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  :’ يف مرض النيب ×علي 
) »صىل اهللا عليه وآله«أي عىل النبي ( دخلت عليه :قال سلامن الفاريس

، أال تسأل عام كابدته يا سلامن: صبيحة قبل اليوم الذي مات فيه، فقال يل
 !الليلة من األمل والسهر، أنا وعيل؟

 !ليلة معك بدله؟ يا رسول اهللا، أما أسهر :فقلت
 .)١( ال، هو أحق بذلك منك:فقال
 : ونقول

مل تكن » صىل اهللا عليه وآله« أن األحقية التي قررها :إن من الواضح
صىل اهللا عليه «ابن عم النبي » عليه السالم«من جهة القرابة، فإن كون عيل 

ال يوجب ثبوت حق له سوى ما يفرضه ترشيع صلة الرحم، والسهر » وآله
 عىل ابن العم ليس من حقوق الشخص التي تعطى له، بل هو من والتعب

 ..، أو املستحبات لهالواجبات عليه

                                     
كتاب : ، وراجع عىل الرتتيب٢٦٦ و ٢٦٧ ص١٠ للمعتزيل جالبالغةرشح هنج  )١(

رشح  و٣٨١ ص٧جمستدرك سفينة البحار  و١٢٩صلشريازي لاألربعني 
  .٥٣٣ ص٦ج) امللحقات(إحقاق احلق 
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 أنه :كون هلذه األحقية معنى آخر، ولعل هذا املعنى هويفال بد أن 
صىل اهللا « والسهر عىل صحة النبي مليفرح ويلتذ بمكابدة األ» عليه السالم«

 من حقه عليه أن  جيعلوي رمحه،نه من ذوكو .، والكون بقربه»عليه وآله
 .. وهذا القرب،يمنحه الفرصة لنيل هذه اللذة
من ، »صىل اهللا عليه وآله« بالسهر عىل النبي أو أنه أحق من سلامن

ن له إمن حيث أو . ، والنبي منه»صىل اهللا عليه وآله«حيث إنه من النبي 
 اخلامتة، والويص واإلمام أوىل مقام الوصاية واإلمامة للنبوة» عليه السالم«

 .بالنبي من كل أحد
يف » عليه السالم «أو عىل القاعدة التي وردت يف كالم عيل األكرب

 : حيث يقولكربالء
 يـبـنـالـ اهللا أوىل بِتـيـن وبـحـن    يل ــــن عـني بـن احلسـيل بـأنا ع
 عن أيب امي ـرب بالسيف أحـأض    دعيــن الـا ابم فينـكـاهللا ال حيـت

 )١(يلوضــرب غـالم هـاشـمي عــ
                                     

 ومثري ١٤٥إعالم الورى ص:  وراجع١٠٦ ص٢ اإلرشاد للشيخ املفيد ج)١(
لواعج  و٤٨٧صملشهدي بن االاملزار  و٥١ص) املطبعة احليدريةط (األحزان 

 ٣جمناقب آل أيب طالب  و٧٣ ص٣جإقبال األعامل و ١٧٠صاألشجان 
، العوامل و٢٦٩ ص٩٨ وج٦٥ص ٦٥و  ٤٥ و ٤٣جبحار األنوار  و٢٥٧ص

جامع  و٣٣٥ و ٢٨٦ و ١٧٠صلبحراين ل )»عليه السالم«اإلمام احلسني قسم (
= اري ـخيب نرص البألة ـة العلويـرس السلسل و٤٩٥ ص١٢جأحاديث الشيعة 
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فإن أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومهبط الوحي، وخمتلف 
من غريهم، إذا كانوا قد استفادوا » صىل اهللا عليه وآله«أوىل بالنبي  املالئكة

 ..م واألكمل، واألفضل واألمثلمن هذه العنارص عىل النحو األت
  :’ الرسول  يدخل ملك املوت على×علي 

صىل اهللا عليه « ملا حرضت النبي : قال»عليه السالم«عن أيب جعفر 
ما : فقال ،»عليه السالم« فخرج إليه عيل ،الوفاة استأذن عليه رجل» وآله

 ؟حاجتك
 .»صىل اهللا عليه وآله« أردت الدخول إىل رسول اهللا :قال
 !؟لست تصل إليه، فام حاجتك :»عليه السالم«ل عيل فقا

 .بد من الدخول عليه  إنه ال:فقال الرجل
 .، فأذن له»صىل اهللا عليه وآله« فاستأذن النبي ،»عليه السالم «فدخل عيل

 يا :ثم قال، »صىل اهللا عليه وآله«فدخل وجلس عند رأس رسول اهللا 
 . إين رسول اهللا إليك،نبي اهللا
 !؟ل اهللا أنتوأي رس :قال
بني لقائه والرجوع إىل ، أرسلني إليك خيريك أنا ملك املوت :قال

 .الدنيا
نزل جربئيل  فأمهلني حتى ي:»صىل اهللا عليه وآله«فقال له النبي 

                                     
 .١٥٣ ص٣ج رشح األخبار و٧٦صمقاتل الطالبيني   و٣٠ص= 
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 .فأستشريه
،  اآلخرة خري لك من األوىل، يا رسول اهللا: فقال،ونزل جربئيل

 . لقاء اهللا خري لك.ولسوف يعطيك ربك فرتىض
 .لقاء ريب خري يل، فامض ملا أمرت به :»عليه السالم«فقال 
 . ال تعجل حتى أعرج إىل ريب وأهبط:جربئيل مللك املوت فقال

 لقد صارت نفسه يف موضع ال أقدر :»عليه السالم«قال ملك املوت 
 هذا آخر هبوطي إىل الدنيا، ،يا حممد: ، فعند ذلك قال جربئيلعىل تأخريها

 .)١(إنام كنت أنت حاجتي فيها
 :ونقول
ربئيل بمجرد أن خرج مللك املوت جلقال » عليه السالم«ًإن عليا  ـ ١

ومل يبادر إلخباره بعدم إمكان الوصول إىل رسول اهللا ! ما حاجتك؟: إليه
، إذ لعل له حاجة يمكن قضاؤها بدون وصوله إىل »صىل اهللا عليه وآله«

 .»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
صىل اهللا عليه «حاجة سوى الدخول عىل رسول اهللا ثم ملا مل يذكر له 

، أخربه أن الدخول غري ممكن، ولكنه شفع كالمه بسؤاله عن حاجته »وآله
 ً.مرة أخرى، لعل باإلمكان قضاؤها له أيضا

دخوله عىل الشخص الذي هو بصورة رجل ـ  وحني حتم ذلك  ـ٢
                                     

 ٢٢جبحار األنوار  و١٨ ص١ج) ط دار األضواء( و ٢٥ ص١ كشف الغمة ج)١(
 .٥٣٤ص
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، ومل »عليه السالم«مل يغضب أمري املؤمنني » صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
رغم أن .. ومل يتخذ هو أي قرار يف هذا األمر.. يواجهه بالصد احلاسم

 ..الرجل مل يبني وجه إرصاره عىل الدخول
ًولو أن شخصا آخر واجه هذه احلالة فربام ـ بل ذلك هو األرجح ـ 

 ..كان قد تعامل مع ذلك الرجل بحزم وعزم، وأغلق الباب يف وجهه
تقدم خطوة أخرى يف إنصاف ذلك الرجل، » سالمعليه ال« إنه  ـ٣

صىل اهللا عليه «، واستأذن له النبي»صىل اهللا عليه وآله«فدخل إىل رسول اهللا 
 ..، فأذن له»وآله
صىل اهللا «قد أخرب النبي » عليه السالم«إن كان :  مل تذكر الرواية ـ٤

 ..بحقيقة ما جرى، بل اكتفت بذكر اإلستئذان» عليه وآله
فس املوقع الذي اختاره ذلك امللك جللوسه قد تضمن إشارة  إن ن ـ٥

ًإىل أنه مل يكن رجال عاديا، بل كان له شأن خاص خيوله هذا الترصف  ً
 ً.اخلاص جدا

 تضمنت هذه الرواية ما دل عىل أن ملك املوت قد عامل رسول  ـ٦
 معاملة خاصة، حني استأذن عليه، وهو ال يستأذن» صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

 ..عىل أحد من الناس
وهذه كرامة .. وحني خريه بني لقاء اهللا، وبني الرجوع إىل الدنيا

 .»صىل اهللا عليه وآله«لرسول اهللا 
، وإن كانا »لقاء اهللا«، وبكلمة »الرجوع إىل الدنيا« إن التعبري بالـ  ـ٧

ولكن .. قد تضمنا إشارة إىل ترجيح هذا اللقاء، وعدم الرضا بالرجوع
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يريد أن ال يبادر إىل يشء قبل أن يطمئن إىل » صىل اهللا عليه وآله «رسول اهللا
أنه مل تعد هناك مهامت له يف هذه الدنيا، فإن ملك املوت إنام يعمل وفق 

 .وظيفة، وتكليف عام صادر إليه من رب العزة
فلعل اهللا تعاىل أراد أن يعلم نبيه بقرب أجله هبذا النحو املتضمن 

مع أن .  يؤجل ذلك إىل حني إنجاز بعض املهامتللتكريم والتعظيم، ثم
» صىل اهللا عليه وآله«ملك املوت مل يترصف بنحو يدل عىل حضور أجله 

 ..»عليه السالم«فكان ال بد من السؤال بواسطة جربئيل .. بصورة حتمية
  :÷ مات يف بيت الزهراء ’النيب 

فخرج  «:وروى الصدوق رواية مفصلة عن ابن عباس جاء فيها
: ، وصىل بالناس، وخفف الصالة، ثم قال»صىل اهللا عليه وآله«ل اهللا رسو

: لعل الصحيح(ادعوا يل عيل بن أيب طالب، وأسامة بن زيد، فجاءه 
إنطلقا : فوضع يده عىل عاتق عيل، واألخرى عىل أسامة، ثم قال) فجاءاه

ثم . إىل فاطمة، فجاءا به حتى وضع رأسه يف حجرها، فإذا احلسن واحلسني
ً، وستأيت اإلشارة إىل دفنه يف بيت فاطمة أيضا )١(»ر حديث وفاته هناكذك

 ..إن شاء اهللا تعاىل
                                     

املجلس الثاين ) هـ١٣٩١ط النجف سنة (أمايل الشيخ الصدوق : راجع) ١(
 ٧٤روضة الواعظني ص و٧٣٥ص) مؤسسة البعثةط ( و ٥٦٩والتسعون ص

موسوعة  و٧٠رندي صللمجممع النورين  و٥٠٩ ص٢٢جألنوار ابحار و
 .١٤٦ ص٩جلنجفي لأحاديث أهل البيت 
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 :غري أننا نقول
إن ذكر أسامة بن زيد يف هذه الرواية موضع ريب، فإن أسامة كان 
ًمكلفا باملسري بالصحابة إىل الغزو، وهو موجود يف املعسكر الذي كان جيمع 

عليها «إال إن كان انتقاله إىل بيت الزهراء . املدينةالناس فيه، ويتهيأ ملغادرة 
 .قد حصل قبل جتهيزه أسامة يف ذلك اجليش» السالم

ولعل السبب يف إطالق أمثال هذه الدعاوى هو التوطئة والتمهيد 
هو الذي عدل عن جتهيز جيش » صىل اهللا عليه وآله«الدعاء أن النبي 

 .أسامة، ولذلك أحرضه ليضع يده عىل عاتقه
  :× مات على صدر علي ’النيب 
عليه «، فاضت وعيل »صىل اهللا عليه وآله« أن روح رسول اهللا :وتقدم

 : مسنده إىل صدره، فالحظ ما ييل» السالم
فلقد وسدتك يف ملحودة قربك، « : يقول» عليه السالم«ً إن عليا  ـ١

 .)١(»وفاضت بني سحري وصدري نفسك، إنا هللا وإنا إليه راجعون
                                     

 ٤٣ وج٥٤٢ ص ٢٢ وبحار األنوار ج١٨٢ ص٢ ج)برشح عبده(هنج البالغة ) ١(
 ١٥٢روضة الواعظني ص و٤٥٩ ص١الكايف جو ٣٣٠املراجعات ص و١٩٣ص

 ٩الغدير ج و٢١٥ ص٢لمريجهاين جل) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة و
 ١٠جللمعتزيل   ورشح هنج البالغة١٣٨لطربي صلمامة دالئل اإل و٣٧٤ص
 ١٢٧ ص٢كشف الغمة ج و٣٢٤ ص١٢قاموس الرجال ج و٢٦٦ و ٢٦٥ص

 .٣٨٥ ص٣٣ وج٥٥١ ص٢٥ وج٤٨١ ص١٠رشح إحقاق احلق جو
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 الصالة، الصالة، إن :ن آخر ما قال النبيإ«: »عليه السالم«وقال  ـ ٢
:  فلم يزل يقول، رأسه يف حجريً كان واضعا»صىل اهللا عليه وآله«النبي 

 .)١(»الصالة، الصالة، حتى قبض
صىل اهللا عليه «ولقد قبض رسول اهللا «: ًأيضا» عليه السالم« وقال  ـ٣

 .)٢(» وإن رأسه لعىل صدري»وآله
صىل اهللا «ولقد قبض النبي ..«: قال» عليه السالم«بة له  ويف خط ـ٤

 وإن رأسه لفي حجري، ولقد وليت غسله بيدي، تقلبه املالئكة »عليه وآله
 .)٣(»..املقربون معي

                                     
 .٤٩٧ ص١جمدينة املعاجز  و٥١لرشيف الريض صلخصائص األئمة ) ١(
 وبحار ٤٩٥ ص٢مستدرك الوسائل ج و١٧٢ ص٢ ج)عبدهبرشح (هنج البالغة ) ٢(

مناقب أهل البيت  و٣٢٠ ص٣٨ وج١٠٩ ص٣٤ وج٥٤٠ ص٢٢ جاألنوار
 ٣جخامتة املستدرك  و٣٣٠املراجعات ص و٢٢٢لشريواين صل »عليهم السالم«

جامع أحاديث  و٥٠صاألنوار البهية  و٥٠٧صعيون احلكم واملواعظ  و٩٤ص
رشح هنج البالغة  و١١٧ ص١٠جلبحار مستدرك سفينة ا و١٤٦ ص٣جالشيعة 

 .٤٣٦ ص٣جينابيع املودة  و١٨٢ و١٧٩ ص١٠ جللمعتزيل
 ١٤٧ ص٣٤ وج٥٩٥ و ٤٦٤ ص٣٢ ج وبحار األنوار٢٣٥لمفيد صلاألمايل ) ٣(

مستدرك سفينة البحار  و١٤٦ ص٣جامع أحاديث الشيعة ج و٣٩٧ ص٧٤وج
 و ١٧٩ ص١٠ج و١٨١ ص٥ج للمعتزيل رشح هنج البالغة و١١٧ ص١٠ج

= لمنقري لوقعة صفني و٥ ص٢كشف الغمة ج و٤٣٦ ص٣ينابيع املودة ج و١٨٢
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صىل اهللا «تويف رسول اهللا «: ابن سعد بسنده إىل الشعبي، قال روى  ـ٥
 .)١(ومثله عن أيب رافع» ، ورأسه يف حجر عيل»عليه وآله

 :وذلك يدل عىل عدم صحة ما روي عن عائشة، من أهنا قالت
 ، تويف يف بيتي»صىل اهللا عليه وآله« أن رسول اهللا ّم اهللا عيلُإن من أنع«

 .)٢(»وبني سحري ونحري

                                     
حلية األبرار  و٥٢ ص١ج) مستدرك هنج البالغة(البالغة  مصباحو ٢٢٤ص= 
 أهل البيت موسوعة أحاديث و٤٤٥صلشريواين لمناقب أهل البيت  و٨٥ص ٢ج
 .١٧٢ ص٢هنج السعادة ج و٢٨٦ ص١١ وج١٣٦ ص٩ وج٨٦ ص٧جلنجفي ل

عمدة و ١٠٧ ص٨فتح الباري جو ٢٦٣ ص٢بن سعد جالات الكربى الطبق) ١(
 ٢٩٣ ص١جممع الزوائد ج و٣٢٩املراجعات ص و٧١ و ٦٦ ص١٨القاري ج

 .٤٥٩ ص٢٢ ج وبحار األنوار١٦٨ ص١لصدوق جلعلل الرشائع : وراجع
 .  عن الشيخني، وعن ابن سعد٢٦١ ص١٢ ج٢٨ ص٨سبل اهلدى والرشاد ج) ٢(

صحيح البخاري  و٤٨ ص٦محد جأمسند  و٤٢٩ ص١٦لنووي جلاملجموع : وراجع
 ٤لحاكم جلاملستدرك  و١٤٢ و ١٤١ ص٥ وج٤٥ ص٤ ج)ط دار الفكر(

 ٤٩٢ ص١٠ وج١٠٦ ص٨ج و٣٧٠ص) املقدمة(فتح الباري  و٧ و ٦ص
املصنف  و٢٢١ ص٢٢ وج٧١ و ٧٠ ص١٨ وج٢٩ ص١٥عمدة القاري جو
يب يعىل مسند أ و٦٦١ ص٣مسند ابن راهويه ج و٥٢٩ ص٧بن أيب شيبة جال
املعجم الكبري  و٥٣ ص١٦ وج٥٨٤ ص١٤صحيح ابن حبان ج و٧٧ ص٨ج
= بن سعد الالطبقات الكربى  و٦٩٧ ص١٣كنز العامل ج و٣٤ و ٣٢ ص٢٣ج
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 .)٢(»)١(اقنتيذبني حاقنتي و« :ويف رواية

                                     
ضعفاء العقييل  و٤٠٧ ص٢محد بن حنبل جألالعلل  و٢٦١ و ٢٣٤ ص٢ج= 
تاريخ  و٣٦٢ ص١٢تاريخ بغداد ج و١٣٣ ص٢الثقات ج و٢٤٩ص ٢ج

سري أعالم  و٢٣١ ص١تذكرة احلفاظ ج و٣٠٧ و ٣٠٦ ص٣٦مدينة دمشق ج
 ٢٨٩ و ٢٦٠ ص٥البداية والنهاية ج و٤٣٤ ص٧ وج١٨٩ ص٢ج النبالء

 ٥٣٣ و ٤٧٥ ص٤بن كثري جالالسرية النبوية  و٤٩٩ ص١٤إمتاع األسامع جو
 .٤٧٠ ص٣ ج)ط دار املعرفة(السرية احللبية و

اقنة ما سفل من البطن احل: ويقال،  وهو ما بني اللحيني:بني حاقنتي وذاقنتي) ١(
 ). ٢١٠٣ ص٥لجوهري جلالصحاح (
 والسحر الصدر، والنحر حمل . أسفل من الذقن، والذاقنة طرف احللقوم:احلاقنة

 أنه عليه الصالة والسالم تويف ورأسه بني حنكها وصدرها :الذبح، واملراد
 ).٢٥٥رشح مسند أيب حنيفة ص(

صحيح  و٧٧ و ٦٤ ص٦محد جأد مسن و٢٦١ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج: راجع) ٢(
 ٨فتح الباري ج و٧ ص٤سنن النسائي ج و١٤٠ و ١٣٩ ص٥ج البخاري

السنن الكربى  و٦٨ و ٦٥ ص١٨عمدة القاري ج و٣١٢ ص١١ وج١٠٦ص
نصب و ٢٥٥رشح مسند أيب حنيفة ص و٢٦٠ ص٤ وج٦٠٢ ص١لنسائي جل

 ٥٠لنسائي صلكتاب الوفاة  و٣٣٣ ص٨املعجم األوسط ج و٥٩ ص١الراية ج
بن الالسرية النبوية  و٤٩٧ ص١٤إمتاع األسامع ج و٢٥٧ ص٥بداية والنهاية جالو

 .٣٠٥لسيد رشف الدين ص لاملراجعات:  وراجع٤٧١ ص٤كثري ج
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 .)١(» عند موتهبني ريقي وريقهاهللا مجع و «:يف روايةو
 وأنا مسندة رسول ،د الرمحن وبيده السواكدخل عيل عب« :ويف رواية

 إىل صدري، فرأيته ينظر إليه، فعرفت أنه حيب »صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
 فقصمته ثم مضغته ، أي نعم،آخذه لك، فأشار برأسه:  فقلت،السواك

 .)٢(ًانَِّتَتْسُ فأخذه، فاستن به أحسن ما كان م،ضتهفون
 :غري أننا قلنا

                                     
 ٤٢٩ ص١٦لنووي جلاملجموع  و٢٦١ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج: راجع) ١(

 ١٤٢ و١٤١ ص٥ وج٤٥ ص٤صحيح البخاري ج و٤٨ ص٦محد جأمسند و
 و ٧٠ ص١٨ وج٢٩ ص١٥عمدة القاري ج و٧ ص٤لحاكم جلاملستدرك و

 ٧٧ ص٨مسند أيب يعىل ج و٩٨٩ و ٦٦١ ص٣مسند ابن راهويه ج و٧١
 ٢٣املعجم الكبري ج و٥٣ ص١٦ وج٥٨٥ و ٥٨٤ ص١٤صحيح ابن حبان جو

 ٢بن سعد جالالطبقات الكربى  و٦٩٧ ص١٣كنز العامل ج و٣٤ و ٣٢ص
 ٣٠٦ ص٣٦تاريخ مدينة دمشق ج و١٣٣ ص٢بن حبان جالالثقات  و٢٣٤ص

 .١٨٩ ص٢سري أعالم النبالء ج و٣٠٧و 
:  عن الشيخني، وعن ابن سعد، وراجع٢٦١ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج) ٢(

 ١٨عمدة القاري ج و١٠٦ ص٨فتح الباري ج و١٤١ ص٥صحيح البخاري ج
تاريخ  و٢٥٠ ص٢ضعفاء العقييل ج و٣٢ ص٢٣املعجم الكبري ج و٧٠ص

إمتاع األسامع  و٢٦٠ ص٥ة جالبداية والنهاي و٣٠٧ ص٣٦مدينة دمشق ج
 .٤٧٥ ص٤بن كثري جالالسرية النبوية  و٤٩٨ ص١٤ج
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 ..إن ذلك غري صحيح
عليه « مات عىل صدر عيل »صىل اهللا عليه وآله« أنه :لصحيح هووا
والرواية األخرية ال تدل عىل أهنا قد أسندته إىل صدرها حني . »السالم

 ..موته
 »عليها السالم« أنه دفن يف بيت ابنته فاطمة الزهراء :ًوالصحيح أيضا

 .وسيأيت بيان ذلك.. ال يف بيت عائشة
  :يغسل كل نيب وصيه

يا : »صىل اهللا عليه وآله«قلت للنبي :  قال:اهللا بن مسعودوعن عبد 
 !رسول اهللا، من يغسلك إذا مت؟

 . يغسل كل نبي وصيه:فقال
 ! فمن وصيك يا رسول اهللا؟:قلت
 . عيل بن أيب طالب:قال
 ! كم يعيش بعدك يا رسول اهللا؟:فقلت
 .)١(.. ثالثني سنة الخ:قال

إن : »عليه السالم«ل لعيل يا حممد، ق:  قال جربيل:ويف رواية أخرى
ُربك يأمرك أن تغسل ابن عمك، فإن هذه السنَّة، ال يغسل األنبياء غري  ِّ َُ ُ

                                     
 ٢٨٠ ص٣٢ وج٥١٢ ص٢٢ وج٣٦٧ و ١٨ و ١٧ ص١٣بحار األنوار ج) ١(

 .٤٢٨لطربي صلبشارة املصطفى  و١٨ و ١٧وإكامل الدين ص
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 .)١(األوصياء، وإنام يغسل كل نبي وصيه من بعده
  : يطرد الشيطان×علي 

أمحد بن حممد، عن عيل بن احلكم، عن أبان بن عثامن، عن احلارث عن 
صىل اهللا عليه  «قبض رسول اهللا: ال بن مرة، عن أبيه، عن جده قبن يعىل

 خلف الثوب، وعيل» صىل اهللا عليه وآله«فسرت بثوب، ورسول اهللا » وآله
 عند طرف ثوبه وقد وضع خديه عىل راحته، والريح يرضب »عليه السالم«

 .»عليه السالم«طرف الثوب عىل وجه عيل 
ا  ينتحبون ويبكون، وإذ سمعن، والناس عىل الباب ويف املسجد:قال

 . فادفنوه وال تغسلوه،إن نبيكم طاهر مطهر:  يف البيتًصوتا
اخسأ :  فقال،ً حني رفع رأسه فزعا»عليه السالم« ً فرأيت عليا:قال

 .ة وكفنه ودفنه، وذاك سنَّ،عدو اهللا، فإنه أمرين بغسله
 اسرت ،يا عيل بن أيب طالب:  ثم نادى مناد آخر غري تلك النغمة:قال

 .)٢(القميصعورة نبيك، وال تنزع 

                                     
 ٤٥ و٤٤ عن الطرائف ص ٣٠٤ ص٧٨ وج٥٤٦ ص ٢٢بحار األنوار ج) ١(

 .١٥٤ ص٣جامع أحاديث الشيعة جو ١٩٨ ص٢مستدرك الوسائل جو
دار الكتب ط ( و ١٣٢ ص١ وهتذيب األحكام ج٥٤٢ و ٥٤١ ص٢٢بحار األنوار ج) ٢(

وسائل  و١٥٣ ص٣جامع أحاديث الشيعة ج و٤٦٨ ص١ج)  طهرانـاإلسالمية 
 .٦٧٢ ص٢ج) اإلسالميةط دار  ( و٤٦٨ ص٢ج) آل البيتط مؤسسة (الشيعة 
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 : ونقول
إن إبليس وشياطينه ال بد أن هيتبلوا فرصة حرية الناس، وقلقهم يف 
هذه اللحظات احلرجة، التي ال يعرفون ما يكون مصريهم بعدها، 
فيبادرون إىل إلقاء الشبهات أمام ضعفاء العقل واإليامن، وقارصي املعرفة 

 ..عب هبمبالدين وأحكامه، وذلك بتمهيد اجلو وفتح الباب للتال
وكانت الوسيلة التي اختارها الشيطان لذلك يف حلظة موت الرسول 

 هو هذا النداء الذي إن استجاب له املسلمون، »صىل اهللا عليه وآله«
واعتربوه نداء من املالئكة، فسيفتح الباب أمام األبالسة ملواصلة أمثال هذا 

 األفكار، النداء، والتدخل يف كل كبرية وصغرية بعد ذلك بنحو يبلبل
وال تبقى ضابطة يعرف هبا نداء امللك من .. وحيرف األمور عن مسارها

 .نداء الشيطان
وربام يبدأ اخلالف واإلختالف من نفس هذه النقطة، وهي تغسيل 

عىل تغسيله، » عليه السالم«، إذ لو أرص عيل »صىل اهللا عليه وآله«النبي 
 ..، ولعله أخطأ فيهفسيكون هناك من يتهمه بأن هذا جمرد اجتهاد منه

بأن يتوىل » عليه السالم«لعيل » صىل اهللا عليه وآله«ولكن وصية النبي 
من إزالة الشبهة، ورد كيد الشيطان، » عليه السالم«ًهو تغسيله مكنت عليا 

وإبعاد وسوساته، وقطعت عليه طريق العودة إىل أسلوب النداء يف باقي 
 موضع ريب وشك وحذر من إذ أصبح كل نداء يسمع بعد ذلك.. املوارد

 ..كل أحد، والشيطان يريد أن يستفيد من غفلة الناس ومن بساطتهم
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  : ’تغسيل رسول اهللا 
 فلام بويع أبو بكر أقبل الناس عىل جهاز رسول اهللا :قال ابن إسحاق

 . يوم الثالثاء»صىل اهللا عليه وآله«
 ،نوروى ابن سعد عن عيل، وأبو داود ومسدد، وأبو نعيم وابن حبا

ملا أرادوا غسل :  عن عائشة قالت، وصححه الذهبي،واحلاكم والبيهقي
واهللا ما ندري كيف :  اختلفوا فيه، فقالوا»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 أم ؟ثيابه كام نجرد موتانامن  »صىل اهللا عليه وآله« أنجرد رسول اهللا ،نصنع
 ؟نغسله وعليه ثيابه

لنوم، حتى ما منهم رجل إال وذقنه يف فلام اختلفوا ألقى اهللا عليهم ا
 أن غسلوا :صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت ال يدرون من هو

 . وعليه ثيابه»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 ، فغسلوه، وعليه قميصه»صىل اهللا عليه وآله«فقاموا إىل رسول اهللا 

 .ن أيدهيم ويدلكونه بالقميص دو،عليه املاء والسدر فوق القميص يفاض
 ما استدبرت، ما غسله إال يلو استقبلت من أمر: فكانت عائشة تقول[

 .)١(]نساؤه
                                     

 وقال يف ٢١٤ ص٢ عن أيب داود ج٣٢٢  و٣٢١ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج )١(
سنن  و٢٤٢ص ٧ج والبيهقي يف الدالئل ٥٩ص ٣جأخرجه احلاكم : هامشه

بن أيب الدنيا الكتاب اهلواتف  و٢٨٨ ص٨عون املعبود ج و٦٧ ص٢أيب داود ج
=  ٢٤رب جـبن عبد الالالتمهيد  و١٣٦دة صـى من السنن املسنـاملنتق و٢١ص
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صىل اهللا « ملا أخذنا يف جهاز رسول اهللا : قال»عليه السالم«عن عيل و
 ،نحن أخواله:  فنادت األنصار،ً أغلقنا الباب دون الناس مجيعا»عليه وآله

 .ومكاننا من اإلسالم مكاننا
 .نحن عصبته: ونادت قريش
 ، يا معرش املسلمني، كل قوم أحق بجنازهتم من غريهم:فصاح أبو بكر

فننشدكم اهللا، فإنكم إن دخلتم أخرمتوهم عنه، واهللا ال يدخل عليه إال من 
 .)١(دعي

صىل اهللا عليه « اجتمع القوم لغسل رسول اهللا :وعن ابن عباس قال
 وعيل بن أيب ،د املطلب عمه العباس بن عب: وليس يف البيت إال أهله»وآله

 ، وأسامة بن زيد بن حارثة، وقثم بن عباس، والفضل بن عباس،طالب
 .وصالح مواله

 وهو أوس بن خويل ، نادى مناد من وراء الناس،فلام اجتمعوا لغسله

                                     
 األمم وامللوكتاريخ  و٣٨ ص١٣ جزيلللمعت  ورشح هنج البالغة٤٠١ص= 
 ١٤إمتاع األسامع ج و٥١٧ ص٤بن كثري جالالسرية النبوية  و٤٥١ ص٢ج

السرية  و٢٨١ ص٥البداية والنهاية ج و٩٣ ص٢سبل السالم ج و٥٦٩ص
 .٤٣٣ ص٢عيون األثر ج و١٠٧٦ ص٤بن هشام جالالنبوية 

سعد يف ابن أخرجه :  وقال يف هامشه٣٢١ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج )١(
إمتاع األسامع :  وراجع٢٧٨ ص٢ج) ط دار صادر( و ٢١٣ ص٢الطبقات ج

 .٢٢٧ ص٧كنز العامل ج و٥٧٠ ص١٤ج
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 ، عىل عيل بن أيب طالبً وكان بدريا، أحد بني عوف بن اخلزرج،األنصاري
 .»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا  ننشدك اهللا وحظنا من ،يا عيل: فقال

 ادخل، فدخل فحرض غسل رسول اهللا :»عليه السالم«فقال له عيل 
 فأسنده عيل إىل صدره، وعليه ،ً من غسله شيئاِ ومل يل،»صىل اهللا عليه وآله«

 وكان أسامة بن ، وقثم يقلبونه مع عيل،قميصه، وكان العباس، والفضل
 من رسول اهللا َ ومل ير،عل عيل يغسلهزيد، وصالح مواله يصبان املاء، وج

 بأيب وأمي ما : وهو يقول،رى من امليتُ مما يً شيئا»صىل اهللا عليه وآله«
 وكان »صىل اهللا عليه وآله« حتى إذا فرغوا من رسول اهللا ،ً وميتاًأطيبك حيا

 .)١( ثم صنع به ما يصنع بامليت،يغسل باملاء والسدر جففوه
 : ونقول

 :نصوص مالحظات عديدة، نذكر منها ما ييلإن لنا عىل هذه ال
صىل اهللا عليه «إن الناس أقبلوا عىل جهاز رسول اهللا :  قوهلمً:أوال

 :بعد بيعة أيب بكر ال يصح ملا ييل» وآله
صىل اهللا عليه «فقط هو الذي جهز النبي » عليه السالم«ً إن عليا :ألف

فتهم، فإنه بعد أن وانتهى من دفنه قبل انتهاء أهل السقيفة من سقي» وآله

                                     
 ٢٨١ ص٥البداية والنهاية ج عن أمحد، و٣٢٤ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج )١(

بن حبان الالثقات  و٥٧٣ ص١٤إمتاع األسامع ج و٢٦٠ ص١محد جأمسند و
 ٤بن كثري جالالسرية النبوية  و٣٣٢ ص٢الكامل يف التاريخ ج و١٥٨ ص٢ج

 .٧٠٢ ص٨ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٥١٨ص
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 .)١(ما فعل أهل السقيفة: سوى القرب الرشيف اتكأ عىل مسحاته، وقال
 إن التجهيز والدفن ال حيتاج إىل أكثر من ساعتني، فلامذا أبقوه بال :ب

 !دفن إىل ما بعد البيعة أليب بكر، أي إىل يوم الثالثاء؟
 الناس قد ً إن عليا وبني هاشم مل حيرضوا إجتامع السقيفة، كام أن:ج

 ..ودفنه ألهله» صىل اهللا عليه وآله«تركوا جهاز النبي 
صىل اهللا عليه « ملاذا تأسفت عائشة عىل عدم تويل نساء النبي :ًثانيا

 !  تغسيله؟»وآله
 !َّقرص يف القيام بالواجب؟» عليه السالم«ًهل وجدت عليا 

! من هذا الفضل؟» عليه السالم«أم أهنا كانت تريد حرمان عيل 
 ! ختص به لنفسها دونه؟لت

من ابنته، فأرادت أن » صىل اهللا عليه وآله«أم أهنا أقرب إىل رسول اهللا 
 ..دوهنا» صىل اهللا عليه وآله«تستبد برسول اهللا 

ًقد أوىص عليا بتغسيله، فهل » صىل اهللا عليه وآله«وإذا كان النبي 
 !؟من ذلك» عليه السالم«ِّوهل يمكنها عيل ! يمكن خمالفة وصيته؟

 إن إرشاك أوس بن خويل األنصاري عن األنصار، قد أحرج :ًثالثا
املهاجرين الذين كانوا منهمكني بإبتزاز اخلالفة من صاحبها الرشعي، فلم 
ًحيرض أحد منهم شيئا من جتهيز الرسول ودفنه، فحاولوا ختفيف وهج هذه 

صىل «املشاركة لألنصار بشخص أوس هذا، فادعوا أنه حرض غسل النبي 
                                     

 .١٩٨ ص١جلمرتىض لاألمايل ) ١(
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 ..ومل يشارك بيشء» هللا عليه وآلها
 أن أوس بن خويل قد شارك يف محل رسول اهللا :مع أن احلقيقة هي

كام سيأيت إن » عليه السالم«إىل قربه، ثم تناوله منه عيل » صىل اهللا عليه وآله«
 .شاء اهللا تعاىل
 ما زعمته رواياهتم من اختالف الصحابة يف جتريد رسول اهللا :ًرابعا

للغسل وعدمه ويف غري ذلك من أمور، ال يمكن » ليه وآلهصىل اهللا ع«
، وسائر الصحابة »عليه السالم«قبوله، ما دام أن املتويل لذلك كله هو عيل 

وهو باب مدينة » عليه السالم«ومل يكن عيل .. كانوا مشغولني يف سقيفتهم
 جيهل ما جيب عليه ليحتاج إىل رأي غريه،» صىل اهللا عليه وآله«علم النبي 

ًمجيع أحكام الرشيعة لعيل أوال، ألنه » صىل اهللا عليه وآله«وقد أبلغ النبي 
 .. وصيه، وهو حافظ دينه، وبالتمسك به حيصل األمن من الضالل

 بأن هذا احلكم قد علم من متكلم جمهول، فإنه :فال معنى للقول
يساوق القول بأن الرشيعة بقيت ناقصة، وأن ذلك املجهول هو الذي 

 ..أمتها
ًومن الذي يضمن أن ال يكون املتكلم املجهول شيطانا، كام حدث 

 !حني أمرهم بعدم تغسيل نبيهم، حسبام تقدم؟
إن جربئيل هو الذي أمرهم أن جيردوا النبي :  أليس يقولون:فإن قلت

 !من قميصه للغسل؟» صىل اهللا عليه وآله«
عليه « إن جربئيل قد فعل ذلك ليؤيد فعل أمري املؤمنني :فإنه يقال

، يف مقابل طعن بعض الناس بصحة فعله، فصوب جربائيل فعل »السالم
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 .الويص، وقطع الطريق عىل العابثني، واملفسدين
 إن هذا النوم املفاجئ للصحابة، وسائر ما ذكرته عائشة يدخل :ًخامسا

يف دائرة املعجزات التي تتوفر الدواعي عىل نقلها، فلامذا تفردت عائشة 
 .ر الصحابة الذين جرى عليهم ذلكبنقل ذلك دون سائ

 أن تكون عائشة بعيدة عن مشاهدة ما جرى، :مع أن املفروض هو
 .ألهنا تكون عند النساء

نحن أخواله، ونادت قريش نحن :  دعوى أن األنصار قالوا:ًسادسا
ًعصبته، وتدخل أيب بكر حلسم األمور، ال تصح، ألن قريشا مل حترض دفن 

بأنه مل » عليه السالم«وعمر اعرتضا عىل عيلالنبي، وروى أن أبا بكر 
 ..»صىل اهللا عليه وآله«يشهدمها أمر رسول اهللا 

 إنه مل يرد أن يعرضهام للخطر، فإنه مل ير أحد عورة رسول اهللا :فأجاب
 . )١(إال أصيب بالعمى) أي جسده الذي يواريه قميصه(» صىل اهللا عليه وآله«

 .برون أمرهم إهنم كانوا يف سقيفتهم يد:وقد قلنا
  : وحده’ يغسل النيب ×علي 

صىل اهللا عليه « هو الذي غسل النبي »عليه السالم«ًوبام أن عليا 
 ..وقد ذكرت الروايات تفاصيل ذلك.. »وآله

                                     
) ط مركز النرش اإلسالمي( و ١٧٧ ص٢ واخلصال ج٣٢٨بصائر الدرجات ص) ١(

 .  عنهام، وعن اإلحتجاج١٤٠ ص٤٠ وج٤٦٤ ص٢٢ وبحار األنوار ج٦٤٨ص
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وبام أننا قد مجعنا طائفة منها يف كتابنا الصحيح من سرية النبي األعظم 
 ما ذكرناه هناك، يف ، فقد آثرنا أن نورد هنا عني٣٣ج» صىل اهللا عليه وآله«

 :فنقول» صىل اهللا عليه وآله«تغسيل رسول اهللا : فصل
ً أن العباس وولديه الفضل وقثام كانوا يساعدون عليا :َّادعوا عليه «ً

 .)١(»صىل اهللا عليه وآله«يف تغسيل النبي » السالم
 . )٢(وكان أسامة بن زيد وشقران يصبان املاء

                                     
 ١٥٨ ص٢ج) ط حيدرآباد( البن حبان  والثقات٢٦٠ ص١مسند أمحد ج )١(

ط دار ( وشفاء الغرام ١٧٩ ص٢ج) ط اخلانجي بمرص(والرياض النرضة 
» صىل اهللا عليه وآله« وخمترص سرية الرسول ٣٨٦ ص٢ج) إحياء الكتب العربية

 وإحقاق احلق ٤٧٠ص) ط املطبعة السلفية بالقاهرة(لعبد اهللا بن عبد اهللا احلنبيل 
إمتاع  و٢٨١ ص٥البداية والنهاية ج و٦٩٨ و ٧٠٣و  ٧٠٢ ص٨ج) امللحقات(

سبل اهلدى  و٥١٨ ص٤بن كثري جالالسرية النبوية  و٥٧٣ ص١٤األسامع ج
 .٣٢٤ ص١٢والرشاد ج

 ٢بن سعد جالالطبقات الكربى : وراجع. راجع املصادر يف اهلامش السابق )٢(
 ٢ ج والعرب وديوان املبتدأ واخلرب٤٥١ ص٢ جاألمم وامللوكتاريخ  و٢٨٠ص
رشح  و٤٣٣ ص٢عيون األثر ج و٥٧١ ص١٤إمتاع األسامع ج و٦٣ ص٢ق

 و ٥٠٦ ص٢٣ج و١٩٢ ص١٨ج و٧٠٣ ص٨ج ) امللحقات(إحقاق احلق 
السرية النبوية  و٣٠١ ص١لذهبي جلتنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق  و٥٠٨

 .٤٧٥ ص٣ ج)ط دار املعرفة(السرية احللبية  و١٠٧٦ ص٤بن هشام جال
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عليه « موالمها، أي موىل عيل ً ذكر بدل شقران صاحلا:ويف نص آخر
 .)١(وأسامة» السالم

 .)٢(»أسامة بن زيد وقثم «:وذكر نص آخر
 .)٣(» وأوس بن خولة،أسامة بن زيد «:ويف نص آخر

 .)٤(» يصبون عليه،والفضل وقثم وأسامة وصالح «:ًويف نص آخر أيضا
 .)٥(»والعباس يصب املاء «:ويف نص آخر

                                     
 ٦٩٨ ص٨ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٦٠ ص١مسند أمحد ج )١(

إمتاع األسامع  و٢٨١ ص٥البداية والنهاية ج و١١٦ ص٥تلخيص احلبري جو
سبل اهلدى والرشاد  و٥١٨ ص٤بن كثري جالالسرية النبوية  و٥٧٤ ص١٤ج
 .٤٧٥ ص٣ ج)ط دار املعرفة(السرية احللبية  و٣٢٤ ص١٢ج

 .٥٦٦ ص١٤اع األسامع جإمت و٤٠٢ ص٢٤بن عبد الرب جالالتمهيد ) ٢(

 .٥٠٨ ص٢٣ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٣٠٦رشح مسند أيب حنيفة ص) ٣(

 ٥جالبداية والنهاية  و٢٦٠ ص١جمحد أمسند :  وراجع٣٤ ص١أسد الغابة ج) ٤(
سبل  و٥١٨ ص٤جالسرية النبوية  و٥٧٣ ص١٤جإمتاع األسامع  و٢٨١ص

 .٦٩٨ ص٨ ج)حقاتاملل(رشح إحقاق احلق  و٣٢٤ ص١٢جاهلدى والرشاد 

نيل  و١١٦ ص٥تلخيص احلبري ج و٤٧٥ ص٣ ج)ط دار املعرفة(السرية احللبية ) ٥(
 ٨عون املعبود ج و٣٩٥ ص٣لبيهقي جلالسنن الكربى  و٦٦ ص٤األوطار ج

 ٢٧٣ و ٢٥٩ ص٧كنز العامل ج و٣٩٧ ص٣لصنعاين جلاملصنف  و٢٨٨ص
 = ٥٢٠ ص٤جبن كثري الالسرية النبوية  و٣٢٣ ص١٢سبل اهلدى والرشاد جو
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 وصالح موىل ،فضل بن العباس وال، والعباسغسله عيل «:ويف نص
 .)١(»رسول اهللا

 .)٢(»الفضل وقثم: غسله عيل والعباس، وابناه «:ونص آخر يقول
ًكان العباس وأسامة يناوالن عليا املاء من وراء  «:وراوية أخرى تقول

 .)٣(»السرت
، يدخل يده حتت القميص، »عليه السالم«فغسله عيل  «:ويف رواية أخرى

                                     
الطبقات  و٢٨٢ ص٥البداية والنهاية ج و٥٧١ ص١٤إمتاع األسامع جو= 

 ٦٩٧ ص٨ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٨٠ ص٢بن سعد جالالكربى 
 .٥٦٧ ص٨بن أيب شيبة جالاملصنف و

 ٢بن سعد جالالطبقات الكربى  و٣٠١ ص١ بكر الكاشاين جيبألبدائع الصنائع ) ١(
 .٢٧٨ص

 ومستدرك ٢٠فقه الرضا ص:  وراجع١٩٤ص) ط القاهرة(األنس اجلليل ) ٢(
رشح إحقاق احلق  و٦٦ ص١الوايف بالوفيات ج و٢٠٠ ص٢الوسائل ج

 .٥٠٩ و ٥٠٨ ص٢٣ج) امللحقات(

 عن ٢٨٢ ص٥ج) ط دار إحياء الرتاث العريب( و ٢٦١ ص٥البداية والنهاية ج) ٣(
 ٢ع جإمتاع األسام و٣٦ ص٩جممع الزوائد جالبيهقي، ومسند البزار، و

سبل اهلدى  و٥٢٠ ص٤بن كثري جالالسرية النبوية  و٥٧٤ ص١٤ وج٣٤٣ص
رشح  و٤٧٦ ص٣ ج)ط دار املعرفة(السرية احللبية  و٣٢٤ ص١٢والرشاد ج

 .٥١١ ص٢٣ وج١٩٢ ص١٨ وج٣٠ ص٧ ج)امللحقات(إحقاق احلق 
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 .)١(»نه، واألنصاري يدخل املاءوالفضل يمسك الثوب ع
 :ونقول

 :إن ذلك كله موضع شك وريب، وذلك ملا ييل
عليه «قال عيل : أنه قال» عليه السالم« روي عن اإلمام الكاظم  ـ١
أنا وحدي وهو يف » صىل اهللا عليه وآله«غسلت رسول اهللا : »السالم

د أخاك يا عيل، ال جتر: قميصه، فذهبت أنزع عنه القميص، فقال جربئيل
 .)٢(من قميصه، فإن اهللا مل جيرده، فغسله يف قميصه

صىل اهللا «هل فيكم أحد غسل رسول اهللا :  ويف حديث املناشدة ـ٢
 !غريي؟» عليه وآله

                                     
) امللحقات( وإحقاق احلق ٦٠٣ ص٢ج) ط دار القلم بدمشق(حياة الصحابة ) ١(

عليه «مناقب اإلمام أمري املؤمنني  عن املعجم الكبري، و١٨٨ و ١٨٧ ص١٨ج
جممع  و٣٦ ص١لمحمودي جلهنج السعادة  و٨ ص٢لكويف جل »السالم

 ١املعجم الكبري ج و١٩٦ ص٣املعجم األوسط ج و٣٦ ص٩الزوائد ج
 ٢٨٠ ص٢بن سعد جالالطبقات الكربى  و٢٥٥ ص٧كنز العامل ج و٢٣٠ص

 .٥٧٢ ص١٤إمتاع األسامع جو
 ٧٨ وج٥٤٦ و ٥٤٤ ص٢٢ وبحار األنوار ج١٩٨ ص٢ستدرك الوسائل جم) ٢(

 ٤٥ و ٤٤ وعن الطرائف ص٨ و ٧ ص٢ عن أمايل الشيخ الطويس ج٣٠٥ص
 ٣ج جامع أحاديث الشيعة و٤١٨ ص٢رشح األخبار ج:  وراجع٤٨و 
 .١٥٠ ص٣لنراقي جلمستند الشيعة  و١٥٥ص
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 . اللهم ال:قالوا
 .مني» صىل اهللا عليه وآله«ً هل فيكم أحد أقرب عهدا برسول اهللا :قال
 . اللهم ال:قالوا

صىل اهللا « أحد نزل يف حفرة رسول اهللا  هل فيكم:قال فأنشدكم اهللا
 !غريي؟» عليه وآله
 .)١( اللهم ال:قالوا
صىل اهللا عليه «إن رسول اهللا «:  قوله»عليه السالم« روي عن عيل  ـ٣

يا عيل، ال ييل غسيل غريك، أو ال يواري عوريت : َّ أوىص إيل وقال»وآله
 .. غريك، فإنه إن رأى أحد عوريت غريك تفقأت عيناه

 .فكيف يل بتقليبك يا رسول اهللا!  كيف؟:لت لهفق
 . إنك ستعان:فقال

 .)٢(ًفواهللا ما أردت أن أقلب عضوا من أعضائه إال قلب يل
 ال »صىل اهللا عليه وآله«أوصاين النبي «: »عليه السالم« وعن عيل  ـ٤

                                     
 ـطباعة والنرش والتوزيع دار الثقافة للط ( و ٨ و ٧األمايل للشيخ الطويس ص) ١(

كتاب  عنه، و٣٦٨ ص٣١ وج٥٤٤ ص٢٢ وبحار األنوار ج٥٥٥ ص)قم
 .١٦٥بن عقدة صالالوالية 

 و ٥٧٣ ص٢ واخلصال ج٥٠٦ ص٢٢ وراجع ج٤٣٤ ص٣١بحار األنوار ج) ٢(
 .١٦٧ ص٣لمريجهاين جل) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  و٥٧٤
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 .)١(»يغسله غريي، فإنه ال يرى أحد عوريت إال طمست عيناه
بأنه » عليه السالم«ر وعمر عىل أمري املؤمنني  وحينام اعرتض أبو بك ـ٥

                                     
 ٣٢ ـ ٢٩ ص٧ج) امللحقات( احلق  وإحقاق٢٠٥ ص١ جآل أيب طالبمناقب ) ١(

 ١٨ وهناية اإلرب ج٥٤ ص١ج) ط العثامنية بإسالمبول(عن الشفاء لعياض 
 ٣ج) ط دار املعرفة( و ٣٥٩ ص١ج) ط القاهرة( وميزان اإلعتدال ٣٨٩ص
 ٥ج) دار إحياء الرتاث العريبط ( و ٢٦١ ص٥ والبداية والنهاية ج٤١٧ص
ط دار ( و ٣٥٥ ص٣رية احللبية ج عن البيهقي ومسند البزار، وعن الس٢٨٢ص

) ط بغداد( وأخبار الدول ٥٧٤ ص١٤إمتاع األسامع ج و٤٧٦ ص٣ج) املعرفة
 ٧ج) ط مؤسسة الرسالة( و ١٧٦ ص٧ج) ط اهلند( وكنز العامل ٩٠ص
 واخلصائص ١٣ ص٤ والضعفاء للعقييل ج٣٦ ص٩ وجممع الزوائد ج٢٥٠ص

 ٣١١ص) ط بوالق( وعن املواهب اللدنية ٢٧٦ ص٢ج) ط اهلند(للسيوطي 
 ٥٢٠ ص٤بن كثري جالالسرية النبوية و ٣٠٦رشح مسند أيب حنيفة صو
) ط إسالمبول( وينابيع املودة ٢٧٨ ص٢بن سعد جالالطبقات الكربى و

 وسبل اهلدى ٦٥ص) ط الرشقية بمرص( ومشارق األنوار للحمزاوي ١٧ص
 ٢ج عن ابن سعد، والبزار، والبيهقي، وتاريخ اخلميس ٣٢٢ ص١٢والرشاد ج

 عن مغلطاي، والشفاء لعياض، وشامل األصل والفرع لألبايض ١٧٠ص
 واألنوار املحمدية ٣٠٣ ص١٠ واإلحتاف للزبيدي ج٢٧٨اجلزائري ص

 وبحار األنوار ١٨٨ وفقه الرضا ص٥٩١ص) ط األدبية ببريوت(للنبهاين 
 .١٠٠ ص٣واين جريحوايش الش عن اإلبانة البن بطة، و٥٢٤ ص٢٢ج
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أما ما «: رد عليهام بقوله» صىل اهللا عليه وآله«ُمل يشهدمها أمر رسول اهللا 
ال يرى : فإنه قال» صىل اهللا عليه وآله«ذكرمتا أين مل أشهدكام أمر رسول اهللا 
 .، فلم أكن ألؤذيكام به»عوريت أحد غريك إال ذهب برصه

حرف يفتح ألف حرف، كل إنه علمني ألف حرف، وأما كبي عليه ف
 .)١(»صىل اهللا عليه وآله «فلم أكن ألطلعكام عىل رس رسول اهللا

أن :  روي عن ابن عباس، وعن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم ـ٦
ألين كنت أراه : قال» صىل اهللا عليه وآله«العباس مل حيرض غسل رسول اهللا 

 .)٢(ًيستحي أن أراه حارسا
يا عيل، تغسلني، وال يغسلني :  قال»صىل اهللا عليه وآله« عن النبي  ـ٧

 .غريك، فيعمى برصه
َ ومل يا رسول اهللا؟:»عليه السالم«قال عيل  ِ! 

إنه ال يرى :  كذلك قال جربئيل عن ريب:»صىل اهللا عليه وآله«قال 
 .عوريت غريك إال عمي برصه
 !فمن يناولني املاء؟:  قلت:إىل أن تقول الرواية

                                     
 ٤٠ وج٥٠٦ و ٤٦٤ ص٢٢ وبحار األنوار ج٣٢٨صبصائر الدرجات  )١(

 . وعن اإلحتجاج١٧٧ ص٢ واخلصال ج١٤٠ص
 ٣٢٣ ص١٢ وسبل اهلدى والرشاد ج٢٧٩ ص٢بن سعد جالالطبقات الكربى ) ٢(

عمدة القاري  و٥٧١ و ٥٦٦ ص١٤ وج١٣٦ ص٢إمتاع األسامع جعنه، و
 .٧١ ص١٨ج
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 الفضل بن العباس، من غري أن ينظر إىل :»صىل اهللا عليه وآله«قال 
يشء مني، فإنه ال حيل له وال لغريه من الرجال والنساء النظر إىل عوريت، 

 .وهي حرام عليهم
 وأحرض معك فاطمة، واحلسن :»صىل اهللا عليه وآله«إىل أن قال 

 .)١( عوريت، من غري أن ينظروا إىل يشء من»عليهم السالم«واحلسني 
 غسله استدعى الفضل »عليه السالم«أنه ملا أراد :  ذكرت الروايات ـ٨

ً إشفاقا عليه من )٢(بن عباس، فأمره أن يناوله املاء بعد أن عصب عينيه
 .العمى
عليه « قال لعيل »صىل اهللا عليه وآله«أن النبي :  ويف نص آخر ـ٩
ِّفليغط : وقل له. اءجربئيل معك يعاونك، ويناولك الفضل امل«: »السالم

                                     
 البن  عن الطرائف٣٠٤ ص٧٨ وج٤٩٣ و ٤٩٢ ص٢٢بحار األنوار ج) ١(

 ٢الرصاط املستقيم ج:  وراجع٢٧٠ وعن مصباح األنوار ص٤٢طاووس ص
 .٩٤ص

مؤسسة ط ( و ١٣٧ وإعالم الورى ص٢٠٠ و ١٦٦ ص٢مستدرك الوسائل ج )٢(
 ٣٠٧ ص٧٨ وج٥٢٩ و ٥١٨ ص٢٢ وبحار األنوار ج٢٦٩ ص١ج) آل البيت

 وعن ١٨٧ ص١ج) دار املفيدط ( و ٥٢٩ و ٥٢٤وعن اإلرشاد للمفيد ص
جامع  و٢٢٨ ص١دعائم اإلسالم ج و٢٠٦ ـ ٢٠٣ أيب طالب صآلمناقب 

 .١٨١ و ١٥٥ ص٣أحاديث الشيعة ج
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 .)١(»عينيه، فإنه ال يرى أحد عوريت غريك، إال انفقأت عيناه
ِّ قد غسل يف قميصه، »صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :فاتضح مما تقدم ُ

ًوأن عليا .  قد عصب عيني الفضل بن العباس»عليه السالم«ًوأن عليا 
.  من وراء الثياب»هصىل اهللا عليه وآل« هو الذي غسل النبي »عليه السالم«

 .»صىل اهللا عليه وآله«َوأنه مل ير عورة رسول اهللا 
ً أن ما زعموه من أن العباس وابنيه كانوا يساعدون عليا :ًواتضح أيضا

غري ظاهر، وال سيام مع » صىل اهللا عليه وآله«يف تقليب النبي » عليه السالم«
عليه «ًيا إن املالئكة هي التي كانت تساعد عل: وجود روايات تقول

 .ِّ، وتقلبه له»صىل اهللا عليه وآله«عىل تغسيله » السالم
 اختالف الروايات يف املهامت التي أوكلت إىل هؤالء :يضاف إىل ذلك

يف تقليب النبي » عليه السالم«ًاألشخاص، فهل كان الفضل يساعد عليا 
 ؟»صىل اهللا عليه وآله«

 صوب العينني؟أم أنه كان يناوله املاء من وراء السرت وهو مع
 أم أنه كان يمسك الثوب عنه؟

 وهل شارك العباس يف تغسيله؟
                                     

 ٣٠٢ ص٧٨ وج٥٠٦ وراجع ص٥٤٤ و ٥٣٦ و ٥١٧ ص٢٢بحار األنوار ج) ١(
 واألمايل ١٨٨ص) مؤسسة آل البيتبتحقيق ( و ٢١ و ٢٠وفقه الرضا ص

ة األثر  وكفاي٦٦٠ص)  قمـدار الثقافة نرش ( و ٨ و ٧ ص٢للشيخ الطويس ج
 .٤١٩ ص٢رشح األخبار ج:  وراجع١٢٥ص)  هـ١٤٠١ط سنة ( و ٣٠٤ص



  ٩ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٣٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أم يف صب املاء؟
 وهل كان أسامة يصب املاء؟

 ؟أأ»عليه السالم«ًأم كان يناوله عليا 
  :’رؤية عورة النيب 

صىل «ورد يف الروايات ما يدل عىل أنه ال حيل ألحد رؤية جسد النبي 
 :، ومنها» السالمعليه«إال عيل » اهللا عليه وآله
ال حيل لرجل أن يرى : قال» صىل اهللا عليه وآله«أنه :  عن جابر:ألف

 .)١(جمردي إال عيل
ال حيل ملسلم :  قال»صىل اهللا عليه وآله« عن السائب بن يزيد أنه :ب

 .)٢(إال عيل) أو عوريت(يرى جمردي 
 فكان العباس وأسامة يناوالن املاء من وراء السرت:  ويف نص آخر:ج

                                     
بن البطريق الالعمدة  و٩٤مناقب اإلمام عيل بن أيب طالب البن املغازيل ص )١(

بن شاذان الاإليضاح  و٣٣ ص٧ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٩٦ص
 .٥٣٤ص

يل أيب طالب البن  ومناقب اإلمام ع١٩٣ص) ط بوالق(كنوز احلقائق للمناوي  )٢(
بن طاووس الالطرائف  و٢٩٦بن البطريق صالالعمدة  و٩٣املغازيل ص

 ١٧ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٣١٣ ص٣٨ ج وبحار األنوار١٥٧ص
 .٣٩٣ ص١بن اجلوزي جالاملوضوعات  و٣٤١ص
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ه معي ثالثون ّبِ إال كأنام يقلًفام تناولت عضوا: ومها معصوبا العني، قال عيل
 .)١( حتى فرغت من غسله،ًرجال

 : ونقول
رؤيتها هو جسد » عليه السالم« املقصود بالعورة التي جيوز لعيل ً:أوال

وهو ما رصح العباس .. الذي يواريه القميص» صىل اهللا عليه وآله«النبي 
 ..ًكان يستحي من أن يراه حارسا عنه»  اهللا عليه وآلهصىل«بأن النبي 

 .أما العورة احلقيقية، فلم يكن جيوز ألحد أن يراها، ال عيل وال غريه
قد عصب عيني الفضل بن » عليه السالم«ًوهذا هو السبب يف أن عليا 

صىل اهللا عليه «العباس، أي حتى ال يرى ما يواريه القميص من جسده 
املقدار كان حيرم عىل الناس رؤيته، كحرمة رؤيتهم العورة ، فإن هذا »وآله

 ..كام أن رؤيته توجب إصابة عني الرائي بالعمى.. احلقيقية
أن يرى هذا املقدار، وهذا من » عليه السالم«ولكن كان جيوز لعيل 

أن ال » عليه السالم«، وخصائص عيل »صىل اهللا عليه وآله«خصائص النبي 

                                     
 عن البزار والبيهقي، وابن سعد، والبداية ٣٢٢ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

 ٢٤٤ ص٧ عن البيهقي والبزار، ودالئل النبوة ج٢٦١ ص٥والنهاية ج
 ٢٧٨ ص٢ج) دار صادرط ( و ٢١٣ ص٢والطبقات الكربى البن سعد ج

 ٢٣ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٥٠ ص٧كنز العامل ج: وراجع
 ١٤إمتاع األسامع ج و٢٠٥ ص١ جآل أيب طالبمناقب  و٥١٣ و ٥٠٧ص
 . ٤٧٦ ص٣السرية احللبية ج  و٥٢٠ ص٤بن كثري جالالسرية النبوية  و٥٧٤ص
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عليه «ذي يواريه القميص إذا جرد عنه سوى عيل ينظر إىل بدن النبي ال
 ..»السالم

. ًأو نحوها، كام ذكرناه آنفا» يرى جمردي« التعبري بكلمة :ويؤيد ذلك
 .فليالحظ ذلك
» صىل اهللا عليه وآله«غسل النبي » عليه السالم«ً ورد أن عليا :ًثانيا

عليه «ًوذلك يدل عىل أن عليا .. وهو يف قميصه، أو ثيابه، وهي كثرية
كان حياذر من أن يقع نظره عىل بعض جسده الذي يظهر له أثناء » السالم
عليه «ولعل ذلك منه . وإن كان جيوز له رؤية ما عدا العورة.. تغسيله
 .والتعظيم. قد جاء عىل سبيل اإلجالل، والتكريم، والتفخيم» السالم

ًقا، لكن كان ال بد من أن ال يقع نظر غريه عىل يشء من ذلك ولو إتفا
َّولذلك تشدد يف أمره، حتى عصب .. ال الفضل بن العباس، وال غريه

 .عينيه
قد غسل يف قميصه » صىل اهللا عليه وآله«ومن النصوص الدالة عىل أنه 

 :نذكر ما ييل
 وقد تضمنت »عليه السالم« الرواية املتقدمة عن اإلمام الكاظم  ـ١

د أخاك من قميصه، فإن اهللا يا عيل، ال جتر: »عليه السالم«قول جربئيل لعيل 
 .، فغسله يف قميصه)١(مل جيرده

                                     
 ٢٢ عن الطرف، واملصباح، وبحار األنوار ج١٩٨ ص٢مستدرك الوسائل ج) ١(

=    وعن٨ و ٧ ص٢ عن أمايل الشيخ الطويس ج٣٠٥ ص٧٨ وج٥٤٦ و ٥٤٤ص
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 »عليه السالم«ً أهنا ذكرت أن عليا :ولنا وقفة مع هذه الرواية، مفادها
 ..أراد أن جيرده، فجاءه النداء بأن ال يفعل

 :ونقول
 كان يعرف ما حيق له، وما ال حيق »عليه السالم«ً أن عليا :من الواضح

 كان »عليه السالم«بأنه : ه الرواية إال عىل القولله، فال جمال لفهم هذ
كسائر األمور، ثم جاءه النداء ليعلمنا .. ًمكلفا بتجريده يف ظاهر األمر

بحصول البداء يف هذا األمر، بأن ال جيرده حتى من القميص، ليعرف 
 عىل سائر البرش، حتى »صىل اهللا عليه وآله«الناس عظمة وامتياز رسول اهللا 

 ..وملصالح أخرىيف غسله، 
أن ال تنزعوا عن رسول اهللا : ناداهم مناد من الداخل:  عن بريدة ـ٢
 . )١(قميصه

                                     
جامع  و٤١٨ ص٢رشح األخبار ج:  وراجع٤٨ و ٤٥ و ٤٤الطرائف ص= 

 .١٥٠ ص٣لنراقي جلمستند الشيعة  و١٥٥ ص٣ج أحاديث الشيعة
 ٥تلخيص احلبري ج عن ابن ماجة، و٣٢٢ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

املستدرك  و٤٧١ ص١سنن ابن ماجة ج و٦٦ ص٤نيل األوطار ج و١١٧ص
 ٨عون املعبود ج و٣٨٧ ص٣لبيهقي جلالسنن الكربى  و٣٦٢ ص١لحاكم جل

 ٣لذهبي جلعتدال ميزان اإل و٣٠٠ ص٢٢هتذيب الكامل ج و٢٨٨ص
 ٤بن كثري جالالسرية النبوية  و٢٨٠ ص٥اية جالبداية والنه و٢٩٤ص
 .٥١٧ص
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قد علل عدم حضوره غسل رسول اهللا » رمحه اهللا« إن العباس  ـ٣
 .»ًألين كنت أراه يستحي أن أراه حارسا«: بقوله» صىل اهللا عليه وآله«

اسرت عورة نبيك، وال يا عيل بن أيب طالب، : ٍ ورد أنه نادى مناد ـ٤
 .تنزع القميص

 غسله مع املالئكة، وهم »عليه السالم«أنه :  يف حديث املناشدة ـ٥
 .)١(اسرتوا عورة نبيكم، سرتكم اهللا: يقولون
 »عليه السالم«ٌّ عيل »صىل اهللا عليه وآله«َّأنه ملا غسل النبي :  ذكروا ـ٦

وال يفيض بيده إىل أسنده عىل صدره، وعليه قميصه يدلكه به من ورائه، 
ًبأيب وأمي، ما أطيبك حيا وميتا: ، ويقول»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا  ً .

 .)٢(ُ يشء يرى من امليت»صىل اهللا عليه وآله«ُومل ير من رسول اهللا 

                                     
 و ٦ و ٤ ص٢ واألمايل للطويس ج٣٧٥ ص٣١ وج٥٤٣ ص٢٢بحار األنوار ج) ١(

موسوعة أحاديث  و٣٢٦ ص٢جحلية األبرار  و٥٤٧ص)  ـ قمدار الثقافةط (
 .٤٥٤ ص٥جلنجفي لأهل البيت 

 ٤٥١ ص٢ جوكمم وامللتاريخ األ و١٥٨ ص٢ج) ط حيدرآباد(الثقات : راجع )٢(
 ٢ج) ط دار إحياء الكتب العربية(وشفاء الغرام بأخبار البلد احلرام للفايس احلسيني 

املطبعة السلفية ( وخمترص سرية الرسول لعبد اهللا بن عبد اهللا احلنبيل ٣٨٦ص
 ورشح ١٧٩ ص٢ج) ط اخلانجي بمرص( والرياض النرضة ٤٧٠ص) بالقاهرة

 ٢٣ وج١٩٣ و ١٩٢ ص١٨ وج٧٠٣ و ٧٠٢ ص٨ج) امللحقات(إحقاق احلق 
=  ١٤جصحيح ابن حبان : وراجع.  عمن تقدم٢٣٠ ص٣١ وج٥١٥ و ٥١٤ص
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وأما السادسة عرشة، فإين «: »عليه السالم« يف حديث عن عيل  ـ٧
ه، فغسلته والقميص ال جترد! يا ويص حممد: أردت أن أجرده، فنوديت

عليه، فال واهللا الذي أكرمه بالنبوة، وخصه بالرسالة، ما رأيت له 
 .أي حتى ما واراه القميص. )١(»عورة
فغسله عيل، يدخل يده حتت «:  عن ابن عباس يف حديث ـ٨

 .)٢(»القميص
. الفضل، وقثم: غسله عيل، والعباس وابناه«:  يف نص آخر ـ٩

 .)٣(»عوغسلوه وعليه قميصه مل ينز

                                     
 السرية  و٢٨١ ص٥جالبداية والنهاية  و٦١ ص٧جموارد الظمآن  و٥٩٧ص= 

 .٣٢٤ ص١٢جسبل اهلدى والرشاد  و١٠٧٦ ص٤جبن هشام الالنبوية 
 ٥٧٤ و ٥٧٣ ص٢ واخلصال ج٣٧٥ و ٤٣٤ ص٣١ وج٥٤٣ ص ٢٢بحار األنوار ج) ١(

 .١٦٧ ص٣ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  و٥٤٧لطويس صلاألمايل و
لطرباين لاملعجم األوسط  و٣٦ ص١هنج السعادة ج و٣٦ ص٩جممع الزوائد ج )٢(

 رشح إحقاق احلق  و٢٣٠ ص١لطرباين جلاملعجم الكبري  و١٩٦ ص٣ج
 مناقب اإلمام أمري:  وراجع١٦٧ ص١٨ وراجع ج٦٩٦ ص٨ ج)امللحقات(

بن الالطبقات الكربى  و٢٥٥ ص٧جكنز العامل  و٨ ص٢جلكويف لاملؤمنني 
 .٥٧٢ ص١٤جإمتاع األسامع  و٢٨٠ ص٢جسعد 

 ومستدرك ٢٠فقه الرضا ص:  وراجع١٩٤ص) ط القاهرة(األنس اجلليل  )٣(
 .٦٩٧ ص٨ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٠٠ ص٢الوسائل ج
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 »صىل اهللا عليه وآله«أوىص رسول اهللا : »عليه السالم« عن عيل  ـ١٠
 .أن ال يغسله أحد غريه، فإنه ال يرى أحد عوريت إال طمست عيناه

 فكان العباس وأسامة يناوالن املاء من وراء :»عليه السالم«قال عيل 
 . السرت
 كنا وما: قال عيل:  وفيه ضعف قال،ًعن حممد بن قيس مرسال  ـ١١

 فسمعنا ، لنغسله إال رفع لنا حتى انتهينا إىل عورتهًنريد أن نرفع منه عضوا
 .)١( ال تكشفوا عن عورة نبيكم:ًمن جانب البيت صوتا

ال جتردوا رسول : ًسمعوا صوتا يف البيت«أهنم :  يف حديث آخر ـ١٢
 .، واغسلوه كام هو يف قميصه»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

 يدخل يده حتت القميص، والفضل يمسك »لسالمعليه ا«فغسله عيل 
 خرقة، »عليه السالم«الثوب عنه، واألنصاري يدخل املاء، وعىل يد عيل 

 .)٢(»ويدخل يده
من غري «: عن الفضل بن العباس» صىل اهللا عليه وآله« تقدم قوله  ـ١٣

                                     
 ٥٧٤ ص١٤إمتاع األسامع جقي، و عن البيه٣٢٢ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

 .٥٨صبن شاذان الاإليضاح  و٥١١ ص٢٣ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق و
 عن املعجم الكبري، وحياة ١٨٨ و ١٨٧ ص١٨ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق ) ٢(

 ١هنج السعادة ج و٦٠٣ ص٢ج) ط دار القلم بدمشق(الصحابة للكاندهلوي 
املعجم  و١٩٦ ص٣وسط جاملعجم األ و٣٦ ص٩جممع الزوائد ج و٣٦ص

 .٢٣٠ ص١الكبري ج
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 .»أن ينظر إىل يشء مني
يرى عـوريت غري عيل ال  «:»صىل اهللا عليه وآله«فاتضح أن املراد من قوله 

 .هو ما مل جتر العادة عىل كشفه، ال العورة بمعناها املعروف. )١(»إال كافر
وكذلك احلال بالنسبة إىل سائر الروايات التي ذكرت أو أشارت إىل 

 .هذا املعنى بنحو أو بآخر
  :×إفرتاؤهم على علي 

: قالأنه » عليه السالم«ولكننا نجد يف مقابل ذلك، أهنم رووا عن عيل 
، فذهبت أنظر ما يكون من امليت، »صىل اهللا عليه وآله«غسلت رسول اهللا 

ًفلم أر شيئا، فكان طيبا حيا وميتا ً ً  .، أو نحو ذلك)٢(ً

                                     
بحار األنوار  و٦٦ ص١ج) مؤسسة األعلميط ( و ٦٥عيون أخبار الرضا ص) ١(

عليه «مسند اإلمام الرضا  و٤٨١ ص٧مستدرك سفينة البحار ج و٢٧ ص٤٠ج
 .١٣١ ص١ج» السالم

 عن ابن سعد، وأيب داود، والبيهقي، ٣٢٢ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج) ٢(
 والطبقات الكربى ٢٤٤ ص٧ححه، ودالئل النبوة للبيهقي جواحلاكم وص
السنن  و٥٩ ص٣ وج٣٦٢ ص١لحاكم جلاملستدرك  و٢١٤ ص٢البن سعد ج

 ٥البداية والنهاية ج و٢٤٩ ص٧كنز العامل ج و٥٣ ص٤لبيهقي جلالكربى 
رشح إحقاق احلق  و٥٧٣ و ٥٧٢ ص١٤إمتاع األسامع ج و٢٨٢ص

= السرية  و٥١٢ و ٥١١ص ٢٣ وج١٩١ ص١٨ وج٦٩٩ ص٨ ج)امللحقات(
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 »صىل اهللا عليه وآله« التمس عيل من النبي :عن سعيد بن املسيب قالو
بأيب أنت وأمي طبت : ، فقالً فلم جيد شيئا،عند غسله ما يلتمس من امليت

 .)١ً( وميتاًياح
صىل « والفضل يغسالن رسول اهللا  كان عيل:وعن علباء بن أمحر قال

 .)٢( ارفع طرفك إىل السامء: فنودي عيل،»اهللا عليه وآله
صىل اهللا عليه « غسل رسول اهللا : قالربوعن عبد اهللا بن ثعلبة بن صع

 غسل سفلته عيل،  وشقران، وويل، عيل، والفضل، وأسامة بن زيد»وآله
 .)٣(لفضل حمتضنه، وكان العباس وأسامة بن زيد وشقران يصبون املاءوا

                                     
 ٦٤ ص١الشفا بتعريف حقوق املصطفى ج و٥١٩ ص٤بن كثري جالالنبوية = 
نصب  و١١٦ ص٥تلخيص احلبري ج:  وراجع٢١٩ ص٣علل الدارقطني جو

 . ٣٥٦ ص٢الراية ج
 و ٢١٥ ص٢ابن سعد ج:  ويف هامشه عن٣٢٣ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

بسند ) ١٤٦٧ (٤٧١ ص١ج وعن ابن ماجة ٢٨١ ص ٢ ج )ط دار صادر(
 ٨ وج١٣٣ ص٣بن أيب شيبة جالاملصنف : صحيح ورجاله ثقات، وراجع

إمتاع  و٢٤٨ ص٧كنز العامل ج و١٦١ ص٢بن عبد الرب جالالتمهيد  و٥٧٦ص
 .٥٠٩ ص٢٣ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٥٧٢ ص١٤األسامع ج

 ٢٨١ ص٥البداية والنهاية ج عن البيهقي، و٣٢٣ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج) ٢(
 .٥١٩ ص٤بن كثري جالالسرية النبوية  و٥٧٤ ص١٤إمتاع األسامع جو

= ٢١٣ ص٢ عن الطبقات الكربى البن سعد ج٣٢٣ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج) ٣(
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 :ونقول
صىل «بتغسيل النبي » عليه السالم«يل ع إذا كان قد جاءه األمر لً:أوال

يف قميصه أو من وراء الثوب، فام الداعي هلذا اإلستقصاء، » اهللا عليه وآله
 .وماذا يطلب وراء ذلك

 أعرف الناس بأحوال األنبياء، فهل خيفى »عليه السالم«ً إن عليا :ًثانيا
 .عليه، أو هل يمكن أن يمر يف ومهه أن يكون ثمة ما يستكره

 ذكر شقران وأسامة يف مجلة من شارك يف تغسيله ال يصح، ألن :ًثالثا
َّولو عد هذان الرجالن » صىل اهللا عليه وآله«األمر اقترص عىل أهل النبي  ُ

ًن أهله أيضا، إذا كانت هلم نفس من أهله للزم عد كثريين غريهم م
 .صفتهم، ومنزلتهم

صىل اهللا «أن العباس مل يشارك يف تغسيله، ألنه رأى النبي :  تقدم:ًرابعا
عليه «فهل يسمح عيل .. ًيستحي أن يراه حارسا حال احلياة» عليه وآله

 !لنفسه برؤية ما وراء ذلك، وهو يرى هذا املوقف من العباس؟» السالم
، وعيل أشد »عليه السالم« يتعلم أحكام الدين من عيل والعباس إنام

من العباس الذي مل يسلم إال عام » صىل اهللا عليه وآله«مراعاة لشأن النبي 
 .الفتح

كان يدلكه بقميصه من وراء » عليه السالم«أنه :  تقدم:ًخامسا
 ..»صىل اهللا عليه وآله«القميص، وال يفيض بيده إىل رسول اهللا 

                                     
 .٥٧٠ ص١٤إمتاع األسامع ج:  وراجع٢٧٩ ص٢ ج)ط دار صادر(و = 
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  :’ل تغسيله نصوص أخرى حو
غسل  »عليه السالم «ً أن عليا:، وابن عباسعن عبد اهللا بن احلارث

: ، قالً وميتاًطبت حيا:  فجعل يقول،»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 .)١(وسطعت ريح طيبة مل جيدوا مثلها قط

 :»صىل اهللا عليه وآله« قال رسول اهللا : قال»عليه السالم«وعن عيل 
 .)٢(»ين بسبع قرب من بئر غرسإذا أنا مت فاغسلو«

 غسل رسول اهللا :قال» عليهام السالم «وعن أيب جعفر حممد بن عيل
 وغسل من بئر ، بالسدر، وغسل وعليه قميصً ثالثا»صىل اهللا عليه وآله«

 »صىل اهللا عليه وآله« وكان النبي ،]يثمة بقباءخلسعد بن [ الغرس :يقال هلا
 .)٣(يرشب منها

                                     
د  عن الطرباين، والطبقات الكربى البن سع٣٢٢ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

 ١٤إمتاع األسامع ج و٢٨٠ ص٢ج) ط دار صادر( و ٢١٥ و ٢١٤ ص٢ج
 ٣٦ ص٩جممع الزوائد ج و٣٦ ص١لمحمودي جلهنج السعادة  و٥٧٢ص

 رشح إحقاق احلق  و٢٥٥ ص٧كنز العامل ج و٢٣٠ص ١ج املعجم الكبريو
 .١٨٧ ص١٨ وج٦٩٦ ص٨ ج)امللحقات(

) ١٤٦٨( ٤٧١ ص١ج وسنن ابن ماجة ٣٢٣ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج) ٢(
، )٤٢٢٢٩ (٥٧٣ ص١٥ج وكنز العامل ٧٦٢ ص٢والكامل البن عدي ج

 .١١٢ ص٣هتذيب الكامل ج و٢٧٠ ص٥فتح الباري جو
= ٢١٤ ص٢ ويف هامشه عن ابن سعد ج٣٢٣ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج: راجع) ٣(
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 :ونقول
 :حظة ما ييلال بأس بمال

  :’إحتضان فضل بن عباس للنيب 
صىل «كان يغسل النبي » عليه السالم«ً أن عليا :ذكرت روايات هؤالء

اعجل يا عيل، : ، والفضل بن العباس آخذ بحضنه، يقول»اهللا عليه وآله
 .انقطع ظهري أو نحو ذلك

 :ونقول
و أن أ!!  إن تغسيل امليت ال حيتاج إىل أن يأخذه أحد الناس بحضنه ـ١

 !!يأخذ بحضنه أحد من الناس
عىل تقليب » عليه السالم«ً إن املالئكة هي التي كانت تساعد عليا  ـ٢

 .كام ورد يف الروايات» صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
جربئيل : »عليه السالم«لعيل » صىل اهللا عليه وآله«ويف بعضها قال 

عليه «اد عيل فراجع ما قدمناه حني احلديث عن انفر. معك يعاونك
 .، وقد أخربه النبي بأنه سيعان»صىل اهللا عليه وآله«بغسل النبي » السالم
 قال رسول اهللا : عن عبد الواحد بن أيب عون قال،روى ابن سعدو

 .»اغسلني إذا مت«:  لعيل»صىل اهللا عليه وآله«
                                     

:  وراجع٢٤٥ ص٧ وعن دالئل النبوة للبيهقي ج٢٨٠ ص٢ج) ط دار صادر(و = 
 ٨عون املعبود ج و٦٦ ص٤نيل األوطار ج و١١٦ ص٥تلخيص احلبري ج

 .٥٧١ ص١٤إمتاع األسامع ج و٢٨٨ص
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 ! قطً يا رسول اهللا، ما غسلت ميتا:فقال
 . إنك ستهيأ أو تيرس:قال

 إال تبعني، والفضل ً فام آخذ عضوا، فغسلته:»ليه السالمع «قال عيل
 .)١( أعجل يا عيل انقطع ظهري:آخذ بحضنه يقول

إن الفضل :  أن هذه الرواية عادت لتناقض نفسها وتقول:فليالحظ
 .»صىل اهللا عليه وآله«ًكان آخذا بحضن النبي 

ذكر ، وهي مل ت»رمحه اهللا« هو الرواية التي رواها الصدوق :فالصحيح
ًفواهللا، ما أردت أن أقلب عضوا من أعضائه إال «: ًالفضل أصال، بل قالت

 .ومل تزد عىل ذلك. )٢(»قلب يل
                                     

 ٢ ويف هامشه عن ابن سعد ج٣٢٣ و ٣٢٢ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج: راجع) ١(
إمتاع  و٢٥٦ ص٧كنز العامل ج و٢٨١ ص٢ج) ط دار صادر( و ٢١٥ص

 .٥٠٧ ص٢٣ وج٣٥ ص٧رشح إحقاق احلق ج و٥٧٢ ص١٤األسامع ج
 ٢٢ وراجع ج٤٣٤ ص٣١ وبحار األنوار ج٥٧٤ و ٥٧٣ ص٢اخلصال ج) ٢(

 ١٦٧ ص٣لمريجهاين جل) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  و٥٠٦ص
 ١٣تاريخ مدينة دمشق ج و٢٤٩ ص٧كنز العامل جو ٧١العقبى ص ذخائرو

بن الدمشقي ال» عليه السالم«جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيل  و١٢٩ص
 ١٩٣ ص١٨ وج٣٦ ص٧ ج)مللحقاتا(رشح إحقاق احلق  و١٠٨ ص١ج

 ١لكويف جل »عليه السالم«مناقب اإلمام أمري املؤمنني :  وراجع٥٠٥ ص٢٣وج
 .٣٣٧ص
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» عليه السالم« ذكرت الروايات املتقدمة حني ذكر انفراد عيل  ـ٣
حدد مهمة الفضل بن » صىل اهللا عليه وآله«أنه : »صىل اهللا عليه وآله«بغسله 

 .العباس بمناولة املاء
أسند النبي » عليه السالم«ًبأن عليا :  رصحت بعض النصوص ـ٤

ومل تذكر . )١(عىل صدره، وعليه قميصه يدلكه به» صىل اهللا عليه وآله«
 .الفضل
صىل اهللا «كان يغسل النبي » عليه السالم«ًإن عليا :  ثمة رواية تقول ـ٥

 .)٢(، وكان الفضل يمسك الثوب عنه»عليه وآله
ون يف الدور الذي يريدون إسناده للفضل بن فكأن هؤالء القوم متحري

 ..»صىل اهللا عليه وآله«العباس يف قضية تغسيل رسول اهللا 
  : بلسانه’ ميسح عني النيب ×علي 

صىل اهللا عليه «ملا غسل رسول اهللا » عليه السالم«ً أن عليا :وذكروا

                                     
» عليه السالم«قد ذكرنا هذه الرواية ومصادرها حني احلديث عن انفراد عيل ) ١(

 .»صىل اهللا عليه وآله«بغسل النبي 
عجم الكبري، وحياة  عن امل١٨٨ و ١٨٧ ص١٨ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق  )٢(

 ١هنج السعادة ج و٦٠٣ ص٢ج) ط دار القلم بدمشق(الصحابة للكاندهلوي 
املعجم  و١٩٦ ص٣املعجم األوسط ج و٣٦ ص٩جممع الزوائد ج و٣٦ص

 .٢٣٠ ص١الكبري ج
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ً، وفرغ من غسله، نظر يف عينيه، فرأى فيهام شيئا، فانكب عليه، »وآله
بأيب وأمي يا رسول اهللا صىل اهللا : أدخل لسانه، فمسح ما كان فيهام، فقالف

ًعليك، طبت حيا، وطبت ميتا  .)١(»عليه السالم«قاله العامل . ً
وهذا هو اإليامن اخلالص الذي يقدم للناس األسوة والقدوة يف التربك 

ل ، ويسوقهم إىل حقائق اإليامن، من خال»صىل اهللا عليه وآله«برسول اهللا 
 ..ًجتسيدها ممارسة وعمال، وال يبقيها يف دائرة النظرية والتوجيه واإلرشاد

  :غسل مس امليت
حممد بن احلسن الصفار، عن حممد بن عيسى، عن القاسم روى 

عليه « هل اغتسل أمري املؤمنني ،جعلت فداك:  كتبت إليه:الصيقل قال
 !وته؟ عند م»صىل اهللا عليه وآله« حني غسل رسول اهللا »السالم

 طاهر مطهر، ولكن أمري املؤمنني »صىل اهللا عليه وآله« النبي :فأجابه
 .)٢( فعل، و جرت به السنة»عليه السالم«

                                     
  و٢١ و ٢٠ وفقه الرضا ص٣١٨ ص٧٨ج و٥١٧ ص٢٢بحار األنوار ج) ١(

 ١٥٥ ص٣يعة ججامع أحاديث الش و١٨٣ ص)مؤسسة آل البيتحتقيق (
 .٤٦صاألنوار البهية و

دار الكتب ط ( و ٣٠ ص١ وهتذيب األحكام ج٥٤٠ ص٢٢بحار األنوار ج) ٢(
 ٢ذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة ج و١٠٨ ص١ج)  طهرانـاإلسالمية 

 ١لشيخ الطويس جلستبصار اإل و٣٣١ ص٣احلدائق النارضة ج و٩٧ص
 .١ ص٣جامع أحاديث الشيعة ج و١٠٠ص
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  :’حنوط النيب 
صىل اهللا عليه «نزل عىل رسول اهللا » عليه السالم«أن جربئيل : ورووا

صىل اهللا عليه «ًبحنوط، وكان وزنه أربعني درمها، فقسمه رسول اهللا » وآله
 .)١(جزء له، وجزء لعيل، وجزء لفاطمة صلوات اهللا عليهم: ثالثة أجزاء» وآله

كان عند عيل مسك فأوىص أن حينط به، : وعن هارون بن سعد قال
 .)٢(» عليه وآلهصىل اهللا«هو فضل حنوط رسول اهللا : وكان عيل يقول

                                     
 وعلل الرشائع ٣١٢ ص٧٨ج و٥٠٤ و ٥٤٥ و ٥٤٤ ص٢٢نوار جبحار األ) ١(

 ١جهتذيب األحكام  و٣٠٢ ص١ج) منشورات املكتبة احليدرية( و ١٠٩ص
ط دار ( و ١٤ و ١٣ ص٣ج )آل البيتط مؤسسة (الشيعة وسائل  و٢٩٠ص

دار الكتب ط ( و ٤٢ ص١ والكايف ج٧٣١ و ٧٣٠ ص٢ج )اإلسالمية
 وعن اإلحتجاج ٦ و ٤ ص٢خ ج وعن أمايل الشي١٥١ ص٣ج) اإلسالمية

 ٢٤ ص٤جاحلدائق النارضة  و٣٩٠ ص١جخمتلف الشيعة  و٧٥ ـ ٧٢ص
» صىل اهللا عليه وآله «سنن النبي و٢١٨ ص٣ج جامع أحاديث الشيعةو
 .٢٥١صلطباطبائي ل

=  عن ابن سعد، واحلاكم يف اإلكليـل، ويف ٣٢٤ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج) ٢(
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  :’تكفني رسول اهللا 
عليه «ًعليا » صىل اهللا عليه وآله«إن مما أوىص به النبي : عن ابن عباس

وال . َّوكفني يف طمري هذين، أو يف بياض مرص وبرد اليامن: قوله» السالم
 .)١(تغال يف كفني
يف » صىل اهللا عليه وآله«غسل النبي » عليه السالم«ً أن عليا :وروي

 .)٢(ثوبني صحاريني، وثوب حربة يمنية: وكفنه يف ثالثة أثواب. قميص
                                     

 ٥١٥ ص١جفقه السنة ، و٢٤٩ ص٧هقي جدالئل النبوة للبي: هامشه عن= 
معرفة  و٦٠ ص٤جحتفة األحوذي  و٤٠٦ ص٣جلبيهقي لالسنن الكربى و

الدراية يف ختريج  و٣٠٧ ص٢جنصب الراية  و١٣٨ ص٣جالسنن واآلثار 
 ٢٨٨ ص٢جبن سعد الالطبقات الكربى  و٢٣٠ ص١جأحاديث اهلداية 

 .٥٨٠ ص١٤جإمتاع األسامع و
روضة الواعظني  و٧٣٢ص لصدوقلاألمايل  و٥٠٧ ص٢٢ بحار األنوار ج)١(

جامع  و٢٢٢ و ٢٠٦ ص٢جمستدرك الوسائل  و٧٢صالنيسابوري  لفتالل
 .٢٤٠ و ٢٣٦ و ٢٣١ ص٣جأحاديث الشيعة 

 ٣١٨ ص٧٨ وج٣٦٨ ص٤٧ وج٥٣٨ ص٢٢ وج٥١٦ ص٢٢ بحار األنوار ج)٢(
مستدرك  و١٨٣ص) تحقيق مؤسسة آل البيتب( و ٢٠ وفقه الرضا ص٣٣٣و 

ذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة  و٢٠٧ و ٢٠٦و  ٢٠٥ ص٢جالوسائل 
لسيد عبد اهللا ل) خمطوط(التحفة السنية :  وراجع٣٦١ ص١جلشهيد األول ل

= مستند الشيعة  و١٦٨ ص٢جلطباطبائي لرياض املسائل  و٣٥٢صاجلزائري 



  ٥٥                         ..                                                والدفن.. والصالة.. التكفني: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن رسول » عليه السالم«سئل أبو عبد اهللا : وعن زيد الشحام، قال
 بام كفن؟: »صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

 .)١(ثوبني صحاريني وبرد حربة: يف ثالثة أثواب: قال
 .قرية باليمن: وصحار

                                     
 ٤جلشيخ اجلواهري لجواهر الكالم  و١٨٠ ص٣جلمحقق النراقي ل= 
هتذيب  و٢٣١ ص١جعائم اإلسالم د و٤٠٠ ص١ج الكايف و١٩٦ص

 ٣ج )آل البيتط مؤسسة (الشيعة وسائل  و٢٩١ و ٢٩١ ص١جاألحكام 
 و ٧٢٨ و ٧٢٧ و ٧٢٦ ص٢ج )اإلسالميةط دار  ( و١١ و ٩ و ٨ و ٧ص
 ٢جالفايق يف غريب احلديث  و٤٢١ ص٣جلصنعاين لاملصنف  و٧٢٩
 .٢٣٧ص

السنن الكربى  و٤٠ ص١ج) الفروع( عن الكايف ٥٣٨ ص٢٢ بحار األنوار ج)١(
بن أيب الاملصنف  و٤٧٤ ص٣جلصنعاين لاملصنف  و٤٠٠ ص٣جلبيهقي ل

رشح هنج  و٥٣ و ٣ ص٣جبن عبد الرب الستذكار اإل و١٤٥ ص٣جشيبة 
قاموس  و٣٢٩ ص٣جتفسري نور الثقلني  و٣٨ ص١٣ج للمعتزيل البالغة
بن الالكامل  و٢٨٥ ص٢جبن سعد الالطبقات الكربى  و١٠٤ ص٩ج الرجال
 ٢ج األمم وامللوكتاريخ  و١١٤ ص٢جتاريخ اليعقويب  و٣٥ ص٢جعدي 

 ٢٨٤ ص٥جبن كثري الالبداية والنهاية  و٢٤٤صالتنبيه واإلرشاف  و٤٥١ص
 ٤جبن هشام الالسرية النبوية  و٦٣ ص٢ ق٢ج والعرب وديوان املبتدأ واخلرب

 .٥٢٤ ص٤جبن كثري الالسرية النبوية  و١٠٧٧ص
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ثوب أصحر، :  يقال.كالغربةوهي محرة خفية . هو من الصحرة: وقيل
 .وصحاري

  : وحده’ كفن النيب ×علي 
صىل اهللا عليه «وحده تكفني رسول اهللا » عليه السالم«وقد توىل عيل 

 : »عليه السالم«ًأيضا، فقد ورد يف حديث املناشدة يوم الشورى قوله » وآله
، ووضعه يف حفرته »صىل اهللا عليه وآله«فهل فيكم من كفن رسول اهللا 

 .)١(!؟يغري
 : ونقول

نود اإلشارة إليها ترتبط بام تقدم، وهناك العديد من املالحظات، التي 
 :ام ييلفي

                                     
 )دار الثقافةط (  و٦ و ٤ ص٢مايل للشيخ ج واأل٥٤٣ ص٢٢ ج بحار األنوار)١(

الروضة يف فضائل أمري املؤمنني و ٣١٥صلخوارزمي لاملناقب  و٥٤٧ص
لشريازي لكتاب األربعني  و٤١٣صبن طاووس الالطرائف  و١١٨ص
كتاب األربعني و ٥٣٠صهنج اإليامن  و٣٢٦ ص٢جحلية األبرار  و٢٢١ص

لنجفي ل» يهم السالمعل«موسوعة أحاديث أهل البيت  و٤٣٤صلامحوزي ل
 ٧٢٦ ص٥جكنز العامل  و١٤٠ و ١٣٣ ص١جهنج السعادة  و٤٥٤ ص٥ج
 ٤٣٥ و ٤٣٣ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق  و٢١٢ ص١جضعفاء العقييل و
 .٣٨٠ ص١جبن اجلوزي الاملوضوعات و
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» عليه السالم«إنه : يقولون » السالممعليه«ً إن عليا وأهل بيته ً:أوال
.. ني، وبربدة حربة يامنيةبربدين صحاري» صىل اهللا عليه وآله«َّكفن النبي 
فال يلتفت ملا رووه . )١ً(ا املعنى أيضا أبو داود عن جابر هذوقد روى

 ..خالف ذلك
وأهل بيته، » عليه السالم« إن الروايات املخالفة ملا روي عن عيل :ًثانيا

وي ا بل التناقض قد ظهر يف روايات الر، متناقضة، قد جاءتوعن جابر
 .ًالواحد أيضا، كروايات عائشة وابن عباس

 : ذلك، وهو ما ييلمنمي ونحن نكتفي هنا بام أورده الصاحلي الشا
صىل اهللا عليه «أن رسول اهللا  :روى الشيخان والبيهقي عن عائشة

 ليس فيها ،من كرسف كفن يف ثالثة أثواب بيض سحولية يامنية »وآله
 .)٢(قميص وال عاممة

                                     
:  عن أيب داود بإسناد حسن، وقال يف هامشه٣٢٦ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

 ٤حتفة األحوذي ج و٧١ ص٤يل األوطار جنو). ٣١٥(أخرجه أبو داود 
 ٣جبن عبد الرب الستذكار اإل و٤٢١ ص٣جلصنعاين لاملصنف :  وراجع٦٥ص
 .٣٥١ ص٢جبن عدي الالكامل  و٣ص

 ٣جأخرجه البخاري :  وقال يف هامشه٣٢٦ ص١٢ سبل اهلدى والرشاد ج)٢(
 ٦٤٩ص ٢جومسلم  ١٠٦ و ٧٧ ص٢ج) ط دار الفكر(و ) ١٢٦٤ (١٣٥ص

) ٣١٥٢ و ٣١٥١(وأبو داود ) ٥ (٢٢٣ص ١جالك يف املوطأ وم) ٤٥/٩٤١(
 =  ١٦٥ و ١٢٣ و ١١٨ و ٩٣ و ٤٠ص ٦جد ـ وأمح٢١٥ص ٢جد ـابن سعو
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 إهنم كانوا يزعمون أنه قد كان : فقيل لعائشة:وزاد: ورواه ابن ماجة
 .كفن يف حربة
 .)١(، فلم يكفنوه فيهاد حربةقد جاؤا برب: فقالت

 »صىل اهللا عليه وآله«وأدرج رسول اهللا  :ويف رواية للشيخني وأيب داود
، وكفن يف ثالثة  ثم نزعت عنه،د الرمحن بن أيب بكريف حلة يامنية كانت لعب
 . ليس فيها قميص وال عاممة، يامنيةأثواب بيض سحولية

 الناس فيها أهنا اشرتيت أما احللة فاشتبه عىل: ويف رواية أخرى هلام
 فأخذها ، أثواب بيض سحوليةةثالثيف  وكفن ، فرتكت احللة،ليكفن فيها

 . احبسها حتى أكفن فيها:، فقالعبد اهللا بن أيب بكر

                                     
:  وراجع.٣٦و  ٣٥ص ٤جالنسائي سنن  و٢٤٦ص ٧جوالبيهقي يف الدالئل = 

 ٣٠٣ ص١جلشافعي لكتاب األم  و٢٧٩ ص١ جلمحقق احليل لاملعترب
 ١ج بكر الكاشاين يبألبدائع الصنائع و ٧٣ و ٦٠ ص٢جلرسخيس  لاملبسوطو

 ٥جبن حزم الاملحىل  و٣٣٩ ص٢ج قدامةبن الالرشح الكبري  و٣٠٦ص
نيل  و١٨٦ ص١جبن رشد احلفيد البداية املجتهد وهناية املقتصد  و١١٨ص

لشافعي لكتاب املسند  و٣٢٩ ص٢ج بن قدامةالاملغني  و٧٠ ص٤جاألوطار 
 . باإلضافة إىل مصادر كثرية أخرى٣٥٦ص

 ٧عن الدالئل للبيهقي ج:  وقال يف هامشه٣٢٦ ص١٢ سبل اهلدى والرشاد ج)١(
 ٤٠١ ص٣ج) ط دار الفكر( و ٣٩٩ ص٣ والسنن الكربى للبيهقي ج٢٤٨ص

 .٤٧٢ ص١ج سنن ابن ماجة، و)٣١٤٩(وأبو داود 
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 ، لكفنه فيها»صىل اهللا عليه وآله«لو رضيها اهللا تعاىل لنبيه : ثم قال
 .)١(فباعها وتصدق بثمنها
 :إىل أن قال

 عن حممد بن ، بسند فيه عبد اهللا بن حممد بن عقيل،ةوروى ابن أيب شيب
 .  كفن يف سبعة أثواب»صىل اهللا عليه وآله« أن رسول اهللا :عيل عن أبيه

صىل اهللا «كفن رسول اهللا :  عن الفضل بن عباس قال،وروى أبو يعىل
 . )٢( يف ثوبني أبيضني سحوليني»عليه وآله

صىل «كفن النبي : يل قالن عع بسند حسن ،وروى اإلمام أمحد والبزار
 .)٣( يف سبعة أثواب»اهللا عليه وآله

                                     
 ٤٧٢ص ١جابن ماجة عن :  وقال يف هامشه٣٢٦ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

: وراجع ٢٨١ ص٢جالطبقات الكربى و ٢٥٧ ص٧جكنز العامل و ).١٤٦٩(
البداية  و٤٠٠ ص٣جلبيهقي لالسنن الكربى  و٤٩ ص٣جصحيح مسلم 

بن كثري الالسرية النبوية  و٥٧٦ ص١٤إمتاع األسامع جو ٢٨٤ ص٥جوالنهاية 
 .٥٢٣ ص٤ج

 ٨٨ص ١٢جأخرجه أبو يعيل :  وقال يف هامشه٣٢٦ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج) ٢(
 ١٨املعجم الكبري ج: ، وراجعاعّامن الشاذكوين وضوفيه سلي) ٥/٦٧٢٠(

 ٢٨٥ و ٢٨٤ ص٥ البداية والنهاية ج و١٤٣ ص٧بن عدي جالالكامل  و٢٧٥ص
 .٥٢٥ ص٤بن كثري جالالسرية النبوية و

= تلخيص و١١٩ ص٥بن حزم جالاملحىل  و٣٢٦ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج) ٣(
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كفن رسول اهللا :  عن أيب هريرة قال،وروى البزار برجال الصحيح
 . )١( يف ريطتني وبرد نجراين»صىل اهللا عليه وآله«

صىل اهللا عليه «أن رسول اهللا  : عن أنس،وروى الطرباين بسند حسن
 .ميص أحدها ق، كفن يف ثالثة أثواب»وآله

صىل اهللا عليه «كفن رسول اهللا : وروى ابن سعد عن ابن عمر قال
 . )٢( يف ثالثة أثواب بيض يامنية»وآله

                                     
 ٧١ ص٤ جنيل األوطار و٩٥ ص٢سبل السالم ج و١٣٢ ص٥احلبري ج= 
حتفة و ٢٦و  ٢٣ ص٣جممع الزوائد ج و١٠٢ و ٩٤ ص١محد جأمسند و

 ٢نصب الراية ج و١٤٨ ص٣بن أيب شيبة جالاملصنف  و٦٥ ص٤األحوذي ج
 ٧كنز العامل ج و٢٣١ ص١الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية ج و٣١٠ص
كتاب  و٢٨٧ ص٢بن سعد جالالطبقات الكربى  و٢٦٠ و ٢٥٦ص

 ٣تاريخ بغداد ج و١٢٩ ص٤بن عدي جالمل الكا و٣ ص٢املجروحني ج
 .٥٨٠ ص١٤إمتاع األسامع ج و٢٧٨ص

 ٢٦ص ٣جانظر املجمع :  وقال يف هامشه٣٢٧ ص١٢ سبل اهلدى والرشاد ج)١(
عمدة القاري : وراجع. ٢٨٤ ص٢ج) ط دار صادر(  و٢١٧ص ٢جوابن سعد 

 ٥جالبداية والنهاية  و١٤٠ ص٢٢جبن عبد الرب الالتمهيد  و٤٩ ص٨ج
 .٥٢٦ ص٤جبن كثري الالسرية النبوية و ٢٨٥ص

 ٢جابن سعد يف الطبقات عن :  وقال يف هامشه٣٢٧ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج) ٢(
  = : عـ وراج٢٥٧ ص٧ل جامكنز العو. ٢٨٢ ص٢ج) ط دار صادر( و ٢١٦ص
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صىل «كفن رسول اهللا :  عن الشعبي قال، والبيهقي،وروى ابن سعد
 ، ورداء،، إزار برود يامنية غالظة،ة أثواب سحولي يف ثالث»اهللا عليه وآله

 .)١(ولفافة
 عن ابن ، وابن ماجة بسند ضعيف، وأبو داود،وروى اإلمام أمحد

 قميصه ، كفن يف ثالثة أثواب»صىل اهللا عليه وآله« أن رسول اهللا :عباس
 .)٢( وحلة نجرانية،الذي مات فيه

                                     
 ٤جسنن النسائي  و٢٣٣ ص٢جسنن الرتمذي  و٤٧٢ ص١جابن ماجة  سنن= 

عون  و٤٩ ص٨جعمدة القاري  و٤٠٠ص ٣جلبيهقي لالسنن الكربى  و٣٦ص
ط (السرية احللبية  و٥٢٢ ص٤جبن كثري الالسرية النبوية  و٢٩٧ ص٨جاملعبود 

لنسائي لالسنن الكربى  و٥٧٩ ص١٤إمتاع األسامع ج و٤٧٧ ص٣ ج)دار املعرفة
لنسائي لكتاب الوفاة  و٢٨٣ ص٥البداية والنهاية ج و٢٦٢ ص٤ وج٦٢١ ص١ج

 .١٣٧ندة صاملنتقى من السنن املس و٧٠ص
 و ٢١٨ ص١عن ابن سعد ج:  ويف هامشه٣٢٧ ص١٢ سبل اهلدى والرشاد ج)١(

كنز : وراجع. ٢٤٩ ص٧ والبيهقي يف الدالئل ج٢٨٥ ص٢ج) ط دار صادر(
 ٤٩ ص٨جعمدة القاري  و٩٤ ص٢جسبل السالم  و٢٥٧ ص٧جالعامل 

 .٣٥ ص٤جحاشية السندي عىل النسائي و
 ٢١٦ص ١جأبو داود : ل يف هامشه وقا٣٢٧ ص١٢ سبل اهلدى والرشاد ج)٢(

 ٧٠ ص٤ج نيل األوطار و١٣٢ ص٥جتلخيص احلبري : وراجع. )٣١٥٣(
=  ٤جوذي ـحتفة األح و٤٩ ص٨جعمدة القاري  و٢٢٢ ص١جمحد أمسند و
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 يف ثوبني »صىل اهللا عليه وآله«كفن رسول اهللا :  عنه قاليورو
 . ويف برد أمحر، أبيضني

كفن : املسيب قال عن سعيد بن ،وروى ابن سعد من طرق صحيحة
 . يف ريطتني وبرد نجراين»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

لف رسول اهللا :  قال، عن معمر عن هشام بن عروة،وروى عبد الرزاق
 .)١( جعل فيه ثم نزع عنه، يف برد حربة»صىل اهللا عليه وآله«

أن الرجوع إىل كتاب اهللا وعرتة : وبمالحظة هذه التناقضات يتضح
صىل اهللا «لذي يوجب األمن من الضالل، كام قرره رسول اهللا نبيه، هو ا
 ..مرات ومرات يف املواقف املختلفة» عليه وآله

                                     
 ١٤٤ ص٣جبن أيب شيبة الاملصنف  و٢٩٧ ص٨جعون املعبود  و٦٥ص= 
 .٣٢٠ ص١١جاملعجم الكبري و
 ٢جبن عبد الرب ال التمهيد  و١٦ و ٥ ص٣ج بن عبد الربالستذكار اإل: رواجع

الدراية يف ختريج  و٣١٠ ص٢جنصب الراية  و١٤٢ ص٢٢ وج١٦٣ص
إمتاع األسامع  و٢٨٤ ص٥جالبداية والنهاية  و٢٣٠ ص١جأحاديث اهلداية 

 .٥٢٤ ص٤جبن كثري الالسرية النبوية  و١٣٦ ص٢ج
الرشاد، وأشري إليه يف  مجيع ما تقدم ذكره الصاحلي الشامي يف كتابه سبل اهلدى و)١(

نيل :  وراجع يف املورد األخري.٣٢٧ و ٣٢٦ ص١٢ج: هوامشه، فراجع
 .١٠٨ ص٣جفتح الباري  و٧١ ص٤ج األوطار
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  :تناقض موهوم
شق عيل » صىل اهللا عليه وآله«أهنم حني أرادوا تكفني النبي : وذكروا

 .)١(قميصه من قبل جيبه، حتى بلغ رسته» عليه السالم«
مل جيرد من » ىل اهللا عليه وآلهص«وال ينايف ذلك ما روي من أنه 

 .أنه مل جيرد للغسل، فال ينايف جتريده للتكفني: فإن املقصود. )٢(قميصه
  :’الصالة على رسول اهللا 

أنه » عليه السالم« الصادق عن اإلمام: يف صحيحة أو حسنة احللبيو
 إن ،يا عيل:  فقال،»عليه السالم« أمري املؤمنني ًأتى العباس عليا«: قال
 يف بقيع »صىل اهللا عليه وآله«س قد اجتمعوا أن يدفنوا رسول اهللا النا

                                     
 وبحار األنوار ٢٠٠ ص٢ ومستدرك الوسائل ج٣١٠ ص١ علل الرشائع ج)١(

وإعالم الورى  ١٨٧ ص١ج) دار املفيدط ( واإلرشاد ٥٢٩ و ٥١٨ ص٢٢ج
جامع أحاديث  و٢٦٩ ص١ج) ؤسسة آل البيتمط ( و ١٤٤ و ١٤٣ص

 .٣٥٧ص لراونديلقصص األنبياء  و١٥٥ ص٣جالشيعة 
 ٣١ وج٥٤٦ و ٥٤٤ ص٢٢ وبحار األنوار ج٥٧٤ و ٥٧٣ ص٢ اخلصال ج)٢(

 واألمايل للشيخ ١٩٨ ص٢ومستدرك الوسائل ج. ٣٠٥ ص٧٨ وج٤٣٤ص
رشح :  وراجع٤٨ و ٤٥ و ٤٤ وعن الطرائف ص٨ و ٧ ص٢الطويس ج

مستند الشيعة  و١٥٥ ص٣ج جامع أحاديث الشيعة و٤١٨ ص٢جاألخبار 
 .١٥٠ ص٣جلنراقي ل
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 .املصىل، وأن يؤمهم رجل منهم
 إن ،أهيا الناس:  فقال، إىل الناس»عليه السالم«فخرج أمري املؤمنني 

إين أدفن رسول اهللا :  وقال.ً وميتاً إمامنا حيا»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 .لبقعة التي قبض فيها يف ا»صىل اهللا عليه وآله«

 ثم أمر الناس عرشة عرشة يصلون عليه ، فصىل عليه،ثم قام عىل الباب
 .)١(»وخيرجون

ال خيلو من » عليه السالم« ورد يف فقه الرضا ،وهلذه الرواية نص آخر
 .إشكال

: قال» عليه السالم« جعفر اأبأن : لكن ذكر ابن شهرآشوب يف املناقب
 وليلة الثالثاء حتى الصباح، ويوم الثالثاء حتى ثننيهنم صلوا عليه يوم اإلإ

 .صىل عليه األقرباء واخلواص، ومل حيرض أهل السقيفة
 وإنام متت بيعتهم بعد دفنه ، أنفذ إليهم بريدة»عليه السالم«وكان عيل 

 .)٢(»صىل اهللا عليه وآله«
                                     

 ٢٢ج وبحار األنوار ١٨٨ص» عليه السالم«فقه الرضا و ٤٥١ ص١جالكايف  )١(
 ١٠٢ص ١٢ججواهر الكالم  و٣٠٢ ص٧٨وج ٥٤٠ و٥٣٩ و ٥١٧ص

 .٣٤٨ ص٣ ججامع أحاديث الشيعة و٤٥١ ص١٠جاحلدائق النارضة و

مستدرك الوسائل  و٤٨واألنوار البهية ص ٢٠٦ ص١ج البآل أيب طمناقب  )٢(
الدر النظيم  و٣٤٩ ص٣ججامع أحاديث الشيعة  و٢٦٤ و ٢٦٣ ص٢ج

 . ٥٢٥ ص٢٢ج  وبحار األنوار١٩٥ص
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 »صىل اهللا عليه وآله«نه إ:  قال عن سلامنً أيضا، سليم بن قيسىورو
 ، واملقداد، وأدخل أبا ذر، أدخلني، وكفنه»عليه السالم«سله عيل ملا غ

 فتقدم عيل عليه السالم وصففنا ،»عليهم السالم« ً وحسيناً وحسنا،وفاطمة
 . وعائشة يف احلجرة ال تعلم قد أخذ اهللا ببرصها.خلفه وصىل عليه

 ،ثم أدخل عرشة من املهاجرين وعرشة من األنصار، فكانوا يدخلون
واألنصار إال   وخيرجون، حتى مل يبق أحد شهد من املهاجرين،ويدعون

 .)١(صىل عليه
حتى مل يبق أحد يف املدينة، حر وال عبد إال صىل : ويف نص آخر قال

 .)٢(عليه
 .)٣ً(وكانوا يصلون عليه أرساال

                                     
 ١حتجاج جاإل: وراجع ١٤٣ ص)تحقيق األنصاريب(كتاب سليم بن قيس ) ١(

 ٣٨٥ ص٧٨ وج٢٦٢ ص٢٨ وج٥٠٦ ص٢٢ ج وبحار األنوار١٠٦ص
جامع أحاديث الشيعة و ٤٥١ ص١٠احلدائق النارضة جو ٤٧هية صاألنوار البو
 ١ج) ق.ط(كشف اللثام :  وراجع١٠٣ ص١٢جواهر الكالم ج و٣٥٠ ص٣ج

 ٣ج) آل البيتط مؤسسة (الشيعة وسائل  و٣٦٢ ص٢ج) ج.ط ( و١٣٢ص
 .٢٧٠ ص١إعالم الورى ج و٧٧٩ ص٢ج) اإلسالميةط دار  ( و٨٣ص

جممع الزوائد  عن أمحد، وأيب يعىل، و٣٣٠  و٣٢٩ ص ١٢ سبل اهلدى والرشاد ج)٢(
 .٣٧١ ص٨جمسند أيب يعىل  و٣٣ ص٩ج

= نصب الراية  و٣١ ص١ج مسند أيب يعىل و٣٢٩ ص١٢ سبل اهلدى والرشاد ج)٣(
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 .)١(أحد» صىل اهللا عليه وآله«ومل يؤم الصالة عىل رسول اهللا 
 .)٢(ا جممع عليه، وال خالف فيهإن هذ: وقال ابن كثري وأبو عمر

                                     
  ١٥٨ ص٢جبن حبان الالثقات  و٢٣٧ ص٧جكنز العامل  و٣٥٠ ص٢ج= 
األمم تاريخ  و٣٤ ص١جأسد الغابة  و٣٤٩ ص٢جبن عدي الالكامل و

السرية النبوية  و٢٨٧ ص٥جالبداية والنهاية  و٣٣٣ و ٤٥٢ ص٢ج وكواملل
نيل  و٥٣١ ص٤جبن كثري الالسرية النبوية  و١٠٧٧ ص٤جبن هشام ال

 ١جسنن ابن ماجة  و١٣٠ ص٢جلبهويت لكشاف القناع  و٧٧ ص٤جاألوطار 
 .٢٢٥ ص٤ج  واجلامع ألحكام القرآن٥٢١ص

ن إسحاق وغريه، وأمحد وأيب  عن اب٣٣٠ و ٣٢٩ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج) ١(
سنن ابن  و١٣٠ ص٢لبهويت جلكشاف القناع  و٧٧ ص٤نيل األوطار ج، ويعىل

مسند  و٣٥٠ ص٢نصب الراية ج و٢٣٧ ص٧كنز العامل ج و٥٢١ ص١ماجة ج
 ٢بن حبان جالالثقات  و٢٢٥ ص٤ ج واجلامع ألحكام القرآن٣١ ص١أيب يعىل ج

تنوير و ٢٧٢آليب صلاين الثمر الد و٣٤٩ ص٢بن عدي جالالكامل  و١٥٨ص
البداية والنهاية  و٣٣٣ و ٤٥٢ ص٢ جاألمم وامللوكتاريخ  و٢٣٨احلوالك ص

السرية النبوية  و١٠٧٧ ص٤بن هشام جالالسرية النبوية  و٢٨٧ و ٢٨٦ ص٥ج
 .٤٧٨ ص٣ ج)ط دار املعرفة(السرية احللبية  و٥٣١ و ٥٢٨ ص٤بن كثري جال

الثمر  و٢٣٨صتنوير احلوالك  و٣٣١ و ٣٣٠ ص١٢ سبل اهلدى والرشاد ج)٢(
بن كثري الالسرية النبوية  و٢٨٦ ص٥ج البداية والنهاية  و٢٧٢صآليب لالداين 

 .٤٧٨ ص٣ج )ط دار املعرفة(السرية احللبية  و٥٢٨ ص٤ج
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هو الذي » صىل اهللا عليه وآله«بأن النبي : وبعض الروايات ترصح
 .)١(أمرهم بذلك

: ٍصلوا عليه فنادى مناد: وعند جمد الدين الفريوزآبادي يف القاموس
 .)٢(ًصلوا أفواجا بال إمام
ه وملا فرغ من غسله تقدم فصىل عليه وحده، ومل يرشكه مع«: قال املفيد

 .أحد يف الصالة عليه
وكان املسلمون خيوضون يف من يؤمهم يف الصالة عليه، وأين يدفن، 

صىل اهللا «إن رسول اهللا : وقال هلم» عليه السالم«فخرج إليهم أمري املؤمنني 
ًإمامنا حيا وميتا، فيدخل عليه فوج بعد فوج منكم، فيصلون » عليه وآله ً

 ..عليه بغري إمام، وينرصفون
 .)٣(»فسلم القوم بذلك، ورضوا به: الإىل أن ق

                                     
 وعن ابن ٨١ ص٥ عن مسند أمحد ج٣٣١ و٣٢٩ ص١٢ سبل اهلدى والرشاد ج)١(

نيل  و١٨٧ ص٥جتلخيص احلبري :  وعن الطربي، وراجع٢٢١ ص٢سعد ج
) ط دار اجليل(ستيعاب اإل و٣٧ ص٩ججممع الزوائد  و٧٧ ص٤جاألوطار 

 ٢٥٤ ص٥جأسد الغابة  و٢٩٦ ص٤جتاريخ مدينة دمشق  و١٧١٥ ص٤ج
 .٥٣٨ ص٤جبن كثري الالسرية النبوية  و٢٩١ ص٥جالبداية والنهاية و

 .٢٤٥ صالتنبيه واإلرشاف: وراجع. ٣٣٠ ص١٢ سبل اهلدى والرشاد ج)٢(
 و ٥٢٤ وراجع ص٥١٧ ص٢٢ جبحار األنوار و١٨٧ ص١لمفيد جلرشاد اإل) ٣(

=  ٢ينابيع املودة جو ٤٧األنوار البهية ص و٢٠ عن فقه الرضا ص٥٣٦ و ٥٢٩
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  :’صالة أهل السقيفة على النيب 
بأنه مل يبق يف املدينة حر وال : وقد رصحت بعض الروايات املتقدمة

 . )١(»صىل اهللا عليه وآله«عبد إال صىل عىل رسول اهللا 
ْأن أبا بكر قد أمهم يف الصالة عليه : وزعم حرام بن عثامن َُّ صىل اهللا «َ

 .)٢(»هعليه وآل
حدثني موسى بن حممد بن إبراهيم بن : قال حممد بن عمر األسلمي

 أنه ملا كفن :وجدت هذا يف صحيفة بخط أيب فيها: احلارث التيمي قال
 ووضع عىل رسيره دخل أبو بكر وعمر ،»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

املهاجرين  ومعهام نفر من .السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهللا وبركاته: فقاال
فوا ص و، فسلموا كام سلم أبو بكر وعمر،واألنصار قدر ما يسع البيت

 . ال يؤمهم أحدًصفوفا
صىل « حيال رسول اهللا ،ومها يف الصف األولـ فقال أبو بكر وعمر 

 ونصح ألمته، ، اللهم إنا نشهد أنه قد بلغ ما أنزل إليه:ـ »اهللا عليه وآله
 فآمن به ،ز اهللا تعاىل دينه ومتت كلامتهوجاهد يف سبيل اهللا تعاىل، حتى أع

 وامجع ، فاجعلنا يا إهلنا ممن يتبع القول الذي أنزل معه،وحده ال رشيك له
                                     

 .٣٠٤ وعن كفاية األثر ص٣٣٩ص= 
جممع الزوائد  عن أمحد وأيب يعىل، و٣٣٠ و ٣٢٩ ص١٢ سبل اهلدى والرشاد ج)١(

 .٣٧١ ص٨جمسند أيب يعىل  و٣٣ ص٩ج
 .٧٧ ص٤ جنيل األوطار و٣٣١ ص١٢ سبل اهلدى والرشاد ج)٢(



  ٦٩                         ..                                                والدفن.. والصالة.. التكفني: الفصل الرابع
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 ال نبتغي ،ً رحيامً كان باملؤمنني رؤوفاه فإن،بيننا وبينه حتى يعرفنا ونعرفه
 .ً وال نشرتي به ثمنا أبداً،باإليامن بدال

 !آمني آمني :فيقول الناس
 ثم ، ثم النساء، حتى صىل عليه الرجال،ن ويدخل آخرونثم خيرجو

 .)١(الصبيان
 :ونقول
» صىل اهللا عليه وآله«إن الصالة عىل جسد رسول اهللا :  قوهلمً:أوال

 أو ليلة الثالثاء، ويوم الثالثاء ال يتالءم مع ما روي ،استمرت يوم اإلثنني
، »اهللا عليه وآلهصىل « ملا فرغ من دفن النبي »عليه السالم«ًأن عليا من 

 .)٢(ما فعل أهل السقيفة: وتسوية الرتاب عليه، قال
مل يبق أحد من املهاجرين واألنصار إال صىل :  قول رواية مسلم:ًثانيا

ّ أن أبا بكر أم املصلني عليه :ويف بعضها.. »صىل اهللا عليه وآله«عىل النبي 
 .)٣(»ةهم بريدمل حيرض أهل السقيفة، وكان عيل أنفد إلي«: يقابلها قوهلم

                                     
 ٥٢٨ ص٤جبن كثري الالسرية النبوية  و٣٣٠ ص١٢ سبل اهلدى والرشاد ج)١(

 ٢جالطبقات الكربى و ٢٣٩ص تنوير احلوالكو ٢٨٦ ص٥جالبداية والنهاية و
 .٥٨٣ ص١٤جإمتاع األسامع :  وراجع٢٢٨ ص٧جكنز العامل  و٢٩٠ص

  .١٩٨ ص١رتىض ج األمايل للسيد امل)٢(
مستدرك  و٤٨ واألنوار البهية ص٢٠٦ و ٢٠٥ ص١ جآل أيب طالبمناقب ) ٣(

= در ـال و٣٤٩ ص٣اديث الشيعة جـجامع أح و٢٦٤ و ٢٦٣ ص٢الوسائل ج
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قد دفن » صىل اهللا عليه وآله« إن الروايات الدالة عىل أن النبي :ًثالثا
إن الصالة : دفن ليلة الثالثاء تدفع قوهلم: بعد وفاته بساعات وقوهلم
 .استمرت إىل آخر يوم الثالثاء

 إن النص الذي ورد يف رواية التيمي اآلنفة الذكر ليس هو نص :ًرابعا
، ال عند السنة، وال عند الشيعة، وإنام هو جمرد دعاء الصالة عىل امليت

 .وشهادة
صىل اهللا « الروايات بل اإلمجاع عىل أن الناس صلوا عىل النبي :ًخامسا

ّ أن أبا بكر أم املصلني عليه :ًرساال تدفع رواية حرام بن عثامنأ» عليه وآله
 ..»صىل اهللا عليه وآله«

  :^ صالة علي وأهل البيت
 عىل النبي  أن الصحابة مل يصلوا:اية التيمي املتقدمةيستفاد من رو

ا هو ما جمرد دعاء وشهادة، وهذصالهتم  كانت ، بل»صىل اهللا عليه وآله«
ً أيضا، حيث دلت عىل أن عليا وأهل البيت تؤكده سائر النصوص األخرى ً

صىل اهللا  «رسول اهللا دون غريهم الذين صلوا عىل هم» عليهم السالم«
 .. لصالة املرشوعة عىل امليتا» عليه وآله

 :ًويدل عىل ذلك أيضا ما ييل
بكيفية صالهتم » عليه السالم«رصح ابن سعد يف رواية له عن عيل  ـ ١

                                     
 ١٤٣ وعن إعالم الورى ص٥٢٥ ص٢٢ ج وبحار األنوار١٩٥ ص النظيم= 
 .١٤٤ و



  ٧١                         ..                                                والدفن.. والصالة.. التكفني: الفصل الرابع
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ًفكان يدخل الناس رسال رسال، : ، فقال»صىل اهللا عليه وآله«عىل النبي  ً
ًفيصلون عليه صفا صفا، ليس هلم إمام، يقولون سالم عليك أهيا النبي، : ً

 .)١(ة اهللا وبركاتهورمح
َّهل يصىل عىل : قالوا أليب بكر: روى سامل بن عبد اهللا قال ـ ٢

 ! األنبياء؟
 .)٢(جييء قوم فيكربون، ويدعون، وجييء آخرون، حتى يفرغ الناس: قال

لعل الذي دعا أبا بكر إىل إنكار الصالة عىل األنبياء بعد : مالحظة
، »صىل اهللا عليه وآله«ل اهللا موهتم هو تربير عدم حضوره للصالة عىل رسو

 ..بسبب انشغاله بالسقيفة
كيف كانت الصالة عىل النبي : »عليه السالم«قيل لإلمام الباقر  ـ ٣

 ؟»صىل اهللا عليه وآله«
ملا غسله أمري املؤمنني كفنه وسجاه، وأدخل عليه عرشة، فداروا : فقال

َّإن اهللاََ﴿: حوله ثم وقف أمري املؤمنني يف وسطهم، فقال َ ومالئكته يصلون ِ ُّ َ ُ َُ ََ َ ِ َ
ًعىل النبي يا أهيا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليام ِ ِ ِْ ُ َ ْ َ َ َِّ ُ َِّّ َ ُّ َّ ََ َ َ َ ََ َ ُّ َ ، فيقول القوم )٣(﴾ِ

                                     
كنز  و٢٣٩ص كتنوير احلوال:  وراجع٣٢٩ ص١٢ سبل اهلدى والرشاد ج)١(

 .٢٩١ ص٢جبن سعد الالطبقات الكربى  و٢٥٤ ص٧جالعامل 
بن الالتمهيد  و٢٣٩صتنوير احلوالك  و٣٣٠ ص١٢ سبل اهلدى والرشاد ج)٢(

 .٣٩٨ ص٢٤جعبد الرب 
 . األحزاب من سورة٥٦ة اآلي) ٣(
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 .)١(مثل ما يقول حتى صىل عليه أهل املدينة وأهل العوايل
 نقلت من خط شيخنا احلافظ الزاهد أيب عبد اهللا »املورد«قال يف  ـ ٤

: قال سحنون بن سعيد:  قال، املعروف بالضياء الرازي،مد بن عثامنحم
 من أهل املغرب واملرشق، عن ،سألت مجيع من لقيت من فقهاء األمصار

 وكم !هل صلوا عليه؟:  بعد وفاته»صىل اهللا عليه وآله«الصالة عىل النبي 
  حتى قدمت املدينة، فلقيت عبد اهللا بن ماجشون، فكل مل يدر!كرب عليه؟

  . عىل عمه محزةَِّيلُ عليه اثنان وتسعون صالة، وكذلك صَِّيلُص: فسألته فقال
 !من أين لك هذا دون الناس؟: قلت: قال
 ،وجدهتا يف الصندوق التي تركها مالك، وفيه عميقات املسائل: قال

 . عن ابن عمر،ومشكالت األحاديث بخطه عن نافع
 :نظومةقال احلافظ أبو الفضل العراقي يف سريته امل

 )٢(ادـالنق ب ـك يف كتـالـن مــع    اد ـــنــل اإلسـصـتـس ذا مـولي
صىل «ًأن أحدا من سائر املسلمني مل يصل عىل رسول اهللا : فهذا يعطي

هل صلوا : ، وال سيام مع كون ابن القصار حكى اخلالف»اهللا عليه وآله
                                     

وبحار األنوار  ٢٠٦ ص١ج آل أيب طالبمناقب و ٤٥٠ ص١جالكايف : راجع) ١(
 ٢جمستدرك الوسائل و ٣٤٨ ص٣جأحاديث الشيعة جامع  و٥٣٩ ص٢٢ج

 ٤جتفسري نور الثقلني  و٤٥٠ ص١٠جاحلدائق النارضة  و٢٦٥ و ٢٦٣ص
 .٣٠٤ص

 .٣٣٢ ص١٢ سبل اهلدى والرشاد ج)٢(
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 !عليه الصالة املعهودة، أو دعوا فقط؟
 .)١(!أو مجاعة؟ًوهل صلوا عليه أفرادا 

وال نتوقع أن يكون كثري من الصحابة حيسنون الصالة عىل امليت، فإن 
كام بعض كبارهم كان جيهل بأحكام أوضح وأيرس من الصالة عىل امليت، 

صىل اهللا «الصحيح من سرية النبي : أوضحناه يف اجلزء األول من كتابنا
 ..»عليه وآله

 : ًوأخريا، فقد قال املحقق البحراين
أنت خبري بأنه ربام ظهر من التأمل يف هذه األخبار الواردة يف صالة و«

 ، إنام هو بمعنى الدعاءً فوجاً فوجا»صىل اهللا عليه وآله«الناس عىل النبي 
 مع ،»عليه السالم« وأنه مل يصل عليه الصالة املعهودة إال عيل ،خاصة

 صحيحة ًحتجاج، وإليه تشري أيضاهؤالء النفر الذين تضمنهم حديث اإل
 .احللبي أو حسنته
 ثم أمر ، عىل الباب فصىل عليه»عليه السالم«ثم قام عيل «: وقوله فيها

فإذا دخل قوم « :فإن ظاهر صحيح أيب مريم األول وقوله فيه» ..الخالناس 
 . ويدعون له،أهنم حييطون به من مجيع اجلهات» داروا به وصلوا ودعوا له
 .وهكذا من يدخل بعدهم

 يعني ـثم أدخل عليه عرشة فداروا حوله « : حديثه الثاينوكذا قوله يف
 ـحتجاج  كام دل عليه خرب اإل»عليه السالم«بعد ما صىل عليه أمري املؤمنني 

                                     
 .١٨٧ ص٥جتلخيص احلبري  و٧٧ ص٤نيل األوطار ج )١(
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 فإنه .» احلديث..: يف وسطهم فقال»عليه السالم«ثم وقف أمري املؤمنني 
قوم فيقول ال« : كام يدل عليه قوله،ظاهر يف أن الصالة كانت هبذه الكيفية

 .»كام يقول
صىل اهللا عليه «إنه سمع رسول اهللا « :وإليه يشري قوله يف حديث جابر

ن هذه اآلية نزلت عليه يف الصالة عليه بعد إ« : يقول يف حال صحته»وآله
 .)١( وال ريب أن الصالة يف اآلية إنام هي بمعنى الدعاء.»املوت

  :يف الرواية والتاريخ ’دفن الرسول إجراءات 
 .  يف البقيع: أين يدفن، فقال بعضهمواختلفوا
 . يف صحن املسجد:وقال آخرون

 إن اهللا مل يقبض نبيه إال يف أطهر :»عليه السالم«فقال أمري املؤمنني 
 .البقاع، فينبغي أن يدفن يف البقعة التي قبض عليها
 .)٢(فاتفقت اجلامعة عىل قوله، ودفن يف حجرته

صىل اهللا عليه « من غسل رسول اهللا»عليه السالم« أنه ملا فرغ عيل :وروي

                                     
 .٤٥١ ص١٠جاحلدائق النارضة  )١(
نرش ( و ٥٠٦ و ٥٠٥ ص١لب جآل أيب طامناقب  و٥٢٥ ص٢٢ بحار األنوار ج)٢(

 ٦جهتذيب األحكام  و٤٥١ ص١ وعن الكايف ج٢٠٦ ص١ج) املطبعة احليدرية
لطربيس لإعالم الورى  و١٩٦صالدر النظيم  و٧١صروضة الواعظني  و٣ص
 . ٤٥٧صلمفيد لاملقنعة  و٥٤ ص١ج
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يا عيل، إن الناس قد اجتمعوا عىل أن يدفنوا : ، وكفنه أتاه العباس، فقال»وآله
 .]واحد[ يف بقيع املصىل، وأن يؤمهم رجل منهم »صىل اهللا عليه وآله«النبي 

 يا أهيا الناس، أما تعلمون :إىل الناس، فقال» عليه السالم«فخرج عيل 
ً إمامنا حيا وميتا؟»صىل اهللا عليه وآله«أن رسول اهللا  وهل تعلمون أنه لعن . ً

ًمن جعل القبور مصىل، ولعن من جعل مع اهللا إهلا، ولعن من كرس رباعيته، 
 وشق لثته؟
 .األمر إليك، فاصنع ما رأيت:  فقالوا:قال
 يف البقعة التي قبض »صىل اهللا عليه وآله« وإين أدفن رسول اهللا :قال

 .)١(فيها
ًإن اهللا مل يقبض نبيا يف مكان إال وقد  «: املفيد وغريه أنه قالوعند

فسلم القوم لذلك . ارتضاه لرمسه فيه، إين لدافنه يف حجرته التي قبض فيها
 .)٢(»ورضوا به

                                     
 ٣٠٤ عن كفاية األثر ص ٥٠٨ و ٥٣٧ و ٥٣٦ و ٥٢٥ ص٢٢ بحار األنوار ج)١(

 ٣ ص٦جهتذيب األحكام  و٤٥٧صلمفيد لاملقنعة  و٢٠ صوعن فقه الرضا
 ١ج) نرش املطبعة احليدرية( و ٥٠٦ و ٥٠٥ ص١آل أيب طالب جمناقب و

 .١٩٦صالدر النظيم  و٢٠٦ص
 عن فقه الرضا ٥٣٦ و ٥٢٩ و ٥٢٤ وراجع ص٥١٧ ص٢٢ بحار األنوار ج)٢(

 وإعالم الورى ٣٠٦ ـ ٣٠٣ ص ١ وراجع مناقب آل أيب طالب ج٢١ و ٢٠ص
 .٤٧صاألنوار البهية  و٣٠٤ وعن كفاية األثر ص١٤٤ و ١٤٣ص



  ٩ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٧٦
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 ، والعباس بن عبد املطلب»عليه السالم«ودخل أمري املؤمنني  :قالوا
صىل اهللا «ل اهللا  ليتولوا دفن رسو، وأسامة بن زيد،والفضل بن العباس

 إنا نذكرك اهللا وحقنا ،يا عيل:  فنادت األنصار من وراء البيت،»عليه وآله
 يكون ً أدخل منا رجال، أن يذهب»صىل اهللا عليه وآله«اليوم من رسول اهللا 

 .»صىل اهللا عليه وآله«لنا به حظ من مواراة رسول اهللا 
ني عوف من  من بً فاضالً ليدخل أوس بن خويل، وكان بدريا:فقال

 .انزل القرب: »عليه السالم«اخلزرج، فلام دخل قال له عيل 
 عىل يديه وداله »عليهام السالم« ووضع أمري املؤمنني رسول اهللا ،فنزل

 .اخرج: يف حفرته، فلام حصل يف األرض قال له
صىل اهللا عليه  « فكشف عن وجه رسول اهللا،فخرج، ونزل عيل القرب

 إىل القبلة عىل يمينه، ثم وضع عليه ًض موجهاووضع خده عىل األر ،»وآله
 .)١( وأهال عليه الرتاب،اللبن

                                     
 ١٨٨ ص١ واإلرشاد للمفيد ج٥٣٠ و ٥٢١ و ٥١٩ ص٢٢ بحار األنوار ج)١(

 ٢٧٠ ص١ج) مؤسسة آل البيتط ( و ١٤٤ و ١٤٣وإعالم الورى ص
امع جو ٧٠٦ ص١جمستدركات علم رجال احلديث و ٤٨صاألنوار البهية و

مناقب : وراجع ٣٣٠ ص٢ج الوسائل مستدركو ٤٢٥ ص٣ج الشيعة أحاديث
 ١٢وسبل اهلدى والرشاد ج ١٩٦صالدر النظيم و ١٥٢ ص١ج آل أيب طالب

 وعن ٣٢٨ ص٢الطبقات الكربى البن سعد ج:  ويف هامشه عن٣٣٤ص
 .٤٩٦ ص١ وعن سنن ابن ماجة ج٢٥٢ ص٧دالئل النبوة للبيهقي ج



  ٧٧                         ..                                                والدفن.. والصالة.. التكفني: الفصل الرابع
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 سنة عرش من هجرته ، لليلتني بقيتا من صفر،ثننيوكان ذلك يف يوم اإل
 .، وهو ابن ثالث وستني سنة»صىل اهللا عليه وآله«

 ملا جرى ، أكثر الناس»صىل اهللا عليه وآله«ومل حيرض دفن رسول اهللا 
رين واألنصار من التشاجر يف أمر اخلالفة، وفات أكثرهم الصالة بني املهاج

  .وا سوء صباحاه:  تنادي»عليها السالم«عليه لذلك، وأصبحت فاطمة 
 . إن صباحك لصباح سوء: فقال هلا،فسمعها أبو بكر

 برسول »عليه السالم«واغتنم القوم الفرصة لشغل عيل بن أيب طالب 
انقطاع بني هاشم عنهم بمصاهبم برسول اهللا  و،»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

مر، واتفق أليب بكر ما اتفق،  فتبادروا إىل والية األ،»صىل اهللا عليه وآله«
الختالف األنصار فيام بينهم، وكراهية الطلقاء واملؤلفة قلوهبم من تأخر 

 فبايعوا أبا بكر حلضوره ،مر مقره فيستقر األ،مر حتى يفرغ بنو هاشماأل
 .)١(املكان

 :ونذكر القارئ بام ييل
دفن قبل انتهاء أهل السقيفة من » صىل اهللا عليه وآله« إن النبي  ـ١

ًسقيفتهم، وقد ذكرنا ذلك أكثر من مرة، ورصح الشيخ املفيد بذلك أيضا، 
 وبايعه من بايع، جاء ،أنه ملا تم أليب بكر ما تم: وقد جاءت الرواية«: فقال

صىل اهللا « قرب رسول اهللا ّ وهو يسوي»سالمعليه ال«رجل إىل أمري املؤمنني 

                                     
شاد للمفيد  واإلر٥٣٠ و ٥٢٩ و ٥٢٠ و ٥١٩ و ٥١٨ ص٢٢ بحار األنوار ج)١(

 .٥٠صاألنوار البهية  و١٨٨ ص١ج
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إن القوم قد بايعوا أبا بكر، ووقعت :  فقال له، بمسحاة يف يده»عليه وآله
 من ًاخلذلة يف األنصار الختالفهم، وبدر الطلقاء بالعقد للرجل خوفا

 .إدراككم األمر
ِبسم اهللاَِ ﴿:  ثم قال،فوضع طرف املسحاة يف األرض ويده عليها ْ ِ

َالرمح ْ ِن الرحيم َّ ِ َّ َأحسب الناس أن يرتكوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون ملأِ ْ ُْ َ َّ َّْ ُ ْ َ َ َُ ُ َ ُ َ ََ ُ ُ َ َ َُ َْ ِ 
َولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اهللاُ الذين صدقوا وليعلمن الكاذبني ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ َّ َ ََّ ْ َ َ َ َّ ْ ْ ْ َ ََ َ َ َ َْ َّ َ َْ ْأم  َِ َ

ِّحسب الذين يعملون السي َّ َ ََ ُ َّْ َ َ َِ َئات أن يسبقونا ساء ما حيكمونِ ُْ َ َ ْ َُ َْ َ َ ُ ِ َ ِ َ﴾)٢(»)١(. 
 ممن ، إننا ال ننكر ان يكون أناس من األنصار وبعض من املهاجرين ـ٢

ال حول هلم وال قوة قد بقوا يف املسجد، أو عىل مقربة منه، وأن يطلب 
أن ينالوا رشف املشاركة يف مراسم » عليه السالم«هؤالء أو أولئك من عيل 

 ..يف ذلك» عليه السالم« فيرشكهم ،»صىل اهللا عليه وآله«ن رسول اهللا دف
صىل اهللا «يف حني أن الطاحمني والطامعني مل يكرتثوا ملوت رسول اهللا 

 البتزاز هذا األمر ،، بل جتمعوا واجتمعوا يف سقيفة بني ساعدة»عليه وآله
شم ـ وبني ها» عليه السالم« من عيل من صاحبه الرشعي عىل حني غفلة

صىل اهللا عليه «ًحيث كان مشغوال بتجهيز ودفن خري خلق اهللا بزعمهم ـ 
 ..»وآله

                                     
 . العنكبوتمن سورة ٤ ـ ١ات اآلي) ١(
 ٤جتفسري نور الثقلني  و٢٣٠ ص٢٤ وج٥٢٠ ـ ٥١٨ ص٢٢ بحار األنوار ج)٢(

 .١٨٩ ص١ واإلرشاد للمفيد ج١٤٩ص
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» صىل اهللا عليه وآله«بأن دفن رسول اهللا : »رمحه اهللا« رصح املفيد  ـ٣
 ..كان يف يوم اإلثنني يف الثامن والعرشين من شهر صفر

 وهذا هو املؤيد بالشواهد العديدة، وذلك يف غياب أكثر املهاجرين
 ..واألنصار، النشغاهلم يف السقيقة

يومني أو أكثر، فال مربر » صىل اهللا عليه وآله«أما دعوى تأخري دفنه 
ودفنه ال حيتاج إىل أكثر » صىل اهللا عليه وآله«لقبوهلا، فإن جتهيز رسول اهللا 

صىل اهللا «فلامذا يبقى النبي األعظم . من ساعتني أو ثالث عىل أبعد تقدير
 مع أن التعجيل يف دفن املوتى مستحب، ومل يكن عيل !؟ دفنبال »عليه وآله

 .ليفرط يف هذا املستحب من دون داع أهم، أو سبب موجب» عليه السالم«
إن : »عليها السالم« وال نريد التعليق عىل قول أيب بكر لفاطمة الزهراء  ـ٤

 ..بل نرتك ذلك للقارئ الكريم املؤمن واملنصف!! صباحك لصباح سوء
  : ’حة يلحد رسول اهللا أبو طل
عند » صىل اهللا عليه وآله«رسير النبي وضع » عليه السالم « إنه:وقالوا

 .)١(ّ رجل القرب، وسله سال

                                     
ط ( و ٣٠ ص١ ويف هامشه عن هتذيب األحكام ج٥٤١ ص٢٢ بحار األنوار ج)١(

 ٤١٧ ص٢ ق١ج) ق.ط(صباح الفقيه م:  وراجع٢٩٦ ص١ج) أخرى
 ٢ج )اإلسالميةط دار ( و ١٨٤ ص٣ج )آل البيتط مؤسسة (الشيعة وسائل و

 .٢٥٩ ص١جمنتقى اجلامن  و٢٣٠ ص٣ججامع أحاديث الشيعة  و٨٥٠ص
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ّسل من قبل رأسه» صىل اهللا عليه وآله« أنه :وعن ابن عباس ُ)١(. 
، ثم خرج أبو طلحة، »صىل اهللا عليه وآله« أن أبا طلحة حلد له :وروي

صىل اهللا عليه «القرب، فبسط يده، فوضع النبي » سالمعليه ال«ودخل عيل 
 .)٢( وأدخله اللحد،»وآله

  :’أبو عبيدة مل يلحد الرسول 
من أنه كان من يشق القرب، وبعضهم يلحد،  إننا نشك فيام ذكروه،

. عىل ذلك» عليه السالم«يتوىل األمر من سبق منهام، ووافق عيل : فقالوا
 ..»صىل اهللا عليه وآله« فسبق أبو عبيدة فلحد لرسول اهللا
 :وشكنا يف ذلك يستند إىل ما ييل

ً إذا كان اللحد هو الراجح رشعا، فإن عليا :ألف ال » عليه السالم«ً
 .غريه» صىل اهللا عليه وآله«خيتار لرسول اهللا 

                                     
 والسنن ٢١٥ ص١ واملسند للشافعي ج٣٣٤ ص١٢ سبل اهلدى والرشاد ج)١(

كتاب األم  و٣٥١ و ٣٥٠ ص٢جنصب الراية  و٥٤ ص٤الكربى للبيهقي ج
) ط دار املعرفة( السرية احللبية و ٣٩صخمترص املزين  و٣١١ ص١جلشافعي ل

 ٩١ ص٢ج) ج.ط(تذكرة الفقهاء  و٢٩٩ ص١جاملعترب :  وراجع٤٩٢ ص٣ج
 .٢٧٥ ص٢جللعالمة احليل هناية اإلحكام  و٥٢ ص١ج) ق.ط (و

نرش ( و ٢٠ وعن فقه الرضا ص٣١٨ ص٧٨ ج٥١٦ ص٢٢ بحار األنوار ج)٢(
 ٤٠٠ ص٣ج جامع أحاديث الشيعة و١٨٣ص) ؤمتر العاملي لإلمام الرضاامل
 .٣١٦ ص٢جمستدرك الوسائل و
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ً إن اللحد ليس أمرا غريبا حيتاج إىل متخصص، بحيث ال حيسنه :ب ً
 .أحدغريه، بل هو أمر معروف وميسور لكل 

» صىل اهللا عليه وآله«إن أبا عبيدة هو الذي حلد لرسول اهللا :  قوهلم:ج
 دفن النبي قد ألن أبا عبيدة كان يف السقيفة، بل كان من أركاهنا، و،ال يصح

 ..قبل انقضاء أمر السقيفة» صىل اهللا عليه وآله«
وما ارتكبوه بحق النبي .  إثارة الغبار حول ما فعلوه:ولعل املقصود

 . صلوات اهللا عليهاموعيل
» عليه السالم« إن تعجيل الدفن راجح ومستحب، ومل يكن عيل :د

 .بالذي يتهاون هبذا الراجح
  :× غري علي ’مل ينزل يف حفرة النيب 

عليه « سوى عيل »صىل اهللا عليه وآله«ومل ينزل يف حفرة رسول اهللا 
 .»السالم

: قال هلم» ه السالمعلي«ً أن عليا :وورد يف حديث املناشدة يوم الشورى
 !؟»أحد نزل يف حفرة رسول اهللا غرييفأنشدكم اهللا، هل فيكم «

 .)١( اللهم ال:قالوا

                                     
 ـدار الثقافة للطباعة والنرش والتوزيع ط ( و ٨ و ٧ األمايل للشيخ الطويس ص)١(

كتاب  عنه، و٣٦٨ ص٣١ وج٥٤٤ ص٢٢ وبحار األنوار ج٥٥٥ص )قم
 .١٦٥صبن عقدة الالوالية 
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يصبح موضع ريب .. وما روي من أن بعض األنصار قد نزل القرب
إال إن كان املقصود أنه نزل إىل ما فوق اللحد، ومل ينزل يف احلفرة . وشك

صىل اهللا عليه «ضع فيه رسول اهللا نفسها، فلم تالمس قدماه املوضع الذي و
 ..»وآله

  :’قرب رسول اهللا 
 إن قرب :»عليه السالم«عن أيب البخرتي عن جعفر، عن أبيه، عن عيل 

. رفع من األرض قدر شرب، وأربع أصابع» صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 .)١(والسنة أن يرش عىل القرب املاء: »عليه السالم«قال عيل .. ورش عليه املاء

» عليه السالم«وروى الكليني بسنده عن عقبة بن بشري، عن أيب جعفر 
يا عيل، ادفني يف : »عليه السالم«لعيل » صىل اهللا عليه وآله«قال النبي : قال

 .)٢(هذا املكان، وارفع قربي من األرض أربع أصابع، ورش عليه من املاء
 اهللا عليه صىل« أن قرب رسول اهللا :»عليه السالم«وروي عن أيب جعفر 

 .)٣(ًرفع شربا من األرض» وآله
                                     

 وبحار األنوار ١٥٥ص) مؤسسة آل البيتط ( و ٧٢ص) حجريةط (قرب اإلسناد ) ١(
 ٣ج) آل البيتط مؤسسة (الشيعة وسائل  و٣٧ ص٧٩ وج٥٠٦ ص٢٢ج

 »صىل اهللا عليه وآله«سنن النبي  و٨٥٨ ص٢ج) اإلسالميةط دار ( و ١٩٤ص
 .٤٩األنوار البهية ص و٤٤١ ص٣جامع أحاديث الشيعة جو ٢٥٣لطباطبائي صل

 .٤٥٠ ص١ج) الفروع( عن الكايف ٥٣٩ص ٢٢ بحار األنوار ج)٢(
=  ١٣٢ ص١م ج وهتذيـب األحكـا١٤ ص٧٩ وج٥٤١ ص٢٢ بحار األنوار ج)٣(
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 .)١(قد رفع القرب» عليه السالم«ً أن عليا :ًوذكروا أيضا
عىل قرب » عليه السالم« جعل عيل :»عليه السالم«وعن أيب عبد اهللا 

 .)٢(ًلبنا» صىل اهللا عليه وآله«النبي 

                                     
 ٢ج) ج.ط(كشف اللثام و ٤٦٩ ص١ج) دار إحياء الرتاث العريبط (و= 
احلدائق و ٣٥٦ص) خمطوط(التحفة السنية و ١٣٧ ص١ج) ق.ط (و ٣٩٥ص

 ٣م األيام جغنائو ٢٣٣ ص٢رياض املسائل جو ١٢٥ ص٤النارضة ج
مصباح و ٣١٤ ص٤جواهر الكالم جو ٢٧٥ ص٣مستند الشيعة جو ٥٣٥ص

الشيعة وسائل  و٣٠٧ ص١علل الرشائع جو ٤٢٣ ص٢ ق١ج) ق.ط(الفقيه 
 و ٨٥٧ ص٢ ج )اإلسالميةط دار  ( و١٩٤ص ٣ ج)آل البيتط مؤسسة (
 .٤٤١ ص٣جامع أحاديث الشيعة جو

مستدرك  و٥٢١ ص٢٢ر ج وبحار األنوا١٥٢ ص١ مناقب آل أيب طالب ج)١(
 .١٩٦ صالدر النظيم و٣٩٧ ص١٠جسفينة البحار 

دار ط ( و ٥٥ و ٥٤ ص١ج) الفروع( عن الكايف ٥٣٩ ص٢٢ بحار األنوار ج)٢(
 لبهائي العاميلل) ق.ط(احلبل املتني  و١٩٧ ص٣ج)  طهرانـالكتب اإلسالمية 

 ٥٣٢ ص٣جغنائم األيام  و٢٢٩ ص٢جلطباطبائي لرياض املسائل  و٧٠ص
مصباح الفقيه  و٣٠٨ ص٤ججواهر الكالم  و٢٧٢ ص٣جستند الشيعة مو
 ١٨٩ ص٣ج )آل البيتط مؤسسة (الشيعة وسائل  و٤٢٣ ص٢ ق١ج) ق.ط(
جامع أحاديث  و٤٩صاألنوار البهية  و٨٥٤ ص٢ج )اإلسالميةط دار  (و

 .٤٠٤ ص٣جالشيعة 
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هو الذي أمرهم » صىل اهللا عليه وآله« أنه :وذكرت بعض الروايات
 .)١(ب اللبن عليهبنص

 نصبت عليه يف اللحد تسع :»عليه السالم«وعن عيل بن احلسني 
 .)٢(لبنات

  :’هل نزل املغرية يف قرب الرسول 
 اعتمرت مع عيل بن أيب :روى عبد اهللا بن احلارث بن نوفل، قال

ل عىل أخته أم هانئ  فنزـ أو عثامن ـ يف زمان عمر »عليه السالم«طالب 
، فلام فرغ من فرغ من عمرته رجع وقد سكب له غسل ، فلامبنت أيب طالب

، جئناك نسألك  يا أبا احلسن:، فقالواغسله دخل عليه نفر من أهل العراق
 .عن أمر نحب أن ختربنا به

صىل « برسول اهللا ًنه أحدث الناس عهداأ أظن املغرية حيدثكم :فقال
 .»اهللا عليه وآله

                                     
  عن مسدد، وعن مسلم وابن٣٣٦ و ٣٣٥ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج: راجع) ١(

 .، واحلاكم والبيهقي وابن ماجة٢٥٨ ص٤سعد، واملطالب العالية ج
 ٢٢٧ ص٢ابن سعد ج:  ويف هامشه عن٣٣٥ ص١٢ سبل اهلدى والرشاد ج)٢(

 ٧جلنووي لروضة الطالبني : وراجع. ٢٥٢ ص٤ودالئل النبوة للبيهقي ج
 ١ج) ط دار اجليل(ستيعاب اإل و٥٨٦ ص١٤جإمتاع األسامع  و٤٠٩ص
 .٥٣٥ ص٤جبن كثري الوية السرية النب و٤٨ص
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 .، عن ذا جئنا نسألكجلأ :قالوا
 قثم »صىل اهللا عليه وآله« برسول اهللا ً أحدث الناس عهدا. كذب:قال

 .)١( من قربهً، كان آخرنا خروجابن العباس
 :ونقول
عليه  «ه أحدث الناس فيام عداًقصد أن قثام» عليه السالم«لعله 

 .ً، فإنه هو الذي توىل دفنه، وكان آخر الناس به عهدا كام سيأيت»السالم
غري عيل » صىل اهللا عليه وآله«ة الرسول ً أن أحدا مل ينزل حفر:وتقدم

 .كام يف حديث املناشدة» عليه السالم«
  : يكذب املغرية×علي 

 :للمغرية فنقول» عليه السالم«وأما بالنسبة لتكذيب عيل 
ً يبدو أن ما كان يدعيه املغرية بن شعبة من أنه أحدث الناس عهدا  ـ١

..  من نوع ما بني أهل العراقًقد ترك أثرا» صىل اهللا عليه وآله«برسول اهللا 
ًولعل أثره السلبي قد نشأ من رؤيتهم سلوك املغرية، الذي مل يكن منسجام 

                                     
رشح هنج البالغة  و٢٢٩ص» عليه السالم« قضاء أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )١(

محد أمسند : وراجع. ٤٥٣ ص٢ج األمم وامللوكتاريخ  و٤١ ص١٣ج للمعتزيل
دار إحياء ط (البداية والنهاية  و٤٧ ص١جبن عدي الالكامل  و١٠١ ص١ج

الدر  و١٠٧٨ ص٤جبن هشام الالنبوية السرية  و٢٩٠ ص٥ج )الرتاث العريب
سبل اهلدى والرشاد  و٥٣٧ ص٤جبن كثري الالسرية النبوية  و١٩٦صالنظيم 

 .١٩٧ ص٤جأسد الغابة  و٢٥٧ ص٧ ودالئل النبوة للبيهقي ج٣٣٨ ص١٢ج
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مع أحكام الرشيعة، فقد كان يرتكب املوبقات والعظائم، أمام سمع الناس 
وبرصهم، ومل ينس الناس بعد قصة زناه، حتى كاد أن يقام احلد عليه، لو مل 

إن هذه القصة قد .. ، وصد زياد عن الشهادةيتداركه عمر بتهديد الشهود
 ..شاعت يف خمتلف البالد، وذاعت بني العباد

صىل اهللا عليه «فام معنى أن يكون له رشف النزول يف قرب الرسول 
ً، وهل يمكن أن يوفق ألن يكون أحدث الناس عهدا به »وآله صىل اهللا «َّ

ستجالب التعظيم، ، ويفتخر بذلك عىل الناس، وجيعله ذريعة ال»عليه وآله
 ..والتفخيم، والتكريم منهم

ًعارفا هبذا » عليه السالم«فقد أوقعهم هذا األمر يف حرية، وكان عيل 
 .األمر، فأراد أن حيل اإلشكال، ويدفع هذا الوهم البغيض عنهم

املغرية فيام يدعيه من أنه آخر » عليه السالم«بالنسبة لتكذيب عيل  ـ ٢
، ثم القول بأن قثم بن العباس »صىل اهللا عليه وآله«ًالناس عهدا برسول اهللا 

 :نقول ،»صىل اهللا عليه وآله«ًهو الذي كان آخر الناس عهدا بالرسول 
 ويدل عىل هذا .»عليه السالم«ًإن آخر الناس عهدا برسول اهللا هو عيل 

 : وذاك ما ييل
إن املغرية بن شعبة كان آخرهم : وقول من قال: قال ابن كثري: ألف

ً  عن أن يكون آخرهم عهداً فضال، ليس بصحيح، ألنه مل حيرض دفنهًعهدا
 .)١(»صىل اهللا عليه وآله«برسول اهللا 

                                     
 .٣٤ ص١جأسد الغابة و ٣٣٩ ص١٢ سبل اهلدى والرشاد ج)١(
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وهو .  إنام استند فيه إىل دعاوى املغرية نفسه:وقول الصاحلي الشامي
 .غري مأمون يف ذلك
قد وصف املغرية » عليه السالم«ًأن عليا أمري املؤمنني : ويكفي أن نذكر

 ومل يتعلق من الدين ، ويموه فيه، يلبس احلق بالباطلًنه واهللا دائامفإ «:بقوله
 .)١(»ال بام يوافق الدنياإ

ًأن آخر الناس عهدا برسول اهللا : أصح األقاويل:  قال احلاكم:ب
 .)٢(قثم بن العباس» صىل اهللا عليه وآله«

وسيأيت النص الدال عىل أن .  إن ذلك غري صحيح:وإن كنا قد قلنا
 ..»صىل اهللا عليه وآله«ًهو آخرهم عهدا به » سالمعليه ال«

صىل اهللا « ويدل عىل عدم حضور املغرية وكثري غريه دفن رسول اهللا :ج
 : ما ييل» عليه وآله
: ويل وضع رسول اهللا يف قربه هؤالء الرهط الذين غسلوه: قوهلم  ـ١

                                     
 قاموس الرجال و١٢٥ ص٣٢ج وبحار األنوار ٢١٨صلمفيد لاألمايل :  راجع)١(

 .١٩٤ ص١٠ج
اآلحاد  و٢٣٨ص ذخائر العقبى: وراجع. ٣٣٩ ص١٢ سبل اهلدى والرشاد ج)٢(

رشح هنج  و١٣٠٤ ص٣ج )ط دار اجليل(ستيعاب اإل و٢٩٥ ص١جواملثاين 
 ٣٠٤ ص٢ج بن سعدالالطبقات الكربى  و١٤٠ ص١٦ج للمعتزيل البالغة

 ١٤جإمتاع األسامع  و٣٢٤ ص٨جهتذيب التهذيب  و١٩٧ ص٤ج أسد الغابةو
  .٤٩٥ ص٣ج )ط دار املعرفة(السرية احللبية  و٥٨٩ص
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صىل « أصحاب رسول اهللا ه، وخىلالعباس، وعيل، والفضل، وصالح موال
 .)١(بينه وبني أهله، فولوا إجنانه»  عليه وآلهاهللا
ودخل القرب عيل، والفضل، وقثم ابنا العباس، «:  ويف نص آخر ـ٢

 .)٢(»أسامة بن زيد، وهم تولوا غسله وتكفينه، وأمره: وشقران مواله، ويقال
 .)٣(»فلم يدفن حتى كانت العتمة، ومل يله إال أقاربه«:  قال ابن سعد ـ٣
نشدتكم باهللا، «: »عليه السالم« املناشدة قول عيل  ويف حديث ـ٤
، حتى »صىل اهللا عليه وآله« أحد كان آخر عهده برسول اهللا )أمنكم (أفيكم

 !يف قربه غريي؟وضعه 
 .)٤(» اللهم ال:قالوا

                                     
 عن ٣٠١ ص٢ج) ط دار صادر( و ٧٠ ص٢ ق٢الطبقات الكربى البن سعد ج )١(

الغدير : وراجع ٣٣٩و  ٣٣٧ ص١٢البدء والتاريخ، وسبل اهلدى والرشاد ج
 ٧ج) ط مؤسسة الرسالة( و ٢٤٩ ص٧كنز العامل ج:  وراجع٧٥ ص٧ج

  .٥٦٧ ص٨ج و٢٠٥ ص٣جبن أيب شيبة الاملصنف :  وراجع.٢٧٠ص
  .٦١ ص٣العقد الفريد ج  وعن٣٣٩ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج:  راجع)٢(
 ٧ عن الطرباين، وكنز العامل ج٣٣٩ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج:  راجع)٣(

بن أيب الاملصنف : وراجع. ٢٧٠ ص٧ج) ط مؤسسة الرسالة( و ٢٤٩ص
  .٥٦٧ ص٨ج و٢٠٥ ص٣جشيبة 

 ٢٢١صلشريازي لكتاب األربعني و ٤١٣صبن طاووس الالطرائف :  راجع)٤(
= ة ـتاريخ مدينو ٥٣٠صامن ـج اإليـهن و١٤٠و  ١٣٣ ص١جادة ـهنج السعو



  ٨٩                         ..                                                والدفن.. والصالة.. التكفني: الفصل الرابع
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حيث » عليه السالم«ً وهذا ما قرره عتبة بن أيب هلب يف مدحه عليا  ـ٥
 : يقول
 )١(جربيل عون له يف الغسل والكفن     ومنبيـًدا بالنـاس عهـر النـوآخ

عليه «هو عيل » صىل اهللا عليه وآله«ًوكون آخر الناس عهدا برسول اهللا 
 .)٢(موجود يف العديد من النصوص واملصادر» السالم

                                     
كتاب  و٧٢٦ ص٥ ج)ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل  و٤٣٣ ص٤٢ج دمشق= 

 ٥غاية املرام ج و١٧٨بن عقدة صالكتاب الوالية  و٤٣٤صلامحوزي لاألربعني 
رشح إحقاق احلق  و٣٦٣صلتنكابني لسفينة النجاة  و٦ ص٦ وج٧٩ص

 .٣٢٤ ص٣١ وج٦٨٤ ص١٥ وج٧٠١ ص٨ وج٣٠ ص٥ج) امللحقات(
 عنه، ٩٣ ص٧ وج٢٣٢ ص٣ والغدير ج١٢٤ ص٢تاريخ اليعقويب ج:  راجع)١(

 ١ وتاريخ أيب الفداء ج٤٠ ص٤ وأسد الغابة ج٢٢وعن رسائل اجلاحظ ص
البالغة رشح هنج و ١١٣٣ ص٣ج بن عبد الربالستيعاب اإل و١٦٤ص

كتاب  و٢٣٧ ص١ج الرصاط املستقيم و٢٣٢ ص١٣ وج٢١ ص٦للمعتزيل ج
 ٣٥٢ ص٢٨ وج٣٣٧ ص١٢ج  وبحار األنوار١٨٧صلشريازي لاألربعني 

 لرازيالكبري لتفسري  وال٤٧صلشريواين ل »عليه السالم«مناقب أهل البيت و
لربي له اجلوهرة يف نسب اإلمام عيل وآل و٢١٢ ص١٨ وج٢١٢ ص٢ج

  .١٨٣ ص٢١جالوايف بالوفيات  و٢٩٣صلجاحظ لالعثامنية  و١٢٢ص
 ٤٩٤ ص٧جبن أيب شيبة الاملصنف  و٣٩٥ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق :  راجع)٢(

=  )ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل و ١٣٠صلنسائي لخصائص أمري املؤمنني و
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 ٤ج مسند ابن راهويه و٣٦٤ ص١٢جمسند أيب يعىل  و١٤٦ ص١٣ج= 
كتاب الوفاة  و١٥٤ ص٥ وج٢٦١ ص٤جلنسائي لالسنن الكربى و ١٢٩ص

 ١٣٨ ص٣جلحاكم لاملستدرك  و٣٠٠ ص٦جأمحد مسند  و٥٢صلنسائي ل
ذكر أخبار إصبهان  و١٠٧ ص٨جفتح الباري  و١١٢ ص٩ججممع الزوائد و
 ٨٧ ص٢ وج٤٥٦ ص١جلكويف لمناقب اإلمام أمري املؤمنني  و٢٥٠ ص١ج
 ٢٥٥ ص١٢ وج٣٩٧ ص٧ج )ء الرتاث العريبدار إحياط (البداية والنهاية و
 ١جبن الدمشقي الجواهر املطالب و ٢٥٥ ص١٢جسبل اهلدى والرشاد و

بن الالعمدة  و٦٤ ص٢ وج٢٠٣ ص١جمناقب آل أيب طالب و ١٧٥ص
 ٧٢صذخائر العقبى و ١٥٣صبن طاووس الالطرائف و ٢٨٧صالبطريق 

 ٥٥٥ص لطويسلاألمايل : وراجع ٣٣٠صلسيد رشف الدين لاملراجعات و
 و ٣٠١ ص٣٨ وج٣٦٨ ص٣١ وج٥٤٤ و ٤٧٣ ص٢٢جبحار األنوار و

  .١٦٥صبن عقدة الكتاب الوالية  و٣١١
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  :امسالفصل اخل
 

   ..’وت النيب تتصل مبأحداث 
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  : على أبيها‘ علي وحزن الزهراء
 يف »صىل اهللا عليه وآله« غسلت النبي :قال» عليه السالم«وعن عيل 

فإذا شمته . أرين القميص: تقول» عليها السالم«قميصه، فكانت فاطمة 
 .)١(فلام رأيت ذلك غيبته. غيش عليها
 :ونقول

مل تكن جزوعة، وال مغرقة وال متجاوزة » عليها السالم«إن الزهراء 
علق بأبيها من الناحية العاطفية، وإنام كانت تعرف يف رسول اهللا احلد يف الت

 من املعاين، ومن أرسار النبوة ما جيعل اجلزع عليه »صىل اهللا عليه وآله«
وتعرف أن اجلزع عليه ليس بحرام، بل هو طاعة . ًقليال يف حقه مهام بلغ

 .إن اجلزع لقبيح إال عليك: »عليه السالم«وقد قال عيل . وعبادة
ينهاها، أو يطلب منها أن ختفف من » عليه السالم«ًولذلك مل نر عليا 

                                     
 ١ وفاطمة الزهراء هبجة قلب املصطفى ج١٦٦أهل البيت لتوفيق أيب علم ص) ١(

عليه «مناقب عيل بن أيب طالب  و١٥٧ ص٤٣بحار األنوار ج عنه، و١١٣ص
بيت األحزان  و١٩٦بن مردويه األصفهاين صال وما نزل من القرآن يف عيل »السالم

 .١٥٤ ص١٩ وج٤٣٦ ص١٠ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٦٧ص
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أن ذلك هو حقها الطبيعي، الذي لو مل يبلغ هذا : حزهنا، وذلك ألنه يرى
 .احلد، لدل عىل نقص يف معرفتها، أو يف عصمتها، ومن ثم يف مقامها

نه وهذا يفرس لنا اختياره لطريقة التعامل مع هذا األمر، ال من حيث أ
يرى ذلك يف غري حمله، أو أنه زائد عن حده، بل من منطلق الرفق هبا، والسعي 
لتخفيف عبء املسؤولية األخالقية، واإليامنية امللقاة عىل عاتقها، التي تقيض 

 .بلزوم وفائها ألرشف وأفضل والد وحبيب، وأحب اخللق هللا تبارك وتعاىل
  :’اجلزع على رسول اهللا 
صىل اهللا عليه « ملا تويف رسول اهللا : ابن عباس قالروى املفيد بسنده إىل

والعباس معه، والفضل » عليه السالم«توىل غسله عيل بن أيب طالب » وآله
 .بن العباس

: من غسله كشف اإلزار عن وجهه، ثم قال» عليه السالم«فلام فرغ 
ًبأيب وأمي، طبت حيا، وطبت ميتا، انقطع بموتك ما مل ينقطع بموت أحد  ً

ًواك، من النبوة، واألنبياء، خصصت حتى رصت مسليا عمن سواك، ممن س
 .وعممت حتى صار الناس فيك سواء

ولوال أنك أمرت بالصرب، وهنيت عن اجلزع ألنفذنا عليك الشؤون، 
َّولكان الداء مماطال، والكمد حمالفا، وقال لك، ولكنه ما ال يملك رده، ال  ً ً

 .يستطاع دفعه
 .)١(واإلزار عليه ، فقبل وجهه،ثم أكب عليه

                                     
= نشـر دار ( و ٦٠واألمـايل للمفيد ص ٢٢٨ ص٢ج )برشح عبده(هنج البالغة  )١(



  ٩٥                                                             ..’أحداث تتصل مبوت النيب : الفصل اخلامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . هي منابع الدمع يف الرأس:والشؤون
يدحض ما يزعمه » صىل اهللا عليه وآله«وتقبيل اإلزار عىل رسول اهللا 

 ..بعض الناس من حرمة تقبيل قبور األنبياء، وعدم جواز التربك بآثارهم
  :اجلزع قبيح إال عليك

 ماء الشؤون امتناعه عن إنفاذذكر أن » عليه السالم«ً إن عليا :قد يقال
صىل اهللا عليه «ً، ألن ذلك يعد جزعا، والنبي »صىل اهللا عليه وآله«عىل النبي 

 .قد أمر بالصرب، وهنى عن اجلزع» وآله
ًمع أن ثمة نصا آخر مرويا عنه   ويدل ،خيالف هذا املعنى» عليه السالم«ً

إن «: ، حيث يقول»صىل اهللا عليه وآله«عىل أنه ال مانع من اجلزع عليه 
 .)١(»صرب جلميل إال عنك، وإن اجلزع لقبيح إال عليكال

ًا ـزعـل جـه إسامعيـعىل ابن» عليه السالم«ادق ـام الصـد جزع اإلمـوق

                                     
األنوار البهية  و٥٤٢ و ٥٢٧ و ٣٢٧ ص٢٢ وبحار األنوار ج١٠٣ص) املفيد= 

 ١٣ج البالغة للمعتزيلرشح هنج  و١٦٢ ص٢جبن عبد الرب الالتمهيد  و٤٥ص
 .٤٨٨ص لباقالينل متهيد األوائل وتلخيص الدالئل  و٢٤ص

 ودستور ١٣٤ ص٧٩وبحار األنوار ج ٧١ ص٤ج )برشح عبده(هنج البالغة  )١(
وغرر احلكم  ١٥٠صلواسطي لعيون احلكم واملواعظ  و١٩٨معامل احلكم ص

 ٤٩٨ ص٣جلشيعة جامع أحاديث ا و١٩٣ ص٥ وهناية األرب ج١٠٣ص
 .١٩٥ ص١٩ج للمعتزيل البالغةرشح هنج و
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 .)١ً(شديدا
 ! فام هذا التناقض؟.)٢(وجزع آدم عىل ابنه هابيل

 : ونجيب
، حتى لو ًاحمرمقد يكون جلزع ا إنه ال منافاة بني ذلك كله، فإن ً:أوال

وذلك إذا كان جيزع والويص، » صىل اهللا عليه وآله« عىل النبي ًكان جزعا
ًد كونه أبا أو قريبا، ملجرعىل امليت أو  إن كان ال يؤمن بأنه نبي أو ويل، ً

كذلك وفاجلزع هو عىل األمر الدنيوي،  فوات أمر دنيوي بموته، لتخيل
ن يف  فائدة أو عائدة، ال عىل اإلنسااحلال بالنسبة للجزع الذي يكون بال

 ..مزاياه وأخالقه، وال عىل الدين

                                     
جامع  و٨٦ و ٨٤ ص٧٩ وج٢٥٠ و٢٤٩ و ٢٤٢ ص٤٧بحار األنوار ج :  راجع)١(

كشف  و٥٤٦ ص١جورى ـالم الـإع و٥٢٦ و ٤٧٤ ص٣جأحاديث الشيعة 
 ٤جاحلدائق النارضة  و٦٠ ص٢ج مستدرك سفينة البحار و٣٩٥ ص٢جالغمة 

 ٧٣صكامل الدين و ١٧٩ص) املجموعة(د املستجاد من اإلرشا و١٦٦ص
ط دار ( و ٢٧٧ و ٢٤١ ص٣ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة و

  .٢٠٩ ص٢جلمفيد لاإلرشاد  و٩١٩ و ٨٩٢ ص٢ج) اإلسالمية
علل  و٦٤ و ٦٣ و ٥٩ ص٢٣ج و٢٦٤ و٢٤٠ و ٢٣٠ و ٢٢٤ ص١١بحار األنوار ج) ٢(

 ١٦٦ ص١مي جتفسري الق و٣٠٦ ص١تفسري العيايش ج و١٩ ص١الرشائع ج
 ٦١٦ و ٤٣٢ ص١تفسري نور الثقلني ج و٢٩ ص٢ وج٤١٦ ص١التفسري الصايف جو
 .٥٨لراوندي صلقصص األنبياء  و٣٤١ ص٢تفسري كنز الدقائق جو
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ل إذا كان حي، و فاجلزع حرامكان املصاب بغري النبي والويصكام أنه إذا 
رشط أن يكون له فائدة عىل . »صلوات اهللا عليهام وآهلام«املصاب هبام 

اإلنسان يف إيامنه وتقواه، أو عىل نرصة الدين، وحفظ املسلمني، كجزع 
ًبوبا هللا ومطلوبا، ً كان جزعا حمفقد، » السالمعليهام«يعقوب عىل يوسف  ً

 اإلنطباع عن قيمة اإلنسانية يف اإلنسان، املتمثلة بام جتىل يف ألنه يعطي
من خصال اخلري، ومحيد الصفات، وفريد املزايا لدى » عليه السالم«يوسف 

 .أنبياء اهللا وأصفيائه، وهو يؤكد عظم اخلسارة بفقد هذا النوع من الناس
 .بح العدوان عليهموشدة ق

ًباإلضافة إىل فوائد أخرى تعود عىل اجلازع نفسه، تكامال، وثباتا، وصالبة  ً
ًيف الدين، وجهادا وصربا يف سبيل اهللا تعاىل، إىل الكثري من الفوائد األخرى ً.. 

ًفهذا اجلزع املفيد جدا حمبوب ومطلوب هللا تعاىل، حتى لو أدى إىل 
 .. أو أن يكون من اهلالكني)١(ًضاالعمى، أو اخلوف من أن يكون حر

ًواجلزع حسن أيضا حني حيرج أهل الباطل، ويبني قسوهتم عىل 
 . األبرياء وأهل احلق، وحيرك املشاعر اإلنسانية عندهم

وأما اجلزع عىل الناس العاديني الذي ال دافع له إال شدة التعلق 
ىل عباد اهللا العاطفي، وال فائدة منه وال عائدة، فهو مبغوض هللا، وحمرم ع

ألنه إنام يعرب عن أنانية طاغية، وحب عارم للدنيا، وتعلق . تبارك وتعاىل
 .مقيت هبا، ألنه إنام جيزع عىل يشء فقده، ولذة فاتته

                                     
 .٤٨٩ ص١جممع البحرين جراجع . أرشف عىل اهلالك:  من باب تعبًضاَرَ حَضِرَح) ١(
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ًواجلزع قبيح أيضا، عندما يوحي بضعف املحق، ويكون إقرارا  ً
. باهلزيمة، ويطمع العدو ويغريه باإلمعان يف ممارسة العدوان والبغي

 .دما جيعل العدو يشعر بنشوة النرصوعن
 .ّوربام يبلغ حد إظهار اإلعرتاض عىل قضاء اهللا تعاىل وقدره

وهذا يفرس لنا الروايات الصحيحة التي أكدت عىل استحباب اجلزع 
، ويبني لنا املراد من قول »صلوات اهللا وسالمه عليه«عىل اإلمام احلسني 

إن اجلزع «: »ىل اهللا عليه وآلهص«وهو يرثي رسول اهللا » عليه السالم«عيل 
 .»..قبيح إال عليك الخ

أن اجلزع، وإن كان : ً قد يشار هنا إىل جواب آخر أيضا، وهو:ًثانيا
 وله درجة من الثواب، ولكن التجلد ،»صىل اهللا عليه وآله«ًجائزا عليه 

ًوالصرب هو األفضل، واألكثر ثوابا ألن فيه املزيد من املشقة واجلهد، وهو 
 يوجب ثبات الناس عىل دينهم، وعدم السقوط أمام التحدي الكبري ًأيضا

الذي ينتظرهم، بل قد يتخذ منه بعض املغرضني ذريعة للتخلف عن جيش 
ًأسامة، فأصبح بذلك مرجوحا، وربام يكون حمرما، وإن كان لوال ذلك  ً

 .لكان هو األفضل واألرجح
  :’ال حيزن ملوت الرسول أبو بكر 

ً عىل أن أبا بكر مل يكن حزينا ملوت رسول :واياتوقد دلتنا بعض الر
 ما: »عليه السالم«أن أبا بكر قال لعيل : ، فقد روي»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

 ً.يل أراك متحازنا
 . إنه قد عناين ما مل يعنك:»عليه السالم«فقال له عيل 
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 .)١( ذلك والتظاهر باحلزن، فراجعإنكارفاضطر أبو بكر إىل 
 ألن غريه مل ،عاوى حمبي أيب بكر بأنه كان أشجع الصحابةوهذا يفرس د

فإن متاسكه كان !! ً أما هو فبقي متامسكا.يتحمل صدمة موت الرسول
 ..»صىل اهللا عليه وآله«ألجل عدم اهتاممه بموته 

  :’تعزية اخلضر برسول اهللا 
 أحدق به أصحابه، »صىل اهللا عليه وآله« ملا قبض النبي :قالعن أنس 

 ، جسيم صبيح، فدخل رجل أشهب اللحية، واجتمعوا،ولهفبكوا ح
صىل اهللا عليه « فبكى، ثم التفت إىل أصحاب رسول اهللا ]رقاهبم[فتخطى 

ً  من كل فائت، وخلفاً وعوضا،إن يف اهللا عزاء من كل مصيبة:  فقال،»وآله
 وإليه فارغبوا، ونظره إليكم يف البالء، ،من كل هالك، فإىل اهللا فأنيبوا

 . فإن املصاب من مل جيربه،افانظرو
 !؟ تعرفون الرجل:فانرصف، وقال بعضهم لبعض

» صىل اهللا عليه وآله« نعم، هو أخو رسول اهللا :قال أبو بكر وعيل
 .)٢(»عليه السالم«اخلرض 

                                     
ط (و  ١٥٩ ص٧ج وكنز العامل ٣١٢ ص٢الطبقات الكربى البن سعد ج )١(

هناية اإلرب  وعن ٨٢ ص٢ وحياة الصحابة ج٢٣٠ ص٧ج) مؤسسة الرسالة
 .٣٩٧ ـ ٣٩٦ص ١٨ج

=  عن ابن أيب الدنيا، واحلاكـم، والبيهقي، ٣٤٠ ص١٢ سبل اهلـدى والرشـاد ج)٢(
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 :ونقول
 .)١(قد ذكر يف كتاب املوضوعات:  قال الصاحلي الشامي عن هذا احلديثً:أوال

 .)٢( هذا منكر بمرة:وقال البيهقي
 .)٣( عباد بن عبد الصمد، منكر احلديث:وقال الذهبي

 وأبو نعيم عن ، وابن أيب حاتم،روى حممد بن عمر برجال ثقات :ًثانيا
 ملا قبض وكانت »صىل اهللا عليه وآله« أن رسول اهللا :»عليه السالم«عيل 

 : جاء آت، يسمعون حسه وال يرون شخصه، فقال،التعزية به
ِكل نفس ذائقة املوت ﴿بيت ورمحة اهللا بركاته السالم عليكم، أهل ال ِْ َ ُ َ َُّ ٍ ْ َ ُ

                                     
تفسري  و٩٧ ص٧٩ج  وبحـار األنـوار١٠٩صلشهيد الثاين لمسكن الفؤاد و= 

البداية والنهاية  و٤٢٤ ص١٦جدمشق تاريخ مدينة  و٣٢٢ ص١٥جاآللويس 
السرية النبوية  و٥٦٤ ص١٤جإمتاع األسامع  و٢٩٨ ص٥ وج٣٨٧ص ١ج
 .٢٢٨ ص٢جبن كثري القصص األنبياء  و٥٥١ ص٤جبن كثري ال

 .٣٤٠ ص١٢ سبل اهلدى والرشاد ج)١(
 البداية  و٤٢٤ ص١٦جتاريخ مدينة دمشق  و٢٦٩ ص٧ دالئل النبوة للبيهقي ج)٢(

 .٥٦٤ ص١٤جإمتاع األسامع  و٢٩٨ ص٥جكثري بن الوالنهاية 
 ٤١ ص٦جالبخاري  التاريخ الكبري:  وراجع٣٦٩ ص٢ ميزان اإلعتدال ج)٣(

بيان خطأ  و٨٢ ص٦جلرازي لاجلرح والتعديل  و١٣٧ ص٣جضعفاء العقييل و
الكامل  و١٧٠ ص٢جبن حبان الكتاب املجروحني  و٧٥صلرازي لالبخاري 

 .٣٤٢ ص٤ وج٢١٠ ص٢جبن عدي ال
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ِوإنام توفون أجوركم يوم القيامة َِ َ َ َ ْ َْ ْ ُ ْ َ َُ ُ َ َّ ُ َ َّ  ، إن يف اهللا تعاىل عزاء من كل مصيبة)١(﴾ِ
 وإياه فارجوا، فإن ، فباهللا فثقوا،تئ من كل فاًا ودرك، من كل هالكًاوخلف

  والسالم عليكم،حرم الثواباملحروم من حرم الثواب، وإن املصاب من 
 .. ورمحة اهللا وبركاته
 .)٢(»عليه السالم« هل تدرون من هذا؟ هذا اخلرض :فقال عيل

 .ولعل هذا أقرب إىل الصواب، واهللا هو العامل باحلقائق
 :ونقول

 :إن لنا بعض الوقفات مع ما سبق، فالحظ ما ييل
  :’األنصار الذين حضروا دفن رسول اهللا 

صىل اهللا «بة األنصار باملشاركة يف جتهيز ودفن رسول اهللا بالنسبة ملطال

                                     
 . من سورة آل عمران١٨٥اآلية  )١(
 و ٢١١ ص٢ابن سعد ج:  ويف هامشه عن٣٤٠ ص١٢ سبل اهلدى والرشاد ج)٢(

كنز العامل  و٢٥٩ ص٤ وانظر املطالب العالية ج٢٧٥ ص٢ج) ط دار صادر(
 ٣٥ ص٩ججممع الزوائد و ١٢٩ ص٣جاملعجم الكبري و ٢٥١ ص٧ج
القرآن ري تفسو ١٠٧ ص٢ جالدر املنثور و٢٦٧و  ٢٦٦ ص٢جاإلصابة و

بحار : وراجع ٣٠٧٦ ص٩جتفسري ابن أيب حاتم و ٤٤٤ ص١ج العظيم
 ١٦٦ واألمايل للصدوق ص١٣٢ ص٣٩ وج٥١٥ و ٥٠٥ ص٢٢األنوار ج

روضة و ٨٤ ص٢ج آل أيب طالبمناقب  و٢٢٠ و ٢١٩وعن إكامل الدين ص
 .٣٠٨ ص٢جتفسري كنز الدقائق  و٧٢صالواعظني 
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 :نقول» عليه وآله
 قد بقي عله ول،يف سقيفة بني ساعدةكلهم  مل حيرضوان األنصار إ

 مل يكن هلم حول  ممن..ًأعداد منهم، ومن املهاجرين أيضا يف حميط املسجد
كهم يف بعض  فأحبوا إرشا، وال تأثري ظاهر يف النشاطات السياسية،وال قوة

 .، فلبى طلبهم بإرشاك أوس»عليه السالم«األمر، فطلبوا ذلك من عيل 
  : ارةـإش

 عىل عدم حضور ٣ والنص رقم ١قد دل النص اآلنف الذكر رقم 
 ،»صىل اهللا عليه وآله«شقران، وأسامة بن زيد، وصالح دفن رسول اهللا 

 ..من أقاربه، وال »صىل اهللا عليه وآله«ألهنم مل يكونوا من أهل النبي 
  :الصدمة الكربى لعائشة

 ، يا رسول اهللا:»صىل اهللا عليه وآله« لرسول اهللا »عليه السالم«قال عيل 
 !ن أصريك يف بيتك إن حدث بك حدث؟أأمرتني 
 . نعم يا عيل بيتي قربي:قال

 فحد يل أي النواحي ،بأيب وأمي:  فقلت:»عليه السالم«قال عيل 
 .أصريك فيه
 .وضع وتراه إنك مسخر بامل:قال

 ! فأين أسكن؟، يا رسول اهللا:قالت له عايشة
 بيتي، ليس لك فيه من احلق و من البيوت، إنام هًاسكني أنت بيتا« :قال

إال ما لغريك، فقري يف بيتك وال تربجي تربج اجلاهلية األوىل، وال تقاتيل 
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 .»ةموالك ووليك ظاملة شاقة، وإنك لفاعل
 مري عايشة ال تفاحته يف :بنته حفصةفبلغ ذلك من قوله عمر، فقال ال

ذكر عيل وال تراده، فإنه قد استهيم فيه يف حياته وعند موته، إنام البيت بيتك 
 ،ال ينازعك فيه أحد، فإذا قضت املرأة عدهتا من زوجها كانت أوىل ببيتها

 .)١(تسلك إىل أي املسالك شاءت
 :ونقول
عليهام «ت عيل والزهراء دفن يف بي» صىل اهللا عليه وآله« سيأيت أنه  ـ١
 ..»السالم
صىل اهللا « وأنه ، عىل أن البيوت مل تكن للزوجات: تدل الرواية ـ٢

 فلامذا إذن منعت عائشة من دفن اإلمام احلسن ،مل يملكهن إياها »عليه وآله
نحوا ولدكم عن بيتي، وال تدخلوا بيتي : مع جده، وقالت» عليه السالم«

 .)٢(من ال أحب

                                     
 .٤٦صالطرف  عن ٤٩٤ ص٢٢ بحار األنوار ج)١(
 واملستجاد ٢٤٢ ص١ واخلرائج واجلرائح ج١٨ ص٢اإلرشاد للمفيد ج:  راجع)٢(

 و ١٥٤ و ١٥٣ ص٤٤ وبحار األنوار ج١٤٩ص) املجموعة(من اإلرشاد 
 وقاموس الرجال ١٢٥ والدرجات الرفيعة ص٩٢ واألنوار البهية ص١٥٧

 وكشف ٢٣٤ واجلمل للمفيد ص٥٧٦ ص١ وأعيان الشيعة ج٣٠٠ ص١٢ج
روضة : وراجع. ٢٠٤ ص٣ مناقب آل أيب طالب ج٢٠٩ ص٢الغمة ج

  .١٦٨صالواعظني 
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صىل اهللا «د موضع دفن النبي يدبادرت إىل حت هي التي  إن عائشة ـ٣
، وأنه يف بيتها، ولكن ذلك ال يعني أن جتري األمور وفق هواها، »عليه وآله

» عليه السالم«ًاآلن، ثم يأمر عليا » صىل اهللا عليه وآله«فقد جيارهيا النبي 
 . وهكذا كان،بدفنه حيث يقبضه اهللا تعاىل

حتديد » صىل اهللا عليه وآله«يطلب من النبي  »معليه السال«ً إن عليا  ـ٤
ألجل أن ـ يعرف املوضع ويراه  »عليه السالم«ًمع أن عليا ـ مكان دفنه 

يترصف من » عليه السالم«يسمع اآلخرين اجلواب، ولكي ال يتهم بأنه 
 .عند نفسه
إنك مسخر : »عليه السالم«لعيل » صىل اهللا عليه وآله« قول النبي  ـ٥

إنسان إهلي مسدد، ومؤيد » عليه السالم«ً يدل عىل أن عليا .تراه و،باملوضع
 ولذلك فهو ال حيتاج إىل حتديد ،منه تعاىل، وله خصوصيات ليست لغريه

 . فاملكان مسخر له وهو يراه،»صىل اهللا عليه وآله«املوضع من قبل الرسول 
صىل « إهتامم عائشة بموضع سكناها لو دفن النبي : ويالحظ هنا ـ٦

 مع أن املفروض هو أن هتتم بحياة الرسول، ،يف حجرهتا»  عليه وآلهاهللا
 وأن تعلن أهنا مستعدة للتضحية بكل يشء يف سبيل امتثال ،وبموضع دفنه

 وأن يشغلها أمل فراقه عن هم .أوامره، وتلبية حاجاته، وتنفيذ رغباته
 ..سكناها بعده

ر عائشة بأن تقر يف أم» صىل اهللا عليه وآله«بأنه : ترصح إن الرواية  ـ٧
 يف إشارة منه هلا بأنه سوف ال يدفن يف ذلك البيت، لتحتاج إىل ،بيتها

 .البحث عن غريه لسكناها
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أخربها بأهنا سوف ال تقر يف بيتها، بل هي » صىل اهللا عليه وآله« إنه  ـ٨
 ..سوف خترج منه ملحاربة إمام زماهنا ووليها ظاملة له

تامل أن يكون هذا احلوار بني النبي  قد حيق للناظر أن يبدي إح ـ٩
توطئة لتوجيه التحذير لعائشة مما وعائشة قد جاء » صىل اهللا عليه وآله«

ستقدم عليه من اخلروج عىل إمام زماهنا، ليكون ذلك من اإلخبارات 
وأن خالفة عيل أمر إهلي .. »صىل اهللا عليه وآله«الغيبية، ومن أعالم نبوته 
 ..فاصيل ما جيري فيهيعرف النبي عن اهللا كل ت

ً إن هذا احلوار أيضا قد أنتج جرأة هائلة من عمر بن اخلطاب عىل  ـ١٠
صىل اهللا عليه «حيث رد عىل رسول اهللا » صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 ..أن البيت بيتها، وال ينازعها فيه أحد: ، وقرر البنته حفصة»وآله
ىل أنه سوف يملك القدرة ًوكلمته األخرية تشري إىل أنه كان مطمئنا إ

 !!بعد وفاته» صىل اهللا عليه وآله«عىل رد كالم رسول اهللا 
بأنه » صىل اهللا عليه وآله« واألمر واألدهى إهتام عمر لرسول اهللا  ـ١١

ًحيا وميتا» عليه السالم«استهيم بعيل  إن ترصفاته : وكأنه يريد أن يقول.. ً
 معقولة، بل هي نتيجة هيام ال تستند إىل مربرات» صىل اهللا عليه وآله«

 .خارج عن دائرة التعقل واحلكمة
صىل اهللا عليه «وهذا يتناغم مع قوله يف رزية يوم اخلميس عن النبي 

 .إن الرجل ليهجر، أو غلبه الوجع: »وآله
صىل اهللا عليه « إن عمر قد أمر عائشة باإلمتناع عن مفاحتة النبي  ـ١٢

، وأن ال تراده الكالم فيه، ربام ألنه »معليه السال« بيشء من أمر عيل »وآله
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حول مقام بأمور » صىل اهللا عليه وآله«خيش أن يتسبب ذلك بترصيح النبي 
 ..تزيد من تعقيد األمور أمام مشاريعهم اإلستئثارية» عليه السالم«عيل 

ُ وأخريا، فإن هذا التوجيه العمري لعائشة ي ـ١٣ ر مدى التنسيق ِظهً
، واإلستئثار »عليه السالم« يف موضوع إقصاء عيل بني أركان هذه اجلامعة

 .. دونهباألمر
  : !؟’أين دفن النيب 
دفن يف املوضع الذي قبض فيه، » صىل اهللا عليه وآله« أنه :قد عرفنا

فقالت » صىل اهللا عليه وآله«اختلفوا يف دفنه : وقد روي عن عائشة قوهلا
 .)١( فيه نبيه مكان قبضإن أحب البقاع إيل: »عليه السالم«لعيل 

خرج فصىل بالناس، وخفف الصالة، ثم » صىل اهللا عليه وآله«وكان 
، واألخرى عىل عاتق أسامة، ثم »عليه السالم«وضع يده عىل عاتق عيل 

 .. » السالماعليه«انطلقا إىل بيت فاطمة 
 .. »صىل اهللا عليه وآله«وهناك قبض 

 .. ودفن يف هذا البيت بالذات
ة عىل هذا األمر، وحددنا مكان بيت عيل وفاطمة وقد ذكرنا أدلة كثري

                                     
 ومسند ٤٨٦ ص٢واخلصائص الكربى للسيوطي ج ١١٢ ص٩ججممع الزوائد  )١(

 ٤٢جتاريخ مدينة دمشق و ٣٩٧ ص٧جالبداية والنهاية  و٢٧٩ ص٨أيب يعىل ج
  .٦٩٣ ص٨ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٨٩ ص٧جالغدير و ٣٩٤ص
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يف كتابنا الصحيح  من جهة، وبيت عائشة من جهة أخرى »عليهام السالم«
 فال ١٣٩ ـ١١٩ ص٣٣ج» صىل اهللا عليه وآله«األعظم من سرية النبي 

 ..بأس بالرجوع إليه
  :’حديث سم النيب 

يرب، جاءته من خ» صىل اهللا عليه وآله« أنه ملا رجع النبي :روي ـ ١
امرأة من اليهود ـ قد أظهرت اإليامن ـ بذراع مسمومة، وأخربته أهنا كانت 

 .. لهقد نذرت ذلك
الرباء بن معرور، واإلمام » صىل اهللا عليه وآله«وكان مع رسول اهللا 

اخلبز، فجيء به، » صىل اهللا عليه وآله«، فطلب النبي »عليه السالم«عيل 
 ..ووضعها يف فيهفأخذ الرباء لقمة من الذراع، 

 .»صىل اهللا عليه وآله« ال تتقدم رسول اهللا :»عليه السالم«فقال 
 !؟»صىل اهللا عليه وآله«ِّ كأنك تبخل رسول اهللا :فقال له الرباء

 بأنه ليس ألحد أن يتقدم عىل رسول :»عليه السالم«فأخربه اإلمام عيل 
 ..علبأكل وال رشب، وال قول وال ف» صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

 ..»صىل اهللا عليه وآله«ِّ ما أبخل رسول اهللا :فقال الرباء
ولكن هذا جاءت به .  ما لذلك قلت:»عليه السالم«فقال اإلمام عيل 

 ..هيودية، ولسنا نعرف حاهلا، فإذا أكلتها بدون إذنه وكلت إىل نفسك
 يا رسول اهللا، :والرباء يلوك اللقمة، إذ أنطق اهللا الذراع، فقالت.. هذا

 .ين مسمومة، وسقط الرباء يف سكرات املوت، وماتإ
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 ..باملرأة فسأهلا» صىل اهللا عليه وآله«ثم دعا 
ًيتضمن اإلعرتاف باجلريمة، وأنه إن كان نبيا مل يرضه ذلك، فأجابته بام 

 .بل سوف خيربه اهللا به
بأن الرباء لو أكل بأمر رسول اهللا » صىل اهللا عليه وآله«فأخربها النبي 

 ..لكفي رشه وسمه»  عليه وآلهصىل اهللا«
ثم دعا بقوم من خيار أصحابه، فيهم سلامن، واملقداد، وأبو ذر، 
وصهيب، وبالل، وعامر، وقوم من سائر الصحابة متام العرشة، واإلمام 

 ..حارض» عليه السالم«عيل 
اهللا تعاىل، ثم أمرهم باألكل من » صىل اهللا عليه وآله«فدعا رسول اهللا 

 . مة، فأكلوا حتى شبعوا، ورشبوا املاءالذراع املسمو
 .. فأسلمت.. وحبس املرأة، وجاء هبا يف اليوم التايل

 حتى حيرض اإلمام ،عىل الرباء» صىل اهللا عليه وآله«ِّومل يصل رسول اهللا 
َّ ليحل الرباء مما كلمه به حني أكل من الشاة،»عليه السالم«عيل  ِ وليكون .. ُ

 ..موته بذلك السم كفارة له
ً إنام كان مزحا مازح به عليا، مل يكن جدا :قال بعض من حرضف ً ً

 .فيؤاخذه اهللا عز وجل بذلك
ً لو كان ذلك منه جدا ألحبط اهللا أعامله :»صىل اهللا عليه وآله«فقال 

ًتصدق بمثل ما بني الثرى إىل العرش ذهبا وفضة، ولكنه  ولو كان. كلها
 يريد أن ال يعتقد أحد ًكان مزحا وهو يف حل من ذلك، إال أن رسول اهللا

ًواجد عليه، فيجدد بحرضتكم إحالال، » عليه السالم«ًأن عليا : منكم
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 .)١(الخ.. ويستغفر له، ليزيده اهللا عز وجل بذلك قربة ورفعة يف جنانه
أنه يقال : »عليه السالم« ويف رواية عن األصبغ، عن اإلمام عيل  ـ٢

 . عبدة: للمرأة اليهودية
 . ًذين طلبوا منها ذلك، وجعلوا هلا جعالوأن اليهود هم ال

فعمدت إىل شاة فشوهتا، ثم مجعت الرؤساء يف بيتها، وأتت رسول اهللا 
َّيا حممد، قد علمت ما توجب يل من حق : ، فقالت»صىل اهللا عليه وآله«

 .. اجلوار، وقد حرض يف بيتي رؤساء اليهود، فزينِّي بأصحابك
، وأبو »عليه السالم«إلمام عيل ومعه ا» صىل اهللا عليه وآله«فقام 

 ..دجانة، وأبو أيوب، وسهل بن حنيف، ومجاعة من املهاجرين
 .فلام دخلوا، وأخرجت الشاة، سدت اليهود آنافها بالصوف

 ..وقاموا عىل أرجلهم، وتوكأوا عىل عصيهم
 .. اقعدوا:»صىل اهللا عليه وآله«فقال هلم النبي 

نا أحد، وكرهنا أن يصل إليه من  إنا إذا زارنا نبي مل يقعد م:فقالوا
 .أنفاسنا ما يتأذى به

ْوكذبت اليهود لعنهم اهللا، إنام فعلت ذلك خمافة سورة السم  ..ودخانه.. َ

                                     
 والتفسري املنسوب لإلمام ٣٩٦ و ٣٢٠ و ٣١٨ ص١٧ار األنوار جبح:  راجع)١(

اإلمام عيل بن أيب  و١٢٨ ص١آل أيب طالب جمناقب  و١٧٧العسكري ص
 .٦٤٦صلهمداين ل» عليه السالم«طالب 
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صىل اهللا عليه «ُّ تكلم كتف الشاة، وسؤال النبي :ثم ذكرت الرواية
َّوأن جربئيل هبط إليه وعلمه .. لعبدة عن سبب فعلها، وجواهبا له» وآله

، وكذلك من معه، ثم أكلوا من »صىل اهللا عليه وآله«رأه النبي دعاء، فق
 .)١(الشاة املسمومة، ثم أمرهم أن حيتجموا

 : ونقول
صىل اهللا عليه «قد أثبتنا يف كتابنا الصحيح من سرية النبي األعظم 

ًمات شهيدا، إن » صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا :  فصل٣٣اجلزء » وآله
 ..ًمات مسموما» ليه وآلهصىل اهللا ع«رسول اهللا 

ًغري أن ما يعنينا هنا هو التعرض للروايات التي ذكرت اإلمام عليا 
والرواية التي .. يف سياق حركة األحداث يف هذا املوضوع» عليه السالم«

فاملطلوب هو الوقوف عند .. ًذكرناها آنفا هي األوضح واألرصح يف ذلك
 :بعض ما تضمنته من إشارات، فنقول

أن الرباء بن معرور أكل من الشاة : ذكرت الرواية األوىل ً:أوال
» صىل اهللا عليه وآله«ء قد تويف قبل هجرة النبي االربأن املسمومة فامت، مع 

                                     
 ٩٢ وج٣٩٦ و ٣٩٥ ص١٧ وبحار األنوار ج٢٩٤األمايل للصدوق ص:  راجع)١(

 ٦١ني ص وروضة الواعظ٨٠ ص١آل أيب طالب جمناقب  و١٤٠ص
 واجلواهر السنية ٨١ والثاقب يف املناقب ص٣٠٧ ص١٦ومستدرك الوسائل ج

 .٥٤٢ ص٢٣ججامع أحاديث الشيعة  و١٣٩ص
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 .، وقضية خيرب كانت يف السنة السابعة بعد اهلجرة)١(إىل املدينة بشهر
 ..ًسهوا» برش« املراد برش بن الرباء، فسقطت كلمة :وقد يقال
 :وجياب

 .أن سقوطها مرات عديدة يف رواية واحدة بعيدب
 هل هو الرباء بن ، اختلفت الروايات يف الذي أكل من الشاة:ًثانيا

 !؟معرور، أو برش بن الرباء بن معرور، أو برش بن الرباء بن عازب
 !؟ أو يف خيرب،وهل كانت هذه القضية يف املدينة

.. عدم موت أحد أو ،ًواختلفت أيضا يف موت أحد ممن كان مع النبي
 .ختالفات كثرية بني الروايات ال حاجة إىل استقصائهااوهناك 
، رصح بأنه يشك »عليه السالم«ًأن عليا :  ذكرت الرواية املتقدمة:ًثالثا

                                     
 ١٧٤ ص١أسد الغابة ج ٣٠٨ ص١ج )ط دار املعرفة(السرية احللبية :  راجع)١(

 ٤١٥ ص١ج) ط دار الكتب العلمية( و ١٤٥ و١٤٤ ص١واإلصابة ج
 ١٥٢ ص١ج )ط دار اجليل(  و١٣٦ ص١ج) هبامش اإلصابة(واإلستيعاب 

 ١٣٦ ص١جبن حبان الالثقات  و١٧٣ ص٧وج ٢٧٦ ص٥جفتح الباري و
 ٣جبن أيب شيبة الاملصنف و ٦٢٠ ص٣جبن سعد الالطبقات الكربى و

 ١٨١ ص٣جلحاكم لاملستدرك و ٤٧٤ ص١٥جصحيح ابن حبان و ٢٣٩ص
 ٢ جوإعانة الطالبيني ٩١ ص٤جنيل األوطار و ١٣٢ ص١٩ج وبحار األنوار

 ٥٦ وتاريخ مدينة دمشق ج٢٩٤ ص١٣كنز العامل ج:  وراجع١٢٣ص
  .١٩ص
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فلامذا مل .. ولسنا نعرف حاهلا: يف سالمة هدية تلك اليهودية، حيث قال
إن كان قد شك هبا، و!.. ًفيها أيضا؟» صىل اهللا عليه وآله«يشك رسول اهللا 

 !فلامذا مل حيذر من معه من األكل منها قبل التثبت من حاهلا؟
 كام !إىل األكل منها ما شاء اهللا؟ »صىل اهللا عليه وآله«وملاذا بادر هو 

 .)١(ورد يف بعض نصوص الرواية
 !من ذلك كام حذر الرباء؟» عليه السالم«وملاذا مل حيذره عيل 

 !ذير عيل؟وملاذا مل يأخذ الرباء بتح
قد سمع حتذير عيل للرباء، فلامذا مل » صىل اهللا عليه وآله«وإن كان النبي 
 !؟يرتب هو األثر عليه

ًحارضا وسامعا للحوار بني عيل » صىل اهللا عليه وآله«وإذا كان النبي  ً
 !وبني الرباء، فلامذا مل يتدخل حلسم النزاع؟» عليه السالم«

 التفسري املنسوب لإلمام العسكري  عددت الرواية املتقدمة عن:ًرابعا
لألكل من الذراع، » صىل اهللا عليه وآله«األشخاص الذين دعاهم النبي 

ً مع أن صهيبا !!يب الرومي منهمهوكانوا من خيار أصحابه، وذكرت ص
 وكان من أعوان املعتدين عىل الزهراء، والغاصبني حلق عيل، ،كان عبد سوء

 .)٢(ًضا، وكان من املعادين ألهل البيتأي» عليه السالم«وختلف عن بيعته 
                                     

:  فصل٣٣ج» صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظ :  راجع كتابنا)١(
 .ًمات شهيدا» صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

  . وغريه١٣٧ ـ ١٣٥ ص٥ترمجة صهيب يف قاموس الرجال ج:  راجع فيام تقدم)٢(
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من » صىل اهللا عليه وآله« كيف يأكل خيار أصحاب النبي :ًخامسا
الشاة املسمومة إىل حد الشبع، ثم ال يصيبهم يشء، ويعيشون إىل عرشات 

وجد أمل وحده الذي » صىل اهللا عليه وآله«ولكنه هو .. األعوام بعد ذلك
إن أهبره قد انقطع، وما زال ينتقض به  بعد ثالث سنوات، و،ربأكلته بخي

 !..سمه حتى مات؟
مل يصل عىل » صىل اهللا عليه وآله«إنه :  إن رواية التفسري تقول:ًسادسا

ّليحله مما كلمه به، وليكون موته بذلك » عليه السالم«الرباء إىل أن يأيت عيل 
 ..السم كفارة له

 الرباء قد قال ذلك بأن» صىل اهللا عليه وآله«فلام اعرتضوا عىل النبي 
ولكنه ..« :وقال» صىل اهللا عليه وآله«ًمزاحا، وال يؤاخذ اهللا باملزاح، تراجع 

 .»ًكان مزحا، وهو يف حل من ذلك
ًعن موقفه األول بأنه أراد أن ال يعتقد أحد أن عليا واجد  ثم اعتذر هلم

ربة ًعليه، فأراد أن جيدد بحرضهتم إحالال له، ويستغفر له، ليزيده بذلك ق
ورفعة يف جنانه، وكأن الرواية تنسب التدليس واإلخبار بغري احلق إليه 

وحاشاه من .. ، ثم الرتاجع عن ذلك بعد ظهور األمر»صىل اهللا عليه وآله«
 ..ذلك كله

ًولكنه كان مزحا، وهو يف حل ..«كام أننا مل نعرف الوجه لتعبريه بكلمة 
 .. فهو يف حل الخًإن كان مزحا:  مع أن املناسب أن يقول»من ذلك
إذا زارنا نبي مل يقعد منا :  كيف صدق املسلمون اليهود يف قوهلم:ًسابعا

 ! وهم مل يؤمنوا بعد برسول اهللا؟.. أحد
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قد زارهم قبل ذلك، واجتمع » صىل اهللا عليه وآله«أمل يكن النبي 
ُّفهل كانوا يقومون أيضا، ويسد! هبم؟ حتى ال يتأذى ..ون آنافهم بالصوفً
 !.سهم؟بأنفا

ْوحني سدوا آنافهم بالصوف خمافة سورة السم، هل تنفسوا من  َ
 !..أفواههم بعد سد اآلناف؟

ًوهل التنفس من الفم يمنع من سورة السم حقا؟ ْ َ! 
 ًأم أهنم سدوها بالصوف، والتزموا بأن يتنفسوا منها أيضا؟

 !!إن الرواية مل توضح لنا ذلك
حاجة هبم إىل إطعام الرسول وإذا كان السم يؤثر إىل هذا احلد، فال 

ويدخل السم .. من الشاة، بل يكفي أن يضعوها أمامه» صىل اهللا عليه وآله«
 .إىل بدنه الرشيف عن طريق التنفس

قد علم بالسم، وقرأ الدعاء، » صىل اهللا عليه وآله« إذا كان النبي :ًثامنا
عنى وأمرهم بأكل ما هو مسموم، ليظهر املعجزة، والكرامة بذلك، فام م

 !..أمره ملن معه باإلحتجام بعد ذلك؟
ّ أم مل يؤثر؟ فإن كان قد أثر، فام ،ّفهل أثر الدعاء يف حجب أثر السم

 ! وإن كان مل يؤثر، فلامذا كان الدعاء؟!. احلاجة إىل احلجامة؟
 من ذلك، ووجد »صىل اهللا عليه وآله«وإذا كان قد أثر، فلامذا مات هو 

 !ت؟انقطاع أهبره بعد ثالث سنوا
عىل تناول سم يؤدي إىل املوت، من » صىل اهللا عليه وآله«وكيف أقدم 

 !أثري الدعاء يف منع تأثريالسم؟ُّدون تثبت من ت
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  :دسسا الفصلال

 
  ..بروايتهم ..السقيفة
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  :واخلالفة.. قريش
» يه وآلهصىل اهللا عل«كانت قريش تتعاطى مع اخلالفة بعد الرسول 

، ويعزز نفوذها، ويؤكد هلا  الدنيويةعىل أهنا حكم وسلطان، جيلب هلا املنافع
 وامتيازاهتا الظاملة، ، ويعيد هلا احرتامها املرتكزة عىل التجرب والظلمهيبتها

 ..واستعالءها البغيض، وكربياءها املقيت
دهم ، فاخلالفة عن»عليه السالم«وعيل » صىل اهللا عليه وآله«أما النبي 

ْمقام أعطاه اهللا ألهله، حي  وهي . هبا الدين، وتصان هبا مصالح العبادُظَفُ
 . التي ال تكون إال لألنبياء وأوصيائهم،مامةشأن من شؤون اإل

  :األنصار يراقبون األحداث
 :وعىل هذا األساس نقول

 ال شك يف أن األنصار كانوا عىل مقربة مما جيري، ويرون بأم  ـ١
يوم عرفة، ويف » صىل اهللا عليه وآله« عىل رسول اهللا أعينهم جرأة قريش

بتنفري الناقة ليلة » صىل اهللا عليه وآله«رزية يوم اخلميس، وحماولة قتل النبي 
العقبة، ثم العصيان املعلن ألوامره املتعلقة برسية أسامة، ثم ما جرى يف 

 .وغري ذلك.. قضية صالة أيب بكر بالناس
 املتواصل إلبطال مسعى رسول اهللا اهنا قريش وأعوجهدًأيضا ويرون 
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 ويعرفون.. »عليه السالم«لتأكيد أمر اإلمامة يف عيل » صىل اهللا عليه وآله«
ويسمعون ويرون اجللسات املختلفة، وا يدور يف احللقات مم الكثري

عليه « من الفريق املناوئ لعيل َّر وحيرضَّوما يدباهلمسات والغمزات، 
ًأن ثمة تصميام عىل منع يكن لدهيم أدنى شك يف مل وبني هاشم، و» السالم

 .عيل من الوصول للخالفة مهام كلف األمر
 وان ،أن أهل مكة حديثوا عهد باإلسالم: ًأيضا واألنصار يعلمون  ـ٢

 . تسع وعرشتيأكثر الناس قد أعلنوا إسالمهم بعد فتح مكة، أي يف سن
نصار هم السبب ًأن قريشا كانت تعترب األ:  كذلككانوا يعلمونو  ـ٣

ورجال  وشاركوا يف قتل فرسان ،، وقد نرصوه وآزروهأمر حممديف ظهور 
قريش، وصناديد العرب، وأن مراجل حقدها ومن يدور يف فلكها كانت 

 ..ًتغيل وتفور عىل األنصار، وال جتد هلا متنفسا
إىل  وكانوا خيشون من أن تنتقم منهم قريش وأعواهنا إذا وصلت  ـ٤

ًان، وربام يكون إنتقاما قاسيا ورشسا وبشعااحلكم والسلط ً ً ً.. 
وتراودهم خطرات .. ً وكان يف األنصار طامعون وطاحمون أيضا ـ٥

  لنسوفحتفزهم إىل استباق األحداث، ألن اخلالفة إذا كانت  وتصورات
تصل إىل أهلها، فلامذا ال يبادرون إىل اقتناص الفرصة، ما دام أن ذلك 

ًعلام بأن املرشحني هلذا األمر من الفريق ..  منهمحيصنهم من انتقام الناس
ًاآلخر ليسوا بأفضل حاال من الطاحمني من األنصار، كسعد بن عبادة 

يف الفقرات التي سوف نذكر ما جرى فيها .. فبادروا إىل سقيفتهم.. وغريه
 ..إن شاء اهللالتالية 
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  :جتليات خوف األنصارمن 
عض الشواهد عىل خوف األنصار وقبل أن نذكر أحداث السقيفة، نذكر ب

ـ غري عيل   : ـ للحكم، فالحظ ما ييل» عليه السالم«من تويل بعض القرشيني 
ولكنا نخاف أن يليها بعدكم «:  قال احلباب بن املنذر يوم السقيفة ـ١

 .)١(»من قتلنا أبناءهم، وآباءهم، وإخواهنم
نوا يبكون، كا» صىل اهللا عليه وآله« إن األنصار عندما مات النبي  ـ٢

 .)٢(»صىل اهللا عليه وآله«هنم ال يدرون ما يلقون من الناس بعده أل
: أن األنصار قالت بعد خطبة أيب بكر فيهم يف مجلة كالم:  سيأيت ـ٣

ًولكننا نشفق بعد اليوم، فلو جعلتم اليوم رجال منكم، فإذا مات أخذتم «
 .)٣(»..ًرجال من األنصار فجعلناه

                                     
 ٥٣ ص٢ج للمعتزيل البالغةرشح هنج  و٤٢٠ ص١حياة الصحابة ج: اجع ر)١(

قاموس و ٥١صلجوهري لالسقيفة وفدك  و٣٢٦ ص٢٨ج وبحار األنوار
 ٩٧صلمظفر لالسقيفة و ١٣٥ ص١٢ج فتح الباريو ١٠٨ ص١٢جالرجال 

 ٢٧٥ ص٣٠جتاريخ مدينة دمشق  و١٨٢ ص٣جبن سعد الالطبقات الكربى و
 .٢٣٦ ص١جلقريش ل» ه السالمعلي«حياة اإلمام احلسني و

  .٣٤ ص٩ وجممع الزوائد ج٣٣٩ ص٦ مسند أمحد ج)٢(
رشح  و٣٤٤ ص٢٨جبحار األنوار :  وراجع٣١٣ ص١٢ سبل اهلدى والرشاد ج)٣(

 ١٤ ص١ج )حتقيق الزيني(مامة والسياسة اإل و٨ ص٦ج للمعتزيلهنج البالغة 
 .٢٣ ص١ج )حتقيق الشريي( و
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  :همأحداث السقيفة بروايت
ثم إن أتباع اخللفاء يروون أحداث السقيفة بطريقتهم اخلاصة، متجاهلني 
الكثري من األمور اهلامة واحلساسة التي وردت يف مصادرهم، ونحن نذكر هنا 

 :النص الذي أورده الصاحلي الشامي، مكتفني بذلك، فنقول
 :قال الصاحلي الشامي

 عن ابن ،رير وابن ج، والبخاري، واإلمام أمحد،روى ابن إسحاق
 ويف  ـًإنه قد بلغني أن فالنا:  أن عمر بن اخلطاب قال وهو عىل املنرب:عباس

واهللا :  قال ـ أن قائل ذلك الزبري بن العوام:رواية البالذري عن ابن عباس
 .)١(ًلو قد مات عمر لقد بايعت فالنا

 أن ً ال يغرن امرءا»ًبايعت عليا« :ويف رواية البالذري عن ابن عباس
 . )٢( إن بيعة أيب بكر كانت فلتة فتمت:ليقو

                                     
 عن ابن إسحاق، وأمحد، ٣١١ ص١٢ وج١٢٧ ص١١سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

 فتح الباري و٢٥ ص٨ج صحيح البخاري:  وراجع.والبخاري، وابن جرير
صحيح ابن  و٦ ص٢٤ وج٦٢ ص١٧جعمدة القاري  و٣٣٧ص) قدمةامل(

تاريخ مدينة دمشق  و٣٦٨ ص٥جلشنقيطي لأضواء البيان  و١٥٤ ص٢جحبان 
 .٢٨١ و ٢٨٠ ص٣٠ج

 ٣ج خالصة عبقات األنوار:  وراجع.٣١١ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج) ٢(
 ٣٠جتاريخ مدينة دمشق  و١٥٧ و ١٥٥ ص٢جصحيح ابن حبان  و٣٠٥ص
 .١٠٧٣ ص٤جبن هشام الالسرية النبوية  و٢٨٣ و ٢٨١ص
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صىل اهللا عليه «واهللا ما كانت بيعة أيب بكر فلتة، ولقد أقامه رسول اهللا [
 اهللا واملؤمنون إال أبا ىيأب«:  وقال، واختاره لدينهم عىل غريه،مقامه» وآله
 فهل منكم أحد تقطع إليه األعناق كام تقطع إىل أيب بكر؟ فمن بايع ،»بكر

وإنه كان من خرينا   فإنه ال بيعة له،،عن غري مشورة من املسلمني ًرجال
 .»صىل اهللا عليه وآله«حني تويف رسول اهللا 

 واجتمعوا بأرشافهم يف سقيفة بني ساعدة، ،وإن األنصار خالفونا
 . ومن معهام،وختلف عنا عيل بن أيب طالب والزبري بن العوام
 انطلق بنا إىل إخواننا : بكرواجتمع املهاجرون إىل أيب بكر، فقلت أليب
 :نا منهم رجالن صاحلانَيِقَهؤالء من األنصار، فانطلقنا نؤمهم حتى ل

 .)١( ومعن بن عدية،عويم بن ساعد
 :إىل أن قال

 ! أين تريدون يا معرش املهاجرين؟:فذكرا لنا ما متاأل عليه القوم، وقاال

                                     
مسند  و٣٣٨ ص٢٨ جبحار األنوار: وراجع. ٣١١ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

 ٢ جمم وامللوكاألتاريخ  و٢٣ ص٢ جللمعتزيل  ورشح هنج البالغة٥٥ ص١محد جأ
السنن  و٢٦٦ ص٥البداية والنهاية ج و٢٨١ ص٣٠تاريخ مدينة دمشق ج و٤٤٦ص

بن حبان الالثقات  و٣٢٧ ص٢الكامل يف التاريخ ج و١٤٢ ص٨لبيهقي جلالكربى 
صحيح ابن  و٣١٥ و ٣١١ و ٣٠٨ ص٣خالصة عبقات األنوار ج و١٥٣ ص٢ج

عمدة : وراجع. ٤٨٧ ص٤بن كثري جالالسرية النبوية  و١٥٥ و ١٤٨ ص٢حبان ج
 .١٠٧٣ ص٤بن هشام جالالسرية النبوية  و٧ ص٢٤جالقاري 
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 . نريد إخواننا هؤالء من األنصار:قلنا
 .م أن ال تقربوهم يا معرش املهاجرين، اقضوا أمركم فال عليك:قاال
 ،واهللا لنأتينهم، فانطلقنا حتى أتيناهم يف سقيفة بني ساعدة:  قلت:قال

 من هذا؟:  فقلت،فإذا بني ظهرانيهم رجل مزمل
 . سعد بن عبادة:فقالوا
  ما له؟:فقلت
  . وجع:فقالوا

 :  أهله، ثم قال خطيبهم، فأثنى عىل اهللا بام هوَدَّهَشَتفلام جلسنا 
 وكتيبة اإلسالم، وأنتم يا معرش املهاجرين ، فنحن األنصار..أما بعد

 .رهط نبينا، وقد دفت إلينا دافة من قومكم
 األمر، فلام اغصبوني وإذا هم يريدون أن خيتزلونا من أصلنا، و:قال

ت يف نفيس مقالة قد أعجبتني، أريد أن رسكت أردت أن أتكلم، وقد زو
 .يدي أيب بكر، وكنت أداري منه بعض اجلدأقدمها بني 

  .ه، فتكلمي فكرهت أن أعص، عىل رسلك يا عمر:فقال أبو بكر
 فواهللا ما ترك من كلمة أعجبتني كنت زورهتا ،وكان هو أعلم مني، وأوقر

 .)١( أو أفضل منها، حتى سكت، أو مثلها،يف نفيس إال قاهلا يف بدهيته

                                     
 ٢جالبالغة للمعتزيل رشح هنج :  وراجع٣١٢ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

=  ٣جوار ـة عبقات األنـخالص و٣٢٧ ص٢جخ ـل يف التاريـامـالك و٢٤ص
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 :إىل أن قال
 ودين ، باهلدىً بعث اهللا حممدا: ثم قال، القومفتشهد أبو بكر، وأنصت

 فأخذ اهللا ،إىل اإلسالم» صىل اهللا عليه وآله« رسول اهللا ااهللا حق، فدع
بقلوبنا ونواصينا، إىل ما دعانا إليه، فكنا معرش املهاجرين أول الناس 

 وأهل ، وذوو رمحه، فنحن أهل النبوة، وأقاربه،، ونحن عشريتهًإسالما
 يف العرب، ولدتنا كلها، فليس منا قبيلة إال ًسط الناس أنسابا وأو،اخلالفة

لقريش فيها والدة، ولن تعرتف العرب وال تصلح إال عىل رجل من 
 .قريش

، فالناس ً، وأفضلهم قوالً، وأبسطهم لساناًهم أصبح الناس وجوها
لقريش تبع، فنحن األمراء وأنتم الوزراء، وهذا األمر بيننا وبينكم قسمة إال 

 .ثلمةب
وأنتم يا معرش األنصار إخواننا يف كتاب اهللا، ورشكاؤنا يف الدين، 
وأحب الناس إلينا، وأنتم الذين آووا ونرصوا، وأنتم أحق الناس بالرضا 

 والتسليم لفضيلة ما أعطى اهللا إخوانكم من املهاجرين، وأحق ،بقضاء اهللا
 .تاهم اهللا إياهآالناس أال حتسدوهم عىل خري 

 فأنتم له أهل، ولن تعرف العرب هذا ،رتم فيكم من خريوأما ما ذك
 .ً وداراًاألمر، إال هلذا احلي من قريش هم أوسط العرب نسبا

وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلني، فبايعوا أهيام شئتم، وأخذ بيدي 

                                     
 .١٠٧٣ ص٤جبن هشام الالسرية النبوية  و٣٠٥ص= 
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 .)١( وهو جالس بيننا،وبيد أيب عبيدة بن اجلراح
 :إىل أن قال

صىل اهللا عليه «حد بعد رسول اهللا  ما ينبغي أل:فقال عمر وأبو عبيدة
صىل «أن يكون فوقك يا أبا بكر، أنت صاحب الغار مع رسول اهللا » وآله

حني » صىل اهللا عليه وآله« وثاين اثنني، وأمرك رسول اهللا ،»اهللا عليه وآله
 . فأنت أحق هبذا األمر، فصليت بالناس،اشتكى

 إليكم، وما خلق  واهللا ما نحسدكم عىل خري ساقه اهللا:قالت األنصار
 منكم، ً عندنا هديا وال أعز علينا منكم، وال أرىض، أحب إليناًاهللا قوما

 منكم، فإذا مات أخذتم ًرجالولكنا نشفق بعد اليوم، فلو جعلتم اليوم 
 من املهاجرين فجعلناه، ً من األنصار فجعلناه، فإذا مات أخذنا رجالًرجال

 ورضينا بذلك من أمركم، ،ايعناكم ما بقيت هذه األمة، بًفكنا كذلك أبدا
 . أن ينقض عليه األنصاري،غوكان ذلك أجدر أن يشفق القريش، إن زا

 ال ينبغي هذا األمر، وال يصلح إال لرجل من قريش، ولن :فقال عمر
ترىض العرب إال به، ولن تعرف العرب اإلمارة إال له، ولن يصلح إال 

                                     
 ٢١٣ص ١جالرياض النرضة وعن . ٣١٣ و ٣١٢ ص١٢شاد جسبل اهلدى والر) ١(

السنن و ٥٨صلجوهري لالسقيفة وفدك و ٣٤٣ ص٢٨جبحار األنوار و
 ٧ ص٦ج للمعتزيلرشح هنج البالغة و ١٦٥ ص٦ج بيهقيللالكربى 

 . فام بعد ٣٠١ ص٣جخالصة عبقات األنوار و ٣٣١صالدرجات الرفيعة و
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 .)١(عليه، واهللا ال خيالفنا أحد إال قتلناه
 وعذيقها ،يلها املحككذأنا ج:  قال قائل من األنصار:وعند اإلمام أمحد

 .املرجب، منا أمري، ومنكم أمري يا معرش قريش
ختالف،  فكثر اللغط، وارتفعت األصوات، حتى خشينا اإل:قال

 وبايعه املهاجرون، ثم بايعه ، ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته:فقلت
 .)٢(األنصار

 وأوعد ، فكثر القول حتى كادت احلرب تقع بينهم:ن عقبةوعند اب
، ثم تراىض املسلمون، وعصم اهللا هلم دينهم، فرجعوا ًبعضهم بعضا

 .وعصوا الشيطان
 ري وبش،ووثب عمر فأخذ بيد أيب بكر، وقام أسيد بن حضري األشهيل

 ثم  فسبقهام عمر فبايع،،بن سعد أبو النعامن بن بشري يستبقان ليبايعا أبا بكر

                                     
 ) حتقيق الزيني(مامة والسياسة اإل:  وراجع٣١٣ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

 .٢٣ ص١ج )حتقيق الشريي(  و١٤ ص١ج
 ٨ ص٢٤عمدة القاري ج و٢٧ ص٨صحيح البخاري ج و٥٦ ص١محد جأمسند ) ٢(

 ٢٤ ص٢جللمعتزيل رشح هنج البالغة  و١٥٠ ص٢صحيح ابن حبان جو
 ٢٨٣ ص٣٠تاريخ مدينة دمشق ج و٦١٦ ص٣بن سعد جالالطبقات الكربى و
تاريخ  و٣٢٧ ص٢الكامل يف التاريخ ج و٤٤٦ ص٢ جوامللوكاألمم تاريخ و

 . ٣٠٦ و ٣٠٣ ص٣جخالصة عبقات األنوار  و٧ ص٣لذهبي جلاإلسالم 
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 .)١(ًبايعا معا
 بن سعد ري أن بش: وابن سعد،وعند ابن إسحاق يف بعض الروايات

 .)٢(سبق عمر
 :إىل أن قال

 وسعد بن عبادة مضطجع ،ووثب أهل السقيفة يبتدرون البيعة
 ً،اتقوا سعدا:  فازدحم الناس عىل أيب بكر، فقال رجل من األنصار،يوعك

 . فتقتلوه،ال تطأوه
 .، فإنه صاحب فتنةً قتل اهللا سعدا: وهو مغضب،فقال عمر

فلام فرغ أبو بكر من البيعة رجع إىل املسجد، فقعد عىل املنرب، فبايعه 
 .)٣(»صىل اهللا عليه وآله«الناس حتى أمسى، وشغلوا عن دفن رسول اهللا 

                                     
 .٤٨٨ ص١٢رشح أصول الكايف ج:  وراجع٣١٣ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج) ١(
رشح أصول  و٣٤٣ ص٨جالكايف :  وراجع٣١٣ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج) ٢(

 ٢٦٢ ص٢٨ج  وبحار األنوار١٠٦ ص١جتجاج حاإل و٤٨٨ ص١٢جالكايف 
الكامل يف  و١٨ و ١٠ ص٦ج للمعتزيل البالغةرشح هنج  و٣٢٦ و ٣٢٥و 

بن سعد الالطبقات الكربى  و٦٠٦ ص٥جكنز العامل  و٣٣٠ ص٢جالتاريخ 
 .٢٧٥ ص٣٠ وج٢٩٢ ص١٠جتاريخ مدينة دمشق  و١٨٢ ص٣ج

 ٦٤ ص٢ ق٢ج  واخلرب والعرب وديوان املبتدأ٣١٤ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج) ٣(
عمدة القاري  و٤٥٩ ص٢ج األمم وامللوكتاريخ  و٢٥ ص٧جفتح الباري و
 .٤٨٢ ص٣ج السرية احللبية  و٣٣٦ ص٢٨ج  وبحار األنوار١٨٦ ص١٦ج
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 :إىل أن قال
 ملا بويع أبو بكر : عن أنس بن مالك قال، والبخاري،روى ابن إسحاق

 الغد جلس أبو بكر، فقام عمر فتكلم، وأبو بكر صامت يف السقيفة، وكان
 .:. عليه بام هو أهله، ثم قالىال يتكلم، فحمد اهللا وأثن

 :إىل أن قال
صىل اهللا «وإن اهللا قد مجع أمركم عىل خريكم، صاحب رسول اهللا ..

 ثاين اثنني إذ مها يف الغار، فقوموا فبايعوه، فبايع الناس أبا بكر ،»عليه وآله
 عليه ى وأثن،العامة بعد بيعة السقيفة، ثم تكلم أبو بكر فحمد اهللابيعة 

 .)١(بالذي هو أهله
 :  عن الزهري أنه قال،ويف رواية البالذري

 أمحده وأستعينه عىل األمر كله، عالنيته ورسه، ونعوذ باهللا ،احلمد هللا
له، من رش ما يأيت بالليل والنهار، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك 

، قدام الساعة، فمن ً ونذيراً أرسله باحلق بشريا، عبده ورسولهًوأن حممدا

                                     
 ٤٥٠ ص٢جاألمم وامللوك تاريخ :  وراجع.٣١٤ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

 ٤جبن هشام الالسرية النبوية  و٣٣٢ ص٦وج ٢٦٩ ص٥ج البداية والنهايةو
 ٦٠١ ص٥جكنز العامل و ٤٠٦ ص٢جختريج األحاديث واآلثار و ١٠٧٥ص

السرية النبوية  و٦٣صصوارم املهرقة وال ١٥٧ ص٢جبن حبان الالثقات و
 .٤٨٣ ص٣ج )ط دار املعرفة(السرية احللبية  و٤٩٣ ص٤جبن كثري ال
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 .)١( ومن عصاه هلك، انتهى،أطاعه رشد
 . أما بعد أهيا الناس، فإين قد وليت عليكم ولست بخريكم:ثم قال

وقد كانت بيعتي فلتة، وذلك أين خشيت الفتنة، وأيم اهللا ما حرصت عليها 
 وما يل فيها ، وال عالنيةً وال سألت اهللا تعاىل إياها رسا، قط، وال طلبتهاًيوما

 .)٢(من راحة
 فاجتنبوين، رأيتموين غضبت فإذا ، يعرتينيًشيطانايل ن واعلموا أ «:وقال

 .)٣(»ر يف أشعاركم وأبشاركمِّال أوث

                                     
 .١٥٩ ص٢جبن حبان الالثقات  و٣١٤ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج) ١(
 .٢٣١ص لجاحظلالعثامنية  و٣١٤ ص١٢ل اهلدى والرشاد جسب) ٢(
تحقيق ب( واإلمامة والسياسة ٢١٢ ص٣الطبقات الكربى البن سعد ج: راجع) ٣(

 ٣ وتاريخ األمم وامللوك ج٣٤ ص١ج) شرييتحقيق الب( و ٢٢ ص١ج) الزيني
 ٢٦١ ص١ وصفة الصفوة ج٤٦٠ ص٢ج)  مؤسسة األعلميط( و ٢٢٤ص

 وكنز العامل ١٥٩ و ١٥٦ ص١٧ وج٢٠ ص١٦زيل جالبالغة للمعترشح هنج و
الفصول :  وراجع.٣١٥ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج:  وراجع٥٨٩ ص٥ج

مناقب  و١٥٢ ص٢جلطربيس لحتجاج اإل و١٢٤صلرشيف املرتىض لاملختارة 
 ٢٨٠ ص٤٩ وج٤٣٩ ص١٠ج  وبحار األنوار٤٣٠ ص٣ج آل أيب طالب

 ١جيث واآلثار ختريج األحاد:  وراجع١١٨ ص٧جالغدير  و٤٥ ص٩٠وج
 ٤٩٣ و ٤٧٦صلباقالين لمتهيد األوائل وتلخيص الدالئل  و٤٨٢ و ٤٨١ص

 .٣٠٤ و ٣٠٣ ص٣٠جتاريخ مدينة دمشق و ٣٣٤ ص٦جالبداية والنهاية و
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 من طريقني، عن أيب ـ بإسناد صحيح ـوروى البالذري والبيهقي 
نرب نظر يف وجوه القوم فلم ير الزبري، فسأل  أن أبا بكر ملا صعد امل:سعيد

 ابن عمة رسول :قلت:  فقال أبو بكر،عنه، فقام ناس من األنصار فأتوا به
 !؟ أردت أن تشق عصا املسلمني،وحواريه» صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

 .»صىل اهللا عليه وآله« ال تثريب يا خليفة رسول اهللا :فقال
 .فقام فبايعه

 فقام ناس من األنصار ،، فسأل عنهًلقوم فلم ير علياثم نظر يف وجوه ا
صىل اهللا عليه «ابن عم رسول اهللا : قلت:  فقال أبو بكر،فأتوا به، فجاء

 !؟ أردت أن تشق عصا املسلمني،وختنه عىل ابنته» وآله
 .)١( فبايعه،»صىل اهللا عليه وآله« ال تثريب يا خليفة رسول اهللا :قال

 أن أبا بكر قام يف الناس بعد : ابن عقبة وذكر غري:قال أبو الربيع
ستقيلهم فيام حتمله من أمرهم، ويعيد ي يقيلهم يف بيعتهم، و،مبايعتهم إياه

واهللا ال نقيلك وال نستقيلك، قدمك رسول : ذلك عليهم، كل ذلك يقولون

                                     
 ٢٧٧ ص٣٠جتاريخ مدينة دمشق :  وراجع٣١٦ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

 ٤جكثري بن الالسرية النبوية  و٣٣٣ ص٦ وج٢٦٩ ص٥جالبداية والنهاية و
 ١٤٣ ص٨جلبيهقي لالسنن الكربى  و٧٦ ص٣جلحاكم لاملستدرك  و٤٩٤ص

السرية احللبية  و١٠ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٦١٣ ص٥جكنز العامل و
  .٦١صالصوارم املهرقة  و٤٨٥ ص٣ج )ط دار املعرفة(
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 .)١( فمن ذا يؤخرك»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
من له هذه «:  بقوله اكتفى عمر بن اخلطاب:قال العالمة األميني

ِثاين اثنني إذ مها يف الغار ﴿:الثالث؟ َ ْ ْ َِ ِ َِ ْ َُ ْ ِ َّإذ يقول لصاحبه ال حتزن إن اهللاَ  َ ْ ِْ َِ َ َ ِ ِ ِِ َ ُ ُ َ ْ
َمعنا َ َ﴾)٢(. 

 إن أوىل الناس بأمر نبي اهللا ثاين اثنني إذ مها يف الغار، وأبو :وبقوله له
 .بكر السباق املسن

وثاين اثنني إذ . كر صاحب رسول اهللا إن أبا ب:وبقوله يوم بيعة العامة
 .)٣(مها يف الغار

 ولكنكم أخطأتم أهل ، أصبتم ذا السن منكم:وقال سلامن للصحابة
                                     

تحقيق ب(مامة والسياسة اإلو:  وراجع٣١٧ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج) ١(
لجاحظ لالعثامنية  و٣٣ ص١ج) تحقيق الشرييب( و ٢٢ ص١ ج)الزيني

بن الطبقات املحدثني بأصبهان  و٣٤٥ ص٦٤ج تاريخ مدينة دمشق و٢٣٥ص
 .٤٠ ص٨الغدير ج و٣١ ص١لشنقيطي جلأضواء البيان و ٥٧٦ص ٣ان جحب

 . التوبةمن سورة ٤٠ة اآلي) ٢(
 ٢٠٦ و ٢٠٣ ص٢ والرياض النرضة ج٣١١ ص٤ السرية النبوية البن هشام ج)٣(

 ٢٤٨ و ٢٤٧ ص٥ والبداية والنهاية ج٣٨ ص٦البالغة للمعتزيل جرشح هنج و
 ٤جبن كثري الالسرية النبوية  و٢٦٧ ص٥ج) دار إحياء الرتاث العريبط (و 

 ١٥جصحيح ابن حبان :  وراجع.٣٥٩ ص٢والسرية احللبية ج ٤٩٠ص
 .٨١ ص٧جموارد الظمآن  و١٥٦ ص٤جمسند الشاميني  و٢٩٨ص
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 .)١(بيت نبيكم
 إن أبا بكر الصديق أحق الناس هبا، إنه لصديق، وثاين :وقال عثامن

 .)٢(»صىل اهللا عليه وآله«اثنني، وصاحب رسول اهللا 
 :ونقول

حداث غري سليم، بل هو مصنوع بعناية فائقة، وقد إن هذا العرض لأل
، وزادوا وترصفوا فيه، حسبام رأوا أنه خيدم عقيدهتم،  َ ِّاختزل، وحرف ُ َ ِ ُ ْ
وميوهلم، ونحن ال نريد استقصاء البحث فيه، بل نكتفي بوقفات يسرية 
تكفي إلعطاء اإلنطباع عام جرى، وعن بعض ما تضمنه عرضهم هذا 

ونذكر من هذه الوقفات ما .. س وحتريف وتزييفلوقائع هذا احلدث من د
 :ييل

  :توضيح بضع كلمات
 .ُ مسقوف، يستظل به، مكان مستطيل:السقيفة

 .وكانت السقيفة هلم ويف حملتهم.  بطن من األنصار:وبنو ساعدة

                                     
 وبحار ٤٣ ص٦ وج٤٩ ص٢البالغة للمعتزيل جرشح هنج  و٩٢ ص٧الغدير ج) ١(

الشايف يف  و٦٩ و ٤٦صلجوهري لالسقيفة وفدك  و٣١٤ ص٢٨ج األنوار
  .٢٢٥ ص٣جلرشيف املرتىض لمامة اإل

تاريخ  و١٣٤صحديث خيثمة  و٩٢ ص٧ والغدير ج٦٥٣ ص٥كنز العامل ج) ٢(
 .٢٧٦ ص٣٠جمدينة دمشق 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

..  تصغري جذل، عود ينصب لإلبل اجلربى، حتتك به، فتشفى:جذيلها
 :شفى برأيهأي أنا من يست. والتصغري هنا للتعظيم
 .ً الذي كثر به احلك حتى صار أملسا:واملحكك

وأما . وهو هنا النخلة.  تصغري عذق ـ بفتح العني ـ للتعظيم:عذيق
 .بالكرس فهو العرجون

 من الرجبة ـ بضم الراء وسكون اجليم ـ الذي حياط به النخلة :املرجب
وقد . تهعظم. ًوإما من رجبت اليشء أرجبه رجبا. الكريمة خمافة أن تسقط

واحلديث عن بعض ما تضمنته املقدمة نكله إىل فصل . .)١(شدد مبالغة فيه
 :مستقل هو الفصل التايل

 
 
 
 
 
 

                                     
 .٣١٩ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج: راجع) ١(



  ١٣٣                         ..                                                    بروايتهم.. السقيفة: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  :سابعالفصل ال
 

  ..حتت اهر ..السقيفة
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ١٣٥                         ..                                                  حتت اهر.. السقيفة: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  :’عمر ينكر موت الرسول 
ق األعىل، بادر إىل الرفي» صىل اهللا عليه وآله«وفور انتقال رسول اهللا 

ما مات رسول : وقال» صىل اهللا عليه وآله«عمر بن اخلطاب إىل إنكار موته 
ولريجعن وليقطعن أيدي . اهللا، وال يموت، حتى يظهر دينه عىل الدين كله

مات رسول اهللا : ًال أسمع رجال يقول. رجال وأرجلهم ممن أرجف بموته
 .إال رضبته بسيفي

لناس عىل صحة ما يقول حتى ازبد واستمر عىل هذا احلال حيلف ل
ًشدقاه، إىل أن جاء أبو بكر من السنح، وهو موضع يبعد عن املسجد ميال 

، ثم خرج فقال »صىل اهللا عليه وآله«ًواحدا، فكشف عن وجه رسول اهللا 
وأمره ثالث مرات .. أهيا احلالف عىل رسلك: لعمر الذي ما زال حيلف

 .باجللوس، فلم يفعل
 ناحية أخرى، فرتك الناس عمر وتوجهوا إىل أيب بكر، ًثم قام خطيبا يف

ًمن كان يعبد حممدا، فإن حممدا قد مات، ومن كان يعبد اهللا فإن اهللا حي : فقال ً
ْأفإن مات أو قتل انقلبتم عىل أعقابكم﴿: ال يموت، ثم تال قوله تعاىل ْ َُ ِْ َ َ َ َ َ ُْ َ ْ َْ َ َُ َِ ْ ِ َ﴾)١(. 

                                     
 . آل عمران من سورة١٤٤ة اآلي) ١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١( مل أسمع هذه اآلية كأين:ًوأظهر عمر أنه سلم وصدق، قائال
 ملا بويع أبو بكر يف :وروى ابن إسحاق والبخاري عن أنس قال

 .السقيفة، وكان الغد جلس أبو بكر فقام عمر فتكلم، وأبو بكر صامت
 أهيا الناس، إين كنت قلت لكم باألمس مقالة ما كانت إال عن :فقال

صىل « رسول اهللا ًرأيي، وما وجدهتا يف كتاب اهللا، وال كانت عهدا عهده إيل
ولكن كنت أرجو أن يعيش رسول اهللا فيدبرنا، ويكون . »اهللا عليه وآله

ًآخرنا موتا، وإن اهللا أبقى فيكم كتابه الذي به هدى اهللا ورسوله، فإن 

                                     
ط مؤسسة (  و٥٣ ص٤ وج١٢٩ و ٣ ص٣ج) ط اهلند(كنز العامل : راجع) ١(

 وعن رشح املواهب ١٥٢ ص٤ وعن البخاري ج٢٤٤ ص٧ج) الرسالة
 وتاريخ األمم وامللوك ٣٦ وذكرى حافظ للدمياطي ص٢٨٠ ص٨للزرقاين ج

ن السرية النبوية  وع٣٢٤ ص٢ وعن الكامل يف التاريخ ج٢٠١ ص٣ج
البالغة للمعتزيل رشح هنج  و٣٧٤ ـ ٣٧١ ص٣ج) هبامش احللبية(لدحالن 

بن الالطرائف  و٥٨١ ص٤جبن حزم الحكام اإل و٤٠ ص٢ وج١٧٨ ص١ج
 ٥٧ ص٧جاملعجم الكبري  و١١٤ ص٢جتاريخ اليعقويب و ٤٥٢صطاووس 

لدنية  واملواهب ال١٥٦ ص١ وتاريخ أيب الفداء ج٢٤٢ ص٥والبداية والنهاية ج
 ٧ج) مطبوع هبامش الكامل( وروضة املناظر البن شحنة ٥٤٦ و ٥٤٤ ص٤ج

 ٢٣٨ص) األصل( إحقاق احلق :وراجع. ٤٣٣ ص٤ وإحياء العلوم ج٦٤ص
  ٥٤٧صلشريازي لكتاب األربعني  و٢٨٧و 



  ١٣٧                         ..                                                  حتت اهر.. السقيفة: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(اعتصمتم هداكم اهللا كام هداكم به
 : ونقول

  :!؟ملاذا يف السنح ـ ١
 .)٢(السنح مكان يبعد عن املسجد بمقدار ميل واحد

 .)٣( هو عالية من عوايل املدينة:وقيل
 يبعد عن املدينة أربعة أميال :وأدنى العوايل كام يقول ياقوت احلموي

 .)٤(أو ثالثة

                                     
لرشيف املرتىض لالفصول املختارة :  وراجع.٣١٥ ص١٢ سبل اهلدى والرشاد ج)١(

 ٢جلزيلعي لختريج األحاديث واآلثار  و٥٩٢ ص٣٠ج  وبحار األنوار٢٤٣ص
تاريخ  و١٥٦ ص٢جبن حبان الالثقات  و٦٠٠ ص٥جكنز العامل  و٤٠٦ص

 ٦ وج٢٦٨ ص٥جبن كثري الالبداية والنهاية  و٤٥٠ ص٢ج األمم وامللوك
بن كثري الالسرية النبوية  و١٠٧٤ ص٤جبن هشام الالسرية النبوية  و٣٣٢ص
 .٤٩٢ ص٤ج

 ١ عىل املجتبى جىزهر الرب:  وراجع٣٠٢ و ٢٤٦ ص١٢جسبل اهلدى والرشاد  )٢(
 ١٢٢ ص٥جلنووي مسلم ل ورشح ٧٧ ص٢ وعون املعبود ج٢٥٤ و ٢٥٣ص

  .٤٩٣ ص١وإرشاد الساري ج
  .١٢٦١ ص٤وفاء الوفاء ج  و٢٤٦ ص١٢جسبل اهلدى والرشاد  )٣(
= عون  و٢٦٠ ص٤جسبل اهلدى والرشاد و ١٦٦ ص٤جمعجم البلدان :  راجع)٤(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً إن منزل أيب بكر يبعد عن مسجد املدينة ميال واحدا ال يصح، :فقوهلم ً
 ..»صىل اهللا عليه وآله«إال إن كان مرادهم مسجد قباء ال مسجد النبي 

أن أبا بكر حريص عىل رسول اهللا  :ض ـ حسب زعمهم ـواملفرو
إىل حد دفعه حرصه إىل التمرد عليه، واإلمتناع عن » صىل اهللا عليه وآله«

رغم أن رسول اهللا لعن من ختلف عن .. امتثال أمره بالكون يف جيش أسامة
 ! فلامذا تركه إذن وذهب إىل السنح؟!!ذلك اجليش

 املكان ذلك أبو بكر زوجته يف  ملاذا أسكن:وثمة سؤال آخر، وهو
 ! البعيد؟

  !؟ن أبا بكر كان حيب اخللوة، واإلبتعاد عن الضوضاءهل أل
نه كان حيتاج إىل هذه اخللوة لتمشية بعض األمور التي حتتاج إىل ألأم 
 ! ذلك؟

 !أم ماذا؟
  :معلومات عمرية ـ ٢

النبي إن :  ثم إننا ال ندري من أين علم عمر بحرمة أن يقول القائل ـ١

                                     
 وعمدة ٤٤٠ ص١جللبيهقي السنن الكربى : وراجع ٢٦٨ ص٣جد املعبو= 

 ٨وج ١٧٠ ص٤ وصحيح البخاري ج١٦١ ص٢١وج ٣٧ ص٥القاري ج
تغليق التعليق  و١٢٦١ ص ووفاء الوفاء ج٢٣ ص٢وفتح الباري ج ١٥٣ص
 .٢٠١ ص٤٣ وج٧٠ ص١٥جتاريخ مدينة دمشق  و٣٢٣ ص٥ج



  ١٣٩                         ..                                                  حتت اهر.. السقيفة: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !يستحق العقوبة بذلك؟أنه  و،مات» صىل اهللا عليه وآله«
وهل ! هيجر؟: مات، وال حيرم أن يقال: وكيف حيرم أن يقال  ـ٢

 !سيبقى هيجر بعد رجوعه أو أنه سيعود إىل رشده؟
 !سريجع؟» صىل اهللا عليه وآله«أن النبي : من الذي أخرب عمر  ـ٣
 !، أم من إغامء؟ من أين سريجع، أمن سفر، أم من موت ـ٤

 ! أنه غيبته كغيبة موسى بن عمران؟:وزعمت بعض النصوص
 !مل يمت؟» صىل اهللا عليه وآله« من أين علم أن النبي  ـ٥
سيموت، بعد أن » صىل اهللا عليه وآله« من أين علم عمر أن النبي  ـ٦

 .!؟ وما معنى هذا التعبري!يظهر دينه عىل الدين كله؟
نه التي كان يطلقها ليقنع الناس بصحة ما يامأر عمر عن َّ هل كف ـ٧

 !يقول، ثم ظهر عدم صحة يشء من تلك األقوال؟
  :صالحيات عمر ـ ٣

سريجع، ويعاقب من أرجف » صىل اهللا عليه وآله« إذا كان النبي  ـ١
 !بسيفه؟عمر  بقطع أيدهيم وأرجلهم، فلامذا يتهددهم برضهبم ،بموته
 ىل خمالفاهتم؟ من الذي خول عمر معاقبة الناس ع ـ٢

  :!؟ملاذا فعل عمر ذلك ـ ٤
 أن ما فعله عمر مل يكن له أي أثر سوى إضاعة الوقت، :ومن الواضح

واحلؤول دون انتشار خرب » صىل اهللا عليه وآله«إعالن موت النبي وتأخري 
.. املبادرة إىل أي إجراء إىل حني جميء أيب بكر من السنحموته، واملنع من 
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 ..وهكذا كان
  :ِإن مات أوْ قِتلأف ـ ٥

قرأ عمرو بن » صىل اهللا عليه وآله«وحني أنكر عمر موت رسول اهللا 
َأفإن مات أو قتل انقلبتم عىل ﴿:زائدة عىل عمر وعىل الصحابة قوله تعاىل َ َ َ َُ ْ ْْ َُ َْ ِ َ َْ ِ َ

ْأعقابكم ُ ِ َ ْ َإنك ميت وإهنم ميتون﴿: ًوقرأ عليه أيضا قوله تعاىل. ﴾َ ُ ٌِّ َ ْ ُ ِّ ََّ َِ َِ َّ﴾)١(. 
ًولكن عمر بقي مرصا عىل موقفه إىل أن جاء أبو بكر، وقرأ اآلية 

ً فرتاجع عمر فورا، فلامذا أرص أوال، ثم تراجع ثانيا، مع أن اآلية ،األوىل ًً
 !؟املذكورة قرأت عليه يف املوردين

ْانقلبتم عىل أعقابكم﴿ إن آية :ًثانيا ُْ ِْ َ َ َ َْ َ َْ ً ال حتدد وقتا ملوت النبي )٢(﴾ُ
 .، ال بعد ظهور دينه، وال قبله»هللا عليه وآلهصىل ا«

 قول عمر يف رزية يوم اخلميس، حسبنا كتاب اهللا، ومنعه النبي :ًثالثا
 يستبطن اإلعرتاف بموت النبي وبقاء عمر، والناس ،من كتابة أي يشء

 ! فلامذا أنكر موته اآلن؟..بعده
  :الشيخان إىل السقيفة
أبو :  أنه بعد أن اجتمع الرجالن:»رمحه اهللا«وقد ذكر العالمة املظفر 

، مل »صىل اهللا عليه وآله«بكر وعمر، وانتهت مهزلة إنكار موت رسول اهللا 

                                     
 . من سورة الزمر٣٠ اآلية )١(
  . آل عمران من سورة١٤٤ اآلية )٢(
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 معن :حتى جاء اثنان من األوس مرسعني إىل دار النبي، ومها«يطل مقامهام 
 وكان بينهام وبني سعد اخلزرجي املرشح . وعويم بن ساعدة،بن عدي

عن بيد عمر بن اخلطاب، ولكن عمر للخالفة موجدة قديمة، فأخذ م
 يبدو عىل معن ه كانمشغول بأعظم أمر، فلم يشأ أن يصغي إليه، لوال أن

 ففزع ، إليه باجتامع األنصارَّ، فأرس»ال بد من قيام«:  إذ يقول له،هتامماإل
 .أشد الفزع

وهو اآلخر يصنع بأيب بكر ما صنع معن معه، فيرس إىل أيب بكر باألمر، 
 . أشد الفزعًضاوهو يفزع أي

فذهبا يتقاودان مرسعني إىل حيث جمتمع األنصار، وتبعهام أبو عبيدة 
 .بن اجلراح، فتامشوا إىل األنصار ثالثتهم

 وباقي املهاجرين ، ويف غري الدار من بني هاشم،أما عيل ومن يف الدار
 .بام عزم عليه أبو بكر وعمرال  و،واملسلمني، فلم يعلموا بكل الذي حدث

 ـ عىل حد الفزعأبو بكر وعمر أشد ن هذه الفتنة التي فزع هلا أمل تك
عليه « ً وأخص ما ختص عليا،تعم مجيع املسلمني بخريها ورشهاتعبريهم ـ 

 ثم بني هاشم؟، »السالم
 يف ليشاركومها ،أوليس من اجلدير هبام أن يوقفاهم عىل جلية األمر

 !ع األنصار مرسعني؟إطفاء نار الفتنة الذي دعامها إىل الذهاب إىل جمتم
 .)١(؟» ثم أبا عبيدة،دون الناسإليه   باإلرسارثم ملاذا خيص عمر أبا بكر

                                     
 .١٢١ و ١٢٠ص) نرش مكتبة الزهراء ـ قم(السقيفة للشيخ حممد رضا املظفر ) ١(



  ٩ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ١٤٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جرى يف السقيفة ويف غريها، وبعض ما وقد ذكرنا بعض ما .. هذا
باخلالفة، وبينا خطلها يف بكر  استدلوا به عىل األنصار، إلثبات أحقية أيب

 :، فصل٣٣ج» اهللا عليه وآلهصىل «األعظم  الصحيح من سرية النبي :كتابنا
 .. فراجع،ما جرى يف السقيفة

  :تهديدات عمر لألنصار
وقد هتدد عمر األنصار بالقتل يف يوم السقيفة، وحني عرب األنصار عن 
خماوفهم من املهاجرين، وطالبوا بضامنات، ولو بأن يكون منهم أمري، ومن 

 :  أمري بادر إىل اإلستنصار بالعرب، وقالاملهاجرين
ن ترىض العرب إال به، ولن تعرف العرب اإلمارة إال له، ولن ل«

 .»يصلح إال عليه
واهللا ال  «:ثم أطلق قراره احلاسم واجلازم الذي أكده بالقسم، فقال

 .»خيالفنا أحد إال قتلناه
فكثر اللغط، وارتفعت األصوات، حتى كادت احلرب تقع، وأوعد 

، وبشري بن سعد، وأسيد بن ًبعضهم بعضا، وبايع أبا بكر عمر وأبو عبيدة
ولعل عويم بن ساعدة، ومعن بن عدي، اللذين جاءا بأيب بكر .. حضري

 ً. أيضاهوعمر إىل السقيفة قد بايعا
َّومل يسم أحد لنا غري هؤالء، سوى خالد بن الوليد، وسامل موىل أيب  َ ُ
، حذيفة، مع الشك يف حضورمها يف السقيفة، فلعلهام حلقا بعض ما جرى

 . اه يف الطريقأو بايع
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 توعد نام حتى كادت احلرب أن تقع، وقدوإذا كان اإلختالف قد 
من عمر القوي واحلاسم هذا التهديد والوعيد إطالق ًبعضهم بعضا، ومع 

 !!إن البيعة أليب بكر كانت عن رىض، وإمجاع؟: كيف يقال
ويبدو أن أبا بكر وحزبه الذين ذكرنا أسامءهم، تركوا األنصار يف 

يتالومون، ويتجادلون، ويتهم بعضهم خيتلفون فيام بينهم، و سقيفتهم
ًبعضا، وخرجوا إىل املسجد، ليفاجئوا عليا  باألمر الواقع، » عليه السالم«ً

وبني » عليه السالم«وليتدبروا األمر قبل أن يصل اخلرب إىل مسامع عيل 
 ..هاشم، فيقع ما مل يكن باحلسبان

  : حيارب بالشائعة×علي 
لتجاذبات يف السقيفة، وبدأت كفة أيب بكر بالرجحان وحني بدأت ا

ًإن فيكم لرجال لو طلب هذا األمر «: عىل سعد بن عبادة قال بعض األنصار
 .)١(»عليه السالم«ً، يعني عليا »مل ينازعه فيه أحد

قد » عليه السالم«ً إن عليا :فدلت هذه الكلمة عىل أن ثمة من قال هلم
 ولكن سذاجة األنصار، ومفاجأة ..طلبهعزف عن هذا األمر، ومل يعد ي

املهاجرين هلم هبذه األمور، وتالحق األحداث مل يبق فرصة جعل األنصار 
مع أهنا . يف مأزق أعجلهم عن التأمل والتفكري يف صحة هذه الدعاوى

، أخذها له »عليه السالم«كانت بدهيية البطالن، فإن يف أعناقهم بيعة لعيل 
                                     

 ١٢٣ ص٢وتاريخ اليعقويب ج ٢٠ ص٦ج للمعتزيل البالغةرشح هنج  )١(
  .٥٧٩واملوفقيات للزبري بن بكار ص
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ولو كان عيل قد رصف . منهم يوم الغدير» ه وآلهصىل اهللا علي«رسول اهللا 
وأن يقيل . النظر بالفعل، إن كان حيق له ذلك، فعليه أن يعلنه عىل املأل

 .الناس من بيعتهم بصورة علنية
يف أعناقهم تغنيه عن طلب هذا » عليه السالم«كام أن ثبوت البيعة لعيل 

 ..األمر، وذلك واضح
نه إذا كان صاحب احلق ألعة الغدير، وربام قيل ذلك لتربير نقضهم لبي

ًقد ختىل عن حقه، فال بأس بطلب هذا األمر، حفظا لنظام األمة، وسعيا يف  ً
 ةيسياسحنكة  واألنصار مل يكونوا يف أكثرهم أهل .إبعاد اإلختالف عنها

 ..ودهاء
من نفوس » عليه السالم«ولكن هذه الشائعات مل تفلح يف اقتالع عيل 

 ..ون فيه املنقذ، واألمل الذي تسكن إليه النفوسالناس، بل بقوا ير
 أنه بعد نجاح أيب بكر يف إزاحة سعد بن عبادة، :ولذلك نالحظ

 .)١(ًال نبايع إال عليا: وضاعت الفرصة من يد األنصار هتف فريق منهم
أنه حتى الذين بادروا إىل اإلستئثار باألمر عىل وتدلنا هذه الكلمة 
 ولو هبذا املستوى من الشناعة ،»عليه السالم«لعيل كانوا يثقون بأن إساءهتم 

، وال  جتاههموالبشاعة ال تدفعه إىل التخيل عن واجبه الديني واألخالقي
                                     

 ٣٣٨ و ٣١١ ص٢٨ج  وبحار األنوار٤٤٣ ص٢ج األمم وامللوكتاريخ :  راجع)١(
  البالغةرشح هنج و٣٢٥ ص٢جالكامل يف التاريخ  و٧٨ ص٧جالغدير و

  .٨٢صاإلكامل يف أسامء الرجال  و٢٢ ص٢ج للمعتزيل
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تدعوه إىل معاملتهم بام يستحقونه من مقت، وطرد وإبعاد، بل هو اإلنسان 
 قيد هحييد عنيفرط باحلق، وال  الذي ال ،العدل احلكيم، والصفوح احلليم

 .شعرة
  :×إلفتئات على علي ا

 :وروى ابن عقبة ـ بأسناد جيد ـ عن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف
ًأن رجاال من املهاجرين غضبوا يف بيعة أيب بكر، منهم عيل والزبري، فدخال 

ومعهام السالح، فجاءمها » صىل اهللا عليه وآله«بيت فاطمة بنت رسول اهللا 
األنصار، فيهم أسيد بن حضري عمر بن اخلطاب يف عصابة من املهاجرين و

وسلمة بن سالمة بن وقش األشهليان، وثابت بن قيس بن شامس اخلزرجي، 
 .فكلمومها حتى أخذ أحدهم سيف الزبري فرضب به احلجر حتى كرسه

 واهللا ما كنت :ثم قام أبو بكر فخطب الناس، واعتذر إليهم، وقال
ًحريصا عىل اإلمارة يوما قط وال ليلة، وال سألتها ً اهللا تعاىل قط رسا وال ً

ولكني أشفقت من الفتنة وما يل يف اإلمارة من راحة، ولكني . عالنية
ًقلدت أمرا عظيام ما يل به طاقة وال يدان  إال بتقوية اهللا تعاىل، ولوددت أن ،ً

 .أقوى الناس عليها مكاين اليوم
 ما :فقبل املهاجرون منه ما قاله، وما اعتذر به، وقال عيل والزبري

ضبنا إال أنا أخرنا عن املشورة، وإنا لنرى أن أبا بكر أحق الناس هبا بعد غ
 .»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 .وإنه لصاحب الغار، وثاين اثنني
 .وإنا لنعرف له رشفه
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 .)١(بالصالة بالناس وهو حي» صىل اهللا عليه وآله«ولقد أمره رسول اهللا 
 :ونقول

  :وأبو بكر زاهد..  ـ علي متمرد١
ًهذا النص يظهر عليا بصورة املتمرد عىل صاحب احلق، والظامل له، 
ويصور أبا بكر بصورة اإلنسان املظلوم الزاهد باملناصب، احلريص عىل درء 

يف إشارة .. يتمنى لو جيد من هو أقوى منه ليتخىل له عن ذلك املقاموالفتنة، 
 ..ت أليب بكرال يملك هذه القوة التي كان» عليه السالم«ًإىل أن عليا 

 ..والزبري» عليه السالم«ثم هو يظهر تفاهة تفكري عيل 
ًويظهر أيضا أن عليا  يدلس عىل الناس يف إظهاره الزهد » عليه السالم«ً

 ..بالدنيا
 ،أو أنه ـ والعياذ باهللا ـ يكذب عىل الناس بتظاهره بأنه غضب لدينه

 .وهو إنام غضب لنفسه، ألنه أخر عن املشورة
ًعليا بصورة الذي أدركته ملسة وجدانية، فصار يعرتف ثم هو يقدم 

 ..بأحقية أيب بكر، ويقيم األدلة عىل ذلك

                                     
 ٢٤١ ص ١ الرياض النرضة ج :راجع و٣١٧ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

 ٣٧٨ و ٣٧٩صللطربي  املسرتشد : وراجع١٦٩ ص٢جوتاريخ اخلميس 
 .٣٨٣ ص٢جوإثبات اهلداة 
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  :× ـ هذا هو علي ٢
 بادر إىل مبايعة أيب بكر، »عليه السالم«ًأما بالنسبة لزعمهم أن عليا 

 :وأنه كان يستدل هلم عىل صحة خالفته بام تقدم، فنقول
عليه «ًقيقة ال يذكرون أن عليا  هؤالء املفتئتني عىل احلق واحلإن
 ..مل حيرض السقيفة» السالم

، ليهامجوه وهو يف داخل ولكن أهل السقيفة رجعوا إليه من سقيفتهم
 .بيته

عليه «أهل السقيفة إىل املسجد، وطرقوا الباب عىل عيل فقد رجع 
 وكانت زوجته فاطمة ،»صىل اهللا عليه وآله«، بعد فراغه من دفن النبي »السالم

وتناجيه،  ،أباهابكي  وكأهنا ت،وراء الباب عند القرب» عليها السالم«زهراء ال
وإذ هبم ! من الطارق؟:  وبكلامهتا األخرية، فسألت،بدموعهاوتودعه 

 ،الباب بعنف، فعرصوها بني الباب واحلائط، فرصختعليها يقتحمون 
 ..وأسقطت جنينها
 وهاَّفهربوا، وخل،  املهامجني فبادرا،صوهت» عليه السالم«فسمع عيل 

 . معدودةصل وكل ذلك يف ثوانحقد واألوجاع ، رهينة اآلالم
اف سيدة النساء، وبقي معها إىل عإلس» عليه السالم«وانرصف عيل 

 .الصباح، وهم مكتنفون باب داره
وجاء أبو بكر يف الصباح إىل املسجد، وجلس عىل املنرب، وصار الناس 

 .يبايعونه
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 .. »عليه السالم« الفرتة إىل داخل بيت عيل ولعل الزبري تسلل يف هذه
وحممد بن وجاء عمر، وخالد، وأسيد بن حضري، ومعاذ بن جبل، 

وثابت بن قيس بن شامس اخلزرجي، وسالمة بن وقش، وقنفذ، مسلمة، 
وجاؤوا . »عليهام السالم«واملغرية يف عصابة آخرين إىل بيت الزهراء وعيل 

 .» السالماعليه«ة باحلطب، وأرضموا النار بباب فاطم
ولعل الزبري خرج إليهم يف تلك اللحظة، فأخذوا سيفه فرضبوا به احلجر 

عليها «، وحاولت »عليه السالم«ثم اقتحموا البيت عىل عيل . فكرسوه
 .ًأن تدفعهم مرة أخرى، فرضبوها، وأخرجوه ملببا، لكي يبايع» السالم

ها سلامن إىل ًخلفه، فرضبوها أيضا، وأرجع» عليها السالم«فخرجت 
َثم ترك عيل . »عليه السالم«البيت بأمر من عيل  ِ  .فعاد إىل البيت.. »عليه السالم«ُ

أيام أخذت منها فدك، وتعرضت للرضب مرة أخرى أو عرشة وبعد ثامنية 
 .ً.أيضا
  : ـ إكراه الناس على البيعة٣

ىل  دخلت إمبارشة» صىل اهللا عليه وآله« ليلة الثالثاء بعد دفن النبي يفو
 وهي بلد صغري احلجم، قليل عدد السكان ـ عدة ألوف من املدينة ـ

املقاتلني، من قبائل النفاق التي كانت حول املدينة، وال سيام قبيلة أسلم، 
فقوي هبم وأخذوا مسالكها، ومألوا أزقتها، وتضايقت هبم سككها، 

قلة جانب أيب بكر، وأيقن عمر بالنرص، واختبأ املؤمنون يف بيوهتم، وهم 
الناس بعض ًقليلة جدا، وصار عمر ومجاعة معه يدورون عىل البيوت، و

ويف ذاك يوجد . يف هذا البيت يوجد اثنان: يدلوهنم عليهم، فيقولون هلم
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ثالثة، أو واحد أو أكثر، فيقتحمون عليهم البيوت، وخيرجوهنم بالقوة، 
 ..ويسحبوهنم إىل املسجد للبيعة

يف بيته من يصول به عىل املهامجني، أو » عليه السالم«ومل يكن مع عيل 
أنه يريد قتاهلم، فال شك يف أهنم سوف ال : ظهر هلمولو أنه . من ينترص به

عليه «لعيل  ً، بل هم سيقتلوهنم كيدا منهممؤمن يف املدينةيبقون عىل أي 
ن السكك كانت مشحونة باملقاتلني، وال يستطيع أحد أن يظهر ، فإ»السالم

لنرصته، » عليه السالم« عن أن يتمكن من اإللتحاق بعيل ًرأسه منها، فضال
 ..أو ليقاتل معه

عليه «ولو أن تلك الثلة القليلة من املؤمنني قتلت فعىل من سيتأمر عيل 
 وبمن سوف يقيم الدولة، وحيفظ أمن الناس، وبمن يدفع !؟»السالم

 !األعداء؟
  : ـ إشفاق أيب بكر من الفتنة٤

أنه لو ترك هذا : من الفتنة، مع أن احلقيقة هي إنه أشفق :وقال أبو بكر
، مل »صىل اهللا عليه وآله« فيه وفق توجيهات رسول اهللا تسري األموراألمر، ل

 .يبق مكان للفتنة
 .ولو أهنم مل يتهموا رسول اهللا باهلجر

 .ولو أطاعوه يف اخلروج يف جيش أسامة
 .ولو تركوه يكتب هلم الكتاب الذي لن يضلوا بعده

 .. يوم عرفة» عليه السالم«كوه ينصب هلم أمري املؤمنني ولو تر
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عليها «ولو مل يستأثر أبو بكر باألمر لنفسه، فلامذا ترضب الزهراء 
 !، ويسقط جنينها، وهي التي يغضب اهللا لغضبها؟»السالم

أزعمتم خوف  «:ًردا عىل هذه املقالة» عليها السالم«وقد قالت الزهراء 
 .)١(»سقطواأال يف الفتنة ! الفتنة؟

  : ـ أبو بكر هو األقوى٥
من هو أقوى منه عىل مكانه ّإنه كان يود أن يكون :  إن أبا بكر يقول ـ٤

 .محل مسؤولية األمارة
 من أين علم أبو بكر أنه هو األقوى من سائر الصحابة :والسؤال هو

 !عىل محل هذه املسؤولية؟
ا، وهو اجلامع وملاذا ال يكون األقوى هو الذي نصبه اهللا ورسوله هل

، فإنه هو »عليه السالم«للصفات املطلوبة فيها دون سواه، وهو عيل 
ًواألعظم جهادا،  ،األعلم، واألتقى، واألشجع واألقوى، واألزهد

                                     
 والطرائف البن ١٣٧ ص١ واإلحتجاج ج١١٦ة صدالئل اإلمام: راجع) ١(

 ومناقب أهل ٢٧٥ و ٢٣٨ و ٢٢٥ ص٢٩ وبحار األنوار ج٢٦٥طاووس ص
رشح األخبار  و١٤٣صلجوهري لالسقيفة وفدك  و٤١٧البيت للشريواين ص

 ١٦جللمعتزيل رشح هنج البالغة  و١٣٣صفدك يف التاريخ  و٣٦ ص٣ج
بن الدمشقي ال املطالب جواهر و١٤صبن طيفور البالغات النساء  و٢٥١ص
 .٦٣٦صاللمعة البيضاء  و١٦٠ ص١ج
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 .ًومؤازرة، وبذال لنفسه يف اهللا ورسوله من مجيع البرش
  : ـ صالة أيب بكر، وحديث الغار٦

فة بام زعموه من أنه صىل وأما اإلستدالل عىل أحقية أيب بكر باخلال
، وبأنه صاحب النبي »صىل اهللا عليه وآله«بالناس يف مرض رسول اهللا 

عليه «عىل أمري املؤمنني  فهو مكذوب ،يف الغار» صىل اهللا عليه وآله«
 .فال حاجة إىل اإلعادة.. بال ريب، وقد ذكرنا ذلك أكثر من مرة. »السالم

 :غري أننا نعود لتذكري القارئ بام ييل
 . إن الصالحية إلمامة اجلامعة ال تعني الصالحية إلمامة األمة:ألف
 إن الصحبة يف الغار ال تعني أن ذلك الصاحب عامل، أو شجاع، أو :ب

ليصح اإلستدالل هبا عىل أهليته لإلمامة .. تقي، أو مدبر، أو غري ذلك
 .واخلالفة
حب فاقد إن الصحبة يف الغار قد بينت وأثبتت أن ذلك الصا:  قلنا:ج

بل إن آية الغار قد أظهرت .. ألبسط األمور التي تؤهله ألدنى مقام
الصحيح من سرية النبي : موجبات القدح فيه، كام أوضحناه يف كتابنا

 ..»صىل اهللا عليه وآله«األعظم 
  :التدليس غري املقبول

 انحاز هذا »صىل اهللا عليه وآله« وملا قبض رسول اهللا :قال ابن إسحاق
 واعتزل عيل بن ،األنصار إىل سعد بن عبادة يف سقيفة بني ساعدةاحلي من 

أيب طالب، والزبري بن العوام، وطلحة بن عبيد اهللا يف بيت فاطمة، وانحاز 
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بقية املهاجرين إىل أيب بكر، وانحاز معهم أسيد بن حضري يف بني عبد 
 .األشهل

 سعد  إن هذا احلي من األنصار مع:فأتى آت إىل أيب بكر وعمر فقال
 وقد انحازوا إليه، فإن كان لكم بأمر الناس ،بن عبادة يف سقيفة بني ساعدة

 .حاجة فأدركوا قبل أن يتفاقم أمرهم
 قد أغلق ، يف بيته مل يفرغ من أمره»صىل اهللا عليه وآله«ورسول اهللا 
 .دونه الباب أهله
انطلق بنا إىل إخواننا هؤالء حتى ننظر ما :  فقلت أليب بكر:قال عمر

 .)١(م عليهه

                                     
أخرجه البيهقي يف الدالئل :  وقال يف هامشه٣١١ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

 وانظر ترمجة محاد يف ٢٥٢ص ٥والنهاية ج وابن كثري يف البداية ٢٢٩ص ٧ج
 ١ج والضعفاء للعقييل ٢٨ص ٣جالبخاري يف التاريخ و ٥٩٨ص ١جامليزان 

للبالذري أنساب األرشاف  و٢٥٢ص ١جن البن حبان و واملجروح٣٠٨ص
السرية : وراجع ٢٦٤ص ٢ ج)ط دار الفكر( و ٥٨٣ ص١ج) ط دار املعارف(

مسند و ٢٧ ص٨جصحيح البخاري : وراجع ١٠٧١ ص٤جبن هشام الالنبوية 
 تاريخ اإلسالم  و١٤٢ ص٨جلبيهقي لالسنن الكربى و ٥٥ ص١ج محدأ
 ٢ج األمم وامللوكتاريخ و ٣٢٧ ص٢ج التاريخ الكامل يفو ٦ ص٣جلذهبي ل

 ١٥٤ ص٢ج بن حبانالالثقات و ٢٨٢ ص٣٠جتاريخ مدينة دمشق و ٤٤٦ص
=  ٤جري ـبن كثالة ـرية النبويـالسو ٢٣ ص٢ج البالغـة للمعتزيلج ـرشح هنو
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 : ونقول
مل يعتزل أهل السقيفة يف بيت فاطمة، بل كان » عليه السالم«ًإن عليا 

 ـ »صىل اهللا عليه وآله«ًمنشغال بتغسيل وجتهيز رسول اهللا » عليه السالم«
بالقرب منه يلبون كانوا  وبعض بني هاشم حسب ترصيح الرواية نفسها ـ

 ..ما يطلبه منهم
 وحلق هبم أربعة أو مخسة ،وس واخلزرجوأهل السقيفة هم زعامء األ

 منهم، ومل يرض ًاواحدهاجرون  هؤالء املوبايعأشخاص من املهاجرين، 
 ومعهم بضعة رجال ،ٍأكثر األنصار آنئذ بذلك، ثم خرج أولئك املهاجرون

فصاروا من األنصار إىل املسجد، فلحق هبم غريهم يف الطريق ويف املسجد، 
 ..يف بيتهام»  السالمامعليه«ًعليا وهامجوا الزهراء، ومجاعة، 

 أو يف ،وأما سائر الناس، فهم إما يف بيوهتم، وهم األكثر، أو يف املسجد
 ..أو يف غري ذلك من شؤونأعامهلم، 

  :خطبة أيب بكر
 :إن الذين وردوا عىل األنصار هم

 . أبو بكر بن أيب قحافة ـ١
 . عمر بن اخلطاب ـ٢

                                     
 ٧ ص٢٤جعمدة القاري و ٤٤٢ ص٥جلصنعاين لاملصنف و ٤٨٨ص= 
  .٣٠٨ و ٣٠٢ ص٣جألنوار خالصة عبقات ا و٥٦صالصوارم املهرقة و
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 . أبو عبيدة ـ٣
ً أيضا، وربام أضيف خالد.. ىل أيب حذيفةًا مو سامل:وأضاف بعضهم
 ..ولعلهام جاءا متأخرين

وقد استطاع هؤالء بمساعدة أسيد بن حضري، وعويم بن ساعدة، 
ا األوس واخلزرج ما كانوا يرونه وومعن بن عدي، وبشري بن سعد أن يبتز

 ..يف أيدهيم
و ومل يكلفهم احلصول عىل هذا األمر سوى كلامت يسرية أوردها أب

ن هذا األمر إن تطاولت إليه اخلزرج مل تقرص عنه إ« :بكر، وهي التالية
 وإن تطاولت إليه األوس مل تقرص عنه اخلزرج، وقد كانت بني ،األوس

 . وجراح ال تداوى،احليني قتىل ال تنسى
 وجيرحه ، يضغمه املهاجري،فإن نعق منكم ناعق جلس بني حليي أسد

 .األنصاري
ر من ال ينكر فضلكم يف الدين، وال سابقتكم وأنتم يا معرش األنصا

 وجعل إليكم ،ولرسولهًالعظيمة يف اإلسالم، رضيكم اهللا أنصارا لدينه 
هجرته، وفيكم جلة أزواجه وأصحابه، فليس بعد املهاجرين األولني عندنا 

 .)١(» وأنتم الوزراء،بمنزلتكم، فنحن األمراء
                                     

 ٤٥٧ ص٢تاريخ األمم وامللوك ج:  وراجع١٨١ ص٣البيان والتبيني ج: راجع) ١(
:  وراجع٣٢٩ ص٢جالكامل يف التاريخ  و٣٣٥ ص٢٨ج وبحار األنوار

 .٥٧١ ص٨جبن أيب شيبة الاملصنف 
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 :يلونوضح بعض مرامي هذه اخلطبة عىل النحو التا
برشوة شكلية لألنصار، حني ذكر فضلهم أبو بكر خطابه  بدأ  ـ١

فأرىض بذلك غرورهم، .. خوسابقتهم، واعتربهم أول من آمن ونرص، إل
نصافهم، وليس بصدد يريد إأنه ب إليه، وأوحى هلم واستامل الكثريين منهم

 ..التنافس معهم، ومفاخرهتم
ألنصار يف درجة تيل جعل اقدم املهاجرين عليهم، وو فإذا عاد  ـ٢

 فلن يتهم بالتعصب لفريقه، ويكون قد مهد السبيل لرتتيب اآلثار درجتهم،
 .. طبيعية ومقبولةالنتيجة تأيت تلكعىل هذا التقديم، من أسهل طريق، و

 وقد حرص عىل أن ال يطلق تفضيله للمهاجرين، ألن ذلك  ـ٣
 .م فخص منهم املهاجرين األولني بالتقدي،سيكون غري مقبول

، بل أزاحهم بطريقة حتاشى أي تعبري يدل عىل استبعاد األنصار ثم  ـ٤
 ..نحن األمراء، وأنتم الوزراء: أنه يريد مشاركتهم، حني قال هلمبتوحي 
 ثم أذكى طموح بعض األنصار، واستفزهم ملناوأة سعد بن عبادة  ـ٥

فها ومنافسته، حني حرك فيهم عرقهم القبيل وعصبيتهم العشائرية التي وص
 أن األمري إن كان من األوس، فلن ترىض به :ث ذكرحي ..تنةمنالنبي بأهنا 

 .اخلزرج، وكذلك العكس
، ترات اجلاهلية، وبام كان بينهم من حروب وبإحن ثم ذكرهم  ـ٦

 ! فادعى هلم أهنا ال تنسى؟،وآالم وجراح
مع أن اإلسالم كان قد أمخدها، وكان البلسم الشايف هلا، لو التزموا 

 ..اليمه، ومفاهيمهبتع
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ستضعاف العميل لسعد إل ا هذاأمر سعد، ثم أكدبذلك  فضعف  ـ٧
، واعتربه هو وكل من يطلب ً عمر، وأهان سعداولألنصار حني هتددهم

 ..ًهذا األمر من األنصار ناعقا
ً خطوة أخرى، فجعل املهاجرين حكاما عىل  أبو بكر ثم تقدم ـ٨

زلون وينصبون، وأخرج األنصار  ويع،الناس، يقررون ألنفسهم ولغريهم
 .عن دائرة املشاركة يف اإلختيار

هنم أولياء اهللا بأ ثم استدل عىل أحقية املهاجرين من األنصار  ـ٩
غرباء عن هذا األمر،  فأسقط بذلك حجج األنصار، وجعلهم ،وعشريته

وهو ما ال . . بصدد إعادة حكم اجلاهليةًمتهام إياهم بأهنممدلني بباطل، 
 .نهم أحد من املسلمنييرضاه م
 والتعقل والتدبري ، موقف األنصار عن دائرة احلكمة ثم أخرجـ١٠
 ً ليصبح إفسادا ألمر الناس، ومن أعامل الفتنة،السليم
يف  وبذلك يصبح األنصار موضع التهمة، ويثري الشك والشبهة  ـ١١
لدى كل من يرغب بمساعدهتم والكون إىل جانبهم، فإنه يصبح أمرهم 

 . مثلهم بإثارة الفتنةًمتهام
 ، األنصار يف أن تستقيم هلم األمورإىل نفوس ثم أدخل اليأس ـ١٢

 .حني قرر أن العرب ال تدين إال هلذا احلي من قريش
وعمر بن اخلطاب أيضا:  

ثم جاء عمر بن اخلطاب ليؤكد ذلك التهديد والوعيد، وسائر املضامني التي 
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 : بقولهمنا أمري ومنكم أمري:  أحد األنصارًسجلها أبو بكر، فقال جميبا عىل مقولة
ال جيتمع اثنان يف قرن، واهللا ال ترىض العرب أن يؤمروكم ونبيها من «

غريكم، ولكن العرب ال متتنع أن تويل أمرها من كانت النبوة فيهم، وويل 
 .أمورهم منهم

 .ولنا بذلك عىل من أبى من العرب احلجة الظاهرة، والسلطان املبني
ازعنا سلطان حممد وإمارته، ونحن أولياؤه وعشريته إال مدل من ذا ين

 .)١(»بباطل، أو متجانف إلثم، أو متورط يف هلكة
وبعد أن أظهر بشري بن سعد اقتناعه بحجة أيب بكر وعمر، وتسليمه 
بأن ال نصيب لألنصار يف احلكم واحلاكمية، بادر أبو بكر إىل إظهار زهده 

أنه ينأى بنفسه عن هذا املقام، وأنه ب توحي يف هذا األمر، والتحدث بطريقة
قد : ًإنام كان يتكلم ملجرد إحقاق احلق، فقال مشريا إىل عمر، وإىل أيب عبيدة

 .رضيت لكم أحد هذين الرجلني، فأهيام شئتم فبايعوا
 سريدان األمر إليه، ربام ألهنم كانوا امهذا مع علمه بأهنأبو بكر لقد قال 

 . متفقني عىل ذلك
                                     

 ٣٤٥ و ١٨١ ص٢٨ج  وبحار األنوار٩٢ ص١جلطربيس لحتجاج اإل: راجع) ١(
  و٦٠صلجوهري لالسقيفة وفدك و ٩ ص٦ج للمعتزيل غةالبالرشح هنج و

 ١ج )تحقيق الزينيب( مامة والسياسةاإل و٤٥٧ ص٢ج األمم وامللوكتاريخ 
لرشيف املرتىض لمامة الشايف يف اإل و٢٥ ص١ج )تحقيق الشرييب( و ١٥ص
 .٢٤٨ ص١جلقريش ل» عليه السالم«حياة اإلمام احلسني  و١٨٨ ص٣ج
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 ..  ألكثر من سبب، لعلمه بعدم جرأهتام عىل القبول بالتقدم عليهوربام
قريبه ًوهكذا كان، فبايعاه وسبقهام بشري بن سعد بالبيعة، وبايعه أيضا 

أسيد بن حضري، وعويم بن ساعدة، ومعن بن عدي، وسامل موىل أيب حذيفة 
 .فيام قيل

 إىل وترك هؤالء سقيفة أولئك، ليواصلوا فيها نزاعاهتم، وخرجوا
 وذلك بوضعهم  ومجاعات آخرين،مر عيل وبني هاشم،أاملسجد ملعاجلة 

ثمرة، بل ال ال إهيامهم بأنه أمام األمر الواقع، ومواجهتهم بأمر قد قيض، و
 . وال للعودة عنه،جمال للنقاش فيه

  :الذين مل يبايعوا أبا بكر
وبعد كل العنف الذي مارسه الذين بايعوا أبا بكر، ورغم كل 

وبعد مرور أيام كثرية قضوها يف الرتهيب .. م وهتديداهتمحشوده
 بنو هاشم، وعيل، :ختلف عن بيعة أيب بكر مجاعة منهموالرتغيب، فقد 

والعباس، والفضل بن العباس، وعتبة بن أيب هلب، وسعد بن عبادة، 
وسلامن، وعامر، واملقداد، وأبو ذر، وأيب بن كعب، وسعد بن أيب وقاص، 

 والرباء بن عازب، وخزيمة بن ثابت، وفروة بن عمرو والزبري، وطلحة،
 .)١(األنصاري، وخالد بن سعيد بن العاص

                                     
 ٦٤ ص٣ج) ط أخرى(و  ٢٥٩ ص٤العقد الفريد ج و٣٠١ ص٢مروج الذهب ج) ١(

 عن اجلوهري، ١٣٤ ـ ١٣٠ ص٢وج ١٣١ ص١ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج
=  ٢٠٨ ص٣ج) ط دار املعارف( وتاريخ األمم وامللوك ٢٢٢ ص٣وأسد الغابة ج
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 .)١(ًوالذين بايعوه إنام بايعوه كرها
  :بيعة أيب بكر فلتة

إن بيعتي كانت فلتة وقى اهللا  «:ومن املقوالت املشهورة قول أيب بكر
 .)٢(»رشها، وخشيت الفتنة

 وصف بيعة أيب بكر بأهنا كانت فلتة كام كام أن عمر يف أيام خالفته قد
 .)٣(سيأيتتقدم و

                                     
 ٢ج) ط الغري( وتاريخ اليعقويب ٣٣١ و ٣٢٥ ص٢والكامل يف التاريخ ج= 
ط البهية ( والسرية احللبية ٢٤٤ ص٢عوايل ج وسمط النجوم ال١٠٥ و ١٠٣ص

الرياض النرضة :  وراجع١٥٦ ص١ واملخترص أليب الفداء ج٣٥٦ ص٣ج) بمرص
 ١١ج )هبامش الكامل( وابن شحنة ١٨٨ص ١ج وتاريخ اخلميس ١٦٧ص ١ج

 .١١٢ص
 و ٤٠ و ١٩ و ١١ و ٩ ص٦ وج٢١٩ ص١البالغة للمعتزيل جرشح هنج : راجع) ١(

 .٤٩ و ٤٨ و ٤٧
 وأنساب األرشاف ٤٧ ص٦ وج٥٠ ص٢البالغة للمعتزيل جرشح هنج : جعرا) ٢(

: وراجع.  عنه٣١٤ ص١٢ وسبل اهلدى والرشاد ج٥٩٠ ص١البالذري ج
 ٣٣٧صلسيد رشف الدين لاملراجعات  و١٥٤صلشريازي لكتاب األربعني 

 .٤٦صلجوهري لالسقيفة وفدك و
) ن الزنا إذا أحصنتكتاب احلدود، باب رجم احلبىل م(صحيح البخاري :  راجع)٣(

 = ٢٣ ص٢البالغة للمعتزيل جرشح هنج  و٢٠٩ ص٨ج) ط حممد عيل صبيح(



  ٩ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ١٦٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .حكامإ ما وقع من غري :والفلتة
 جيوز أن يريد هبا اخللسة، وبمعنى أن اإلمامة يوم السقيفة مالت :وقيل

ً ولذلك كثر فيها التشاجر، فام قلدها أبو بكر إال انتزاعا ،إىل توليتها األنفس
 .من األيدي

 ،ة بأن تكون مثرية للفتن، فعصم اهللا من ذلكومثل هذه البيعة جدير
 .)١(ووقى رشها

 :اإلكراه يف بيعة أيب بكر

صورة للعنف الذي رافق بيعة » رمحه اهللا«وقد رسم العالمة األميني 

                                     
 ٤ج) ط دار اجليل( والسرية النبوية البن هشام ٤٧ ص٦ وج٢٩ و ٢٦و = 
ط دار ( وتاريخ األمم وامللوك ٤٦٦ ص٣ والنهاية البن األثري ج٢٢٦ص

سان العرب  ول٣٢٧ ص٢ والكامل يف التاريخ ج٣٠٥ ص٣ج) املعارف بمرص
) ط املحمدية( والصواعق املحرقة ٥٦٨ ص١ وتاج العروس ج٣٧١ ص٢ج

 و ٣٦٠ ص٣ والسرية احللبية ج٦٧ وتاريخ اخللفاء ص٣٦ و ٣٤ و ١٢ و ٨ص
 والرياض النرضة ١٥ ص٥ وأنساب األرشاف ج٥٥ ص٦ ومسند أمحد ج٣٦٣

 ومتام املتون للصفدي ٤٤ و ٤٢ ص٢ وتيسري الوصول ج١٦١ ص١ج
 ١ والتمهيد للباقالين ج٢٢ ص١ج) ط دار املعرفة(والنحل  وامللل ١٣٧ص
  .١١٦ص

  .٥٠ ص٣ والفائق للزخمرشي ج٣١٨ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج:  راجع)١(
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 :أيب بكر، نحاول أن نلخصها عىل النحو التايل
: ً حدا جعل عمر بن اخلطاب يقول السقيفةبلغت األمور يفلقد 

 .»ًقتل اهللا سعدا، إنه منافق أو صاحب فتنةًاقتلوا سعدا «
لقد مهمت أن أطأك حتى  «: لهلا وق،عىل رأسه) عمر(وقد قام الرجل 

 .)١(» أو عيونك،تندر عضوك
يف ت وجعلئن حصصت منه شعرة ما ر «:فيتلقاه قيس بن سعد بقوله

 .)٢(»فيك واضحة، أو جارحة
 .  حسبام ورد»..واهللا ما خيالفنا أحد إال قتلناه «:ل عمراثم ق

 ..وارتفعت األصوات حتى كادت احلرب أن تقع
واهللا ال يرد عيل أحد ما أقول  «:وينتيض احلباب بن املنذر سيفه ويقول

 .» بالسيفتهإال حطم
 . إذن يقتلك اهللا:فيقال له

                                     
 ٣ وتاريخ األمم وامللوك ج٨٦ ص٤ والعقد الفريد ج٥٦ ص١مسند أمحد ج) ١(

 ٤ والسرية النبوية البن هشام ج٤٥٩ ص٢ج) مؤسسة األعلميط ( و ٢٢٢ص
 ٣٥٩ ص٣ والسرية احللبية ج١٦٤ و ١٦٢ ص١الرياض النرضة ج و٣٣٩ص

 .٣٣٦ ص٢٨ج بحار األنوار: وراجع. ٤٨٢ ص٣ج) ط دار املعرفة(و 

 ٤٥٩ ص٢ج) مؤسسة األعلميط ( و ٢٢٢ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ٢(
 ١٩٠ ص٣جلرشيف املرتىض  لالشايف يف االمامة و٣٥٩ ص٣والسرية احللبية ج

 .٧٦ ص٧ وج٣٦٩ ص٥جالغدير و ٦٨ص التنكابني لرسايبلسفينة النجاة و
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 .)١( بل إياك يقتل:فيقول
 .)٢( ووطئ يف بطنه، ودس يف فيه الرتاب،فأخذ

ميكم بكل ما يف كنانتي من نبل، وأخضب  أر،أما واهللا «:وآخر ينادي
منكم سناين ورحمي، وأرضبكم بسيفي ما ملكته يدي، وأقاتلكم مع من 

 .)٣(»معي من أهيل وعشرييت

                                     
 ٨٦ ص٤ والعقد الفريد ج١٩٨ ص٣ والبيان والتبيني ج٥٦ ص١مسند أمحد ج) ١(

 وعن ١٥ ص١ واإلمامة والسياسة ج٣٣٩ ص٣والسرية النبوية البن هشام ج
 و ٢٢٣ و ٢٢٠ ص٣ وتاريخ األمم وامللوك ج٢٥٦ ص٦صحيح البخاري ج

 ٣٣٠ ص٢لكامل يف التاريخ ج وا٤٥٧ ص٢ج) مؤسسة األعلميط (
 ٧ وج٢٤٦ ص٥ والبداية والنهاية ج٢٠٤ و ٢٠٢ ص١والرياض النرضة ج

رشح  و٤٥ ص٢ وتيسري الوصول ج٢٥٦ ص١ وعن صفة الصفوة ج١٤٢ص
 ٣٥٨ ص٣ والسرية احللبية ج٩ ص٦ وج٣٨ ص٢البالغة للمعتزيل جهنج 

  ٣٢٥ ص٢٨ج وبحار األنوار
 .٧٦ ص٧جالغدير  و٤٠ ص٦البالغة للمعتزيل جرشح هنج ) ٢(
) تحقيق الشرييب(و  ١٧ ص١ج )تحقيق الزينيب(بن قتيبة المامة والسياسة اإل) ٣(

 ٢جالكامل يف التاريخ  و٢٢٢ ص٣وتاريخ األمم وامللوك ج ٢٧ ص١ج
والسرية  ٧٦ ص٧ جالغدير و٣٩ ص٢البالغة للمعتزيل جرشح هنج و ٣٣١ص

مامة يف يف اإلالشا و٤٨٣ ص٣ج) ط دار املعرفة( و ٣٥٩ ص٣احللبية ج
 .١٩١ ص٣ج لرشيف املرتىضل
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 .)١(»إين ألرى عجاجة ال يطفئها إال دم «: آخر يقولو
 .»ال أغمده حتى يبايع عيل «:ويستل الزبري سيفه، ويقول

 .»عليكم بالكلب «:فيقول عمر
 . )٢( فيكرس، سيفه من يده، ويرضب به احلجرفيؤخذ

، ويرضب أنف احلباب بن املنذر )٣( يف صدرهُعَفْدُكام أن املقداد ي
 .)٤(َُرسْكُوي

                                     
رشح  و٣٩صلجوهري لالسقيفة وفدك  و٧٦ ص٧ج و٢٥٣ ص٣الغدير ج) ١(

 ٢ج األمم وامللوكتاريخ  و٤٤ ص٢ وج٢٢١ ص١جللمعتزيل  البالغةهنج 
 ٢٨جبحار األنوار :  وراجع٣٢٦ ص٢جالكامل يف التاريخ  و٤٤٩ص
» عليه السالم«م احلسني حياة اإلما و١٠٤صفدك يف التاريخ  و٣٢٨ و ٣٢٧ص

 .٢٥٢ ص١جلقريش ل
 والرياض ٢٠٣ ص٣ وتاريخ األمم وامللوك ج١٨ ص١اإلمامة والسياسة ج) ٢(

 ١٥٦ ص٢ وج١٧٤ ص١البالغة للمعتزيل جرشح هنج  و٢٠٧ ص١النرضة ج
 ٩٥ ص١جلطربيس لحتجاج اإل و٤٩صلمفيد لاألمايل  و٤٧ و ١١ ص٦وج

  .١٨٤ ص٢٨ج وبحار األنوار
كتاب األربعني  و١٤٦صلشريازي لكتاب األربعني  و٥٨ص املهرقة الصوارم) ٣(

 .١٧٤ ص١ج للمعتزيل البالغةرشح هنج  و٢٦٦صلامحوزي ل
كتاب األربعني  و١٧٤ ص١ج للمعتزيل البالغةرشح هنج  و٣٦٨ ص٥جالغدير ) ٤(

 .٢٦٦صلامحوزي ل
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بعث عمر بن اخلطاب إىل أن أبا بكر األدهى من ذلك كله و ُّواألمر
 .إن أبوا فقاتلهم: وقال له» عليها السالم«بيت الزهراء 

:  يرضم عليهم الدار، فلقيته فاطمة فقالتفأقبل بقبس من نار عىل أن
 !؟»يا بن اخلطاب، أجئت لتحرق دارنا«

 .)١(»نعم، أو تدخلوا فيام دخلت فيه األمة «:قال
 .»لتخرجن إىل البيعة، أوألحرقنها عىل من فيها «:وقال هلم عمر
 .»إن فيها فاطمة «:فقيل له
 .)٢(»وإن «:فقال

                                     
 ٤ وأعالم النساء ج١٥٦ ص١ وتاريخ أيب الفداء ج٨٧ ص٤العقد الفريد ج) ١(

بن الالطرائف  و١١ حوادث سنة ١٨٩ ص١روضة املناظر ج:  وراجع١١٤ص
هنج  و٧٧ ص٧جالغدير  و٣٣٩ ص٢٨ ج وبحار األنوار٢٣٩صطاووس 
هنج  و٢٤٦ص لمرنديلجممع النورين  و٢٧٢ ص٥جلمحمودي لالسعادة 

 ٢٢٨ص) األصل(إحقاق احلق  و٢٧١صلعالمة احليل لاحلق وكشف الصدق 
 ٥جالبداية والنهاية : وراجع. ٥٤٤ ص٢٥ج) تامللحقا( رشح إحقاق احلق و

والرياض النرضة  ٢٦ص) سرية اخللفاء الراشدين( وسري أعالم النبالء ٢٥٠ص
 .٢٤١ ص١ج

 ٤٤٣ ص٢ج) مؤسسة األعلميط ( و ٢٠٢ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ٢(
 ٦ وج٥٦ ص٢البالغة للمعتزيل جرشح هنج  و١٩ ص١واإلمامة والسياسة ج

 = ٧٣و  ٥٣ص لجوهريلالسقيفة وفدك  و١١٤ ص٤ج وأعالم النساء ٤٨ص
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، وأسقطوا جنينها يف هذا »عليها السالم«ثم إهنم رضبوا الزهراء 
حتى رأى الدخان خيرج من » عليه السالم«، ومل يبايع عيل )١(السبيل

 .)٢(بيته

                                     
كتاب و ٤٠٢صبناء املقالة الفاطمية  و٢٣٨صبن طاووس الالطرائف و= 

 ٣٢١ و ٣١٥ ص٢٨ج  وبحار األنوار١٥٥ و ١٥١صلشريازي لاألربعني 
 .٨٦ و ٧٧ ص٧ وج٣٧١ و ٣٦٩ ص٥ج الغديرو

 .١٤٣ ـ ١٣٢ ص٢ج» عليها السالم«مأساة الزهراء : راجع كتابنا) ١(
 ١١٨ و ١١٧ ص١ وتاريخ اإلسالم للذهبي ج١٣٧ ص٢تاريخ اليعقويب ج) ٢(

 ٢٦٨ ص٤ والعقد الفريد ج٣٦٨ و ٣٦٧ و ٣٥٩ ص٢وإثبات اهلداة ج
 وسري أعالم ١٨ ص١ واإلمامة والسياسة ج١٦١واإليضاح البن شاذان ص

 ٢٨٨ وجمموع الغرائب للكفعمي ص١٧ص) سري اخللفاء الراشدين(النبالء 
 ١البالغة للمعتزيل جرشح هنج  و٣٠١ ص٢ وج٤١٤ ص١جومروج الذهب 

 ٢٠ وج٤٦ و ٤٧ ص٢ وج٥١ ص٦ وج١٦٤ و ١٦٨ ص١٧ وج ١٣٠ص
 ٨٢ واإلمامة ص٢١٥ ص٢ وج١٠٩ ص٣ وميزان اإلعتدال ج١٧ و ٢٤ص

توجد نسخة مصورة منه يف مكتبة املركز اإلسالمي للدراسات يف ) خمطوط(
ط  (٤٣٠ ص٣وامللوك ج وتاريخ األمم ١٨٩ ص٤ولسان امليزان ج. بريوت
 والرسائل ٦٣٢ و ٦٣١ ص٥ وج١٢٥ ص٣وكنز العامل ج) املعارف

ومنتخب كنز العامل . ٤٧١ و ٤٧٠ص) رسالة طريق اإلرشاد(االعتقادية 
 .                                                          = ١٧١ ص٢ج) مطبوع هبامش مسند أمحد(
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من ظلم » عليهام السالم«ما القاه عيل والزهراء » رمحه اهللا«ثم يذكر 
 .، فراجع كالمه)١(واضطهاد يف هذا السبيل

                                     
ص  ٣ ق٢ج) خمطوط( وضياء العاملني ٦٢ ص١ين جاملعجم الكبري للطربا: وراجع= 

 والسبعة من ٩١ عن العديد من املصادر والنص واإلجتهاد ص١٠٨ و ٩
 وعن ٧٩ ص٢ ومعامل املدرستني ج١٧٠ ص٧ والغدير ج١٧ و ١٦السلف ص

 . ومرآة الزمان) ترمجة أيب بكر(تاريخ ابن عساكر 
 ٣٠ار األنوار ج وبح٢٢٧ وأنوار امللكوت ص١٢٤ ص٢زهر الربيع ج: وراجع

 وحديقة ٧٩ ونفحات الالهوت ص٣٥٢ و ١٤١ و ١٣٨ و ١٣٦ و ١٢٣ص
 ١ ق٣ ودالئل الصدق ج٣٤٠ ص١ وتشييد املطاعن ج٢٥٢ ص٢الشيعة ج

 . ٣٢ص
 والشايف للمرتىض ٢٤ ص٢ وحياة الصحابة ج١٧٣ و ١٧١ ص١اخلصال ج: وراجع
 وهنج. ٣٤١ و ٣٤٠ ص١ ق٢٠واملغني لعبد اجلبار ج. ١٣٨ و ١٣٧ ص٤ج

 ).وإن مل يرصح هبا (١٩٤ واألموال أليب عبيد ص٢٦٥احلق ص
وجتريد  ١٧٠ ص٣ وتلخيص الشايف ج٢٠٣ ص٥جممع الزوائد ج: ًوراجع ايضا

 ومفتاح الباب ٤٠٣ وكشف املراد ص٤٠٢اإلعتقاد لنصري الدين الطويس ص
 وتقريب ١٩٩ص) حتقيق مهدي حمقق(للعربشاهي ) أي الباب احلادي عرش(

 واللوامع اإلهلية يف املباحث الكالمية للمقداد ٣٦٧و  ٣٦٦املعارف ص 
 .٢٨٠ ومنال الطالب ص١٢٢ ص١٣ وخمترص تاريخ دمشق ج٣٠٢ص

 .٨٢ ـ ٧٧ ص٧الغدير ج) ١(
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  :، وأربعة آالف مقاتلكبس الناس يف بيوتهم
ة عىل ممارسة املتغلبني اجلدد أقسى أنواع تقدمملقد دلت النصوص ال

 :نضيف إليها ما ييلكراه الناس عىل البيعة، وإلاحلثيث سعيهم عىل القهر، و
 : عن عبداهللا بن عبد الرمحن قال ـ١
أال إن أبا بكر : إن عمر احتزم بإزاره، وجعل يطوف باملدينة، وينادي«

 .اس عليه فيبايعونقد بويع له، فهلموا إىل البيعة، فينثال الن
فعرف أن مجاعة يف بيوت مسترتون، فكان يقصدهم يف مجع كثري 
ويكبسهم، وحيرضهم املسجد، فيبايعون، حتى إذا مضت أيام أقبل يف مجع 

 .».. الخ»عليه السالم« عيل بن أيب طالب كثري إىل منزل
اب عيل والزهراء ثم تذكر الرواية إحضارهم احلطب إلحراق ب

 .)١(..عىل من فيه» معليهام السال«
ُملببا يعتل ـ أي جير » عليه السالم« أنه قد جيء بعيل : ذكر الطربيس ـ٢ ًَ ْ ُ

وعمر قائم بالسيف عىل رأسه، ومعه خالد وأبو عبيدة، «بعنف ـ إىل أيب بكر 
وسائر الناس قعود، . وسامل، واملغرية، وأسيد بن حضري، وبشري بن سعد

 . »ومعهم السالح
وهو يقبضها، حتى » عليه السالم«ُّ أهنم مدوا يد عيل :ثم تذكر الرواية

                                     
 .٢٠٤ ص٢٨وبحار األنوار ج ٢٠٢ ـ ٢٠١ ص١اإلحتجاج ج: راجع) ١(
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 .)١(بايع بايع: وضعوها فوق يد أيب بكر، وصيح يف املسجد
 وقد جاء يف حديث اإلثني عرش، الذين احتجوا عىل أيب بكر،  ـ٣

 :ونصحوه بالرتاجع عام أقدم عليه، ما ييل
ل عمر سيفه، فنزل أبو بكر من املنرب، فلام كان يوم اجلمعة املقبلة، س«
ًال أسمع رجال يقول مثل مقالته تلك إال رضبت عنقه، ثم مىض : ثم قال

ن سيوفهم حتى أخرجوا يهو وسامل، ومعاذ بن جبل، وأبو عبيدة، شاهر
 .)٢(» وأصعدوه املنرب،أبا بكر

اثنا عرش : ًوسيأيت هذا احلديث مفصال يف اجلزء التايل حتت عنوان
 .ًصحابيا حيتجون عىل أيب بكر

 :ًقال الصدوق بعد ذكره الحتجاجات اإلثني عرش رجال املشار إليهاو
أن أبا بكر : »صىل اهللا عليه وآله«فأخرب الثقة من أصحاب رسول اهللا «

جلس يف بيته ثالثة أيام، فلام كان اليوم الثالث أتاه عمر بن اخلطاب، وطلحة، 
وقاص، وأبو والزبري، وعثامن بن عفان، وعبد الرمحن بن عوف، وسعد بن أيب 

عبيدة بن اجلراح، مع كل واحد منهم عرشة رجال من عشائرهم، شاهرين 

                                     
 ٢٧٦ ـ ٢٧٠ ص٢٨، وبحار األنوار ج فام بعدها٢١٣ ـ ٢١٢ ص١اج جاإلحتج) ١(

ختريج :  وراجع٥٨٧ ص٢وكتاب سليم بن قيس ج ١١٠صألحزان بيت او
 . فإنه أشار إىل العديد من املصادر٩٦٦ ـ ٩٦٥ ص٣احلديث يف ج

معجم و ٩٨ ص١٠جلتسرتي لقاموس الرجال  و٦٦كتاب الرجال للربقي ص ) ٢(
 .٢٠٣ ص١٩جلسيد اخلوئي لرجال احلديث 
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 : السيوف، فأخرجوه من منزله، وعال املنرب، وقال قائل منهم
واهللا، إلن عاد منكم أحد فتكلم بمثل الذي تكلم به لنمألن أسيافنا «

 .)١(»فجلسوا يف منازهلم، ومل يتكلم أحد بذلك. منه
 بسبب اإلرتباط الذهني ،ًهنا قد يكون سهوا من الرواة الزبري ُرْكِوذ

 .بينه وبني طلحة
وقد رواه ابن ..  فإن هذا احلديث مروي بعدة طرق:ومهام يكن من أمر

طاووس عن أمحد بن حممد الطربي، املعروف باخللييل، وعن حممد بن جرير 
، )٢(»عليهم السالم«الطربي، صاحب التاريخ، يف كتاب مناقب أهل البيت 

 .)٣(»..الخ.. إعلم أن هذا احلديث روته الشيعة متواترين«: وقال
ته ثالثة فجلس أبو بكر يف بي «:وقد ذكر السيد هذه الرواية لكنه قال

 .. و..  وأيام، فأتاه عمر وعثامن
ً فأتاه كل منهم متسلحا يف قومه حتى أخرجوه من بيته، ثم :إىل أن قال

واهللا، لئن عاد أحد : قال قائل منهمأصعدوه املنرب، وقد سلوا سيوفهم، ف
ه، فأحجم ـا منـم به رعاع منكم باألمس لنمألن سيوفنـمنكم بمثل ما تكل

                                     
 .٢١٩ ـ ٢١٣ ص ٢٨ ج بحار األنوار : وراجع٤٦٥ ص ٢اخلصال ج ) ١(

بحار  و٣٣٥ص)  اجلزائريـمؤسسة دار الكتاب ط ( و ١٠٨اليقني ص : راجع) ٢(
 .٢١٤ ص٢٨ جاألنوار

مؤسسة دار ط ( و ١١٣ و ١٠٨ ص »عليه السالم «اليقني يف إمرة أمري املؤمنني) ٣(
 .٢١٥ و ٢١٤ ص٢٨بحار األنوار ج:  وراجع٣٣٥ص)  اجلزائريـالكتاب 
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 .)١(»ـ واهللا ـ القوم، وكرهوا املوت
ً إن نصا آخر للحديث اآلنف الذكر نفسه، يذكر رقام حمددا  ـ٤ ًً

، للمقاتلني الذين استفادوا منهم يف إرعاب الناس من األنصار وغريهم
 ..ومن معه» عليه السالم«ًوخصوصا يف مواجهة عيل 

وغريه، حديث احتجاج االثني عرش » رمحه اهللا«فقد روى الطربيس 
أهنم بعد ان : وفيه» عليه السالم«ًصحابيا عىل أيب بكر عن اإلمام الصادق 

وانطلق إىل منزله، وبقوا ثالثة أيام «تكلموا بام أفحم أبا بكر، أخذ عمر بيده 
 .»صىل اهللا عليه وآله«ون مسجد رسول اهللا ال يدخل

فلام كان يف اليوم الرابع جاءهم خالد بن الوليد ومعه ألف رجل، 
فخرجوا شاهرين بأسيافهم، يقدمهم عمر بن اخلطاب، حتى وقفوا 

 : فقال عمر» صىل اهللا عليه وآله«بمسجد رسول اهللا 
لم واهللا يا أصحاب عيل، لئن ذهب منكم رجل يتكلم، بالذي تك

 .)٢(»باألمس، لنأخذن الذي فيه عيناه

                                     
 وبحار األنوار ٣٤٢ص)  اجلزائريـ دار الكتاب مؤسسةط ( و ١١٣اليقني ص) ١(

 .٢١٩ ص٢٨ج

 والرصاط املستقيم ، عنه٢٠٢ ص٢٨ جبحار األنوار و٢٠٠ ص١اإلحتجاج ج) ٢(
 عن كتاب إبطال اإلختيار، بسنده عن أبان بن عثامن، عن اإلمام ٨٢ ص٢ج

هنج اإليامن  و٢٤٣لشريازي صلكتاب األربعني ، و»عليه السالم«الصادق 
 .٣٣٤ ص٢لسيد بحر العلوم جلالفوائد الرجالية و ٥٨٦ صبن جربال



  ١٧١                         ..                                                  حتت اهر.. السقيفة: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن :فحدثني أبو بكر بن حممد اخلزاعي: قال أبو خمنف: قال هشام « ـ٥
أسلم أقبلت بجامعتها حتى تضايقت هبم السكك، فبايعوا أبا بكر، فكان 

 .)١(»ما هو إال أن رأيت أسلم، فأيقنت بالنرص: عمر يقول
 .)٢(»وجاءت أسلم فبايعت«:  قال ابن األثري ـ٦
جاءت أسلم فبايعت، فقوي هبم جانب أيب «:  وعند املعتزيل ـ٧

 .)٣(»بكر
 عن أيب خمنف، عن حممد بن السائب الكلبي، وأيب صالح، عن  ـ٨

ًأن قوما من األعراب دخلوا املدينة ليمتاروا منها، فأنفذ : زائدة بن قدامة
 :إليهم عمر، فاستدعاهم وقال هلم

صىل اهللا عليه «يعة خليفة رسول اهللا خذوا باحلظ واملعونة عىل ب«
 .، فمن امتنع، فارضبوا رأسه وجبينه»وآله

 فواهللا، لقد رأيت األعراب قد حتزموا، واتشحوا باألزر الصنعانية، :قال
                                     

ط (و  ٢٢٢ ص ٣ج ) حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم(تاريخ األمم وامللوك ) ١(
 بحار األنوار و٦٦ ص ٣وتلخيص الشايف ج  ٤٥٨ ص٢ج )مؤسسة األعلمي

 .١٩٠ ص٣جلرشيف املرتىض لمامة الشايف يف اإل و٣٣٥ ص ٢٨ج 

رشح  و٣٢٦ ص٢٨ج بحار األنوار:  وراجع٣٣١ ص٣ج الكامل يف التاريخ ) ٢(
  .٤٠ ص٢ج للمعتزيل البالغةهنج 

 ص ٢٨ج للمجليس  بحار األنوار و٤٠ ص ٢رشح هنج البالغة للمعتزيل ج ) ٣(
 . عنه٣٢٦
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ًوأخذوا بأيدهيم اخلشب، وخرجوا حتى خبطوا الناس خبطا، وجاؤوا هبم 
 .)١(»مكرهني إىل البيعة
 كانوا حول املدينة هم أسلم، وجهينة،  أن األعراب الذين:ومن املعلوم

َوممن حولكم من ﴿:  وهم الذين يقول اهللا تعاىل فيهم.وحليانوغفار،  ْ َ ْ َِ ِْ ُ َ َّ
َاألعراب منافقون ُ ِ َ ُ َِ ْ َ  . كام جاءت به الرواية،)٢(﴾ْ

أنه فقد أبا بكر وعمر :  روى املعتزيل وغريه، عن الرباء بن عازب ـ٩
القوم يف : وإذا قائل يقول«، »ليه وآلهصىل اهللا ع«حني وفاة رسول اهللا 

 فلم ألبث، وإذا .قد بويع أبو بكر: سقيفة بني ساعدة، وإذا قائل آخر يقول
أنا بأيب بكر قد أقبل، ومعه عمر، وأبو عبيدة، ومجاعة من أصحاب السقيفة، 
وهم حمتجزون باألزر الصنعانية، ال يمرون بأحد إال خبطوه، وقدموه، 

 .)٣(» عىل يد أيب بكر، شاء ذلك أو أبىومدوا يده، ومسحوها
ًدا إىل سابقه، إىل حد التطابق، ومها معا يقرتبان ـ فهذا النص يقرتب ج ً

 .. من النصوص املتقدمة حول بني أسلمـبنحو أو بآخر 
 

                                     
 .٥٩ص) مكتبة الداوريط ( و ١١٩اجلمل للشيخ املفيد ص) ١(

  . من سورة التوبة١٠١ اآلية )٢(
 وكتاب ٢٨٦ ص٢٨ جبحار األنوار و٢١٩ ص١عتزيل جرشح هنج البالغة للم) ٣(

 ١٤٧صلشريازي لكتاب األربعني  و٥٧٢ ص٢ج) نرش اهلادي(سليم بن قيس 
 .٤٨ص لجوهريلالسقيفة وفدك و
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 : ونقول
 :الحظ ما ييل

ً إن لنا كالما حول كل ما سبق من نصوص أوردناه يف اجلزء  ـ١
، »صىل اهللا عليه وآله« من سرية النبي األعظم األخري من كتابنا الصحيح

 .فال غنى للباحث عن مراجعته
ً إن املدينة كانت بلدا صغريا جدا قد ال يزيد عدد سكانه ـ٢ ً  كبريهم ،ً

ًوصغريهم، نساءا ورجاال  .)١( عىل الثالثة أو األربعة آالف،ً
وهو بلد منقسم عىل نفسه إىل مجاعات، فإذا دخل إليها فجأة بضعة 

ئات من املقاتلني، وأصبحوا يف كل حي وكل زقاق، وعىل أبواب البيوت، م
فقد انتهى امرها، وسقطت كل إرادة للمقاومة فيها، وال سيام إذا كان بعض 

 ..الفرقاء فيها هو الذي رغب إىل هؤالء املقاتلني باملجيء لنرصته ومعونته
قد يوحي  إن إيقان عمر وأيب بكر بالنرص حني حضور قبيلة أسلم،  ـ٣

بوجود تنسيق مسبق بني هذه القبيلة التي بانسجام تام بينهام، إن مل نقل 
 . حرضت فجأة، وفرضت إرادهتا عىل اجلميع

وقد رصحت رواية املفيد بتحريض عمر هلم عىل معونتهم يف أخذ 
 .البيعة من الناس

 كانوا أشجع، و،صيةع و، ومزينة، وغفار، وجهينة، إن قبيلة أسلم ـ٤
 حتى لقد قال ،ً وكان النفاق فاشيا يف هذه القبائل،حول املدينةيسكنون 

                                     
ـ ٣٣٣ ص٣٣ج» صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم : راجع) ١(  ٣٣٥.  
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 :)١(تعاىل عنهم
َوممن حولكم من األعراب منافقون﴿ َُّ َِ ِ َِ ُ َ ِْ ْ َ ْ َ ْ ََ ْ ُ﴾)٢(. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 والدر ١٧٣ ص١٦لرازي جل الكبريتفسري  وال١٠٧ ص٢تفسري النسفي ج: راجع) ١(

جممع  تفسري و٤١ ص٢٢ ج عن ابن املنذر، وبحار األنوار٢٧١ ص ٣املنثور ج 
أسباب نزول اآليات  و٦٨ ص٢تفسري مقاتل بن سليامن ج و١١٤ ص٥البيان ج

تفسري أيب  و١٦٨ ص٣تفسري البيضاوي ج و١٧٤لواحدي النيسابوري صل
 ١١فسري اآللويس جت و٤٠١ ص٢لشوكاين جلفتح القدير  و٩٧ ص٤السعود ج

تفسري البحر املحيط  و٧٥ ص٣املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز جو. ٩ص
 . ٢٠٨ ص٣تفسري الثعالبي ج و٩٧ ص٥ج

  . من سورة التوبة١٠١ اآلية )٢(
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   :القسم الثاين
 

  ×إىل بيعة علي .. ’من وفاة النيب 
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  ١٧٧                         ..                                                  حتت اهر.. السقيفة: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  : الباب األول
 

  !ب؟كيف حدث اإلنقال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٩ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ١٧٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ١٧٩                         ..                                                       اخلالفة يف إطارها العام: الفصل األول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  :الفصل األول
 

  ..اخلالفة يف إطارها العام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٩ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ١٨٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ١٨١                         ..                                                       اخلالفة يف إطارها العام: الفصل األول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  :مصدر السلطات
نظر  من وجهة ،ًال نريد هنا أن نقدم بحثا حول اإلمامة، واخلالفة

د كام أننا ال نريد بيان مذاهب الناس وآرائهم يف حتدي.. الشيعة والسنة
 ..مصدر السلطات يف األمة

بل نريد فقط أن نشري إىل حقيقة قرآنية، ال جمال للنقاش والبحث فيها، 
 .. أن هناك آيات قرآنية حتدثت عن مصدر احلاكمية والسلطة:وهي

 :ونشري هنا إىل ثالث منها، وهي التالية
ِداود إنا جعلناك خليفة يف األرض َيا{: قال تعاىل ـ ١ ْ ِ ً َْ ِ َ ََ َ َ ُ ُ ََّ َ فاحكم بني ِ ْ َْ ُْ َ

ِالناس باحلق وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهللاِ ِِ َِ ُْ َ َ ََ َّ ِ َ َ ِ َّ َ ََّ َِّ فقررت أن اهللا . )١(}ِ
تعاىل هو الذي جعل اخلالفة لداود يف األرض ومل تأت خالفته من شورى، 

وال من إرث . بيعة أهل احلل والعقد، وال من وصية السابق لالحقمن وال 
 ..وال ..وال.. وصل إليه
َأمل تر إىل امل{ :قوله تعاىل يف قصة طالوت  ـ٢ َ ِ َ َ ْ َ ْ من بني إرسائيل من إلَ َ ِْ ِ ِ َِ َ ْ ِ

ْبعد موسى إذ قالوا لنبي هلم ابعث لنا ملكا نقاتل يف سبيل اهللاِ قال هل  َ ْ َ ً َ ْ ُ ََ َ ْ ْ ََ ِ ِ َِ َ ُ ٍّ َ ُِ ِ ِ ِ ُِ َ ََُ ْ ِ

                                     
 . من سورة ص٢٦اآلية ) ١(



  ٩ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ١٨٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِعسيتم إن كتب عليكم القتال أال تقات ِ َِ ْ َُ َ َُ َ ُ ُ ْ ْ ْ َُ َ َ َُ ْ ِلوا قالوا وما لنا أال نقاتل يف سبيل اهللاِ ِ ِ َ َِ َ َ َ ُ َ ُِ ُ َ َ َ َ
ْوقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلام كتب عليهم القتال تولوا إال قليال منهم  ُ ْ َُ ْ َ َ َ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ ََ َّ ْ َ َ ََ ِ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َُ ِ َ ُُ َّ َ ِ ِ

َواهللاُ عليم بالظاملني ِِ َِّ ِ ٌ َ َ. 
ْوقال هلم نبيهم إن اهللاَ قد َ ََّ ِ ْ ُّ ُْ ِ َ ُ َ ُ بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له َ َ ََ ُ َ ً ُ َ َُ ُ َّ َُ َ َْ ِ َ َ

َّامللك علينا ونحن أحق بامللك منه ومل يؤت سعة من املال قال إن اهللاَ  ْ ُِّ َ َ ً ْ َ ِْ َ ُ َُ َ َ ُ َ ُ ْ َ َِ ِ َِ ُ َْ ْ َْ َ ِ َ َ ُ
َاصطفاه عليكم وزاده بسطة يف العلم واجلسم واهللاُ يؤيت ملك ُْ ْ ْ ً َُ ُ ْ ْ ْ ِْ ِ ِْ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ِْ ِْ ِ َ ََ َه من يشاء واهللاُ َ ْ ُُ َ َ َ

ٌواسع عليم ِ َِ ٌ َ{)١(. 
 : إىل أن قال تبارك وتعاىل

َفهزموهم بإذن اهللاِ وقتل داود جالوت وآتاه اهللاُ امللك واحلكمة{ ْ ُ َ ََ ْ ُْ ِ ْ َُ ُ َ َ ُ ُ َ َ َُ َ َ َ َِ ْ ِ ِ َ َ{)٢( . 
 :فقد تضمنت هذه اآليات الكريمة اإلشارة إىل احلقائق التالية

من خالل شورى . ادروا إىل نصب ملك هلمإن بني إرسائيل مل يب: ًأوال
 ،يعقدوهنا ألهل احلل والعقد، أو إجراء انتخابات عامة، أو أية آلية أخرى

فهل كان ذلك .. ًبل التجأوا إىل نبي هلم، وطلبوا منه هو أن يبعث هلم ملكا
ًأن ينصبوا حاكام عىل أنفسهم، فضال عن يف يرون أن ال حق هلم منهم ألهنم  ً

ذلك من صالحيات األنبياء الذين يترصفون عىل أساس األمر ألن . غريهم
 .هلياإل

 .أم اهنم أرادوا حتايش وقوع النزاع بينهم يف هذا األمر

                                     
 . من سورة البقرة٢٤٧ و ٢٤٦اآليتان ) ١(
 . من سورة البقرة٢٥١اآلية ) ٢(



  ١٨٣                         ..                                                       اخلالفة يف إطارها العام: الفصل األول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن  و،هنا ليست من مهامتهأ ب،هذه املهمةإن نبيهم مل يعتذر هلم عن : ًثانيا
.. أهل احلل والعقد، أو غريهم من الناسعليهم أن يرجعوا فيها إىل 

بل تقبل النبي .. أو .. أو األغنياء أو رؤساء القبائل، أو املسنني، أوكالعلامء،
 ..منهم ذلك، وبادر إىل تلبية طلبهم

إال أن ًإنه برغم اعرتاض بني إرسائيل عىل جعل طالوت ملكا، : ًثالثا
اعرتاضهم مل يكن عىل أصل جعل هذا املنصب، بل عىل مربراته، فقد برروا 

واصفات املطلوبة فيه، فأخربهم نبيهم بأهنم قد بعدم توفر املاعرتاضهم هذا 
ثم حدد هلم ما هو صحيح منها، فلم . أخطأوا يف حتديد تلك املواصفات

 .. عىل ذلك أي اعرتاضايبدو
عرتاض عىل ذلك، ألن إنه ال حيق هلم حتى جمرد اإل: ثم قال هلم نبيهم

تعاىل؛ مع صالحية جعل امللك واختياره ال تعود هلم، بل هي منحرصة باهللا 
 أن اهللا تعاىل هو :تعليل من شأنه أن يقطع كل جدل يف هذا املوضوع، وهو

 .  الذي خيتار أن يمنحه ملن يشاء من عباده،صاحب امللك
أما البرش فليس هلم ذلك، فال حيق هلم إعطاء ما ليس هلم ألي كان من 

 .البرش
هللا مل يكتف ًإنه تعاىل عاد فذكر أن داود، وإن كان نبيا، لكن ا: ًرابعا

فهو الذي جعله خليفة يف األرض، .. ًتاه امللك واحلكمة أيضاآبذلك له، بل 
 ..بام أراه اهللا تعاىلباحلق، ّوخوله أن حيكم بينهم 

ْواجعل يل وزيرا من {: »عليه السالم«قال تعاىل عىل لسان موسى  ـ ٣ َ َ ْ َِ ً ِ ِْ



  ٩ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ١٨٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِأهيل ْ ِ هارون أخي،َ َ َ ُ ِ اشدد به أزري،َ ْ َُ ِ ِ ْ ِ وأرش،ْ ْ َ ِكه يف أمريَ ْ َ ِ ُ ْ{)١( . 
 .ًأن مقام الوزارة أيضا قد جاء من قبل اهللا تبارك وتعاىل: فقررت هذه اآليات
ًأننا مل نجد وصيا، أو خليفة لنبي من األنبياء، انتخب من : وقد يؤكد ذلك

 وما جرى .قبل الناس، ال كلهم، وال بعضهم، مهام كانت صفاهتم وأحواهلم
فقد جاء انتخابه إلبطال وصية الرسول، وألجل بالنسبة اليب بكر وعمر، 

 ..نقضها
حني أراد أن يذهب مليقات » عليه السالم«أن موسى : ويزيد يف التأكيد هنا

ْقال موسى ألخيه هارون اخلفني يف قومي وأصلح{، ربه أربعني ليلة ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َِ ْ ْ َ ُ َ َُ َ{)٢(. 
لنصب » لهصىل اهللا عليه وآ«نفس تصدي رسول اهللا : ًويؤكده أيضا

 عىل والتأكيد. ، وأخذ البيعة له من الناس يف يوم الغدير»عليه السالم«عيل 
 ..كام هو معلوم.. خالفته من بعده، وعىل إمامته يف عرشات املناسبات

ًويزيده تأكيدا ووضوحا ًمل ينشئ سفرا ـ » صىل اهللا عليه وآله«أن النبي : ً
عىل املدينة، ومل له ليفة وما أكثر أسفاره للحرب ولغريها ـ إال وجعل خ

وكذلك كان .. هم يف هذا األمرراملسلمني ليشاويف كل تلك األسفار جيمع 
ن حدث به إمراء الرسايا، فإنه كان يعني القائد، ويعني خليفته أيفعل يف 
 .ً، وال يشاور يف ذلك أحداحدث

                                     
 . من سورة طه٣٢ـ  ٢٩اآليات ) ١(
 . من سورة األعراف١٤٢اآلية ) ٢(



  ١٨٥                         ..                                                       اخلالفة يف إطارها العام: الفصل األول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :السقيفة تدبري سابق خفي
عن مقام اخلالفة » عليه السالم«إنتهت أحداث السقيفة بإبعاد عيل 

الذي جعله اهللا تعاىل له، وتشري الشواهد إىل أن ما حدث مل يكن وليد 
ساعته، بل كان قد سبقه تدبري واتفاق، كام أشار إليه معاوية يف رسالته 

 :ملحمد بن أيب بكر، حيث قال
كان أبوك وفاروقه أول من ابتزه حقه، وخالفه عىل أمره، عىل ذلك ..«

ّ إهنام دعواه إىل بيعتهام، فأبطأ عنهام، وتلكأ منهام، فهام به اتفقا واتسقا، ثم
 .)١(!»اهلموم، وأرادا به العظيم
أن مجاعة من هؤالء كانوا قد اجتمعوا عند : بل يف بعض الروايات

                                     
 ١لطربيس جلاإلحتجاج  و٢٠٠ ص٣ج) الپحتقيق شارل (مروج الذهب ) ١(

عليها «ظالمة الزهراء : وراجع ٩٣بن شدقم املدين صالاجلمل  و٢٧٢ص
دار إحياء ط ( ورشح هنج البالغة للمعتزيل ٦٣، للعالمة األمحدي ص»السالم

قاموس الرجال  و٢٨٣ ص١ج) ط مرص( و ١٩٠ص ٣ج) الكتب العربية
 و ١١٨ وصفني للمنقري ص١٥٨ ص١٠ والغدير ج١١٩ ص١٠لتسرتي جل

 واإلختصاص ١٢٠ص) هـ١٣٨٢ سنة املؤسسة العربية احلديثةط ( و ١١٩
 ٣٠٩ ص٥جغاية املرام  و١٢٦ص) هـ١٤١٤ط دار املفيد سنة ( و ١١٩ص

نساب األرشاف أ: وراجع. ٥٤٢ ص١ ومجهرة رسائل العرب ج١٢٣ ص٦جو
 ٣٣ج و٦٠٤ و ٦٠٣ ص٨ وبحار األنوار ج٣٩٣ ص٢ وج٣١٢ ص١ج

 .  عن اإلحتجاج، واإلختصاص، ونرص بن مزاحم٥٧٩ و ٥٧٧ص



  ٩ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ١٨٦
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. »عليه السالم«الكعبة، وكتبوا صحيفة تعهدوا فيها برصف األمر عن عيل 
 .ًة وثالثني رجال، وكانوا أربع)١(وذلك سنة عرش من اهلجرة

وروى ماجيلويه، عن عمه، عن الربقي، عن أبيه، عن حممد بن سنان، 
عن معنى قول » عليه السالم«سألت أبا عبد اهللا : عن املفضل بن عمر، قال

ما أحد : ملا نظر إىل الثاين وهو مسجى بثوبه» عليه السالم«أمري املؤمنني 
 .أحب إيل أن ألقى اهللا بصحيفته من هذا املسجى

                                     
طبعة ط امل( و ٣١٣ و ٢١٢ ص٣مناقب آل أيب طالب البن شهرآشوب ج: راجع) ١(

 و ١٠٤ و ١٠٣ ص٢٨ وبحار األنوار ج١٤ ص٣ج) هـ١٣٧٦  النجفـاحليدرية 
 ٣٦ وج٦٣٦ ص٣١ وج١٢٧ و ١١٦ و ٨٥ ص وراجع١٢٦  و١٢٣ و ١٢٢
 ٧٥األنوار العلوية ص و٧٧ـ  ٧٤لتسرتي صلالصوارم املهرقة  و٦٣٢ص

لديلمي  ل١٣٥ ـ ١١٢ ص٢وعن إرشاد القلوب ج ٣٠١الدرجات الرفيعة صو
ِإنام النجوى من الشيطان﴿: يف تفسري قوله تعاىل َ ْ َّ ََّ َ ِْ َّ َ ، ] من سورة املجادلة١٠اآلية [ ﴾ِ

ٍما يكون من نجوى ثالثة{: له تعاىلوقو َِ ََ َ ْ َْ ُُ َ والكايف ]  من سورة املجادلة٨اآلية [ }َ
تحقيق حممد باقر ب( وكتاب سليم بن قيس ٣٣٤ و ١٧٩ ص٨ وج٥٤٥ ص٤ج

جامع  و٢٧١ص) ط أخرى( و ٥٩١ ـ ٥٨٩ و ٦٥٠ و ٦٥٢ ص٢ج) األنصاري
 ٢٦٧ ص٢مستدركات علم رجال احلديث ج و٢١٢ ص١٢أحاديث الشيعة ج

لربوجردي لطرائف املقال  و٤٨٤ ص٢جممع البحرين ج:  وراجع٤١١ ص٤وج
 ٣ والرصاط املستقيم ج١٠٨بن سليامن احليل صالاملحترض  و٢٠٧ ص٢ج

 . ٥٨ والفصول املختارة ص١٥٢ و ١٥١ص
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 .)١(عنى هبا الصحيفة التي كتبت يف الكعبة: قال
 .خماصمة أصحاهبا عند اهللا فيها: واملراد باملالقاة هبا

 :عىل طلحة يقول النص» عليه السالم«ويف احتجاج أمري املؤمنني 
ًوغضب من مقالة طلحة، فأخرج شيئا قد » عليه السالم«فقام عيل «

. م مات عمر، مل يدروا ما عنى بهًكان يكتمه، وفرس شيئا قد كان قاله يو
 .وأقبل عىل طلحة والناس يسمعون

يا طلحة، أما واهللا ما من صحيفة ألقى اهللا هبا يوم القيامة أحب : فقال
ّإيل من صحيفة هؤالء اخلمسة، الذين تعاهدوا عىل الوفاء هبا يف الكعبة يف 

ّروا عيل، فال ًإن قتل اهللا حممدا، أو مات أن يتوازروا ويتظاه«: حجة الوداع
 .)٢(»أصل إىل اخلالفة

                                     
 ٤١٢ص) هـ١٣٧٩ط مؤسسة النرش اإلسالمي سنة ( و ٣١٢معاين األخبار ص) ١(

 ٢٩٦ ص١٠ وج٥٨٩ ص٣١ج و١٠٥ عنه، وص١١٧ ص٢٨وبحار األنوار ج
الفصول املختارة  عن العيون واملحاسن، و٤٧١ ـ ٤٦٩ ص١ومدينة املعاجز ج

 كتاب األربعنيو ١٨األصول الستة عرش ص:  وراجع٥٨واملحاسن ص ٩٠ص
حتقيق ضياء الدين (األصول الستة عرش من األصول األولية  و٥٧٤لشريازي صل

 .٦٦ ص٢جستغاثة اإل و١٤٤ ص)املحمودي
) ط أخرى( و ٦٥٠ ص٢ج) حتقيق حممد باقر األنصاري(سليم بن قيس كتاب ) ٢(

 ٢٧٤ ص٢٨ ج و٤١٦ ص٣١بحار األنوار ج ١٥٤ وراجع ص٢٠٣ص
= لطربيس لاإلحتجاج  و٣٣٥ ص١ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة و
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وال منافاة بني هذه الرواية وبني ما تقدم من أن املتعاقدين كانوا أربعة 
ًوثالثني رجال، إذ لعل الذين قاموا هبذا األمر يف البداية كانوا مخسة، ثم 
التحق الباقون هبم بسعي من هؤالء اخلمسة حتى بلغوا أربعة وثالثني 

 .ًرجال
  : وسام له×علي ما جرى على 

وقد كتب معاوية لعيل يعيبه بام جرى عليه يف أمر البيعة أليب بكر، 
 :بقوله» عليه السالم«فأجابه عيل 

 .إين أقاد كام يقاد اجلمل املخشوش حتى أبايع: وقلت«
 .)١(»ولعمر اهللا، لقد أردت أن تذم فمدحت

                                     
 ٢جغاية املرام و ٣٣٥األنوار العلوية ص و١١٠صوراجع  ٢١٨ص ١ج= 
بن الاملحترض :  وراجع٣٣٦ و ٣١٨ ص٥ج:  وراجع١٠٤ ص٦ وج١٠٢ص

نفس الرمحن  و٢٤٩لشريازي صلكتاب األربعني  و١١٠سليامن احليل ص
 .٤٨٥لطربيس صل

 ٢٦٢ ص١لطربيس جلاإلحتجاج  و٣٣ ص٣ ج)برشح عبده(هنج البالغة ) ١(
 وبحار األنوار ١٦٥لشريازي صلكتاب األربعني و ٢٢٠الصوارم املهرقة صو
مستدرك سفينة  و١٠٨ و ١٦٢و  ٥٩ ص٣٣ وج٦٢١ ص٢٩ وج٣٦٨ ص٢٨ج

 ٧٣٣لهمداين صل» عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  و٥٠٥ ص٧البحار ج
=  ١٥ة للمعتزيل جـالغـ ورشح هنج الب١٩٧ ص٤لمحمودي جلادة ـهنج السعو
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 :ونقول
عن جدارة » المعليه الس«إنه وسام اجلهاد األكرب، يناله عيل نعم، 

وأرشس حرب يواجهها برش . ّواستحقاق؛ حيث تعرض ألعظم امتحان
ُعىل وجه األرض، فهو هياجم، ويعتقل وترضب زوجته، ويبارش بحرق  ََ ُ َ
بيته عىل من فيه، وفيه أرشف اخللق، وأكرمهم عىل اهللا، وهيان أكرم خلق اهللا 

ثم تستشهد ابنته .. تبارك وتعاىل، ورسوله وحبيبه، وصفيه، ويرمى باهلجر
وزوجة وصيه، ويصبح وصيه بسبب ما فعله أولئك املعتدون ـ بنظر الناس 

 .. ـ األقل واألضعف
ّوخيتار ذلك الويص التحمل والصرب عىل ما هو أمر من العلقم، وآمل 

 ..من حز املدى
إنه يصرب عىل األذى يف جنب اهللا، ويسكت عىل العدوان عىل بيته 

ًاب اهللا مبدال، ورشعه مستباحا، ويرى الظلم وزوجته، ونفسه، ويرى كت ً
ًوهو أغري الناس، وأشجع الناس، وأكثرهم التزاما .. والعسف يف نفسه

 ..ًبرشع اهللا، وغرية عىل دينه، وعمال برشائعه

                                     
بن الدمشقي ال »عليه السالم«جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيل  و١٨٣ص= 
 ٥غاية املرام جو ٢٣٧لصالح احللبي ص ايبألتقريب املعارف  و٣٧٤ ص١ج

لتنكابني لسفينة النجاة  و٣٦٩ ص٢ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٣٢٩ص
 عن ١٠٤ و ٩٢ ص١٩ ومنهاج الرباعة ج٨٧وصفني للمنقري ص ٣٢٧ص

 . العديد من املصادر



  ٩ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ١٩٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 له بأن ال »صىل اهللا عليه وآله«ولوال وصية من أخيه رسول اهللا 
أرواحهم، وارواء ًيناهضهم إال إذا وجد أنصارا، لبادر إىل اختالس 

 .األرض من دمائهم وطمس ذكرهم
وقد عرفنا أن حرب بدر رغم قساوهتا البالغة عىل املسلمني، ألسباب 
خمتلفة، قد اعتربت من مفردات اجلهاد األصغر؛ ألن اجلهاد األكرب هو 

كانت حتتاج إىل » عليه السالم«جهاد النفس، وال شك يف أن حال عيل 
 .. اجلهادجهاد النفس يف أعىل مراتب

 .»أردت أن تذم فمدحت «:يفرس لنا قول أمري املؤمنني ملعاوية.. وهذا كله
  :!’ ليتين سألت رسول اهللا

ورووا عن أيب بكر أنه قال يف مرضه الذي تويف فيه ـ يف ضمن حديث 
! ، ملن هذا األمر؟»صىل اهللا عليه وآله«وددت أين سألت رسول اهللا .. «:ـ

هل لألنصار يف هذا األمر : ين كنت سألتهووددت أ. فال ينازعه أحد
 .)١(!؟»نصيب

                                     
 واألموال أليب ٢٦٨ و٩٣ ص٤ والعقد الفريد ج٣٤١ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ١(

 ٢ ومروج الذهب ج٢٤ ص١ واإلمامة والسياسة ج٣٥٣ ح١٧٤عبيد ص
 .١٢٦ ص٢ج) هـ١٣٩٤ط سنة ( وتاريخ اليعقويب ٣١٧ص

 وإثبات اهلداة ١١٨ و ١١٧ ص١تاريخ اإلسالم للذهبي ج: وراجع املصادر التالية
 وسري أعالم النبالء ١٦١ واإليضاح لشاذان ص٣٦٨ و ٣٦٧ و ٣٥٩ ص٢ج
=  ومروج ٢٨٨لغرائب للكفعمي ص وجمموع ا١٧ص) سري اخللفاء الراشدين(
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 ورشح هنج البالغة للمعتزيل الشافعي ٣٠١ ص٢ وج٤١٤ ص١الذهب ج= 
 ٢٠ وج٤٦ و ٤٧ ص٢ وج٥١ ص٦ وج١٦٤ و ١٦٨ ص١٧ وج١٣٠ ص١ج

خمطوط ( واإلمامة ٢١٥ ص٢ ج١٠٩ ص٣ وميزان اإلعتدال ج١٧ و ٢٤ص
) توجد نسخة مصورة منه يف مكتبة املركز اإلسالمي للدراسات يف بريوت

 ٣ج) ط املعارف( وتاريخ األمم وامللوك ١٨٩ ص٤ولسان امليزان ج. ٨٢ص
 والرسائل ٦٣٢ و ٦٣١ ص٥ وج١٢٥ ص٣ وكنز العامل ج٤٣٠ص

 ومنتخب كنز العامل ٤٧١ و ٤٧٠ص) رسالة طريق اإلرشاد(اإلعتقادية 
 ٦٢ ص١ واملعجم الكبري للطرباين ج١٧١ ص٢ج) مطبوع هبامش مسند أمحد(

.  عن العديد من املصادر١٠٨ و ٩٠ ص٣ ق٢ج) طوطخم(وضياء العاملني 
 ٧ والغدير ج١٧ و ١٦ والسبعة من السلف ص٩١والنص واإلجتهاد ص

) ترمجة أيب بكر( وعن تاريخ ابن عساكر ٧٩ ص٢ ومعامل املدرستني ج١٧٠ص
 .ومرآة الزمان

 ٣٠وار جـ وبحار األن٢٢٧ وأنوار امللكوت ص١٢٤ ص٢زهر الربيع ج: وراجع
 وحديقة ٧٩ ونفحات الالهوت ص٣٥٢ و ١٤١ و ١٣٨  و١٣٦ و ١٢٣ص

 ١ ق٣ ودالئل الصدق ج٣٤٠ ص١ وتشييد املطاعن ج٢٥٢ ص٢الشيعة ج
 والشايف ٢٤ ص٢ وحياة الصحابة ج١٧٣ ـ ١٧١ ص١ واخلصال ج٣٢ص

 ٣٤١ و ٣٤٠ ص١ ق٢٠ واملغني لعبد اجلبار ج١٣٨ و ١٣٧ ص٤للمرتىض ج
 ٣يص الشايف ج وتلخ٢٠٣ ص٥وجممع الزوائد ج ٢٦٥وهنج احلق ص

= راد ـ وكشف امل٤٠٢ويس صـن الطـديـاد لنصري الـد االعتقـ وجتري١٧٠ص
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 ..ًوهو كالم عجيب حقا
يف يوم » عليه السالم«ًإن أبا بكر قد بايع عليا أمري املؤمنني : ًفأوال

خالفته ويعلن إمامته وواليته، » صىل اهللا عليه وآله«الغدير، وسمع النبي 
 .ًكثرية جداى أخر ويف مواقف ومناسبات ،يف تبوكآنئذ، ثم من بعده 
فكيف اخلالفة، ال يعرف وجه احلق يف مسألة أبو بكر إذا كان : ًثانيا
وكيف جاز له ! أن يتصدى، وجيادل األنصار يف أحقيته هلا دوهنم؟ساغ له 

صىل  «ايعوه هبذه القسوة، حتى رضب بنت رسول اهللابأن يعامل الذين مل ي
حتى ماتت . ط جنينها، وأحرق باهبا، وكشف بيتها، وأسق»اهللا عليه وآله

وهتدده بالقتل، » عليه السالم«شهيدة، وتعدى عىل حرمة أمري املؤمنني 
 !؟ وكذلك فعلوا بسعد بن عبادة،وأرادوا قتله

بل هو قد قتل طائفة منهم لرفضهم . وهتدد كل من مل يبايعه بالقتل
 ..بيعته إال بعد أن يتحققوا ويتثبتوا من األمر

 !؟فعل بالناس كل هذه األفاعيلفهل الشاك يف هذا األمر ي
يعرف وجه احلق يف هذا األمر، فلامذا يستخلف عمر  إذا كان ال: ًثالثا

 وملاذا مل يرتك املسلمني خيتارون ألنفسهم، !؟منهمكتوبة بن اخلطاب بوصية 
                                     

حتقيق مهدي (للعربشاهي ) أي الباب احلادي عرش( ومفتاح الباب ٤٠٣ص= 
 واللوامع اإلهلية يف املباحث ٣٦٧ و ٣٦٦ وتقريب املعارف ص١٩٩ص) حمقق

ومنال الطالب  ١٢٢ ص١٣ وخمترص تاريخ دمشق ج٣٠٢الكالمية للمقداد ص
 .٢٨٠ص
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 !ً والعقد من يرونه أهال هلذا املقام؟لأو خيتار هلم أهل احل
بل هم  من بعدهم، ياء السابقني األنبناس خلفاءلمل ينتخب ا: ًرابعا

فلامذا مل يمنع ذلك أبا بكر من اإلقدام الذين اعلموا الناس بوصايتهم هلم، 
 !؟عىل ما أقدم عليه

  :أبو بكر بني اهلامشيني واألمويني
إن أبا بكر مل يستعن بأحد من اهلاشميني طيلة فرتة حكمه، ومل يعطهم 

 ..أي موقع ذي بال يف أي شأن من شؤون حكومته
بل كان هلم . )١(ولكنه أعطى بني أمية الكثري من املواقع القيادية اهلامة

وكانت توليته يزيد ابن أيب سفيان أول رشوة قدمها له وألبيه . حصة األسد
 .ولبني أمية

وقد قال أبو سفيان ملا أخربوه بأن أبا بكر قد سوغه األموال التي جاء 
 .)٢(»وصلته رحم«: هبا، وأنه قد وىل ابنه

ثم جاء عمر بعد أيب بكر، وسار عىل منهاجه واستن بسريته بصورة 
 ..عامة

                                     
ًفإنك ال جتد ذكرا ..  وغريه٤٢٧ و ٤٢٦ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج: راجع) ١(

 .ألحد من بني هاشم
 عنه، ٣٩ ص٢ودالئل الصدق ج ٤٤٩ ص٢جاألمم وامللوك تاريخ : راجع) ٢(

 .٢٩١ ص٦ وج٤٣٠ و ٨٢ ص١أعيان الشيعة جو
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ّوقد رصح عمر بالداعي النتهاج هذه السياسة، حني أبدى خشيته من 
تولية ابن عباس حلمص، عىل اعتبار أنه إذا مات وقد توىل اهلاشميون بعض 

 .)١(األقطار اإلسالمية، فقد يتغري مسار اخلالفة عام حيبه ويرتضيه
أهنم أرادوا تقوية البيت األموي ومتكينه من : والذي يبدو لنا هو

الوصول إىل احلكم بصورة أو بأخرى؛ ألنه حني يتشبث باحلكم، يكون هو 
القادر عىل املنافسة والتحدي، واملهيأ للبطش، ملنع بني هاشم من الوصول 

 ..أو احلصول عىل أي موقع عىل مدى األيام واألعوام
.. )٢(هذا كرسى العرب:  كان عمر يقول عن معاويةفقد.. وهكذا

احلياة : (وكان حياول أن يطمعه باخلالفة بنحو أو بآخر، كام ذكرناه يف كتابنا
 ).»عليه السالم«السياسية لإلمام احلسن 

 .. إن عمر رتب الشورى بنحو حيتم اختيار عثامنثم 
ل جهد إىل غري ذلك من أمور تستحق إفراد تأليف مستقل هلا، وبذ

 .الستجالء آفاق واستكناه واقع هذا املوضوع

                                     
 .١٦١لمظفر صليفة السق و٦٦ و ٦٥ ص٣ج) الپحتقيق شارل (مروج الذهب ) ١(
 ٦اإلصابة ج و٣٨٦ ص٤أسد الغابة ج و١٤١٧ ص٣ستيعاب جاإل: راجع) ٢(

 ١١٤ ص٥٩تاريخ مدينة دمشق ج و١٣٤ ص٣سري أعالم النبالء ج و١٢١ص
 ١٣٤ ص٨البداية والنهاية ج و٣١١ ص٤لذهبي جلتاريخ اإلسالم  و١١٥و 
 ٧لزركيل جلاألعالم  و٢٢٦ ص١٠الغدير ج و١٦٤ ص٢رشح األخبار جو

 .٢٦٣لتسرتي صل) األصل(إحقاق احلق  و٢٦٢ص
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  :غضبنا ألننا أخرنا عن املشاورة
إبراهيم، ، يقول »عليهام السالم «عيل والزهراء وعن مهامجتهم بيت 
ّ إن عبد الرمحان، بن عوف، كان مع عمر بن :بن عبد الرمحان، بن عوف

ّاخلطاب، وإن حممد بن مسلمة كرس سيف الزبري ّ م أبو بكر فخطب ّثم قا. ّ
 ..الناس

ّما غضبنا إال ألنا أخرنا : ، والزبري»عليه السالم«ّقال عيل : إىل أن قال
ّ الناس هبا بعد رسول اهللا  صىل اهللا «ّعن املشاورة، وإنا نرى أن أبا بكر أحق

ِوإنا لنعلم برشفه وكربه. ّإنه لصاحب الغار، وثاين اثنني. »عليه وآله َ ِ ّ. 
 بالصالة بالناس، وهو »صىل اهللا عليه وآله« ولقد أمره رسول اهللا

 .)١(ّحي
 :ونقول
صىل اهللا عليه «الصحيح من سرية النبي األعظم : ذكرنا يف كتابنا: ًأوال

صىل «أن ما يذكرونه من صالة أيب بكر بالناس بأمر من رسول اهللا : »وآله
 ..، غري صحيح»اهللا عليه وآله

إن : يقول» عليه السالم«ًيا إن عل: بل قد ذكرنا قول أستاذ املعتزيل
                                     

كنز  و٣٥٦ ص٥الغدير ج و٦٦ ص٣املستدرك عىل الصحيحني للحاكم ج) ١(
تاريخ  و٤٦٤لشيخ األميني صلالوضاعون وأحاديثهم  و٥٩٧ ص٥العامل ج
السرية النبوية  و٣٣٣ ص٦البداية والنهاية ج و١٣ ص٣لذهبي جلاإلسالم 

 .٤٨٤ ص٣بية جالسرية احلل و٤٩٦ ص٤بن كثري جال
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عليه «عائشة هي التي أمرت أباها بذلك، وأن هذا هو ما ثبت لدى عيل 
 .)١(»السالم
 قد أمره »صىل اهللا عليه وآله«أنه حتى لو كان النبي : ًذكرنا أيضا: ًثانيا

بأن يصيل بالناس، فذلك ال يدل عىل أهليته لقيادة األمة، فإن األوصاف 
اإلسالم، واإليامن، والبلوغ، والعقل، : اجلامعة هياملطلوبة يف إمام 

 ..واجتناب الذنوب الكبائر، وأن ال يرص عىل الصغائر
 !فكيف إذا كان أيب بكر وعمر جييزون الصالة خلف كل بر وفاجر؟

: فإن املطلوب هو.. ورشائط اإلمامة للمسلمني أعظم وأهم من ذلك
الكاشف عن وجود العلم، والعصمة، والشجاعة، والتنصيص اإلهلي 

 ..امللكات اخلاصة املطلوبة يف اإلمام، وغري ذلك من رشائط عامة وخاصة
 أمر أبا بكر بالصالة »صىل اهللا عليه وآله«أن النبي : لنفرتض: ًثالثا

ًإماما يف يوم » عليه السالم«بالناس، ولكن أليس قد سبق ذلك نصب عيل 
افة إىل مواقف كثرية أخرى الغدير، وقد بايعه الناس، ومنهم أبو بكر باإلض

 ! فيها عىل هذا األمر؟»صىل اهللا عليه وآله«أكد 
ًفإن تكليف أي إنسان بالصالة يف أي مكان ال يعد إلغاء ملا كان قد 

 ..ًتقرر سابقا، وال هو من مفردات نقض البيعة ملن كان الناس قد بايعوه
 الصالة ًوقد كان ابن عباس واليا عىل البرصة، وكان أبو األسود عىل

 !بالناس، فهل أوجب ذلك عزل أو انعزال ابن عباس؟
                                     

 .١٩٨ ص٩ جللمعتزيلرشح هنج البالغة ) ١(



  ١٩٧                         ..                                                       اخلالفة يف إطارها العام: الفصل األول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كون أيب بكر صاحب الغار، وثاين اثنني ليس من دالئل األهلية : ًرابعا
للخالفة، بل هو من دالئل عدم صالحية أيب بكر هلا، كام أوضحناه يف 

وال سيام مع » صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم : كتابنا
ذا الصاحب قد رأى من آيات اهللا وعناياته، ما حيتم عليه اليقني كون ه

باحلفظ اإلهلي، والرعاية الربانية، وزوال أي مربر ألدنى حزن أو قلق أو 
 ..ارتياب يف ذلك

 أن ثمة مشكلة :ًفإذا ظهر أن ذلك مل يفد شيئا يف إزالة حزنه، فهو يعني
 ..رفة باهللا تعاىل، والثقة بهكبرية فيام يرتبط بموضوع التسليم، والرضا واملع

هذا باالضافة إىل اشارات عديدة تضمنتها آية الغار، وال سيام، إخراج 
» صىل اهللا عليه وآله«أيب بكر من السكينة واختصاص اهللا تعاىل بنيه األكرم 

 ..ًفضال عام سوى ذلك. هبا
َبالنسبة ملعرفتهم برشف وكرب أيب بكر، نقول: ًخامسا ِ: 

» صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم : اذكرنا يف كتابن
كام ما يدل عىل ما خيالف ذلك، وأنه كان من أقل وأذل حي من قريش، 

فهناك بعض ما يدل عىل .. سياسات الستيعاب أمويني: سيأيت يف فصل
» عليه السالم«كام أن الرواية التي ستأيت عن حماولة أيب بكر قتل عيل .. ذلك

 ..ًد، قد ذكرت ما يدل عىل ما نقول أيضاعىل يد خال
إن ما طفحت به كتب احلديث والرواية والتاريخ، وهو من : ًسادسا

: يرون» عليهم السالم«ًأن عليا، وأهل بيته : املسلامت لدى القايص والداين
.. أن احلق يف اخلالفة هلم، وأن أبا بكر وعمر وعثامن قد غصبوا حقهم
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يف تقرير هذا املعنى قد تواصلت إىل » ه السالمعلي«وكلامت أمري املؤمنني 
آخر أيام حياته، وهي ال تكاد حتىص لكثرهتا، ويف هنج البالغة اليشء الكثري 

فام معنى أن تنسب هذه الرواية إىل . ومنها اخلطبة املعروفة بالشقشقية.. منها
 !ما خيالف ذلك كله؟» عليه السالم«عيل 

من أن غضبهم » عليه السالم«إىل عيل لو صح ما نسبته الرواية : ًسابعا
ًإنام هو لتأخريهم عن املشاورة فهو يعترب طعنا يف دين عيل وأهل بيته 

ً، وإهانة وانتقاصا هلم، لداللته عىل أهنم قد أثاروا مشكلة »عليهم السالم«
ّعظيمة، قتلت من أجلها النفوس، وحلت باألمة بسببها الباليا، وستبقى 

 يوم القيامة، ملجرد نزوة شخصية عارضة متثلت آثارها وتداعياهتا إىل
بإرضاء غريزة األنا لدهيم، وليس ألجل مصلحة األمة، وال ألجل الردع 

 ..عن خمالفة أمر اهللا تعاىل
ملا «: ولعل الصحيح هو ما ذكره املسعودي وغريه، فقد قال املسعودي

عليه «يل بويع أبو بكر يف السقيفة، وجددت له البيعة يوم الثالثاء خرج ع
 ً.أفسدت علينا أمورنا، ومل تسترش، ومل ترع لنا حقا: فقال» السالم

 .)١(»..بىل، خشيت الفتنة :فقال أبو بكر
  :الفزاعة.. الفتنة
صىل اهللا «فإن املتغلبني عىل أمر األمة بعد استشهاد الرسول .. وبعد
.. ، قد استعملوا أقىص درجات اخلشونة للوصول إىل مرادهم»عليه وآله

                                     
 .  مع اختالف١٤ ـ ١٢ ص١اإلمامة والسياسة ج:  وراجع٤٢ ص٣مروج الذهب ج) ١(
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 .ًاقتلوا سعدا قتله اهللا: فتهددوا سعد بن عبادة، حتى قال عمر بن اخلطاب
، ورضبوها، وأسقطوا جنينها، »عليها السالم«وهامجوا بيت الزهراء 

، وأراد »عليهم السالم«وأرضموا النار يف بيت عيل، وفاطمة، واحلسنني 
 .عمر قتل عيل

 ..نهم، وبقتلهموهتددوا األنصار ببسط اليد واللسان عىل معارضيهم م
 . ًوحاولوا قتل عيل أيضا بواسطة خالد بن الوليد

ّوأخذ احلباب بن املنذر، ووطئ يف بطنه، ودس يف فيه الرتاب، وحطم أنفه ُ. 
 .ودفع يف صدر املقداد

 .وأخذ سيف الزبري، وكرس
 .. وكان الناس يسحبون إىل البيعة بخشونة، وقسوة

 ..ا إال دم إين ألرى عجاجة ال يطفئه:وقال من قال
 ..إىل كثري من األحداث الصعبة، واملتشنجة األخرى

 أن ما فعلوه سيبقى من أسباب متزق وتفرق األمة، :وخالصة ذلك
  .ومادة لإلختالف فيها إىل يوم القيامة

وأعظم خالف بني األمة خالف اإلمامة، إذ ما «: وقد قال الشهرستاين
 .)١(»ل عىل اإلمامة يف كل زمانسل سيف يف اإلسالم عىل قاعدة دينية مثلام س

                                     
 ١ وراجع حمارضات يف التاريخ اإلسالمي للخرضي ج٢٤ ص١امللل والنحل ج) ١(

=  ١٦ربي صـطـة للـامـل اإلمـ ودالئ١٣ ص١رباج جـذب البن الـ وامله١٦٧ص
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ولكنهم ال يرون أن ذلك ًهذا هو احلال الذي كان قائام آنذاك، .. نعم
 ..وال جر الناس إليها. كله من الفتنة التي ال جيوز اإلقدام عليها

، فإن نفس هؤالء الذين »عليه السالم«أما حني يصل األمر إىل عيل 
ويف من وقوع الفتنة، ملجرد أن فعلوا ذلك كله وسواه يبادرون إىل التخ

يمتنع صاحب احلق املغتصب عن اعالن رضاه باغتصاب حقه، وعن 
بيعتهم، وأن يتفوه هو أو أحد من حمبيه باإلعرتاض عليهم، باآلية أو 

التي تدنيهم، وتسقط ذكر » صىل اهللا عليه وآله«بالرواية عن رسول اهللا 
 .أئمتهم

بأنه مرب لكل فتنة، وأنه يشبه : »معليه السال«ًوقد وصف اخلليفة عليا 
 .)١(أم طحال أحب أهلها إليها البغي

                                     
الشهب الثواقب  و٣١٣ ص٣خالصة عبقات األنوار ج و٥١واملراجعات ص= 

منهاج الكرامة  و٨ ص١مامة جالشايف يف اإل و٢٠لشيخ حممد آل عبد اجلبار صل
 .١١٠ص

الطربي البن رستم دالئل االمامة  و٢١٥ ص١٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(
عليهم «يت موسوعة أحاديث أهل الب و٣٢٦ ص٢٩بحار األنوار ج و١٢٣ص

 ١٠٤لجوهري صلالسقيفة وفدك  و٤٤٨ و ٤٤٧ ص٨لنجفي جل» السالم
جممع  و٧٤٤اللمعة البيضاء ص و٣٢٣ ص١٢لتسرتي جلقاموس الرجال و

بيت األحزان  و٣٤٤لتنكابني صلسفينة النجاة  و١٣٦لمرندي صلالنورين 
 . ٥٠٩لمسعودي صلاألرسار الفاطمية  و١٥٢ص
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هلم بحقها يف اإلرث » عليها السالم«وذلك ملجرد مطالبة فاطمة 
َوحماولتها إظهار مظلوميتها، حني اغتصبوا منها إرثها ونحلتها. ِوالنحلة ْ ِ.. 

، ومل ّأفسدت علينا أمرنا: »عليه السالم«كام أنه حني قال له عيل 
 .تسترش، ومل ترع لنا حقنا
 .)١(بىل، ولكني خشيت الفتنة: قال أبو بكر

  : ال يقيل أبا بكر×علي 
ملا متت البيعة أليب بكر أقام ثالثة أيام يقيل الناس، ويستقيلهم، و: قالوا

 .!؟هل من مبغض! هل من كاره؟! قد أقلتكم يف بيعتي: ويقول
. ًنستقيلك أبدا ال نقيلك، والواهللا : فيقوم عيل يف أول الناس، فيقول

 . )٢(قد قدمك النبي لتوحيد ديننا، من ذا الذي يؤخرك لتوجيه دنيانا

                                     
 ١٤٨صللمظفر السقيفة  و٤٢ ص٣ج) الپحتقيق شارل (مروج الذهب ) ١(

 يف الكتاب والسنة والتاريخ »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب و
 ومشاهري ٣١ ـ ٣٠ص ١جاإلمامة والسياسة :  عن املصادر التالية٥٨ ص٣ج

 . ٢٢صعلامء األمصار 
حتقيق ( و ٢٢ ص١ ج)حتقيق الزيني(  و١٦ و ١٥ ص١اإلمامة والسياسة ج) ٢(

 .١٧٢ ص٧ وج٢٧٢ ص١ج القرآن واجلامع ألحكام ٣٣ ص١ج) يالشري
طبقات  و٦٥٧ و ٦٥٤ ص٥جكنز العامل  و٤٠ ص٨الغدير ج: وراجع

= دى ـسبل اهل و٢٣٥صلجاحظ لة ـالعثامني و٥٧٦ ص٣جاملحدثني بأصبهان 
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 .»صىل اهللا عليه وآله«يشري إىل صالته بالناس يف مرض النبي 
 :ونقول

وقد ذكرنا بعض ما يفيد يف .. املزعمةهذه إننا ال نرى حاجة إىل تفنيد 
غري أننا .. »صىل اهللا عليه وآله«بي الصحيح من سرية الن: ذلك يف كتابنا

 :نكتفي هنا بام ييل
مل يبايع » عليه السالم«ًأن عليا : قد روى أهل السنة يف صحاحهم: ًأوال

عليها «، أي بعد استشهاد فاطمة الزهراء )١(أبا بكر إال بعد ستة أشهر
 .»السالم
ث ال ندري كيف نوفق بني هذا وبني ما فعلوه يف الزهراء، حي: ًثانيا

رضبوها وأسقطوا جنينها، وسعوا يف إحراق بيتها عىل من فيه، وفيه عيل 

                                     
تاريخ  و٢٨٧ ص٢لتفتازاين جلرشح املقاصد  و٣١٧ ص١٢جوالرشاد = 

 .٣٤٥ ص٦٤جمدينة دمشق 
 ١٥٤ ص٥صحيح مسلم ج و٨٢ ص٥ ج)كرـط دار الف(اري ـلبخصحيح ا) ١(

مناقب أهل  و٧١الصوارم املهرقة ص و٢١٨ ص٧رشح أصول الكايف جو
 ٧٧ ص١٢لنووي جلرشح مسلم  و٤١٣لشريواين صل» عليهم السالم«البيت 

صحيح ابن حبان  و٢٥٨ ص١٧عمدة القاري ج و٣٧٨ ص٧فتح الباري جو
 ٥البداية والنهاية ج و٣٦٠ص ٢لزيلعي جلنصب الراية  و٥٧٣ ص١٤ج

اإلكامل يف أسامء الرجال  و٥٦٨ ص٤بن كثري جالالسرية النبوية  و٣٠٧ص
 .١٦٨ص
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 !!»عليهم السالم« واحلسن واحلسني ، والزهراء،نفسه
 قياس مسألة اإلمامة واخلالفة عىل مسألة إمامة أنال شك يف : ًثالثا

 وال ، وال فقه،الصالة غري صحيح، إذ ال يشرتط يف إمامة الصالة علم
 . من رشائط اخلالفة وال كثري،شجاعة
ًإن هؤالء ال يشرتطون عموما عدالة اإلمام يف الصالة، ولكنهم : ًرابعا

 .، وغريهم يشرتط فيه العصمة، والنصيشرتطون ذلك يف اخلليفة
كام أن هؤالء ال يشرتطون النعقاد اجلامعة وصية وال شورى، وال بيعة 

ة فتحتاج يف انعقادها أما اخلالف.. ًأهل احلل والعقد، وال نصا وال غري ذلك
 ..إىل يشء من ذلك عند الكل

صىل «رض رسول اهللا مصالة أيب بكر بالناس يف حديث إن : ًخامسا
 .صحي بأمر منه ال ،»اهللا عليه وآله

إن عائشة هي التي أمرت أباها : يقول» عليه السالم«وكان عيل 
ن سرية فراجع الصحيح م. »صىل اهللا عليه وآله«بالصالة، وليس رسول اهللا 

 .»صىل اهللا عليه وآله«النبي 
ًإن اخلالفة ليست منصبا دنيويا حمضا، بل هي رئاسة دينية : ًسادسا ً ً

 ً.بالدرجة األوىل أيضا
  !:؟×ملاذا أبعد علي 

وقد ذكر ابن أيب احلديد خالصة حلقيقة الدوافع التي كانت وراء 
صىل اهللا عليه «عن مقام اخلالفة بعد رسول اهللا » عليه السالم«إقصاء عيل 
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ًوالقوم الذين غلب عىل ظنوهنم أن العرب ال تطيع عليا .. «: ، فقال»وآله
 :»عليه السالم«

 .فبعضها للحسد
 .وبعضها للوتر والثأر

 .وبعضها الستحداثهم سنه
 .وبعضها الستطالته عليهم، ورفعه عنهم

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

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

 ً.مستمرا
، »صىل اهللا عليه وآله«وبعضها ببغضه، لبغضهم من قرابته لرسول اهللا 

 .لبه زيغ من أمر النبوةوهم املنافقون من الناس، ومن يف ق
ًفأصفق الكل إصفاقا واحدا عىل رصف األمر عنه لغريه ً.. 

أن العرب ال تطيعه، وال : َّإنا خفنا الفتنة، وعلمنا: وقال رؤساؤهم
إنه النص، : وتأولوا عند أنفسهم النص ـ وال ينكر النص ـ وقالوا. ترتكه

 . )١(ولكن احلارض يرى ما ال يرى الغائب

                                     
 .٨٥ و ٨٤ ص١٢رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(
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ًأن هناك من صمم والتزم، وكتب عهدا : ملعتزيل أن يذكرولكن فات ا
من الوصول إىل هذا األمر، » عليه السالم«ًأن يمنع عليا : ًوعقدا عند الكعبة

ًوأنه كان يدبر األمر لنفسه وحلزبه حسدا، وطمعا، واستطالة، وخوفا،  ً ً
من إىل آخر ما ذكره، فكان له ما أراد .. ورجاء تداول قبائل العرب اخلالفة

 .خالل الوسائل املختلفة التي استفاد منها، وكلها غري مرشوعة
  :!؟×ملاذا مل حياربهم علي 

عليه «عىل سبب عدم تصدي عيل أشارت فإن النصوص التي .. وبعد
 :يلالسرتداد حقه بالقوة كثرية، نذكر منها ما ي» السالم
بة طبنا خطوأنت مل خت«: »عليه السالم«قال األشعث بن قيس لعيل  ـ ١

 : منذ كنت قدمت العراق إال قلت فيها قبل أن تنزل عىل املنرب
 قبض رسول اهللا مذًواهللا، إين ألوىل الناس بالناس، وال زلت مظلوما «

 !؟»، فام يمنعك أن ترضب بسيفك دون مظلمتك»»صىل اهللا عليه وآله«
 مل يمنعني من ذلك :يا ابن قيس، اسمع اجلواب: »عليه السالم«قال 
ال كراهة للقاء ريب، وأن ال أكون أعلم أن ما عند اهللا خري يل من اجلبن، و

صىل اهللا عليه «ولكن منعني من ذلك أمر رسول اهللا . الدنيا والبقاء فيها
 .»وعهده إيل، »وآله

إن «: قال له» صىل اهللا عليه وآله«أن النبي : »عليه السالم«ثم ذكر 
ًد أعوانا، فكف يدك، وإن مل جت. ًوجدت أعوانا فانبذ إليهم وجاهدهم
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 .)١(»ًواحقن دمك، حتى جتد عىل إقامة الدين، وكتاب اهللا وسنتي أعوانا
 ..)٢(»عليه السالم«وهناك أحاديث أخرى تشري إىل هذا السبب يف قعوده 

ما منع : »عليه السالم«قلت أليب عبد اهللا : يف نص آخر عن زرارة ـ ٢
 ! إىل نفسه؟أن يدعو الناس» عليه السالم«أمري املؤمنني 
 .ًخوفا أن يرتدوا: قال

ً أن حممدا اوال يشهدو: ب يف احلديثسوأح): أي ابن حاتم(قال عيل 

                                     
 ٦٦٤ و ٦٦٣ ص٢ وكتاب سليم بن قيس ج٤١٩ و ٤٦٧ ص٢٩بحار األنوار ج) ١(

) امنط دار النع( و ٤٥٠ و ٤٤٩ ص١ واإلحتجاج ج٣٠٤ص) ط أخرى(و 
 ٦٤ ص٢جحلية األبرار  و٧٥ ص١١جمستدرك الوسائل  و٢٨١ ص١ج
» عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  و٤١ ص١٣ججامع أحاديث الشيعة و
 .١٩٧ و ١٠٥ ص٢جغاية املرام  و٦٩٨صلهمداين ل

 وعلل الرشايع ٤٥٢ و ٤٥١ و ٤٥٠ و ٤٣٨ و ٤٣٧ ص٢٩بحار األنوار ج) ٢(
 ٥١ ص٢ و ج٣٠٣ ص١ي جـعياش وتفسري ال١٤٨ ص١ ج٦ ح١٢٢باب

الغيبة  و٤٢٧ وكتاب سليم بن قيس ص٧٤ ص١١جمستدرك الوسائل و
 ٢٨١ ص١ج) ط دار النعامن( واإلحتجاج ٣٣٥و ٢٠٣و ١٩٣لطويس صل
جامع و ٦٥ ص٢جحلية األبرار  و٢٣٨صلشريازي لكتاب األربعني و

 ١١٥ ص٣جمستدرك سفينة البحار  و٤٣ و ٤٢ص ١٣جأحاديث الشيعة 
 .٥٧٩صامن هنج اإليو
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 .)١(رسول اهللا» صىل اهللا عليه وآله«
 ؛هذا األمر» عليه السالم«ويوضح نص آخر عن أيب جعفر  ـ ٣
ً يكونوا ضالال، ال إن إىل نفسه إال أهنم مل يمنعه من أن يدعو: فيقول

 فيأبوا عليه، فيصريون ، عن اإلسالم أحب إليه من أن يدعوهميرجعون
 . )٢(ًكفارا كلهم
 :يف خطبته املعروفة بالشقشقية» عليه السالم«يقول  ـ ٤
ذاء، أو أصرب عىل طخية عمياء، أن أصول بيد جفطفقت أرتأي بني «

 ..هيرم فيها الكبري، ويشيب فيها الصغري، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه
ت أن الصرب عىل هاتا أحجى، فصربت ويف العني قذى، ويف احللق فرأي

 . )٣(»ً هنباثيشجى، أرى ترا

                                     
 ١ ومناقب آل أيب طالب ج١٢٢ باب١٥٠ و ١٤٩ ص١علل الرشايع ج) ١(

 ٢٩ وبحار األنوار ج٢٣٤ ص١ج) ط املكتبة احليدرية( و ٢٧٥ ـ ٢٧١ص
غاية  و٢٣٠لطويس صلاألمايل  و٣٤٤ ص٢جحلية األبرار  و٤٤٥ و ٤٤٠ص

 .٢٧ ص٦جاملرام 
 ٢ج األبرار حلية و٤٤٠ ص٢٩ وبحار األنوار ج١٥٠ ص١علل الرشايع ج) ٢(

 .٣٤٥ص
 ١جلمفيد لاإلرشاد  و٣٠ ص١ج ٣اخلطبة رقم )برشح عبده(هنج البالغة  )٣(

حتجاج اإلو ٣٧٢صلطويس لاألمايل و ١٥٠ ص١جعلل الرشائع  و٢٨٧ص
 = ٤٢٠ و ٤١٨صاووس ـن طـبالف ـالطرائو ٢٨١ ص١ ج)ط دار النعامن(
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ًمل مل جياهد عيل أعداءه مخسا : »عليه السالم«قيل لإلمام الرضا  ـ ٥ َْ َ ِ
 !؟»صىل اهللا عليه وآله«وعرشين سنة بعد رسول اهللا 

ه جهاد يف ترك» صىل اهللا عليه وآله«ألنه اقتدى برسول اهللا : فقال
ًاملرشكني بمكة بعد النبوة ثالث عرشة سنة، وباملدينة تسعة عرش شهرا، 

وكذلك ترك عيل جماهدة أعدائه لقلة أعوانه . وذلك لقلة أعوانه عليهم
 .)١(عليهم
. لو قام بالسيف لتذرعوا بأنه شق عصا الطاعة، وأفسد يف األرض ـ ٦

 .وأثار الفتنة. نكث بيعتهَّالدعوا أنه بايع، ثم و
فنظرت فإذا ليس يل معني إال أهل «: قال» عليه السالم«عن عيل  ـ ٧

                                     
 ٢٩١ و ٢٨٩ ص٢جحلية األبرار  و١٦٧صللشريازي كتاب األربعني و= 
لشريواين ل» عليه السالم«مناقب أهل البيت  و٤٩٧ ص٢٩جبحار األنوار و

هنج و ٣٤صالدرجات الرفيعة  و٣٨٠ ص٩ وج٨١ ص٧جالغدير  و٤٥٧ص
 ٢جمناقب آل أيب طالب و ٨٩صبيت األحزان و ٣٢٦صلعالمة احليل لاحلق 
 .٣٦٠صمعاين األخبار و ١٥١ ص١ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و٤٨ص

 ١ج» عليه السالم«عيون أخبار الرضا  و١٤٨ ص١جلل الرشائع ع: راجع) ١(
دار ط ( و ٨٨ ص١٥ج )مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة  و٨٨ص

 ٢٩جوار ـار األنـبح و٣٤١ ص٢جحلية األبرار  و٦٦ ص١١ج )اإلسالمية
عليه «مسند اإلمام الرضا  و٣٩ ص١٣ججامع أحاديث الشيعة  و٤٣٥ص

 .١١٥ ص١ج» السالم
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 . )١(»بيتي؛ فضننت هبم عن املوت، وأغضيت عىل القذى
فنظرت فإذا ليس يل رافد، وال ذاب، وال مساعد إال «: ويف نص آخر

. أهل بيتي، فضننت هبم عن املنية، فأغضيت عىل القذى، وجرعت ريقي
وآمل للقلب من وخز . أمر من العلقموصربت من كظم الغيظ عىل 

 . .)٢(»الشفار
قد الحظ ذلك كله، من ادراكه » عليه السالم«وال مانع من أن يكون 

بعدم مناجزة الغاصبني إال إذا » صىل اهللا عليه وآله«ملرامي وصية رسول اهللا 

                                     
 عن ١٧٤ وكشف املحجة ص٦٧ ص١ج ٢٦اخلطبة  )برشح عبده(غة هنج البال) ١(

مستدرك  و٣٩١صاملراجعات  و٦١٠ ص٢٩بحار األنوار جرسائل الكليني، و
غاية  و٢٠ ص٢ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و١٥٨ ص٦جسفينة البحار 

 .٣٤٦صلتنكابني لسفينة النجاة  و٣٢٢ ص٥جاملرام 
 ١٥٤ ص١ واإلمامة والسياسة ج٢٠٢ ص٢ج )برشح عبده(هنج البالغة : راجع) ٢(

 ٣٠٩ ص١جلثقفي لالغارات  و٥٦٩ ص٣٣ وج٦٠٨ ص٢٩بحار األنوار جو
 ٢٩صالصوارم املهرقة  و٤٨ ص٢جمناقب آل أيب طالب  و٤١٧صاملسرتشد و
 ١٨٦للشريازي صكتاب األربعني  و١١٩صضامن بن شدقم املدين لاجلمل و
اإلمام عيل و١٧٥ ص٤ وج٢٧٦ ص١ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة و

 ٦ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٧٣٠صلهمداين ل» عليه السالم«بن أيب طالب 
 ١٨٨ ص٤جأعيان الشيعة  و١٩٥صالدرجات الرفيعة  و١٠٩ ص١١ وج٦٦ص

 .٣٧٩ ص٢ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٣٠٦صلتنكابني لسفينة النجاة و
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 .وقد رأى بأم عينيه مربرات هذه الوصية، عىل أرض الواقع.. ًوجد أعوانا
  !:اقض؟هل هذا تن

عليه «ً أن عليا :ًأن ثمة تناقضا يف روايات: قد يدور بخلد البعض
إن :  يقول بعضهافإن، »صىل اهللا عليه وآله«كان موىص من النبي » السالم

  .ً إال إذا وجد أربعني منارصا،عليه أن ال حيارب الغاصبني
 .. فقطًتستثني عرشين منارصا: وبعضها
 :ونجيب

وترجح لنا ً تذكر العرشين منارصا، لو صح وجود الرواية التي
  :فإننا نقول» صىل اهللا عليه وآله«صدورها عن رسول اهللا 

 بل قد يكون بني روايات األربعني، إذ ال مانع،بينها وإنه ال تعارض 
قد قال مرة هذا القول، » صىل اهللا عليه وآله«يكون ذلك هو األقرب بأن 

اإلشارة إىل  من دون ة بالكفأمره مرة ثالثوقال مرة أخرى ذلك القول، و
ًعدد بعينه أيضا ٍ .. 

وال شك يف أن تكرار هذه الوصية، واإلشارة إىل قلة النارص، أمر هام 
، والتزامه بأوامر »عليه السالم « حقيقة موقف عيل يف جمال إفهام الناسًجدا

 .الرسول، وأنه ال يقف هذا املوقف عن خوف وجبن
دين عىل حقه، وبدرجة إيامن من كام أن ذلك يعرفنا بحقيقة املعت

 .يدعون ألنفسهم املقامات العالية يف اإلسالم واإليامن
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  :لو كان األنصار شيعة
عليه «ما زلنا نسمع أن األنصار كانوا يميلون إىل عيل : وقد يقال

كان كل هذا اجلمع العظيم من أن احلق له دون سواه، فلو  ، ويرون»السالم
صىل اهللا عليه «ًية، بأن عليا هو خليفة النبي  منذ البدا يعتقدوناألنصار،

ستعانة هبذه اإلعىل  ذئذً، قادرا من»عليه السالم«بال فصل، لكان عيل » وآله
 منع مناوئيه من اغتصابَّولصح له أن يرص عىل األكثرية من الصحابة، 

 أم أنه يدل عىل أنه ال حق !؟ دليل عىل ضعفهفهل عدم تصديه لذلك.. حقه
 !له؟

 :ونجيب
السالمة، فإذا رأوا حياة الدعة وال شك يف أن أكثر الناس حيبون : ًأوال

األعني حممرة عىل أمر، ومل تكن لدهيم حوافز للدفاع عنه، تفوق يف أمهيتها 
 فإهنم سوف ،عندهم ما سوف يقدمونه من أجله من خسائر، وتضحيات

 ..لدفاع عنهنرصفون عن التصدي لي
 رأينا أن هؤالء األنصار أنفسهم ال  فقدواألمر هنا من هذا القبيل،

صىل اهللا عليه «ًيعرتضون وال حيركون ساكنا حينام قال قائلهم للرسول 
، وحينام هوجم بيت السيدة الزهراء )أو نحو ذلك(إن النبي ليهجر : »وآله

، وجاؤوا بقبس من نار إلحراق ذلك البيت، رغم معرفتهم »عليها السالم«
ئل، وبخطورة ما جيري عىل السيدة الزهراء بخطورة ما صدر من ذلك القا

 ..»عليها السالم«
كام أهنم سكتوا عن املتخلفني عن جيش أسامة، وسكتوا عن الذين 
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ناقته يف ليلة العقبة، وسكتوا عىل » صىل اهللا عليه وآله«َّنفروا برسول اهللا 
ومنعوه من بلوغ ما الذين رفعوا أصواهتم فوق صوت النبي يف يوم عرفة، 

فقال «: حتى ليقول جابر بن سمرة ـ كام يف صحيح مسلم وغريه ـ، يريد
 .»َّكلمة أصمنيها الناس
 ..فضج الناس: ويف نص آخر
 ..فصاروا يقومون، ويقعدون، ونحو ذلك: ويف نص آخر

وقد أشفق هؤالء األصحاب أيضا أن يقدموا بني يدي نجواهم 
 .صدقة
كانوا إذا و سبيل اهللا، المهم اهللا تعاىل عىل تثاقلهم عن اجلهاد يفقد و

.. ًقائام» صىل اهللا عليه وآله«ًرأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها، وتركوا النبي 
َقل ما عند اهللاِ{ ِ َ ْ ِ خري من اللهو ومن التجارةُ َِ ِّ َْ َ َ َِّ َِ ْ َّ  مع يقينهم بأن املطلوب .)١(}ٌ

 .منهم كان غري ذلك يف مجيع هذه املوارد، وسواها
 كيف أن بني أسلم قد يظهرون: أعينهمر قد رأوا بأم األنصاإن : ًثانيا

 . الذي قد ال يصل عدد سكانه إىل بضعة آالف،ًفجأة يف بلدهم الصغري جدا
 .ليساعدوا أبا بكر عىل إقامة حكومته، وإمخاد أصوات مناوئيه

رواه أبو خمنف لوط بن حييى األزدي عن حممد إسحاق الكلبي وأيب 
  :ه زايدة بن قدامة قال عن رجالً ورواه أيضا،صالح

 فشغل الناس ،كان مجاعة من األعراب قد دخلوا املدينة ليتامروا منها
                                     

 . من سورة اجلمعة١١اآلية  )١(
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 فشهدوا البيعة وحرضوا األمر »صىل اهللا عليه وآله«عنهم بموت رسول اهللا 
 :فأنفذ إليهم عمر واستدعاهم وقال هلم

خذوا باحلظ من املعونة عىل بيعة خليفة رسول اهللا واخرجوا إىل الناس 
 .واحرشوهم ليبايعوا فمن امتنع فارضبوا رأسه وجبينه

واهللا لقد رأيت األعراب حتزموا، واتشحوا باألزر الصنعانية  :قال
وأخذوا بأيدهيم اخلشب وخرجوا حتى خبطوا الناس خبطا وجاؤا هبم 
مكرهني إىل البيعة وأمثال ما ذكرناه من األخبار يف قهر الناس عىل بيعة أيب 

ا باالضطراب كثرية ولو رمنا إيرادها مل يتسع هلذا الكتاب بكر ومحلهم عليه
فإن كان الذي ادعاه املخالف من إكراه من أكره عىل بيعة أمري املؤمنني 

 عىل فسادها مع ضعف احلديث بذلك فيكون ثبوت ً دليال»عليه السالم«
  .)١(األخبار بام رشحناه من األدلة عىل بيعة أيب بكر موضحة عن بطالهنا

، وقوي هبم )٢(وا من الكثرة بحيث تضايقت هبم سكك املدينةوكان
إنه ملا رأى قبيلة أسلم أيقن : أبو بكر، كام يقول املؤرخون، ويقول عمر

إن أكثر من أربعة آالف مقاتل، قد : ، بل يف بعض النصوص)٣(بالنرص
ظهروا فجأة يف املدينة، وكان خالد عىل ألف منهم، ومعاذ عىل ألف، وغريه 

                                     
 .٥٩خ املفيد ص لشيلاجلمل  )١(

الشايف يف االمامة  و٣٣٥ ص٢٨بحار األنوار ج  وعنه ٤٥٨ ص٢تاريخ الطربي ج) ٢(
 .٦٨لرسايب التنكابني ص لسفينة النجاة  و١٩٠ ص٣لرشيف املرتىض جل

 . املصادر السابقة)٣(
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 ..ف، وهكذاعىل أل
 أهنم صاروا يسحبون الناس للبيعة: وتذكر نصوص تارخيية وروائية

وهيينوهنم، وجيربوهنم عىل مبايعة أيب بكر، شاؤوا أم أبوا، ثم صاروا 
ًيذهبون إىل من جلسوا يف بيوهتم، وتغيبوا، فيستخرجوهنم منها قهرا، 

 ..ويأتون هبم إىل املسجد ليبايعوا
من األنصار يف مثل هذه احلالة ما دام أنه ال وماذا ينفع اجلمع العظيم 

، لنجدته وهو »عليه السالم«يقدر أحد منهم عىل الوصول إىل اإلمام عيل 
صىل اهللا عليه « وقد كان بيته يف داخل مسجد رسول اهللا !؟حمارص يف بيته

وال يفصل املنرب عن بيت . ، مقابل املنرب الذي يبايع الناس عليه أبا بكر»وآله
عدد أصابع ال تزيد عىل  قد ،سوى بضعة أمتار» عليه السالم« عيل اإلمام

 ..ً الواحدة إال قليالاليد
 :وعن بني أسلم نقول

لقد كانت هذه القبيلة تعيش يف أطراف املدينة هي وقبيلة أشجع، 
، أعرابية بكل ما هلذه ، كانت هي وأخواهتا هذهوغفاروجهينة، ومزينة، 

َوممن حولكم من األعراب منافقون {: عاىلالكلمة من معنى، ولعل قوله ت َُّ َِ َِ ُ َ ِِّ ْ َ ْ َ ْ ََ ُ
ُومن أهل املدينة مردوا عىل النفاق ال تعلمهم نحن نعلمهم ُُ ْ ُ َ ََ َ َ ْْ ُ ْ ْ َ ُ ْ ْ ََ َ َ ِّ ََ َِ َ ِ ِ ِِ جاء ليشري . )١(}َ

ًمسترشيا إىل هذا كان  النفاق إن:  ويقولبالذاتوأخواهتا إىل هذه القبيلة 
 .. ام حوهلا وفي،احلد يف نفس املدينة

                                     
 . من سورة التوبة١٠١ اآلية )١(
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، ربام من  يف هذه اآليةوقد أعلم اهللا رسوله بحقيقة هؤالء املنافقني
صىل اهللا عليه «أجل اإلشارة إىل هذه األحداث املؤملة التي كان الرسول 

، وسيعاين منها أمري »صىل اهللا عليه وآله«حيمل مهها قبل وفاته » وآله
 ..بعد ذلك» عليه السالم«املؤمنني 

 : واخلالصة
 ،لناس يف زمن الرسول إىل شيعة وسنةالبعض لأن تقسيم : رظه

 ،»صىل اهللا عليه وآله«تقسيم غري دقيق، بل هم إما مطيع ألوامر رسول اهللا 
 .. وإما مؤمن صحيح اإليامن، وإما منافق.  هلاوإما عاص
يملكون قوة، كانوا  خمالفة أمر الرسول، أن الذين سعوا إىل: وقد ظهر
ا سائر الناس العاديني، فكانوا خيضعون للرتغيب وأم.. وهلم مؤيدون

وللرتهيب، وكان حبهم للسالمة، واالبتعاد عن املصادمات هو األقوى، 
 ..واألكثر مالءمة هلوى نفوسهم

فرصة ليدعو الناس إىل » عليه السالم«هل وجد اإلمام عيل : ًثالثا
 ! نرصته؟

رص وحوأليس قد هوجم، وحورص، ورضبت زوجته واسقط جنينها 
 ! فراغه من دفن الرسول؟حمبوه، واخذوا من بيوهتم، فور
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  : حمور اإلهتمامات×علي 
 أن الناس حتى أبو قحافة كانوا يتعجبون من وصول :وقد لوحظ

، وسائر بني هاشم، »عليه السالم«جود عيل اخلالفة إىل أيب بكر، مع و
 ! ما منعهم من عيل؟: ولذلك سأل الرسول الذي أتاه باخلرب

هو حدث السن، وقد أكثر يف قريش وغريها، وأبو بكر : قال الرسول
 . أسن منه

إن كان األمر يف ذلك بالسن، فأنا أحق من أيب بكر، : فقال أبو قحافة
 .)١( له النبي، وأمرنا ببيعتهًلقد ظلموا عليا حقه، ولقد بايع

وقد . كام أن الكثريين من األصحاب كانوا يرصون عىل أن احلق لعيل
كثرت استدالالهتم هلذا األمر، كام أن أسامة بن زيد كان ال يتوقع استبعاد 

                                     
ر األنوار  وبحا١١٥ ص١ج) ط دار النعامن( و ٢٢٧ و ٢٢٦ ص١اإلحتجاج ج) ١(

 ١رشح هنج البالغة للمعتزيل ج:  وراجع٣٢٩ ص٢٨ وج٩٥ ص٢٩ج
لشريازي لكتاب األربعني ، و)خمطوط( وعن مناهج املهج للكيدري ٢٢٢ص
مستدرك  و٣٠٩لشريواين صل» عليهم السالم«مناقب أهل البيت  و٢٨٢ص

 .٤٧٧ ص١١لتسرتي جلقاموس الرجال  و٤٢٢ ص٨سفينة البحار ج
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 .. ، وقد استدل عىل أيب بكر بحديث الغدير»عليه السالم«عيل 
عليه «انطلق اىل عيل بل هو بمجرد وصوله من سفره اىل املدينة 

 .ليستفهم منه عن حقيقة ما جرى» السالم
قد بايعهم » عليه السالم«أنه مل يستسغ أن يكون عيل : وقد الحظنا

 ً.بأنه قد بايع مكرها» عليه السالم«ًطائعا، فسأله عن طبيعة بيعته، فأجابه 
وهذه الوقائع تشري إىل أن أسامة قد غادر املدينة ـ بعد أن ختلف عنه 

وال يصح .. »صىل اهللا عليه وآله« ناس من الصحابة قبل وفاة رسول اهللاأ
إنه بعد البيعة أليب بكر سريه أبو بكر إىل الوجه الذي كان النبي : قوهلم

 ..قد أمره باملسري إليه» صىل اهللا عليه وآله«
  :÷الذين كانوا يف بيت فاطمة 

ها من كان وقد يتخيل املراجع للنصوص أهنا ختتلف وتتناقض يف ذكر
 .يف بيت الزهراء، حني هامجه عمر ومن معه

عليها «أن الذين كانوا يف بيت فاطمة الزهراء : فقد ورد يف النصوص
 ، وقد أحرقه بالفعل،حني جاء عمر باحلطب ليحرق، الباب عليهم» السالم

 :هم
 .فقط» عليهم السالم«عيل وفاطمة، واحلسنان : ألف

َّقال الشهرستاين، نقال عن النظ إن عمر رضب فاطمة يوم البيعة، «: امً
وما كان . وكان يصيح أحرقوا دارها بمن فيها. حتى ألقت اجلنني من بطنها



  ٢٢١                         ..                                                          هكذا حدث اإلنقالب: الفصل الثاين
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 .)١(»يف الدار غري عيل، وفاطمة واحلسن واحلسني
َكان غضب عيل والزبري، فدخال بيت فاطمة معهام : ًلكن نصا آخر يقول: ب ِ َ

 .)٢(..، فرضبوا هبام احلجر الخالسالح، فجاء عمر يف عصابة، فأخذوا سيفيهام
 .)٣(أنه كان عيل وناس من بني هاشم: ونص ثالث يذكر: ج

                                     
 ٢٨ وعنه يف بحار األنوار ج٥٨ و ٥٧ ص١ج) ط دار املعرفة(امللل والنحل ) ١(

 ومستدرك سفينة ٢٧٩ ص٨ وسفينة البحار ج٣١٧ و ٢٧١ص) هامش(
 ترمجة ٣ والكنى واأللقاب ج١٢٣ وبيت األحزان ص٩٢ ص١٠البحار ج

  والوايف١٥ ص٥ وهبج الصباغة ج٤١٦ ص١١وعوامل العلوم ج. الشهرستاين
اق ـإحق و٣٢٦ ص١٢لتسرتي جلال ـاموس الرجـق و١٧ ص٦بالوفيات ج

  .١٢٣لمسعودي صلاألرسار الفاطمية  و٢٠٨ص) األصل( احلق
لشريازي لكتاب األربعني  و٥٠ ص٢ وج٤٧ ص٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ٢(

:  وراجع٣٤٠ ص٥غاية املرام ج و٧٢لجوهري صلالسقيفة وفدك  و١٥٤ص
 مصادر تقدمت  باإلضافة إىل٣٧٩ واملسرتشد ص٣٢١ ص٢٨بحار األنوار ج

 .»كرس سيف الزبري«يف فقرة 
 ٥٣لجوهري صلالسقيفة وفدك  و٥٦ ص٢رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ٣(

لشريواين ل» عليهم السالم«مناقب أهل البيت  و٣١٥ ص٢٨وبحار األنوار ج
بن طاووس البناء املقالة الفاطمية و ١٩٦الدرجات الرفيعة صو ٤٠٣ص
كتاب و. ٤٢١ ص١ييد املطاعن ج وتش٣٢٤ ص٥غاية املرام جو ٤٠١ص

 .٣٢١صهامش  ٢حلية األبرار ج و١٥١لشريازي صلاألربعني 
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 .)١(إن سعد بن أيب وقاص واملقداد كانا معهم: ورابع يقول: د
 .)٢(الزبري واملقداد يف مجاعة من الناس: وذكر نص خامس: هـ
كان عيل والزبري يدخلون عىل بيت فاطمة : ونص سادس يقول: و

، ويشاوروهنا، ويرجتعون يف أمرهم، »صىل اهللا عليه وآله«ل اهللا بنت رسو
 : فلام بلغ ذلك عمر بن اخلطاب جاء إليها وقال هلا

ّما من أحد من اخللق أحب إيل من أبيك، وما من أحد أحب إلينا بعد 
 .. أبيك منك الخ

ًأهنا أمرت عليا والزبري بأن ينرصفوا، وال يرجعوا : ثم تذكر الرواية
 .إليها

 .)٣(فانرصفوا عنها، ومل يرجعوا حتى بايعوا أبا بكر
                                     

 و ١٥١لشريازي صلكتاب األربعني  و٥٦ ص٢رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(
:  وراجع٣٢٤ ص٥غاية املرام ج و٣٢٢ و ٣١٥ ص٢٨ وبحار األنوار ج١٥٦

 ٤٣٦ ص١وتشييد املطاعن ج ٧٣لجوهري صلالسقيفة وفدك  و٤٨ ص٦ج
  .٢١صهامش النص واإلجتهاد و ١١٢بيت األحزان صو

 عن املعتزيل ٤٣٦ ص١ وتشييد املطاعن ج٣١٣ ص٢٨بحار األنوار ج: راجع) ٢(
 . ٤٥ ص٢ج

مجع :  عن٤٤٠ و ٤٣٩ و ٤٣٨ و ٤٣٧ و ٤٣٦ ص١تشييد املطاعن ج: راجع) ٣(
 .اءواإلكتفوغري ذلك، ورشح النووي لصحيح مسلم، اجلوامع، وإزالة اخلفاء، 

     = ةـط دار الفكر سن( و ٥٦٨ و ٥٦٧ ص١٤ة جـبيف البن أيب شـاملصن: عـوراج
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 مجع كثري إىل اخلطاب ـ يفأقبل ـ يعني عمر بن : ًلكن نصا آخر يقول: ز
، فطالبه باخلروج، فأبى، فدعا عمر »عليه السالم«منزل عيل بن أيب طالب 

 .)١(باحلطب

                                     
 وبحار ٤٥ ص٢ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج٥٧٢ ص٨ج) هـ١٤٠٩ =

) مطبوع هبامش مسند أمحد(منتخب كنز العامل : وراجع. ٣١٣ ص٢٨األنوار ج
 ١١٠ ص٤الشايف للمرتىض ج: راجع و، عن ابن أيب شيبة١١٧٤ ص٢ج
 وقرة العني لويل اهللا الدهلوي. ٣٣٥ ص١ ق٢٠املغني للقايض عبد اجلبار جو
 ١٩ وهناية اإلرب ج١٧٤ ص٤ والشايف البن محزة ج٧٨ ص)ط بيشاور(

 ٢٥٥ و ٢٥٤ و ٢٥٣ ص٢ج) مطبوع هبامش اإلصابة(ستيعاب  واإل٤٠ص
 وكنز العامل ٧٢ وإفحام األعداء واخلصوم ص٣١١ ص١٧والوايف بالوفيات ج

 .٦٥١ ص٥ج
 ٣٠ ص١ ج)حتقيق الشريي( و ١٩ ص١ ج)حتقيق الزيني(مامة والسياسة اإل) ١(

 ٣٧٨ و ٣٧٧املسرتشد ص: وراجع.  عنه٤٤١ و ٤٤٠ ص١وتشييد املطاعن ج
مناقب  عن الشايف للسيد املرتىض، و٤١١ و ٣٥٦ ص٨بحار األنوار ج: وراجع

) قاتامللح(رشح إحقاق احلق  و٤٠٤صلشريواين ل» عليهم السالم«أهل البيت 
 وأعالم ١٤٥ و ١٤٤ ص٢تلخيص الشايف ج و٣٦٠ ص٣٣ وج٥٤٤ ص٢٥ج

مستدرك و ٨٢بيت األحزان ص و٣٧٢ ص٥الغدير ج و١١٤ ص٤النساء ج
الكنى واأللقاب  و٤٩٤الوضاعون وأحاديثهم ص و٤٠٥ ص٨سفينة البحار ج

 . ٢١٧لبهبهاين صلمصباح اهلداية يف إثبات الوالية  و٣٨٦ ص١ج
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 .)١(وعن املقدام، عن أبيه نص يؤيد هذا املعنى
 .)٢(ًعليا، والزبري، واملقداد: يذكر نص آخر: ح
عليها «أما عيل والعباس، فقعدا يف بيت فاطمة : قال ابن عبد ربه: ط
 .)٣(إن أبيا فقاتلهام: ، فقال أبو بكر لعمر بن اخلطاب»السالم

  :مالحظات ووقفات مع ما تقدم
ولنا مع النصوص املتقدمة وقفات، ولنا عليها مالحظات، نلخصها 

 :ضمن النقاط التالية
بأن للسيدة الزهراء : يشعر) و(ما ذكر يف النص املتقدم يف الفقرة  ً ـ ١

فيه، حتى » عليه السالم«ًبيتا غري البيت الذي يكون عيل » عليها السالم«
                                     

 عن العيايش، ٢٢٧ ص٢٨وبحار األنوار ج ١٨٥فيد صلملختصاص اإل: راجع) ١(
جممع النورين  و٦٦ ص٢تفسري العيايش ج و٣٢٠ ص٥ومرآة العقول ج

 . ٧٦لمرندي صل
 ٢ والربهان ج٣٠٧ ص٢ وتفسري العيايش ج٣٢٢ و ٢٣١ ص٢٨بحار األنوار ج) ٢(

  .٣٣٤ ص٥غاية املرام ج و٤٩ ص٦ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج٤٣٤ص
 ٢ عن العقد الفريد ج٤٣٥ وتشييد املطاعن ص٣٣٩ ص٢٨وار جبحار األن) ٣(

 والطرائف ١٥٦ ص١ وتاريخ أيب الفداء ج٢٧١ عن كشف احلق ص٢٥٠ص
لتسرتي ل) األصل(إحقاق احلق  و٢٧١صلعالمة احليل لهنج احلق  و٢٣٩ص
عيل حممد فتح الدين احلنفي لفلك النجاة يف اإلمامة والصالة  و٢٢٨ص
 .١٤٢ص رسالة الزهراء  عن١٢٠ص
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 .َّال ترجعوا إيل: والزبري» عليه السالم«أهنا قالت لعيل : لقد زعموا
 ..فانرصفوا عنها، ومل يرجعوا إليها

ضمن إهانة منها لسيد الوصيينن ألن ظاهره عىل أن هذا النص قد ت
 .أهنا طردته من بيتها، ورشطت عليه أن ال يرجع

تطرد زوجها، ومتنعه من الدخول إىل » عليها السالم«فهل صحيح أهنا 
 !بيتها؟

وهل هذا يتوافق مع أدب الزهراء الرفيع مع سيد اخللق بعد رسول اهللا 
يصدر امي ما يشري إىل أن هذا  وهل يف خلقها الس!؟»صىل اهللا عليه وآله«
 !؟هامن

هل يمكن أن نصدق أن عمر بن اخلطاب الذي يعتدي عىل  ً ـ ٢
، ويسقط جنينها، وال هيتم إلحراقها هي وزوجها »عليها السالم«الزهراء 

هل يمكن . إن النبي ليهجر، أو نحو ذلك: وأوالدها، ويقول لسيد اخللق
 !لق إليه؟أن نصدق أن تكون الزهراء وأبوها أحب اخل

ًإن عليا والزبري غضبا، ): ب(ما معنى قوهلم املتقدم يف الفقرة  ً ـ ٣
 !ودخال بيت الزهراء، ومعهام السالح؟

هل كان الناس ال جيعلون السالح يف بيوهتم، بل يأتون به من خارج 
 !تلك البيوت؟

 !وهل هناك أحد من الناس مل يكن لديه سالح يف بيته؟
، وسالمة »عليه السالم«عبري إظهار عدوانية عيل أم املقصود من هذا الت

وصحة معاجلات أبطال السقيفة، حيث نجحوا يف وأد فتنة كاد . نوايا خصومه
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 !!عيل يثريها بزعمهم؟
ولكن لو صح هذا، فكيف يمكن تفسري، ما تضافرت به الروايات  ً ـ ٤

 إن حتى.. أنه كان موىص بعدم املواجهة: »عليه السالم«من ترصحيات عيل 
ُزوجته وهي سيدة نساء العاملني ترضب ويسقط جنينها، وينتهي األمر 
باستشهادها، وحيرق بابه، وهيدد بالقتل، ثم ال تصدر منه أية ردة فعل تدل عىل 
رغبته باستعامل السيف، لدفع املهامجني عن نفسه، وعن زوجته، وأوالده 

 !وبيته؟
ن اختاذ الرأي الصواب، ًعاجزا ع» عليه السالم«ًمتى عهدنا عليا  ً ـ ٥

يف موضع املستشار للزبري، ولغريه يف » عليها السالم«ومتى وجدنا الزهراء 
 !املواجهة مع هذا الفريق أو ذاك؟

مل يكن بالذي يتسع لبني هاشم، » عليها السالم«إن بيت الزهراء  ً ـ ٦
أهنم كانوا يف بيت : ولغريهم من سائر املعرتضني، الذين ذكرت الروايات

زهراء، فقد ذكرت أن فيه باإلضافة إىل بني هاشم، بمن فيهم العباس، ال
سلامن، وأبو ذر، واملقداد، والزبري، وعامر، والرباء بن : وعتبة بن أيب هلب

فهل كانت تلك . عازب، وأيب بن كعب، وسعد بن أيب وقاص، وطلحة
 ، وأيب بكر»صىل اهللا عليه وآله«احلجرة وهي التي مل تتسع لدفن النبي 

وعمر، تستوعب كل هذا احلشد، باإلضافة إىل الزهراء، وأبنائها، وبناهتا، 
 !وخادمتها؟

أن اجلامعة التي دخلت عىل مجيع هؤالء كانت كثرية، : أضف إىل ذلك
عمر، وخالد، وعبد الرمحن بن عوف، وثابت بن قيس، : وقد سمي منهم
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امل بن وزياد بن لبيد، وحممد بن مسلمة، وزيد بن ثابت، وسلمة بن س
 .وقش، وسلمة بن أسلم، وأسيد بن حضري

معاذ، وقنفذ، واملغرية بن شعية، وأبو بكر، وزيد : ًومن املهامجني أيضا
 .بن أسلم، وسامل موىل أيب حذيفة

بعد . فكيف اتسعت تلك احلجرة، ومجيع بيت عيل هلذا اجلمع كله
 !إضافة أهل البيت، واهلاشميني، وغريهم ممن كان معهم إليهم؟

إن ذلك كله جيعلنا نطمئن إىل أن اهلجومات عىل بيت فاطمة قد  ـ  ٧ً
ُتعددت، وكان املستهدف يف بعضها عليا وحده، ثم استهدف هو والزبري،  ً

 ً.وربام بعض آخر كان حارضا
. اختالف أوقات هذه اهلجومات، ومناسباهتا: وقد يظهر من بعضها

ا يف اليوم التايل، وقد يكون بعضها حلظة الفراغ من دفن النبي، وبعضه
» عليها السالم«وبعضها بعد أيام، ولعل بعضها كان بعد استشهاد الزهراء 

 .ًأيضا
وأسباهبا وأوقاهتا وما جرى فيها، وما .. فإن حتديد هذه اهلجومات

 .كان هلا من نتائج حيتاج إىل بحث مستقل
  :÷اهلجوم على بيت الزهراء 

ً ما خال عليا وأهل بيته، ،كرأنه بعد أن بايع الناس أبا ب: ويف رواية
 .ًونفرا معهم

 .بايع الناس ومل يبق غري األربعة معه: ويف نص آخر



  ٩ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٢٢٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ً وأبعدمها غورا، وأدهامها، الرجلني وأرفقهامأفوكان أبو بكر أر
 . )١( وأجفامها، وأخشنهام، وأغلظهام،واآلخر أفظهام

إنا لسنا يف  ف،فليبايع» عليه السالم«أرسل إىل عيل : فقال عمر أليب بكر
 . غائلتهو ولو قد بايع أمناه ، حتى يبايعءيش

أن أجب خليفة رسول اهللا ): هو قنفذ( ًأبو بكر رسوالإليه فأرسل 
 .»صىل اهللا عليه وآله«

  .فأتاه الرسول فأخربه بذلك
صىل اهللا «ما أرسع ما كذبتم عىل رسول اهللا : »عليه السالم«فقال عيل 

 أن اهللا ورسوله مل يستخلفا : الذين حوله، إنه ليعلم ويعلم»عليه وآله
 .غريي

 .فذهب الرسول فأخربه بام قاله
 . أجب أمري املؤمنني أبا بكر:اذهب فقل:  له عمرفقال
 . فأخربه بذلك،فأتاه

 ، ما طال العهد بالنبي مني، واهللا،سبحان اهللا: »عليه السالم«فقال عيل 

                                     
 ٢ وكتاب سليم ج١٠٨ ص١ج) ط دار النعامن( و ٢٠٧ ص١اإلحتجاج ج) ١(

غاية  و٢٦٨ ص٢٨بحار األنوار ج و١٤٩ص) ط أخرى( و ٥٨٣ ـ ٥٨١ص
بيت األحزان  و٤٨٢نفس الرمحن يف فضائل سلامن ص و٣٣٤ ص٥املرام ج

 .١١٤األرسار الفاطمية ص و١٠ص
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صىل اهللا  «أمره رسول اهللا، وقد لح إال يلوإنه ليعلم أن هذا االسم ال يص
 هو وصاحبه ُهَمَ فسلموا عيل بإمرة املؤمنني، فاستفه،سابع سبعة» عليه وآله

 !؟أمن اهللا ورسوله:  السبعة فقاالعمر من بني
 من اهللا ًحقاذلك  ،نعم: »صىل اهللا عليه وآله«فقال هلام رسول اهللا 

الغر املحجلني،  وصاحب لواء ، وسيد املسلمني،نه أمري املؤمننيبأورسوله 
 .خل أولياءه اجلنة وأعداءه النار فيد،يقعده اهللا يوم القيامة عىل الرصاط

 . فأخربه بام قال، فكفوا عنه يومئذ،فانطلق الرسول إىل أيب بكر: قال
فاطمة ) »عليه السالم«عيل بن أيب طالب (فلام كان الليل محل ) :قال(

 فام استجاب له رجل ،ه إىل نرصتم ثم دعاه، عىل محار»عليها السالم«
 . وبذلنا نفوسنا ونرصتنا،ا حلقنا رؤسناَّ أربعة، فإن،غرينا

ّملا رأى خذالن الناس له، » عليه السالم«ّوكان عيل بن أيب طالب 
 وتعظيمهم ، وطاعتهم له،ْوتركهم نرصته، واجتامع كلمة الناس مع أيب بكر

 .)١(له، جلس يف بيته
 يف املرة األوىل، وثب عمر غضبان أنه ملا رجع الرسول: ويف نص آخر

                                     
 وكتاب سليم بن قيس ١٠٨ ص١ج) ط دار النعامن( و ٢٠٨ ص١اإلحتجاج ج) ١(

 ١ واإلمامة والسياسة ج١٥١ ـ ١٤٩ص) ط أخرى( و ٥٨٤ ـ ٥٨٣ ص٢ج
 ٢٦٨ ص٢٨بحار األنوار ج و١١٤لمسعودي صلاألرسار الفاطمية  و١٢ص

 ٣١٧ ص٥جغاية املرام  و٩٧صجممع النورين  و٢٨٦األنوار العلوية صو
 .١٠٩صبيت األحزان  و٤٨٢نفس الرمحن يف فضائل سلامن صو
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واهللا، إين لعارف بسخفه، وضعف رأيه، وأنه ال يستقيم لنا أمر حتى : فقال
 .نقتله، فخلني آتيك برأسه
 .فأبى، اجلس: فقال له أبو بكر

 . فجلس،فأقسم عليه
مرمها أن حيمال أًفوثب عمر غضبان، فنادى خالد بن الوليد وقنفذا، ف

ًحطبا ونارا، ثم أقبل » عليهام السالم« حتى انتهى إىل باب عيل، وفاطمة ً
قاعدة خلف الباب، قد عصبت رأسها، ونحل جسمها يف وفاة رسول اهللا 

 ..»صىل اهللا عليه وآله«
يا ابن أيب طالب، افتح : فأقبل عمر حتى رضب الباب، ثم نادى

 .الباب
ل  تدخ!يا عمر، أما تتقي اهللا عز وجل؟: »عليها السالم«فقالت فاطمة 

 ! بيتي، وهتجم عىل داري؟َّيلع
 .)١(فابى أن ينرصف

فاستقبلته فاطمة  الباب، ثم دفعه، فدخل،ب فأرضمها ،دعا بالنارثم 
 ! »يا أبتاه يا رسول اهللا«:  وصاحت»عليها السالم«

                                     
 وبحار األنوار ٣٨٧ـ  ٣٨٥ص) ط أخرى( و٥٨٦ و٥٨٥ ص٢ سليم جكتاب) ١(

 ٣٧٧املسرتشد ص:  وراجع١٢١ و١٩٧ ص٤٣ وج٢٩٩ ـ ٢٩٧ ص٢٨ج
بيت  و٨٧٠صاللمعة البيضاء  و٤٠٤ ـ ٤٠٠ ص١١والعوامل ج ٣٧٩ و٣٧٨و

 .١١٤صاألحزان 
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 ! »يا أبتاه« :فرفع عمر السيف وهو يف غمده، فوجأ به جنبها، فرصخت
يا رسول اهللا، لبئس ما «:  فنادت،فرفع السوط فرضب به ذراعها

 . »خلفك أبو بكر وعمر
  فأخذ بتالبيبه، ثم نرته، فرصعه، ووجأ أنفه»عليه السالم«فوثب عيل 

وما أوصاه » صىل اهللا عليه وآله« بقتله، فذكر قول رسول اهللا َّورقبته، وهم
لوال كتاب من اهللا ـ يا ابن صهاك ـ  بالنبوة ًوالذي كرم حممدا«: به، فقال

، لعلمت أنك ال »صىل اهللا عليه وآله«هد عهده إيل رسول اهللا سبق، وع
 .»تدخل بيتي

عليه «فأرسل عمر يستغيث، فأقبل الناس حتى دخلوا الدار، وثار عيل 
 .)١(.. إلخإىل سيفه» السالم

ً عبدا وكان ـ ًأرسل إليه قنفذا :أن عمر قال أليب بكر: ويف نص ثالث
 .ً وأرسل معه أعوانا،فأرسلهـ د بني تيم  أح، من الطلقاء،ً جافياً غليظاًفظا

 .أن يأذن له» عليه السالم« عيل ى فأب،فانطلق فاستأذن
 ومها يف املسجد والناس ،فرجع أصحاب قنفذ إىل أيب بكر وعمر

 . مل يأذن لنا:  فقالوا،حوهلام
                                     

 ٣٨٧ ـ ٣٨٥ و ١٥١ ـ ١٤٨ص) ط أخرى( و ٥٨٦ ـ ٥٨٥ ص٢كتاب سليم ج) ١(
اللمعة البيضاء  و١٩٨ ص٤٣ وج٢٩٩ و ٢٦٩ ص٢٨بحار األنوار جو

نفس الرمحن  و٩٨ و ٨٢جممع النورين ص و٢٨٧صاألنوار العلوية  و٨٧٠ص
 .١١٥ و ١١٠صبيت األحزان  و٤٨٣صيف فضائل سلامن 
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 . فادخلوا عليه بغري إذنه،هو إن أذن لكم وإال: فقال عمر
ج ِّحرُ أ:»عليها السالم« فقالت فاطمة ، فاستأذنوا،فانطلقوا) :قال(

 .عليكم أن تدخلوا بيتي بغري إذين
جتنا أن َّ فحر،إن فاطمة قالت كذا وكذا:  فقالوا،فرجعوا وثبت قنفذ

 .ندخل عليها البيت بغري إذن منها
 .ما لنا وللنساء: فغضب عمر وقال

ً فحملوا حطبا) ومنهم خالد بن الوليد وقنفذ( حوله ًثم أمر أناسا
عليهم « وفيه عيل وفاطمة وابنامها ، فجعلوه حول منزله،ومحل معهم

» عليه السالم« ًحتى أسمع عليابأعىل صوته ، ثم نادى عمر »السالم
 ولتبايعن خليفة رسول اهللا ، لتخرجن،واهللا: )»عليها السالم«وفاطمة (
 .ًأو ألرضمن عليك بيتك نارا ،»صىل اهللا عليه وآله«

أمري (عيل عليه  وهو خياف أن خيرج ، بكر أيبعندثم رجع فقعد 
 .بسيفه ملا قد عرف من بأسه وشدته) »عليه السالم«املؤمنني

رضم عليهم أن خرج وإال فاقتحم عليه، فإن امتنع فإ: ثم قال لقنفذ
 .ناربالبيتهم 
 .هو وأصحابه بغري إذنالدار  فاقتحم ،فانطلق قنفذ ):قال(
 .إليه فسبقوه ،بادر عيل إىل سيفه ليأخذهف

ً  وألقوا يف عنقه حبال،وهطبض ف، فكثروا عليه،فتناول بعض سيوفهم
 . بني زوجها وبينهم عند باب البيت»عليها السالم«أسود، وحالت فاطمة 

فرضهبا قنقذ بالسوط عىل عضدها، فبقي أثره يف عضدها من ذلك مثل 
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 .الدملج من رضب قنفذ إياها
 . بيتها)باب(ا إىل عضادة جلأهأ ف،ارضهبا :فأرسل أبو بكر إىل قنفذ

 من بطنها، فلم تزل ً وألقت جنينا، من جنبهاً فكرس ضلعا،فدفعها
 . »صلوات اهللا عليها«صاحبة فراش حتى ماتت من ذلك شهيدة 

حتى انتهوا به إىل ) بحبل(ل عت بً ملببا»عليه السالم«ثم انطلقوا بعيل 
املخزومي، لوليد خالد بن امعه  و، وعمر قائم بالسيف عىل رأسه،أيب بكر

 وأسيد بن حصني ، واملغرية بن شعبة، وسامل،وأبو عبيدة بن اجلراح
 وسائر الناس قعود حول أيب بكر ،وبشري بن سعد) حضري: الصحيح(

 .م السالحومعه
أما واهللا لو وقع سيفي بيدي : وهو يقول) »عليه السالم«ودخل عيل (

 ولو ، ال ألوم نفيس يف جهد،وباهللا. جزاء مني هذا ،لعلمتم أنكم لن تصلوا إيل
 . بايعوين ثم خذلوينً لفرقت مجاعتكم، فلعن اهللا قوماًكنت يف أربعني رجال

 . بايع:  لهفقال ،بن اخلطابفانتهره عمر :) قال(
 !وإن مل أفعل؟: فقال
 .ًاراصغ وً نقتلك ذالًإذا: قال
 .»صىل اهللا عليه وآله« تقتلون عبد اهللا وأخا رسول اهللا ،إذن: قال

 .)١(ه لك بّ وأما أخو رسوله فال نقر،أما عبد اهللا فنعم: فقال أبو بكر

                                     
=   وكتاب١١٠ ـ ١٠٨ ص١ج) ط دار النعامن( و ٢١٣ ـ ٢٠٩ ص١اإلحتجاج ج) ١(
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 آخى »صىل اهللا عليه وآله«أجتحدون أن رسول اهللا : »عليه السالم«قال 
 !؟بني نفسه وبيني

 .فأعادوا عليه ذلك ثالث مرات
 :  فقال،»عليه السالم«عيل ) عليهم(ثم أقبل 

  أسمعتم رسول اهللا، باهللا أنشدكم!!يا معارش املهاجرين واألنصار
، ويف غزاة تبوك كذا )١( يوم غدير خم كذا وكذا:يقول» صىل اهللا عليه وآله«

 ! عالنية للعامة إال ذكره؟»صىل اهللا عليه وآله« قاله فيه ًوكذا، فلم يدع شيئا
 .اللهم نعم: فقالوا

ه قد تكل ما قل:  بادرهم فقال،فلام خاف أبو بكر أن ينرصوه ويمنعوه
 »صىل اهللا عليه وآله«اه بآذاننا ووعته قلوبنا، ولكن سمعت رسول اهللا سمعن

 :يقول بعد هذا

                                     
 ٢٨جبحار األنوار  و١٥٠ ـ ١٤٨ص) ط أخرى( و ٥٨٩ ـ ٥٨٦ ص٢سليم ج= 

 ٤٨٢نفس الرمحن يف فضائل سلامن ص و٣١٧ ص٥جغاية املرام  و٢٦٨ص
 ١٠٩صبيت األحزان و ٩٧صجممع النورين و ٢٨٦صاألنوار العلوية و
 .٣٨٠املسرتشد ص: وراجع ١١٥ص األرسار الفاطميةو

: يقول يوم غدير خم» صىل اهللا عليه وآله«أسمعتم رسول اهللا : يف بعض النسخ) ١(
 !؟ كنت مواله فعيل مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداهمن
! أما ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إال النبوة؟!! يا عيل: ويف غزوة
 ..ًومل يدع شيئا: قال
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 واختار لنا اآلخرة عىل الدنيا، وإن ،ا أهل بيت اصطفانا اهللا وأكرمناَّإن
 . ع لنا أهل البيت النبوة واخلالفةجماهللا مل يكن لي

اهللا صىل «أما أحد من أصحاب رسول اهللا : »عليه السالم«فقال عيل 
  !؟ شهد هذا معك»عليه وآله
 قد سمعنا منه »صىل اهللا عليه وآله«صدق خليفة رسول اهللا : قال عمرف

 .هذا كام قال
صدق قد :  ومعاذ بن جبل، وسامل موىل أيب حذيفة،وقال أبو عبيدة

 .»صىل اهللا عليه وآله«سمعنا ذلك من رسول اهللا 
) قد(مللعونة التي د وفيتم بصحيفتكم اقل: »عليه السالم«عيل فقال 

 أو أماته أن تزووا هذا األمر عنا ًإن قتل اهللا حممدا: تعاقدتم عليها يف الكعبة
 . أهل البيت

 ! اطلعناك عليها؟!؟وما علمك بذلك: فقال أبو بكر
 أذكركم ، وأنت يا مقداد، ويا سلامن، يا زبري:»عليه السالم «قال عيل

إن : يل يقول ذلك »هللا عليه وآلهصىل ا«سالم أسمعتم رسول اهللا إلباهللا وبا
وتعاهدوا  ،ًكتبوا بينهم كتاباَّـ حتى عد هؤالء اخلمسة ـ قد  ً وفالناًفالنا

 !وتعاقدوا عىل ما صنعوا؟
 . قد سمعناه يقول ذلك لك،اللهم نعم: قالوا
  !؟ فام تأمرين أن أفعل إذا كان ذلك،بأيب أنت وأمي يا نبي اهللا : لهَفقلت
 فجاهدهم ونابذهم، وإن مل جتد ً عليهم أعواناإن وجدت: فقال لك

 .  واحقن دمك، فبايعهمًأعوانا
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 الذين ً لو أن أولئك األربعني رجال،أما واهللا: »عليه السالم«فقال عيل 
 أما واهللا ال يناهلا أحد ،]حق جهاده[ وهللاجلاهدتكم يف اهللا يل بايعوين وفوا 

 .)١(من عقبكم إىل يوم القيامة
  :لى البيعة ع×كراه علي إ

» صىل اهللا عليه وآله«وأشار إىل قرب رسول اهللا (: ثم نادى قبل أن يبايع
ِابن أم إن القوم استضعفوين وكادوا يقتلونني{يا ): وقال َ ُ ْ َ ُْ ََ ْ َ َُّ َ َ ْ َ َْ ِْ ُ َّ ِ ُ{)٢(. 

:  وقالوا،ثم مدوا يده وهو يقبضها حتى وضعوها فوق يد أيب بكر
 .!!!ايع، أبو احلسن بايع ب: وصيح يف املسجد. بايع،بايع

 .بايع اآلن :قيل للزبريثم 
 ، واملغرية بن شعبة يف أناس، وخالد بن الوليد، فوثب عليه عمر،فأبى

 . فرضبوا به األرض حتى كرس،فانتزعوا سيفه من يده
 لو أن سيفي ، أما واهللا،يا بن صهاك :ـه ر وعمر عىل صد ـفقال الزبري

 . ثم بايع،يف يدي حلدت عني

                                     
 وكتاب ١١٠  و١٠٤ ص١ج) ط دار النعامن( و ٢١٥ ـ ٢٠٩ ص١اإلحتجاج ج) ١(

 ٢٨جبحار األنوار  و١٥٥ ـ ١٥٠ص) ط أخرى( و ٥٩١ ـ ٥٨٦ ص٢سليم ج
 ١اإلمامة والسياسة ج: وراجع ٩٩لمرندي صلجممع النورين  و٢٧٤ص
 .١٢ص

 . من سورة األعراف١٥٠اآلية  )٢(
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 ثم ،وا عنقي حتى تركوها مثل السلعةؤثم أخذوين فوج: قال سلامن
 ً.فتلوا يدي، فبايعت مكرها

 . واملقداد مكرهني،ذر ثم بايع أبو
  .)١( غري عيل وأربعتناًوما من األمة أحد بايع مكرها

ًمل يبايع أحد مكرها غري عيل وأربعتنا، : إن قول سلامن: ولعلك تقول
دثت عن إكراه آخرين، حيث كانوا ال يتالئم مع سائر النصوص التي حت

وكانوا يرضبون .. يذهبون إىل بيوهتم وخيرجوهنم منها وجيربوهنم إىل البيعة
 ً.الناس يف املسجد ويدفعوهنم إىل البيعة قهرا

  :ونجيب
فهناك املجئ هبم مكبلني، وهناك فتل . أن درجات اإلكراه تتفاوت

 .األيدي، وهناك جمرد التهديد بالقتل
فلعل . أى ما جيري لغريه، فآثر أن ال يعرض نفسه لإلهانةوهناك من ر

 .سلامن كان يتحدث عن الدرجة األعىل من اإلكراه دون ما عداها
  : تهددهم بالدعاء عليهم÷فاطمه 

  : أنه قال»عليه السالم«وروي عن الصادق 
 من منزله خرجت فاطمة »عليه السالم«خرج أمري املؤمنني ُملا است

                                     
وكتاب سليم  ١١١ ص١ج) ط دار النعامن( و ٢١٦ و ٢١٥ ص١اإلحتجاج ج) ١(

 ـ ٢٧٦ ص٢٨جبحار األنوار  و١٥٨ص) ط أخرى( و ٥٩٤ و ٥٩٣ ص٢ج
 .١٠٠صجممع النورين  و٢٧٧
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 إال خرجت معها )١( فام بقيت امرأة هاشمية، خلفه»اصلوات اهللا عليه«
 فوالذي بعث ،خلوا عن ابن عمي:  فقالت هلم، من القربًحتى انتهت قريبا

 ،إن مل ختلوا عنه ألنرشن شعري) ًنبيا( باحلق »صىل اهللا عليه وآله« أيب ًحممدا
 وألرصخن ، عىل رأيس»صىل اهللا عليه وآله«وألضعن قميص رسول اهللا 

 وال الناقة ،بأكرم عىل اهللا من أيب) نبي اهللا( تبارك وتعاىل، فام صالح إىل اهللا
 . الفصيل بأكرم عىل اهللا من ولدي وال،بأكرم مني

أساس ـ واهللا ـ  منها، فرأيت ًكنت قريبا: »ريض اهللا عنه«قال سلامن 
تقلعت من أسفلها حتى لو » صىل اهللا عليه وآله «حيطان مسجد رسول اهللا

يا سيديت ومواليت :  فقلت، فدنوت منها.ن ينفذ من حتتها لنفذأراد رجل أ
 .نقمة) أنت(فال تكوين ، )للعاملني(إن اهللا تبارك وتعاىل بعث أباك رمحة 

 فدخلت ،فرجعت ورجعت احليطان حتى سطعت الغربة من أسفلها
 . )٢(يف خياشيمنا

                                     
ولعل نساء اهلاشميات كن قد .. ٍلعل املقصود النساء واحلارضات عندها آنئذ) ١(

ًاحتشدن يف ناحية املسجد لتوقعهن أحداثا قاسية يف تلك اللحظات، فلام رأينها 
 .خرجت التحقن هبا

) ط دار النعامن( و٢٢٣ و٢٢٢ ص١ واإلحتجاج ج٢٨٨ ص٣جخامتة املستدرك ) ٢(
 واملسرتشد ١٢٦ ص٢نقله اليعقويب يف تارخيه ج وقريب منه ١١٤ و١١٣ ص١ج

بحار  و١٨٦صختصاص اإل و٤٠٧صاهلداية الكربى : وراجع. ٣٨٢ و ٣٨١ص
= تفسري العيايش  و٤٧ ص٤٣ وج٢٩٤ ص٣٠ وج٢٠٦ و٢٢٨ ص٢٨األنوار ج
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ر، يا أبا بك: فقالت»  السالماعليه«فخرجت فاطمة «: ورواية العيايش
أتريد أن ترملني من زوجي، واهللا لئن مل تكف ألنثرن شعري، وألشقن 

 .. حن إىل ريبي وألص،تني قرب أيبجيبي، وآل
صىل اهللا عليه «يا بنت حممد : فقال» ريض اهللا عنه«فأدركها سلامن 

 . إن اهللا بعث أباك رمحة، فارجعي،»وآله
فدعني حتى يا سلامن، يريدون قتل عيل، وما عىل عيل صرب، : فقالت

 . وأشق جيبي، وأصيح إىل ريب، فأنرش شعري،يت قرب أيبآ
إين أخاف أن خيسف باملدينة، وعيل بعثني إليك يأمرك أن : فقال سلامن

 .ترجعي إىل بيتك، وتنرصيف
 . )١(ًإذا أرجع، وأصرب، وأسمع له وأطيع: »عليها السالم«فقالت 

ّملا مر أمري «: ، قال»عليه السالم«ويف نص آخر عن اإلمام الباقر 
ـ ويف رقبته حبل آل زريق ـ رضب أبو ذر بيده عىل » عليه السالم«املؤمنني 

                                     
غاية املرام  و١١٠ و٨٤صجممع النورين  و٢٩٢صاألنوار العلوية  و٦٧ ص٢ج= 
 ٣٥٣ و٢٦٥صاألرسار الفاطمية  و١١١صبيت األحزان  و٣٣٩ و٣٣٨ ص٥ج
 .١١٧ و٦٢و

جممع النورين  و٢٢٨ و٢٢٧ ص٢٨جبحار األنوار  و٦٧ ص٢جتفسري العيايش ) ١(
 ٨٦وبيت األحزان للمحدث القمي ص ٦٢األرسار الفاطمية ص و٧٦ص

 وفاطمة الزهراء ١١١ و ١١٠ص) هـ١٤١٢ط دار احلكمة ـ قم سنة ( و٨٧و
 . عنه٦٧ ص١ جهبجة قلب املصطفى» عليها السالم«
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 .»ليت السيوف قد عادت بأيدينا ثانية: األخرى، ثم قال
 .لو شاء لدعا عليه ربه عز وجل: وقال املقداد
 .)١(موالنا أعلم بام هو فيه: وقال سلامن
 : ونقول

 : هي التاليةإن لنا مع ما تقدم وقفات عديدة،
  :الناس اختاروا أبا بكر

ًنبيا، وللمؤمنني » صىل اهللا عليه وآله«ًإن اهللا بعث حممدا «: يقول أبو بكر
ّوليا، فمن اهللا تعاىل بمقامه بني أظهرنا، حتى اختار له اهللا ما عنده، فخىل عىل  ً
الناس أمرهم، ليختاروا ألنفسهم يف مصلحتهم متفقني، غري خمتلفني، 

ً عليهم واليا، وألمورهم راعيافاختاروين ً«)٢(. 
 

                                     
نفس  و٢٣٧ ص٢٨بحار األنوار ج و٣٧ ص١إختيار معرفة الرجال ج: راجع) ١(

معجم رجال و ٢٨٥ ص٧أعيان الشيعة جو ٥٨٠ص الرمحن يف فضائل سلامن
 .١٩٦ ص٩لسيد اخلوئي جلاحلديث 

 ٣٢ ص١ ج)حتقيق الشريي( و ٢١ ص١ج )حتقيق الزيني(مامة والسياسة اإل) ٢(
تاريخ  و٤٧١صالوضاعون وأحاديثهم و ٣٧٣ و ٣٥٩ ص٥جالغدير و

كتاب األربعني  و١٤٠كتاب سليم بن قيس ص و١٢٥ ص٢جاليعقويب 
لجوهري لالسقيفة وفدك  و٢٩٢ ص٢٨جبحار األنوار  و١٤٧لشريازي صل

 .٢٢٠ ص١ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و٥٠ص
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 :ونقول
ًكيف يكون الناس قد اختاروا أبا بكر واليا عليهم، وعيل ومجيع   ـ١

 ، وسلامن وعامر، وأبو ذر،بني هاشم مل يبايعوه، وكذلك سعد بن عبادة
 وبنو وأيب بن كعب.. واملقداد، والزبري، وخالد بن سعيد، وقيس بن سعد

 ً وعليا أمري املؤمننيًا،وقد أرادوا أن يقتلوا سعد.. !؟ وكثري أمثاهلمهاشم،
، وأحرقوا »عليها السالم « وقتلوا املحسن، ورضبوا الزهراء،»عليه السالم«

 !؟باهبا، وهجموا عىل بيتها، إىل غري ذلك من أمور
 .. باإلضافة إىل قتلهم مالك بن نويرة وأصحابه،هذا

 !تاروه؟فمن كان كذلك هل يكون الناس هم الذين اخ
خىل عىل الناس » صىل اهللا عليه وآله« كيف يزعم أبو بكر أنه  ـ٢

وهو نفسه الذي يعلن حني موته عن ندمه !. امرهم ليختاروا ألنفسهم؟
، وذكر منها »صىل اهللا عليه وآله«عىل ثالث، لو أنه سأل عنهن رسول اهللا

 إىل يضاف.. وقد تقدمت هذه الرواية.. سؤاله ملن يكون األمر من بعده
ًذلك أنه هو نفسه قد بايع عليا يوم الغدير ويقرأ يف كتاب اهللا آية التصدق 

وقد سمع حديث املنزلة وغريه من رسول .. باخلاتم وآيات الغدير وغريها
 .، فكيف يقول هنا إنه ترك الناس خيتاروا ألنفسهم»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
ر ألنفسهم يف مصلحتهم  إنه يرصح هنا بأنه يريد من الناس أن خيتا ـ٣

 اختالف بالغ احلدة اختيار أيب بكر قد صاحبه نمتفقني غري خمتلفني، مع أ
 وآثاره إىل حد أن الشهرستاين اعتربه أعظم خالف نتائجه والشدة، خطر يف

بني األمة ـ خالف اإلمامة ـ، إذ ما سل سيف يف اإلسالم عىل قاعدة دينية 
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 .مثلام سل عىل اإلمامة
  :×ء حىت يبايع علي لسنا يف شي

ًوكم كان عمر بن اخلطاب رصحيا وعارفا بمكامن القوة والضعف  ً
 .»لسنا يف يشء حتى يبايع عيل«: قالحني 

.. هسكوتهو البيعة، وال يكفي » يه السالمعل«فإن املطلوب من عيل 
يملك شهادات رصحية من » عليه السالم «يس هو كسعد بن عبادة؛ ألنهفل

يملك املواصفات التي حيتاج إليها هذا وحده الذي بأنه اهللا تعاىل ورسوله 
 ..املقام بأرفع، وأجل وأجىل حاالهتا

كام أن لديه وثيقة معرتف هبا، حتى لدى أهل اجلاهلية، وهي بيعة 
الناس له يوم الغدير، بام فيهم أبو بكر وعمر، وسائر الساعني يف سلب هذا 

 ..األمر منه وعنه
وقرآنية كثرية هلج هبا اخلاص والعام باإلضافة إىل نصوص نبوية 

 بأن هذا احلق له، وأن : رصاحتهاوسارت هبا الركبان، وال يمكن إنكار
 ..التعدي عليه خروج عن طاعة اهللا ورسوله

عىل اإلقرار، واإلعرتاف، ، »عليه السالم«عيل محل فال بد إذن من 
وال يشء الرصيح، الذي تكون بيعته هلم الدليل الواضح عليه، والتنازل 

 ..سوى البيعة
 .»لسنا يف يشء حتى يبايع عيل «:ولذلك يقول عمر

 . وقد أصاب عمر بذلك كبد احلقيقة
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أما سعد، فليس له يشء من ذلك يمكنه أن يصول به، بل هو ال خيتلف 
 واستئثاره ،ًساعيا لغصب حق غريه.. ًعن أيب بكر يف كونه مدعيا ما ليس له

 . لنفسهبه
ًسعدا فشل وخاب، ونجح أبو بكر وحزبه يف أن : ولكن الفرق هو

معه كانوا أكثر جرأة، وأبعد مهة، كام ظهر من األحداث  ألنه ومن م؛مسعاه
يف سياق االستيالء عىل » صىل اهللا عليه وآله«التي صنعوها بعد وفاة النبي 

وخمالفة سعد تنتهي بمجرد استتباب . يف هذا األمر» عليه السالم«حق عيل 
ًيه، وسيكون أي حترك له بعد ذلك مستهجنا، ومرفوضااألمور ملنافس ً.. 

 ألنه ؛فإنه يبقى عىل حيويته وفاعليته، »عليه السالم«أما حترك عيل 
، يزيد يف الرتاكامت يستند إىل احلق الثابت الذي ال يبطله مرور األزمات

. ه، ويزيد من تعريته أمام أهل احلق والدين غاصبوالسلبيات عىل كاهل
 .نطباع السلبي الذي ال يرىض أحد به لنفسهويكرس اإل

  :’أجب خليفة رسول اهللا 
: من يقول له» عليه السالم«لقد كان بإمكان أيب بكر أن يرسل إىل عيل 

» عليه السالم« عيل تجيب أن ال يس: فاملتوقع هو،ٍحينئذو.. أجب أبا بكر
قريبه و من أمن الطبيعي أن يطلب أي إنسان من صديقه، ألن ذه الدعوة، هل

نشغال ببعض  أن يعتذر باإللمدعوول.. أن يلقاهأو من أي إنسان يعرفه 
 .. أو أن يلبي الدعوة،األمور

 بمالحظة مقامه ،ًإال إذا تضمنت الدعوة نوعا من اإلساءة للمدعو
و موقعه النسبي أو غريه، حيث ال يقبل من أيب بكر وال من أجتامعي، اإل
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 ..ر عنده، وعيل إمامغريه أن يدعو نبيه أو إمامه للحضو
: ولكن أبا بكر قد تعمد استخدام التعبري األكثر حساسية، حيث قال

ليفرضه عىل الطرف ، »صىل اهللا عليه وآله«أجب خليفة رسول اهللا : قل له
ًنه إقرارا ضمنيا بهماآلخر كأمر واقع، ولينتزع  ً.. 

وكلنا يعلم ما جرى يف احلديبية، حيث رفض سهيل بن عمر أن يكتب 
ًاستنادا إىل ، »رسول اهللا «:بـ» صىل اهللا عليه وآله«  النبي الوثيقة توصيفيف

 ..أنه ال يعرتف له بذلك
عليه «كام أن معاوية وحزبه مل يرضوا يف قضية التحكيم أن يوصف عيل 

، رغم بيعة املسلمني، وأهل احلل والعقد له، بل »أمري املؤمنني «:بـ» السالم
من قبل اهللا » أمري املؤمنني «:سميته بـرغم تنصيبه يف غدير خم، وت

 ..ورسوله
: مللوك الروم وفارس بعنوان» صىل اهللا عليه وآله«وقد كتب النبي 

لكي ال ..  أو بملك فارس الروم، بملكامومل يصفه»  وفارس،عظيم الروم«
 .يه أنه قد أقر بملكية هذا أو ذاك، عىل ما حتت يدهيسجل عل
ٍبعثنا عليكم عبادا لنا أويل بأس {:  تعاىل الكريم يقول اهللالقرآنويف  ْ َ َ َ َ َِ َ ً َ ُْ َ َِ ْ ُْ

ِشديد فجاسوا خالل الديار َ ُِّ َ َ ِ ٍ َِ َ دياركم، لكي ال يعترب ذلك :  ومل يقل)١(}َ
 ..ًإقرارا هلم بملكية تلك الديار

بني  التي كتبها بينه وتهيقول يف وثيق» عليه السالم«واإلمام احلسن 
                                     

 . من سورة اإلرساء٥اآلية ) ١(
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 أو امللك، أو ، أو اإلمامة،اخلالفة: عاوية، ومل يقلمل» األمر«سلم أنه  :معاوية
ًإن اخلالفة أو اإلمامة أصبحت حقا : ، لكي ال يقال أو نحو ذلكن،السلطا
 ..ملعاوية

 اخلالفة للرسول وصفب عىل أن يصف نفسه يرص أبو بكر ،فلامذا إذن
 واملالك احلقيقي هلذا ،خليفة الرشعييف خطابه لل» صىل اهللا عليه وآله«
 وهذا اللقب ،نتزاع هذا املقاماإىل بنفس عمله هذا لقب، الذي يسعى هو ال

 !..بالذات منه، وينزعه عنه؟
به، يستطيع أن » عليه السالم«منه عرتاف ضمني انتزاع األيس ألجل 

 !جيعله مادة لتسويق نفسه يف هذا املجال؟
  :’ما أسرع ما كذبتم على رسول اهللا 

ما أرسع ما كذبتم عىل رسول اهللا « :»عليه السالم«وحول جواب عيل 
 :نقول» صىل اهللا عليه وآله«

إنه ال يتضمن أية قسوة أو خروج عن املألوف، وإن كان قد يتوهم 
 .البعض ذلك فيه

 أن ينقله كام جيب عليهًفإن هذا اجلواب مل يزد عىل أن قرر واقعا، كان 
 كل ما ئ ذمته من واجب توفري مفردات هداية األمة، وإزاحةِّهو ليرب

صىل اهللا عليه «أن النبي : »عليه السالم«ّوقد بني . يوقعها يف الريب والشبهة
 . مل يستخلف غريه» وآله

إىل مدى جرأة هؤالء القوم عىل » عما أرس«: كام أنه يشري يف قوله
 .. األمور الواضحةاملخالفة الرصحية يف 
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ه هذه اجلرأة بتكذيبهم، إنام جاء ليواجه ب» عليه السالم«والترصيح منه 
 حيث إهنا توحي ملن ال يعرف األمور بثقتهم بصوابية موقفهم ـ ،بالذات

 .حها جلرأهتمضو يف وًةيمواز» عليه السالم«فجاءت هذه الرصاحة منه 
خصوصية تزيد يف إظهار قبح ما أقدموا عليه، » عليه السالم«ّثم أكد 

 أساس هلا، بل أما خالفتهم فال.. حيث ذكر أن خالفته هي من اهللا ورسوله
هي عىل خالف ما أراده اهللا تعاىل ورسوله، وذلك يزيد من ضعف موقفهم 

 .أمام الناس، ويضعف من قدرهتم عىل تربير ما أقدموا عليه
  :اهلروب إىل األمام

ًوقد جاء الرد رسيعا من عمر بن اخلطاب، ولكنه عىل طريقة اهلروب 
أجب أمري :  لهليقول» معليه السال«إىل األمام، فأعاد الرسول إىل عيل 

 .املؤمنني
صىل «منحه اهللا تعاىل ورسوله » عليه السالم«وهو لقب خاص بعيل 

وكأن عمر يريد بإرصاره هذا أن يلملم ما أريق من ماء . إياه» اهللا عليه وآله
ّ، فلعل  عىل املوقفاإلرصارالثقة والوجه، ولكن بطريقة إظهار املزيد من 

جع بداعي اليأس؛ ولعل هذا اإلرصار يفيد يف يرتا» عليه السالم«ًعليا 
 .تأكيد ما يسعون إىل تأكيده

بإظهار احلقائق، وتبيان ما هو » عليه السالم«فجاءه اجلواب من عيل 
ّوذلك حني بني أن .. أوضح داللة عىل أن املوقع الذي اغتصبوه إنام هو له

 ..ًمن اهللا ورسوله أيضا. هو له» أمري املؤمنني«لقب 
 أن أبا بكر وعمر بالذات قد استفهام من رسول ََّنيَ بْنَأ:  ذلكوزاد عىل



  ٢٤٧                         ..                                                          هكذا حدث اإلنقالب: الفصل الثاين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فكأهنام يريدان اإلحياء بأن (عن مصدر هذا اللقب، » صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
 قد يكون لعالقته الشخصية بعيل ،»صىل اهللا عليه وآله«هذا الترصف منه 

 ).»عليه السالم«
 ..من اهللا تعاىلأنه » صىل اهللا عليه وآله«فأكد له النبي 

 جرأة أيب بكر وعمر عىل اختالس هذا اللقب ظهوروذلك يزيد من 
 . هلي من صاحبهاإل

عليه «هلام بأنه » صىل اهللا عليه وآله«ترصيح النبي : َوقد زاد الطني بلة
 أنه له :مما يعني.. سيد املسلمني، وصاحب لواء الغر املحجلني» السالم

فاجتمع له املجد بطرفيه املادي .  اآلخرةالسيادة والقيادة يف الدنيا ويف
 . واملعنوي

  :»أمري املؤمنني«اإلغارة على لقب 
عليه «قد اختلس منه » أمري املؤمنني«أن لقب عىل : ّوقد دلت الرواية

 ..»صىل اهللا عليه وآله«يف األيام األوىل لوفاة رسول اهللا » السالم
من : تب إىل عاملهمن أن ابن اخلطاب كان يك: وهذا يكذب ما يزعمونه

 وحتى جاءه لبيد بن ربيعة، وعدي بن حاتم، فقاال لعمر.. خليفة أيب بكر
 . استأذن لنا عىل أمري املؤمنني: بن العاص

 .أنتام واهللا أصبتام اسمه، نحن املؤمنون وهو أمرينا: فقال هلام عمرو
 .السالم عليك يا أمري املؤمنني: فدخل عمرو، فقال

 يعلم اهللا، لتخرجن مما قلت أو !؟ يف هذا االسمما بدا لك: فقال عمر
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 !!ألفعلن
إن لبيد بن ربيعة، وعدي بن حاتم قدما، فأناخا راحلتيهام بفناء : قال
. استأذن لنا يا عمرو عىل أمري املؤمنني:  وقاال يل، ثم دخال املسجد،املسجد

 . أنت األمري ونحن املؤمنون،فهام واهللا أصابا اسمك
 .)١(ٍ من يومئذ الكتابرىفج: قال

ن الذي سمى عمر بأمري إ: ثم يروون رواية أخرى ختالف هذه، فتقول
 .. املؤمنني هو املغرية بن شعبة
: كان أبو بكر يقال له: ن عمر قال ملا ويلأ :فقد ذكر الزبري بن بكار

خليفة، خليفة، :  فكيف يقال يل،»صىل اهللا عليه وآله«خليفة رسول اهللا 
 .يطول هذا

 .فأنت أمري املؤمنني. أنت أمرينا ونحن املؤمنون: رية بن شعبةفقال املغ
 .)٢(فذاك إذن: قال

                                     
 ١١٥١ ص٣ج)  دار اجليلط( و ٤٦٦ ص٢ج) هبامش االصابة(اإلستيعاب ) ١(

اآلحاد واملثاين  و٦١ ص٩ججممع الزوائد  و٩١صلشريازي لكتاب األربعني و
 ٥٧٧ ص١٢كنز العامل ج و٨٢ ص٣لحاكم جلاملستدرك  و٩٧ ص١ج
 ٣جالسرية احللبية  و٧٧ ص١٠جالتمهيد  و٦٤ ص١جلطرباين لاملعجم الكبري و

 .٨٦ ص٨جالغدير  و٣٠بن طاووس صالاليقني  و١٣٩ص
 ١١٥٠ ص٣ج) ط دار اجليل( و ٤٦٥ ص٢ج) مطبوع مع االصابة(ستيعاب اإل) ٢(

= : وراجع. ٢٨٥ ص٢٢جالوايف بالوفيات  و٩ ص٤٤جتاريخ مدينة دمشق و
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ُإن عمر أول من دعي بأمري : ويناقض هذا وذاك نص ثالث يقول
ملا مات رسول اهللا : املؤمنني، وهو الذي سمى نفسه، فعن الضحاك أنه قال

 اهللا عليه صىل«خليفة رسول اهللا : قالوا أليب بكر» صىل اهللا عليه وآله«
صىل اهللا عليه «خليفة خليفة رسول اهللا :  فلام مات أبو بكر قالوا لعمر،»وآله
 .»وآله

خليفة : إن هذا لكثري، فإذا مت أنا فقام رجل مقامي قلتم: فقال عمر
 .أنتم املؤمنون، وأنا أمريكم. خليفة، خليفة رسول اهللا

 .)١(فهو سمى نفسه
 ..أمري املؤمننيًمن الذي سمي أوال ب: ويبقى السؤال

أبو بكر، حني أرسل ، كام هو احلق، أم هو » عليه السالم«عيل هل هو 
                                     

تاريخ  عن أدب كاتب الصويل، و١٩٥ ص١٠لتسرتي جلقاموس الرجال = 
وفيات  و١٥٠ ص٢جتاريخ اليعقويب  و٦٧٨ و ٦٧٧ ص٢جبن شبة الاملدينة 

 .١٠٥ ص٦جلكان بن خالاألعيان 
 والطبقات ٦٧٨ ص٢ج) ط دار الفكر( و ٦٦٣ ص٢تاريخ املدينة البن شبة ج) ١(

 ٢٠٨ ص٤ وتاريخ األمم وامللوك ج١٩٢ ص١ج) ط ليدن(الكربى البن سعد 
 ٢٩بن طاووس صالاليقني :  وراجع٢٧٧ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي(و 
 ٧١ ص٤جأسد الغابة  و٥٧٦ ص١٢كنز العامل ج و٨٦ ص٨جالغدير و
 ١٠٥ ص٦جبن خلكان الوفيات األعيان  و٥٩ ص٣جالكامل يف التاريخ و
 .١٥٤ ص٧جالبداية والنهاية و
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 !؟ليبايع» عليه السالم«إىل عيل 
إنه أول من أطلق عليه هذا : أم هو عمر بن اخلطاب الذي يقولون

 !االسم؟
من الذي سمى عمر بأمري : وعىل هذا الثاين يبقى سؤال آخر، وهو

 فأبلغه إياه عمرو بن ،بن ربيعة، وعدي بن حاتم هل هو لبيد !املؤمنني؟
 !العاص؟

 !أم هو املغرية بن شعبة؟
 !أم هو عمر نفسه؟

دعوى التطويل أو الطول تبقى بال أن : ًويبقى أيضا سؤال ثالث وهو
 أن الناس كانوا خياطبون عمر :لبيد وعدي بن حاتم ذكرتمربر، فإن رواية 

 طول وال تطويل، فمن يأيت بعد عمر ، وليس يف هذه»يا خليفة أيب بكر «:بـ
 .يا خليفة عمر، وهكذا: يقال له

خاص بعيل بن أيب أمري املؤمنني  لقب أنما قدمناه، من : واحلقيقة هي
.. »صىل اهللا عليه وآله«، خصه به اهللا سبحانه ورسوله »عليه السالم«طالب 

دالة عىل  والروايات ال.وقد سلم عليه املسلمون هبذا اللقب يف يوم الغدير
 : مجع منها السيد ابن طاووس يف كتابه،تعد باملئاتهذا االختصاص 

» التحصني«ثالث مئة حديث وتسعة أحاديث، وأحلق هبا يف كتابه » اليقني«
 ..ًتذكر ذلك أيضا، كلها ًحوايل ثالثني حديثا
 وحاولوا أن يسلبوه ، استأثروا ألنفسهم هبذا اللقبنيولكن املناوئ

 ..منهم يف تكريس أمر اخلالفة ألنفسهمً إمعانا ..إياه
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  :×يريدون قتل علي 
خلني آتيك برأسه، فإهنم كانوا : ًومل يكن عمر هازال حني قال أليب بكر

 أن الفرصة قد واتته الهتام :، وقد اعترب عمر»عليه السالم «يدبرون لقتله
 .. ضيف األرإثارة الفتنة، واالفساد نه يريد تفريق مجاعة املسلمني، وأعيل ب

مجع اآلالف من أن متكن من  بعد تنفيذ ما يريد،عىل ه قادر ووجد أن
الناس من بني أسلم وغريهم من قبائل األعراب التي كانت حول املدينة 

 عىل إمخاد هساعدوووصفهم اهللا تعاىل بأهنم مردوا عىل النفاق، حيث 
ن  الصحيح م: كام أوضحناه يف كتاب، أليب بكر للبيعةأصوات املعارضني

، وقد كتب معاوية ملحمد بن أيب »صىل اهللا عليه وآله«سرية النبي األعظم 
أي بعيل . »..ه اهلموم، وأرادا به العظيما بَّمه«:  إن أباه وفاروقهبكر يقول

 .»عليه السالم«
 عىل قتل عيل يف مثل ًاموافقكان أن أبا بكر : ًوقد أظهرت الوقائع عمليا

 ..هذه األجواء
  :بطش السلطة

، »عليه السالم«أن عنفها ضد عيل : أن السلطة كانت ترى: وويبد
وضد الزهراء، ومها أقدس خلق اهللا تبارك وتعاىل، يفيدها، ألنه يتضمن 

، أو يف أي اجتاه »عليه السالم«حتذير الناس من أي حترك، باجتاه تأييد عيل 
 .كان

 عىل» عليهام السالم«فإن السلطة إذا كانت تتعامل مع الزهراء وعيل 
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هذا النحو وهبذه القسوة، فإن تعاملها مع غريمها ال بد أن يكون أعنف 
 ..وأقسى، ولن تكون له حدود، ولن متنعه سدود

» عليه السالم«أسلوب التعامل مع عيل : فال عجب إذن إذا كان
ًاستفزازيا وصارخا، ربام ألهنم كانوا يلتمسون من خالله السبيل إلحلاق  ً

أنه هو الذي مترد وشق عصا : ، ثم يزعمونبالغ الرضر به إن أمكنهم
 .الطاعة، فاستحق ما نزل به

 .أنه قتل بسيف جده: َّ، ثم ادعوا»عليه السالم«وقد استشهد اإلمام احلسني 
  :خلين آتيك برأسه

: »عليه السالم«ًوقد استوقفنا كثريا ما جاء، من أن عمر قال عن عيل 
 .»تيك برأسهإنه ال يستقيم لنا أمر حتى نقتله، فخلني آ«

 ..فأقسم عليه أبو بكر فجلس
 :فإن هلذا النص دالالت عدة

خلني آتيك برأسه يذكرنا بالعديد من مثل هذه : قول عمر: ًفأوال
فلطاملا استأذن النبي .. »صىل اهللا عليه وآله«املواقف له يف زمن رسول اهللا 

 :فراجع قصته مع. يف قتل الناس
 .)١(ن كيساناحلكم ب ـ ١

                                     
 وراجع ١٣٧ ص٤بن سعد جلكربى الطبقات اال و٤١ ص١حياة الصحابة ج) ١(

 .مغازي الواقدي رسية نخلة
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 .)١(يب سفيان، حني فتح مكةومع أ ـ ٢

 .)٢(ومع عبد اهللا بن أيب ـ ٣

                                     
مناقب آل أيب  و٤٣٨ ص١٩جلنووي لاملجموع و ١٥٤ ص١حياة الصحابة ج) ١(

 ١٠جالغدير  و١٢٨ و ١٠٣ ص٢١جر األنوار بحا و١٧٨ ص١جطالب 
 ١٨٠ ص٨ون املعبود جـع و١٠٨ ص٨جار ـمستدرك سفينة البح و٨٤ص

رشح هنج و ٢١٦بن عبد الرب صالالدرر  و٣٢٢ ص٣رشح معاين اآلثار جو
 ١٠ججممع البيان  و٥٠٨ ص١٠جكنز العامل  و٢٦٩ ص١٧ جللمعتزيلالبالغة 

 ٢جالثقات  و٣٨١ ص٢٠جامليزان  و٦٩٤ ص٥جنور الثقلني  و٤٧١ص
 ٢جاألمم وامللوك تاريخ  و٤٥١ و ٤٤٩ ص٢٣جتاريخ مدينة دمشق  و٤٥ص
الكامل يف  و٢٢٠ ص١جإعالم الورى  و٢٧٥ ص١جأعيان الشيعة  و٣٣١ص

 والعرب وديوان ٥٣٩ ص٢لذهبي جلتاريخ اإلسالم  و٢٤٤ ص٢جالتاريخ 
 ٤وي جتفسري البغ و٣٦٠ ص١جإمتاع األسامع  و٤٣ ص٢ ق٢جاملبتدأ واخلرب 

 . عن الطرباين ورجاله رجال الصحيح١٦٦ ص٦وجممع الزوائد ج ٥٣٨ص
 عن البخاري، ٤٨٤ ص١، وحياة الصحابة ج٤٦٩ ص٩املصنف لعبد الرزاق ج) ٢(

 القرآن، وتفسري ٣٧٠ ص٤ومسلم، وأمحد، والبيهقي، والبداية والنهاية ج
هو : ٤٥٨ ص٨ عن ابن أيب حاتم، ويف فتح الباري ج٣٧٢ ص٤ جالعظيم

واجلامع  ١٣٢ ص٣ ج)١٣٠٩ط سنة (رسل جيد، وصحيح البخاري م
 وأشار إىل ذلك يف تاريخ ٢٨٧ ص٢السرية احللبية ج و٤١٥ ص٥الصحيح ج

=  ٢٧١ ص١الن جـة لدحـ والسرية النبوي٢١٩ص) املغازى(اإلسالم للذهبي 
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 .)١(ومع ذي اخلويرصة ـ ٤

 .)٢(ةعومع حاطب بن أيب بلت ـ ٥

                                     
 ٢٩٢ ص٤رشاد جال وسبل اهلدي و٤١٨ ص٢ املغازي للواقدي ج:وراجع= 
 ٤جتفسري البغوي  و٧٦ ص٢٨ججامع البيان و ٤٩٨ ص٨فتح الباري جو

 .٩٠ ص٧أعيان الشيعة جو ٤٤٨صالدرجات الرفيعة  و٣٤٩ص
 ٨ ج٤٥٥ ص٦فتح الباري ج و٥٢ ص٨ ج)ط دار الفكر(صحيح البخاري ) ١(

 عن ٣٦٢ ص٤، والبداية والنهاية ج٦٠١ ص٢حياة الصحابة ج و٢٥٢ص
 ٤٦٠صطريق بن البالالعمدة  و١٨٢الصحيحني، ومناقب اخلوارزمي ص

السنن الكربى  و٣٩٨ ص٨جحتفة األحوذي  و٨٨ ص٢٤جعمدة القاري و
بن الكتاب السنة  و٧٤١ ص٨جبن أيب شيبة الاملصنف  و١٦٠ ص٥لنسائي جل

 .٣٣١ ص٢٣جبن عبد الرب الالتمهيد  و٤٣٥صأيب عاصم 
 ٣٢ وج٢٩٧ ص٢٩ وتفسري الرازي ج٢١١ و ٢١٠ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ٢(

:  وراجع١٢ص) ط دار املعرفة( و ٧٦ و ٧٥ ص٣لبية ج والسرية احل١٥٤ص
كتاب األم :  وراجع٧٩ ص٢ وتاريخ اخلميس ج٧٩٨ ص٢املغازي للواقدي ج

 ونيل األوطار للشوكاين ٣٤١ ص١٩ واملجموع للنووي ج٢٦٤ ص٤للشافعي ج
 ٣٠١ ص٢ ورشح األخبار ج٥٠٧ واإليضاح لشاذان ص١٥٦ و ١٥٤ ص٨ج

 وكتاب املسند للشافعي ٢٥٥ ص٢ة ج ومواقف الشيع٩٥ ص٢١والبحار ج
 ٨٩ ص٥ وج١٩ ص٤ وصحيح البخاري ج٨٠ ص١ ومسند أمحد ج٣١٦ص
=  وسنن ٥٩٧ ص١ وسنن أيب داود ج١٦٨ ص٧ وصحيح مسلم ج٦٠ ص٦وج
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 وعمدة القاري ١٤٦ ص٩ والسنن الكربى للبيهقي ج٨٣ ص٥الرتمذي ج= 
 ٦ والسنن الكربى ج٢٨ ص١ ومسند احلميدي ج٢٤٧ ص١٧ وج٢٥٤ ص١٤ج

  ١٤ وصحيح ابن حبـان ج٣٢١ و ٣١٦ ص١ىل جـد أيب يعـ ومسن٤٨٧ص
 ٢١٤ والدرر البن عبد الرب ص١٠٢ ص٧ومعرفة السنن واآلثار ج ٤٢٥ص

كنز  و٤٤٨ ص٣ وختريج األحاديث ج٢٦٦ ص١٧ورشح النهج للمعتزيل ج
 ٥نور الثقلني ج و٤٤٦ ص٩ وجممع البيان ج٦٩ ص١٤ وج٥٢٢ ص١٠العامل ج

 ٢ وأحكام القرآن ملحمد بن إدريس الشافعي ج٢٣٦ ص١٩مليزان جا و٣٠١ص
 وأسباب ٢٩٢ ص٩ وتفسري الثعلبي ج٧٧ و ٧٥ ص٢٨ وجامع البيان ج٤٨ص

 ٤ وتفسري النسفي ج٣٢٩ و ٣٢٨ ص٤ وتفسري البغوي ج٢٨٣نزول اآليات ص
 واملحرر الوجيز يف تفسري ٢٢٤ ص٤ وأحكام القرآن البن العريب ج٢٣٦ص

 وتفسري ٣ ص٨ وزاد املسري ج٢٩٣ ص٥ندليس جالقرآن العزيز البن عطية األ
 ١١٢ ص٤ والتسهيل لعلوم التنزيل للغرناطي الكلبي ج٥٠ ص١٨القرطبي ج

 وفتح ٢٠٣ ص٦ والدر املنثور ج٣٧٠ و ٣٦٩ ص٤وتفسري القرآن العظيم ج
 ٢ والثقات البن حبان ج٦٦ ص٢٨ وتفسري اآللويس ج٢١١ ص٥القدير ج

» عليه السالم« بن أيب طالب  ومناقب عيل٣٦١ ص١ وأسد الغابة ج٤٢ص
 ٢ والكامل يف التاريخ ج٣٢٨ ص٢ وتاريخ األمم وامللوك ج١٥٤لألصفهاين ص

 ١١ والوايف بالوفيات ج٥٢٧ و ٥٢٦ ص٢ وتاريخ اإلسالم للذهبي ج٢٤٢ص
 والسرية النبوية ٣٢٥ ص٤ وج٣٩٨ ص٣ والبداية والنهاية البن كثري ج٢١٠ص

 .٥٣٨ ص٣البن كثري ج
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 .ال: وقيل.  مع ذي اخلويرصةه باحتاد:وقيل. )١(ومع ذي الثدية ـ ٦

 .)٢(ومع شيبة بن عثامن ـ ٧

 .)٣(ومع رجل من بني سليم ـ ٨

، حيث طلب نزع ثنيته حتى يدلع ومع سهيل بن عمرو يف احلديبية ـ ٩
 .)٤(لسانه

                                     
.  عن أيب يعىل٢٢٦ ص٦، وجممع الزوائد ج١٥٥ ص١٠ الرزاق جاملصنف لعبد) ١(

 .وقد روي هذا احلديث من وجوه كام يف جممع الزوائد
 .٣٥٣ ص٢زء الرياض النرضة املجلد األول ج) ٢(
 ٨ججممع الزوائد  و٢٣٤ ص٦٢جبحار األنوار  و٦٤ ص٢املعجم الصغري ج) ٣(

بن منده ال جزء ترمجة الطرباين و١٢٧ ص٦جاملعجم األوسط  و٢٩٢ص
 .٢٤٣ ص٥جإمتاع األسامع  و١٤ص

 ٤٨١ ص٢جبن كثري الالسرية النبوية  و٤٧٦ ص٢جبن هشام الالسرية النبوية ) ٤(
 ٤٥٥ ص٢جالسرية احللبية  و٩٧ ص١٠ وج٧٠ ص٤جسبل اهلدى والرشاد و

 ٣جنصب الراية  و٤٨٤ ص٨جبن أيب شيبة الاملصنف  و٩٣ ص٢واإلصابة ج
 ٢ جاألمم وامللوكتاريخ  و٤٣٢ ص١٣ج و٤٠٨ ص٥جكنز العامل  و٢٢٤ص
 ١١٥ ص١إمتاع األسامع ج و٣٧٨ ص٣جبن كثري الالبداية والنهاية  و١٦٢ص
 ١٤ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و٣٥١ ص١جعيون األثر  و١٧٥ ص١٢وج
 و ١٠٩ ص٢ج) مطبوع هبامش اإلصابة( عن الواقدي، واإلستيعاب ١٧٢ص

١١٠. 
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 .)١(ومع عبد اهللا بن أيب ربيعة ـ ١٠
 .)٢(ومع أيب حذيفة بن عتبة ـ ١١

 .. و.. و
بنفس » عليه السالم«وهو هنا يطلب من أيب بكر قتل أمري املؤمنني 

 .الصيغة، وعني األسلوب
يريد أن يقتل الرجل الذي قام عمود هذا الدين بسيفه، وأعز ه إن

هله وماله، وكل وجوده من أجل وبذل نفسه وأ.. بجهاده أهل اإليامن
 وكرس ،ائلة مرشكي العرب عنه وعنهمغ وأهله، ودفع اإلسالم حفظ

  حتى ظهرت آيات،شوكتهم، ورد عادية اليهود، وغريهم من األمم
 .، ونرشت راياتهاإلسالم
 يقتلوا من روى غرسها بدمه، وبعرقه، وحاطيريدون أن هؤالء إن 

بكل وجوده، ى كل مسلم ، ومحاها ومحاهاشجرهتا بروحه، ومهجته، ورع
                                     

 ١٤٦ ص٤مامة جالشايف يف اإل و١٧٧ ص١٧ جللمعتزيلرشح هنج البالغة ) ١(
 .١١٢ ص٦جغاية املرام و

رشح هنج  و٢٢٣ ص٣جلحاكم لاملستدرك  و١٥١ ص٢جاألمم وامللوك تاريخ ) ٢(
إكليل  و٣٤٠ ص٢ ج العظيمالقرآنتفسري  و١٨٣ ص١٤ جللمعتزيلالبالغة 
البداية  و١٢٠ ص٢جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٥٥٧صلكربايس لاملنهج 

 ٣٣٩ ص١جعيون األثر  و١١٤ ص١جأعيان الشيعة  و٣٤٨ ص٣جوالنهاية 
 .١٦٩ ص١بن حبان جالالثقات  و٤٣٦ ص٢بن كثري جالالسرية النبوية و



  ٩ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٢٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أجل اإلستيالء عىل هذه الشجرة، والتفيؤ بظالهلا، يريدون قتله 
 ..ستئثار بثامرهاواإل

يقدم عىل قتل عيل هنا ما هذه الشجاعة من عمر التي جعلته : ًثانيا
م عن عمرو بن عبد ود ولكنه حيج.. ِّالذي يمثل اإليامن كله» عليه السالم«

، ويريح »عليه السالم« ويرتكه ليقتله عيل  يف اخلندق،ِّالذي يمثل الكفر كله
 .. املسلمني منه

 فربز عيل ،ويا ليت هذه الشجاعة ظهرت حني هرب عمر من مرحب
ًويا ليتها برزت أيضا يف أحد، .. إليه فقتله، وقلع باب خيرب» عليه السالم«

 ..وحنني، وسائر املواقفوقريظة، وذات السالسل، 
فام هذه اجلرأة عىل أولياء اهللا هنا، والنكول، والفرار من أعداء اهللا 

 !هناك؟
من بني أسلم ومن له آالف املنارصين رؤيته إن هذه اجلرأة جاءته من 

موىص بعدم القتال، وأنه ال » عليه السالم«ًأن عليا من معرفته بغريهم، و
 .نارص له
.. خلني آتيك برأسه:  بكر أليبإنه قال: اية تقولإن هذه الرو: ًثالثا

 :تقولـ ًرواية أخرى تقدمت أيضا ولكن 
رجع فقعد عند «بحرق داره عليه » عليه السالم«ًإنه بعد أن هتدد عليا 

بسيفه، ملا عرف من » عليه السالم«أيب بكر، وهو خياف أن خيرج إليه عيل 
 .»بأسه وشدته

قد أخذ بتالبيب عمر يف بعض » السالمعليه «ًأن عليا : بل لقد ذكروا
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 .هذه املواقف، فاسرتخى يف يده
عليه «ّ هم عيل »عليها السالم« الزهراء كام أنه ملا دخل عمر بيت

 فأرسل عمر ،»عليه السالم« مع أن السيف مل يكن يف يد عيل ،بقتله» السالم
 .. يستغيث، فلام جاءه املدد ثار عيل إىل سيفه

» عليه السالم«كان جيس نبض عيل  عمر  أنأال يدل ذلك كله عىل
كام . ، أم ال»صىل اهللا عليه وآله«ليعرف إن كان سوف يتقيد بوصية الرسول 

يتظاهر بالشجاعة يف موقفه هذا، ألنه كان يعرف أن أبا بكر سوف أنه 
 !اجللوس؟هيدئه، ويأمره ب
ليه ع«ًإن غضب عمر يف هذا املقام ليس له ما يربره، ألن عليا : ًرابعا

ًمل حيمل سيفه، وال هتدد أحدا بالقتل، وال أعلن أنه يريد أن يفرض » السالم
رأيه وموقفه بالقوة، وإنام اكتفى بذكر حجته ودليله من قول رسول اهللا 

 .»صىل اهللا عليه وآله«
يبطل حجة عيل أن فكان يكفي من عمر أن يقارع حجته بمثلها، أو 

 بذلك النزاع مع عيل وحيسم. طريقينتهي األمر من أسهل و» عليه السالم«
، وال جيدون من يعينهم عىل أمر يعرف الناس »عليهم السالم«وأهل البيت 

 ..أنه ال أساس له
 يبطل به حجة عيل ًشيئايملك يكن أن عمر مل : ولكن احلقيقة هي

، ومل يكن له وال لغريه سبيل للتخلص من مأزقهم معه إال »عليه السالم«
حتجاج، والدفع هبم نحو أجواء التشنُّج عن أجواء اإلاد أذهان الناس بعإ

والتحدي، والعصبية؛ ألن البقاء يف أجواء العقل واملنطق، جيعل صفقتهم 
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 ..وإىل األبد.. خارسة بائرة
  : خيار مر×قتل علي 

أن هؤالء القوم ال يمكن أن يقدموا عىل قتل : وقد يدور بخلد البعض
وال سيام إذا كان . فة ال يمكنهم حتملها، ألن هذه جماز»عليه السالم«عيل 

 إذا كانوا يريدون أن حيكموا األمة ًخصوصا ،قتله بصورة معلنة وظاهرة
 .باسم الدين واإلسالم
 :ونقول هلم

إننا ال نامنع يف أن يكون مههم هو الوصول إىل مبتغاهم بأقل قدر من 
 لن يسكت »عليه السالم«ًأن عليا : ولكن إذا ظهر هلم.. الرضر واخلسائر

ع ما رأوا أهنم قد كسبوه يف سعيهم ذاك، فإن ِّولن يستكني حتى يضي
يصبح رصاع حياة أو موت، وسوف تسقط مجيع املوانع سوف الرصاع معه 

 بحجة أنه هو الذي أثار . عن ارتكاب هذا األمر العظيمالتي حتجزهم
 .الفتنة، عىل األقل

ٍبنحو أدى » ها السالمعلي«وقد قدموا شواهد عىل ذلك برضهبم الزهراء 
وحاولوا إحراق بيتها عىل من فيه، وفيه عيل . إىل إسقاط جنينها، واستشهادها

 .»عليهم السالم«ًنفسه، فضال عن فاطمة واحلسن واحلسني » عليه السالم«
ووصفوه  ،»صىل اهللا عليه وآله«عىل رسول اهللا قبل ذلك وقد اجرتؤا 

ً، غيلة أو جهارا، ثم »عليه السالم«باهلجر، فام الذي يمنعهم من قتل عيل  ً
ًالقيام بحملة إعالمية تصوره مرتدا، وصاحب فتنة، ومفسدا يف األرض،  ً

 ..وما إىل ذلك
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ًأن هلم أنصارا كثريين يف هذا األمر، وال سيام من : وهم يعرفون
ر الناس الذين تأخروا يف إعالن إسالمهم إىل ما بعد ثقريش، وأتباعها وأك

 ..فتح مكة
ًسلم وغريهم ألوفا، لكي يساعدوهم يف الوصول أعوا من بني وقد مج

وأعظم .. إىل اخلالفة، وأصبح بإمكاهنم حتريك هذه القوات يف أي اجتاه
 .، وما خيشونه من حتركه»عليه السالم«عقبة تواجههم هي عيل 
  :إحالة ال بد منها

 :، وكتاب» السالماعليه«مأساة الزهراء : وقد ذكرنا يف كتابنا.. هذا
الصحيح من سرية : ، وكتاب»عليها السالم« الزهراء خلفيات كتاب مأساة

عليها « أن اهلجوم عىل بيت الزهراء :»صىل اهللا عليه وآله«النبي األعظم 
 إىل »عليه السالم« جلب أمري املؤمنني تقد تكرر، وأن حماوال» السالم
 ..  قد تعددتالبيعة

 :ًد ذلك أيضا، وتدل عىلبل إن مالحظة ما ذكرناه هنا من نصوص تفي
 . حني عودهتم بعد السقيفة مبارشة،أن حماوالت بذلت

 . حني جلس أبو بكر للبيعة،ثم يف اليوم التايل
يف املسجد، ومعه بعض بني هاشم » عليه السالم«ثم ملا جلس عيل 

 .. وغريهم
وزوجته وابناه عىل أعيان املهاجرين » عليه السالم«ثم بعد أن طاف عيل 

ر يف بيوهتم، فلم جييبوه جلس يف بيته، فأرسل إليه أبو بكر وعمر واألنصا
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 .ًقنفذا، وجرى ما جرى
اعتل عليهم بأنه آىل عىل نفسه عىل أن جيمع وثم بعد أن اعتزل، 

 ..فجمعه يف ثالثة أيام، أو يف ستة أشهر.. القرآن
ًأيضا يف قضية » عليها السالم«هذا باإلضافة إىل مهامجتهم للزهراء 

د استشهاد الزهراء عبالبيعة ب» عليه السالم«ً ثم مطالبتهم عليا ..فدك
 ..»عليها السالم«

وبام أن مالحقة التفاصيل واجلزئيات يف هذا املوضوع حتتاج إىل جهد 
يف يف هذا الكتاب وكتفاء بام ذكرناه فقد آثرنا اإل..  وتأليف مستقل،كبري

 .فراجعًمؤلفاتنا املشار إليها آنفا، 
 .»عليها السالم«أساة الزهراء كتاب م ـ ١
 .»عليها السالم«خلفيات كتاب مأساة الزهراء  ـ ٢

 .»صىل اهللا عليه وآله«كتاب الصحيح من سرية النبي األعظم  ـ ٣

أسئلة وأجوبة حول الدين (خمترص مفيد : بعض ما ورد يف كتابنا ـ ٤
 ).والعقيدة

يرد أكثرها يف  اللمحات التي مل هو منهنا وحرصنا أن يكون ما نذكره 
 . والتنبيه عليه، لإلشارة إليهأن ثمة حاجةتلك الكتب، مما وجدنا 

 .وهكذا كان
،  أو اختزال،أي تقصري أو إمهال، أو غفلةعن ونعتذر للقارئ الكريم 

 . أو إمجالأو إهبام
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  :عمر هو األعنف
 أن أبا بكر :حني نقرأ األحداث السابقة، وسواها نجدفإننا .. وبعد
 اللينة والرقيقة، اتبالعبار» عليهام السالم«ًاطب الزهراء وعليا خيحياول أن 

اته، وال يرتاجع ولو بمقدار ولكنه ال يفرط يف مطلوبه؛ وال يتنازل عن قرار
 ..شعرة

وحتى حني خييل إلينا يشء من ذلك، كام ربام يوحيه ما كتبه للسيدة 
اجع، فإننا قد رق وترتوهم حول فدك، حيث قد ي» عليها السالم«الزهراء 

نجد عمر بن اخلطاب يظهر فجأة يف الصورة، ويتخذ موقف احلازم 
رتض أنه رئيسه، ف بل الناقض لقرار خليفته، ومن ي، واملعرتض،واحلاكم

عليه إىل حد أن يمزق كتابه، وربام يوجه له ـ !! فيتمرد ـ بحسب الظاهر
 .. للينةبعض كلامت التقريع، التي قد تصل إىل حد اإلهانة عىل مواقفه ا

التي خياطبها أبو » عليها السالم«ثم يبادر إىل رضب سيدة نساء العاملني 
بكر بأعذب الكلامت، ويظهر هلا أهنا أحب إليه حتى من ابنته عائشة، ومن 

 ..الناس كلهم
وال .. يرضهبا عمر، ويتفل يف كتاب أيب بكر هلا بفدك، ويمزقه.. نعم

 هو حتى ال يتجهم وجهه، وال يوجه إليه أبو بكر ولو كلمة واحدة، بل
 ولو أنه تعرض لعائشة بأدنى كلمة ..يظهر عليه أي انزعاج، أو تضايق

 !! إهانة، هل أبو بكر سيتخذ نفس املوقف؟
عمر، هو ولكن تقاسم املواقف فرض أن يكون .. وألف ال.. ال.. ًحتام

ناء ًاملغتاظ دائام، واألعنف، والغضبان، واملهدد حتى لويص األوصياء وألب
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.. ، بالقتل وباإلحراق»عليهم السالم«رسول اهللا، ولسيدة نساء العاملني 
 ..إلخ..  و..واملبادر للتعدي، والرضب، والرفس، و

 يف كل ما  لعمرًا، ومؤيدًا، ومدافعًا، ومرتاحًاأبو بكر موافقأن يكون و
وحني كتب لعيينة بن حصن يقطعه بعض األرايض طلب إليه أن .. يفعل

مر ليوقع عليه، فذهب إليه بالكتاب، فمزقه، ورفض أن يكون يذهب إىل ع
 ..للمؤلفة قلوهبم نصيب بعد اليوم، فقد أغنى اهللا عنهم

 !أنت اخلليفة أم هو؟: فرجع عيينة إىل أيب بكر وأخربه وقال له
 .)١(وأمىض ما فعله عمر.. بل هو إن شاء اهللا تعاىل: فقال

عليه عمر ال جمال لتربيره، إال فإن إرسال أيب عيينة بالكتاب لكي يوقع 
أنه كان بني الرجلني إتفاق عىل كيفية التعاطي مع هذه األمور : إذا فرضنا

 ..التي حيرج فيها أبو بكر
 إلنجاز هذا األمر ،نسجام التام بني الرجلنيتفاق واإلهو اإلفإن هذا 
 .اخلطري والكبري

                                     
 وتفسري املنار ٢٢٤ ص٤ والدر املنثور ج١٢٨ ص١اجلوهرة النرية ج: راجع) ١(

تفسري  و١٩٦ وراجع ص١٩٥ ص٩تاريخ مدينة دمشق ج و٤٩٦ ص١٠ج
 ٥٤٦ ص١٢ وراجع ج٩١٤ ص٣جكنز العامل  و١٢٢ ص١٠اآللويس ج

 ورشح هنج البالغة ١١ حوادث سنة ٣٧٥ ص٣وتاريخ األمم وامللوك ج
املبسوط : وراجع.  واإلصابة ترمجة عيينة بن حصن٥٩ و ٥٨ ص١٢للمعتزيل ج

 .٩ ص٣لرسخيس جل
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ا بكر كان  أن أبو أ!إن هذا تناقض؟: وبدون ذلك، فهل لنا أن نقول
  !؟خياف من عمر

تؤيد هذا . إن مجيع األجواء والقرائن واللمحات، وكذلك الوقائع
 ما يدل عليه داللة رصحية؛ فهو يقول أيب بكرونجد يف كالم .. ولاخليار األ

 : يف تفسري غلظة عمر
ًذاك ألنه يراين رقيقا، ولو قد أفىض األمر إليه لرتك كثريا مما هو عليه، « ً

إذا أنا غضبت عىل رجل أراين الرضا عنه، وإذا لنت له أراين وقد رمقته 
 .)١(»الشدة عليه
  :بابها بايب

 » السالمامعليه«ويف متابعاتنا هلجومهم عىل بيت عيل والزهراء 
فاطمة  «:أنه قالمن » صىل اهللا عليه وآله« روي عن رسول اهللا يستوقفنا ما
 .)٢(»جاب اهللابيتها بيتي، فمن هتكه، فقد هتك حباهبا بايب، و

                                     
 ٦١٨ ص٢وتاريخ األمم وامللوك ج ١٦٤ ص١رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(

جممع النورين  و٤٢٥ ص٢جامل يف التاريخ الك و٥٢٠ ص٣٠جبحار األنوار و
بن حبان الالثقات  و٣٢٠ ص٣جخالصة عبقات األنوار  و١٩٨صلمرندي ل

 .١٩٢ ص٢ج
األرسار الفاطمية  و٣٥١جممع النورين ص و٤٧٧ ص٢٢بحار األنوار ج) ٢(

 .٣٩٠لمسعودي صل
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» عليها السالم« أن إحراق باب فاطمة مفاد هذا احلديث هوفإن 
 .»صىل اهللا عليه وآله«يوازي إحراق باب بيت رسول اهللا 

ب، وإرضام النار يف ذلك الباب يا ّفكيف جترأ القوم عىل مجع احلط
 !ترى؟

  :ستئذانال بد من اإل
»  عليه وآلهصىل اهللا«رسول اهللا ووقد أمر اهللا تبارك وتعاىل، 

 : ستئذان عىل الناس يف بيوهتم، فقالباإل
ُيا أهيا الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم حتى تستأنسوا { ْ ْ ُ ْ ُ َ َِ ِ ِْ َ َ َّ ُ ْ َ َُ ُ ُ َُ ََ َ ًُّ ُ ََّ َ

َوتسلموا عىل أهلها ذلكم خري لكم لعلكم تذكرون ُ ْ ْ ْ ْ ُ ََّ َ ََ َ ُُ ُ َُّ َ َ َ َِّ ْ َ ٌَ ِ َِ َ فإن مل جتدوا فيها ،َ ِ ُ ِ َ ْ َ ْ ِ ًأحدا َ َ َ
ْفال تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم  ْ ْ ُ ْ ُُ ُ ُ ََ َ َ َ َُ ْ َّ ُ ْ ََ َ ُ ُ ُ َ َ َِ َِ َِ ْ َ ِْ َ

ٌواهللاُ بام تعملون عليم َِ َ ْ ََ ُ َ َ ِ{)١(. 
»  السالمعليهام«ًفلامذا يأمر عمر قنفذا بأن يدخل بيت عيل والزهراء 

 !.. بغري إذن؟
عطيه احلق يف تبكر يف سقيفة بني ساعدة هل إن بيعة بضعة رجال أليب 

 !.؟القرآنخمالفة هذا احلكم الرشعي الذي صدع به 
وما هو امللزم لغري املبايعني بلزوم ! وما هو امللزم هلذا أو لذاك هبذه البيعة؟

 . .املبادرة إىل البيعة التي يطلبوهنا منهم، إذا كان اهللا ورسوله مل يأمرا هبا

                                     
 . من سورة النور٢٨ و ٢٧اآليتان ) ١(
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األمر،  فقد كان يكفي إظهار هذا ،د أمرا هباوإن كان اهللا ورسوله ق
 ! لينقاد هو واملسلمون له؟، عليه»عليه السالم«وإطالع عيل 

  :!؟ملاذا التهديد واإلحراق
وال بد من توجيه نفس هذه األسئلة ملعرفة املربر لإلحراق، والرضب، 

 !.والتهديد، وغريه؟
 الذي نصبه أن صاحب احلق الرشعي: وتتأكد هذه املؤاخذة إذا علمنا

 إحراق، أو إكراه الذين وال إىلًاهللا ورسوله للناس إماما مل يبادر إىل رضب، 
وال هامجهم يف بيوهتم، مع أن لديه حجة من اهللا يعرفها الناس . مل يبايعوه

كلهم، بل لديه بيعة يف أعناقهم بذلوها له طائعني بأمر وبرعاية رسول اهللا 
وبنرصهتم .. وهنا بامتناعهم عن بيعتهينكث ثم هم ،»صىل اهللا عليه وآله«

 .بيعة يف أعناقهم» عليه السال«لغريه وبيعتهم لذلك الغري، واحلال أن له 
ومل يكن يشء من هذا القبيل يف موضوع البيعة أليب بكر، فكيف إذا 
ًكان نفس أيب بكر متعديا وغاصبا حلق نفس هذا الذي جاء ليهامجه، وحيرق  ً

 ..!بالذات؟ هذا حقهزه ، ويرضب زوجته، ليبتبابه
  :!؟مىت ضربها قنفذ

عليه «عيل بيت أن هجوم قنفذ عىل : وقد أظهرت الرواية املتقدمة
 خذالن يف بيته، بعد» عليه السالم« كان بعد أن اعتزهلم عيل» السالم

 ..املهاجرين واألنصار له
ًإنام تدخلت شخصيا حني أخذوا عليا » عليها السالم«وأن الزهراء  ً
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ً قهرا وجربا، فحالت»سالمعليه ال«  بينهم وبينه عند باب البيت، فرضهبا ً
 .قنفذ بالسوط عىل عضدها
ًأن أبا بكر كان قريبا جدا من قنفذ، وأنه كان : ويبدو من هذا النص ً

عليها «يرى ما جيري عند باب البيت، وقد عاين رضب قنفذ للزهراء 
ذ عىل عضدها  أنه بعد أن رضهبا قنف:، ولذلك ذكرت الرواية»السالم

 :أرسل أبو بكر إليه يقول
ًفأجلأها إىل عضادة باب بيتها، فدفعها، فكرس ضلعا من .. رضهباا«

 .»..جنبها، إلخ
 .»..ًثم انطلقوا بعيل ملببا إلخ«: إىل أن قال

من أهنم أرادوا » عليه السالم«وهذا يشري إىل صحة ما ذكره اإلمام 
 ..)١(له، ومل يمنع من ذلك، ومل يدفعهإحراق بيته، وأبو بكر عىل املنرب يبايع 

عمر ال يغرم قنفذا..  
صىل اهللا عليه «انتهيت إىل حلقة يف مسجد رسول اهللا «: قال سليم

، ليس فيها إال هاشمي غري سلامن، وأيب ذر، واملقداد، وحممد بن أيب »وآله
بكر، وعمر بن أيب سلمة، وقيس بن سعد بن عبادة، فقال العباس لعيل 

 !ًما ترى عمر منعه من أن يغرم قنفذا كام غرم مجيع عامله؟: »سالمعليه ال«
شكر له رضبة «: فنظر عيل إىل من حوله، ثم اغرورقت عيناه، ثم قال

                                     
 .األمايل للمفيد: راجع) ١(
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 .)١(»بالسوط، فامتت ويف عضدها أثره كالدملج» عليها السالم«رضهبا فاطمة 
 :ونقول
 من ال  حياذر من أن يكون بني السامعني»عليه السالم«أنه : يالحظـ ١

ن سمع قوله أن يبلغه من سوف يتهمه بالتحريض عىل من فعل إيؤمن منه 
عليه « وسوف يسعى إلشاعة أجواء مسمومة ضد عيل ،بالزهراء ذلك

 ..قد تصل إىل اهتامه بايقاظ الفتنة، وما إىل ذلك »السالم
إن سياسة هؤالء الناس، القاضية بمكافأة الذين ارتكبوا بحق  ـ ٢

ذلك اجلرم العظيم، وتوليتهم جالئل األعامل، » ا السالمعليه«الزهراء 
وعدم حماسبتهم عىل ما يرتكبونه يف حق اإلسالم وأهله، تدل عىل أن ما 
يذكر يف بعض الروايات من ندمهم عىل ما صدر منهم، ومن حماولتهم 

 استشهادها يدخل يف دائرة العمل  قبل»ا السالمعليه«اسرتضاءها 
تصاص اآلثار السلبية، وتصحيح اإلنطباع الذي اإلعالمي، والسعي الم

 .»عليه السالم«تركه ما فعلوه هبا 

                                     
 و ٦٧٤ وراجع ص٦٧٥ص) حتقيق حممد باقر األنصاري(يم بن قيس كتاب سل) ١(

 و ١١٥ وبيت األحزان ص٣٠٣ ص٣٠بحار األنوار ج و٢٢٤ص) ط أخرى(
 ١٤ ص٣لمريجهاين جل) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  و١٢٥

جممع  و٤٢٩ ص٨لنجفي جل» عليهم السالم«موسوعة أحاديث أهل البيت و
لهمداين ل» عليه السالم«مام عيل بن أيب طالب اإل و١١٥لمرندي صلالنورين 

 .٣٢٠األنوار العلوية ص و٧١١ص
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منهام حني جاءا » عليها السالم«عىل صوابية موقفها : وذلك يدلنا
السرتضائها، وصوابية اإلجراء الذي اختذته بمنعهام من حضور جنازهتا، 

 .واملشاركة يف الصالة عليها
  :لو وقع سيفي بيدي

 : ًذكرت أوالفقد ، ً أيضاام املتقدمة بعض اإلهبويف الرواية
إىل سيفه » عليه السالم«أهنم ملا دخلوا الدار بغري إذن، بادر عيل «

 .»ليأخذه، فسبقوه إليه، فتناول بعض سيوفهم، فكثروا عليه، فقبضوه
 :ني أدخل عىل أيب بكروهذا ال ينسجم مع قوله بعد ذلك، ح

. لمتم أنكم لن تصلوا إىل هذا منيأما واهللا، لو وقع سيفي بيدي لع«
 .»..وباهللا ال ألوم نفيس يف جهد إلخ

 !! أن سيفه مل يقع يف يده: فإن هذا يفيد
ّأن سيفا ما وقع يف يده: والنص اآلخر يفيد ً!! 
أن يكون املقصود هو وقوع سيفه اخلاص به يف يده، : وال جمال لتوهم

 ولته عليهم بني سيفه وغريه،وهو ذو الفقار؛ إذ ال فرق فيام يقصد إليه يف ص
 ..بل املهم وقوع أي سالح يف يده

: املقصود من قولهإن العبارة األوىل جاءت قارصة، ف: إال أن يقال
 أو أهنا ، أنه رضب يده إليه ليأخذه فلم تصل:»فتناول بعض سيوفهم«

 .وصلت إىل حد مالمسة السيف، دون أن يتمكن من قبضته
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  : رسوله فالأخوأما 
 نستطيع أن نكتم استغرابنا من كلامت أيب بكر اهلينة واللينة ونحن ال

 حماولة أهنا فقد قال أبو بكر لعيل ـ والظاهر ،إذا قيست بكلامت عمر القاسية
دد عليك وال شما نًمهال يا أبا احلسن، :  ـمله عىل البيعةحلأخرى له 

 .)١(نكرهك
 وال يعرتض ،»عليها السالم«ولكنه هنا يكرهه، ويأمر برضب الزهراء 

عىل عمر يف قرار قتله، بل هو يؤيده ويدعم رأيه حني أيد املربر للقتل، وهو 
صىل اهللا عليه «ال تكون أخوته له ًإنكار أن يكون أخا لرسول اهللا، لكي 

 .من القتلمن موجبات  »وآله
  :حديث الغدير، وحديث أيب بكر

ر، وبام قاله استدل عىل مناوئيه بحديث الغدي» عليه السالم«أنه : تقدم
» أنت مني بمنزلة هارون من موسى «:يف غزاة تبوك» صىل اهللا عليه وآله«

 .. )٢(فيه عالنية للعامة إال ذكره» صىل اهللا عليه وآله«ًومل يدع شيئا قاله النبي 

                                     
 .٩٦ ص١ج) ط دار النعامن(اإلحتجاج  و١٨٥ ص٢٨بحار األنوار ج) ١(
اخلصال  و٢١٦ و١٩٧ ص١ج) ط دار النعامن( و١٨٣ ص١اإلحتجاج ج: راجع) ٢(

ر رشح األخبا و٢٠٣ ص٣ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  و٥٥٤ص
 ٣٠٨ ص٢جحلية األبرار  و٥٥٥ و ٣٣٣لطويس صلاألمايل  و١٨٦ ص٢ج
 = ٤١٤ و ٣٦٨ و٣٥١ و ٣١٦ ص٣١جبحار األنوار  و٢٦ ص٣جمدينة املعاجز و
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 :ونحن ننظر إىل هذا املوضوع من ناحيتني
ه علي« من أنه :ن هذا يشري إىل عدم صحة ما يذكره البعضأ: أوالمها

 .مل يستدل عىل مناوئيه بحديث الغدير» السالم
صىل «ًمل يدع شيئا قاله النبي » عليه السالم«نه بأ: ويالحظ هنا الترصيح

ه يريد أن يضعهم أمام  ألن،فيه عالنية للعامة إال ذكره» اهللا عليه وآله
 وإما اإلنكار وهو سوف . إما اإلقرار بام يريد، وهو املطلوب:خيارين

هر عدم إنصافهم، وعدم التزامهم باحلدود التي يطلب من يفضحهم، ويظ
 ..كل أحد اإللتزام هبا

وسواء أقروا أو أنكروا، فإن الناس، سوف يتذكرون ما سمعوه من 
..  ولسوف يرتك ذلك أثره يف نفوسهم،»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 سوف  ـ عىل األقل ـذاوه.. ًحتى وإن مل يظهروا ذلك فعال لسبب أو آلخر
العودة إليه يف املستقبل ـ وقد مراجعة حساباهتم، بل وعىل يساعدهم عىل 

 .  من قبل الكثريينحصل ذلك بالفعل
هم بام جرى  أال وهو تذكري، ال بد من الوقوف عندهوهناك أمر آخر،

يف » عليه السالم «يد للناس ذكريات البيعة التي لهيوم الغدير، الذي سيع

                                     
تاريخ مدينة  و١٢٨ ص١جهنج السعادة  و٥٥ ص١٠جمستدرك سفينة البحار و= 

 ١٧٤ و ١٦٩ و ١٦٧ و ١٦٤صبن عقدة الكتاب الوالية  و٤٣٢ ص٤٢جدمشق 
 ٧٢ ص٢ وج٣٢٢ ص١جغاية املرام  و٣٩٣صلعالمة احليل لهنج احلق  و١٧٦و 
 .١٦ و ١٣ ص٦ وج٨٥ ص٥ وج١٢٩ و ١٢٤ و ٨٣و 
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نه، ويواجهونه باألذى، وهم هؤالء الذين يناوؤًأعناقهم مجيعا، بام في
 . حقهالستالبواإلكراه 

 عن تراجعهذا نقض لتلك البيعة، وفعلهم أن : وسوف يرى اجلميع
 ..العهود التي قطعوها عىل أنفسهم أمام اهللا ورسوله

ًإن أبا بكر مل جيد مناصا إال التسليم واإلقرار بصحة مجيع ما : ثانيتهام
 .»عليه السالم«ؤمنني احتج به أمري امل

ولكنه يقابل كل هذا الذي سمعه الناس ووعوه ورأوه من رسول اهللا 
 بحديث يدعيه مل يعرفه عيل، وال غريه، وإنام عرفه ،»صىل اهللا عليه وآله«

أشخاص شاركوا يف توطيد األمر أليب بكر، إىل حد التصدي لرضب سيدة 
خري أهل راقه بام فيه، وفيه نساء العاملني، واهلجوم عىل بيتها، وحماولة إح

عليهم «يب طالب أفاطمة الزهراء واحلسن، واحلسني، وعيل بن : األرض
 .»السالم

 هم  والتعدي،بصعون املشاركون يف الغَّوبذلك أصبح هؤالء املد
 .الشهود عىل دعوى أيب بكر
 : غري أننا نسجل هنا ما ييل

ملنقول عن الرسول اعترب هذا احلديث ا» عليه السالم«ًن عليا إ: ًأوال
 الذي يراد رصف األمر عن أهله ،من الباطل» صىل اهللا عليه وآله«الكريم 

 ..من خالله
 واحلق مع ،عيل مع احلق«: »صىل اهللا عليه وآله«وقد قال رسول اهللا 
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 .)١(»عيل

                                     
 ١٤وتاريخ بغداد ج ١٥٨و ١٤٦ ـ ١٤١ ص١ وج٣٥ ص٢كشف الغمة ج) ١(

 )حتقيق الزيني(مامة والسياسة اإلو ٤٤٩ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق و ٣٢٢ص
  و١١٩ ص٣لحاكم جلدرك ستامل و٩٨ ص١ج )حتقيق الشريي( و ٧٣ ص١ج

 وعن كنوز احلقائق ٥٦ نزل األبرار ص: وراجع، وتلخيصه للذهبي هبامشه١٢٤
الفصول  و٦٠ ص٢جرشح األخبار : وراجع. ١٥٧ ص٦ج وكنز العامل ٦٥ص

 و ٦١لكراجكي صلالتعجب  و٣٣٩ و ٢٢٤ و ٢١١ و ١٣٥و  ٩٧صاملختارة 
مناقب آل أيب طالب  و٩٧ ص١ ج)ط دار النعامن(حتجاج اإل و١٤٤ و ١٢٩ و ٦٢
األمايل  و٥٦لمفيد صلاملسائل العكربية  و٥٠ ص٣ وج٢٦١ و ٢٦٠ ص٢ج
مناقب اإلمام  و١٨١ و ١١٧ و ٢٠صكفاية األثر  و٤٩٦ و ١٥٠لصدوق صل

بن الالعقد النضيد  و٤٩٣ و ٤٢٢ ص١ج لكويفل» عليه السالم«أمري املؤمنني 
 ١٠٧ ص٢ وج٣٣٠ و٢٧٤ ص١جالرصاط املستقيم  و١٣٢صاحلسن القمي 

كتاب األربعني  و١١صبن شدقم الاجلمل  و١١٢ و١٠٨ و٨١ ص٣ وج٢٨٢و
الفصول  و٥٧٠ و٥١٣ و٣١٠ و٢٨٧ و٢٣٧ و١٧٥ و٩٦ و٩٤صلشريازي ل

بحار األنوار  و٣٩١ ص٢جمدينة املعاجز  و٤٥٠ ص١جلحر العاميل لاملهمة 
 ٣٥٢ و ٣٤٣ ص٢٩ وج٣٦٨ و ١٩٠ ص٢٨ وج٤٥١ و ٤٤٥ و ٤٣٢ ص١٠ج

 ٢٨ ص٣٨ وج٣٤٦ و ٣٢٥ و ٢٨٧ و ١١١ ص٣٦ج و٣٧٦ و ٣٣٢ ص٣٣وج
 ٢٦ ص٤٠ وج٣٥٨ و ١٨٨ و ١٤٣ و ٩٥ و ٣٩ و ٣٤ و ٣٣ و ٣٢ و ٢٩و 
 = السقيفة و١٧٤صلشريواين لمناقب أهل البيت  و٨٤ و ٨٣ صكتاب األربعنيو
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قد سقط » صىل اهللا عليه وآله«إن حديث أيب بكر عن رسول اهللا : ًثانيا
ً وبنفس إقرار أيب بكر أيضا، ألنه ينسب إىل النبي  بل،ًعتبار تلقائياعن اإل

 .التناقض والسفه، والعياذ باهللا تعاىل» صىل اهللا عليه وآله«
 :وتوضيح ذلك

                                     
 ١٠ وج١٨٩ ص٨ وج١٧٨ و ١٧٧ و ١٧٦ ص٣جالغدير  و٦٣صلمظفر ل= 

اإلمام عيل  و١٨٩ ص٨ وج٣٣٧ ص٢جمستدرك سفينة البحار  و٢٧٨ و ٤٨ص
مسند اإلمام الرضا  و١٦٥ و ٤٨ و ٤٧صلهمداين ل» عليه السالم«بن أيب طالب 

عليه «موسوعة أحاديث أهل البيت  و١٢١ ص١جعطاردي لل» عليه السالم«
جممع  و٣٢ ص٧جهنج السعادة  و٥٣٨ ص٨ وج١٤ ص٣جلنجفي ل» السالم

 و ٣٢١ و ١١٩ و ٣٥صإلسكايف لاملعيار واملوازنة  و٢٣٥ و٢٣٤ ص٧جالزوائد 
تفسري اإلمام  و٧٢ ص١٨ وج٢٩٧ ص٢ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و٣٢٢

اإلكامل يف أسامء  و١١٠ ص١٢جمليزان  وا٦٣٠ ص»عليه السالم«العسكري 
قاموس الرجال  و٢٩١ ص٨مستدركات علم رجال احلديث ج و١٥٦صالرجال 

بن ال »لسالمعليه ا«ري املؤمنني ـل أمـ فضائ و٢٤٥ و ١٥٧ ص١١جلتسرتي ل
 و ٣٦صلمفيد لاجلمل  و٦٤ و ٦٣ ص٢ وج٩ ص١ستغاثة جاإل و١٦٨صعقدة 
 إعالم  و٤٤صبشارة املصطفى  و٨٦ و ٤٦صبن كرامة التنبيه الغافلني  و٢٣١

 ١٨٩ و ١٨٨ و ١٨٧صهنج اإليامن  و٤٤١صالدر النظيم  و٣١٦ ص١جالورى 
للمعة البيضاء ا و١٧٣ ص١جينابيع املودة لذوي القربى  و٥٧٩ و ٥٧٨  و١٩٠و 

 .٧٣صجممع النورين  و٣٤٧ ص١جالكنى واأللقاب  و٧٨١ص
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ومل يذكر أي يشء  ،فيام قال» عليه السالم«ًأن أبا بكر قد صدق عليا 
 .. يدفع به صحة قوله

 اهللا عليه صىل« أبو بكر، فإن مجيع أقوال رسول اهللا  صح ما نقلهفإذا
خذه أيف تبوك، ويف سائر املواقع، وكذلك موقفه يف يوم الغدير، و» وآله

ر ومنارصوه ـ إن ـ بام فيهم أبو بك،من الناس »السالمعليه «البيعة لعيل 
ال يمكن القبول يف الترصف  بل هو تناقض .ًيصبح سفها وبال معنىـ ذلك 

 .. وال السكوت عنه يف أفعال األنبياء،به
ال ينطق عن اهلوى، وال يصدر » صىل اهللا عليه وآله«كان النبي  إذا بل

ً، وأعظم خطرا أو ًشكاالإعنه إال ما أمره اهللا تعاىل به، فإن األمر يصبح أكثر 
، حيث ال بد من نسبة هذا األمر ـ والعياذ باهللا ـ إىل الذات ًرضرا عىل الدين

 .اإلهلية، وهذا كفر رصاح
 فإذا كان !؟ه موسى وهارون الدنيا أم اآلخرةهل اختار اهللا لنبي: ًثالثا

:  من أهلهًا، فلامذا جعل ملوسى وزير دون الدنياقد اختار هلام اآلخرة
ِواجعل يل وزيرا من أهيل{ ْ ْ َ َ ْ ََ ِ ً ِ ِ هارون أخي،ِْ َ َ ُ   .)١(!؟}َ

أنت مني « :»عليه السالم«لعيل » صىل اهللا عليه وآله«وقد قال النبي 
 .»بمنزلة هارون من موسى

ً نصب عليا بعد أن» صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :لنفرتض: ًرابعا
أكد عىل و وبايعه الناس يف يوم الغدير، ،ًإماما وخليفة له» عليه السالم«

                                     
 . من سورة طه٣٠ و ٢٩اآليتان ) ١(
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.. تبدل رأيهـ لنفرتض ـ أنه . الفته من بعده يف مواقف كثريةإمامته وخ
س ًوإن كان هذا غري معقول كام ذكرنا آنفا، ولكن فرض املحال لي(

صاحب العالقة إىل غ هذا األمر ِّأليس من املفروض فيه أن يبل).. بمحال
 !ثور النزاعات بينه وبني اآلخرين؟ حتى ال ت،قبل كل أحد
أن الشهادة أليب بكر : ًقد ال يكون خافيا عىل القارئ الكريم: ًخامسا

 أهنم »عليه السالم«مل تتعد أصحاب الصحيفة التي أشار إليها عيل بام رواه 
 شاركوا يف اهلجوم عىل بيت الزهراءالذين  كتبوها يف مكة وهم نفسهم

 .ً، ومل نجد أحدا من الناس يسعفهم يف شهادهتم هذه»عليها السالم«
  :ال بيعة ملكره

، »عليه السالم«أهنم مدوا يده : فقد تضمنت النصوص املتقدمة.. وبعد
 .ايع، أبو احلسنبايع ب: وهو يقبضها، حتى وضعوها فوق يد أيب بكر، وقالوا

فكيف إذا هدد بالقتل .. وال أثر هلا. هنه ال بيعة ملكرإ: وغني عن القول
وأحرق داره، وهتكت حرمته . ُوهوجم بيته، ورضبت زوجته، وقتل ولده

ًوأخذ وأيت به ملببا  يقاد كام يقاد ،ه معاوية بأنه جيء به للبيعةري حتى لقد ع،ُ
  !؟غة وغريهاجلمل املخشوش، كام ورد يف هنج البال

 ،ب املنصف أن يلقي نظرة عىل كلامت عيل ومواقفه طيلة حياتهْوحس
 ليجد عرشات بل مئات النصوص ،ه من بعدهِدْلُمواقف وكلامت وعىل ثم 

، فام ، معتدين عليه يف أمر اخلالفةالدالة عىل أنه يرى اخللفاء غاصبني حلقه
 !و كان ثمة من بيعة؟ ل،وأي بيعة هذا حاهلا، ومآهلاقيمة هذه البيعة، هي 
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  : !؟ رأسها÷هل تكشف الزهراء 
 وتضع ،هلم بأن تنرش شعرها» عليها السالم« هتديد الزهراء وتقدم

لرتدعهم بذلك ..  وتدعو عليهم،»صىل اهللا عليه وآله«قميص رسول اهللا 
 :وهذا يعني ما ييل ،»عليه السالم«عن قتل عيل 
وتكشف رأسها  ذلك  ال يعني أهنا سوف تفعلإن هذا التهديد ـ ١
 وال جيب أن يكون ذلك ،بل هي تفعل ذلك حني الدعاء. ناسأمام ال

 . بمحرض الرجال
 فإذا دخلت إىل ،دفن يف بيتها» صىل اهللا عليه وآله«فإن رسول اهللا 

أصبحت مستورة عن وكانت وحدها، وصارت يف بيتها، موضع دفنه 
 . فتكشف شعرها يف هذه احلال،الناظرين

أجانب، فبإمكاهنا أن » صىل اهللا عليه وآله« قرب النبي ولو كان عند
 .تأمرهم باخلروج

 ووضع القميص، وشق ،ومن جهة أخرى، فإن كشف الرأس ـ ٢
لتجاء املطلق إليه تعاىل، بعد من مظاهر الفقر واحلاجة، واإلإنام هو اجليب، 

 ..اليأس عن إجياد رادع هلم عن غري هذا الطريق
عند اهللا تبارك » عليها السالم«انة الزهراء وهم إن كانوا يعلمون مك

وتعاىل، وأن اهللا سوف يستجيب دعاءها، فال بد أن يرتاجعوا، ويرتدعوا 
 فإن من ،وإن كانوا ال يرون لدعائها هذا األثر. »عليه السالم «عن قتله

ًردعهم خوفا من نزول السعي ليعرف هلا ذلك سوف يبادر إىل مواجهتهم و
 ..العذاب عىل اجلميع
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  : أرجع واصرب..إذن
 حني أخربها سلامن املحمدي أهنا: ًوالذي حيسن التوقف مليا عنده

إذن أرجع، «:  قالتيأمرها بالرجوع» عليه السالم«ً بأن عليا ،»رمحه اهللا«
 .»وأصرب، وأسمع، وأطيع

 :فإن علينا أن نفهم ذلك، وفق ما ييل
نفعال، ت اإل، وهي يف أقسى حاال»عليها السالم«الزهراء إن : ًأوال

ًخوفا عىل حياة أكرم وأفضل رجل خلقه اهللا بعد رسول اهللا، وسيد اخللق 
أمجعني، تبادر إىل التخيل عن كل هذه املشاعر، وعن كل ما كانت تفكر به، 
ًطاعة وانقيادا، وامتثاال ألمر جاء معاكسا ملا تفرضه تلك احلالة العاطفية ًً 

 .. املتوهجة
 ، سؤال بعد هذا عن مصري زوجهاييع من دون أن تطرح أ تطهيو

 بام  أم أنه استسلم وريض!؟هل زال اخلطر عنه: وإليهاوأحب اخللق إىل اهللا 
 !..؟هللا، ورضا بقضائهمنه عليه، طاعة وجيري جرى 

ًإن طاعتها هذه مل تكن ملجرد كونه زوجا، بل لكونه إماما قبل : ًوثانيا ً
 .. وبعد كل يشء

 ألزواجهن يف َنْدَقنَْد يكون هناك نساء يإنه ق: وقد قلنا أكثر من مرة
عتقاد، فإن التمويه فيه مهام لكن حني يصل األمر إىل اإلو ،كثري من الشؤون

بلغ ال بد أن ينكشف باملخالطة والعرشة، إال إذا كانت الزوجة حمدودة 
 .. زوجهاب تىفإهنا قد ختدع حخاملة الذهن،  ،الذكاء
ًل اإلنساين عقال، وعلام،يف قمة الكامما إذا كانت الزوجة أ  ، ومعرفةً
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تتصف  مع نفسها، و وصدقها،متلك قرارها، وحريتهاو  ذكاء،ةة، وحدودق
فإن التمويه عليها .. بكل صفات الكامل واجلامل النفيس واألخالقي إلخ

 .غري ممكن عىل اإلطالق
ًفإذا رأيناها قد آمنت بزوجها إيامنا عميقا، وصادقا، وطاغيا عىل كل  ً ً ً

ها، فإن ذلك يدل عىل واقعية ما تراه وتعتقد به، ويكون موقفها منه وجود
 ..شاهد صدق عىل حقيقة ما يراه لنفسه، وما يطلب من الناس أن يعرتفوا له به

صىل اهللا عليه «العظيم والرسول الكريم  اهللا يف القرآنفكيف إذا كان 
ه يف عقول مل يرتكا مناسبة إال واستفادا منها لتأكيد ذلك وترسيخ» وآله

 ،ً بل حمورا إليامهنمً، واعتباره جزءا، ويف وجداهنم، ويف نفوسهم،الناس
 . وحياهتم كلها، وسلوكهم،واعتقادهم
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  :لفصل الثالثا
 

  طلب النصرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٩ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٢٨٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٢٨٣                         ..                                                                     طلب النصرة: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  :بيعة بين هاشم
 :يةقد يرجح البعض أن األمور جرت وفق ما ذكرته الرواية التال

إنه بعد فراغ أصحاب السقيفة من سقيفتهم، وبعد أن جرى ما جرى 
 .. من رضب وإهانة، بعد دفن أبيها مبارشة» عليها السالم«عىل فاطمة 

 ،يف املسجد، فاجتمع عليه بنو هاشم) »عليه السالم«عيل (جلس «
 وبنو زهرة . واجتمعت بنو أمية إىل عثامن بن عفان.ومعهم الزبري بن العوام

 إذ أقبل أبو ، فكانوا يف املسجد كلهم جمتمعني. عبد الرمحن بن عوفإىل
 ! شتىًلقاحما لنا نراكم :  فقالوا، وأبو عبيدة بن اجلراح، ومعه عمر،بكر

 . فقد بايعته األنصار والناس،قوموا فبايعوا أبا بكر
 ومن معهام فبايعوا، وانرصف عيل ، وعبد الرمحن بن عوف،فقام عثامن
 . ومعهم الزبري»عليه السالم«ىل منزل عيل وبنو هاشم إ
 ضري، أسيد بن ح: فيهم،فذهب إليهم عمر يف مجاعة ممن بايع: قال

بايعوا أبا بكر فقد بايعه :  هلموا فألفوهم جمتمعني، فقال،وسلمة بن سالمة
 .الناس

 ،عليكم بالكلب العقور: عمر] هلم[ فقال ،فوثب الزبري إىل سيفه
 .فاكفونا رشه
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 فأخذه عمر فرضب به ،مة بن سالمة فانتزع السيف من يدهفبادر سل
 ومضوا بجامعتهم ،األرض فكرسه، وأحدقوا بمن كان هناك من بني هاشم

بايعوا أبا بكر فقد بايعه الناس، وأيم اهللا لئن : إىل أيب بكر، فلام حرضوا قالوا
 .أبيتم ذلك لنحاكمنكم بالسيف

عل يبايع حتى مل يبق ممن  فج،فلام رأى ذلك بنو هاشم أقبل رجل رجل
 . بايع أبا بكر:حرض إال عيل بن أيب طالب، فقالوا له

  :»عليه السالم«فقال عيل 
 وأنتم أوىل بالبيعة يل، أخذتم هذا األمر من ،أنا أحق هبذا األمر منه

 وتأخذونه منا أهل ، واحتججتم عليهم بالقرابة من الرسول،األنصار
 ملكانكم ،ار إنكم أوىل هبذا األمر منهم، ألستم زعمتم لألنصًالبيت غصبا

 وسلموا لكم ، فأعطوكم املقادة،»صىل اهللا عليه وآله«من رسول اهللا 
  !؟اإلمارة

 .حتج عليكم بمثل ما احتججتم عىل األنصارأوأنا 
 ومستودع رسه ، ووزيره،، وأنا وصيهً وميتاًأنا أوىل برسول اهللا حيا
 أول من آمن به وصدقه، ، األعظم والفاروق،وعلمه، وأنا الصديق األكرب

 وأفقهكم يف ، وأعرفكم بالكتاب والسنة، يف جهاد املرشكنيًوأحسنكم بالء
 ً. وأثبتكم جنانا،ًذربكم لساناأ وأعلمكم بعواقب األمور، و،الدين

 !فعالم تنازعونا هذا األمر؟
أنصفونا إن كنتم ختافون اهللا من أنفسكم، واعرفوا لنا األمر مثل ما 

 .لكم األنصار، وإال فبوؤا بالظلم والعدوان وأنتم تعلمونعرفته 
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 !يا عيل أما لك بأهل بيتك أسوة؟: فقال عمر
 .سلوهم عن ذلك: »عليه السالم«فقال عيل 

 ما بيعتنا لكم ،واهللا:  فقالوا،فابتدر القوم الذين بايعوا من بني هاشم
 ، وحسن اجلهاد، إنا نوازيه يف اهلجرة:بحجة عىل عيل، ومعاذ اهللا أن نقول

 . »صىل اهللا عليه وآله«واملحل من رسول اهللا 
 .ً أو كرهاً حتى تبايع طوعاًإنك لست مرتوكا: فقال عمر
 لك شطره، اشدد له اليوم لريد ًاحلب حلبا :»عليه السالم«فقال عيل 

 . وال أبايع، وال أحفل بمقامك، واهللا ال أقبل قولكً، إذاًعليك غدا
 . وال نكرهك،يكعل دد ما نش،يا أبا احلسن ًمهال: فقال أبو بكر

  : فقال،»عليه السالم« أبو عبيدة إىل عيل مفقا
 وال ، وال علمك، وال سابقتك، لسنا ندفع قرابتك،بن عمايا 

 يومئذ ثالث »عليه السالم« وكان لعيل ـنرصتك، ولكنك حدث السن 
ا  وأبو بكر شيخ من مشايخ قومك، وهو أمحل لثقل هذـوثالثون سنة 

رك اهللا يسلموا هذا األمر َّ فسلم له، فإن عم،األمر، وقد مىض األمر بام فيه
 إال وأنت به خليق وله حقيق، وال ،إليك، وال خيتلف فيك اثنان بعد هذا

 . فقد عرفت ما يف قلوب العرب وغريهم عليكا،أواهنغري تبعث الفتنة يف 
  :»عليه السالم«فقال أمري املؤمنني 

 اهللا اهللا ال تنسوا عهد نبيكم إليكم يف ،رين واألنصاريا معارش املهاج
من داره وقعر بيته إىل » صىل اهللا عليه وآله«أمري، وال خترجوا سلطان حممد 

 .دوركم وقعر بيوتكم، وال تدفعوا أهله عن حقه ومقامه يف الناس
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 وأنتم ، ونبيه أعلم، إن اهللا قىض وحكم،معارش اجلمعيا فواهللا 
 البيت أحق هبذا األمر منكم، أما كان القارئ منكم لكتاب  أنا أهل:تعلمون

  !؟ املضطلع بأمر الرعية، الفقيه يف دين اهللا،اهللا
 ً، فتزدادوا من احلق بعدا، فال تتبعوا اهلوى،واهللا إنه لفينا ال فيكم

 .وتفسدوا قديمكم برش من حديثكم
ت  وقال، أليب بكرمر الذي وطأ األ،فقال بشري بن سعد األنصاري

 سمعته منك األنصار كالميا أبا احلسن لو كان هذا ال: مجاعة من األنصار
 .قبل بيعتها أليب بكر ما اختلف فيك اثنان

كنت أدع رسول اهللا مسجى ال أ ،يا هؤالء: »عليه السالم«فقال عيل 
 وينازعنا ، يسمو لهً واهللا ما خفت أحدا!؟ وأخرج أنازع يف سلطانه،أواريه

صىل « وال علمت أن رسول اهللا .ستحل ما استحللتموه وي،أهل البيت فيه
، فأنشد اهللا ً وال لقائل مقاال، ترك يوم غدير خم ألحد حجة»اهللا عليه وآله

 :  سمع النبي يوم غدير خم يقولًرجال
 وعاد من ، اللهم وال من وااله،من كنت مواله فهذا عيل مواله«
 !!اآلن بام سمع أن يشهد »خذل من خذلها و، وانرص من نرصه،عاداه

 وكنت ممن سمع ، بذلكً بدرياًفشهد اثنا عرش رجال: قال زيد بن أرقم
 فكتمت الشهادة يومئذ، فدعا ،»صىل اهللا عليه وآله«القول من رسول اهللا 

 . فذهب برصي،َّ عيلٌّعيل
 وخيش عمر أن ، وارتفع الصوت،وكثر الكالم يف هذا املعنى: قال

إن اهللا :  وقال، املجلسخ، ففس»السالمعليه «يصغي الناس إىل قول عيل 
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يقلب القلوب، وال تزال يا أبا احلسن ترغب عن قول اجلامعة، فانرصفوا 
 .)١(يومهم ذلك

                                     
 ١ج) هـ١٣٨٦ط دار النعامن سنة ( و ١٨٥ ـ ١٨١ ص١جلطربيس لاإلحتجاج ) ١(

هذا احلديث من : يف اهلامش) عىل النسخة األوىل(، وقال املعلق ٩٧ ـ ٩٤ص
 .  والعامةاألحاديث املشهورة بني اخلاصة

نقله أصحاب السري والتواريخ مع اختالف يسري، فمن أراد اإلطالع عليه، فلريجع إىل 
 وأنساب ١٤ ـ ١٢ ص١ج) ط مرص(اإلمامة والسياسة : مظانه، وإليك بعضها

 ٥ وكنز العامل ج٤٥٥ ص٢ وتاريخ األمم وامللوك ج٥٧٩ ص١األرشاف ج
حتقيق (السياسة مامة واإل: راجع و. انتهى١٥٩ ص١ والغدير ج٦٤٩ص

لشريازي لكتاب األربعني  و٢٨ ص١ ج)حتقيق الشريي( و ١٧ ص١ ج)الزيني
 عن ابن قتيبة، ٦٢٦ ص٢٩وج ١٧٥و ٣٤٧ ص٢٨بحار األنوار جو ١٥٣ص

 ٣٧١ ص٥الغدير جو ٤٠٠لشريواين صل »عليهم السالم«مناقب أهل البيت و
 بيت األحزانو ٦٢لجوهري صلالسقيفة وفدك  و٤٤ ص١هنج السعادة جو

 ٢٥١ و ١٣٤ ص٢ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة و ٨١ص
 يف الكتاب والسنة والتاريخ »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب و
 ٥غاية املرام جو ٣٧٥لطربي صالبن رستم ااملسرتشد  و٣١٩ ص٢ج

 ٥٤٤ ص٢٥ وج٣٥١ ص٢ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٣٠٤ص
ة ـري من الروايـزء األخـ وراجع اجل١١ ص٦يل جة للمعتزـورشح هنج البالغ

 = عـجمم و٣٣ازيل صـ عن املناقب البن املغ١٠٦البطريق ص بنال العمدة: يف
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 :ونقول
 :حتسن اإلشارة إىل األمور التالية

  :كسر سيف الزبري
وقد اختلفت كلامهتم يف كيفية التغلب عىل الزبري، ومن أخذ سيفه منه، 

، أو أن الزبري عثر )١(و عمر، أو سلمة بن أسلمومن الذي كرسه، هل ه
                                     

غاية  و١٧٥ و ١٧١ ص٥لطرباين جلاملعجم الكبري  و١٠٦ ص٩ الزوائد ج=
 ٨ وج٣١٨ ص٦ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٧٩ ص١املرام ج

 .٥٧٩ و ٥٦٧ ص١٦ وج٧٤٥ص
 وبحار األنوار ٣٧٩املسرتشد ص: وراجع. الرواية املتقدمة سلمة بن سالمةيف ) ١(

 .٧٩بيت األحزان ص و١٨٤ ص٢٨ج
 ٢٨بحار األنوار ج و١٥٣لشريازي صلكتاب األربعني يف : وسلمة بن أسلم

رشح  و٦٢لجوهري صلالسقيفة وفدك  و٤٤ ص١هنج السعادة ج و٣٤٨ص
 ١ج) حتقيق الزيني(اسة مامة والسياإل و١١ ص٦ جللمعتزيلهنج البالغة 

 .٣٠٥ ص٥غاية املرام ج و٢٨ ص١ ج)حتقيق الشريي( و ١٨ص
 ٢ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٧٣ و ٥٣لجوهري صلالسقيفة وفدك يف : وعمر

لشريازي لكتاب األربعني  و٣٣٨ و ٣٢٥ ص٥غاية املرام ج و٥٧ و ٢١ص
 ٢٢٩ ص٢٨بحار األنوار ج و١٨٦لمفيد صلختصاص اإل:  وراجع١٥١ص
 ٤٨٨ألميني صلالوضاعون وأحاديثهم  و٣٦٩ ص٥الغدير ج و٣١٠و 
 .                                                =٣٢٧ الصالح احللبي صيبألتقريب املعارف و
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أو أن مجاعة أخذوه منه كام يف الرواية . )١(فسقط السيف من يده، فأخذوه
 .)٢(األخرى

وهو اختالف تفوح منه رائحة حب التباهي هبذا األمر، واإلستفادة 
منه يف بث الرعب يف نفوس الضعفاء، ومحلهم عىل اهلروب من ساحات 

                                     
 ١٥٥ و ١٥١لشريازي صلكتاب األربعني يف : رجل من األنصار وزياد بن لبيدو= 

» عليهم السالم«بيت مناقب أهل ال و٣٢١ و ٣١٥ ص٢٨بحار األنوار جو
رشح هنج  و٧٣ و ٥٣لجوهري صلالسقيفة وفدك  و٤٠٣لشريواين صل

 ١٩٦الدرجات الرفيعة ص و٤٨ ص٦ وج٥٦ ص٢ جللمعتزيلالبالغة 
 ١٨٨ ص٤أعيان الشيعة ج و٤٥١ ص٣مستدركات علم رجال احلديث جو
 . ٣٢٤ ص٥غاية املرام ج و٤٠٢بن طاووس صالبناء املقالة الفاطمية و

 وتاريخ ١٦٧ والرياض النرضة ص١١تاريخ األمم وامللوك حوادث سنة : راجع) ١(
 و ١٣٣ و ١٢٢ ص١ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج١٨٨ ص١اخلميس ج

الغدير  و٢٣٨بن طاووس صالالطرائف  و٢ ص٦ وج٥٩ و ٥٨ و ١٣٤
 ٢٨بحار األنوار ج و٤٣١ و ٣٣ ص١أعيان الشيعة ج و٨٦ ص٧ألميني جل

 .٣٣٤ ص٥غاية املرام ج و٢٣١ص
كتاب  و١١٠ ص١ج) هـ١٣٨٦ط دار النعامن سنة ( و ٢٠٩ ص١اإلحتجاج ج) ٢(

األنوار العلوية  و٢٧٦ ص٢٨بحار األنوار جو ١٥٨سليم بن قيس ص
 ٣٢٦ و ٣١٩ ص٥غاية املرام جو ١٠٠لمرندي صلجممع النورين و ٢٨٩ص

 .٤٨٨لطربيس صلنفس الرمحن و
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، »عليه السالم«ناوئيني، وإعطاء جرعة شجاعة ملناوئي عيل املواجهة مع امل
الذين كانت حاهلم يف الضعف واهلروب من ساحات القتال يف حياة رسول 

 .ال حيسدهم عليها أحد» صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
وال هيمنا حتقيق ما جرى هلم مع الزبري ومعرفة من أخذ سيفه منه، 

هذا البحث إال يف تأكيد إرصارهم ومن كرس ذلك السيف، لقلة جدوى 
 ..عىل التحوير والتزوير ألغراض رخيصة وتافهة، حسبام أملحنا إليه

ًغري أن لنا مالحظة هامة جدا حول الزبري نفسه، وسياستهم الناجحة 
صىل اهللا عليه «فإن هذا الرجل الذي مل يكن له شأن يف حياة الرسول .. معه
ً، ومنضويا حتت لوائه، »عليه السالم«ًبل كان تابعا لعيل .  وبعده»وآله

وينتظر أوامره، ويتحرك بحركته، قد استطاع الطرف اآلخر الذي كان 
ًيعرف نقاط ضعف الزبري، أن جيره إليه، وأن يرفع من شأنه، ويؤهله نفسيا 

، وعىل الوقوف يف وجهه، ثم »عليه السالم«ألن يتجرأ عىل منافسة عيل 
ًش ملحاربته، حسدا وانتقاما لنفسه، حيث مل ينتهي به األمر إىل مجع اجليو ً

 ..يوله العمل الذي طلبه منه
واألدهى من ذلك، أن جيعل نفسه حتت راية بنت اخلليفة الذي رفض 
اإلعرتاف برشعية خالفته، ومحل السيف يف وجه املنترصين له، ثم أخذ منه 

 ..ذلك السيف وكرس
  :×كسر سيف علي 

عليها «اجم عمر بيت الزهراء أنه ملا ه: وتدعي بعض الروايات
ومعه السيف، فلقيه عمر، فصارعه عمر » عليه السالم«خرج عيل » السالم
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 .)١(فرصعه وكرس سيفه
 : ونقول

 .. إن ذلك غري صحيح
ُمن أن الذي أخذ سيفه منه وكرس هو الزبري، ال عيل : ملا تقدم: ًأوال

 .»عليه السالم«
، وقد ذكرت »عليه السالم«إن عمر ال جيرؤ عىل مواجهة عيل : ًثانيا

عليها «بعض الروايات لنا كيف أنه بعد أن هدد من يف بيت الزهراء 
إن مل خيرجوا لبيعة أيب بكر رجع فقعد عند أيب بكر، وهو خياف أن » السالم

 .بسيفه ملا عرف من بأسه وشدته» عليه السالم«خيرج عليه عيل 
أخذ بمجامع » معليه السال«ًأن عليا : كام أن روايات أخرى ذكرت

 .)٢(ثوبه، فأسقط يف يده
أخذ بتالبيب عمر، ثم هزه » عليه السالم«ًأن عليا : ويف أخرى

 .)٣(فأرسل يستغيث.. َّفرصعه، ووجأ أنفه ورقبته، وهم بقتله

                                     
 . ١٢٦ ص٢ج) ط دار صادر(تاريخ اليعقويب ) ١(
 . ٢٨٩األنوار العلوية ص و٣٠١ ص٢٨بحار ج وال٣٩٠اب سليم بن قيس صكت) ٢(
 ٨٦٢ ص٢ج) بتحقيق األنصاري(سليم بن قيس  وكتاب ١٢٤ ص٣تفسري اآللويس ج) ٣(

 ١٩٧ ص٤٣ وج٢٩٩ ـ ٢٩٧ ص٢٨ جاألنواروبحار  ٣٨٧ص) ط أخرى(و  ٨٦٨ ـ
 ٨١ صلمرنديلجممع النورين  و٢٨٧األنوار العلوية ص و٨٧٠اللمعة البيضاء صو
 . ٤٠٤ـ  ٤٠٠ ص١١العوامل ج:  وراجع١١٥بيت األحزان صو
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إن من هيرب من مرحب ال يثبت أمام قاتله، ومن جيبن أمام : ًثالثا
رب من خيرب ال يواجه ومن هي. عمرو بن عبد ود ال يشجع أمام قاتل عمرو

 ..فاتح خيرب، وقالع باهبا
وال نظنه جيرؤ عىل بلوغ . إال إذا أمن من ردة فعله، لسبب أو آلخر

 ..يأباه، ولن يسكت عليه» عليه السالم«ًاحلد الذي يعرف أن عليا 
  :×إستدالل علي 

عىل القوم هنا » عليه السالم«واملتأمل يف ما استدل به أمري املؤمنني 
ًه تضمن نقضا ألدلتهم عىل األنصار، والتأكيد عىل غاصبيتهم ملقام أن: جيد

 .. »عليه السالم«هو ألهل البيت 
وظهور فساد استدالهلم ال بد أن يستتبع سقوط كل ما رتبوه عىل ذلك 

 . الدليل الفاسد من آثار
أن هذا اإلستدالل عىل األنصار كام يسقط : يبني» عليه السالم«ثم بدأ 

» عليه السالم«أن احلق لعيل : ق هلم يف اخلالفة، فإنه يثبتدعواهم بأي ح
 .دون سواه

أن يكون : وهذا من املفارقات العجيبة، التي يندر حدوثها، وهو
ّالدليل الذي يقيمه طرف بعينه عىل أحقيته بأمر ما هو نفسه حيمل يف داخله  ٍ

 .. لهبل حيمل يف داخله ما يثبت احلق للطرف اآلخر املقابل.. ما يبطله
ّمل يقترص عىل هذا، بل جتاوزه إىل بيان عنارص بني » عليه السالم«ثم إنه 

وكان أهل املدينة .. ًأكثرها اإلثنا عرش رجال الذين احتجوا عىل أيب بكر
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أعرف الناس هبا؛ وسيكون إنكار ايب بكر هلا، بل التشكيك فيها جمازفة 
 مريع أمام الناس ّخطرية، تعرض من يفعل ذلك إىل وهن كبري، وإىل سقوط

 ..ولن ينفع بعد ذلك الرتقيع، وال متحل األعذار. ـ كل الناس
أنه مل يذكر أي : »عليه السالم«غري أن الالفت يف كل ما احتج به عيل 

، وال أشار إىل أية آية من كتاب اهللا، »صىل اهللا عليه وآله«قول لرسول اهللا 
ًذا األمر مرحليا، من ربام ألن هذه املواجهة كانت تقيض بالسكوت عن ه

مل يرد أن يثري مناوئيه للمبادرة إىل التشكيك يف » عليه السالم«حيث إنه 
أنه إذا تقرر كون : النصوص ولو بصورة عشوائية، حيث إهنم يعلمون

اإلمامة واخلالفة بالنص، وسلم الناس هبذا األمر وقبلوه، فإن عليهم وعىل 
 .. باحلكم إىل مثواها األخرياألمويني وكل الناس أن يشيعوا أحالمهم 

فال بد هلم من إنكار النص بأي ثمن كان؛ ألنه يبطل تأثري سقيفتهم 
وألن النص . التي كرست أن أمر اخلالفة يقرره الناس، وال حيتاج إىل نص

 .كرس اخلالفة يف بني هاشم دون سواهم
باألمور التي بلغت درجة البداهة يف » عليه السالم«فكان أن اكتفى 

ًاألمر الذي أنتجته جمموعة كبرية جدا من . ل الناس ويف وجداهنمعقو
، أو سجلها »صىل اهللا عليه وآله«النصوص التي صدرت من رسول اهللا 

 .ومل يكن ألي كان أي سبيل إلنكارها. .القرآن الكريم
فاختيار أي نص منها من دون انضاممه إىل النصوص األخرى التي 

 أو من دون عرض التفاصيل التي جاء .أنشأت تلك الرضورة والبداهة
سوف يعطي املرتبصني بالنص .. النص القرآين والنبوي ليتعامل معها
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 ..الفرصة إلثارة الشبهة فيه وحوله
 عاد »السالمعليه « أنه ًومما يدل عىل أن هذا التعاطي كان مرحليا،

 ..فاستدل بالنص، حينام استخرج من بيته، وجيء به للبيعة، وهدد بالقتل
  :×موقف عمر من استدالل علي 

أن السلطة وأنصارها مل يمكنهم طرح أية مفردة، : والغريب يف األمر
تفيدهم يف مواجهة صاحب احلق الرشعي، ومل يتمكنوا من تصحيح 
ًاستدالهلم أو ترميمه، ليصبح صاحلا إلثبات ولو شبهة حق هلم يف هذا 

عىل » عليه السالم«استدل به كام أهنم عجزوا عن إثارة أية شبهة فيام !! األمر
 !!أن احلق له يف هذا األمر دوهنم

بل مل يتمكنوا حتى من إنكار أن يكونوا ظاملني ومعتدين يف ما أقدموا 
إليه أن  »السالمعليه «بل غاية جهدهم متثلت فيام طلبه عمر من عيل . عليه

 ..يتأسى ببني هاشم، الذين بايعوا مكرهني
ًأن ما طلبه منه يعد قلبا : بالدليل احليس» معليه السال«فبني له عيل  ّ

ًفاضحا للمعايري، وسفها من القول والفعل؛ ألنه جيعل املأموم إماما،  ً ً
وهو أمر ترفضه الفطرة، وال جييزه العقل، وتأباه احلكمة .. ًواإلمام مأموما

 ..والتدبري
أحال عمر عىل نفس أولئك الذين » عليه السالم«أنه : ويالحظ

 عمر أسوة لعيل، وإذ هبم يرفضون ذلك، ويستدلون لرفضهم هذا افرتضهم
 ..بأنه هو صاحب القرار واألسوة، وهذا ال جمال للنقاش فيه
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 ..فلجأ عمر إىل استعامل القوة، والقهر بالسلطان
  :اعرتاف أيب عبيدة وتربيراته

وبعد أن استوعب أبو بكر أجواء احلدة، جاء دور رشيكه أيب عبيدة، 
ًافا رصحيا بصحة أقوال أمري املؤمنني كلها، توطئة لإلستدالل ليسجل اعرت ً

 :بأمرين» عليه السالم«عليه 
عليه «ميزة مل جيد سواها يف أيب بكر ترجحه ـ بنظره ـ عىل عيل : أوهلام

، وأبو بكر »حدث السن«: ًأن عليا كان عىل حد تعبريه: وهي. »السالم
 .مرشيخ من مشايخ قومه، وهو أمحل لثقل هذا األ

ًأن خالفة أيب بكر قد أصبحت أمرا واقعا، فلم يعد له فيها خيار : الثاين ً
 ..سوى التسليم

ًثم أطلق هتديده القوي له، بأنه إن مل يبايع، فسيكون سببا يف بعث 
 ..الفتنة يف غري أواهنا، فقد عرف ما يف قلوب العرب وغريهم عليه

 :ونقول
 .. يربر اغتصاب احلق من أهلهإن ما ذكره أبو عبيدة ال قيمة له، وال

بل املعيار هو .. إن السن ليس هو املعيار يف استحقاق هذا املقام: ًفأوال
يف احتجاجه، السيام بمالحظة خطورة هذا » عليه السالم«ما ذكره عيل 

 ..وغري ذلك. العلم، والشجاعة، والعصمة، والسابقة: املقام، من
أبو قحافة أحق هبذا املقام من لو صح اإلستدالل بالسن؛ لكان : ًثانيا

ابنه أيب بكر، باإلضافة إىل عرشات أو مئات أو آالف من الناس كانوا يف 
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 ..األمة أسن من أيب بكر
 .إن اختيار اخلليفة ليس للناس: ًثالثا

ولو فرض أن للناس يف ذلك أدنى حق، فبعد أن اختار اهللا ورسوله 
 اختاره اهللا هلم، واللجوء إىل هلم، يسقط حقهم هذا، وال جيوز هلم جتاهل من

 ..آرائهم وأهوائهم
أن الشيخ أمحل هلذا األمر من غريه، فإن : إن الشيخوخة ال تعني: ًرابعا

ًدرجات التحمل ختتلف وتتفاوت، وقد يكون األصغر سنا أمحل من غريه، 
ًأن األحدث سنا هو : والوقائع هي التي تثبت ذلك، وقد أثبتت بالفعل

 .  األمراألمحل لثقل هذا
صىل اهللا «عىل فراش الرسول » عليه السالم«ومل ينس أحد مبيت عيل 

 ليلة الغار، وحزن أيب بكر، مع أنه كان يف موضع األمن »عليه وآله
ًكام أن أحدا مل ينس ما جرى يف حرب بدر، وأحد، وخيرب، . والسالم

 .وحنني، وغري ذلك
ّوهو علو السن، إنام إن السبب الذي يراد التقديم عىل أساسه، : ًخامسا

تكونت الزيادة فيه يف أيام اجلاهلية، حيث كان يامرس عبادة األصنام، 
واألعامل التي ال تنتج إال تراكامت حتمل معها املزيد من اإلبتعاد عن 

 ..الصالحية هلذا األمر كام ال خيفى
صىل « فقد عاش عمره كله يف كنف الرسول »السالمعليه «أما عيل 
، ويف حضن اإليامن والتقوى، وال يشء غري ذلك، فزيادة »هاهللا عليه وآل

ًال تنتج جمدا، وال تعطي امتيازا، بل هي عىل ضد ذلك أدل بسبب ما ّالسن  ً
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تفرزه من تراكامت للصوارف واملبعدات عن اهللا، لتصبح ظلامت بعضها 
فوق بعض، فال تقاس بالعمر الذي يقضيه صاحبه يف ظل الرتبية اإلهلية 

ِولتصنع عىل عيني{: ةعىل قاعد ِْ َ َ َ ْ ََ َ عليه « كام هو احلال بالنسبة لعيل .)١(}ُ
 .»السالم

إن األمر الواقع ال جيعل خالفة أيب بكر رشعية، إذا كان : ًسادسا
 فهذا أمر واقع، لكنه ،أساسها العدوان والظلم، إذ لو رسق إنسان مال غريه

ًهم مؤمنا عدوانا، ال جيعل املال للسارق، مهام طال الزمن، ولو قتل أحد ً
وإذا احتل . فهذا األمر واقع؛ ولكنه ال يعفي القاتل من اإلقتصاص منه

أحدهم بيت غريه، فذلك ال يوجب عىل الغري أن يعطيه املفتاح، وأن يرتك 
 ..البيت له
بالنسبة للفتنة، فإن من أطلق الفتنة ليس هو صاحب احلق : ًسابعا

ب، بل هو من اغتصب احلق، الذي جيب عليه أن يطالب بحقه املغتص
ويريد أن يقاتل صاحبه عليه، وحيرك غرائز الناس، ويرضب عىل الوتر 

 .. العشائري واملصلحي؛ ليحتفظ بام ليس له
  : يف طلب النصرة‘الزهراء وعلي 

» عليه السالم«فلام كان الليل محل عيل  :»رمحه اهللا«قال سلامن الفاريس 
عليهام «وأخذ بيد ابنه احلسن واحلسني عىل محار، » عليها السالم«فاطمة 
، من املهاجرين وال ]وبيعة الرضوان[ً، فلم يدع أحدا من أهل بدر »السالم

                                     
 . من سورة طه٣٩اآلية ) ١(



  ٩ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٢٩٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ّمن األنصار إال أتاه يف منزله، وذكر له حقه، ودعاه إىل نرصته
ًفام استجاب له من مجيعهم إال أربعة وأربعون رجال، فأمرهم أن 

 .م سالحهم، وقد بايعوه عىل املوتِّيصبحوا بكرة حملقني رؤوسهم، معه
 .فأصبح ومل يوافه منهم أحد غري أربعة: قال

 !من األربعة؟: قلت لسلامن
 .أنا، وأبو ذر، واملقداد، والزبري بن العوام: قال

 ].اهللا[ثم أتاهم من الليلة الثانية فناشدهم :] قال[
 .نصبحك بكرة، فام منهم أحد وىف غرينا: فقالوا

 .)١(لة الثالثة، فام وىف أحد غريناثم أتاهم يف اللي
قد مضت بيعتنا هلذا الرجل، ولو : إهنم كانوا يقولون: ويف نص آخر

 .كان ابن عمك سبق إلينا أبا بكر، ما عدلنا به
 »صىل اهللا عليه وآله«أفكنت أدع رسول اهللا : »عليه السالم «فقال عيل

                                     
 و ١٠٧ ص١ج) هـ١٣٨٦ط دار النعامن ص( و ٢٠٧ و ٢٠٦ ص١اإلحتجاج ج) ١(

بحار  و١٤٨ص) طبعة أخرى( و ٥٨١ و ٥٨٠ ص٢ وكتاب سليم ج١٠٨
جممع  و٢٨٥األنوار العلوية ص و٢٦٧ ص٢٨ وج٣٢٨ ص٢٢األنوار ج

 ٢٦ ص٦ وج٣١٦ و ٣١٥ ص٥غاية املرام ج و٩٧لمرندي صلرين النو
األرسار الفاطمية  و١٠٨ بيت األحزان ص و٤٨٢ صللنورينفس الرمحن و
 .١١٥لمسعودي صل
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 ! سلطانه؟ًميتا يف بيته، مل أجهزه، وأخرج إىل الناس أنازعهم يف
ما صنع أبو احلسن إال ما كان ينبغي : »عليها السالم«فقالت الزهراء 

 .)١(له، وقد صنعوا ما اهللا حسيبهم عليه
: يذكر ذلك، فقال له» عليه السالم«وقد كتب معاوية إىل عيل 

:  ويداك يف يدي ابنيك، عىل محارًوأعهدك أمس حتمل قعيدة بيتك ليال«
 .)٢(»..الخ احلسن واحلسني يوم بويع

 :ونقول
فاطمة الزهراء، واحلسنني » عليه السالم«إن املتأمل يف حديث محل عيل 

                                     
 ١ ج)حتقيق الزيني(مامة والسياسة اإل و١٣ ص٦جرشح هنج البالغة للمعتزيل ) ١(

 ٦٤لجوهري صلالسقيفة وفدك  و٣٠ ص١ ج)حتقيق الشريي( و ١٩ص
» عليهم السالم«مناقب أهل البيت  و٣٥٥ و ٣٥٢ ص٢٨ار األنوار جبحو
 اإلمام عيل بن أيب  و٨١ ص٧ وج٣٧٢ ص٥الغدير جو ٤٠٤لشريواين صل

 ٤٩٤الوضاعون وأحاديثهم صو ٧٠٨لهمداين صل» عليه السالم«طالب 
بيت  و١٨ ص٦غاية املرام ج و٣٢٥ ص١٢لتسرتي جلقاموس الرجال و

 ٢٩٥ ص١٠ ج)امللحقات(قاق احلق رشح إح و١٠٠ و ٨٢األحزان ص
 .٣٦٧ و ٣٦٦ و ٣٦٤ ص٣٣وج

غاية و ٣٤٥لتنكابني صلسفينة النجاة  و٤٧ ص٢ جللمعتزيلرشح هنج البالغة ) ٢(
 ١٠٠بيت األحزان ص و١٦٦لشريازي صلكتاب األربعني  و١٨ ص٦املرام ج

 .٥٠٥ ص٧مستدرك سفينة البحار ج و٣١٣ ص٢٨بحار األنوار جو
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إىل بيوت أعيان الصحابة جيد فيه بعض ما حيتاج إىل التوضيح » عليهم السالم«
 :أو التصحيح، فالحظ ما ييل

  !:من هم املستجيبون؟
» يها السالمعل«أن الذين استجابوا لطلب الزهراء : ذكر احلديث املتقدم

 ..سلامن وأبو ذر، واملقداد، والزبري: النرصة هم
 :ويف هذا نظر وذلك ملا ييل

ًإن سائر الروايات ال تذكر الزبري يف مجلتهم، بل تذكر عامرا عوضا  ـ ١ ً
 .)١(عنه
 .)٢(»فام أعاهنا أحد، وال أجاهبا، وال نرصها«: ويف نص آخر ـ ٢

                                     
  و٢٨١ و ٩٨ ص١ ج)هـ١٣٨٦ط دار النعامن سنة ( و ١٨٨ ص١جاإلحتجاج ) ١(

بحار األنوار و ٧٤لمرندي صلجممع النورين  و٨٠ ص٢الرصاط املستقيم ج
 ١٣جامع أحاديث الشيعة ج و٤١٩ ص٢٩ وج١٩١ ص٢٨ وج٣٢٨ ص٢٢ج

نفس الرمحن يف فضائل سلامن و ٥٧٩بن جرب صالهنج اإليامن  و٤٣ص
لقمي لالعقد النضيد  و٧٤ ص١١مستدرك الوسائل جو ٥٧٩لطربيس صل

  ٢٣٨لشريازي صلكتاب األربعني و ١٥٠ص
موسوعة و١٩٣ ـ ١٨٩ ص٢٩ وبحار األنوار ج١٨٥ ـ ١٨٣اإلختصاص للمفيد ص) ٢(

 ٢ ح٦٤٧ ص١١ والعوامل ج٤٢٤ ـ ٤٢٢ ص٨لنجفي جلأحاديث أهل البيت 
 .١٢٤ ـ ١٢١لمرندي صلجممع النورين  و٣١٢ ـ ٣٠٩واللمعة البيضاء ص
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 .)١(قطأجاهبا ثالثة نفر ف: هناك من يقول ـ ٣

فلم جيبك منهم إال أربعة، «: »عليه السالم«يف كتاب معاوية لعيل  ـ ٤
ًولعمري لو كنت حمقا ألجابوك، ولكنك ادعيت باطال، وقلت ما . أو مخسة َّ ً

 .)٢(»ال يعرف، ورميت ما ال يدرك
  :مضت بيعتنا أليب بكر

 :، نقول»مضت بيعتنا هلذا الرجل«: وعن قوهلم
يف يوم الغدير، فلامذا » عليه السالم«يل أليس قد مضت بيعتهم لع

بذلك، كام » عليهام السالم«وقد احتج عيل والزهراء ! ينقضوهنا اآلن؟
 !!ذكرناه يف موضع آخر من هذا الكتاب

وهل بيعة األمر الواقع تصبح نافذة، حتى لو كانت عىل خالف ما 
 ! قىض اهللا تعاىل ورسوله؟

ضمنة لنقض بيعة متت برعاية وهل تصح بيعة هؤالء حتى لو كانت مت

                                     
العقد النضيد  و٤١٢لخصيبي صلاهلداية الكربى  ١٢٦ ص٢عقويب جتاريخ الي) ١(

 .٢١٣الدرجات الرفيعة ص:  وراجع١٥٠لقمي صل
 لشريازيلاب األربعني ـكتو ٤٧ ص٢جللمعتزيل ة ـج البالغـرشح هن: راجع) ٢(

 ٦غاية املرام ج و١٥١ ص٣٣ وج٣١٣ ص٢٨بحار األنوار جو ١٦٧ص
مستدرك و ١٠٠ األحزان صبيتو ٣٤٥لتنكابني صلسفينة النجاة  و١٨ص

 .٣٠٢كتاب سليم بن قيس ص و٥٠٥ ص٧سفينة البحار ج
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 ! اهللا ورسوله، ومل يكن هناك موجب لنقضها؟
ًوهل تصح البيعة لكل من سبق، حتى لو كان فاقدا للرشوط املطلوب 

 !توفرها، لتصح بيعة أيب بكر هنا لسبقها؟
  :الكثرة دليل معاوية

ًدليال عىل أنه » عليه السالم«أن معاوية جعل قلة أنصار عيل : وتقدم
 ً.مل يكن حمقا»  السالمعليه«

 :ونقول
لو صح هذا، لكان األنبياء كلهم عىل باطل، إذ مل جيبهم إال أقل : ًأوال

 ..القليل من الناس
كان » عليه السالم«ًأن أبا سفيان حني نارص عليا : إن هذا يعني: ًثانيا

ًعىل الباطل أيضا؛ ألنه نارص الطرف الذي كان معه أقل القليل، وهذا ما ال 
 ..ه معاوية ألبيهيرضا
َثلة من األولني{: إن هذا ينتهي إىل الطعن بالقرآن الذي قال: ًثالثا ِ َِّ ََ ْ ٌ َّ ُ 

َوقليل من اآلخرين َ َِ ِ ِ َِ ْ ٌ ٌوما آمن معه إال قليل{ و .)١(}َ َِ َّ ِ ُ َ َ ََ َ ََ{)٢(. 
  :تشنيع معاوية

بام جرى عليه من » عليه السالم«إن تشنيع معاوية عىل أمري املؤمنني 
                                     

 . من سورة الواقعة١٤ و ١٣اآليتان ) ١(
 . من سورة هود٤٠اآلية ) ٢(
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 يف مسألة اغتصاب حقه حتى اضطر إىل طلب النرصة من ظلم وحيف
عليه «ًفإن عليا . األنصار هو من مفردات الظلم والبغي عىل أهل احلق

طلب النرصة من : صرب وكظم غيظه، وأراد بفعله هذا، أعني» السالم
 :املهاجرين واألنصار

أن يبطل حجة الغاصبني حلقه، ويثبت للناس بصورة حية، : ًأوال
، »صىل اهللا عليه وآله«ة أنه هو، والزهراء، واحلسنان عرتة الرسول ووجداني

ًوأهله وحلمه ودمه، وهم أقرب إليه من أيب بكر الذي كان تيميا، وليس من 
 ..بني هاشم يف يشء

يريد أن يعرفهم عىل مقام أولئك الذين اعتدى » عليه السالم«إنه : ًثانيا
تعرضوا لإلهانة، وللتهديد عليهم أولئك الغاصبون، وعىل منزلة الذين 

لكي يرجعوا إىل أنفسهم، ويفكروا يف األمر، وليدركوا . باإلحراق، وبالقتل
أن من يفعل كل ذلك هبؤالء، كيف سيتعامل مع غريهم، ممن ليس : من ثم

 !له حرمتهم وال موقعهم؟
ٍأن من يفعل ذلك ال يكون متحليا بأي من الصفات : ًوليدركوا أيضا ً

مقام الذي سعى إليه، واملوقع الذي وضع نفسه فيه، ال سيام التي تؤهله لل
 .عدوانه عىل هذه الصفوة املطهرة: أن ثمن ما حصل عليه هو
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  :الفصل الرابع
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  :×لو صحت روايات بيعة علي 
 :قد يقول البعض

قد تأخرت إىل ما » عليه السالم«ن بيعة عيل أ: البخاري وغريهورد يف 
ى عيل أ، ور»عليها السالم« حيث توفيت السيدة الزهراء ،بعد ستة أشهر

 فبادر إىل مبايعة أيب بكر حينئذ، فلامذا يرىض عيل ،انرصاف الناس عنه
بالبيعة، ويبادر إليها، ويرص الشيعة عىل رفض مرشوعية خالفة أيب بكر، 

 !؟ واإلنضواء حتت لوائها، يرضون بالقبول هبوال
 :ونجيب
 عن بيعة أيب بكر كل هذه املدة »عليه السالم«ملاذا تأخر عيل : إننا نسأل

، ألهنا مل تكن ترىض »عليها السالم«ـ ستة شهور ـ فإن كان مراعاة للزهراء 
 ماتت» عليها السالم«أهنا : ًبأن يبايع أبا بكر، خصوصا وأن البخاري يروي

 .)١(وهي واجدة عىل أيب بكر
ًمل تكن ترى أبا بكر إماما هلا، فهل هي »  السالماعليه«أهنا : فهذا يعني

                                     
:  قوله٤٢٤١ و٤٢٤٠ باب غزة خيرب، حديث ٨٢ ص ٥ج صحيح : راجع) ١(

ْفوجدت( َ َ َ ُفاطمة َ ََ َعىل ِ ِأبى َ ر َ ٍبكْ َذلك ِىف َ ِ ُفهجرته َ َ َْ َ ْفلم ، َ َ لمه َ ُتكَ ْ ِّ َّحتى ُ ْتوفيت َ َ ُِّ ُ.(.. 
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 !؟قد ماتت بغري إمام
 !إهنا ـ عىل هذا األساس ـ ماتت ميتة جاهلية؟: وهل يصح أن يقال عنها

نفسه مل يكن يرى أبا بكر هو ألجل أنه » عليه السالم«وإن كان تأخره 
 ! ؟»عليها السالم«ذا عاد إىل بيعته بعد استشهاد الزهراء ًإماما، فلام

ًفهل أوجب استشهادها تغيريا يف رأيه، أو يف فطرته، ويف فهمه 
 !؟ً، أو أن أبا بكر أصبح صاحلا لإلمامةلألمور

 ..أن بيعته كانت بإرادة واختيار منه: هذا لو فرض
وأرصح، ًأما إن كان جمربا عىل هذه البيعة، فاألمر يصبح أوضح 

 .ويصبح البحث يف هذه القضية بال معنى
 :ويف مجيع األحوال نقول

َّ أليب بكر إنام يدعيها عليه حمبو أيب بكر، »عليه السالم«إن بيعة عيل 
 ..»عليه السالم«وهم غري مأمونني فيام ينقلونه عن عيل 

ولو سلمنا صحة ذلك عنه، فهو أمر مل نحرضه، ونشك يف ظروفه 
، وال سيام مع وجود النصوص التي تبني ما جرى من هوحيثياته ودوافع

تدخل فيه وال أقل من أن ذلك يوجب أن . اكراه، وعسف وظلم
 . فيام يرتبط باإلكراه تارة، واالضطرار أخرى،االحتامالت املختلفة

 .وشواهد األحوال تؤيد اإلكراه واإلضطرار عىل حد سواء
عليه «يعة لعيل ، والب»صىل اهللا عليه وآله«ولكن نصوص النبي 

 يف يوم الغدير، وعدم أهلية من تصدى للخالفة ألسباب كثرية »السالم
، واهتامه »صىل اهللا عليه وآله«َّبينها علامؤنا، ومنها جرأهتم عىل رسول اهللا 
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بأنه هيجر، وخمالفتهم له وعصياهنم ألوامره، باإلضافة إىل جهلهم بأحكامه 
 ورضهبا، وإسقاط »عليها السالم« تعاىل، ثم إهانتهم، وإغضاهبم للزهراء

جنينها، واغتصاب فدك، والتخلف عن جيش أسامة إىل عرشات من 
 . املخالفات الصادرة عنهم

إن ذلك كله، أمر يقيني ال شبهة فيه، وال شك يعرتيه، فالبد من 
هلم بعد ستة أشهر » عليه السالم« ألن ما يزعمونه من بيعة عيل ،االلتزام به

ً ولو كان حاصال فهو مشكوك احليثيات والدوافع، .وليبقى مشكوك احلص
 .والظروف، حسبام أوضحناه

  :!؟×مىت بايع علي 
بايع أبا بكر، ثم اختلفوا يف وقت بيعته » عليه السالم«ًأن عليا : َّادعوا

 .)١( بعد ستة أشهر:فقيل ،له

                                     
رشح  و١٥٤ ص٥صحيح مسلم ج و٨٢ ص٥ ج)ط دار الفكر(صحيح البخاري ) ١(

عليهم «مناقب أهل البيت  و٧١الصوارم املهرقة ص و٢١٨ ص٧أصول الكايف ج
 .٤١٣لشريواين صل» السالم

 ١٧عمدة القاري ج و٣٧٨ ص٧فتح الباري ج و٧٧ ص١٢لنووي جلرشح مسلم و
 ٣٦٠ ص٢لزيلعي جلنصب الراية  و٥٧٣ ص١٤جصحيح ابن حبان  و٢٥٨ص

اإلكامل يف  و٥٦٨ ص٤بن كثري جالالسرية النبوية  و٣٠٧ ص٥البداية والنهاية جو
 .١٦٨أسامء الرجال ص



  ٩ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٣١٠
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 .)١( بأيام قالئل»صىل اهللا عليه وآله«بعد وفاة الرسول األكرم : وقيل
 . يف وقت وفاهتامع اإلختالف ّبعد وفاة الصديقة الطاهرة : لوقي
بأربعني، وباثنني وسبعني، أو » صىل اهللا عليه وآله«بعد وفاته : وقيل

 .. ثامنية أشهر، إىل غري ذلك من أقوالببخمسة وسبعني، و بثالثة أشهر، و 
وجه من » عليه السالم«كان لعيل أنه : أن سبب بيعته هو: وزعموا

، فلام توفيت انرصفت وجوه الناس »عليها السالم«يف حياة فاطمة الناس 
بستة أشهر، قيل » صىل اهللا عليه وآله« فبادر إىل البيعة بعد رسول اهللا ،عنه

 !فلم يبايعه عيل ستة أشهر؟: لزهريل
 . )٢(»عليه السالم«ال واهللا، وال أحد من بني هاشم، حتى بايعه عيل : قال

                                     
 والكامل يف ٤٨٩ و ٤٨٥ ص٣جالسرية احللبية  و٢٠١ ص٢مروج الذهب ج) ١(

موس الرجال قا و١٤ ص١ واإلمامة والسياسة ج٣٢٥ ص٢التاريخ ج
 .٤٤٧ ص٢جاألمم وامللوك تاريخ  و١٥٤ ص٩جلتسرتي ل

 ٥جاملصنف  و٣٧٩ ص٧جفتح الباري  و٣٠٠ ص٦لبيهقي جلالسنن الكربى : راجع) ٢(
 ٢ جاألمم وامللوكتاريخ  و٤٦ ص٦ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و٤٧٢ص
 وعن صحيح ١٥٤٩ ص٤ج) كتاب املغازي( وعن صحيح البخاري ٤٤٨ص

بحار األنوار و ٢٣٨صبن طاووس الالطرائف  و٣٠ ص٤ج) جلهادكتاب ا(مسلم 
أعيان الشيعة  و٧٥٦ و ٧٥٥ واللمعة البيضاء ص٢٠٢ ص٢٩ وج٣٥٣ ص٢٨ج
 سفينة و٣٢٧ ص٥جة املرام ايغ و١٠٣ ص٢جإلربيل لكشف الغمة  و١٨٨ ص٤ج

 .٤٥٦ ص١٠ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق و ١٢٦صلتنكابني لالنجاة 



  ٣١١                         ..                                                             اإلحتجاج.. البيعة: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ونقول
 .ٍهلا أمهية بالغة لدى مجيع الناس آنئذ» عليه السالم«عيل إن بيعة : ًأوال

 .وقد كانت مرصودة من الكبري والصغري، فال يعقل خفاؤها إىل هذا احلد
، وهددوه »عليه السالم« هؤالء القوم حرمة عيل لقد هتك: ًثانيا

بالقتل، ورضبوا زوجته، وقتلوا ولده، وبارشوا بإحراق بيته عليه وعىل 
عليها «للسيدة الزهراء بل لقد كان . ومل يراعوا حرمة هلم.. دهزوجته وأوال

 .. النصيب األكرب من هذا األذى كله»السالم
عليهم « احلسن واحلسني :يهانأنه قد محل الزهراء واب: يضاف إىل ذلك

، ودار هبم عىل بيوت املهاجرين واألنصار، وأهل بدر وغريهم، »السالم
  ..ميطلبون نرصهتم، فلم يستجيبوا هل
ملا توفيت فاطمة رأى انرصاف إنه : فام معنى قوهلم بعد ذلك كله

 !؟ فرضع للبيعة،وجوه الناس عنه
أليس قد ظهر هذا اإلنرصاف عنه منذ األيام األوىل، حيث هوجم هو 

 !ثم طلبوا نرصة الناس هلم، فلم يستجب هلم سوى أربعة؟! والزهراء، وولدها؟
ًان الناس حيرتمون عليا يف حياهتا ك«: وكيف يقول القرطبي يف املفهم

فلام ماتت وهو مل يبايع . كرامة هلا، ألهنا بضعة من رسول اهللا وهو مبارش هلا
 وال ، ليدخل فيام دخل فيه الناس،امحرتأبا بكر انرصف الناس عن ذلك اإل

 . )١(» مجاعتهمفرقي

                                     
 .٣٦١ ص١٠ وج٣٦ ص٨الغدير ج) ١(
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 ألهنم ،مانعوا الزكاةحورب لقد حورب مالك بن نويرة وقتل، و: ًثالثا
عليهم «وأهل البيت ً، فلو أن عليا »عليه السالم «ًأرادوا أن يبايعوا عليا

ضون أنفسهم للقتل ِّ يف وقت مبكر، فإن هؤالء ال يعروابايع» السالم
 .أهل بيت نبيهملغري  الزكاة برتيثهم يف إعطاء
يف األيام األوىل » عليه السالم«إن الضغوط التي واجهها عيل : ًرابعا

.. قد بلغت أقىص مداها» صىل اهللا عليه وآله« األعظم من رحلة الرسول
 األمر بعكس ما ونرّوقد خفت تلك الضغوط عليه بعد ذلك، فلامذا يصو

 !هو واقع ومشهود؟
قد تكررت يف عىل البيعة أن حماوالهتم معه إلجباره : غاية ما هناك

 مسح أبو بكرالبدايات حتى يئسوا منه، فاكتفوا منه بتكاثرهم عليه حتى 
 . بايع، بايع، بايع أبو احلسن: ثم صاحواعىل يده،
عليه «ما تقدم من أنه : بدليل، مل يبايع» عليه السالم«نه إ: ًخامسا

ًإذا ـ واهللا ـ ال أقبل قولك، وال : أقسم عىل عدم البيعة، فقال لعمر» السالم
بالذي حينث » عليه السالم« ومل يكن عيل .)١(أحفل بمقامك، وال أبايع

 ..بقسمه
طائفة من الصحابة إن حديث احتجاج : ًويمكن أن يقال أيضا: ًسادسا

مل يبايع أبا بكر، فبعد أن امتنع » عليه السالم«ًعىل أيب بكر يدل عىل أن عليا 

                                     
 ١ج) هـ١٣٨٦ط دار النعامن سنة ( و ١٨٥ ـ ١٨١ ص١جلطربيس لاإلحتجاج ) ١(

 .١٨٥ ص٢٨ وبحار األنوار ج٩٧ ـ ٩٤ص
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عن بيعة أيب بكر يف اليوم األول صعد أبو بكر املنرب يف اليوم » عليه السالم«
 . فتشاور قوم فيام بينهم،التايل

صىل اهللا عليه « لنأتينه ولننزلنه عن منرب رسول اهللا واهللا: فقال بعضهم
 .»وآله

ثم اتفقوا .. واهللا، لئن فعلتم أعنتم عىل أنفسكم: وقال آخرون منهم
وأيم اهللا : يف ذلك، فلام أخربوه باألمر قال» عليه السالم«عىل استشارة عيل 

ل، لو فعلتم ذلك ألتيتموين شاهرين بأسيافكم، ومستعدين للحرب والقتا
فال بد يل من أن أدفع القوم عن .  بايع وإال قتلناك:وقالوا يل. ينوإذن ألتو
 . )١(نفيس

وال .. ّفدل هذا اخلرب عىل أن ترصفهم هذا سوف يؤدي إىل حرب
يؤدي إىل حرب إال إذا خري بني البيعة وبني القتل، فإذا اختار عدم البيعة 

حيث . بني للقتال التي تفرض أن يأيت الناس إليه متأه،احلربوقعت 
 .سيضطر إىل دفع القوم عن نفسه هبذه الطريقة

  :كل إمام يف عنقه بيعة
يف بعض ّمل يبايع، فكيف نفرس ما ورد » عليه السالم« واذا كان

ما منا أحد إال ويقع يف عنقه بيعة لطاغية زمانه إال .. «:النصوص
                                     

 ـ ٩٤ ص١ج) هـ١٣٨٦ط دار النعامن سنة ( و ١٨٥ ـ ١٨١ ص١اإلحتجاج ج) ١(
:  وقد ذكرنا هذه احلادثة ومصادرها يف فصل١٩١ ص٢٨ وبحار األنوار ج٩٧

 .»إحتجاجات ومناشدات«
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 . )١(»..القائم
 : ونجيب

أو ما صورته .  التي تكون باإلكراهبأنه ال شك يف أن املقصود هو البيعة
إذ ال شك يف بطالن إمامة كل من . صورة البيعة بنظر الناس من عهد وعقد

 .. ادعى اإلمامة خارج النص اإلهلي
» عليه السالم«فال قيمة للبيعة املبنية عىل باطل، فإن كان قد جيء بعيل 

 ومل يعد ..بايع أبو احلسن: ًملببا، ثم مسح أبو بكر عىل يده، وصاحوا
باإلمكان إنكار هذا األمر وال جمال القتالعه من أذهان الناس، كفى ذلك 

يف عنقه بيعة بنظر : يف صدق األحاديث املشار إليها، عىل أساس أن املراد
 .. الناس بصورة عامة

  :يعرتف بالبيعة ×علي 
مل ينكر بيعته أليب بكر، حتى » عليه السالم«ًن عليا إ: يقول البعض

مل املخشوش، وكذلك يف ه معاوية بأنه كان يقاد إليها كاجلحني واجه

                                     
 بحار األنوار و٩ ص٢جحتجاج اإل و٢٢٥صكفاية األثر  و٣١٦صكامل الدين ) ١(

كشف الغمة  و٢٧٩ ص٥٢ وج١٣٢ ص٥١ وج١٩ ص٤٤ وج٣٤٩ ص١٤ج
 ٢جغاية املرام  و٣٠٢صحر العاميل للاإليقاظ من اهلجعة  و٣٢٨ ص٣جإلربيل ل

موسوعة  و١١٣ ص١جمكيال املكارم  و١٩٤ ص١جإلزام الناصب  و٢٨٥ص
 .٢٣٣ ص٨جلنجفي ل» عليه السالم«ل البيت أحاديث أه
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 . )١(ًإنه بايع مكرها: مواقف أخرى، لكنه قال
 !فلامذا إذا ننكر نحن ما يعرتف هو به؟

 ومل ننكر ،بأننا ننكر أن يكون قد بايع بيعة رشعية صحيحة: ونجيب
اع أبو استط ومدوا يده فقبضها، فمدوها حتى ،أهنم جاؤوا به ملجلس البيعة

 . بايع، بايع أبو احلسن:، ثم قالوابكر أن يمسح عليها

                                     
 وكشف ١٥٤ ص١ واإلمامة والسياسة ج٣٠٢ ص١الغارات للثقفي ج: راجع) ١(

 .٤٣٢ و ٤٣٠ ص٤ عن رسائل الكليني، وهبج الصباغة ج١٧٤املحجة ص
 ٣٣ ص٣ ج)برشح عبده(هنج البالغة : كان يقاد كاجلمل املخشوش يف: وراجع قوهلم

كتاب و ٢٢٠الصوارم املهرقة ص و٢٦٢ ص١لطربيس جلاإلحتجاج و
 ٦٢١ ص٢٩ وج٣٦٨ ص٢٨بحار األنوار ج و١٦٥لشريازي صلاألربعني 

اإلمام  و٥٠٥ ص٧مستدرك سفينة البحار ج و١٠٨ و ١٦٢ و ٥٩ ص٣٣وج
لمحمودي لهنج السعادة و ٧٣٣لهمداين صل» عليه السالم«عيل بن أيب طالب 

جواهر  و١٨٣ و ٧٤ ص١٥ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج١٩٧ ص٤ج
 ٣٧٤ ص١بن الدمشقي جال »عليه السالم«املطالب يف مناقب اإلمام عيل 

 ٣٢٩ ص٥غاية املرام جو ٢٣٧ الصالح احللبي صيبألتقريب املعارف و
لتنكابني لسفينة النجاة  و٣٦٩ ص٢ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق و

 وصبح األعشى ١٣٧ ص٤ والعقد الفريد ج٨٧وصفني للمنقري ص ٣٢٧ص
 . عن العديد من املصادر١٠٤ و ٩٢ ص١٩ومنهاج الرباعة ج ٢٧٣ ص١ج
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  :×قتياد علي إ
وثمة سؤال يطرح باستمرار، عىل سبيل اإلستهجان، املستبطن للرفض، 

 : وهو
 واقتيد إىل ، وسحب،ربط بحبل» عليه السالم«ًهل صحيح أن عليا 

 !شهاد؟، ليبايعه يف املسجد، عىل رؤوس األأيب بكر
، وهو قاتل عمرو بن عبد ود، »عليه السالم«ة عيل وأين هي شجاع

ني، ازم املرشكني يف بدر ويف أحد، وحنومرحب، وقالع باب خيرب، وه
 !؟.. و..وهازم اليهود يف قريظة والنضري، وخيرب و

 :ونقول يف اجلواب ما ييل
 .)١(ًأخذ إىل البيعة ملببا» عليه السالم«ً أن عليا :روي: ألف

                                     
مناقب  و٣٨٨ وكتاب سليم بن قيس ص٤٥ ص٦ جللمعتزيلرشح هنج البالغة ) ١(

 والسقيفة وفدك ٣٦٨ و ٣٦٧ واإليضاح لشاذان ص٨٥ ص٢آل أيب طالب ج
 ٤ والشايف البن محزة ج٢٧٥ و ١٨٦ و ١١ واإلختصاص ص٧١للجوهري ص

 ٢٧٩ ص٢جمدينة املعاجز  و١٦٢صلشريازي لكتاب األربعني  و٢٠٢ص
 و ٣٠٠ و ٢٦١ و ٢٢٨ و ٢٢٧ و ٢٢٠ ص٢٨جبحار األنوار  و١٢ ص٣وج
 .٦٧ ص٢جتفسري العيايش  و٤٤ ص١جهنج السعادة  و٣٩٣

 و ٣٢٧ ص٥جغاية املرام  و٤٩٢صهنج اإليامن  و٥٦صلمفيد لاجلمل : راجعو
 ١٢٧صبيت األحزان  و٥٨٢صيف فضائل سلامن  نفس الرمحن و٣٣٨

 .١١٧صاألرسار الفاطمية و
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 .)٢(أو بثوبه. )١(ًانطلقوا به ملببا بحبل :ويف رواية اإلحتجاج
 .)٣( أهنم قادوه يف محائل سيفه:وبعض الروايات تذكر

َهو الذي مج: وامللبب ، يف اخلصومة، ثم )٤( ثيابه عند صدره ونحرهَتْعَ
 .)٥(ُّ أو جيعل يف عنقه ثوب أو غريه، ثم جير به.جتره
 يثريه عيل ألن أي عنف.. احلديث عن الشجاعة يف غري حمله هنا: ب

                                     
 و ٦٦٩ص) خمطوط( وقواعد آل حممد ١٠٩ ص١ ج)ط دار النعامن(حتجاج اإل) ١(

٢٧٠. 
 اإلمام عيل بن أيب طالب  و٢٨٨ و ٢٨٦ وعلم اليقني ص١٨٣نوادر األخبار ص )٢(

األرسار  و١١٨ و ١١٧صبيت األحزان  و٧١٠صلهمداين  ل»عليه السالم«
 .١٢٢ و ١٢١صالفاطمية 

 .٢٨٢ ص٢شجرة طوبى ج )٣(
، وجممع ٥٢ ص١إختيار معرفة الرجال ج: راجع و٢١٦ ص١الصحاح ج )٤(

جممع البحرين  و٧٣٣ ص١جلسان العرب  و١٩٩ ص١الفائدة لألردبييل ج
 ٢١٦ ص٢٨ وبحار األنوار ج٢٠٠ ص٦ ورشح أصول الكايف ج١٠٢ ص٤ج

ط ( و ١٨٩ ص١ عن اجلوهري، والنهاية البن األثري ج٣٠٦ ص٤٠وج
كشف  و١٢٧ ص١ والقاموس املحيط ج١٩٣ ص١ج) ة إسامعيليانمؤسس
 .٣٠ ص٣جبن سالم الغريب احلديث  و٣٠٤ ص١جالغمة 

 ١ ولسان العرب ج١٩٣ ص١ج) ط مؤسسة إسامعيليان(النهاية البن األثري  )٥(
 .٧٣٤ص
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 سوف ينتهي بقتل مجيع ،ً، أو يعطي مهامجيه مربرا إلثارته»عليه السالم«
صىل اهللا عليه «يف ليلة دفن رسول اهللا م ألهن.. املؤمنني يف املدينة بأرسها

 ..  باملسلحني، حتى تضايقت هبم سككها وطرقاهتامألوها »وآله
ثة أو أربعة ثالإىل ًاملدينة بلد صغري جدا قد ال يصل عدد سكانه و

 وما ،آالف نسمة، بني صغري وكبري، وامرأة ورجل، ومهاجري وأنصاري
 .إىل ذلك

 .وقد أفاق الناس ليجدوا يف أزقتها أربعة آالف مقاتل عىل أقل تقدير
 وسحبهم ، واستخراج من فيها،وقد شكلوا جمموعات ملدامهة البيوت

عليه «أصحاب عيل   وال يستطيع أحد من، ومل يستطع.بطريقة مهينة للبيعة
 .»عليه السالم« إليهالوصول وحمبيه » السالم

 سوف ينتهي »عليه السالم«فأي عنف ينشأ بني املهامجني وبينه 
باستئصال مجيع هؤالء املؤمنني الذي كانوا بمثابة أرسى بأيدي الفريق 

 .املناوئ
عليه «فال معنى للتفريط هبم يف مثل هذه احلال، وعىل من يكون عيل 

 ! إن قتل هؤالء؟ خليفة بعد اآلن»مالسال
 ومن الذي حيمي اإلسالم ويدافع عنه يف مواجهة قوى الطغيان؟

 ومن الذي ينرش هذا اإلسالم ويبلغه لألجيال الالحقة؟
! ؟ومن الذي يأمر باملعروف وينهى عن املنكر، ومن يريب، ومن يعلم

 !؟ ومن!؟ومن
 »عليه السالم« له »آلهصىل اهللا عليه و«يفرس لنا وصية النبي وهذا : ج
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 .بأن ال يقاتلهم
ً بقي حيا، ومل يقتل كام قتل »عليه السالم«هذا كله، لو فرض أنه : د

 !؟»عليه السالم«احلسني 
 أن يستجيب لدواعي الشجاعة، »عليه السالم«وإذا كان حيق لعيل 

.. فليس له أن يفرط بأرواح الناس من دون فائدة تعود عىل اإلسالم وأهله
 .اهر ال خيفىوذلك ظ

  !:؟ بالنص×هل احتج علي 
 :وهو.. ويبقى سؤال يلح بطلب اإلجابة

 !..بالنص؟» عليه السالم«هل احتج عيل 
فإن كان اجلواب باإلجياب، فأين هو ذلك ما يشري إىل ذلك 

 !..االحتجاج؟
 !..وإن كان اجلواب بالنفي، فلامذا مل يفعل ذلك؟

 :واجلواب
ًاس مجيعا جيعل اإلحتجاج غري ذي أثر  وضوح هذا األمر للنإن: ًأوال

يوم الغدير، » عليه السالم«ًال سيام وأن عامة الناس قد بايعوا عليا .. كبري
صىل اهللا عليه «ًالذي كان قبل سبعني يوما فقط من استشهاد رسول اهللا 

 ..»وآله
ٍقد عودنا أولئك الناس عىل مفاجآت مثرية فيام يرتبط باألساليب : ًثانيا
: فقد أطلق أبو بكر مقولته.. فيدون منها للوصول إىل مآرهبمالتي يست
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، إلبطال مطالبة الزهراء »نحن معارش األنبياء ال نورث، ما تركناه صدقة«
مع أن .. له بإرث أبيها، الثابت هلا بنص القرآن الكريم» عليها السالم«

 ..القرآن أعظم احلجج عىل هذا األمر وأبينها
ة أيب بكر، فإن الصدقة التي يرتكها ومع أنه حتى لو صحت مقول

ّاملتصدق ال يستويل عليها أي كان من الناس، بل تبقى بيد القيم عليها 
ِاملنصوب من قبل من تصدق هبا نفسه َ ِ.. 
 قد »صىل اهللا عليه وآله«أن النبي : فمن الذي يضمن أن يدعي أبو بكر

صحابة وأنكر ولئن جترأ أحد من ال! عدل عام قرره يف يوم الغدير، ونقضه؟
ًذلك، فإن هذا اإلنكار قد ال يكون كافيا يف إزالة الشبهة التي قد تراود 

 ..أذهان الكثريين ممن يأيت بعد ذلك من األجيال
ًمل يرتك جماال ألي » عليه السالم«إن ما جرى فور وفاة النبي : ًثالثا

نح كام  وأبو بكر يف الس»صىل اهللا عليه وآله«احتجاج نافع، فقد تويف النبي 
 . )١(فمنع عمر الناس من إعالن موته، وهتددهم.. َّيدعون

وال ندري ملاذا غاب أبو بكر، وهو إنام امتنع من اخلروج يف جيش 
الذي كان عىل » صىل اهللا عليه وآله«أسامة، ألنه ال يريد أن يفارق النبي 

 !!.فراش املرض، وخيشى أبو بكر أن يموت يف غيابه

                                     
صىل اهللا عليه «الصحيح من سرية النبي األعظم : وقد حتدثنا عن ذلك يف كتابنا )١(

صىل اهللا عليه « حني احلديث عن وفاة رسول اهللا ،جع ما ذكرناه هناكفرا. »وآله
 .»وآله
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ً، مستدال باآلية »صىل اهللا عليه وآله«وت النبي وجاء أبو بكر، فأعلن م
.. الرشيفة، فاقتنع عمر هبا، مع أهنم قرؤوها عىل عمر قبل ذلك فلم يكرتث

وفيام هم كذلك إذ جاء من أخرب أبا بكر وعمر بأمر السقيفة، فذهبا إليها 
صىل اهللا عليه «ًمنشغال بتغسيل وتكفني الرسول » عليه السالم«وبقي عيل 

الصالة عليه ودفنه، وقد أنجز ذلك كله قبل أن يفرغ أهل السقيفة  و»وآله
 . من سقيفتهم

ًبأهنم ملا فرغوا من السقيفة جاؤوا فورا : وقد رصحت بعض الروايات
عليها «وكانت الزهراء » عليه السالم«إىل املسجد، وطرقوا الباب عىل عيل 

الباب بقوة خلف الباب مبارشة، فلام سألت من الطارق، دفعوا » السالم
وعنف، وعرصت خلف الباب، وسقط بعض املدافعني يف داخل البيت، 

عليه «الصوت فبادر إليهم فهربوا، وانشغل » عليه السالم«فسمع عيل 
 ..»عليها السالم«بمعاجلة الزهراء » السالم

 .. وطبيعي أن يكون ذلك كله قد حصل خالل ثوان معدودة
ت املدينة بالرجال الذين كان أبو ويف تلك الليلة، أو يف صبيحتها امتأل

بكر ـ فيام يبدو هو الذي تدبر أمر حضورهم هبذه الرسعة، ودلت 
قد تكرر » عليها السالم«ًالنصوص أيضا عىل أن اهلجوم عىل بيت الزهراء 

يف اليوم التايل، ومجع احلطب، وأرضمت النار بالباب، واقتحموا البيت، 
 ..  والقهربالقوة» عليه السالم«ًوأخرجوا عليا 

ًواستخرجوا الناس من بيوهتم، وسحبوهم قهرا إىل البيعة، وواجهوهم 
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أن حيتج وأن » عليه السالم«فمتى أمكن لعيل . )١(باإلهانات والتعديات
وهم يتعاملون معه ومع زوجته هبذه ! وأن يتكلم بقليل أو كثري؟! يتظلم؟

، وإسقاط » السالمعليها«الطريقة احلادة، التي نتج عنها استشهاد الزهراء 
 ..جنينها، وامحرار عينها، واسوداد متنها من الرضب

 ..بالرضب ثالث مرات» عليها السالم«بل لقد اعتدوا عىل الزهراء 
حني أمكنه أن يتكلم » عليه السالم«بعض املصادر ذكرت أنه : ًرابعا

وحيتج بادر إىل ذلك، فاحتج بحديث الغدير، وذلك يف نفس يوم البيعة 
 ..)٢(كر، فراجعأليب ب

 .)٣(ًواحتج أيضا بحديث الغدير يوم أتاه أبو بكر يف وقت غفلة

                                     
، »صىل اهللا عليه وآله«وقد فصلنا ذلك كله حني احلديث عن استشهاد رسول اهللا  )١(

صىل اهللا «الصحيح من سرية النبي األعظم : وذلك يف األجزاء األخرية من كتابنا
 .»عليه وآله

الطبعة (» صىل اهللا عليه وآله«ن سرية النبي األعظم الصحيح م: راجع كتابنا) ٢(
 . ٢١٣ و ١٨٥ و ١٨٤ ص١ واإلحتجاج ج٧١ و ٧٠ ص٣٢ج) اخلامسة

مستدرك (مصباح البالغة  و٥٥٠ ص٢ واخلصال ج٨ ص٢٩بحار األنوار ج) ٣(
 ١٦٠ ص١لطربيس جلاإلحتجاج  و٢٠٢ ص٣لمريجهاين جل) هنج البالغة

خالصة عبقات  و٢٦ ص٣عاجز جمدينة امل و٣٠٨ ص٢حلية األبرار جو
كشف املهم يف  و١٣ ص٦ وج١٢٤ ص٢غاية املرام ج و٣٩ ص٩األنوار ج

 . ٩٣لسيد هاشم البحراين صلطريق خرب غدير خم 
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 .)١(وحني لقيه يف سكة بني النجار
  !: بالغدير؟÷ملاذا مل حتتج الزهراء 

» عليها السالم«ملاذا مل حتتج الزهراء : ًوبام تقدم جياب أيضا عىل سؤال
 !ألنصار؟بحديث الغدير، يف خطبتها املشهورة يف املهاجرين وا

 .. التي حتدد وقت احتجاجها، ومناسبته» السالماعليه«وهي 
 :يضاف إىل ما تقدم

أشارت إىل حديث الغدير يف » عليها السالم«أنه مل ينقل أهنا  ـ ١
احتجاجاهتا يف الفرتة األوىل، فإنه مل يفسح املجال ألي احتجاج، ألن 

 ..األجواء كانت أجواء عدوان، وإيذاء، واغتصاب وقهر
كام أن من املحتمل أن يكون قد غلب عىل ظنها أن اإلشارة إىل  ـ ٢

النص يف تلك األجواء، قد حيمل أبا بكر عىل معارضة حجتها هذه بام يثري 
 . الشبهة حول هذا احلديث، ويبطل أثره

 قد أرس إليه وإىل عمر بأنه قد »عليه السالم« أن النبي :ولو بأن يدعى
وكام فعله حني .. يف موضوع إرثها من أبيهاكام فعل عدل عن هذا األمر، 

 ..وغري ذلك.. استدل يف السقيفة بمضمون حديث األئمة من قريش
 مل تكن هناك حاجة لالستدالل، ألن من يفعل أنه: يضاف إىل ذلك ـ ٣

                                     
اهلداية الكربى  و٢٦٥ و ٢٦٤ وإرشاد القلوب ص٣٥ ص٢٩بحار األنوار ج) ١(

 ٣مدينة املعاجز ج و٤٠ ص٩خالصة عبقات األنوار ج و١٠٢لخصيبي صل
 . ٣٠٧األنوار العلوية ص و١٤ص
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ألن ما جرى يف غدير خم مل يغب بعد .. ذلك يكون كناقل التمر إىل هجر
 ..عن ذهن أحد
 : عىل أنه قد نقل ـ ٤
ًأهنا احتجت بحديث الغدير أيضا، وإن مل نستطع حتديد وقت : ألف

 .)١(ذلك ومناسبته، فراجع
به عىل » عليها السالم«كام أن الطربيس قد روى احتجاج الزهراء : ب

 .)٢(املهامجني لبيتها بعد أيام من وفاة أبيها
 .)٣(ًبه أيضا عىل حممود بن لبيد» عليها السالم«واحتجت : ج

                                     
خالصة عبقات  و١٩٧ ص١ والغدير ج٥١ ـ ٤٩أسنى املطالب للجزري ص) ١(

 ٣٣٤ ص١٢لتسرتي جلقاموس الرجال  و١٠٦ ص٩ وج١٨٨ ص٧األنوار ج
 ١٣٢محد الرمحاين اهلمداين صأل »عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب و
الكتاب والسنة والتاريخ  يف »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب و
 ١٢٢ ص٦غاية املرام ج و٢٧٣صجامع األحاديث للقمي  عن ٣١٨ ص٢ج
رشح إحقاق  و٧٣لشيخ األميني صلاملناشدة واإلحتجاج بحديث الغدير و

 . ١٢٢ ص٢٢ وج٢٧ ص٢١ ج)امللحقات(احلق 
 . ٢٠٥ ص٢ وبحار األنوار ج٢٠٣ ص١اإلحتجاج ج) ٢(
كفاية األثر  و٣٥٢ ص٣٦األنوار جبحار  و٢٢٨ ص١١العوامل ج: راجع) ٣(

كشف املهم يف  و٣٢٦ ص١غاية املرام ج و٣٤٣األنوار البهية ص و١٩٧ص
 . ١٨٩طريق خرب غدير خم ص
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 : الدين أبو اخلري اجلزري الدمشقي املقري الشافعي ما ييلقال شمس: د
 ما حدثنا به شيخنا خامتة ،فألطف طريق وقع هبذا احلديث وأغربه

أخربتنا :  أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن املحب املقديس مشافهة،احلفاظ
الشيخة أم حممد زينب ابنة أمحد عبد الرحيم املقدسية، عن أيب املظفر حممد 

ان بن املثنى، أخربنا أبو موسى حممد بن أيب بكر احلافظ، أخربنا ابن بن فتي
عمة والدي القايض أبو القاسم عبد الواحد بن حممد بن عبد الواحد املدين 
بقراءيت عليه، أخربنا ظفر بن داعي العلوي باسرتاباد، أخربنا والدي وأبو 

 : أمحد ابن مطرف املطريف قاال
جازة فيام أخرجه يف تاريخ اسرتاباد، حدثنا أبو سعيد اإلدرييس إ

حدثني حممد بن حممد بن احلسن أبو العباس الرشيدي من ولد هارون 
الرشيد بسمرقند وما كتبناه إال عنه، حدثنا أبو احلسني حممد بن جعفر 
احللواين، حدثنا عيل بن حممد بن جعفر األهوازي موىل الرشيد، حدثنا بكر 

 .بن أمحد القرسي
عليه « وزينب وأم كلثوم بنات موسى بن جعفر حدثتنا فاطمة

، قلن حدثتنا فاطمة بنت جعفر بن حممد الصادق، حدثتني فاطمة »السالم
بنت حممد بن عيل، حدثتني فاطمة بنت عيل بن احلسني، حدثتني فاطمة 
وسكينة ابنتا احلسني بن عيل عن أم كلثوم بنت فاطمة عن فاطمة بنت 

 :  وريض عنها، قالت»عليه وآلهصىل اهللا «النبي، رسول اهللا 
 يوم غدير خم، من كنت »صىل اهللا عليه وآله«أنسيتم قول رسول اهللا 

 !مواله فعيل مواله؟
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عليهام «أنت مني بمنزلة هارون من موسى : »صىل اهللا عليه وآله«وقوله 
 !؟»السالم

وهكذا أخرجه احلافظ أبو موسى املديني يف كتابه املسلسل باألسامء، 
ا احلديث مسلسل من وجه، وهو أن كل واحدة من الفواطم هذ :وقال

تروي عن عمة هلا، فهو رواية مخس بنات أخ كل واحدة منهن عن 
  .)١(عمتها

  :نص واإلحتجاج بال÷خطبة الزهراء 
أما بالنسبة إىل خطبتها العظيمة يف املهاجرين واألنصار، فقد كانت 

 ..وضوحاحلكمة تقتيض عدم التعرض ليوم الغدير برصاحة و
أن مطالبتها بفدك وباإلرث : إذ لو فعلت ذلك ألثريت شبهة مفادها

جاءت عىل سبيل التحدي، ويف سياق الرصاع عىل احلكومة والسلطة، وهو 
 ..أمر يطمح الناس إليه، ويسيل لعاهبم عليه

ر ـد وضعت أبا بكـق» عليها السالم«أهنا : ًدا هوـعىل أن األمر اهلام ج

                                     
 ٣٢ وأسمى املناقب للمحمودي ص٥١ ـ ٤٩أسنى املطالب للجزري ص: راجع )١(

) بتحقيق املحمودي(» عليه السالم« عن ابن عساكر يف ترمجة اإلمام عيل ٣٣و 
رواه ابن عقدة يف حديث الوالية، واملنصور الرازي يف :  وقال٣٩٥ ص١ج

، وتوضيح )املودة اخلامسة(مودة القربى : ، وراجع١٢٣كتاب الغدير حديث 
 .الدالئل
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 ..بني فكي كامشةـ يف تلك اخلطبة ـ 
 :بيان ذلك

حني ذكرت موضوع اإلرث يف خطبتها قد بينت » عليها السالم«أهنا 
ّويقر . بداهة هذا األمر، وشدة وضوحه، واستدلت عليه بام يزيل كل شبهة

 ..هلا به كل منصف، ويفهمه العامل واجلاهل
 :وبذلك تكون قد وضعت أبا بكر أمام خيارين، ال ثالث هلام

ويرتاجع عن موقفه، .. هلا بصحة ذلك كلهأن يعرتف : لاخليار األو
 ..من أبيهاويسلم هلا إرثها 
ًإما جاهال بأبسط األمور الرشعية، وأبدهها أنه كان : وذلك يعني

ومن كان كذلك، فهو ال يصلح .. وأوضحها، وبام يعرفه حتى الصبيان
وإجراء ملقام خالفة النبوة، الذي يفرض عليه تعليم الناس أحكام دينهم، 

فإن من جيهل هذه الواضحات .. أحكام اهللا فيهم وعليهم، وأخذهم هبا
 !كيف يمكن أن نثق بمعرفته باألمور الدقيقة والعميقة واملشتبهة عىل غريه؟

أنه غفل عن هذا احلكم، فإن الغفلة عن األمور : وال تصح دعوى
د إلجراء وال سيام إذا صاحب هذه الغفلة مبادرة وجه. البدهيية غري مقبولة

 ..احلكم املناقض لذلك األمر البدهيي والواضح
أن يرص عىل خمالفة القرآن، وعىل نقض حكم اهللا يف اإلرث : اخليار الثاين

عليها «حتى مع تنبيهه إليه، عىل رؤوس األشهاد، وبخطبة رنانة تنشئها 
 ..يف مقام التحدي له، واإلحتجاج عليه» السالم

التقوى، ومن اإللتزام بأحكام اهللا أنه ال يملك من : وذلك معناه
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 ..ورشائعه ما يردعه عن هذه املخالفة الرصحية والواضحة
صىل اهللا عليه «ومن كان كذلك ال يستحق أن جيلس جملس رسول اهللا 

 .، وحيكم باسمه»وآله
كام أن الناس سوف يشعرون أنه غري مأمون عىل أمواهلم، فهل يأمنونه 

 !عىل أعراضهم ودمائهم؟
أن الكلمة التي أطلقها أبو بكر ونسبها إىل رسول :  من الواضحعىل أن

نحن معارش : فإن قوله.. ال تدل عىل مطلوبه.. »صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
إنام اقتطعه من حديث، أريد به بيان زهد األنبياء بالدنيا، . األنبياء ال نورث

 .. وأهنم مل يأتوا جلمع األموال، وخزهنا، ثم توريثها ألحفادهم
ًنحن معارش األنبياء ال نورث درمها وال دينارا، «: والعبارة هي التالية ً

 .»ًوالذهبا وال فضة
وهذه العبارة ال تنايف أصل مرشوعية التوارث بني األنبياء وعوائلهم، 

ًفهب يل من لدنك وليا..{: ولذا دعا زكريا ربه، فقال َ ِّ ِ َِ ْ َْ ْ ُ َ ِيرثني ويرث من آل  َ َ ْ َِ ُِ ُِ َِ َ
ُيعقو ْ ًب واجعله رب رضياَ ّْ َ َِ ِّ ُ َ ْ َ  . وهو إنام يدل عىل إرث املال.)١(}َ

 ..، إنام هي إضافة تفرد هبا أبو بكر»ما تركناه صدقة«: وعبارة
صىل اهللا عليه «وحتى لو كانت هذه العبارة ثابتة من قول رسول اهللا 

ّ، فإهنا ال تدل عىل مطلوب أيب بكر»وآله ّ .. 
ّينشئ التصدق بنفس هذه الكلمة، » ه وآلهصىل اهللا علي«ّإنه : فقد يقال

                                     
 .مريممن سورة  ٦ و ٥تان  اآلي)١(
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ّونحن نستبعد ذلك، ألنه تكلم بصيغة اجلمع، ومل يقل  ..ما تركته صدقة: ّ
إن ما : خيرب عن مجيع األنبياء، فيقول» صىل اهللا عليه وآله«أنه : واألظهر

 .يرتكونه يكون صدقة
ّوصيه، ّفإن كان األمر كذلك، فالصدقة التي يرتكها امليت يكون أمرها إىل 

ّوويص .. ّوهو الذي يرشف عىل إنفاقها يف مواردها، أو إيصاهلا إىل مستحقيها
ّكام رصحت به . »عليه السالم«ّخصوص عيل : هو» صىل اهللا عليه وآله«ّالنبي 

 .النصوص الكثرية عند السنّة والشيعة
وال تدخل الصدقات يف دائرة اختصاص احلاكم، وال يعود أمرها إليه، 

 !  أبو بكر عىل وضع يده عليها؟ّفلامذا يرص
ّأن األنبياء ال : فإن كان املراد. بالنصب» صدقة«: وإن قرئت كلمة

 .. ّيورثون الصدقات التي يرتكوهنا بعدهم
إذ ال بد من إثبات كونه قد تصدق . ًفذلك ال يفيد أبا بكر يف يشء أيضا

 .. هبا يف حال حياته
نبياء صدقة ـ فاألمر يصبح وإن كان املراد نفي أن يكون ما يرتكه األ

 .أوضح وأرصح
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  :الفصل اخلامس
 

  !! األوانت بعد فوا..األنصار
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  : حركة األنصار خنقت قبل والدتها
وحدثنا حممد بن موسى األنصاري املعروف بابن خمرمة، : قال الزبري

 عبد الرمحن بن عوف الزهري، ن سعد بن إبراهيم بنحدثني إبراهيم ب: قال
 :قال

 واستقر أمره، ندم قوم كثري من األنصار عىل بيعته، ،ا بويع أبو بكرمل
بن أيب طالب، وهتفوا باسمه، وإنه يف  ، وذكروا عيلًوالم بعضهم بعضا

 .داره مل خيرج إليهم، وجزع لذلك املهاجرون، وكثر يف ذلك الكالم
عىل األنصار نفر فيهم، وهم سهيل بن عمرو، أحد وكان أشد قريش 

 . وعكرمة بن أيب جهل املخزوميان،بنى عامر بن لؤي، واحلارث بن هشام
، ثم »صىل اهللا عليه وآله«وهؤالء أرشاف قريش الذين حاربوا النبي 
 .دخلوا يف االسالم، وكلهم موتور قد وتره األنصار
 .وم بدرأما سهيل بن عمرو فأرسه مالك بن الدخشم ي

وأما احلارث بن هشام، فرضبه عروة بن عمرو، فجرحه يوم بدر، وهو 
 . فار عن أخيه

وأما عكرمة بن أيب جهل، فقتل أباه ابنا عفراء، وسلبه درعه يوم بدر 
 .  وىف أنفسهم ذلك،زياد بن لبيد
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 :فقام سهيل بن عمرو فقال، فلام اعتزلت األنصار جتمع هؤالء
القوم قد سامهم اهللا األنصار، وأثنى عليهم يا معرش قريش، إن هؤالء 

 ،يف القرآن، فلهم بذلك حظ عظيم، وشأن غالب، وقد دعوا إىل أنفسهم
 يف بيته لو شاء لردهم، فادعوهم إىل صاحبكم وإىل عيل بن أيب طالب، وعيل

وإىل جتديد بيعته، فإن أجابوكم وإال قاتلوهم، فواهللا إين ألرجو اهللا أن 
 .  نرصتم هبمينرصكم عليهم كام

إن يكن األنصار تبوأت الدار وااليامن : ثم قام احلارث بن هشام، فقال
 إىل دورهم من دورنا، »صىل اهللا عليه وآله«من قبل، ونقلوا رسول اهللا 

، وكفونا العمل، )١(فآووا ونرصوا، ثم ما رضوا حتى قاسمونا األموال
 مما وسموا به، وليس فإهنم قد هلجوا بأمر إن ثبتوا عليه، فإهنم قد خرجوا

بيننا وبينهم معاتبة إال السيف، وإن نزعوا عنه فقد فعلوا األوىل هبم 
 . واملظنون معهم

صىل اهللا «واهللا لوال قول رسول اهللا : ثم قام عكرمة بن أيب جهل، فقال
 ،ما أنكرنا إمرة األنصار، ولكانوا هلا أهال) األئمة من قريش: (»عليه وآله

يه وال خيار، وقد عجلت األنصار علينا، واهللا ما ولكنه قول ال شك ف
مر وال أخرجناهم من الشورى، وإن الذي هم فيه من قبضنا عليهم األ

 .  ونزغات الشيطان، وماال يبلغه املنى، وال حيمله االمل،فلتات األمور

                                     
 ٦ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج١٦٢ ص٣ مواقف الشيعة لألمحدي امليانجي ج)١(

  .٢٤ص



  ٣٣٥                         !!..                                          بعد فوات األوان.. األنصار: الفصل اخلامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أعذروا إىل القوم، فإن أبوا فقاتلوهم، فواهللا لو مل يبق من قريش كلها 
 . ري اهللا هذا االمر فيهإال رجل واحد لص

يا معرش قريش، إنه ليس : وحرض أبو سفيان بن حرب، فقال: قال
لألنصار أن يتفضلوا عىل الناس حتى يقروا بفضلنا عليهم، فإن تفضلوا 

 واال فحسبهم حيث انتهى هبم، وأيم اهللا لئن بطروا ،فحسبنا حيث انتهى هبا
 . عليهنام كام رضبوااملعيشة، وكفروا النعمة، لنرضبنهم عىل االسال

 .  وتطيعه األنصار،فأما عيل بن أيب طالب فأهل واهللا أن يسود عىل قريش
فلام بلغ األنصار قول هؤالء الرهط قام خطيبهم ثابت بن قيس بن 

يا معرش األنصار، إنام يكرب عليكم هذا القول لو قاله أهل : شامس فقال
 سيام من أقوام كلهم موتور، الدين من قريش، فأما إذا كان من أهل الدنيا ال

فال يكربن عليكم، إنام الرأي والقول مع األخيار املهاجرين، فإن تكلمت 
رجال قريش، الذين هم أهل اآلخرة مثل كالم هؤالء، فعند ذلك قولوا ما 

 .)١( وإال فامسكوا،أحببتم
 : ونقول

بام ، غري أننا نحب تذكري القارئ النصال حاجة بنا إىل التعليق عىل هذا 
 :ييل

  :×سم علي ا بهتاف األنصار
سم سعد بن اإن األنصار حني ندموا عىل بيعة أيب بكر، مل هيتفوا ب

                                     
 .٢٥ ص٦لبالغة للمعتزيل ج رشح هنج ا)١(
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سم أي كان من األنصار، أو املهاجرين، ا وال ب،عبادة، حتى اخلزرج منهم
هو » عليه السالم «ه ألن، دون سواه،»عليه السالم«سم عيل ابل هتفوا ب

هو الذي و عليه، باإلمامة واخلالفةوية اآليات والنصوص النبالذي سمعوا 
ًنصبه هلم يف غدير خم يف حجة الوداع إماما ووليا  وبايعوه، وقال له بعض ،ً

 : من انقلب عليه
ٍبخ بخ لك يا عيل، لقد أصبحت موالي وموىل كل مؤمن ومؤمنة ٍ.. 

أن يكتب له بذلك قبيل موته، فاهتمه » صىل اهللا عليه وآله«وأراد 
ن شمر عن ساعد اجلد لتشييد بيعة صاحبه، وثم هاجم بيته ُباهلجر، بعض م

فكان أن هتفوا باسمه دون سواه، ألنه هو الذي يملك كل املواصفات 
 ..املقبولة واملعقولة، واملرضية ملقام اإلمامة، وخالفة النبوة

 هو الذي ظهر أنه ال هيتم إال برضا اهللا ورضا» عليه السالم«وألنه 
وقتل ولده، وأحرق بيته، ، وهتكت حرمته،  ولو هوجم بيته،رسوله

ًورضبت زوجته، وهي سيدة نساء العاملني، رضبا يودي هبا املوت ولو بعد 
رغم أنه قالع باب خيرب، وهازم األحزاب، ونرص اهللا نبيه بيده يوم .. حني

 ..بدر وأحد، والنضري، وقريظة وذات السالسل، ويوم حنني وغري ذلك
  :ه مل خيرج إىل مؤيدي×علي 

، »عليه السالم«بأن األنصار هتفوا بإسم عيل : وقد رصحت الرواية
 .التزم داره، ومل خيرج إليهم» عليه السالم«ولكنه 

 : وهذا معناه
ًأن ندم األنصار كان متأخرا، وأن هتافهم بإسمه ال إنه كان يعلم : ألف
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ًيفيد اآلن شيئا، ألن نقض ما أبرم لن يكون ميسورا إال اء،  إذا سفكت الدمً
 .ًوقتل الناس بعضهم بعضا، وثارت الفتن، وبثت األحقاد

 .يريد لألمة أن ال تقع فيه» عليه السالم«وهذا هو املحذور الذي كان 
يدلل عىل أنه مل يكن هو الذي » عليه السالم«إن هذا اإلعتكاف منه : ب

دبر هذا الذي جرى من األنصار، بل كان مبادرة عفوية، وجمرد صحوة ضمري 
 . فال داعي إلصطياد أهل األهواء، وصناع الفتن باملاء العكرمنهم،
ًإنه يدل أيضا عىل أنه ال يريد هلذه احلركة أن تتنامى إىل احلد الذي : ج

 . توجب املزيد من تعقيد األمورتوجد بسببها مشكلة
 لشعورهم ؤديكام أنه ال يريد أن يواجه األنصار بالرد والرفض امل

شعور نبيل الذي دفعهم هلذا املوقف ورهم بالفشل واخليبة، ألن شع
األنصار، بل هو خطأ  ليس ة هذا الشعور لكن املانع من جمارا،ومريض هللا

ولو بقيمة إحراق األخرض به، إرصار املتشبثني باحلكم عىل اإلحتفاظ هو 
 ..واليابس

  :جزع املهاجرين
 ..أن املهاجرين جزعوا حلركة األنصار هذه: وتقدم

ّأهنم توقعوا أن تنجر األمور إىل نزاع مسلح يكلفهم وسبب هذا اجلزع 
ًأثامنا باهظة جدا، ثم ال يعلم إال اهللا ماذا ستكون النتائج ً.. 

إن كان أكثرهم يؤيد أبا بكر، ويلتزم بالدفاع عن موقعه، وواملهاجرون 
 :ولكن املشكلة بالنسبة إليهم هي
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 حميطهم الذي أهنم ليسوا يف بالدهم، وال بني عشائرهم وال يف: ًأوال
 .نشأوا فيه
 .واهلاشميني» عليه السالم« خيشون صولة عيل مإهن: ًثانيا
عليه «الصحابة سيكونون مع عيل وكبار إهنم يعلمون أن خيار : ًثالثا

 ..»السالم
  :القريشيني، واألنصارمتبادلة بني أقوال 
مع  أن القريشيني الثالثة الذين كانوا يدبرون للحرب :يالحظ: ألف

حني اعتزل يف  »عليه السالم«ً أن عليا :باإلضافة إىل أهنم ظنواصار، األن
فظنوا أنه انسحب، وخرج عن دائرة التحدي ذاهلني عن أن اعتزاله بيته، 

 املجال ل عىل الغارب، وأن يفسحبنه يريد أن يلقي احلهذا ليس معناه أ
 .لقريش لكي توقع باألنصار

هلاشميني، وخيار الصحابة  ومجيع من معه من ا»عليه السالم« فإنه
، رتفون بفضل األنصار، وعظيم منزلتهم، وبالغ أثرهمعيو وسواهم يقرون

 ..وال يمكن التفريط هبم يف الساعات احلرجة
، »عليه السالم« أن األنصار هيتفون بإسم عيل :والالفت هنا: ب

إهنم : تهموهنم بأهنمولكن هؤالء القرشيني ـ وعىل رأسهم سهيل بن عمر ي
ًربون دعوهتم هذه نقضا لبيعتهم أبا بكر، فيحتاجون ت ويع،ا إىل أنفسهمدعو

 .البيعةهذه إىل جتديد 
ويعترب احلارث بن هشام أن دعوة األنصار هذه حتبط عمل : ج
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.. األنصار، وتسقط كل فضائلهم، وتضيع أعامهلم يف خدمة هذا الدين
 .وا مما وسموا بهفإهنم هلجوا بأمر إن ثبتوا عليه، فإهنم قد خرج: حيث قال

ولكنه نيس قول أمري .. عكرمة حيتج بحديث األئمة من قريشإن : د
 .. احتجوا بالشجرة، وأضاعوا الثمرة:»عليه السالم«املؤمنني 
  َّ وبني،الضابطة ـ األنصارخطيب  ثابت بن قيس لقد حدد: هـ
لهم وهو أن هؤالء الذين تكلموا بام تكلموا به هم أهل الدنيا، وك.. املعيار
 ..فال عربة بأقواهلم.. موتور

فإن .. والعربة إنام هي بأقوال األخيار، وأهل اآلخرة من املهاجرين
تكلموا بام تكلم به أهل الدنيا، فمعنى ذلك أن املعايري أصبحت مفقودة، 

وإن قالوا ما يمليه عليهم العقل والرشع والدين .. والضوابط غري موجودة
ع أهل الدنيا، وال جتاروهم الكالم، فإهنم فاقبلوا منهم، وال تنساقوا م

 .يسوقونكم إىل أجواء العصبية اجلاهلية، ومنطق أهل األهواء
  :ال جنيبك إال أن يأمرنا أبو احلسن

التفت فرأى «وحني هتجم عمرو بن العاص عىل األنصار يف املسجد 
ولة التي بني ولد ؤندم عىل قوله، للخفالفضل بن العباس بن عبد املطلب، 

، وهتتف باسمه ًنت تعظم عليابد املطلب وبني األنصار، والن األنصار كاع
 .حينئذ

يا عمرو، إنه ليس لنا أن نكتم ما سمعنا منك، وليس لنا : فقال الفضل
 .  إال أن يأمرنا فنفعل،أن نجيبك، وأبو احلسن شاهد باملدينة
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 آذى :، وقالًاو وشتم عمر،ثم رجع الفضل إىل عيل فحدثه، فغضب
 وتكلم ، ورسوله، ثم قام فأتى املسجد، فاجتمع إليه كثري من قريشاهللا

 : مغضبا، فقال
يا معرش قريش، إن حب األنصار إيامن، وبغضهم نفاق، وقد قضوا ما 
عليهم، وبقى ما عليكم، واذكروا أن اهللا رغب لنبيكم عن مكة، فنقله إىل 

يهم دارهم، فقاسمونا املدينة، وكره له قريشا، فنقله إىل األنصار، ثم قدمنا عل
 . وإيثار الفقريياألموال، وكفونا العمل، فرصنا منهم بني بذل الغن

 فوقونا بأنفسهم، وقد أنزل اهللا تعاىل فيهم آية من ،ثم حاربنا الناس
َوالذين تبوءوا الدار واإليامن ﴿: القرآن، مجع هلم فيها بني مخس نعم، فقال َ ِ َ َّ َ َ ََ َّ َُ ِ َّ

ُّمن قبلهم حيب ْ ِْ ِ ُِ ْ ِ ُون من هاجر إليهم وال جيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا َ ُ ُُ ِ َِّ َ َِ ًِ ََ َ ُ َ َ َ ْْ ْ ْ َ َِ ِ َ َ ِ
َويؤثرون عىل أنفسهم ولو كان هبم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك  ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ َ َُ َ ْ ُ َُ َّْ ْ َ َ َ ْ َ َ َُ َ ْ ْ ُ َُ ِ ِ َ َ َْ ِ َ

َهم املفلحون ُ ُِ ْ ُ ُ﴾)١(. 
امليت واحلي، ساء به  آذى فيه ًأال وإن عمرو بن العاص قد قام مقاما

 فاستحق من املستمع اجلواب، ومن الغائب املقت، . ورس به املوتور،الواتر
 . وإنه من أحب اهللا ورسوله أحب األنصار، فليكفف عمرو عنا نفسه

أهيا : فمشت قريش عند ذلك إىل عمرو بن العاص، فقالوا: قال الزبري
 .  فاكففالرجل، أما إذا غضب عيل

  :ًابت األنصاري خياطب قريشاوقال خزيمة بن ث

                                     
  . من سورة احلرش٩ اآلية )١(
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 )١(امحكـوبينكم قد طال حبل الت    ا ـوا ذات بيننـأيال قريش أصلح
 كـد فهر بن مالـا بعـري فينـوال خ    اـفال خري فيكم بعدنا فارفقوا بن

 )٢(وم فيه جب احلواركـان يـإذا ك    ة ـف طويلـكالنا عىل األعداء ك
 )٣(ففي ذكر ما قد كان مشى التساوك                 مـا ومنكـفال تذكروا ما كان من
 ،يا فضل، انرص األنصار بلسانك ويدك:  للفضلوقال عيل: قال الزبري

 :نك وإنك منهم، فقال الفضلفإهنم م
 كـــلـ اهللا فٌروــمـا عـد يـعـإن ت    ًاــاحشـ فًاالـقلت يا عمرو مق

 )٤(كــصبه ظبة السيف هلـن تـم    ع ــاطــف قـار سيـام األنصـإن
 ك ــلـوم احلـــي يـام اهللا فـهـوس    اــرهبـضـع مـاطـوف قـيـوس
 رتك ـــشـب ورزق مــزل رحـنـم    ه ــلـأه ن وآووا ـديـروا الـنص

 رك ــوت بــها إذا املــيـوا فــركـب    ارهاـت نـظـلـرب تــوإذا احل
فأسمعه شعره، ففرح به، » عليه السالم« ودخل الفضل عىل عيل

 ،ريت بك زنادي يا فضل، أنت شاعر قريش وفتاها، فأظهر شعركو: وقال
 .وابعث به إىل األنصار

                                     
  .اللجاج:  التامحك)١(
 .عظم عىل الظهر: كناية عن الشدة، واحلارك )٢(
  .امليش الضعيف: التساوك )٣(
  .حده: ظبة السيف )٤(



  ٩ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٣٤٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ال أحد جييب إال حسان احلسام: فلام بلغ ذلك األنصار، قالت
كيف : فبعثوا إىل حسان بن ثابت، فعرضوا عليه شعر الفضل، فقال

 . قوايفإن مل أحتر قوافيه فضحني، فرويدا حتى أقفو أثره يف ال! أصنع بجوابه
 :  وآله يكفك عن كل شئ فقالًأذكر عليا: فقال له خزيمة بن ثابت

 ن ـأيب حسـن كـا ومـسن عنـأبا ح    فه ـكـزاء بـا واجلـنـزى اهللا عـج
 ك ممتحن ـبـفصدرك مرشوح، وقل    هـت أهلـسبقت قريشا بالذي أن

 !مكانك هيهات اهلزال من السمن    زة ـن قريش أعـال مـنت رجـمت
 رسنـن الـني مـو البطـبمنزلة الدل    االسالم يف كل موطنوأنت من 

 ا التقوى وأحيا هبا اإلحن ـأمات هب    ةـغضبت لنا إذ قام عمرو بخطب
 م، والذي كان مل يكن ـهـملا كان من     فكنت املرجى من لؤي بن غالب

 ! ك من ومنـإليك ومن أوىل به من    ده ـا وعهـحفظت رسول اهللا فين
 اب وبالسنن ـهم بالكتـم منـلـوأع    ه ـيـدى ووصـألست أخاه يف اهل

 د عىل اليمن ـم بعـا ثـم علينـيـعظ    ة ـفحقك ما دامت بنجد وشيج
وبعثت األنصار هبذا الشعر إىل عيل بن أيب طالب، فخرج : قال الزبري

 : إىل املسجد، وقال ملن به من قريش وغريهم
ثنى عليهم يف الكتاب، ، فأًيا معرش قريش، إن اهللا جعل األنصار أنصارا

فال خري فيكم بعدهم، إنه ال يزال سفيه من سفهاء قريش وتره االسالم، 
 فاحشا فيذكر ً وفضل غريه عليه، يقوم مقاما،ودفعه عن احلق، وأطفأ رشفه

ن رسول األنصار، فاتقوا اهللا وارعوا حقهم، فواهللا لو زالوا لزلت معهم، أل



  ٣٤٣                         !!..                                          بعد فوات األوان.. األنصار: الفصل اخلامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»تمأزول معكم حيثام زل« :اهللا قال هلم
 .)١(ً صادقاًقلت قوال! رمحك اهللا يا أبا احلسن: ًفقال املسلمون مجيعا

 : ونقول
 : يستوقفنا هنا ما ييل

األنصار تعظم عليا × :  
وكأن املقصود أن .. ًبأن األنصار كانت تعظم عليا: رصحت الرواية

هذا التعظيم كان هو األمر الطبيعي لدى األنصار، ال من حيث أهنا تريد 
 .ه للخالفة أو ال تريدترشيح

وذلك عىل خالف أكثر املهاجرين الذين كانوا ينأون بأنفسهم عنه، 
عليه «ًوفقا ملا روي عنه .. ويسعون إىل تصغري قدره، واحلط من مقامه

اللهم عليك بقريش، فإهنم قطعوا رمحي، وأكفأوا إنائي، وصغروا : »السالم
 .)٢(عظيم منزلتي

                                     
  .٣٦ ص٦ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)١(
 )٢١٢(وقسم اخلطب رقم  )٣٦ ( الرسالة رقم)رشح عبدهب(هنج البالغة : راجع) ٢(

 ١١٩ص ٢ وج٩٦ ص٦ للمعتزيل جالبالغةرشح هنج  و)١٣٧ ( و)٣٢ (و
 وأنساب األرشاف ٤٣٠ و٤٢٩ و٤٥٤ ص٢ وج٣٠٩ ص١والغارات ج

 ٨ ج)ط قديم( بحار األنوار فام بعدها، و٧٤ ص٢ ج)بتحقيق املحمودي(
دراسات وبحوث : كتابناراجع و. ١٥٥ ص١واإلمامة والسياسة ج ٦٢١ص

 .طالع عىل مصادر أخرى لإل١٧٦ و١٧٥ ص١اريخ واإلسالم جيف الت
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  : العباسال إىل ×الفضل يرجع إىل علي 
 : ًأموراهنا وقد الحظنا 
أباه هو مرجعيته، وليس » عليه السالم«ًأنه يرى أن عليا : أحدها

، وهو »عليه السالم«العباس بن عبد املطلب، مع أن العباس أسن من عيل 
 .والد الفضل هذا و»عليه السالم«عم عيل 

 من إن ما يثري اإلعجاب واإلكبار هو هذه اإلنضباطية التامة: الثاين
، فال يترصفون من عند أنفسهم، »عليه السالم«قبل أصحاب أمري املؤمنني 

وال يرتكون إلنفعاالهتم أن تستأثر بمواقفهم، أو أن ختل هبذا اإلنضباط 
 ..الصارموالدقيق 

فسالم اهللا عليك يا أمري املؤمنني وعىل من علمتهم، وربيتهم، وهديتهم 
 ..ورمحة اهللا وبركاته

صادقون ورصحيون حتى مع » عليه السالم«به إن أصحا: الثالث
 ..مناوئيهم، وال هيابون أن خيربوهم بأهنم سوف يبلغون قادهتم بام كان منهم

وهذا الصدق وهذه الرصاحة، مسؤولية ورسالة وقيمة ال حيملها وال 
 الذين حيرتمون ، والشجعان من الرجال،يؤدهيا إال أهلها من األحرار
م التزاإل ، ومنهاحتى عىل أعدائهمقيمهم وا أنفسهم، ويريدون أن يفرض

اإلنسان  يعطيًمنهجا، ، وأن يروا ذلك قيمة ويتخذوه الصدق والرصاحةب
 .والقيمةمن اإلحرتام ًقدرا 

 الإن هذا األمر الذي جيري بني عمرو بن العاص واألنصار : الرابع
 بل هو مسألة مساجالت يف  بحسب الظاهر،»عليه السالم«بعيل له ربط 
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مر خيص الفريقني، من حيث تنافسهام يف أمر اخلالفة ورصاعهام عىل أ
 وال يف كالم ،يف كالم ابن العاص» عليه السالم« ومل يذكر عيل ،النفوذ

غريه، فلامذا يريد الفضل أن يبلغه بام جيري، وبام سمعه من عمرو بن 
  !؟العاص

  ! يف هذا األمر؟»عليه السالم«ال شأن لعيل : وملاذا مل يقل ابن العاص للفضل
أليس سبب ذلك أهنم يرون أن لعيل احلق يف التدخل لنرصة كل 

وأن يتصدى للفتنة التي يريد أن يثريها .. ، وتأييد احلق لكل ذي حقمظلوم
 !؟.أي كان من الناس

  : عن األنصار×دفاع علي 
 ععن األنصار حني بدا أن الرصا» عليه السالم«وقد جاء دفاع عيل 

 قريش، ومل يكن هناك أي أثر لقضية أمري املؤمنني يف أصبح بينهم وبني
 أثر لوبدا أن عمرو بن العاص يريد أن ينكر كل فضل، بل ك.. البني

 إىل واحسنأن ينكر أن يكون األنصار قد ألألنصار يف نرصة اإلسالم، و
 ..ليهمهاجر إن قريش وسواها مم

الفضل بل هو يقلب احلقائق، وجيعل املهاجرين من قريش هم أهل 
ولنحن الذين أفسدنا عىل أنفسنا، أحرزناهم « :عىل األنصار، حتى ليقول

فلام جاز هلم  .من كل مكروه، وقدمناهم إىل كل حمبوب، حتى أمنوا اخلوف
 .»ذلك صغروا حقنا، ومل يراعوا ما أعظمنا من حقوقهم

أن هذا هو منطق التزوير حلقائق التاريخ، » عليه السالم«فلام رأى عيل 
 جعله ذريعة للظلم والتعدي، كان ال بد له من التصدي له، واإلعالن هبدف
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 ..بالنكري عليه
مل يتكلم بطريقة املنكر لكالم ابن العاص، » عليه السالم«أنه : والالفت
بل تكلم بطريقة املقرر للحقائق، والراوي هلا، واملرسل هلا .. أو املؤنب له

ًخر ال يزال مطالبا بواجبات إرسال املسلامت، ثم هو يرصح بأن الفريق اآل
 .مل ينجزها

 عىل البعد األخالقي يف تعامل األنصار مع »عليه السالم«وقد أكد 
 .آفاقهويف امتداد . قيمتهالقضايا، وأنه قد جتاوز احلدود يف رقيه، ويف 

بياناته، ورسم حركته وموقفه بطريقة اضطرت » عليه السالم«وقد ساق 
» عليه السالم« التصدي لعمرو بن العاص، ألنه ًقريشا نفسها ألن تبادر إىل

وضعها يف مأزق حقيقي، حني رصح باحلقائق الدامغة، بطريقة ال تسيغ ألحد 
التملص منها، إال إن كان يريد أن يتنكر ألبده البدهييات، وأوضح 
الواضحات، وال سيام يف األمور األخالقية والواقعية، ألن هذا التنكر سيلحق 

 ..ًلغا هي يف غنى عنهًبقريش رضرا با
  :أما إذا غضب علي فاكفف

وال يمكنها أن تقدم أي مربر .. وحني وجدت قريش نفسها يف مأزق
ختوفت من أن يؤدي سكوهتا .. معقول، أو مقبول هلذا التعدي عىل األنصار

له وهلم، » عليه السالم«عن عمرو بن العاص، ومن معه إىل تصدي عيل 
 .لومًدفاعا عن احلق، ونرصة للمظ

 معناه انحياز بني هاشم،  لألنصار ضدها»عليه السالم «وانحياز عيل
، فبادرت إىل الرتاجع خطوة إىل يار من الصحابة بجميع فئاهتم معهواألخ
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، الوراء، ولكنها مل تعرتف باخلطأ، بل اكتفت باإلعالن عن دافعها للرتاجع
هيا الرجل، أ: ، فقالوا البن العاص»عليه السالم«هو أن ال يغضب عيل و

 ..فاكففعيل أما إذا غضب 
مل يكن » عليه السالم« ولكنه ،وهذا وإن كان يف حد نفسه غري كاف

 ..جلم الطوفان، ودرء الفتنة، ولو هبذا املقداريريد أكثر من 
  :الفضل ينصر األنصار بلسانه

من الفضل أن ينرص األنصار بلسانه، فإنه » عليه السالم«وقد طلب 
 .نعتقد أن املقصود هبذا التعبري هو أهنم أهل مرام واحدو.. منهم وهم منه

 .ًوهناك أيضا قواسم مشرتكة من حيث األخوة اإليامنية، وسالمة الطوية
يف مقابل الفئة األخرى التي وإن .. واشرتاك يف الغايات واألهداف الكربى

كان الفضل منها يف نسبه، وهم عشريته، وعصبته، ولكنه غريب عنهم يف 
 . قيمه، ويف سلوكه، ويف أهدافه وغاياتهفكره ويف

 واملحرك ،فاملحرك له هو رضا اهللا، وهدفه احلفاظ عىل الدين وأهله
 وأهواؤهم، وأهدافهم هي احلصول عىل الدنيا بأي ،هلم هو طموحاهتم

  .قيمة كانت
  :×يكفيك ذكر علي 

 :وعن شعر الفضل نقول
قد منح » عليه السالم«ً نتوقعه هو أن عليا نكنإن األمر الذي مل  ـ ١

 مع أننا إذا راجعنا الكتب ..الفضل بن العباس وسام شاعر قريش وفتاها
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وال . جتاهلهم الواضح للفضل وشعره: املهتمة بالشعر العريب نالحظ
 .حاجة إىل بيان دوافعهم إىل هذا التجاهل

ظهرت دالئل واقعية هذا الوسام من حتري حسان بن ثابت يف لقد  ـ ٢
حتى أشاروا عليه :  وإظهار عجزه عن جماراته،شعر الفضلاجلواب عن 

بأن يتحاشى ذلك، ويكتفي بطرح موضوع آخر يف شعره، ال يتصل بشعر 
 ..وهكذا كان.. الفضل
أن يقترص يف شعره عىل  مشورة خزيمة بن ثابت عىل حسان بإن ـ ٣

 دل عىلت.. كفيه عن كل يشء، فإنه ي»عليه السالم«مدح أمري املؤمنني عيل 
عظمة أمري املؤمنني، التي كانت قريش تسعى للتعتيم عليها قدر اإلمكان، 

 ..»عليه السالم«كام تقدم يف كالمه 
ًسبق قريشا بالفضل » عليه السالم«ً أن عليا :ورد يف شعر حسان ـ ٤
وهم بالنسبة إليه بمثابة الفاقد .. ومتنى رجال من قريش نيل مقامه.. واملقام

 ..ن السمنمن الواجد، واهلزال م
ًورد يف شعر حسان أيضا أن عليا أخو النبي  ـ ٥ » صىل اهللا عليه وآله«ً

 ..ووصيه، وأعلمهم بالكتاب وبالسنن
  :لو زالوا لزلت معهم
ًلقريش حاسام وحازما» عليه السالم«وقد جاء هتديد عيل  ً مؤيدا ،ً

هده وال بعالذي ال خييس بوعده، » عليه السالم «وعيل..  تعاىلبالقسم باهللا
فكيف إذا كان هذا اليمني عىل فعل أمر كان . !!حينث بيمينهال يمكن أن 

 فقد قال هلم بعد أن استنكر ظلم ،قد قرره» صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
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فاتقوا «: ل غريه عليهَّسفهاء قريش املوتورين، ومن أطفأ اهللا رشفه، وفض
: ن رسول اهللا قال هلماهللا، وارعوا حقهم، فواهللا لو زالوا لزلت معهم، أل

 ..أزول معكم حيث زلتم
ًرمحك اهللا يا أبا احلسن، قلت قوال صادقا: ًفقال املسلمون مجيعا ً.. 

فاضطر عمرو بن العاص إىل اخلروج من املدينة حتى ريض عنه عيل 
 .واملهاجرون
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  :الفهارس
 

   ـ الفهرس اإلمجايل١           
   ـ الفهرس التفصيلي٢          
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   ـ الفهرس اإلمجايل١
 

  ٥٠ ـ ٥......!وكيف غسل؟.. ’أين مات النبي  :الفصل الثالث

  ٩٠ ـ ٥١.....................والدفن.. والصالة.. التكفني :الفصل الرابع

  ١١٤ ـ ٩١.......’وت النبي أحداث تتصل بم :الفصل اخلامس

  ١٣٢ ـ ١١٥........................بروايتهم.. السقيفة :دسالفصل السا

  ١٧٤ ـ ١٣٣.......................حتت املجهر.. السقيفة :الفصل السابع

  ×إىل بيعة علي .. ’من وفاة النيب  :القسم الثاين

  !كيف حدث اإلنقالب؟ : األولالباب

  ٢١٦ ـ ١٧٩.......................اخلالفة يف إطارها العام :الفصل األول

  ٢٨٠ ـ ٢١٧........................هكذا حدث اإلنقالب :الفصل الثاين

  ٣٠٤ ـ ٢٨١................................طلب النرصة :الفصل الثالث

  ٣٣٠ ـ ٣٠٥...........................اإلحتجاج.. البيعة :الفصل الرابع

  ٣٤٩ ـ ٣٣١..............!!بعد فوات األوان.. األنصار :الفصل اخلامس

  ٣٦٣ ـ٣٥٠...................................................:الفهارس
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   ـ الفهرس التفصيلي٢
 

  !وكيف غسل؟.. ’أين مات النبي  :الفصل الثالث

  ٧.................................:’ يف مرض النبي ×عيل 
  ٩.................:’ يدخل ملك املوت عىل الرسول ×عيل 

  ١٢.......................:÷ مات يف بيت الزهراء ’النبي 

  ١٣.........................:× مات عىل صدر عيل ’النبي 

  ١٨................................................:يغسل كل نبي وصيه

  ١٩...........................................: يطرد الشيطان×عيل 

  ٢١........................................:’تغسيل رسول اهللا 

  ٢٦...........................: وحده’ يغسل النبي ×عيل 

  ٣٦.........................................:’رؤية عورة النبي 

  ٤٣............................................:×إفرتاؤهم عىل عيل 

  ٤٦............................:’نصوص أخرى حول تغسيله 

  ٤٧...........................:’تضان فضل بن عباس للنبي إح

  ٤٩......................: بلسانه’ يمسح عني النبي ×عيل 
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  ٥٠....................................................:غسل مس امليت

   ..والدفن.. والصالة.. التكفني :الفصل الرابع

  ٥٣.............................................:’حنوط النبي 

  ٥٤........................................:’تكفني رسول اهللا 

  ٥٦.............................: وحده’ كفن النبي ×عيل 

  ٦٣......................................................:تناقض موهوم

  ٦٣...................................:’الصالة عىل رسول اهللا 

  ٦٨.............................:’صالة أهل السقيفة عىل النبي 

  ٧٠......................................:^صالة عيل وأهل البيت 

  ٧٤...............: يف الرواية والتاريخ’إجراءات دفن الرسول 

  ٧٩...............................:’أبو طلحة يلحد رسول اهللا 

  ٨٠................................:’أبو عبيدة مل يلحد الرسول 

  ٨١.....................:× غري عيل ’مل ينزل يف حفرة النبي 

  ٨٢............................................:’قرب رسول اهللا 

  ٨٤............................:’هل نزل املغرية يف قرب الرسول 

  ٨٥............................................: يكذب املغرية×عيل 

   ..’أحداث تتصل بموت النبي  :الفصل اخلامس

  ٩٣.................................: عىل أبيها‘عيل وحزن الزهراء 

  ٩٤.....................................:’اجلزع عىل رسول اهللا 
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  ٩٥................................................:اجلزع قبيح إال عليك

  ٩٨...........................:’أبو بكر ال حيزن ملوت الرسول 

  ٩٩.................................:’تعزية اخلرض برسول اهللا 

  ١٠١..................:’األنصار الذين حرضوا دفن رسول اهللا 

  ١٠٢.............................................................:إشـارة

  ١٠٢............................................:الصدمة الكربى لعائشة

  ١٠٦........................................!:؟’ن النبي أين دف

  ١٠٧.......................................:’حديث سم النبي 

   ..بروايتهم.. السقيفة :الفصل السادس

  ١١٧..................................................:واخلالفة.. قريش

  ١١٧.........................................:األنصار يراقبون األحداث

  ١١٩.........................................:ف األنصارمن جتليات خو

  ١٢٠..........................................:أحداث السقيفة بروايتهم

  ١٣١...............................................:توضيح بضع كلامت

   ..حتت املجهر.. السقيفة :الفصل السابع

  ١٣٥................................:’عمر ينكر موت الرسول 

  ١٣٧..........................................!: ـ ملاذا يف السنح؟١          

  ١٣٨.........................................: ـ معلومات عمرية٢          

  ١٣٩..........................................: ـ صالحيات عمر٣          
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  ١٣٩....................................!: ـ ملاذا فعل عمر ذلك؟٤          

َ ـ أفإن مات أو قتل٥           ُ ْ َِ ْ َ ََ َ ِ:.........................................١٤٠  

  ١٤٠...............................................:الشيخان إىل السقيفة

  ١٤٢.............................................:هتديدات عمر لألنصار

  ١٤٣........................................: حيارب بالشائعة×عيل 

  ١٤٥...........................................:×اإلفتئات عىل عيل 

  ١٤٦..............................:وأبو بكر زاهد..  ـ عيل متمرد١          

  ١٤٧.......................................:× ـ هذا هو عيل ٢          

  ١٤٨....................................: ـ إكراه الناس عىل البيعة٣          

  ١٤٩..................................: ـ إشفاق أيب بكر من الفتنة٤          

  ١٥٠.......................................: ـ أبو بكر هو األقوى٥          

  ١٥١.............................: ـ صالة أيب بكر، وحديث الغار٦          

  ١٥١................................................:التدليس غري املقبول

  ١٥٣......................................................:خطبة أيب بكر

  ١٥٦............................................ً:وعمر بن اخلطاب أيضا

  ١٥٨..............................................:الذين مل يبايعوا أبا بكر

  ١٥٩...................................................:بيعة أيب بكر فلتة

  ١٦٠.............................................:اإلكراه يف بيعة أيب بكر

  ١٦٧.........................:كبس الناس يف بيوهتم، وأربعة آالف مقاتل



  ٣٥٩                         ..                                                                                                       الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ×إىل بيعة علي .. ’من وفاة النيب  :القسم الثاين

  !كيف حدث اإلنقالب؟ :الباب األول

   ..اخلالفة يف إطارها العام :الفصل األول

  ١٨١...................................................:مصدر السلطات

  ١٨٥..........................................:السقيفة تدبري سابق خفي

  ١٨٨...................................: وسام له×ما جرى عىل عيل 

  ١٩٠................................!:’ ليتني سألت رسول اهللا

  ١٩٣...................................:أبو بكر بني اهلاشميني واألمويني

ّا ألننا أخرنا عن املشاورةغضبن ّ:.....................................١٩٥  

  ١٩٨....................................................:الفزاعة.. الفتنة

  ٢٠١..........................................: ال يقيل أبا بكر×عيل 

  ٢٠٣.............................................!:؟×ملاذا أبعد عيل 

  ٢٠٥........................................:!؟×ملاذا مل حيارهبم عيل 

  ٢١٠..................................................!:هل هذا تناقض؟

  ٢١١..............................................:لو كان األنصار شيعة

  هكـذا حـدث اإلنقـالب :الفصل الثاين

  ٢١٩........................................: حمور اإلهتاممات×عيل 

  ٢٢٠..................................:÷الذين كانوا يف بيت فاطمة 



  ٩ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٣٦٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٢٤....................................:مالحظات ووقفات مع ما تقدم

  ٢٢٧....................................:÷اهلجوم عىل بيت الزهراء 

  ٢٣٦.........................................: عىل البيعة×إكراه عيل 

  ٢٣٧..............................: هتددهم بالدعاء عليهم÷فاطمه 

  ٢٤٠..............................................:الناس اختاروا أبا بكر

  ٢٤٢.................................:×لسنا يف يشء حتى يبايع عيل 

  ٢٤٣.................................:’أجب خليفة رسول اهللا 

  ٢٤٥........................:’ما أرسع ما كذبتم عىل رسول اهللا 

  ٢٤٦..................................................:اهلروب إىل األمام

  ٢٤٧...................................:»أمري املؤمنني«اإلغارة عىل لقب 

  ٢٥١............................................:×يريدون قتل عيل 

  ٢٥١......................................................:بطش السلطة

  ٢٥٢..................................................:خلني آتيك برأسه

  ٢٦٠............................................:ّ خيار مر×قتل عيل 

  ٢٦١....................................................:إحالة ال بد منها

  ٢٦٣...................................................:عمر هو األعنف

  ٢٦٥...........................................................:باهبا بايب

  ٢٦٦................................................:ال بد من اإلستئذان

  ٢٦٧..........................................!:ملاذا التهديد واإلحراق؟



  ٣٦١                         ..                                                                                                       الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٦٧.................................................!:متى رضهبا قنفذ؟

  ٢٦٨...................................................ًعمر ال يغرم قنفذا

  ٢٧٠................................................:لو وقع سيفي بيدي

  ٢٧١.................................................:أما أخو رسوله فال

  ٢٧١....................................:حديث الغدير، وحديث أيب بكر

  ٢٧٧.......................................................:ال بيعة ملكره

  ٢٧٨...............................!: رأسها؟÷هل تكشف الزهراء 

  ٢٧٩................................................:أرجع واصرب.. إذن

  طلب النرصة :الفصل الثالث

  ٢٨٣.....................................................:بيعة بني هاشم

  ٢٨٨...................................................:كرس سيف الزبري

  ٢٩٠.............................................:×كرس سيف عيل 

  ٢٩٢...............................................:×إستدالل عيل 

  ٢٩٤...............................:×موقف عمر من استدالل عيل 

  ٢٩٥.........................................:اعرتاف أيب عبيدة وتربيراته

  ٢٩٧..............................: يف طلب النرصة‘الزهراء وعيل 

  ٣٠٠..............................................!:من هم املستجيبون؟

  ٣٠١..............................................:مضت بيعتنا أليب بكر

  ٣٠٢.................................................:الكثرة دليل معاوية



  ٩ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٣٦٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٠٢......................................................:تشنيع معاوية

   ..اإلحتجاج.. البيعة :الفصل الرابع

  ٣٠٧.................................:×لو صحت روايات بيعة عيل 

  ٣٠٩.............................................!:؟×متى بايع عيل 

  ٣١٣...............................................:كل إمام يف عنقه بيعة

  ٣١٤..........................................: يعرتف بالبيعة×عيل 

  ٣١٦...................................................:×إقتياد عيل 

  ٣١٩....................................!: بالنص؟×هل احتج عيل 

  ٣٢٣..............................!: بالغدير؟÷ملاذا مل حتتج الزهراء 

  ٣٢٦..........................: واإلحتجاج بالنص÷خطبة الزهراء 

   !!بعد فوات األوان.. األنصار :الفصل اخلامس

  ٣٣٣..................................:حركة األنصار خنقت قبل والدهتا

  ٣٣٥....................................:×هتاف األنصار باسم عيل 

  ٣٣٦......................................: مل خيرج إىل مؤيديه×عيل 

  ٣٣٧....................................................:جزع املهاجرين

  ٣٣٨.............................:أقوال متبادلة بني القريشيني، واألنصار

  ٣٣٩..................................:ال نجيبك إال أن يأمرنا أبو احلسن

  ٣٤٣.........................................:×ًاألنصار تعظم عليا 

  ٣٤٤.........................: ال إىل العباس× عيل الفضل يرجع إىل



  ٣٦٣                         ..                                                                                                       الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٤٥.......................................: عن األنصار×دفاع عيل 

  ٣٤٦..........................................:أما إذا غضب عيل فاكفف

  ٣٤٧.......................................:الفضل ينرص األنصار بلسانه

  ٣٤٧............................................:×يكفيك ذكر عيل 

  ٣٤٨...............................................:لو زالوا لزلت معهم

   :الفهارس

  ٣٥١.......................................... ـ الفهرس اإلمجايل١          

  ٣٥٣......................................... ـ الفهرس التفصييل٢          

 
 
 
 
 
 
 
 
 


