطق يساعده

ليفة هي ال سيام وأن املوقع هو موقع خالفة الرسول، مما يعني أن مهمة اخل
تطبيق أحكام اهللا تعاىل فيهم، وهدايتهم، ورعايتهم وحل مشاكلهم، وتوفري 
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فيئهم، ودفع عدوهم، وتأمني سبلهم وحل مشاكلهم، وتزكيتهم وتربيتهم 
 .. وما إىل ذلك.. تربية صاحلة

 إن حكم أي إنسان آخر للناس كان أنفع :وهل يمكن ألحد أن يقول
ألن حكم هذا !. هلم؟»  عليه وآلهصىل اهللا«للناس من حكم رسول اهللا 

 !.املتوثب عىل ما ليس له ينفعهم يف دنياهم، وحكم النبي يرتبط بآخرهتم؟
ومل يكن جور إال عيل خاصة، يريد به أن : »عليه السالم« قوله ً:سابعا

خاصة، ألنه هو » عليه السالم«ًخالفة عثامن حتمل يف طياهتا جورا عىل عيل 
الفة، ويغتصب منه هذا احلق، أما سائر أعضاء وحده الذي له حق يف اخل
 ..، ألهنم يسعون القتناص حقه منه»عليه السالم«الشورى فيشاركون يف ظلمه 

يف هذا األمر ظلم جلميع » عليه السالم« أن ظلم عيل :ومن الواضح
املسلمني، ألن إبعاده عن اخلالفة يؤدي إىل احليف عىل الناس، وحرماهنم 

عليه «عدل التي جعلها اهللا تعاىل هلم من خالل عيل من حكومة احلق وال
 .»السالم

إال عيل خاصة يريد أو ظلم ومل يكن جور » عليه السالم«فظهر أن قوله 
وبني أعضاء الشورى، ال املقابلة بينه وبني » عليه السالم«به املقابلة بينه 

وحده الذي ظلم من بني سائر أركان » عليه السالم«أي أنه . األمة
هنم ظلموهم بأخذ إ :ليقال.. ورى، ألن اآلخرين ال حق هلم يف اخلالفةالش

 ..حقهم منهم
يظلم باملبارشة، واألمة تظلم بالواسطة أي » عليه السالم«كام أنه 

 وما ستتبعه من هدايات، .بحرماهنا من حكمه العادل الذي جعله اهللا هلا
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 .وتوفيقات، وعنايات، ونفحات، وبركات
يذهب إىل أن خالفة » عليه السالم« إنه :املعتزيلفظهر عدم صحة قول 

ًعثامن ال تتضمن جورا عىل املسلمني واإلسالم، بل تتضمن جورا عليه  ً
 ..وحده
 من أن الظلم يف عهد ، ومما يدل عىل عدم صحة ما ادعاه املعتزيل:ًثامنا

ًظهرت كم كان اإلسالم مظلوما يف أ أن األحداث قد :ًعثامن مل يكن عاما
 : ًأهنم ليلة بيعة عثامن سمعوا هاتفا يقول: حتى لقد ذكرواامن، عهد عث
 )١(رــكـنـدا مـق وبـات حـد مـق    هـعـانـم فـالم قـي اإلسـاعـا نـي

يا أبا  :وقالّكام أن أبا سفيان مر أيام عثامن بقرب محزة، فرضبه برجله، 
ليوم  يف يد غلامننا امر الذي اجتلدنا عليه بالسيف أمسإن األ! عامرة

 . )٢(يتلعبون به
 صارت إليك بعد تيم :وحني وصلت اخلالفة لعثامن قال له أبو سفيان

وعدي، فأدرها كالكرة، واجعل أوتادها بني أمية، فإنام هو امللك، وال 
 .)٣(أدري ما جنة وال نار

                                     
 ٧٨ ص٤ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة و ١٧٩كشف املحجة ص) ١(

 .١٤ ص٣٠جبحار األنوار  و٢١٥ ص٥جهنج السعادة و
الغدير  و٨٩ ص٣٣جبحار األنوار  و١٣٦ ص١٦غة للمعتزيل جح هنج البالرش )٢(

 .٣٥٢ ص١١جلتسرتي لقاموس الرجال  و٨٣ ص١٠ج
=  و ١٦٧٩ ص٤ج) ط دار اجليل( و ٦٩٠ ص٢ج) مطبوع مع اإلصابة(اإلستيعاب ) ٣(
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 !؟ ها هنا أحد:ودخل عىل عثامن فقال
 .  ال:فقالوا
لك ملك غاصبية، واجعل  اللهم اجعل األمر أمر جاهلية، وامل:فقال

 ..ظهر استياءهأ فلم يزد عثامن عىل أن زجره، و)١(أوتاد األرض لبني أمية
 بأن الذين معه يف الشورى يتنافسون عىل :»عليه السالم« رصح :ًتاسعا

.. وقد ميز نفسه عنهم بأنه يزهد فيام يتنافسون فيه.. زخرف الدنيا وزبرجها
ر هو التكليف الرشعي املناط به من خالل وأن الداعي له للمطالبة هبذا األم

 ...له» صىل اهللا عليه وآله«تنصيب اهللا تعاىل ورسوله 
أما دخوهلم يف هذا األمر، وتنافسهم فيه، وحرص كل منهم عىل 
الوصول إليه، فليس له مربر من رشع، وال كان ألجل غريهتم عىل مصلحة 

 توجد يف الذي نص  من حيث أهنم يرون يف أنفسهم مؤهالت ال، ولواألمة
بل املربر هو حمض الطمع بالدنيا، وحبهم للذهب .. اهللا ورسوله عليه
 ..وغريه من حطامها

                                     
مناقب أهل  و٥٢٨ ص٢جرشح األخبار  و٢٤٠ ص٤ج) ط دار الكتب العلمية(= 

 ١٠ وج٣٣١ و ٢٧٨ ص٨جالغدير  و٤٠٧ص لشريواينل» عليهم السالم«البيت 
لتسرتي لقاموس الرجال  و٣٩٨ ص٨جمستدركات علم رجال احلديث  و٨٣ص
 .١١٠صالنصائح الكافية  و٥٩صالنزاع والتخاصم  و٣٥٢ ص١١ج

 ٤٧١ ص٢٣ وتاريخ مدينة دمشق ج٦٧ ص١١خمترص تاريخ مدينة دمشق ج) ١(
 .٨٣ ص١٠ وج٢٧٨ ص٨جالغدير و
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من طلب » عليه السالم« إن هذا الكالم يدل عىل أن غرضه :ًعارشا
اخلالفة هو استقامة أمور املسلمني، وصالح حاهلم، وحتقيق السالمة هلم 

إذ ال بد من الكف عن املطالبة إذا كانت من الفتن، ولو يف أدنى مستوياهتا، 
 ،ستؤدي إىل ظهور النزاع، وحدوث القالقل، بسبب سعي دعاة الباطل

 واللعب ،وبعض أهل األهواء إىل ايقاد نار الفتنة، والتحريض عىل الفوىض
 .عىل الوتر العشائري، وإنعاش األحقاد

قع أن اخلالفة منصب دنيوي، وال يتو:  قد يدعي البعض:حادي عرش
 .العابد الزاهد املعرض عن الدنيا أن ينافس فيه» عليه السالم«من عيل 

وهو كالم غري صحيح، فإن الدنيا هي مضامر اآلخرة، وباخلالفة حيفظ 
الدين، وتصان كرامات الناس، ودماؤهم، وأمواهلم وأعراضهم، وسائر 

حني وهذا من أهم الواجبات الدينية، التي ال يمكن التخيل عنها، . شؤوهنم
 ..ينحرص األمر به، من خالل التكليف اإلهلي له

عليه « بالنسبة ملا ذكره املعتزيل من أنه إذا جاز تسليمه :ثاين عرش
األمر لعثامن، وأليب بكر وعمر، وكانت أمور املسلمني تسلم » السالم

ًبذلك، فلم مل يسلم اخلالفة لطلحة والزبري ومعاوية منعا للفتنة، وصيانة 
  !ني، ولكي تسلم أمورهم؟لدماء املسلم

، فإن ما يدعيه معاوية وطلحة والزبري وأجاب بالفرق بني هذا وذاك
 .فيه جور عىل األمة، بخالف أيب بكر وعمر وعثامن

 :نقولو
والتعدي، فإهنا كلها احلق  ال فرق بني احلكومات املبنية عىل غصب ـ ١
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 والبد من منعهم .ال مرشوعية هلا، وال أهلية للمتصدين لألمر والنهي فيها
 ..من ذلك، والعمل عىل إرجاع احلق إىل أهله مع اإلمكان

عليه « إن بيعة عثامن قامت عىل اإلكراه إىل حد أهنم أرادوا قتله ـ ٢
، كام أهنا خالفة بنيت عىل التعدي عىل احلق الظاهر، بعد إقامة »السالم

 .داتً خصوصا بعد تلك املناش..احلجة فيه، ووضوحه إىل حد البداهة
وعمر، ومن  إن خالفة عثامن بنيت عىل خالفة سابقيه أيب بكر ـ ٣

 بالقوة والقهر، بنيت عىل أخذ احلق من صاحبه الرشعي املعلوم أن خالفتهام
 .كام تقدم
 إن مسار خالفة عثامن تضمن مفاسد جليلة، حيث بسط بنو أمية ـ ٤

ظلمهم هلم، هيمنتهم عىل الناس، وأوغلوا يف تعدياهتم وأكدوا أيدهيم و
ًوهنبوا ثروات األمة، وعاثوا يف األرض فسادا، حتى استحل الصحابة 

 .. ه الناس، ووقعت الواقعة، وقتل عثامنوالتابعون دم
لريىض هذا املسار، ال من األمويني يف عهد » عليه السالم«ومل يكن عيل 

 ..عهد معاوية، وال يف أي عهد كانعثامن، وال يف 
للتسليم يف عهد أيب بكر » عليه السالم«ًا عليا  أما السبب الذي دع ـ٥

 :  فيمكننا أن نلخصه عىل النحو التايل،وعمر وعثامن
ما سلمت امور املسلمني هو : »عليه السالم« إن املقصود بقوله :ألف

ً بان يرجعوا كفارا يرضب بعضهم رقاب ،سالمتهم من أن يفتنوا عن دينهم
 دينهم من التشويه ومن الشبهات وسالمة أمر اإلمامة الذي به حفظبعض، 
وليس مقصوده هبذه الكلمة جمرد حفظ مصاحلهم، وسالمة أحكام حوله، 
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 .. دينهم من التعدي
 فيمكن ،إذ املهم بقاء أصل الدين، فان تعدى أحد عىل أحكامه

 ..التصحيح والتوضيح
رتد الناس، وصار يرضب بعضهم رقاب بعض، فتلك هي لكن إذا ا
 ..املصيبة الكربى

عليه «ً أن عليا :ويشري إىل أن هذا هو املقصود بسالمة أمور املسلمني
 أنه ال :قد أوضح يف الشورى نفسها، ويف حديث املناشدة بالذات» السالم

يرى صحة خالفة أيب بكر وال عمر، وال عثامن، وكان ال يرى أن أمور 
ولكنه سمع وأطاع، ألنه خاف : املسلمني قد سلمت، أو تسلم بخالفتهم

 . ن ارتداد الناسم
 أنه كان عىل الباب يوم الشورى، :فقد روى أبو الطفيل عامر بن واثلة

بايع «: يقول» عليه السالم«ًفسمعت عليا : فارتفعت األصوات بينهم، قال
الناس أبا بكر، وأنا ـ واهللا ـ أوىل باألمر منه، وأحق به منه، فسمعت 

 .بعضهم رقاب بعضًوأطعت، خمافة أن يرجع الناس كفارا، أو يرضب 
ثم بايع أبو بكر لعمر، وأنا أوىل باألمر منه، فسمعت وأطعت خمافة أن 

 .)١(»..ًيرجع الناس كفارا، ثم أنتم تريدون أن تبايعوا عثامن إلخ
                                     

الطرائف  و٧٢٤ ص٥جكنز العامل  و٤٣٥ ـ ٤٣٣ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج) ١(
كتاب األربعني  و٦٤ ص٢جالرصاط املستقيم  و٤١١صبن طاووس ال
= ١جضعفاء العقييل  و٤٣٢صلامحوزي لكتاب األربعني  و٢٢٠صلشريازي ل
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ً إن األمر يف عهد عثامن كان أشد خطرا وسوءا من:ب  عهد معاوية، ه يفً
يد الذي أدى إىل ن اجلور يف عهد عثامن قد انضم إليه اإلفساد الشدأل

 .. انتقاض األمور، يف الدولة بأرسها، حتى انتهى األمر بقتله
ًواجلور واإلفساد وإن كان حاصال يف عهد معاوية، ولكنه مل يصل إىل 

كانت حكومة احلق والعدل قائمة يف احلد الذي بلغه يف عهد عثامن، بل 
ًحقا وباطالثمة أن قد عرفوا الناس ثم إن .. اجلانب اآلخر وأن حكومة .. ً

 .. معاوية ال متثل دولة احلق بالتأكيد
بعد وفاة » عليه السالم«أمري املؤمنني  أن :ولكننا نجد من جهة أخرى

واجه املحنة وحده، بعد أن خذله األكثرون، » صىل اهللا عليه وآله«النبي 
بوصية رسول » عليه السالم«وأحبوا السالمة، أو ركنوا إىل الدنيا، والتزم 

ثم هددوه . ًبأن ال يواجه القوم إال إذا وجد أنصارا» صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
 ، من رضب،باإلحراق والقتل، وجرى ما جرى عىل زوجته فاطمة الزهراء

 .واسقاط جنني، وغري ذلك
وأوىص أبو بكر باألمر لعمر، ثم قرر عمر الشورى، ونفذت أوامر 

 ..ِّ إن مل يسلم هلمًعمر بكل إرصار ورشاسة، وهددوا عليا برضب عنقه

                                     
 ٢جلسان امليزان  و٣٧٨ ص١جبن اجلوزي الاملوضوعات  و٢١١ص= 
غاية  و٤١٠صة الفاطمية بناء املقال و٣١٣صلخوارزمي لاملناقب  و١٥٦ص

رشح إحقاق  و٣٦١صلتنكابني لسفينة النجاة  و٥ ص٦ وج٧٧ص ٥جاملرام 
 .٦٨٤ ص١٥ وج٣١ ص٥ج )األصل(احلق 
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ًقادرا عىل اسرتجاع احلق، إال إن كان يريد » عليه السالم«فلم يكن عيل 
َأن يقتل أو ينتهي األمر إىل فتنة عارمة، وتفجري األوضاع، وانفالت الزمام،  ُ

 ..وسفك الكثري من الدماء
» عليه السالم«ولكن األمر يف عهد أمري املؤمنني قد اختلف، فكان هو 

وقد أراد طلحة والزبري نقضها، وأراد معاوية أن يتخلف .. لطةصاحب الس
 .عنها، ورشع بالعمل عىل تقويضها

أن » عليه السالم«الرشعي يفرض عىل أمري املؤمنني فكان الواجب 
يدفع هؤالء البغاة اخلارجني عىل امام زماهنم، والذين كان أمرهم عىل 

 .. درجة عالية من الوضوح ألكثر الناس
 : ًإىل دفعهم، موضحا هذه اخلصوصية بقوله »ليه السالمع«فبادر 

لوال حضور احلارض، وقيام احلجة بوجود النارص، وما أخذ اهللا عىل «
ُّالعلامء أن ال يقاروا عىل كظة ظامل، وال عىل سغب مظلوم، أللقيت حبلها 

 .)١(»عىل غارهبا، ولسقيت آخرها بكأس أوهلا
سعني إال قتاهلم أو اجلحود بام فام وجدتني ي «:»عليه السالم«وقال 

 .)٢(»جاءين به حممد
 

                                     
 . ٣٠ ص١ج ٣اخلطبة رقم )برشح عبده(هنج البالغة  )١(
 ٦ ص٤جللمعتزيل رشح هنج البالغة و ١٠٣ ص١ج )برشح عبده(هنج البالغة  )٢(

 .٥٥٥ ص٣٢جبحار األنوار و
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  :الفصل الثامن
  

  ..وقفات مع مضامني املناشدات



  ١٥ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٢٩٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  ٢٩٩                                                   .. وقفات مع مضامني املناشدات:منالفصل الثا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  :سيدة نساء العاملني
عليه «ورد يف بعض نصوص املناشدة املتقدمة يف الفصل السابق، أنه 

إهنا سيدة نساء عاملها، مع : »عليها السالم«قال عن السيدة الزهراء » السالم
 .سيدة نساء العاملني من األولني واآلخرين» عليها السالم«أن الثابت أهنا 

 ..  أهنا سيدة عاملها:ومريم هي التي ذكروا
 :النصوص التالية: فالحظ
أن : »عليه السالم« الصدوق باسناده عن اإلمام الصادق  روى ـ١

 .. فتحدثهم وحيدثوهنا،»عليها السالم«املالئكة كانت هتبط إىل فاطمة 
 ! أليست املفضلة عىل نساء العاملني مريم بنت عمران؟:فقالت هلم ذات ليلة

وجل جعلك  ن اهللا عزإ و،ن مريم كانت سيدة نساء عاملهاإ :فقالوا
 .)١( نساء األولني واآلخرينة نساء عاملك وعاملها، وسيدةسيد

                                     
ط ( و ٧٢ وعلل الرشايع ص٧٩ و ٧٨ ص٤٣ وج٢٠٦ ص١٤بحار األنوار ج) ١(

 ٣٣٦ ص١جالصايف  و١٥٢صمامة دالئل اإلو١٨٢ ص١ج) املكتبة احليدرية
 ١١١ ص١جتأويل اآليات  و٨٤ ص٢جكنز الدقائق  و٣٣٧ ص١جنور الثقلني و
 .١٩٥صاللمعة البيضاء و
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أال :  وقال هلا،ّسار فاطمة» صىل اهللا عليه وآله«أن النبي : واو ور ـ٢
 !ضني أن تكوين سيدة نساء العاملني، أو سيدة نساء هذه األمة؟تر

 . فأين مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون:فقالت
 .)١( مريم سيدة نساء عاملها، وآسية سيدة نساء عاملها:فقال
هنا إو: يف حديث» صىل اهللا عليه وآله« ويف نص آخر عن النبي  ـ٣

 .سيدة نساء العاملني
 ! هي سيدة نساء عاملها؟،هللا يا رسول ا:فقيل
فأما ابنتي فاطمة فهي سيدة نساء العاملني .  ذاك ملريم بنت عمران:فقال

                                     
إحقاق  و٢٦٣ و ٢٦٢صبن طاووس الالطرائف  و٣٨٧صبن البطريق الالعمدة ) ١(

 ٣٩ وج٦٩ وراجع ص٦٨ ص٣٧وبحار األنوار ج ٣٠١ص) األصل(احلق 
 عن اجلمع بني الصحاح الستة من سنن أيب داود، وعن حلية ٣٧ ص٤٣ وج٢٧٨ص

 . األولياء، وعن بشارة املصطفى، وعن املناقب البن شهر آشوب
فضائل و ٤٨٥و  ٤٨٦صلشريازي لكتاب األربعني و ٤٣صذخائر العقبى و: وراجع

ط (ستيعاب اإل و٣٣٤ ص١٢جقاموس الرجال و ٢٥صبن شاهني السيدة النساء 
سري أعالم النبالء  و١٣٤ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق  و١٨٩٥ ص٤ ج)دار اجليل

 ١١٨صبشارة املصطفى  و٤٥ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و١٢٦ ص٢ج
 ١٩ وج٥٢ ص١٥ وج٣٧ ص١٠ وج٤٤ ص٤ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق و
 .٢٩٤ ص٣٣ وج٦٤٣ ص٣٠ وج٤٥ و ٤٣ ص٢٥ج و١٩ص
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 .)١(..من األولني واآلخرين إلخ
 .)٢(وروي عن اإلمام الصادق ما يقرب من ذلك

تحريف أهل ما ورد يف حديث املناشدة قد تعرض لفإما أن يكون 
 .كام تعودناه منهم»  السالمايهعل«األهواء، هبدف احلط من شأن فاطمة 

. هو هذه الدنيا بأرسها» عاملها«بـ » عليه السالم«وإما أن يكون مراده 
ًوليس املراد به طائفة من الناس، أو قسام حمدودا بالزمان منهم يف مقابل  ً

 . سائر األزمنة التي يعيش فيها البرش
مقابل عامل )  البرشعامل(وقد يراد هبا . ألن كلمة العامل قد يراد هبا الدنيا

 .اجلن، والطري ونحو ذلك
اإلستشفاء والتربك ليس حراما :  

 نشدتكم باهللا، هل فيكم :»عليه السالم«قوله ) ٢(ورد يف الرواية رقم 
لوال أن ال يبقى أحد : كام قال يل» صىل اهللا عليه وآله«أحد قال له رسول اهللا 

ً من بعده، لقلت فيك قوال إال قبض من أثرك قبضة، يطلب هبا الربكة لعقبه

                                     
 و ٢١٩ و ٢١٨ وبشارة املصطفى ص٢٤ ص٤٣ وج٨٤ ص٣٧جاألنوار بحار ) ١(

نور الثقلني  و٥٧٤صلصدوق  وأمايل ل٢٧٤ص) ط مركز النرش اإلسالمي(
 .٨٥ ص٢جكنز الدقائق  و٣٣٧ ص١ج

رشح  و١٠٧للصدوق صمعاين األخبار و ٢١  و٢٦ ص٤٣جاألنوار بحار ) ٢(
 .١٤٩صمامة دالئل اإل و٥٢٠ ص٣جاألخبار 
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 !ال يبقى أحد إال قبض من أثرك قبضة؟
وهذا يدل عىل عدم جواز اإلستشفاء والتربك برتاب قدم اإلمام، وهذا 

 ..خالف ما هو ثابت من جواز ذلك يف اإلسالم
 : ونقول

ًان التربك قد يكون إلعتقاد القداسة لشخص ما، وأن له جاها ومقاما،  ً ٍ
قد يكون ألجل اإلنتساب واإلرتباط املبارش باهللا وشفاعة عند اهللا، و

أي .  إليه هنا هو هذا الثاين»صىل اهللا عليه وآله«والذي يشري النبي . سبحانه
من أن يؤدي قوله » صىل اهللا عليه وآله«ن املقصود هو التعبري عن خشيته أ

، باعتقاد ألوهيته والعياذ »عليه السالم«يف عيل هذا إىل غلو بعض الناس 
 .. اهللاب

) الغالون( لوال أن تقول فيك طوائف :وقد ورد يف أخبار أخرى جاء فيها
ٍمن أمتي ما قالت النصارى يف عيسى بن مريم لقلت فيك قوال، ال متر بمأل  ً

أو (إال أخذوا الرتاب من حتت قدميك، يلتمسون بذلك الربكة ) من الناس(
 .)١()يستشفون به

                                     
 ٥٧٥صاخلصال  و٧٠٩صلصدوق لاألمايل  و٥٧ ص٨جالكايف  :راجع) ١(

مصباح  و٣٣٠ ص٤جلنوري لخامتة املستدرك و ٣١١صلخوارزمي لاملناقب و
 ٤١٢صكتاب سليم بن قيس  و١٧٣ ص٣ج) مستدرك هنج البالغة(البالغة 

 و ٤٥٩ و ٢٤٩ ص١ج لكويفل» عليه السالم«مناقب اإلمام أمري املؤمنني و
= اإلرشاد  و٤١٢ و ٤١١ ص٢جرشح األخبار  و٦١٥ و ٦١٤ ص٢ وج٤٩٤
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كنز الفوائد  و١٥٠صلمفيد لختصاص اإل و١٦٥ و ١١٧ ص١جلمفيد ل= 
املستجاد من اإلرشاد  و٧٥صالروضة يف فضائل أمري املؤمنني  و٢٨١ص

 ٨٠ ص٣جالرصاط املستقيم  و١٠٥صلحيل لاملحترض  و١٠٤ص) املجموعة(
مدينة  و٤٥٥ و ٤٥٤صلشريازي لكتاب األربعني  و٨٦ ص٤جيل وايل الآلعو

 ٢١ وج٢١٦ ص١٠جبحار األنوار  و٢٦٥ ص٢ وج٢١٦ ص١جاملعاجز 
 ٣٦ وج٣٢٣ و ٣٢١ و ٣١٥ ص٣٥ وج٤٣٨ ص٣١ وج٨٢ و ٧٩ص
 ١٨١ ص٤١ وج١٠٥ و ٨١ و ٤٣ ص٤٠ وج٢٧٢ ص٣٧ وج١٧٩ص
 ١٧٩ص لشريواينل» عليهم السالم«ناقب أهل البيت  وم١٦٧ ص٤٧وج

» عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  و٤٧٦ ص١جمستدرك سفينة البحار و
لطرباين لاملعجم الكبري  و١٣١ ص٩ججممع الزوائد  و٩٩ و ٩٢صلهمداين ل
 ١٨ وج١٦٨ ص٩ وج٤ ص٥ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٣٢٠ ص١ج
 ٢٠٩ ص٩جلطويس لالتبيان  و٤٠٧ و ٤٠٦صتفسري فرات الكويف  و٢٨٢ص

نور الثقلني  و٤٠٤ ص٦ وج٣٩٧ ص٤جالصايف  و١١٤٥ ص٢جى األصفو
بشارة املصطفى  و١١٧صبن كرامة التنبيه الغافلني  و٦٠٩ و ٥٣١ ص٢ج
 ٢٨١ و ١٥٢صكشف اليقني  و٣٠٣ و ٢٣٢ ص١جكشف الغمة و ٢٤٦ص

 ٢ وج٣٩٣ ص١جينابيع املودة  و٨٤١ و ٦٥٥ و ٥٦٩ ص٢جتأويل اآليات و
 ٢جغاية املرام  و١٩٤صاحلق هنج  و١٣٥صالتحفة العسجدية  و٤٨٦ص
 ٥٠ ص٧ وج٢١٤ و ٥٦ ص٦ وج٢٩٣ و ٢٩٢ و ١٩٣ ص٤ وج٤٥ص

 .٤١١ و ٤١٠ ص٢٣ وج٢٩٤ و٢٩٣ ص٧ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق و
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  :×علي مع احلق، واحلق مع علي 
 ..أشار إىل حديث عيل مع احلق واحلق مع عيل» عليه السالم«دم أنه وتق
  :ونقول

صىل اهللا « وعن النبي »السالم معليه«إن الروايات عن أهل البيت 
 :، تقول»عليه وآله

إال أن هذه الكلمة .. يعرف الرجال باحلق، وال يعرف احلق بالرجال
عليه « يف حق عيل ، تعكس هذا املفهوم»صىل اهللا عليه وآله«من النبي 

، كام هو وهذا استثناء من تلك القاعدة.. ، فإن احلق يعرف بعيل»السالم
 .ولتوضيح ذلك جمال آخر. معلوم

  :جربيل على صورة دحية
 رأى جربئيل عىل صورة »عليه السالم«وما ذكر يف املناشدة من أنه 
بنا وقد ذكرنا مربرات هذا الريب يف كتا. دحية الكعبي، موضع ريب عندنا

إذ ملاذا ال يراه عىل صورة .. »صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي 
ًسلامن الفاريس، أو املقداد مثال، ويراه عىل صورة إنسان ليس له أثر يف هذا 

 ..ًالدين، وأن له أثرا ال نستطيع أن نؤيده
  :أنت خري البشر بعد النبيني

قال ألمري املؤمنني » وآلهصىل اهللا عليه « أنه ):٣(وتقدم يف النص رقم 
ًإنه أفضل الناس عمال : إنه خري البرش بعد النبيني، وقال: »عليه السالم«

 . بعد النبيني
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 غري مقصود هبذا الكالم »صىل اهللا عليه وآله«وال شك يف أن النبي 
 .. هو املتكلم»صىل اهللا عليه وآله«وهو منرصف عنه بمالحظة أنه 

خري البرش » عليه السالم« أنه :اآليات تفيدمع أن الروايات واألدلة من 
، وعمله أفضل من عملهم »عليه السالم«بام فيهم األنبياء، باستثناء إبراهيم 

بل الرواية التي ترصح بأن لوال عيل مل يكن لفاطمة كفؤ آدم  .ًأيضا كذلك
عليه « أفضل حتى من ابراهيم »عليه السالم«فام دونه، تدل عىل أنه 

، غري مقصود »صىل اهللا عليه وآله«شك يف أن النبي حممد وال .. »السالم
 هو »صىل اهللا عليه وآله«هبذا الكالم، وهو منرصف عنه بمالحظة أنه 

وال ..  نفس النبي»عليه السالم«كام أن آية املباهلة تدل عىل أنه . املتكلم به
 أفضل من سائر األنبياء، فكذلك عيل »صىل اهللا عليه وآله«شك يف أنه 

 ..»يه السالمعل«
 :ونقول

قد اخرج األنبياء عن دائرة احلديث، لكي ال يتهم » عليه السالم«لعله 
 .باملبالغة يف الثناء عىل نفسه، ولكي حيفظ الناس من الغلو فيه إىل حد التأليه

  :علي بايع البيعتني، وكذلك غريه
بيعة : بايع البيعتني» عليه السالم« أنه :وذكرت بعض روايات املناشدة

 ).٣(راجع النص املتقدم يف الفصل السابق برقم .. الفتح وبيعة الرضوان
مع أن أعضاء الشورى قد حرضوا بيعة الرضوان، والبيعة األخرى ال 

وإنام هناك بيعة .. بد من التدقيق يف أمرها، إذ مل حتصل بيعة يوم الفتح
 .. هي املقصودةالظاهر أهناالعقبة، ف
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 :ونقول
ْوأنذر {: فتح ما جرى يف مناسبة نزول قوله تعاىللعل املقصود ببيعة ال ِ ْ َ َ
َعشريتك األقربني ِ َ ْ َ َ َ ِ بني هاشم وبني » صىل اهللا عليه وآله« حيث مجع النبي }َ

املطلب، وطلب منهم من يؤازره عىل هذا األمر، فلم يستجب له منهم 
 أنه خليفته» صىل اهللا عليه وآله«، فأعلن »عليه السالم«سوى امري املؤمنني 
 ..ووصيه وأخوه إلخ

عىل أن من املحتمل أن يكون أعضاء الشورى أو بعضهم مل يبايعوا يف 
بيعة الرضوان، أو أن بعضهم مل يبايع يف بيعة الفتح، فلم جتتمع البيعتان ألي 

 ..»عليه السالم«واحد منهم سوى عيل 
  : أباه يف أن يسلم×ستئذان علي إ

حني » عليه السالم« أنه ):٣(وذكر النص املتقدم يف نص املناشدة رقم 
اإلسالم طلب منه يمهله حتى يلقى » صىل اهللا عليه وآله«عرض عليه النبي 

 .والده
 . فإهنا أمانة عندك:»صىل اهللا عليه وآله«فقال له 

 . وإن كانت أمانة عندي فقد أسلمت:»عليه السالم«فقال 
ا يوجب مع أن قبول اإلسالم ال حيتاج إىل استئذان الوالد، بل هو مم

 .العقل املبادرة إليه، وعدم التخلف عنه
 :وجوابه

و الرب والوفاء لوالده، لعلمه بأن ذلك يرسه، ه املقصود  قد يكونً:أوال 
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بأن املطلوب هو الكتامن يف » صىل اهللا عليه وآله«ويفرحه، فلام أعلمه النبي 
 ..تلك املرحلة، جهر بإسالمه

ًسلام منذ والدته، كام دلت عليه كان م» عليه السالم«ًن عليا  إ:ًثانيا
الروايات، وإنام كان يريد اإلعالن واجلهر، ولو يف املحيط الضيق الذي 

 ..يعيش فيه
  :×آيتان نزلتا يف علي 

ذكر أن آيتني » سالمعليه ال« أنه :ًأيضا) ٣(وتقدم يف رواية املناشدة رقم 
 .فيهام» عليه السالم«رصحتا بأن اهللا تعاىل قد ريض عنه من القرآن 

وكيف وافقه احلارضون عىل أمر ! ؟»عليه السالم«فأي آيتني قصد 
َومل مل يبني مقصوده  !مبهم؟  .!هلم؟ِ

 : ونقول
: لعل املراد باآليتني هو آيات سورة البينة، فقد روي أن قوله تعاىل ـ ١

َّإن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك هم خري الربي{ ْ ْ َِ َُ ُ َّ َ َ َْ َ ُ َُّ َ َُ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ جزاؤهم عند ،ِةِ ْ َِ ْ ُ َُ
ْرهبم جنات عدن جتري من حتتها األهنار خالدين فيها أبدا ريض اهللاُ عنهم  َ ُ َ ْ ِّ َُ َ َْ َ ْ ُ ََّ َ َ ْ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ ْ َْ َِ ٍ ِ

ُورضوا عنه ذلك ملن خيش ربه َّ ْ ُ َ ََ ََ ِ ِ َِ َْ َ َ ويف » عليه السالم« قد نزل فيه )١(}ُ
 .)٢(شيعته

                                     
 .  من سورة البينة٨ و٧اآليتان ) ١(
 = ٨٣٣ و٨٣٢ و٨٣١ ص٢ وتأويل اآليات ج٣٥٣ ـ ٣٤٦ ص٨الربهان ج: راجع) ٢(



  ١٥ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٣٠٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                     
 وروضة الواعظني ٢٨٣ و٢٥٧ ص١ج و١٩ ص٢واألمايل للطويس ج= 
 ٣ ومناقب آل أيب طالب ج١٠٥ص) ط منشورات الرشيف الريض( و ١١٩ص
ط (و  ١٦٧صمشكاة األنوار  و٢٦٦ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية( و ٦٩ و ٦٨ص

جامع  و٢٩٦ و ١٨٧ واملناقب للخوارزمي ص٢٦٦ص) مركز النرش اإلسالمي
 وجممع ٣٢٨ احلربي صوتفسري ٢٩٦صبشارة املصطفى  و٣٣٥ ص٣٠البيان ج
وصول األخيار إىل أصول  و٢٠٢ ص١جرشح األخبار  و٤١٥ ص١٠البيان ج
 ٣٩٠ ص٢٣ وج٤٥٨ ص٢٢ وج١٨٢ ص٧جبحار األنوار  و٥٧صاألخبار 
 و ٣٤٤ ص٣٥ وج٦٥٩ ص٣١ وج٢٢٠ و ١٣٠ ص٢٧ وج٢٦٤ ص٢٤وج
عليهم «مناقب أهل البيت  و٧١ و ٥٣ و ٢٥ ص٦٥ وج٨ ص٣٨ وج٣٤٦ و ٣٤٥

 ١٦ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  و١٧٧ و ٧٨صاين لشريول» السالم
األمايل و ٣٥٤صاملسرتشد  و٤٤٤ ص١١ج) ط دار اإلسالمية( و ١٨٢ص

 ٢٢٣صلحيل لاملحترض  و٥٨ و ٥٧ ص٢جالغدير  و٦٧١و  ٤٠٥صلطويس ل
لهمداين ل» عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  و٦٩ ص٢الرصاط املستقيم جو
 و ٤٥٩ ص٢جشواهد التنزيل  و٩٢صر السمطني نظم در و٢٩٩ و ٢٩٧ص
فتح  و٣٧٩ ص٦جالدر املنثور  و٤٧٣ و ٤٦٦ و ٤٦٥ و ٤٦٤ و ٤٦٣ و و ٤٦٠

 ٢٩٨ ص٢جطرائف املقال  و٢٠٧ ص٣٠جتفسري اآللويس  و٤٧٧ ص٥جالقدير 
كشف  و٣٤٧ و ٣٤٦صبن مردويه ال »عليه السالم«مناقب عيل بن أيب طالب و

 ٣٦٦صكشف اليقني  و٥٥٦صيامن هنج اإل و٣٢٢ و ٣٠٧ ص١الغمة ج
 .٤٥٢ و ٣٥٧ ص٢جينابيع املودة  و٥٧٦ ص١جالفصول املهمة و
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لعل نزول هاتني :  نقولودهأما بالنسبة لعلم املخاطبني بمقص ـ ٢
أن : ويف شيعته كان من األمور الشائعة، إىل حد» عليه السالم«اآليتني فيه 

عليه «أدنى إملاحة إليهام، ولو هبذا املقدار توجب اإللتفات إليهام، فاعتمد 
 .ًعىل القرينة احلالية، ومل يكن املقصود مبهام» السالم

  :لعلي سهم يف اخلاص، وسهم يف العام
 هل فيكم من :»عليه السالم«رد يف بعض النصوص املتقدمة قوله وو

 ! سهم يف اخلاص، وسهم يف العام؟: أحد له سهامن
 !فام املقصود هبذين السهمني؟

 :ونقول
السهم يف اخلاص إشارة إىل السهم الذي أعطاه رسول  «:قال املجليس

 اهللا عليه صىل«اهللا لقتال املالئكة معه، أو إىل السهم الذي خصه الرسول 
» عليه السالم«ًمن تعليمه، ومعارشته يف اخللوة، مضافا إىل ما كان له » وآله

 .مع سائر الصحابة
 .)١(»واألول أظهر
  :ونضيف

أن من املحتمل أن يكون قد عرض تصحيف لكلمتي اخلاص  ً:أوال
ويؤيد ذلك أن . والعام عن كلمتي احلارض والغائب، لتقارهبام يف رسم اخلط

                                     
 .٣٧٠ ص٣١جاألنوار  بحار :راجع) ١(
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ن كان له سهم يف احلارض مأفيكم : يف الرواية األخرى للمناشدة هوالتعبري 
 !.وسهم يف الغائب؟

يأخذ » عليه السالم« لعل املقصود أنه يف غنائم احلرب كان عيل :ًثانيا
 ..اخلمس، وهو سهم اخلاص، ويأخذ سهمه من الغنائم، وهو سهم العام

  :اخلمس يف مكة
 أفيكم أحد :»عليه السالم«وله وتقدم يف الرواية األوىل البن عساكر ق

قبل أن يؤمن أحد من » صىل اهللا عليه وآله«كان يأخذ اخلمس من النبي 
 ! قرابته غريي؟

حني قال له :  أن جعفر أسلم يف اليوم الثاين أو الثالث:فريد عىل هذا
صىل اهللا عليه « جناح ابن عمك، حني كان النبي ْلِص: أبوه، أبو طالب

 .فكان جعفر ثالث املسلمني. ةجييصيل بعيل وخد» وآله
 !فمن كان يعطي من الناس قبل أن يسلم أحد من قرابته؟

 : ويمكن أن جياب
وانذر : أن املقصود هو أخذ اخلمس قبل حديثالظاهر : ًأوال

 .ٍعشريتك األقربني، حني امتنع اقاربه من اإلسالم آنئذ بصورة مجاعية
، فقد كان لدهيا أموال  لعل خدجية كانت هي التي تعطي اخلمس:ًثانيا

ولعلها أعطت مخس أمواهلا بمجرد اسالمها، وذلك قبل أن . كبرية وكثرية
 .يف اليوم التايل أو يف الذي بعده، أو بعد سنة أو سنواتيظهر جعفر اسالمه 

 يف وقت مهسالظهر اأقد بن أيب طالب  إنه مل يثبت لنا أن جعفر :ًثالثا
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، إذ من »وأنذر عشريتك األقربني«: ةآي ملا سيأيت حني احلديث عن ،مبكر
 ..انذار العشريةحديث اسالمه إىل ما بعد اظهار  أن يكون قد تأخر املحتمل

صلوات «ً حمصورا بالنبي وعيل وخدجية ي بقحيث استظهرنا أن اإلسالم
 ..طيلة تلك املدة» اهللا وسالمه عليهم
ا وجد ثم مل..  مل يكن قد أجاب يف حديث إنذار العشريةًافلعل جعفر

يصيل مع عيل وخدجية بادر إىل وصل جناحه » صىل اهللا عليه وآله«النبي 
 .. بأمر أبيه

 .ًبل لعل جعفرا كان يكتم إيامنه، فلم يكن جمال إلعطائه اخلمس
ً كان متقدما، ولكنه مل إن اسالمهيب طالب فأل هكذا يقال بالنسبةو

 . يعلنه رعاية ملصلحة اإلسالم، كام هو معلوم
املتقدمة يف الفصل السابق، ) ٢(من التذكري بأن رواية رقم وال بد 

 ! أفيكم أحد كان يأخذ اخلمس غريي وغري فاطمة؟: تقول
يف املكرمة وفاطمة كانا يأخذان اخلمس يف مكة » عليه السالم«فهو 

 طالب كام يبدو، لعله غيبة جعفر إىل احلبشة، واستثناء عمه احلمزة وأيب
 اسالمهام، فلم يكن من ا أو ألهنام مل يظهر،مسألجل عدم حاجتهام إىل اخل

 ..ً من اخلمس أيضااماملصلحة اظهار اعطائه
لكن هناك نص آخر جيعلنا نستبعد وقوع التصحيف، فقد ورد يف 

 : »عليه السالم«املناشدات املتقدمة، قوله 
 سهم القرابة، وسهم يف :هل فيكم أحد كان يأخذ ثالثة أسهم«
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 .)١(!؟»اخلاصة، وسهم اهلجرة
  :وإىل رسولك.. اللهم

اقترص أوال عىل » صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :تقدم يف الرواية األوىل
أضاف » عليه السالم«فلام جاء عيل .. اللهم ائتني بأحب خلقك إليك: قوله
 .. غريي،اللهم وإىل رسولك: قوله

يل يريد أن يكون حبه لع» صىل اهللا عليه وآله«ويف هذا إشارة إىل أنه 
َّخالصا من أية شائبة سوى أن حبه له هللا، ويف اهللا فال يكون للقرابة وال .. ً

 .. للصهر وال العرشة، وال لغري ذلك أي أثر فيه
حتى جتسدت اإلرادة اإلهلية بإتيان » صىل اهللا عليه وآله«ولذلك انتظر 

وظهر أنه أحب » عليه السالم«، وتبلور احلب اإلهلي له »عليه السالم«عيل 
أحب اخللق إىل النبي » عليه السالم«ًلكي يرصح بأن عليا .. لقه إليهخ
عليه «أن حبه له كان من منطلق كونه : ، ويعرف الناس»صىل اهللا عليه وآله«

 ً.أحب اخللق إىل اهللا تبارك وتعاىل أيضا» السالم
 عىل سائر »عليه السالم«ًوليكن هذا أيضا من أدلة تفضيل عيل 

كان أحب اخللق إىل اهللا ورسوله، فذلك يعني أنه أحب األنبياء، فإنه إذا 
فلوال تقدمه عليهم يف . ًإليهام حتى من إبراهيم، وموسى، وعيسى أيضا

 .الفضل مل يكن أحب إىل اهللا منهم
                                     

 ٣٦١ ص٣١ جبحار األنوار و١١٨صالروضة يف فضائل أمري املؤمنني : راجع) ١(
 .٢٤٣ ص٦ وج١٩٢ ص٣جغاية املرام و



  ٣١٣                                                   .. وقفات مع مضامني املناشدات:منالفصل الثا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلمته الثانية بنحو ال : قد قال» صىل اهللا عليه وآله« أنه :والالفت هنا
 .  الرجوع إىل سابقتها وربطها هبا بدونتفهم

يف » عليه السالم«ام أشبه هذه الكلمة بام كان من اإلمام الرضا ف
، »عليهم السالم« الطاهرين نيشابور، فإنه روى للناس عن أبيه عن أجداده

عليه «، عن جربائيل »صىل اهللا عليه وآله«إىل أن انتهى إىل رسول اهللا 
خل كلمة ال إله إال اهللا حصني، فمن د«: عن اهللا تبارك وتعاىل» السالم

 .»عذايبحصني أمن من 
ثم أسدل الستارة، فمرت الراحلة به، وإذ به خيرج رأسه من العامرية 

 ..برشوطها وأنا من رشوطها: ويقول لتلك احلشودثانية، 
عليه «وقد رشحنا هذه احلادثة يف كتابنا احلياة السياسية لإلمام الرضا 

مما يرمي إليه بام قد تكون مراجعته نافعة يف الوقوف عىل يشء » السالم
 .هنا» صىل اهللا عليه وآله«

املالئكة تساعد عليا ×:  
 أنه :وقد ذكرت الرواية املتقدمة يف الفصل السابق عن ابن عساكر

، واملالئكة »صىل اهللا عليه وآله«قد ويل تغسيل رسول اهللا » عليه السالم«
 مع ويل غمضه» عليه السالم«ًمعه يقلبونه له كيف يشاء، وذكرت أيضا أنه 

 ..ًاملالئكة أيضا
حضور ًوقد شهد احلارضون له بذلك أيضا، فكيف علم احلارضون ب

صىل اهللا عليه « مل حيرضوا تغسيل النبي  الناس فإن!املالئكة ومساعدهتم؟
 فهل اعتمدوا يف قبول ذلك، ويف ،، ومل يروا املالئكة تفعل ذلك»وآله
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 !.جرى له؟هلم بام » عليه السالم«الشهادة به عىل إخبار عيل 
 : واجلواب

هو الذي أخربهم، » عليه السالم« ال مانع من أن يكون عيل ً:أوال
فأخذوا ذلك عنه، ألن اهللا تعاىل قد طهره من كل رجس حسب نص القرآن 

 ..الكريم
 لعل البعض قد رأى من ظواهر األمور، وجريان األحداث :ًثانيا

أثناء تغسيل » ه وآلهصىل اهللا علي«وجود من كان يقلب جسد النبي الكريم 
 .. له» عليه السالم«عيل 

كام أنه ال مانع من أن حيرض بعض من يثقون به، ويالحظون وجود ما 
حني غمض رسول اهللا » عليه السالم«يدل عىل حضور املالئكة مع عيل 

 ..»صىل اهللا عليه وآله«
صىل اهللا عليه « ملاذا ال يكونون قد سمعوا ذلك من رسول اهللا :ًثالثا

فشهدوا له به بناء .. »عليه السالم«فأشهدهم . نفسه قبل استشهاده» لهوآ
 .عىل ذلك

  :اإلختالف يف النجوى
قد ذكر يف إحدى الروايات املتقدمة وهي » عليه السالم«أنه : ويالحظ

ولكنه .. ثنتي عرشة مرة» صىل اهللا عليه وآله«أنه ناجى النبي ) ٢(التي برقم 
 . مراتذكر يف نص آخر أنه ناجاه عرش

أال يدل ذلك عىل أن إحدى الروايتني !.. فام هذا اإلختالف والتناقض؟
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 !مكذوبة؟
 :ونجيب

حديث املناشدة كله ن سقوط فقرة عن اإلعتبار ال يعني سقوط إ ً:أوال
 ..عن اإلعتبار
ذكرمها » عليه السالم« ال تعارض وال اختالف بني النصني، فلعله ً:ثانيا

فإن أوهلام ناظر إىل عدد املرات التي ناجى فيها .. كثرًمعا يف مناشدة واحدة أو أ
 . .، وهو اثنتا عرشة مرة»صىل اهللا عليه وآله«الرسول 

والنص الثاين ناظر للصدقات التي أعطاها طاعة لآلية الرشيفة اآلمرة 
ِّيا أهيا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقد{: بذلك، وهي قوله تعاىل ُ َُ ََّ َ ُ َّ ُ ْ َ ََ ََ َ ِ ِ َ ُّ َموا بني َ ْ َُ

ُيدي نجواكم صدقة ذلك خري لكم وأطهر ْ ْ ْ ََ ْ َ َ َ َ ْ ُْ ََ ً ٌَ َ َ ََ ِ َ ، وهي اآلية التي مل يعمل )١(}ُ
 .»عليه السالم«هبا سوى عيل 

وربام تكون املرتان .. ويظهر ذلك بمراجعة كال النصني واملقارنة بينهام
 ..اللتان مل يتصدق فيها كانتا قبل نزول اآلية

صىل اهللا «نت أمواله أحب إليه من لقاء رسول اهللا يف حني أن غريه كا
 .. »عليه وآله

 أن آية النجوى مل تفرض إعطاء األموال لرسول اهللا :والالفت هنا
ً، بل فرضت التصدق بشئ من املال مهام كان قليال عىل »صىل اهللا عليه وآله«

ًالفقراء واملساكني الذين قد يكون بعضهم أخا أو عام أو خاال أو أي ً  قريب ً
                                     

 .  من سورة املجادلة١٢اآلية ) ١(
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 .لذلك املعطي املتصدق.. آخر
  : لو كان بعدي نيب لكنته يا علي
» صىل اهللا عليه وآله« أن النبي ):٣(وقد ذكرت الرواية املتقدمة برقم

أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إال أنه ال نبي : »عليه السالم«قال لعيل 
 .بعدي، ولو كان بعدي لكنته يا عيل

ًمتناسب جدا مع مضمون .. ن بعدي لكنته لو كا:وهذا التذييل بقوله
 .. أنت مني بمنزلة هارون من موسى: ما تقدمه، وهو قوله

وكيف ال يكون كذلك، وهو بيت النبوة، ومعدن الرسالة، حسبام تقدم 
 ..يف كالمه مع أهل الشورى

قد قال ما يشبه هذه الكلمة » صىل اهللا عليه وآله« بأن النبي :أما القول
يف حق عمر بن اخلطاب، فال )  كان بعدي لكنته يا عيللو: أعني قوله(

ًن عمر الذي قىض شطرا من عمره يف اجلاهلية، وعبادة إيمكن القبول به، ف
غري اهللا تبارك وتعاىل، وارتكب الكثري من املآثم يف تلك احلقبة، ال يمكن أن 

 لو مل أبعث:  عن بالليف حقه كام يروى»  اهللا عليه وآلهصىل«يقول النبي 
 .)١(فيكم لبعث عمر

                                     
 ١٩٤ ص٤ وج٢١٦ و ١٥٥ص ٣ ضعفاء الرجال البن عدي جالكامل يف) ١(

 ٣٠٢ ص١ والآليل املصنوعة ج٣٢٠ ص١واملوضوعات البن اجلوزي ج
= رشح  و١١١ و ١١٠ ص٧ وج٣٣١ ص٦ وج٣١٦ و ٣١٢ ص٥جالغدير و
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 .)١( لو كان بعدي نبي لكان عمر:أو

                                     
تذكرة  و٥٨١ ص١١جكنز العامل  و١٧٨ ص١٢جللمعتزيل هنج البالغة = 

الوضاعون  و٥٠٢ و ٤٦٦صمتهيد األوائل  و٩٤صلفتني لاملوضوعات 
كشف  و٥١٩ و ٥٠ ص٢جعتدال ميزان اإل و٣٩٠ و ٣٨١ صوأحاديثهم

 ١١٦ و ١١٤ ص٤٤جتاريخ مدينة دمشق  و١٦٣ ص٢جلعجلوين لاخلفاء 
 . ١٥٢ ص١٦والتفسري الكبري للرازي ج

 ٤٤ وج٣٨٣ ص١٠ وتاريخ مدينة دمشق ج٢٤٢ ص٥خمترص تاريخ مدينة دمشق ج) ١(
 ٣٥٧ ص٢جإعانة الطالبني  و٦٤ ص٤جبة أسد الغا و١١٦ و ١١٥ و ١١٤ص

الوايف بالوفيات  و٢٥ ص٢جالسرية احللبية  و٢٦٩ ص١١سبل اهلدى والرشاد جو
 ٢٣٨الصوارم املهرقة ص و٢٦١ ص٣لذهبي جلتاريخ اإلسالم  و٢٨٤ ص٢٢ج
 ٨٥ ص٣جلحاكم لاملستدرك  و١٥٤ ص٤جمحد أمسند  و٣١٢ ص٥جالغدير و
فتح الباري  و٢١٦ و ١٥٥ ص٣جعدي بن الالكامل  و٦٨ ص٩ججممع الزوائد و
تذكرة  و٣٢٤ ص٢١جهتذيب الكامل و ٤٨٥صفتوح مرص وأخبارها  و٤١ ص٧ج

 ٣٨٧ ص٧هتذيب التهذيب ج و٥٠ ص٢عتدال جميزان اإل و٥ ص١جاحلفاظ 
 ٣ ج)ط دار اجليل(ستيعاب اإل و٣١٠ و ٢٩٨ ص١٧جلطرباين لاملعجم الكبري و
لسيوطي لاجلامع الصغري  و١٧٨ ص١٢ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و١١٤٧ص
تذكرة  و٥٩٧ ص١٢ وج٥٨١ و ٥٧٨ ص١١كنز العامل ج و٤٣٥ ص٢ج

 و ١٥٤ ص٢جكشف اخلفاء  و٤١٤ ص٥جفيض القدير  و٩٤صاملوضوعات 
 .٣٨٢صالوضاعون وأحاديثهم  و٥٠٢ و ٤٦٦صمتهيد األوائل  و١٥٨ و ١٥٧
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 ..، أو نحو ذلك)١( ما أبطأ عني الوحي إال ظننت أنه نزل يف آل اخلطاب:أو
وقد أورد ابن اجلوزي حديث بالل يف املوضوعات، وحكم عليه ابن 

 .)٢(عدي بأنه ال يصح
قد ، »عليه السالم«ونظن أن ذيل حديث املنزلة الوارد يف حق عيل 

عمر بن اخلطاب، وقد جاء صلحة  ملقد استلب وانتهب: ، أو فقلاستعري
 .. ، وليعيد ما استعري إىل أهلهيفضح هذه القرصنةحديث املناشدة ل

َال ينال عهدي الظاملني{:  قوله تعاىل:ومما يدل عىل ذلك ِِْ َِّ َُ َ َ ، إذ ال يصح }َ
 من سوف يظلم أن يراد به من يظلم بالفعل، ألن ذلك ال يتومهه أحد، وال

يف املستقبل، ألن اهللا تعاىل ال يمكن أن يرىض بتسليم اإلمامة ملن يامرس 
 .. الظلم بالفعل، أو سوف يامرسه يف املستقبل

 هو ،ًفالذي يبقى مبهام، ويقع السؤال عنه وحيتاج إىل بيان وتعريف
 .ًالظلم الذي مىض وانقىض، فيصح نفي نيل العهد عمن تلبس به ولو آنا ما

  :×د الشمس ألمري املؤمنني ر
، وقد »عليه السالم«وذكرت املناشدات حديث رد الشمس لعيل 

                                     
 ٢٥٤ ص٣جالرصاط املستقيم  و١٤٥صالتعجب  و١٨٤صاملسرتشد  :راجع) ١(

 . ٤٤ ص٢جستغاثة اإل و٦٠٦ ص١جمكاتيب الرسول و
 ٤ وج٢١٦ ص٣ والكامل البن عدي ج٣٠٢ ص١الآليل املصنوعة ج: راجع) ٢(

 . ٣٢٠ ص١ واملوضوعات البن اجلوزي ج١٩٤ص
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بأنه مل يصل العرص حتى غابت الشمس أو » عليه السالم«رصح فيه عيل 
 ..كادت

 : وهنا سؤاالن
 ! عىل نفسه بأنه ترك الصالة؟» عليه السالم« كيف يقر عيل :أحدمها
ـ كام يف بعض نصوص الرواية ـ » معليه السال«كيف مل حيدد : والثاين

غابت الشمس أو : إن كانت الشمس قد غابت، أم مل تغب، بل قال
 !وكيف غاب عنه هذا األمر، وهو يعنيه دون سواه؟! ؟كادت

 :ونقول يف اجلواب
قد صىل » عليه السالم« بأنه : إن بعض الروايات قد رصحتً:أوال

 ..)١(ًالعرص جالسا، يومي لركوعه وسجوده إيامء
مرات كثرية، ويف » عليه السالم« لقد تكررت هذه احلادثة له :ًثانيا

 : بعضها
أن اهللا تعاىل قد رد عليه الشمس ـ أو حبسها ـ بعدما كادت تغيب، 

 ..)٢(أهنا ردت بعد مغيبها: ويف بعضها
                                     

املستجاد  و٣٤٦ و٣٤٥ ص١ واإلرشاد للمفيد ج١٧١ ص٤١جاألنوار بحار ) ١(
لشيخ للشمس رسائل يف حديث رد ا و١٣٦ص) املجموعة(من اإلرشاد 

 .١١١صكشف اليقني  و٢١٦صاملحمودي 
، جتد طائفة كبرية من املصادر التي ذكرت »عليه السالم«رد الشمس لعيل : راجع كتابنا) ٢(

ًهذا احلدث، وجتد أيضا توضيحات وردودا عىل ما زعموه ردا هلذه الواقعة الثابتة ً ً. 
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بأهنا ردت إليه بعدما غابت أو » عليه السالم«فالرتديد يف كالمه 
عدد حصول ذلك، فتارة غابت ثم ردت، وأخرى كادت، يريد أن يشري إىل ت
 . أو حبست،كادت أن تغيب ثم ردت

والذي .. ً ال يعاب اإلنسان بصدقه، بل يعاب إذا مل يكن صادقا:ًثالثا
 ..يقر عىل نفسه يكون موضع تقدير وثناء، ال موضع لوم وازدراء

  :× بعلي ’ابتهاج النيب 
صىل اهللا عليه «ل اهللا وتقدم أنه ناشدهم بأنه كان إذا دخل عىل رسو

 .. حياه، وأدناه، وهتلل له وجهه» وآله
كان يفعل ذلك » صىل اهللا عليه وآله«ن من املعلوم أنه إ :والسؤال هو

ً فضال عن كونه قد تضمن .بغريه، فال معنى للقول بتفرده يف هذا األمر
 .ًكرامة وفضال عىل غريه

 : ونجيب
عليه « ذلك لغريه، لكنه مل ينف حصول» عليه السالم« بأنه ً:أوال

ً فهو دائام .ًكان يفعل به ذلك دائام» صىل اهللا عليه وآله«إنه : يقول» السالم
أما غريه، فربام حصل أن » صىل اهللا عليه وآله«موضع رضا، وسبب هبجة له 

 ..يف بعض األحيانله  »صىل اهللا عليه وآله«ابتهج 
، أي »عليه السالم« لغريه  إن اجتامع األمور الثالثة ربام مل حيصل:ًثانيا

 يف آن ًي أحدا، ويدنيه، ويتهلل له وجههمل حي» اهللا عليه وآلهصىل «أنه 
 ..واحد
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مل نعهد من النبي أن يبتدئ من يدخل عليه بالتحية، فمن بلغه  :ًثالثا
فعل ذلك بغري عيل، فال بأس بإطالعنا » صىل اهللا عليه وآله«رواية عن أنه 

 .. ومن اهللا الثواب واألجروله منا الشكر،.. عليها
  : واحلر والربد×علي 

ذكر » عليه السالم«ً أن عليا ):٣(وقد ذكرت الرواية املتقدمة برقم 
اللهم أذهب : قال له يف خيرب» صىل اهللا عليه وآله«ألهل الشورى أن النبي 

 .عنه احلر والربد
 .. فأذهب اهللا عني احلر والربد إىل ساعتي هذه:قال

صىل اهللا عليه «الصحيح من سرية النبي األعظم : كتابناوقد ذكرنا يف 
 :وذلك ملا ييل.. ما يدل عىل أن هذا احلديث موضع ريب» وآله

صىل اهللا «دعاء النبي ب» عليه السالم«بط حلديث رمد عيل  إنه ال رً:أوال
 ..له بأن يذهب اهللا عنه احلر والربد» عليه وآله
، »عليه السالم« أمري املؤمنني ً أن رجال دخل عىل: إهنم يروون:ًثانيا
يا أمري املؤمنني، إن : ، فقال)أي قطيفة خلقة(د حتت سمل قطيفة عوهو ير

 !ًاهللا جعل لك يف هذا املال نصيبا، وأنت تصنع بنفسك هكذا؟
 .)١(..ً ال أرزؤكم من مالكم شيئا إلخ:فقال

                                     
 ٢وحلية األبرار ج ٧٣٥ ص٢ج) ط دار املعرفة(و  ٣٦ ص٣السرية احللبية ج) ١(

=  ٣جذهبي ـللتاريخ اإلسالم و ٤٧٧ ص٤٢ وتاريخ مدينة دمشق ج٢٤٦ص
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 قد ّوحل هذا اإلشكال هو باجلمع بني الروايتني، بأن يكون اهللا تعاىل
احلر والربد يف تلك الساعة التي دعا له فيها، ثم » عليه السالم«أذهب عنه 

 .. بعد أن أنجز املهمة العظيمة صار ـ بالنسبة للحر والربد ـ كسائر الناس
» عليه السالم«ًوقرينة ذلك هو الرواية التي ذكرناها آنفا حول اكتفائه 

  ..بقطيفة خلقة وبالية، فكان يرعد حتتها
 أن امراض احلر والربد هي التي ذهبت عنه بدعاء :تمل البعضوقد اح

 ..، ال نفس احلر والربد»صىل اهللا عليه وآله«الرسول 
 بربكة مسح رسول اهللا »عليه السالم«لكن الرمد مل يصبه إىل آخر حياته 

 . عىل عينيه»صىل اهللا عليه وآله«
  : إذا قومك منه يصدون

بعيسى، » عليه السالم«ه عيل يتشبأما ما ورد يف حديث املناشدة حول 

                                     
 وبحار ١٩٥ ص٢وعن ينابيع املودة ج ١٧٩صمطالب السؤول و ٦٤٤ص= 

 وخمترص حياة ٦٩ص) ط بريوت( والتذكرة احلمدونية ٣٣٤ ص٤٠جاألنوار 
 ٢٨٤ ص)ط دار الكتب العلمية( واألموال ٢٥٣ص) ط دار اإليامن(الصحابة 

 ١ج) ط حيدرآباد الدكن( وصفة الصفوة ٧٩وقمع احلرص بالزهد والقناعة ص
 ٢٩٥ ص٨ج) امللحقات( وإحقاق احلق ٨٢ ص١ وحلية األولياء ج١٢٢ص
 وكشف الغمة ٢٨٤ ص١وجواهر املطالب البن الدمشقي ج ٢٤٠ ص٣٢وج

 .١٧٢ ص١لألربيل ج
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دانة وتقريع شخص بعينه، فلعله من باب انطباق إونزول اآليات املباركة يف 
املضمون العام لآلية النازلة يف مورد مشابه عىل مورد بخصوصه، فيصح 

من تشابه ًاعتبارها نازلة يف هذا املورد أيضا ألجل هذا التشابه، وإن مل يكن 
 ..ئر اخلصوصياتمجيع اجلهات، ويف سا

  :×سبقت اللعنة ملبغض علي 
، »عليه السالم«وأما املناشدة بحديث ان الرمحة سبقت ملحب عيل 

وأن عائشة طلبت أن يدعو هلا وألبيها بأن ال يكونا وسبقت اللعنة ملبغضه، 
 إجابة »صىل اهللا عليه وآله«، فأجاهبا النبي »عليه السالم«من مبغيض عيل 

ًجدا، رصحت بأن عائشة قد خبثت وأبوها أول من غامضة، ولكنها حادة 
 . ًيظلم عليا

 قد ظلم يف »عليه السالم«وهذا وإن كان يمكن لعيل أن يرصح به ألنه 
السقيفة، واستلب حقه منه، لكن الترصيح بخبث عائشة غري مستساغ من 

، فإن األمور مل تكن قد تكشفت إىل هذا احلد، فلم يكن »عليه السالم«عيل 
 ..، ويرونه بال مربر»عليه السالم«تقبلون هذا الترصيح منه الناس ي

  هوًدل عىل أن املقصود به حرفياي غري أن التدقيق يف النص يعطي أنه ال
بل هو حديث يعطي قاعدة كلية، ال استثناء فيها، حتى .. عائشة وأبو بكر

ىل ًبالنسبة أليب بكر وعائشة جعل األمر معلقا ع» صىل اهللا عليه وآله«إنه 
إن كنتام ممن يبغضه ويعاديه، فقد سبقت لكام اللعنة، ومن : رشط فقال

 فقد ..أن صدق الرشطية، ال يلزم منه صدق طرفيها، ووقوعهام: املعلوم
 . ًتكون صادقة وواقعة فعال، وقد ال تكون
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 قد راعى بعض املصالح فعرب هلا هبذه »صىل اهللا عليه وآله«ولعله 
 .الطريقة

وع عن توهم اجلرب اإلهلي فيه هو أحد املصالح التي ولعل إبعاد املوض
 .راعاها يف هذا املورد

 أبوك أول من يظلمه، وأنت أول :لعائشة» صىل اهللا عليه وآله«وقوله 
 حيث إن هذا ..من يقاتله ليس فيه ترصيح بالبغض املستوجب لسبق اللعنة

 ..لالبعض قد حيدث يف املستقبل ويتعاظم إىل حد اإلقدام عىل القتا
وجيب أن ال ننسى أن املقصود هو البغض واحلب املستمر إىل حني 
مفارقة الدنيا، أما إذا زال هذا البغض أو ذلك احلب، فإن األمر مرهون 

فهو من قبيل صحة الصوم املرشوط بمواصلته إىل املغرب .. بخواتيمه
كام أن صحة الصالة مرشوطة بالبقاء واإلستمرار فيها بسائر .. الرشعي

 ..وذلك ظاهر.. ئطها إىل حني اإلنتهاء من التسليمرشا
 
 
 
 
 
 
 



  ٣٢٥                                                                                             ..الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

  :الفهارس
 

   ـ الفهرس اإلمجايل١           
   ـ الفهرس التفصيلي٢          
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   ـ الفهرس اإلمجايل١
 

  ٣٠ ـ ٥........................×عمر وخالفة عيل  :الفصل السادس

   ..ي الشورىهذه ه :الباب العاشر

  ٣٣........................حدث ونص: الشورى العمرية :الفصل األول

  ١٠٠ ـ ٦٥...................................اخلطة العمرية :الفصل الثاين

  ١٣٨ ـ ١٠١.........................قبل أن تبدأ الشورى :لفصل الثالثا

  ١٧٢ ـ ١٣٩....................الشورىملحات من داخل  :الفصل الرابع

  ٢١٠ ـ ١٧٣............... مسك اخلتام×كالم عيل  :الفصل اخلامس

  ٢٦٣ ـ ٢١١....... ألهل الشورى×مناشدات عيل  :الفصل السادس

  ٢٩٦ ـ ٢٦٣.............إيضاحات عامة حلديث املناشدة :الفصل السابع

  ٣٢٤ ـ ٢٩٧...............وقفات مع مضامني املناشدات :الفصل الثامن

  ٣٣٦ ـ ٣٢٥...................................................:الفهارس
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   ـ الفهرس التفصيلي٢
 

  ×عمر وخالفة عيل  :الفصل السادس
  ٧..............................................:×عيل الشورى بنظ 

  ٩........................................!: زويت اخلالفة عن أهلها؟ملاذا
  ١٥.............................:ًما أظن صاحبك إال مظلوما: ألف          

  ١٦......................! من اخلروج معنا؟×ًما منع عليا : ب          

  ١٩.........................................:×موجدة عيل : ج          

  ٢١..............................................:احلسد والظلم: د          

  ٢٥.................................:×الرياء يف عبادة عيل : هـ          

  ٢٩............................................:×عيل التخويف من 

   ..هذه هي الشورى :الباب العاشر

   ..ث ونصحد: الشورى العمرية :الفصل األول

  ٣٥..............................................................:بـدايـة

  ٣٥............................................:قيمة الشورى يف اإلسالم

ِوشاورهم يف األمر ْ ْ َْ ِ ُ ِ َ َ:..................................................٣٥  
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هم ْوأمرهم شورى بينَ َ ْ ُ ُْ ْ َ َُ ُ َ:...............................................٣٧  

  ٤٠...................................................ً:إمجال احلدث أوال

  ٤١........................................................:من التفاصيل

  ٤١............................................:الشورى برواية ابن أعثم

  ٤٣.........................................:عمر يسأل جاثليق النصارى

  ٤٦.......................................:نصوص الشورى عند الطربي

  ٤٨......................................:لعمرية يف حيز التنفيذالشورى ا

   ..اخلطة العمرية :الفصل الثاين

  ٦٧.......................................................:إرشاد وهداية

  ٦٧.......................................................:أطامع حدثت

  ٧٢...............................:×ًالعرب وقريش ال يريدون عليا 

  ٧٧.................................:ة تدبري متقن وسابقالشورى العمري

  ٨٦...........................................................:خطة عمر

  ٨٧.................................................:ًالزبري مل يكن صادقا

  ٨٧........................................................!:حتري الزبري؟

  ٨٩...........................!: يف الشورى؟×ًملاذا يدخل عمر عليا 

  ٩٠.................................!: معهم؟×ماذا لو مل يدخل عيل 

  ٩١..........................................!:ملاذا مل يوص عمر لعثامن؟

  ٩٢.......................................................:السؤال املحري
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  ٩٤............................................: يعلم باملكيدة×عيل 

  ٩٨...................................................:×موقف عيل 

  ٩٩...........................!:ًماذا لو انتخب الستة شخصا من غريهم؟

   ..قبل أن تبدأ الشورى :الفصل الثالث

  ١٠٣.........................................:وقفات أخرى مع الشورى

  ١٠٣.........................................:املعيار املتناقض يف الشورى

  ١٠٤...........................................:×دف هو عيل املسته

  ١٠٨..................................:!؟×ملاذا مل يعهد عمر إىل عيل 

  ١٠٩...............................................:ّلذر الرماد يف العيون

  ١١٠.........................................!:ملاذا أخرج سعيد بن زيد؟

  ١١٢................................:عوفاإلتفاق الرسي بني عمر وابن 

  ١١٣.........................................:وحجرهتا.. إستئذان عائشة

  ١١٤....................................................:حتريف ال خيفى

ًعمر ينشد عليا وعثامن وسعدا ً:......................................١١٤  

  ١١٥........................................:وآل أيب طالب.. ×عيل 

  ١١٦..........................................:حضور طلحة يف الشورى

  ١١٧...............................................:صهيب يصيل بالناس

  ١٢٠.....................................................!:ملاذا صهيب؟

  ١٢٠...................................: يف الشورى×اإلمام احلسن 
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  ١٢٥..................................................!:جاثليق النصارى

  ١٣٠.....................................:كعب األحبار وعمر، واخلالفة

  ١٣٢.................................................:عمر يتربم باخلالفة

  ١٣٣...............................................!:ملاذا كعب األحبار؟

  ١٣٣....................................................:أعهدأحببت أن 

  ١٣٤.............................................:لكتابما يف كتب أهل ا

  ١٣٤.....................................:×رأي كعب يف والية عيل 

  ١٣٦...................................: وال ولده×ال ييل األمر عيل 

  ١٣٨................................................:تصديق عمر لكعب

   ..ملحات من داخل الشورى :الفصل الرابع

  ١٤١.....................................................!:األنصار؟ملاذا 

  ١٤٢...........................................:لو قتل أصحاب الشورى

  ١٤٣................................:هددهم بالقتل لكي ال يشقوا العصا

  ١٤٤...............................:ال بيعة ملكره تنقض الشورى العمرية

  ١٤٦....................................:الشورىاإلستخفاف بدماء أهل 

  ١٤٨...........................:التأخر عىل نحو شق العصا يوجب القتل

  ١٤٨.........................................................:جمرد هتديد

  ١٥٢...................................: أيام الشورى×سكوت عيل 

  ١٥٣...................................: يف مداوالت الشورى×عيل 
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  ١٥٤.......................................: ال يثق بابن عوف×عيل 

  ١٥٥...................................:×ابن عوف حيرك أعداء عيل 

  ١٥٦.......................................:ابن عوف ألغى دور ابن عمر

  ١٥٧...........................................:عبد اهللا بن عمر واخلالفة

  ١٥٩........................................:أكذوبة.. اإلمجاع عىل عثامن

  ١٦١......................................................:سنة الشيخني

  ١٦٦....................................................:حبوته حبو دهر

  ١٦٨.....................................................:حاالن خمتلفان

  ١٦٩...............................! عثامن بن عفان؟×هل بايع عيل 

  ١٧٢..................................................:خدعة وأي خدعة

   .. مسك اخلتام×كالم عيل  :الفصل اخلامس

  ١٧٥.......................................: مسك اخلتام×كالم عيل 

  ١٧٧.........................................:بيت النبوة ومعدن الرسالة

  ١٨٣..............................:نركب أعجاز اإلبل، وإن طال الرسى

  ١٨٦..........................................:حروب أصحاب الشورى

  ١٨٨............................................:خدعة عمرو بن العاص

  ١٩٠..............................................: عدله×ذنب عيل 

  ١٩٢........................................:×عيل الشورى يف كالم 

  ١٩٤..............................:×رد عن أمر عيل عمر يصدر ويو
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  ١٩٦......................................:مل أشك أنني اسرتجعت حقي

  ١٩٨.......................................:القرابة والصهر دليل اإلمامة

  ٢٠٤....................................................:وإهانة.. إحتقار

  ٢٠٥...........................................:ال يوجد نص عىل اخللفاء

  ٢٠٧.................................................:العيون تظلم العني

   ألهل الشورى×مناشدات عيل  :الفصل السادس

  ٢١٣.............................................................:بـدايـة

  ٢١٤............................................:النصوص التي اخرتناها

  ٢١٤..............................................: ـ النص األول١          

  ٢١٨..............................................: ـ النص الثاين٢          

  ٢٢٢.............................................: ـ النص الثالث٣          

  ٢٤٠................................: ـ زيادات يف رواية الطربيس٤          

  ٢٥١..................................: ـ زيادات رواية ابن شاذان٥          

  ٢٥٢.................................: ـ زيادات يف رواية الديلمي٦          

   ..إيضاحات عامة حلديث املناشدة :الفصل السابع

  ٢٦٥.................................................:مع حديث املناشدة

  ٢٦٥.............................................:مصادر حديث املناشدة

  ٢٦٧...............................................:سند روايات املناشدة

  ٢٧١.....................................!:هل حديث املناشدة موضوع؟



  ٣٣٥                                                                                             ..الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٧١.................: صىل القبلتني وكذلك غريه×الف ـ عيل           

  ٢٧٢...............................:لعثامن زوجتان مثل فاطمة: ب          

  ٢٧٥...................................:يناشدهم بالنص عليه أم بفضائله

  ٢٧٦...............................................:مناشدة أم مناشدات

  ٢٧٧....................................................:اختالف السياق

  ٢٧٨................................: من املناشدات×ما يتوخاه عيل 

  ٢٨٠.............................................:نظر املعتزيلاملناشدات ب

  ٢٨٤..............................!:هل املناشدات أبطلت خالفة عثامن؟

  ٢٨٤.............................................:أوهام املعتزيل واملعتزلة

  ٢٨٦..................................:ألسلمن ما سلمت أمور املسلمني

   ..فات مع مضامني املناشداتوق :الفصل الثامن

  ٢٩٩.................................................:سيدة نساء العاملني

  ٣٠١.....................................ً:اإلستشفاء والتربك ليس حراما

  ٣٠٤................................:×عيل مع احلق، واحلق مع عيل 

  ٣٠٤............................................:جربيل عىل صورة دحية

  ٣٠٤..........................................:أنت خري البرش بعد النبيني

  ٣٠٥....................................:عيل بايع البيعتني، وكذلك غريه

  ٣٠٦................................: أباه يف أن يسلم×إستئذان عيل 

  ٣٠٧............................................:×آيتان نزلتا يف عيل 



  ١٥ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                               ٣٣٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٠٩...............................:يل سهم يف اخلاص، وسهم يف العاملع

  ٣١٠.....................................................:اخلمس يف مكة

  ٣١٢...............................................:وإىل رسولك.. اللهم

  ٣١٣.........................................:×ًاملالئكة تساعد عليا 

  ٣١٤..............................................:اإلختالف يف النجوى

  ٣١٦......................................:لو كان بعدي نبي لكنته يا عيل

  ٣١٨...................................:×رد الشمس ألمري املؤمنني 

  ٣٢٠..................................:× بعيل ’ابتهاج النبي 

  ٣٢١............................................: واحلر والربد×عيل 

  ٣٢٢..............................................:إذا قومك منه يصدون

  ٣٢٣....................................:×سبقت اللعنة ملبغض عيل 

   :الفهارس

  ٣٢٧.......................................... ـ الفهرس اإلمجايل١          

  ٣٢٩......................................... ـ الفهرس التفصييل٢          

 
 
 
 

 


