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  :محاس أيب سفيان
ما بال هذا األمر يف : »عليه السالم«أن أبا سفيان قال لعيل : وذكروا

ًلئن شئت ألمألهنا عليه خيال ورجاال:  واهللا)١(!أقل حي من قريش؟ ً. 
طاملا عاديت اإلسالم وأهله، يا أبا سفيان، : »عليه السالم«فقال عيل 

ًفلم ترضه بذاك شيئا، إنا وجدنا أبا بكر لذاك أهال ً)٢(. 
ملا اجتمع الناس عىل بيعة أيب بكر أقبل أبو سفيان وهو : ويف نص آخر

يا آل عبد مناف، فيم أبو . واهللا، إين ألرى عجاجة ال يطفئها إال دم: يقول
 !عيل والعباس؟: النأين األذ! أين املستضعفان؟! بكر من أموركم؟
 .أبا حسن، أبسط يدك حتى أبايعك: وقال

 .عليه» عليه السالم«فأبى عيل 

                                     
 . ستأيت مصادر هذه الرواية) ١(
 ٤٤٩ ص٢ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٠٩ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ٢(

مشق تاريخ مدينة د و٦٥٧ ص٥كنز العامل ج و٧٨ ص٣لحاكم جلاملستدرك و
الصوارم  و٣٢٦ و ٣٢٥ ص٢الكامل يف التاريخ ج: وراجع. ٤٦٥ ص٢٣ج

 .٢٥٤ ص٣الغدير ج و٢٨١املهرقة ص
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 :فجعل يتمثل بشعر املتلمس
ِولـن يـقـيـم عىل خسف يراد بـه ٍُ ُإال األذالن عــري احلــي والـوتـد    َ ّ ُ 
ِهذا عىل اخلسف معكوس برمتـه ُوذا يـشـج فـال يـبـكـي لـه أحـد    ٌِ ُ 

إنك ـ واهللا ـ ما أردت هبذا إال : ، وقال»عليه السالم« عيل فزجره: قال
ًالفتنة، وإنك ـ واهللا ـ طاملا بغيت لإلسالم رشا، ال حاجة لنا يف 

 .)١(نصيحتك
 :وجعل أبو سفيان يطوف يف أزقة املدينة ويقول

ُبني هاشم ال تطمعوا الناس فيكم  ّوال سـيـام تـيـم ابن مـرة أو عدي    ُ
ُ فـيـكم وإليـكـمفـمـا األمـر إال  ّولـيـس هلـا إال أبـو حـسن عــيل    ُ

صىل اهللا «وقد كان . ًإن هذا قدم، وهو فاعل رشا: فقال عمر أليب بكر
 .يستألفه عىل اإلسالم، فدع له ما بيده من الصدقة» عليه وآله

 .)٢(فريض أبو سفيان، وبايعه. ففعل

                                     
 ٢ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢١٠ وراجع ص٢٠٩ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ١(

 ٢٥٣ ص٣الغدير ج و٣٢٦ و ٣٢٥ ص٢ والكامل يف التاريخ ج٤٤٩ص
 يف الكتاب والسنة والتاريخ »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب و
 .٥٤ ص٣ج

 يف الكتاب »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و٢٥٤ ص٣الغدير ج) ٢(
= ٢ج) ط أخرى( و ٢٧١ص ٣جد ـد الفريـالعق وعن ٥٧ ص٣والسنة والتاريخ ج
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 :ونقول
 :يةإننا نكتفي هنا باإلشارة إىل األمور التال

  :األمر يف أقل حي من قريش
وصف أيب سفيان لقوم أيب : إن أول ما يطالعنا يف النصوص املتقدمة

 ..بكر بأهنم أقل حي من قريش
أن يد السياسة والعصبيات املذهبية قد تالعبت يف هذا : ويبدو لنا

صىل اهللا عليه «الصحيح من سرية النبي األعظم : النص، فقد ذكرنا يف كتابنا
 : أبا سفيان قال كام رواه احلاكم وغريهأن» وآله

 .)١(»ما بال هذا األمر يف أقل قريش قلة، وأذهلا ذلة، يعني أبا بكر«
ليومهوا الناس أن املقصود هو » وأذهلا ذلة«فحذف هؤالء كلمة 

 ..احلديث عن القلة والكثرة العددية
 : عطيةومما يؤيد القول بأن قوم أيب بكر كانوا هبذه املثابة، قول عوف بن

                                     
لرشيف لاملختارة  الفصول و١٩٠ ص١لشيخ املفيد جلاإلرشاد  و٢٤٩ ص=

 ٢ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و٥٢٠ ص٢٢نوار جبحار األ و٢٤٨املرتىض ص
 .١١٧ ص٥ وقاموس الرجال ج٣٩ ص٢ ودالئل الصدق ج٤٤ص

 عن ابن ٧٨ ص٣ ومستدرك احلاكم ج٤٥١ ص٥املصنف للصنعاين ج: راجع) ١(
 ٥ وكنز العامل ج١٩النزاع والتخاصم ص: وراجع. عساكر، وأيب أمحد الدهقان

 .٣٨٥ و ٣٨٣ص
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 وتـيـم حـني تـزدحـم األمـــــور    وأمـــا األألمـان بـنـــو  عــدي
 ولـكن ادن مـن حـلـب وعــيــر    فـال تـشـهـد هبـم فـتـيان  حرب
 )١(فـإن رمـاح تـيــم ال تـضـيــر    ٍإذا رهـنـوا رمـــاحـهــم بـزبـد
  !:محاس أيب سفيان ملاذا؟

 يف صورة املتحمس لبني هاشم وقد أظهرت هذه احلادثة أبا سفيان
فيثور سؤال أمام املرء عن سبب هذا احلامس، هل هو .. ضد تيم وعدي

 ! تقوى أيب سفيان؟
أم هو أنفته من أن يتحكم أقل قريش قلة، وأذهلم ذلة باملسلمني، وهو 

 ! منهم؟
 ! أم أنه أراد إشعال نار الفتنة؟

 !أم ماذا؟! ؟وبني هاشم» عليه السالم«أم هو حبه املفاجئ لعيل 
أنه برغم اجلواب القايس الذي سمعه من عيل : ًثم يستوقفنا أيضا

فإنه مل يرتدع، بل واصل محلته، وجعل يدور يف أزقة املدينة، » عليه السالم«
 .وينشد األشعار يف حتريض بني هاشم عىل بني تيم وعدي

 يده أنه بمجرد أن تركوا له ما يف: ثم يأيت السؤال األكرب واألخطر، وهو
 ..من أموال بيت املال ريض، وبايع أبا بكر

كان أخرب بأيب سفيان » عليه السالم«ًبأن عليا : ولسنا بحاجة إىل القول

                                     
 .٣٨ سالم صطبقات الشعراء البن) ١(
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هي الصائبة لكبد احلقيقة، كام » عليه السالم«من كل أحد، وكانت نظرته 
ّدلت عليه هنايات حترك أيب سفيان، الذي كان يسعى للفتنة، حيث ختتل 

 له األبواب لتحقيق ما يرمي إليه، بتوريط من يبغضهم األمور، وتنفتح
ويعادهيم يف عداء مستحكم مع من كانوا أنصار بني هاشم عليه، وعىل غريه 

فلعله يدرك بذلك بعض ثأره، فإن من ليس يؤمن ال يعرف . من املرشكني
 .ًإال نفسه، وحتسبهم مجيعا، وقلوهبم شتى

مجيع الفرقاء، ويقدم له كل كام أنه يكون هو الفريق الذي خيطب وده 
 ..منهم الوعود واإلمتيازات، لينرصه عىل الفريق اآلخر

ًويصبح قادرا . فأبو سفيان يبقى هو الرابح، ويكون هو بيضة القبان
 .عىل التالعب باألمور حسب هواه

  :الفشل الذريع أليب سفيان
التي كانت هتدف إىل خطة أيب سفيان، » عليه السالم«وقد أفشل عيل 

 إىل الرضا بفتات ألقاه ثارة فتنة هائلة وعظيمة، وذات نتائج مدمرة فلجأإ
 ..إليه الفريق احلاكم

كانت أكثر وأمثاله من أهل الدنيا غري أن القضية بالنسبة إىل أيب سفيان 
من فتات، فهو يرى أنه حصل يف حركته هذه عىل نتائج يعتربها يف غاية 

ليه قد أعطاه وأعطى غريه من فإن هذا الفتات الذي حصل ع.. األمهية
الطامعني، والطاحمني إشارة قوية إىل النهج الذي سيسري عليه احلكام معهم 

ًودهلم ذلك عىل أن احلكم سوف ال يتوقف كثريا وال يتقيد .. يف املستقبل
بحدود وقيود الرشيعة، وأن امليزان يف ذلك هو مصلحتهم، وحفظ ما 
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 .  أن يتعاملوا معهم وفق هذه القاعدةبيدهم، وأن بإمكان أيب سفيان وغريه
ولذا فال مانع من إعطاء الصدقات التي جعلها اهللا للفقراء واملساكني 

مهام كانت حاله يف الغنى، ويف .. ملن يؤيدهم يف ملكهم وسلطاهنم
 ..اإلستهتار بأحكام الرشع والدين، ويف غري ذلك من أحوال

، ومن معه من »عليه السالم«وهذا األمر بالذات هو ما يأخذونه عىل عيل 
بني هاشم وغريهم، وينعون عليهم عدم قبوهلم به، ويدينون، وصالبتهم يف 

 ..حماربة هذا النهج، ومن يلتزم به
مل يرض بإعطاء أرشاف » عليه السالم«ًأن عليا : والشاهد عىل ذلك

ًورؤساء القبائل شيئا من املال، لكي يؤيدوه ضد خصومه، وليتفادى حرب 
 .، فكانت حرب اجلمل)١(»أتأمروين أن أطلب النرص باجلور«: ًقائالاجلمل، 

                                     
وسائل  و١٨٥حتف العقول ص و٦ ص٢ ج)برشح عبده(هنج البالغة : راجع) ١(

 ٩١ ص١١مستدرك الوسائل ج و١٠٧ ص١٥ج) مؤسسة آل البيتط (الشيعة 
الغارات  و٢٠١ و ١٩٩ ص٢ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  و٩٣و 
 لطويسلاألمايل  و١٧٦لمفيد صلاألمايل  و٨٢٧ ص٢ وج٧٥ ص١لثقفي جل

حلية األبرار  و٣٦٥ ص١بن شهرآشوب جالمناقب آل أيب طالب  و١٩٤ص
 ٢٠٨ ص٣٤ وج٤٨ ص٣٢بحار األنوار ج و٣٥٧ و ٣٥٥ و ٢٨٣ ص٢ج

 ٩٦ ص٧٥ وج٣٥٨ ص٧٢ وج١٢٢ و ١٠٨ ص٤١ وج٣٢١ص ٤٠وج
 ١٠٩ ص٨ وج٢٠٣ ص٢ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و١٦٥ ص٩٣وج

 .١٣٢ ص١ج )حتقيق الزيني(بن قتيبة المامة والسياسة اإلو
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  !!:مفارقة يف موقف عمر
أن الذي أشار عىل أيب بكر بإعطاء أموال بيت املال إىل : والالفت هنا

أيب سفيان هو عمر بن اخلطاب نفسه، مع أن عمر بن اخلطاب هو الذي 
أعز اهللا «: لوهبم، وقالألغى ومزق كتاب أيب بكر الذي كتبه لبعض املؤلفة ق

 .اإلسالم، وأغنى عنكم، فإن أسلمتم، وإال فالسيف بيننا وبينكم
 !أنت اخلليفة، أم هو؟: فرجعوا إىل أيب بكر، فقالوا له

 .)١(وأمىض ما فعله عمر. بل هو إن شاء اهللا: فقال
قال عمر وقد أتاه عيينة بن : وروى الطربي عن حبان بن أيب جبلة، قال

ُّحلقأ{: حصن ْ من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرَ َ َ ُ َ ْ َُ َ َ َ َ َْ ُْ ْْ َ ْ ْ ِّ ِْ أي ليس . )٢(}ِْ
 .)٣(اليوم مؤلفة

                                     
 بكر أليببدائع الصنائع  و١٦٤ ص١خمترص القدوري يف الفقه احلنفي ج: راجع) ١(

تفسري  و٤٣لسيد رشف الدين صلالنص واإلجتهاد  و٤٥ ص٢الكاشاين ج
 ٦غاية املرام ج و١٢٢ ص١٠جتفسري اآللويس  و٦٨ ص٢السمرقندي ج

 كنز و٨٨لسيد رشف الدين صلالفصول املهمة يف تأليف األمة  و٢٥٥ص
 .٣٩٠ ص١سيد سابق جلفقه السنة  و٣١٥ ص١العامل ج

 . من سورة الكهف٢٩اآلية ) ٢(
ط ( و ٤٠٠ ص٦ج)  هـ١٤١٢ط دار الكتب العلمية سنة (جامع البيان للطربي ) ٣(

 ٤٧٦ ص٢لزيلعي جلنصب الراية  و٢٠٩ ص١٠ج) هـ١٤١٥دار الفكر سنة 
 .٦٠ ص٥بي جتفسري الثعل و٢٦٥ ص١الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية جو
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  :وجدنا أبا بكر أهالً للخالفة
: قال أليب سفيان» عليه السالم«ًأن عليا : وقد زعمت الرواية املتقدمة

 .»ًأهال) أي للخالفة(إنا وجدنا أبا بكر لذاك «
 :ك غري صحيح، ملا ييلإن ذل: غري أننا نقول

أن أبا بكر غاصب هلذا األمر، : كان يرى» عليه السالم«ًإن عليا  ـ ١
يوم » عليه السالم«بل هو ناكث لبيعته له . خمالف ألمر اهللا ورسوله فيه

 .. الغدير
، وعرشات غريها يدل عىل هذا »عليه السالم«واخلطبة الشقشقية لعيل 

 ..األمر داللة رصحية
مل » عليه السالم«ً بأن عليا :صادر، ومنها صحيح البخاريرصحت امل ـ ٢

صىل اهللا عليه «ّيبايع أبا بكر إال بعد أن مضت ستة أشهر من وفاة رسول اهللا 
 ..، وحديث أيب سفيان هذا قد كان قبل هذا التاريخ)١(»وآله

ًمل يبايعهم طائعا أبدا» عليه السالم«ًبل تقدم أن عليا  ً.. 
                                     

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

 ٧فتح الباري ج و٧٧ ص١٢لنووي جلرشح مسلم  و٤١٣لشريواين صل» السالم
 ٥٧٣ ص١٤جصحيح ابن حبان  و٢٥٨ ص١٧عمدة القاري ج و٣٧٨ص

السرية النبوية  و٣٠٧ ص٥البداية والنهاية ج و٣٦٠ ص٢لزيلعي جل الراية نصبو
 .١٦٨اإلكامل يف أسامء الرجال ص و٥٦٨ ص٤بن كثري جال
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مل يشارك يف اختيار أيب بكر، بل اختاره عمر » السالمعليه «ًإن عليا  ـ ٣
ًوأبو عبيدة، كام أن سعد بن عبادة وفريقا كبريا من األنصار، و  بنو كذلكً

ًهاشم وكثري غريهم مل يروه أهال، ومل يبايعه كثري منهم إال باإلكراه، وقد 
 ..ذكرنا ذلك يف كتابنا هذا، وغريه

لك النص الذي مل يذكر هذه ذن الصحيح هنا هو أ: وبذلك كله يظهر
الفقرة، وإنام أضافها يف هذه الرواية التي نحن بصدد مناقشتها نصحاء أيب 

 ..بكر وحمبوه
  :خالد بن سعيد يرتبص ببيعته

أن خالد بن سعيد بن العاص ملا قدم من اليمن بعد وفاة : ًوذكروا أيضا
َّقد أمرين  :يقول.  تربص ببيعته شهرين»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 . ، ثم مل يعزلني حتى قبضه اهللا»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

يا : فقال. ن، وعثامن بن عفا»عليه السالم«وقد لقي عيل بن أيب طالب 
 !ًبني عبد مناف، لقد طبتم نفسا عن أمركم يليه غريكم؟

 ..وأما عمر فاضطغنها عليه. عليه) حيقدها(فأما أبو بكر فلم حيفلها 
وكان أول من استعمل عىل ربع منها . ث أبو بكر اجلنود إىل الشامثم بع

 !أتؤمره وقد صنع ما صنع، وقال ما قال؟: خالد بن سعيد، فأخذ عمر يقول
 .)١(َّفلم يزل بأيب بكر حتى عزله، وأمر يزيد بن أيب سفيان

                                     
 ٥٨٦ ص٢ ج)ط مؤسسة األعلمي( و٣٨٨ و٣٨٧ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ١(

= تاريخ :  وراجع٢٩١ ص٦أعيان الشيعة ج و٢٤٩ ص٣ جملحاكلاملستدرك و
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صىل «أن خالد بن سعيد قدم من اليمن بعد وفاة النبي : ويف نص آخر
، »عليه السالم«ً بشهر، وعليه جبة ديباج، فلقي عمر وعليا »هاهللا عليه وآل

أيلبس احلرير وهو يف رجالنا يف . مزقوا عليه جبته: فصاح عمر بمن يليه
 .فمزقوا جبته! السلم مهجور؟
 !يا أبا احلسن، يا بني عبد مناف، أغلبتم عليها؟: فقال خالد
 !أمغالبة ترى، أم خالفة؟: »عليه السالم«فقال عيل 

 .ال يغالب عىل هذا األمر أوىل منكم يا بني عبد مناف: الق
واهللا، ال يزال كاذب خيوض فيام قلت، . فض اهللا فاك: وقال عمر خلالد
 .ثم ال يرض إال نفسه

 .فأبلغ عمر أبا بكر مقالته
فنهاه عنه . فلام عقد أبو بكر األلوية لقتال أهل الردة عقد له فيمن عقد

ولقد كذب كذبة ال يفارق . إنه لضعيف الرتوئةإنه ملخذول، و: عمر، وقال
 .ٍاألرض مدل هبا، وخائض فيها، فال يستنرص به
أطاع عمر يف بعض أمره، . ًفلم حيتمل أبو بكر عليه، وجعله ردءا بتيامء

 .)١(وعصاه يف بعض
                                     

 ١٦٧ ص١٧ ج للصفديالوايف بالوفيات و٧٨ ص١٦مدينة دمشق ج= 
 .١٣٠ ص٦غاية املرام ج و٩٧٦ ص٣ستيعاب جاإلو

 ٥٨٦ ص٢ ج)ط مؤسسة األعلمي( و ٣٨٨ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ١(
 .٢٩٢ ص٦أعيان الشيعة ج و٧٨ ص١٦تاريخ مدينة دمشق جو
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ان عمر بن اخلطاب مل يزل يكلم أبا بكر يف خالد بن : ويف نص ثالث
ال : أبى أن يطيعه يف خالد بن الوليد، وقالف. الوليد، ويف خالد بن سعيد

ًأشيم سيفا سله اهللا عىل الكفار، وأطاعه يف خالد بن سعيد، بعد ما فعل 
 .)١(فعلته

مواجهة جيش الروم التي انتهت : لعل املقصود بفعلته هو«: وقالوا
 .)٢(»بانكساره، بسبب خطة وضعها أحد قوادهم، كام ذكره الطربي وغريه

 :لكننا نقول
ام يكون األصح هو أن املقصود هبا موقفه املتقدم من بيعة أيب بكر، رب

 ..بعد عودته من اليمن
كان عمر وعيل أعلم «: وقد قال أبو بكر بعد أن خرج خالد من عنده

                                     
 ٥٨٩ ص٢ ج)ط مؤسسة األعلمي( و ٣٩١ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ١(

 ٢٤٠ ص١٦تاريخ مدينة دمشق جو ٣٩٦ ص٧بن سعد جالت الكربى الطبقاو
 و ١٥٥ ص٧الغدير ج و٥٦١ ص٥اإلصابة ج و٢٩٥ ص٤أسد الغابة جو

 ٢٤٨ و ٨٦جاحظ صللالعثامنية  و٥ ص٨بن أيب شيبة جالاملصنف  و١٥٨
الوايف بالوفيات  و٣٥٩ ص٢الكامل يف التاريخ ج و١١٦ ص١فتوح البلدان جو
 والعرب وديوان املبتدأ ٣٥٤ ص٦ية والنهاية جالبدا و١٦٢ ص١٣لصفدي جل

 .٢٣٩ ص١٤إمتاع األسامع ج و٧٤ ص٢ ق٢ جواخلرب
 .٥٨٩ ص٢ ج)ط مؤسسة األعلمي( و ٣٩١ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ٢(



  ١٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ١٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(»مني بخالد، ولو أطعتهام فيه اختشيته، واتقيته
 :ونقول

 ..هذه رواية سيف بن عمر املتهم بالدس والكذب
 :ا أمور، نذكر منهاويستوقفنا فيه

  : مث مل يعزلين’استعملين النيب : ألف
صىل اهللا عليه «استعملني رسول اهللا : ماذا يقصد خالد بن سعيد بقوله

 ! ثم مل يعزلني؟»وآله
 عنه، »صىل اهللا عليه وآله«هل يريد بذلك تقرير رضا رسول اهللا 

 آرائه ًليصبح قوله مقبوال لدى الناس، ألنه كان يتوقع الطعن فيه ويف
 !بمجرد إعالنه معارضته ملا جرى؟

صىل «أنه أحق باخلالفة من أولئك الذين عزهلم رسول اهللا : أم يقصد
 بعد أن نصبهم، وظهر عجزهم، وعدم أهليتهم، يف خيرب، »اهللا عليه وآله

 !..ويف ذات السالسل وغريها؟
أم أنه يريد أن يقرر لنفسه احلق يف أن يكون من أهل الشورى، الذي 

فهو يعترب .. تاج إىل رأهيم ومواقفهم يف إمضاء األمور اخلطرية والكبريةحي
 !ًأن ما أمضوه يف غيبته، ومن دون مشورته الغيا وغري ذي قيمة؟

صىل اهللا «أم أنه يريد تأكيد وثاقته، وأمانته باإلستناد إىل فعل رسول اهللا 

                                     
 .٥٩٠ ص٢ ج)ط مؤسسة األعلمي( و ٣٩٢ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ١(
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ن أيب طالب ً، متهيدا للجهر بأن صاحب احلق احلقيقي هو عيل ب»عليه وآله
، وأن عىل الناس أن يثوبوا إىل رشدهم، وأن يكافحوا »عليه السالم«

 !..إلعادة احلق إىل أهله، ووضع األمور يف نصاهبا؟. بالوسائل املرشوعة
ربام يكون هذا اإلحتامل األخري هو األقرب واألصوب بمالحظة، 

كر ـ كام موقفه الالحق، حني كان مع اإلثني عرش الذين اعرتضوا عىل أيب ب
 ..سيأيت عن قريب إن شاء اهللا

  !:مىت رجع خالد بن سعيد؟: ب
بأن خالد بن سعيد قد رجع من اليمن بعد : وقد رصحت الرواية املتقدمة

وربام يكون خرب ما .. شهر أو شهرين، فوجد أن أبا بكر هو املتحكم واحلاكم
 ..هّفأعلن اعرتاضه عىل النحو الذي مر ذكرجرى قد بلغه قبل وصوله، 

، »إحتجاجات ومناشدات «:ويؤيد ذلك أن رواية أخرى ستأيت يف فصل
ًتذكر احتجاج اثني عرش رجال من أعالم املهاجرين يف املسجد النبوي 

 ..الرشيف كان خالد بن سعيد أول املحتجني عىل أيب بكر من بني هؤالء
» عليه السالم«هذا اإلحتجاج حصل بعد مجع عيل : ورصحت بأن

» عليهم السالم«بفاطمة واحلسنني » عليه السالم« أن دار عيل للقرآن، وبعد
 ..عىل أعيان املهاجرين واألنصار يطالبهم بنرصته

 .)١(بأن أولئك االثني عرش كانوا غائبني حني البيعة أليب بكر: كام أهنا رصحت

                                     
 . ١٩٠ ص١جللطربيس اإلحتجاج ) ١(
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 .ًأن منهم من كان حارضا: وإن كنا نعتقد
 ..ًهو أن أكثرهم كان غائبا: ولعل مقصود الراوي

  :تيم وبنو.. منافعبد بنو : ج
أن خالد بن سعيد، وجه كالمه إىل عيل وعثامن : وقد لوحظ يف الرواية

ًعىل حد سواء، معتمدا عىل احلس القبيل من خالل املوازنة بني بني عبد 
 .مناف وبني تيم

 :ومن الواضح
 ..إن هذا املنطق مرفوض ومدان بنظر اإلسالم ـ ١
، وإنام هو »عليه السالم«ًط ال حيرك عليا إن هذا املنطق ليس فق ـ ٢

 .يثريه ملعارضته وإدانته

إنه يعطي بني أمية، الذين يمثلهم عثامن ـ حيث كان اخلطاب  ـ ٣
وهذا خمالف . احلق يف اخلالفة واإلمامة» عليه السالم«ًموجها إليه وإىل عيل 

 عيل ، ومل يزل»عليه السالم«للنصوص القرآنية والنبوية حول إمامة عيل 
وبنو هاشم يأبون ما عدا ذلك ويرفضونه، ويقيمون األدلة، » عليه السالم«

وحيشدون الشواهد من القرآن الكريم، ومن كالم سيد املرسلني عىل 
 ..خالفه

ًإن الروايات األخرى تؤكد عىل أن خالدا كان يسعى إلثبات أن  ـ ٤
ا عاينه وسمعه ، باإلستناد إىل م»عليه السالم«احلق خلصوص أمري املؤمنني 

وهو ينفي أي حق فيه لسواه، سواء . »صىل اهللا عليه وآله«من رسول اهللا 
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 .أكان من بني عبد مناف أو من غريهم
إن ذلك كله يشري إىل أن موازنته بني بني عبد مناف وبني تيم كانت  ـ ٥

أن بني عبد مناف هم أهل الفضل والسؤدد : لبيان أمر واقعي، وهو
ام بالقيم واملبادئ، فال يعقل رصف األمر عنهم إىل أناس والكرامة، واإللتز
 .وهو يتوقع مؤازرة بني ابيه األمويني للحق الثابت.. ليسوا هبذه املثابة

ولكن بام أن الكالم قد جاء بطريقة توحي باملنطق القبيل، كان ال بد من 
.. ًلوضع األمور يف نصاهبا، وبعيدا عن احلدة» عليه السالم«اعرتاض عيل 

فجاء بصيغة سؤال يكفي للتخلص من مفاعيله توضيح املراد من كلمة 
 ..غلبكم التي وردت عىل لسان خالد

  : أبو بكر مل حيفلها على خالد: د
عىل خالد بن سعيد، مل ) أو مل حيقدها(إن أبا بكر مل حيفلها : قول الرواية

 ..يظهر وجهه
 :ها، فهي تقولألنه ال ينسجم مع ما ذكرته الرواية التي بعد: ًأوال

إن أبا بكر أطاع عمر يف بعض األمر، وعصاه يف بعضه؛ حيث رصف 
ًخالدا عن وجهه، وجعله يف تيامء، ليكون ـ حسب زعمهم ـ ردءا ً.. 

إن تولية أيب بكر خلالد بن سعيد، يراد من خالهلا تأليف بني أمية، : ًثانيا
. ً أمريا عليهموكرس احلزازاة التي جيدوهنا يف نفوسهم، بعد أن أصبح تيمي

وهو ما مل يكونوا يتوقعونه يف أيام نفوذ كلمتهم، وظهور أمرهم يف 
 ..اجلاهلية
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إن عزل خالد بعد نصبه، سيزيد من تعقيد األمور يف هذا اإلجتاه، : ًثالثا
فأبقاه أبو بكر يف ظاهر األمر، ولكنه أفرغه من حمتواه حني جعله يف تيامء، 

ًفارغا من أي فائدة، فاقدا لد  ..وره الذي يتوقع من مثلهً
 ..ثم أرىض سائر األمويني بتأمريه يزيد بن أيب سفيان مكانه

 . بطابعها اخلاصوكل ذلك يظهر حنكة أيب بكر، وتعمقه يف سياساته وخططه
  :ة الديباجوجب.. خالد: هـ

ًأن خالدا حني قدم من اليمن بعد وفاة النبي : وقد زعمت رواية سيف
. وأن عمر أمر بتمزيقها عليه..  كان يلبس جبة ديباج»هصىل اهللا عليه وآل«

ِّفمزقت  ..ّونحن نكاد ال نصدق ذلك. ُ
ًإن خالدا مل يكن ليلبس احلرير، بعد ما علم من هني رسول اهللا : ًفأوال

ولو فعل ذلك، فال بد أن يتوقع اعرتاض ..  عن لبسه»صىل اهللا عليه وآله«
ه لوضع نفسه موضع املؤاخذة فام الذي يدعو.. املسلمني عليه يف ذلك

 !واملهانة؟
إن عمر مل يكن هو احلاكم، ومل يكن حكم أيب بكر قد ثبت : ًثانيا

واستقر بعد، ال سيام مع وجود املعرتضني واملعارضني له، واخلوف من 
ومل يكن ليحتمل أحد من عمر أن يتطفل عليه يف .. ازديادهم وتكثرهم

 .نفسه، ويبادر إىل رد اإلهانة بمثلهاأمثال هذه األمور، بل هو سوف يثأر ل
ٍهل كان الناس يأمترون بأمر عمر آنئذ، حتى إذا صاح بمن يليه : ًثالثا

من الناس، وأمرهم باإلعتداء عىل أحد القادة بادروا إىل تنفيذ أمره، ومزقوا 
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إال إن كانوا خيشون من أن يستعني مرة أخرى ببني أسلم  !عليه جبته؟
لذين كانوا حول املدينة، وكانوا قد استعانوا هبم يف وسواهم من األعراب ا

ًوكانوا جيشا جرارا ربام يصل عدده إىل . إقامة وتثبيت خالفة أيب بكر ً
 ..ً ولعل قسام منهم كان ال يزال يف املدينة.األلوف

  :ال يغالب على هذا األمر أوىل منكم: و
نكاري إىل يوجه سؤاله اإل» عليه السالم«ًثم إنه بالرغم من أن عليا 

 :فإن الرواية تقول!.. أمغالبة ترى، أم خالفة؟: خالد، فيقول
ال يغالب عىل : ًإن خالدا مل يرتاجع عن مفهوم املغالبة، بل أكده بقوله

ال يتفاعل مع هذا » عليه السالم«ًمع أنه يعلم أن عليا . هذا األمر أوىل منكم
 ..املنطق، بل هو ال يرىض بإثارة األمور عىل هذا النحو

، »احتجاجات ومناشدات«: أن الرواية اآلتية يف فصل: يضاف إىل ذلك
ً أن خالدا كان :ًوالتي تضمنت احتجاج اإلثني عرش صحابيا عىل أيب بكر تبني

 عىل أمري »صىل اهللا عليه وآله«يرى أن املعيار يف أمر اخلالفة هو نص النبي 
 ..ه، وتقريره أن احلق له دون سوا»عليه السالم«املؤمنني 

  :السكوت احملري: ز
: أن عمر بن اخلطاب يقول خلالد بن سعيد: فإن الرواية تذكر.. وبعد

 .»فض اهللا فاك، واهللا ال يزال كاذب خيوض فيام قلت، ثم ال يرض إال نفسه«
ًومل تذكر شيئا عن جواب خالد عىل هذا الكالم البالغ يف جرأته 

لد ولو برد كالمه عليه يف مع أن طبيعة األمر تقتيض أن جييبه خا.. وقسوته
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 ..أدنى الفروض
وهذا ما ! هل هو اخلوف من عمر؟! ًفام الذي منع خالدا من اجلواب؟

 ..ال نتوقعه من أمثال خالد
 أو خاف ةأم اخلوف من هتديده املبطن بأن احلكم سوف ال ينفعه بنافع

 وسوف يتعرض ألرضار بالغة ،ّمن التهديد بأن يكون احلكم كله ضده
  !شخص؟تلحقه ك

ولكن هل يمكن أن نصدق أن من يبادر إىل املعارضة هبذه الشدة 
 !أم ماذا؟! واحلدة، ال يتوقع أي رضر ربام يلحق به نتيجة ملعارضته؟
 !أم أنه رأى أنه يقصد بذلك غريه، ممن ال يعنيه أمره؟

  :كذبة خالد: ح
أن عمر بن اخلطاب وصف خالد بن سعيد : تذكر الرواية اآلنفة الذكر

 .فال يستنرص به. نه يكذب كذبة، ال يفارق األرض مدل هبا، وخائض فيهابأ
 :ونقول
 خالد ما يصح وصفه بالكذب، بل جمرد كالم ليس يف كالم: ًأوال

حترييض، قائم عىل قواعد املفاضلة العشائرية، بني بني عبد مناف، وبني 
 ..قبيلة تيم، وهي قبيلة أيب بكر

ال يفارق األرض مدل هبا، وخائض «: قول عمر عن كذبة خالد: ًثانيا
فإن كلمة خالد ليست هي السبب يف إثارة موضوع . مل نفهم له معنى» فيها

غاصبية أيب بكر للخالفة من صاحبها الرشعي، بل هو موضوع مثار من 
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 . اللحظة األوىل
وقد ارتكبت من أجله اجلرائم، وواجه الناس فيه األهوال، وحلقهم 

نفسه، أو » عليه السالم«، سواء بالنسبة لعيل الكثري من اهلضم والظلم
ً، فضال عن آخرين تعرضوا لكثري »عليها السالم«بالنسبة للسيدة الزهراء 
 ..من األذى يف هذا السبيل

فإذا كان تداول هذا املوضوع واخلوض فيه، وعدم مفارقة األرض 
ِّخلائض فيه ليس بسبب موقف خالد بن سعيد، فلامذا حيمله عمر بن  ٍ

 !طاب مسسؤولية ذلك؟اخل
إذا كان خالد قد كذب هذه الكذبة الكبرية، فمن املصلحة أن : ًثالثا

يستنرص به أبو بكر، لتكون نرصته أليب بكر من أدلة تكذيبه لنفسه، ويكون 
 ..ذلك أقوى حلجة أيب بكر، وأوىل من استبعاد خالد، وإقصائه عن موقعه

  :فعلة خالد بن سعيد: ط
أن تضعف من موقف خالد، بادعاء أنه : فوقد حاولت روايات سي

 . ًارتكب خطأ يف مواجهاته مع جيش الروم، ومني هبزيمة نتيجة لذلك
أن هذا الذي ينسب إىل خالد بن سعيد هو : والذي يثري اإلنتباه هنا

برواية سيف بن عمر، وهو متهم فيام ينقله، فقد أظهرت الوقائع أنه يسعى 
إىل تأييد خالفة أيب بكر وعمر، أو من ظهر للطعن يف الفئة التي مل تبادر 

ًوهذا املورد ليس بعيدا عن هذه األجواء، إذا أخذ .. منهم تردد يف ذلك
 .. موقف خالد بن سعيد بنظر اإلعتبار
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  :×  وطلحة وعليوعمر
أن العساكر معسكرة : ملا رجع عمرو بن العاص من البحرين، أخربهم

وأقبل عمر يريد . ً وحتلقوا حلقامن دبا إىل حيث انتهى إليهم، فتفرقوا،
ّالتسليم عىل عمرو، فمر بحلقة، وهم يف يشء من الذي سمعوا من عمرو، 

عثامن، وعيل، وطلحة والزبري، وعبد الرمحان، وسعد، فلام : ويف تلك احللقة
 !فيم أنتم؟: دنا عمر منهم سكتوا، فقال
ة، ما أعلمني بالذي خلوتم عليه، فغضب طلح: فلم جييبوه، فقال

 !تاهللا يا بن اخلطاب، لتخربنا بالغيب: وقال
ما أخوفنا عىل قريش من : ولكن أظن قلتم. ال يعلم الغيب إال اهللا: قال

 .العرب، وأخلقهم أال يقروا هبذا األمر
 .صدقت: قالوا
أنا ـ واهللا ـ منكم عىل العرب أخوف مني . فال ختافوا هذه املنزلة: قال

ُ تدخلون معارش قريش جحرا لدخلته يف واهللا، لو. من العرب عليكم ْ ًَ
 . آثاركم، فاتقوا اهللا فيهم

 .)١(ومىض إىل عمرو، فسلم عليه، ثم انرصف إىل أيب بكر
 :ونقول

 :ًإننا نرتاب كثريا يف صحة بعض مضامني هذه الرواية، وذلك ملا ييل
                                     

 ٤٤٨ ص٢ ج)ط مؤسسة األعلمي( و ٢٥٩ و ٢٥٨ ص٣لوك جتاريخ األمم وامل )١(
 .٢١١ ص١٧ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و٣٥٣ ص٢والكامل يف التاريخ ج



  ٢٧                         ..                                            ستيعاب أموينيسياسات إل: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملاذا يبالغ عمرو بن العاص يف إظهار حجم العساكر التي تتهيأ : ًأوال
  !مجة املدينة؟ملها

هبذه  هل يريد بذلك خدمة أيب بكر من خالل ختويف الفريق اآلخر
ِّالعساكر، لكي يسلموا أليب بكر، ويرضوا باغتصابه ألمر اخلالفة، الذي 

 !؟»عليه السالم« جعله اهللا تعاىل ألمري املؤمنني
 أم أنه يريد أن حيرك أبا بكر ليبادر للتفاوض معه، ويقدم له اإلمتيازات،

 !ليكون معه وإىل جانبه ضد خصومه؟
! وماذا صنعت؟! ًإننا مل نر أثرا يذكر هلذه العساكر، فأين ذهبت؟: ًثانيا

وكيف تعامل أبو ! ومن هم قادهتا؟. وهل وصلت إىل املدينة أم مل تصل؟
 !بكر معهم ومعها؟

ما هذه املصادفة التي مجعت أهل الشورى يف جلسة واحدة، ثم : ًالثثا
ليصول عليهم، ويقرعهم بمر القول، وحيذرهم، بن اخلطاب جاءت بعمر 

 !..ِّويعرض هبم باهتامهم يف تقواهم هللا تبارك وتعاىل؟
إن هذا الذي ذكره عمر للمتحدثني، من أهنم قد تداولوه يف  :ًرابعا

ّحديثهم ليس من األرسار التي يتكتم عليها من عمر فلامذا يسكتون حني .. ُ
 !منعهم من إخباره بمضمونه؟وما الذي ي! مر هبم عمر؟

أم أن عمر قد سمع ذلك منهم، ثم تظاهر بعدم السامع، ليؤكد هلم 
 !عبقريته يف استخراج ما يف ضامئرهم؟

أم أن اهلدف هو إظهار قوة عمر وجرأته حتى عىل هؤالء اجلامعة 
 !..بينهم؟» عليه السالم«الكبار، حتى لو كان عيل 
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ىل هذا القول، الذي تكتموا عليه  كيف اتفق هؤالء الستة ع:ًخامسا
أمام عمر، مع أن أكثرهم كان إىل جانب عمر ومن حزبه، ومن أنصار أيب 
بكر، وال سيام عثامن، وعبد الرمحان بن عوف، وكذلك سعد بن أيب وقاص، 

 ..ثم طلحة
يض بالبيعة أليب بكر منذ كام أن الزبري كان قد أهنى معارضته هلم، ور

 . األمراليوم األول، وانتهى
ًإذا صح كالم عمر هلم حول تبعية العرب لقريش، وأن قريشا : ًسادسا

فلامذا كان األمر عىل .. هي التي خيشى عىل العرب منها، وليس العكس
 !عكس ما قاله عمر؟

 ! وملاذا ارتدت العرب بعد وفاة الرسول؟
 !عن أيب بكر؟» الزكاة«وملاذا منعوا 

أنه خرج بنفسه : َّ حتى إهنم ليدعون!وملاذا احتاج أبو بكر إىل حرهبم؟
 ..ملحاربة معارضيه من العرب، مع أنه قريش

» عليه السالم« إن هذا النص يريد أن يتوصل إىل اهتام عيل :ًسابعا
باخليانة، وبقلة الدين، وبأنه طامح وطامع، وبأنه يريد أن يورد الناس 

 ..اهللكات بسبب أطامعه هذه
وافقني لعمر وأيب بكر فيام فعاله من ألن سائر أهل اجللسة كانوا م

 .. اغتصاب اخلالفة من أهلها، ويف غري ذلك من أمور
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  : السابعالفصل
 

  ..شداتا ومن...حتجاجاتإ
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  :بداية توضيحية
وأيب بكر احتجاجات كثرية، ال » عليه السالم«وقد جرت بني عيل 

ًعها، وبعضها تضمن أمورا قد ال تناسب لذائقة كثريين، يمكننا إيرادها بأمج
أو من .. إما من ناحية استثقاهلم ما يتضمن منها معجزة إهلية تقهر عقوهلم

ناحية إظهار تلك اإلحتجاجات حقائق ال يتوقعوهنا، من حيث إهنا تتسبب 
 ..ًبإسقاط هالة القداسة التي أحاطوا هبا أناسا هم أبعد ما يكون عنها

وكثري من كتب احلديث » بحار األنوار«ضمن الكتاب الرشيف وقد ت
فال بد من إحالة .. الكثري الكثري من هذه األحاديث: املعتربة غاية اإلعتبار

 ..القارئ إليها، والتعويل عليها ملن أراد التوسع يف هذا املوضوع
أما نحن، فنكتفي هنا بذكر نامذج يسرية ثم ننرصف ـ بالرغم عنا ـ إىل 

 ..هاغري
واملوارد التي اخرتناها وآثرنا أن نعرضها كام هي، ومن دون ترصف أو 

 :تعليق سوى بعض ما يقتضيه التوضيح أو التصحيح، هي التالية
  : أليب بكر×مناشدات علي 

 ملا كان :قال» عليهم السالم«عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده 
عليه «ن أيب طالب ، وفعلهم بعيل بوبيعة الناس له ،من أمر أيب بكر
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، اإلنقباض ويرى منه ،نبساط مل يزل أبو بكر يظهر له اإل،ما كان، »السالم
، واملعذرة إليه مما  واستخراج ما عنده،أحب لقاءهو، ذلك عىل أيب بكرفكرب 

 وزهده ، وقلة رغبته يف ذلك،هم إياه أمر األمةاجتمع الناس عليه، وتقليد
 :  اخللوة، وقال له وطلب منه،أتاه يف وقت غفلة ف.فيه

مر مواطاة مني، وال رغبة فيام وقعت  ما كان هذا األ،واهللا يا أبا احلسن
ة يل بامل، و عليه، وال ثقة بنفيس فيام حتتاج إليه األمة، وال قًفيه، وال حرصا

 ما مل َّ به دون غريي، فام لك تضمر عيلًاثاريوال كثرة العشرية، وال است
ة ءشنا بعني الَّاهة فيام رصت إليه، وتنظر إيلأستحقه منك، وتظهر يل الكر

 !؟يل
 فام محلك عليه إذ مل ترغب فيه، وال حرصت :»عليه السالم«فقال له 

 !؟عليه، وال وثقت بنفسك يف القيام به
صىل اهللا عليه «حديث سمعته من رسول اهللا : فقال أبو بكر :قال

 قولمجاعهم اتبعت إلام رأيت ف، »إن اهللا ال جيمع أمتي عىل ضالل«: »وآله
مجاعهم عىل خالف إ أن يكون )١( وأحلت،»صىل اهللا عليه وآله«النبي 
 يتخلف ً، فأعطيتهم قود اإلجابة، ولو علمت أن أحدا من الضاللاهلدى

 !المتنعت
صىل اهللا «أما ما ذكرت من حديث النبي : »عليه السالم« فقال عيل :قال
 ! مل أكن؟م أ،ل، أفكنت من األمةن اهللا ال جيمع أمتي عىل ضالإ: »عليه وآله

                                     
 .أي حكمت باستحالة ذلك) ١(
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 . بىل:قال
 ، وأيب ذر، وعامر، من سلامن،كن وكذلك العصابة املمتنعة ع:قال
 !وابن عبادة ومن معه من األنصار؟، واملقداد
 . كل من األمة:قال

صىل اهللا عليه « فكيف حتتج بحديث النبي :»عليه السالم«فقال عيل 
ليس لألمة فيهم طعن، وال يف  وأمثال هؤالء قد ختلفوا عنك، و»وآله

 !صحبة الرسول ونصيحته منهم تقصري؟
ت دعقمر، وخفت إن  ما علمت بتخلفهم إال من بعد إبرام األ:قال

ن إ َّم إىلهمر أن يرجع الناس مرتدين عن الدين، وكان ممارستاأل عن
 ، له من رضب الناس بعضهم ببعضًاءبقإ و،م أهون مؤنة عىل الدينهأجبت

 !بقاء عليهم وعىل أدياهنم، وعلمت أنك لست بدوين يف اإلًراكفان فريجعو
جل، ولكن أخربين عن الذي يستحق هذا أ :»عليه السالم«قال عيل ف

 !مر، بام يستحقه؟األ
 بالنصيحة، والوفاء، ودفع املداهنة، واملحاباة، وحسن :فقال أبو بكر

 مع  وفصل اخلطاب،،السرية، وإظهار العدل، والعلم بالكتاب والسنة
صاف املظلوم من الظامل للقريب تالزهد يف الدنيا وقلة الرغبة فيها، وان

 .ثم سكت.. والبعيد
 ! والسابقة والقرابة؟:»عليه السالم«فقال عيل 
 . والسابقة والقرابة:فقال أبو بكر

 أيف نفسك جتد ،أنشدك باهللا، يا أبا بكر: »عليه السالم« فقال عيل :قال
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 !؟َّهذه اخلصال، أو يف
 . بل فيك يا أبا احلسن:ال أبو بكرق
 قبل »صىل اهللا عليه وآله« أنشدك باهللا، أنا املجيب لرسول اهللا :قال

 !ذكران املسلمني، أم أنت؟
 . بل أنت:قال
ذان ألهل املوسم وجلميع األمة األصاحب فأنشدك باهللا، أنا  :قال

 ! بسورة براءة، أم أنت؟
 . بل أنت:قال
 !قيت رسول اهللا بنفيس يوم الغار، أم أنت؟ أنا و، فأنشدك باهللا:قال
 . بل أنت:قال
 أيل الوالية من اهللا مع والية رسوله يف آية زكاة ، فأنشدك باهللا:قال

 !اخلاتم، أم لك؟
 . بل لك:قال
صىل اهللا « أنا املوىل لك ولكل مسلم بحديث النبي ، فأنشدك باهللا:قال
 ! يوم الغدير، أم أنت؟»عليه وآله
 . بل أنت:قال
 »صىل اهللا عليه وآله« أيل الوزارة من رسول اهللا ، فأنشدك باهللا:قال

 !واملثل من هارون وموسى، أم لك؟
 . بل لك:قال
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 وبأهل بيتي »صىل اهللا عليه وآله« فأنشدك باهللا، أيب برز رسول اهللا :قال
 !وولدي يف مباهلة املرشكني من النصارى، أم بك وبأهلك وولدك؟

 . بكم:قال
ك باهللا، أيل وألهيل وولدي آية التطهري من الرجس، أم لك  فأنشد:قال

 !وألهل بيتك؟
 . بل لك وألهل بيتك:قال
 »صىل اهللا عليه وآله« فأنشدك باهللا، أنا صاحب دعوة رسول اهللا :قال

 ! إليك ال إىل النار، أم أنت؟،اللهم هؤالء أهيل: وأهيل وولدي يوم الكساء
 . وولدك، وأهلك، بل أنت:قال
ًيوفون بالنذر وخيافون يوما {:  أنا صاحب اآلية،فأنشدك باهللا :قال ْ ََ َُ َُ َُ َ ِ ْ َّ ِ

ًكان رشه مستطريا َِ َ ْ ُ ُ ُّ َ  !، أم أنت؟)١(}َ
 . بل أنت:قال
 فأنشدك باهللا، أنت الذي ردت له الشمس لوقت صالته فصالها :قال

 !ثم توارت، أم أنا؟
 . بل أنت:قال
إال ذو ال سيف «:  من السامء أنت الفتى الذي نودي، فأنشدك باهللا:قال

 !، أم أنا؟»الفقار وال فتى إال عيل

                                     
 . من سورة هل أتى٧اآلية ) ١(
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 . بل أنت:قال
 »صىل اهللا عليه وآله« فأنشدك باهللا، أنت الذي حباك رسول اهللا :قال

 ! ففتح اهللا له، أم أنا؟،برايته يوم خيرب
 . بل أنت:قال
صىل اهللا عليه  « أنت الذي نفست عن رسول اهللاأنشدك باهللا، ف:قال

 !؟أنا م أ،وعن املسلمني بقتل عمرو بن عبد ود» وآله
 . بل أنت:قال
» صىل اهللا عليه وآله « أنت الذي ائتمنك رسول اهللاأنشدك باهللا، ف:قال

 !؟ أم أنا،عىل رسالته إىل اجلن فأجابت
 . بل أنت:قال
من » صىل اهللا عليه وآله « رسول اهللاه الذي طهراأنشدك باهللا، أن :قال

أنا وأنت من خرجت  :»صىل اهللا عليه وآله« بقوله ه أبيالسفاح من آدم إىل
 !؟ت أم أن، من آدم إىل عبد املطلب،نكاح ال من سفاح

 . بل أنت:قال
 ،»صىل اهللا عليه وآله « أنا الذي اختارين رسول اهللاأنشدك باهللا، ف:قال

 أم ، إياها يف السامء اهللا زوجك: وقال،»عليها السالم«وزوجني ابنته فاطمة 
 !؟أنت

 . بل أنت:قال
 :إذ يقولرحيانتيه سبطيه و أنا والد احلسن واحلسني أنشدك باهللا، ف:قال
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 !؟ أم أنت،» وأبومها خري منهام، سيدا شباب أهل اجلنةامه«
 . بل أنت:قال
 أم ،املالئكةمع يف اجلنة يطري  أخوك املزين بجناحني أنشدك باهللا، ف:قال

 !؟أخي
 . بل أخوك:قال
» صىل اهللا عليه وآله « أنا ضمنت دين رسول اهللا،أنشدك باهللا ف:قال

 !؟ أم أنت،دهيعانجاز موإوناديت يف املواسم ب
 . بل أنت:قال
» صىل اهللا عليه وآله « أنا الذي دعاه رسول اهللاأنشدك باهللا، ف:قال

 إليك بعدي،َّإيل وتني بأحب خلقك ياللهم ا« : فقال،لطري عنده يريد أكلهوا
 !؟أم أنت، فلم يأته غريي، »رييأكل معي من هذا الط

 . بل أنت:قال
» صىل اهللا عليه وآله « أنا الذي برشين رسول اهللاأنشدك باهللا، ف:قال

 !؟ أم أنت،القرآن واملارقني عىل تأويل ، والقاسطني،ل الناكثنيابقت
 . بل أنت:قال
» صىل اهللا عليه وآله « أنا الذي دل عليه رسول اهللاأنشدك باهللا، ف:قال

 !؟أم أنت، »عيل أقضاكم« :بقولهوفصل اخلطاب القضاء بعلم 
 . بل أنت:قال
» صىل اهللا عليه وآله « أنا الذي أمر يل رسول اهللا، فأنشدك اهللا:قال
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  !؟ أم أنت،مرة يف حياتهأصحابه بالسالم عيل باإل
 . بل أنت:قال
صىل اهللا  « أنا الذي شهدت آخر كالم رسول اهللاأنشدك باهللا، ف:قال
 !؟ أم أنت،ووليت غسله ودفنه ،»لهعليه وآ
 . بل أنت:قال
صىل  « أنت الذي سبقت له القرابة من رسول اهللاأنشدك باهللا، ف:قال

 !؟ أم أنا،»اهللا عليه وآله
 . بل أنت:قال
دينار عند حاجته ال أنت الذي حباك اهللا عز وجل بأنشدك باهللا، ف:قال

 ،»صىل اهللا عليه وآله« ً وأضفت حممدا،»عليه السالم« وباعك جربئيل ،إليه
 !؟ أم أنا، ولدهطعمتأف

 . بل أنت:قالو!  فبكى أبو بكر:قال
» صىل اهللا عليه وآله «لك رسول اهللاجع أنت الذي أنشدك باهللا، ف:قال

نال أفق السامء أ أن ئت حتى لو ش،عىل كتفه يف طرح صنم الكعبة وكرسه
 !؟ أم أناها،تلنل

 . بل أنت:قال
صىل اهللا عليه « رسول اهللا كنت الذي قال لأنشدك باهللا، أ ف:قال

 !؟ أم أناأنت صاحب لواي يف الدنيا واآلخرة،: »وآله
 . بل أنت:قال
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» صىل اهللا عليه وآله « رسول اهللاك أنت الذي أمرأنشدك باهللا، ف:قال
 وأحل وأصحابه،مجيع أهل بيته أبواب  أمر بسد عندمابفتح بابه يف مسجده 

 !؟ أم أنا، فيه ما أحله اهللا لهكل
 . بل أنت:قال
صىل «رسول اهللا ى  بني يدي نجوت أنت الذي قدمأنشدك باهللا، ف:قال

 : فقال،ً إذ عاتب اهللا عز وجل قوما،هيتصدقة فناج» اهللا عليه وآله
ٍءأشفقتم أن تقدموا بني يدي نجواكم صدقات{ َ َ َْ َ ِّ ُ َُ َ ْ ْ َْ َ ْ ُ ُْ َ َ ْ َ ََ  !؟أم أنا ،)١(}ْ

 . بل أنت:قال
 »صىل اهللا عليه وآله« أنت الذي قال رسول اهللا هللا،أنشدك با ف:قال
 !؟ناأ أم ، يف كالم لهً. وأرجحهم إسالما،ًك أول الناس إيامنات زوج:لفاطمة
 . بل أنت:قال
سلمت عليه مالئكة سبع  أنت الذي ، يا أبا بكرأنشدك باهللا ف:قال

 !؟أم أناساموات يوم القليب 
 . بل أنت:قال
 مناقبه التي جعل اهللا عز يورد »ه السالمعلي«عيل فلم يزل .. :قال

 . ودون غريه،دونه» صىل اهللا عليه وآله«له ورسوله وجل 
 . بل أنت:ويقول أبو بكر

                                     
 . من سورة املجادلة١٣اآلية ) ١(



  ١٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٤٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، »صىل اهللا عليه وآله« فبهذا وشبهه يستحق القيام بأمور أمة حممد :قال
فام الذي غرك عن اهللا تعاىل وعن رسوله ودينه، وأنت خلو مما حيتاج أهل 

 .دينه
 ،يوميقيام  أنظرين ، صدقت يا أبا احلسن: فبكى أبو بكر وقال:لقا

 . وما سمعت منك،ر ما أنا فيهِّدبأف
 . لك ذلك يا أبا بكر:»عليه السالم« فقال عيل :قال

 وعمر ،حد إىل الليل ومل يأذن أل، نفسه يومهطابت و،فرجع من عنده
 .»عليه السالم«يرتدد يف الناس ملا بلغه من خلوته بعيل 

ثل مت» صىل اهللا عليه وآله «رسول اهللايف منامه كأن  فرأى ،بات يف ليلتهف
قابل م فصار ،وجههعنه  فوىل ، فقام إليه أبو بكر ليسلم عليه،له يف جملسه

  . عنه فوىل وجهه،، فسلم عليهوجهه
 !؟ه أمرت بأمر مل أفعل! يا رسول اهللا:فقال أبو بكر

السالم وقد عاديت عليك أرد  :»صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 
 . رد احلق إىل أهله!؟اهللا ورسولهمن وااله 
 !؟ من أهله:فقلت
 . عيل، من عاتبك عليه:قال
 .ثم مل يره ، فقد رددت عليه يا رسول اهللا:لتق

 يا أبا احلسن  ابسط يدك:وقال» عليه السالم« عيل إىل َّكرفأصبح وب
 .وأخربه بام قد رأى ،أبايعك
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يده، فمسح عليها أبو بكر، وبايعه وسلم عليه، وقال  فبسط عيل :قال
 فأخرب الناس بام ،»صىل اهللا عليه وآله«خرج إىل مسجد رسول اهللا أ: له

 ،مرخرج نفيس من هذا األوأ ، وما جرى بيني وبينك،رأيت يف ليلتي
 !ليك؟إ هوأسلم
 . نعم:»عليه السالم« فقال عيل :قال

  ـوهو يف طلبهـ  فصادفه عمر نفسه، ًاتب عا، لونهًفخرج من عنده متغريا
 !؟ ما لك يا خليفة رسول اهللا:لهفقال 

  .»عليه السالم« وما جرى بينه وبني عيل ، وما رأى،فأخربه بام كان
 بسحر بني واإلغرتار ، يا خليفة رسول اهللاأنشدك باهللا :عمرله فقال 

 .. فليس هذا بأول سحر منهم، والثقة هبم،هاشم
 يف ،به فيام هو فيهَّ ورغ، ورصفه عن عزمه،ه عن رأيهفام زال به حتى رد
 .الثبات عليه والقيام به

 فلم ير فيه منهم ،مليعادعىل ا املسجد »عليه السالم« فأتى عيل :قال
 ،»صىل اهللا عليه وآله« فقعد إىل قرب رسول اهللا ، منهمء فأحس بيش،ًأحدا
 .تاد خرط القيد دون ما تر، يا عيل: فقال،فمر به عمر: قال

 . ورجع إىل بيته،مرباأل» عليه السالم«فعلم 
  :مىت كانت املناشدة

 ويبدو لنا أن هذه القضية قد حدثت قبل وفاة أيب بكر بيسري، بدليل أنه
صىل  «فانشدك باهللا، أنا ضمنت دين رسول اهللا:  ناشده بقوله»عليه السالم«
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 !نت؟ت يف املواسم بانجاز مواعيده أم أي، وناد»وآلهعليه اهللا 
 . بل أنت:فقال

وإنام تصح هذه املناشدة إذا كانت قد مرت أكثر من سنة كان حيرض 
 إال إن »وآلهعليه صىل اهللا « فيها املواسم ألجل انجاز مواعيد رسول اهللا

املقصود باملواسم، مواسم احلج، ومواسم العمرة، ومواسم عكاظ ونحو 
 ..ذلك

  :ولدين أبو بكر مرتني
 بآية التطهري عىل »السالمعليه « استدالل عيل ..قدمةورد يف الرواية املت

وقد . أنه هو الذي ولد من لدن آدم من نكاح دون سفاح دون أيب بكر
 .اعرتف له ابو بكر له بذلك

 اإلستدالل عىل طهارة أيب بكر برواية بعضهم عن اإلمام ضوهذا ينق
 .)١(»ولدين أبو بكر مرتني«:  أنه قال»السالمعليه «الصادق 

                                     
 لطالبا وعمدة ١٦٦ص ١ج احلفاظ وتذكرة ١٠٣ص ٢ج التهذيب هتذيب: راجع) ١(

 وكشف ١٠٠ص االختصار وغاية )قم هـ١٤١٧ سنة الصدر مطبعة( ١٧٦ص
 اجلنابذي عن )املقدسة قم العلمية املطبعة. هـ ١٣٨١ سنة ط( ١٦١ص ٢ج الغمة
 ٢٥٥ص ٦ج النبالء أعالم وسري ١٣ص وهيب البن الكالم جواهر وعن

 مساخل كتاب العروة مستند يف اخلوئي السيد وأورده ٨٤ص املحرقة والصواعق
 .أجده ومل ٢٤٠ص ١ج املنثور الدر وعن ٧٣ص ٣ج املقال وتنقيح ٣١٧ص ١ج
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ؤكد ما قلناه من أن الصحيح هو ما ذكره القرحاين من أن أم اإلمام وي
، هي بنت القاسم بن حممد بن أيب سمرة، ال إبن أيب »السالمعليه «الصادق 

 ٧٨ ـ ٧١ ص١وقد ناقشنا هذا املوضوع يف كتابنا خمترص مفيد ج. )١(بكر
 .فراجع

  :اثنا عشر صحابيا حيتجون على أيب بكر
 قلت أليب عبد اهللا جعفر بن حممد الصادق :الوعن أبان بن تغلب ق

صىل « هل كان أحد يف أصحاب رسول اهللا ،جعلت فداك: »عليهام السالم«
صىل «جملس رسول اهللا ] يف[ أنكر عىل أيب بكر فعله وجلوسه »اهللا عليه وآله
 !؟»اهللا عليه وآله
: ن من املهاجريً عرش رجالي كان الذي أنكر عىل أيب بكر اثن، نعم:قالف

ريض اهللا « وسلامن الفاريس ،خالد بن سعيد بن العاص، وكان من بني أمية
 وبريدة ،وعامر بن يارسالكندي،  واملقداد بن األسود ،وأبو ذر الغفاري، »عنه

 .األسلمي
 ، وسهل وعثامن ابنا حنيف،م بن التيهانثي أبو اهل:ومن األنصار

 أيوب األنصاري وأبو ، وأيب بن كعب،وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتني
 .»ريض اهللا عنهم أمجعني«

:  فلام صعد أبو بكر املنرب تشاوروا بينهم، فقال بعضهم لبعض:قال
 .»صىل اهللا عليه وآله«واهللا لنأتينه ولننزلنه عن منرب رسول اهللا 

                                     
 .٢٣٤ ص١ج.)  هـ١٣٠٢مطبوع هبامش الكامل يف التاريخ سنة ( اخبار الدول )١(
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 فقد ، أعنتم عىل أنفسكمً واهللا لئن فعلتم ذلك إذا:وقال آخرون منهم
ُوال تلق{: قال اهللا عز وجل ْ ُ َ ِوا بأيديكم إىل التهلكةَ َِ ُُ َْ َّ ِ ْ ْ َ ِ{)١(. 
 لنستشريه ونستطلع »عليه السالم«فانطلقوا بنا إىل أمري املؤمنني  :قالوا

 .رأيه
 يا أمري : فقالوا،بأمجعهم» عليه السالم«فانطلق القوم إىل أمري املؤمنني 

 ا سمعنا رسول اهللاَّ أنت أحق به وأوىل به من غريك، ألنًاملؤمنني تركت حقا
 يميل مع احلق ،عيل مع احلق واحلق مع عيل« :يقول» صىل اهللا عليه وآله«

  .»كيف ما مال
صىل اهللا عليه «ولقد مهمنا أن نصري إليه فننزله عن منرب رسول اهللا 

 ! فام تأمرنا؟،، فجئناك نستشريك ونستطلع رأيك»وآله
ا كنتم هلم  لو فعلتم ذلك مل، وأيم اهللا:»عليه السالم«فقال أمري املؤمنني 

 لو فعلتم ، وكالكحل يف العني، وأيم اهللا،، ولكنكم كامللح يف الزادًإال حربا
 ألتوين ً وإذا، مستعدين للحرب والقتال،ذلك ألتيتموين شاهرين بأسيافكم

 بايع وإال قتلناك، فال بد يل من أدفع القوم عن نفيس، وذلك أن :فقالوا يل
 :  إيل قبل وفاته وقال يل أوعز»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 ، وتنقض فيك عهدي، إن األمة ستغدر بك من بعدي،يا أبا احلسن«
من بعدي كهارون اهلادية  وإن األمة ،وإنك مني بمنزلة هارون من موسى

 .»السامري ومن اتبعهك ، واألمة الضالة من بعديومن اتبعه

                                     
 . من سورة البقرة١٩٥اآلية ) ١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ! فام تعهد إيل إذا كان كذلك؟، يا رسول اهللا:فقلت
 ً فبادر إليهم وجاهدهم، وإن مل جتد أعواناًإذا وجدت أعوانا« :فقال

 .»ًكف يدك واحقن دمك حتى تلحق يب مظلوما
 ، اشتغلت بغسله وتكفينه»صىل اهللا عليه وآله«فلام تويف رسول اهللا 

 أن ال أرتدي برداء إال للصالة ً ثم آليت عىل نفيس يمينا،والفراغ من شأنه
 .حتى أمجع القرآن، ففعلت

عليهام «وابني احلسن واحلسني » عليها السالم«أخذت بيد فاطمة ثم 
 ودعوهتم إىل ، فناشدهتم حقي،فدرت عىل أهل بدر وأهل السابقة» السالم
 واملقداد ، وأبو ذر، وعامر، سلامن: فام أجابني منهم إال أربعة رهط،نرصيت

 .»ريض اهللا عنهم«
 السكوت ملا علموا ولقد راودت يف ذلك بقية أهل بيتي، فأبوا عيل إال

 . وألهل بيت نبيه، وبغضهم هللا ورسوله،من وغارة صدور القوم
 ، فعرفوه ما سمعتم من قول نبيكم،فانطلقوا بأمجعكم إىل الرجل

صىل « وأبعد هلم من رسول اهللا ، وأبلغ للعذر،ليكون ذلك أوكد للحجة
 . إذا وردوا عليه»اهللا عليه وآله

 وكان ،»صىل اهللا عليه وآله«سول اهللا فسار القوم حتى أحدقوا بمنرب ر
تقدموا : يوم اجلمعة، فلام صعد أبو بكر املنرب قال املهاجرون لألنصار

 .وتكلموا
 بل تكلموا وتقدموا أنتم، فإن اهللا عز وجل :فقال األنصار للمهاجرين

ِّلقد تاب اهللاُ عىل النبي {:  إذ قال اهللا عز وجل،بدأ بكم يف الكتاب ِ َّ َ َْ َ ََ َ
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ُوامل ِهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة العرسةَ ِ َِ ْ َُ َ ُ ُ َ َ َ َ َْ َِّ َِّ ِ ْ ِ َ{)١(. 
 :إىل أن تقول الرواية

 ثم ، ثم باقي املهاجرين،فأول من تكلم به خالد بن سعيد بن العاص
 .)٢(بعدهم األنصار] من[

 ،»صىل اهللا عليه وآله« عن وفاة رسول اهللا ًابَّيُ أهنم كانوا غ:يورو
صىل اهللا « وهم يومئذ أعالم مسجد رسول اهللا ،قد توىل أبو بكر و،فقدموا

 .»عليه وآله
 فقد ،اتق اهللا يا أبا بكر: فقام إليه خالد بن سعيد بن العاص وقال  ـ١

ونحن حمتوشوه يوم بني ـ  قال »صىل اهللا عليه وآله«علمت أن رسول اهللا 
عليه «بن أيب طالب  وقد قتل عيل ،له باب النرصعز وجل  حني فتح اهللا ،قريظة
 : ـ وأويل البأس والنجدة منهم، يومئذ عدة من صناديد رجاهلم»السالم

 ، إين موصيكم بوصية فاحفظوها،يا معارش املهاجرين واألنصار
 وخليفتي ، فاحفظوه، أال إن عيل بن أيب طالب أمريكم بعديًوموعدكم أمرا

                                     
 . من سورة التوبة١١٧اآلية ) ١(
بالغة مصباح ال و٥٤٨صلصدوق لاخلصال  و١٥٧ ص١جلطربيس لحتجاج اإل )٢(

مدينة  و٣٠٥ ص٢جحلية األبرار  و٢٠١ ص٣ج) مستدرك هنج البالغة(
 ٧٩ ص٨ج) ط حجرية( و ٣ ص٢٩جبحار األنوار  و٢٣ ص٣جاملعاجز 

 ١٩٦ ص٣ وج١٢٣ ص٢جغاية املرام  و٢٧٣صلامحوزي لكتاب األربعني و
 .١١ ص٦وج
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صيتي وتوازروه  أال وإنكم إن مل حتفظوا فيه و. بذلك أوصاين ريب.فيكم
 ووليكم ، واضطرب عليكم أمر دينكم،وتنرصوه اختلفتم يف أحكامكم

 والعاملون ألمر أمتي من ، أال وإن أهل بيتي هم الوارثون ألمري.أرشاركم
 .بعدي

 فاحرشهم يف ، وحفظ فيهم وصيتي،اللهم من أطاعهم من أمتي
 . يدركون به نور اآلخرة، من مرافقتيً واجعل هلم نصيبا،زمريت

حرمه اجلنة التي عرضها ا ف،اللهم ومن أساء خالفتي يف أهل بيتي
 .كعرض السامء واألرض

 ، فلست من أهل املشورة، اسكت يا خالد:فقال له عمر بن اخلطاب
 .وال ممن يقتدى برأيه
 فإنك تنطق عىل لسان ، بل اسكت أنت يا بن اخلطاب:فقال له خالد

 ،ً وأدناها منصبا،ً أألمها حسبانك منأ لقد علمت قريش ،غريك، وأيم اهللا
 . عن اهللا ورسولهً وأقلهم عناءا،ً وأمخلها ذكرا،ًوأخسها قدرا

لك يف   لئيم العنرص، ما، بخيل باملال]و[، وإنك جلبان يف احلروب
 وال يف احلروب من ذكر، وإنك يف هذا األمر بمنزلة ،قريش من فخر

َإذ قال لإلنسان اكفر فل{ الشيطان ََ ُْ َْ ِ ْ ِ ِ َ ْ ُام كفر قال إين بريء منك إين أخاف اهللاَ ِ َ َْ ِّ ِِّ َِ ِ ٌ ِ َ َ َ َ َ َ َّ
ُرب العاملني فكان عاقبتهام أهنام يف النار خالدين فيها وذلك جزاء  َ َ َ َّ ََ َ َّ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َِ ْ ُ َِ ِ َ ََ َ َ َ َ ْ

َالظاملني ِِ  . وجلس خالد بن سعيد، فأبلس عمر.)١(}َّ

                                     
 . من سورة احلرش١٧ و ١٦اآليتان ) ١(
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  .»يدكرديد ونكرد« :ثم قام سلامن الفاريس وقال  ـ٢
 أي فعلتم ومل تفعلوا، وقد كان امتنع من البيعة قبل ذلك حتى وجئ

 .عنقه
 يا أبا بكر إىل من تسند أمرك إذا نزل بك ما ال تعرفه، وإىل من :فقال

 ،عىل من هو أعلم منك تقدمالتفزع إذا سئلت عام ال تعلمه، وما عذرك يف 
أويل كتاب اهللا عز وأعلم بت، »صىل اهللا عليه وآله«وأقرب إىل رسول اهللا 

 وأوصاكم ، يف حياته»صىل اهللا عليه وآله« ومن قدمه النبي ،وجل وسنة نبيه
 ونقضتم ، وأخلفتم الوعد، وتناسيتم وصيته،به عند وفاته، فنبذتم قوله

 وحللتم العقد الذي كان عقده عليكم من النفوذ حتت راية أسامة بن ،العهد
رتمتموه من ج لألمة عىل عظيم ما اًا وتنبيه، من مثل ما أتيتموهً حذرا،زيد

 .خمالفة أمره
 ، ونقلت إىل قربك، وقد أثقلك الوزر،فعن قليل يصفو لك األمر

 .ومحلت معك ما كسبت يداك
 وتبت إىل اهللا ، وتالفيت نفسك،راجعت احلق من قريب] أنك[فلو 

 ، كان ذلك أقرب إىل نجاتك يوم تفرد يف حفرتك،من عظيم ما اجرتمت
 ورأيت كام رأينا، فلم ،و نرصتك، فقد سمعت كام سمعناويسلمك ذو

 ،يردعك ذلك عام أنت متشبث به من هذا األمر الذي ال عذر لك يف تقلده
حظ للدين وال املسلمني يف قيامك به، فاهللا اهللا يف نفسك، فقد أعذر من  وال
 . وال تكن كمن أدبر واستكرب،أنذر
 ،يا معرش قريش: فقال، » اهللارمحه«أبو ذر الغفاري ] إليه[ثم قام   ـ٣
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدن مجاعة من العرب رت وتركتم قرابة، واهللا ل،)قباحة (ةعانصبتم قن
ولتشكن يف هذا الدين، ولو جعلتم األمر يف أهل بيت نبيكم ما اختلف 
عليكم سيفان، واهللا لقد صارت ملن غلب، ولتطمحن إليها عني من ليس 

 .ـفكان كام قال أبو ذر  ـمن أهلها، وليسفكن يف طلبها دماء كثرية 
 »صىل اهللا عليه وآله« أن رسول اهللا : لقد علمتم وعلم خياركم:ثم قال

من بعده  ثم ،»عليه السالم« بن أيب طالب بعدي لعيل] من[األمر «: قال
 فأطرحتم قول ،» ثم للطاهرين من ذريتي،احلسن واحلسني] منه[ َّيالبن

 ونسيتم اآلخرة ،الدنيا الفانيةنبيكم وتناسيتم ما عهد به إليكم، فأطعتم 
 وال يموت ، وال حيزن أهلها، وال يزول نعيمها،اهباب التي ال هيرم ش،الباقية

 الفاين الزائل، فكذلك األمم من قبلكم كفرت بعد ، باحلقري التافه،سكاهنا
 واختلفت، فساويتموهم ، وغريت وبدلت، ونكصت عىل أعقاهبا،أنبيائها

 ،ة بالقذة، وعام قليل تذوقون وبال أمركم والقذ،حذو النعل بالنعل
 .وما اهللا بظالم للعبيد. وجتزون بام قدمت أيديكم

 ارجع ،يا أبا بكر:  فقال،»ريض اهللا عنه «ثم قام املقداد بن األسود  ـ٤
 والزم بيتك، وابك ،وتب إىل ربك، ]ورد األمر إىل صاحبه[عن ظلمك، 

 .ىل به منكعىل خطيئتك، وسلم األمر لصاحبه الذي هو أو
 يف عنقك من »صىل اهللا عليه وآله«فقد علمت ما عقده رسول اهللا 

 .بيعته، وألزمك من النفوذ حتت راية أسامة بن زيد وهو مواله
 بضمه لكام ،ونبه عىل بطالن وجوب هذا األمر لك وملن عضدك عليه

 الذي أنزل اهللا ، عمرو بن العاص،ن والشقاقآ ومعدن الشن،إىل علم النفاق
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ُإن شانئك هو األبرت{ :»صىل اهللا عليه وآله«نبيه ] لسان[ عىل َ ْ َ ُ َ َ ِ َ َّ  فال ،)١(}ِ
 عليكام وعىل ًاختالف بني أهل العلم أهنا نزلت يف عمرو، وهو كان أمريا

 يف غزاة »صىل اهللا عليه وآله«سائر املنافقني يف الوقت الذي أنفذه رسول اهللا 
 .ذات السالسل

 !؟كره، فأين احلرس إىل اخلالفة قلدكام حرس عسًراْمَن عإو
ستقالة قبل فوهتا، فإن ذلك أسلم لك يف حياتك  وبادر باإل،اتق اهللا

 وال تغرنك قريش وغريها، فعن قليل ،وبعد وفاتك، وال تركن إىل دنياك
 . فيجزيك بعملك، ثم تصري إىل ربك،تضمحل عنك دنياك

 صاحب  هو»عليه السالم«وقد علمت وتيقنت أن عيل بن أيب طالب 
 فإنه أتم لسرتك واخف ،األمر بعد رسول اهللا، فسلمه إليه بام جعله اهللا له

 . وإىل اهللا ترجع األمور،لوزرك، فقد واهللا نصحت لك إن قبلت نصحي
إنا هللا وإنا إليه : فقال» ريض اهللا عنه«ثم قام إليه بريدة األسلمي   ـ٥

 ،يت أم تناسيت أنس، يا أبا بكر!!راجعون، ماذا لقي احلق من الباطل
 أومل تذكر ما !؟ أم سولت لك األباطيل، أم خدعتك نفسك]وخدعت[

 بإمرة »عليه السالم« من تسمية عيل »صىل اهللا عليه وآله«أمرنا به رسول اهللا 
  !؟ بني أظهرنا»صىل اهللا عليه وآله« والنبي ،املؤمنني

 ،مننيهذا عيل أمري املؤ« : يف عدة أوقات»صىل اهللا عليه وآله«وقوله 
 .»، واملارقنيالقاسطنيالناكثني، واملرشكني، ووقاتل 

                                     
 . من سورة الكوثر٣اآلية ) ١(
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 واردد ،نقذها مما هيلكهاأ و، وتدارك نفسك قبل أن ال تدركها،اتق اهللاف
األمر إىل من هو أحق به منك، وال تتامد يف اغتصابه، وراجع وأنت تستطيع 

 ودللتك عىل طريق النجاة، فال تكونن ،أن تراجع، فقد حمضتك النصح
 .نيم للمجرًاظهري
 ويا ،يا معارش قريش:  فقال،»ريض اهللا عنه «ثم قام عامر بن يارس  ـ٦

 أن أهل بيت نبيكم أوىل : وإال فاعلموا، إن كنتم علمتم،معارش املسلمني
 ، وأحفظ مللته، وآمن عىل املؤمنني، وأقوم بأمور الدين، وأحق بإرثه،به

 قبل أن يضطرب ،له فلريد احلق إىل أه،وأنصح ألمته، فمروا صاحبكم
 فيام ا وختتلفو، وتعظم الفتنة بكم، ويظهر شتاتكم، ويضعف أمركم،حبلكم
 ويطمع فيكم عدوكم، فقد علمتم أن بني هاشم أوىل هبذا األمر ،بينكم

  . وهو وليكم بعهد اهللا ورسوله،منكم، وعيل أقرب منكم إىل نبيكم
عند سد  ،يف حال بعد حالعرفتموه  ] وتموهلمع[وفرق ظاهر قد 

أبوابكم التي كانت إىل املسجد كلها غري بابه، » صىل اهللا عليه وآله«النبي 
دون سائر من خطبها إليه ، »عليها السالم«وإيثاره إياه بكريمته فاطمة 

 :»صىل اهللا عليه وآله«منكم، وقوله 
احلكمة فليأهتا من ] العلم و[ فمن أراد ،أنا مدينة العلم وعيل باهبا«

 وهو ، مضطرون فيام أشكل عليكم من أمور دينكم إليهًم مجيعاوإنك. »باهبا
 إىل ما له من السوابق التي ،كل أحد منكمعن ] دينكم وعن [مستغن 

  .ليست ألفضلكم عند نفسه
 وتؤثرون احلياة الدنيا عىل ، حقهً وتبتزون عليا،فام بالكم حتيدون عنه
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  !ً؟ بئس للظاملني بدال،اآلخرة
 وال تتولوا عنه مدبرين، وال ترتدوا عىل ، لهأعطوه ما جعله اهللا

 . فتنقلبوا خارسين،أعقابكم
 ً ال جتحد حقا،يا أبا بكر:  فقال،»رمحه اهللا «يب بن كعبُثم قام أ  ـ٧

 يف »صىل اهللا عليه وآله«جعله اهللا لغريك، وال تكن أول من عىص رسول اهللا 
 . وصدف عن أمره،وصيه وصفيه

، وال تتامد يف غيك فتندم، وبادر اإلنابة خيف ردد احلق إىل أهله تسلموا
 فتلقى وبال ،وزرك، وال ختصص هبذا األمر الذي مل جيعله اهللا لك نفسك

 ، وتصري إىل ربك، فيسألك عام جنيت،عملك، فعن قليل تفارق ما أنت فيه
 .وما ربك بظالم للعبيد

تم  ألس،أهيا الناس:  فقال ذو الشهادتني،ثم قام خزيمة بن ثابت  ـ٨
 ومل يرد ، قبل شهاديت وحدي»صىل اهللا عليه وآله«تعلمون أن رسول اهللا 

 !معي غريي؟
 . بىل:قالوا
أهل « : يقول»صىل اهللا عليه وآله« فأشهد أين سمعت رسول اهللا :قال
 وقد قلت .» وهم األئمة الذين يقتدى هبم،قون بني احلق والباطلِّبيتي يفر

 .غ املبنيما علمت، وما عىل الرسول إال البال
صىل اهللا «وأنا أشهد عىل نبينا :  فقال،م بن التيهانثيثم قام أبو اهل  ـ٩

ما أقامه :  فقالت األنصارـ يعني يف يوم غدير خم ـ ً أنه أقام عليا»عليه وآله
ما أقامه إال ليعلم الناس أنه موىل من كان : للخالفة، وقال بعضهمإال 
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ً  فبعثنا رجاال،، وكثر اخلوض يف ذلك مواله»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 :قولوا هلم:  فقال، فسألوه عن ذلك»صىل اهللا عليه وآله«منا إىل رسول اهللا 

 . وأنصح الناس ألمتي،عيل ويل املؤمنني بعدي
 ومن شاء فليكفر، إن يوم ، فمن شاء فليؤمن،وقد شهدت بام حرضين

 .ًالفصل كان ميقاتا
وأثنى تعاىل فحمد اهللا ، »هللا عنهريض ا«ثم قام سهل بن حنيف   ـ١٠

 اشهدوا عيل ،يا معارش قريش:  ثم قال، وصىل عىل النبي حممد وآله،عليه
 ـوقد رأيته يف هذا املكان » صىل اهللا عليه وآله«أين أشهد عىل رسول اهللا 

 :  وهو يقول»عليه السالم« وقد أخذ بيد عيل بن أيب طالب ـيعني الروضة 
 ووصيي يف حيايت وبعد ،إمامكم من بعدي  هذا عيل،أهيا الناس«
 وأول من يصافحني عىل حويض، ، ومنجز وعدي، وقايض ديني،وفايت

 .»فطوبى ملن اتبعه ونرصه، والويل ملن ختلف عنه وخذله
صىل «سمعنا رسول اهللا : قالفوقام معه أخوه عثامن بن حنيف   ـ١١

 ،وهم وقدموهم فال تتقدم،أهل بيتي نجوم األرض:  يقول»اهللا عليه وآله
 .فهم الوالة بعدي

 ! وأي أهل بيتك؟، يا رسول اهللا:فقام إليه رجل فقال
 . عيل والطاهرون من ولده:فقال

 فال تكن يا أبا بكر أول كافر به، وال »صىل اهللا عليه وآله«وقد بني 
 .ختونوا اهللا والرسول وختونوا أماناتكم وأنتم تعلمون

 اتقوا اهللا عباد :فقال» يض اهللا عنهر«ثم قام أبو أيوب األنصاري   ـ١٢
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اهللا يف أهل بيت نبيكم، وارددوا إليهم حقهم الذي جعله اهللا هلم، فقد 
 ،»صىل اهللا عليه وآله«سمعتم مثل ما سمع إخواننا يف مقام بعد مقام لنبينا 

  .»أهل بيتي أئمتكم بعدي«:  يقول،وجملس بعد جملس
هذا أمري ] إن[« :ويقول» معليه السال«بن أيب طالب  إىل عيل يءويؤم

  .» منصور من نرصه، خمذول من خذله. وقاتل الكفرة،الربرة
فتوبوا إىل اهللا من ظلمكم إياه إن اهللا تواب رحيم، وال تتولوا عنه 

 . وال تتولوا عنه معرضني،مدبرين
 فأفحم أبو بكر عىل املنرب :»عليه السالم«جعفر بن حممد قال الصادق 
 : ، ثم قالًحتى مل حير جوابا

:  أقيلوين أقيلوين، فقال له عمر بن اخلطاب،وليتكم ولست بخريكم
إذا كنت ال تقوم بحجج قريش مل أقمت نفسك هذا ، انزل عنها يا لكع

 . أيب حذيفةجعلها يف سامل موىلأ و، واهللا لقد مهمت أن أخلعك!املقام؟
أيام ال  وبقوا ثالثة ،إىل منزله] به[ ثم أخذ بيده وانطلق ، فنزل:قال

 .»صىل اهللا عليه وآله«يدخلون مسجد رسول اهللا 
ومعه ألف ] املخزومي[فلام كان يف اليوم الرابع جاءهم خالد بن الوليد 

  ! فقد طمع فيها واهللا بنو هاشم؟،ما جلوسكم:  فقال هلم،رجل
 .وجاءهم سامل موىل أيب حذيفة ومعه ألف رجل

 جيتمع إليهم رجل وجاءهم معاذ بن جبل ومعه ألف رجل، فام زال
أربعة آالف رجل، فخرجوا شاهرين بأسيافهم ] هلم[رجل حتى اجتمع 

صىل اهللا عليه « حتى وقفوا بمسجد رسول اهللا ،يقدمهم عمر بن اخلطاب



  ٥٥                         ..                                                  شداتومنا.. إحتجاجات: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لئن ذهب منكم رجل يتكلم ،واهللا يا أصحاب عيل: ، فقال عمر»وآله
 .بالذي تكلم باألمس لنأخذن الذي فيه عيناه

 ، يا بن صهاك احلبشية: وقال،ن سعيد بن العاصفقام إليه خالد ب
 ! ؟ أم بجمعكم تفزعوننا،أبأسيافكم هتددوننا

 ،نا ألكثر منكم وإن كنا قليلنيإ و،واهللا إن أسيافنا أحد من أسيافكم
  .ألن حجة اهللا فينا

 ،واهللا لوال أين أعلم أن طاعة اهللا ورسوله وطاعة إمامي أوىل يب
 .هللا إىل أن أبيل عذري وجاهدتكم يف ا،لشهرت سيفي
 فقد عرف ، اجلس يا خالد:»عليه السالم«عيل  أمري املؤمنني ل لهفقا

 . فجلس. وشكر لك سعيك،اهللا لك مقامك
 ، اهللا أكرب، اهللا أكرب: فقال،»ريض اهللا عنه «وقام إليه سلامن الفاريس

  : وإال صمتا يقول]األذنني[ هباتني »صىل اهللا عليه وآله«سمعت رسول اهللا 
 جالس يف مسجدي مع نفر ، عيل بن أيب طالببينا أخي وابن عمي«

 يريدون قتله وقتل ، إذ تكبسه مجاعة من كالب أصحاب النار،من أصحابه
  .»من معه

 .فلست أشك إال وأنكم هم
عليه « فوثب إليه أمري املؤمنني ،فهم به عمر بن اخلطاب :]قال[
يا بن صهاك :  ثم قال، ثم جلد به األرض، وأخذ بمجامع ثوبه»السالم
» صىل اهللا عليه وآله « وعهد من رسول اهللا، لوال كتاب من اهللا سبق،احلبشية

 ً. وأقل عدداً ألريتك أينا أضعف نارصا،تقدم
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 انرصفوا رمحكم اهللا، : فقال،»ريض اهللا عنهم «ثم التفت إىل أصحابه
 له فواهللا ال دخلت املسجد إال كام دخل أخواي موسى وهارون، إذ قال

َفاذهب أنت وربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون{ :أصحابه ُ َ َِ َِ َُ َ ُّ َ ْ ََّ َ ِْ َ ََ َ َ ْ{)١( . 
لزيارة رسول لصالة، أو  ال دخلته إال ،واهللا ]:»عليه السالم«ثم قال [

جة أقامها حل فإنه ال جيوز ، أو لقضية أقضيها،»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
 .ك الناس يف حرية أن يرت»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 ثم إن عمر احتزم بأزاره وجعل :وعن عبد اهللا بن عبد الرمحن قال
 : يطوف باملدينة وينادي

 . فهلموا إىل البيعة،]له[أال إن أبا بكر قد بويع 
 .فينثال الناس يبايعون

 .فعرف أن مجاعة يف بيوت مسترتون
] يف[ ويكبسهم وحيرضهم ،فكان يقصدهم يف مجع كثري :]قال[

 . فيبايعون،سجدامل
بن أيب طالب  إىل منزل عيل ،حتى إذا مضت أيام أقبل يف مجع كثري

:  فطالبه باخلروج فأبى، فدعا عمر بحطب ونار وقال،»عليه السالم«
 . ليخرجن أو ألحرقنه عىل ما فيه،والذي نفس عمر بيده

فيه احلسن  و،بنت رسول اهللا» عليها السالم«فاطمة فيه  إن :فقيل له
 فيه، »صىل اهللا عليه وآله« وآثار رسول اهللا ، رسول اهللايولد، واحلسني

                                     
 . من سورة املائدة٢٤ية اآل) ١(
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 .وأنكر الناس ذلك من قوله
 إنام أردت !؟ أتروين فعلت ذلك، ما بالكم:فلام عرف إنكارهم قال

 .التهويل
 ألين يف مجع ،أن ليس إىل خروجي حيلة: »عليه السالم« فراسلهم عيل

كم الدنيا عنه، وقد حلفت أن ال  وأهلت،قد نبذمتوهعز وجل الذي كتاب اهللا 
 .أخرج من بيتي وال أدع ردائي عىل عاتقي حتى أمجع القرآن

صىل اهللا عليه «بنت رسول اهللا » عليها السالم« وخرجت فاطمة :قال
 ًال عهد يل بقوم أسوء حمرضا:  ثم قالت، فوقفت خلف الباب، إليهم»وآله

 وقطعتم ،ازة بني أيدينا جن»صىل اهللا عليه وآله«منكم، تركتم رسول اهللا 
ومل تروا لنا ) تؤامرونا: لعل الصحيح(رونا ِّمل تؤم] و[ ،أمركم فيام بينكم

، كأنكم مل تعلموا ما قال يوم غدير خم، واهللا لقد عقد له يومئذ الوالء ًحقا
ليقطع منكم بذلك منها الرجاء، ولكنكم قطعتم األسباب بينكم وبني 

 .)١(م يف الدنيا واآلخرةنبيكم، واهللا حسيب بيننا وبينك

                                     
 ـ ٩٧ ص١ج) هـ١٣٨٦ط دار النعامن سنة ( و ٢٠٣ ـ ١٨٦ ص١اإلحتجاج ج) ١(

 : ٤ أبواب اإلثني عرش، احلديث ٤٦١ ص٢اخلصال ج:  وأشار يف هامشه إىل١٠٥
حدثني أيب، عن جده :  قال،حدثنا عيل بن أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن أيب عبد اهللا الربقي

 حدثنا أبو حممد خلف بن سامل :حدثني النهيكي قال: د اهللا الربقي قالأمحد بن أيب عب
حدثنا شعبة، عن عثامن بن املغرية، عن زيد بن : حدثنا حممد بن جعفر قال: قال

= كان الذين أنكروا عىل أيب بكر جلوسه يف اخلالفة وتقدمه عىل عيل بن :  قال،وهب
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 :ونقول
ًقد تضمنت تلك املناشدة، وهذه االحتجاجات أمورا كثرية وهامة، 
ًوال نريد أن نرهق القارئ الكريم بإعادة تذكريه هبا، غري أننا نختار منها نزرا 

ًيسريا جدا، وهو ما ييل ً: 
  :العودة إىل عادة اإلحراق
 دعا بحطب ونار،  أن عمر بن اخلطاب:تضمنت الرواية املتقدمة

فلام عيب عليه .. وأقسم أن حيرق البيت عىل من فيه إن مل خيرجوا للبيعة
 .ذلك، وانكره الناس عليه، اعتذر بأنه أراد ختويفهم

                                     
مع .. (املهاجرين واألنصار من ً عرش رجالي اثن»عليه السالم«أيب طالب = 

 . )اختالف
 ٤ويف أعالم النساء ج.  مع تفاوت١٢ ص١اإلمامة والسياسة ج: واحلديث يف كتاب

 .ًملخصا) قصة إحراق البيت( نقل ذيل احلديث ١١٤ص
 ولو ،اعلم أن هذا احلديث روته الشيعة متواترين: »رمحه اهللا«وقال العالمة املجليس 

شيعة ما نقلناه، ألهنم عند خمالفيهم متهمون، ولكن كانت هذه الرواية برجال ال
 فقال أمحد بن حممد الطربي ..نذكره حيث هو من طريقهم الذي يعتمدون عليه

ثني عرش الذين أنكروا عىل أبى بكر جلوسه يف جملس خرب اإل «:ما هذا لفظه
 احلسن بن عيل بن النحاس ،حدثنا أبو عيل: »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

وذكر مثله إىل أخر اخلرب، مع تغيري يسري ـ » ..حدثنا:  قال،كويف العدل األسديال
 .٢٠٨ و ٢٠٥ و ١٨٩ و ٢١٩ ـ ٢١٤ ص٢٨بحار األنوار ج
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 بأن هذه احلادثة قد حصلت بعد أيام، ويبدو أهنا :ورصحت الرواية
كانت بعد أكثر من شهرين، أي بعد رجوع خالد بن سعيد بن العاص من 

 ..من، كام تقدمالي
، ويف »عليها السالم« خلفيات كتاب مأساة الزهراء :وقد قلنا يف كتابنا

أن إحراق : »صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم : كتابنا
قد حصل يف ثاين يوم السقيفة، وذلك عند » عليها السالم«بيت الزهراء 

 . جلوس أيب بكر عىل املنرب ليبايع له
 ويبدو أن عمر بن ..ًه احلادثة قد تكررت بعد شهرين أيضافتكون هذ

َّاخلطاب رأى أن ما جرى قد أخل بثبات قدم أيب بكر يف اخلالفة، فأراد 
إحكام األمر، فطالب الناس بتحديد البيعة، وسعى إىل إجبار من كان قد 

 ..توارى عن األنظار
 ..جرى بنظرهوربام يكون الراوي قد دمج بني روايتني، لتكتمل صورة ما 

  :ارتد الناس سوى أربعة
صىل «وتذكر الروايات أن الناس ارتدوا عىل أدبارهم بعد رسول اهللا 

ويبدو ان . غري أربعة، هم سلامن، وعامر، وأبوذر، واملقداد» اهللا عليه وآله
املقصود به هو التمرد عىل األوامر والزواجر اإلهلية والنبوية، والسيام فيام 

ثم بعد مرور شهر أو شهرين، أي بعد » عليه السالم «يرتبط بوالية عىل
عودة خالد بن سعيد بن العاص من اليمن وتكشف األمور هلم، وظهور 
جانب من سياسات وممارسات الذين استولوا عىل السلطة، عاد قسم من 
الناس، كان منهم هؤالء اإلثنا عرش الذين بادروا إىل اإلحتجاج عىل أيب 
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 .لروايةبكر، كام ذكرته هذه ا
  :عمر يتهدد أبا بكر خبلعه
 أن عمر بن اخلطاب قد وجه أليب بكر :قد تضمنت الرواية السابقة

لقد مهمت بأن أخلعك، : كلامت الذعة، فقد وصفه بأنه لكع، وقال له
أن عمر بن اخلطاب : وهذا يدل عىل.. وأجعلها يف سامل موىل أيب حذيفة

 ..يرى نفسه هو الذي خيلع، وهو الذي يضع
  :لي والطاهرون من ولدهع

إن أهل :  قال»صىل اهللا عليه وآله « أن النبي:وقد ذكرت الرواية املتقدمة
 ؟ وأي أهل بيتك: بيته هم نجوم أهل األرض وهم الوالة بعده، فلام قيل له

 . عيل والطاهرون من ولده:قال
 إما عرف الناس هبؤالء »صىل اهللا عليه وآله«فدلن ذلك عىل أن النبي 

رين، أو أنه جعل الطهارة من أي رجس، والعصمة الظاهرة لكل أحد الطاه
وهذا نص رشعي يتوافق .. هي الدليل الذي يدل الناس عىل وليهم وإمامهم
وهي عالمة يمكن لكل .. مع قضاء العقل بلزوم العصمة يف اإلمام والويل

 .الناس أن يتلمسوها بأنفسهم، وأن يعرفوا اإلمام هبا ومن خالهلا
  :اج حبديث الغديراإلحتج

إن هذه اإلحتجاجات تضمنت اإلستدالل عىل أيب بكر بحديث 
، ومن الصحابة »عليهام السالم«وقد كان ذلك من عيل والزهراء .. الغدير

 :ًأيضا، فمن ذلك
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 أنا املوىل لك ،فأنشدك باهللا«: أليب بكر» عليه السالم« قول عيل  ـ١
 !؟» يوم الغدير، أم أنت»لهصىل اهللا عليه وآ« بحديث النبي ،ولكل مسلم
 . بل أنت:قال
للذين اجتمعوا عىل باهبا وأرادوا » عليها السالم« قالت فاطمة  ـ٢
، كأنكم مل تعلموا ما قال يوم غدير خم، واهللا لقد ًومل تروا لنا حقا«: إحراقه

 .»عقد له يومئذ الوالء ليقطع منكم بذلك منها الرجاء
فقد علمت ما عقده رسول  «: يب بكر ورد يف كالم املقداد قوله أل ـ٣

 .»عليه السالم«أي بيعة عيل . » يف عنقك من بيعته»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
صىل «عىل نبينا ـ يا أبا بكر ـ وأنا أشهد «:  قال أبو اهليثم بن التيهان ـ٤

ما :  فقالت األنصارـ يعني يف يوم غدير خم ـ ً أنه أقام عليا»اهللا عليه وآله
 .للخالفةال إأقامه 

 أنه موىل من كان رسول اهللا : ما أقامه إال ليعلم الناس:وقال بعضهم
 منا إىل ً فبعثنا رجاال، مواله، وكثر اخلوض يف ذلك»صىل اهللا عليه وآله«

 : فقال.  فسألوه عن ذلك»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 .» عيل ويل املؤمنني بعدي:قولوا هلم

  : جيلد بعمر األرض×علي 
، بمجرد أن رأى عمر بن اخلطاب »عليه السالم«ً أن عليا :والالفت هنا

بصدد التعدي عىل سلامن الفاريس، وثب إليه، وأخذ بمجامع ثوبه، وجلد 
 ..ثم أمر أصحابه باإلنرصاف.. وهتدده.. به األرض
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لقد فعل به هذا يف الوقت الذي كان عمر يرى أنه يف أقىص درجات 
 .. ًتل، فلم تغن عنه شيئاة آالف مقاكان معه أربعالقوة، حيث 

لو أراد أن يقيض عليه، فال يشء يقف » عليه السالم«ًوعرف أن عليا 
 .فلم يكن له بد من السكوت.. يف وجهه

  :عمر بن اخلطاب يف قريش
ًأن عمر من أألمها حسبا، : ً أن قريشا تعلم:وقد أعلن خالد بن سعيد

ًوأدناها منصبا، وأخسها قدرا، وأمخلها  ًذكرا، وأقلها غناء عن اهللا ورسوله، ً
وإنه جلبان يف احلروب، وبخيل باملال، لئيم العنرص، ما له يف قريش من 

 ..فخر، وال يف احلروب من ذكر الخ
.. ًومل نجد أحدا ناقشه يف ذلك، أو اعرتض عليه فيه، حتى عمر نفسه
ن وهذا أمر غري معهود، إال يف احلاالت التي يكون اإلعرتاض فيها، م

 ..موجبات تأكيد الفضيحة، واتساع اخلرق عىل الراقع
  :حماوالت التحوير والتزوير

 :ً أمورا»رمحه اهللا «وقد أظهر النص الذي أورده أبو اهليثم بن التيهان
، راضني به »عليه السالم« أن األنصار كانوا موافقني لعيل :أحدها

قد فهموا واقعة و.. »صىل اهللا عليه وآله«ًإماما وخليفة بعد رسول اهللا 
 .الغدير بصورة صحيحة

فال وجه لعدم فهم غريهم هلا، إال إن كانت السياسة التي قضت 
، وإسقاط جنينها، وأخذ فدك منها هي التي »عليها السالم«برضب الزهراء 
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 ..قضت بتجاهل الواضحات، واإلغامض عن أبده البدهييات
صىل اهللا «سول اهللا  إن الذين أثاروا الشبهات حول داللة كالم ر:الثاين
 .يف يوم الغدير هم غري األنصار» عليه وآله
 إن محلة التشكيك، وإيراد الشبهات، والتحوير والتزوير بدأت :الثالث

 ..»صىل اهللا عليه وآله«يف وقت مبكر، أي يف حياة رسول اهللا 
كان يتصدى إلزالة الشبهة » صىل اهللا عليه وآله« إن النبي :الرابع

 ..رصحية وحازمةبصورة واضحة و
صىل اهللا عليه « إن حمبي اخللفاء مل يعبأوا بتوضيحات الرسول :اخلامس

ويروجون نفس الشائعات، وإىل يومنا . ، بل بقوا يثريون نفس الشبهة»وآله
 ..هذا

  !: أين احلرس من اخلالفة؟
َّوما أحسن، وألطف، وأدق استدالل املقداد عىل أيب بكر، حيث ذكره 

َلعاص عليه يف غزوة ذات السالسل، وكان عمرو علم بتأمري عمرو بن ا
النفاق، ومعدن الشنآن والشقاق ـ عىل حد تعبريه ـ فقلد أبا بكر وعمر 

 !إىل اخلالفة؟.. حرس عسكره، فإين احلرس
  : سوى أربعة×مل يستجب لعلي 

 أن الذين استجابوا له حني توجه إليهم :»عليه السالم«وقد بني عيل 
كانوا أربعة هم سلامن، » عليهم السالم«اطمة واحلسنان ودار عليهم ومعه ف

أما بنو هاشم فأبوا ذلك ملا علموا من شدة حقد . وأبو ذر، وعامر، واملقداد
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 .الناس عليهم
  :غري أن ما يثري اإلهتامم هنا

هم مإن امتناع بني هاشم إنام كان لعل: يقول» عليه السالم« أنه ـ ١
 ..بيتهببغض القوم هللا ولرسوله، وأهل 

ُوهذا أمر عظيم وهائل، أن يكون هؤالء القوم قد عرفوا ببغض اهللا  ِ ُ
 !!..والرسول
أن ذكر الزبري يف مجلة من استجابوا ألمري املؤمنني :  إن هذا يدل عىل ـ٢

 ..غري صحيح» عليه السالم«
 أن الزبري قد انقاد للقوم، وبايع أبا بكر بمجرد أخذ :ًويدل عليه أيضا

إىل بيوت » عليهام السالم«ن ذلك قبل أخذ عيل الزهراء وكا. سيفه منه
 ..املهاجرين واألنصار لطلب النرصة

عليهم «إنام أخذ الزهراء واحلسنني » عليه السالم«ن أمري املؤمنني  إ ـ٣
صىل اهللا «ودار هبم عىل املهاجرين واألنصار، ليتحقق أمر رسول اهللا » السالم

 فليجاهدهم، وقد استعان بكل الوسائل للتأثري ًله بأنه إن وجد أعوانا» عليه وآله
عىل الصحابة وإقناعهم بمساعدته، حتى لقد واجههم بالزهراء، وباحلسنني، 

 . يف املجال العاطفي واإليامين، ويثريونه فيه،وما يمثلونه لإلنسان املسلم
 
 
 
 



  ٦٥                         ..                                                  شداتومنا.. إحتجاجات: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
  : الثاينالباب

 
   وفدك.. ’إرث النيب 
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  :  األولالفصل
 

  ..وما أدراك ما فدك.. فدك
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  :’ تركة رسول اهللا
حلسن عيل بن موسى اسألت موالنا أبا : عن احلسن بن عيل الوشا، قال

غري فدك » صىل اهللا عليه وآله«ف رسول اهللا َّهل خل: »عليه السالم«الرضا 
 !ًشيئا؟

» صىل اهللا عليه وآله«إن رسول اهللا : » السالمعليه«فقال أبو احلسن 
باء، عضال: ًخلف حيطانا باملدينة صدقة، وخلف ستة أفراس، وثالث نوق

الدلدل، ومحاره اليعفور، وشاتني والشهباء، : وبغلتني. والصهباء، والديباج
ًحلوبتني، وأربعني ناقة حلوبا، وسيفه ذا الفقار، ودرعه ذات الفضول، 

وخامته الفاضل، وقضيبه املمشوق، . ، وحربتني يامنيتنيوعاممته السحاب
 .ًا من أدمدًوفراشا من ليف، وعباءتني قطوانيتني، وخما

صار ذلك كله إىل فاطمة، ما خال درعه، وعاممته، وخامته، فإنه جعلها 
 .)١(»عليه السالم«ألمري املؤمنني 

                                     
ط (وسائل الشيعة  و٢١٠ ص٢٩ وبحار األنوار ج١١٨ ص٢كشف الغمة ج) ١(

 ٤٤٣ ص١٧ج) دار اإلسالميةط ( و ١٠٢ ص٢٦ج) مؤسسة آل البيت
 .٨٠١صاللمعة البيضاء و
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مري ه ألتأعطى بغل» صىل اهللا عليه وآله«أنه : ويف بعض الروايات
 .)١(، وذلك يف حجة الوداع»عليه السالم«املؤمنني 

، رغم »عليهام السالم«الزهراء وعيل ومل يأخذوا هذه األشياء من 
 أن األنبياء ال يورثون، ما :»صىل اهللا عليه وآله« روايتهم عن رسول اهللا

 !.تركوه صدقة؟
ّثيابه حني غسل» صىل اهللا عليه وآله«وقد أخذت ابنته  بكر ودفع أبو . ُ

، ودابته، »صىل اهللا عليه وآله«آلة رسول اهللا » عليه السالم«إىل عيل 
 .)٢(وحذاءه

صىل اهللا عليه «ّأما حجرات النبي، فقد مكن أبو بكر أزواج النبي 
عن ذلك غري صحيحة، راهتم اواعتذ. منها، مع أن حكمها حكم فدك» وآله

 ..كام تقدم
  :الوصي أعرف برتكة املوصي

صىل «هو ويص رسول اهللا » عليه السالم«ً أن عليا فال شك يف.. وبعد
، وقد طفحت كتب املسلمني بالشواهد التي تدل عىل ذلك »اهللا عليه وآله

                                     
 .٨٠١صاللمعة البيضاء  و٢٦١ ص١٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(

 ١٠٣لجوهري صلالسقيفة وفدك  و٢١٤ ص١٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ٢(
األحكام :  عن١٣٨ ص٢معامل املدرستني ج و٧٥٨اللمعة البيضاء صو

 .١٧١السلطانية للاموردي ص
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 .ًوهي تكاد تعد باملئات، فضال عن العرشات
َأن يعلم النبي : فهل يعقل ِ ْ بأن األنبياء ال :  أبا بكر»صىل اهللا عليه وآله«ُ

وعىل أي يشء جعله . اب مدينة علمهيورثون، وال يعلم بذلك وصيه، وب
 ً. وصيا»صىل اهللا عليه وآله«النبي 

 أن األنبياء ال يورثون بحسب :ًفإن كان وصيا عىل األموال، فاملفروض
 .دعوى أيب بكر

 سوى »صىل اهللا عليه وآله«وإن كان عىل األطفال، فلم يكن للنبي 
 .»عليه السالم«، وهي زوجة عيل »عليها السالم«الزهراء 

 !وإن كان عىل شؤون األمة، فلامذا يتصدى هلا أبو بكر؟
  :فدك من مهر خدجية

ً أنه ملا أفاء اهللا فدكا عىل :»عليه السالم«وقد روي عن أيب عبد اهللا 
يا بنية، : ، فقال»عليه السالم«دخل عىل فاطمة «ورجع إىل املدينة . رسوله

خاصة دون املسلمني، فهي له . إن اهللا قد أفاء عىل أبيك بفدك، واختصه هبا
 .أفعل هبا ما أشاء

وإنه قد كان ألمك خدجية عىل أبيك مهر، وإن أباك قد جعلها لك 
 .بذلك، ونحلتها تكون لك ولولدك بعدك

اكتب : ، ودعا عيل بن أيب طالب، فقال)عكاظي( فدعا بأديم :قال
 .بفدك نحلة من رسول اهللا» عليها السالم«لفاطمة 

 .أيب طالب، وموىل لرسول اهللا، وأم أيمنفشهد عىل ذلك عيل بن 
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 إن أم أيمن امرأة من أهل :»صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 
 .)١(اجلنة

 :ونقول
 »صىل اهللا عليه وآله«ً تضمنت هذه الرواية ترصحيا من رسول اهللا ً:أوال

بأن املسلمني ال حق هلم : بأن اهللا اختصه بفدك، وبأهنا ملك له، ثم رصح
ّ ثم عاد وأكد أن له أن يفعل هبا ما يشاء، مما دل عىل أنه إنام يفعل ذلك .فيها

وذلك لكي يسد أبواب اإلحتامالت . من موقع مالكيته احلقيقية هلا
 .والتمحالت، والتأويالت الباردة، التي ربام حياول البعض إثارهتا

ولسنا بحاجة إىل تذكري القارئ الكريم بأن األحاديث التي تتحدث 
ًهد األنبياء بالدنيا، وأهنم مل يأتوا ليجمعوا ذهبا وال فضة، لتوريثها عن ز

ألبنائهم ال تتناىف مع متليك اهللا تعاىل ما هو أعظم من فدك، وال ضري يف أن 
، وال يتنايف ذلك »عليها السالم«ًفدكا للزهراء  »صىل اهللا عليه وآله«يعطي 

                                     
 واخلرائج واجلرائح ١١٨ و ١١٦ و ١١٥ ص٢٩ وج٣٧٩ ص١٧بحار األنوار ج) ١(

:  وراجع١٤٢ ص١ ومناقب آل أيب طالب ج١٨٧ حديث ١١٣ و ١١٢ ص١ج
 ١٨٦ ص٤نور الثقلني ج و١٢١ ص١ج) ط دار النعامن(اإلحتجاج 

 و ٣٠٠اللمعة البيضاء ص و١٧١ ص٢لكجوري جلاخلصائص الفاطمية و
 و ١١٧جممع النورين ص و٢٩٢األنوار العلوية ص و٧٨٩ و ٧٤٧ و ٣٠٩
بيت  و٣٤٨ ص٥غاية املرام ج و٢٢٣ص) األصل(اق احلق إحق و١٣٤

 . ١٣٣األحزان ص
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 .ًمع وراثتها ألبيها إن ترك شيئا من حطام الدنيا
ًقد أعطاها فدكا بعنوان الوفاء بحق كان  »صىل اهللا عليه وآله«  إنه:ًثانيا

ّوبذلك يكون قد سد الباب أمام أية . ألمها خدجية عليه، وهو بقية مهرها
حماولة النتزاعها منها، فإن هذا الترصف ال يمكن أن يكون من باب 

 عىل سبيل الرتخيص هلا باإلستفادة من مال يكون للمسلمني فيه حق، ولو
 .أو تكون فيه أية شبهة أخرى.. كونه من األمالك العامة

عليها « للسيدة فاطمة الزهراء »صىل اهللا عليه وآله« قول النبي :ًثالثا
، ـ وقد تكرر هذا املعنى يف »تكون لك ولولدك من بعدك«: »السالم

عليها « ـ يتضمن إظهار الرغبة يف أن ال تترصف الزهراء )١(روايات أخرى
يف أرض فدك، ال ببيع وال هببة، وال بالتصدق هبا، وال بأن تقفها، » لسالما

                                     
اخلرائج  و١٢٢ و ١٠٦ ص٢٩ وج٢٢٥ ص٢٥ وج٣٧٨ ص١٧ج بحار األنوار) ١(

 و ٢٣٣ ص١ وعيون أخبار الرضا ج٣٢٢ وتفسري فرات ١١٣ ص١واجلرائح ج
 ٨مستدرك سفينة البحار ج و٢١١ ص٢ج) هـ١٤٠٤طط مؤسسة األعلمي (

وسائل الشيعة  و٤٣٠حتف العقول ص و٦١٩لصدوق صلاألمايل  و١٥٢ص
 ٣٢٠ ص٧ ج)دار اإلسالميةط (  و٤٣٦ ص١٠ ج)مؤسسة آل البيتط (
بشارة  و٢٧٥ ص٥ وج١٥٣ ص٣نور الثقلني ج و١٨٧ ص٣الصايف جو

 و ٣٠٠اللمعة البيضاء ص و١٣٨ ص١ينابيع املودة ج و٣٥٣املصطفى ص
 ٢٨٥ ص٣ وج٣٢٩ص ٢غاية املرام ج و١١٧جممع النورين ص و٧٨٦ و ٣٠٣

 . ٤٤١لمسعودي صلاألرسار الفاطمية و
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.. بل عليها أن حتتفظ هبا، بحيث تنتقل إىل ولدها من بعدها.. وال بغري ذلك
 :ولعل إظهار هذه الرغبة كان لسببني

، بحيث »عليها السالم«ً التأكيد عىل حقيقة كوهنا ملكا هلا :أحدمها
 ..يرثها ولدها من بعدها

 للغيب، ومعرفته بأن هذه »صىل اهللا عليه وآله« استرشافه :الثاين
األرض بالذات سوف تتعرض لإلغتصاب، وسيكون هلا تأثري يف فضح 
إدعاءات الغاصبني ملقام اخلالفة األهلية هلذا األمر، حيث ستظهر فدك أهنم 

ح من الصحي: وقد أوضحنا ذلك يف كتابنا. ًليسو أهال هلذا املقام وال لغريه
 .»صىل اهللا عليه وآله«سرية النبي األعظم 

صىل اهللا عليه « أن النبي :نصدرت عوقد تضمنت الروايات إشارات 
 .)١( إىل غصب فدك من بعده»وآله

 إن توثيق أمر فدك بكتاب وشهود، هو اآلخر من وسائل التأكيد :ًرابعا
 فضح وسد أبواب تعلل الغاصبني، ولإلسهام يف. عىل هذا احلق، وحفظه
 ..ما يسعون للتسرت عليه

؛ »نحلة«ّ قد عرب يف الكتاب بكلمة »صىل اهللا عليه وآله« إنه :ًخامسا
 .ألهنا أبعد عن أية شبهة يمكن أن تثار فيام يرتبط بالداللة

، وهو ممن نزلت فيهم آية التطهري »عليه السالم« إن إشهاد عيل :ًسادسا
                                     

ط ( و ١٤٢ ص١ واملناقب البن شهرآشوب ج١١٨ ص٢٩بحار األنوار ج) ١(
 .٧٨٩اللمعة البيضاء ص و١٢٣ ص١ج) املكتبة احليدرية
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ًجيعل رد شهادته تكذيبا للقرآن، متاما كام  كان احلال بالنسبة لرد دعوى ً
 . كام سيأيت» عليها السالم«الزهراء 

قد أشهد أم أيمن، وشهد هلا باجلنة، ليكون » عليه السالم«ثم إنه 
 . َّتكذيبها من موجبات فضح أمر من يدعون خالفته من بعده

 عيل، واملوىل :إنام قد أشهد رجلني، مها» صىل اهللا عليه وآله«ثم إنه 
ًكي تتم أركان الشهادة، وتتكامل موجبات األخذ هبا، سدا الذي معه؛ ل

 .ألبواب األعذار والتمحالت
  :غصب فدك

 بادر اخلليفة إىل »صىل اهللا عليه وآله«وبعد عرشة أيام من وفاة النبي 
منها، بعد أن كانوا » عليها السالم«وإخراج عامل الزهراء : )١(غصب فدك

إىل املطالبة هبا، وأقامت احلجج، » عليها السالم«فيها عدة سنني، فبادرت 
 .وأتت بالشهود، فلم يسمع أبو بكر منها، ورد شهادهتم، وأبطل دعواها

احتج عليهم حتى ظهر احلق، وأسفر » عليه السالم«ًكام أن عليا 
الصبح لذي عينني، وقد ندم الناس وأنكروا ما جيري، ونظر بعضهم إىل 

» عليه السالم« طالب، ورجع عيل صدق ـ واهللا ـ عيل بن أيب: بعض، وقالوا
 .إىل منزله

ورجع أبو بكر وعمر إىل منزهلام، وبعث أبو بكر إىل عمر فدعاه، ثم 

                                     
 .٧٥١اللمعة البيضاء ص و٢٦٣ ص١٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(
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ًواهللا، لئن قعد مقعدا آخر مثله ! أما رأيت جملس عيل منا اليوم؟: قال له
 !ليفسدن علينا أمرنا، فام الرأي؟

 . الرأي أن تأمر بقتله:قال عمر
 ! فمن يقتله؟:قال
 . خالد بن الوليد:قال

 .)١(»عليه السالم«ًفبعثا إىل خالد، وطلبا منه أن يقتل عليا 
 ..وستأيت هذه القضية بتفاصيلها إن شاء اهللا تعاىل

  : إىل أيب بكر×رسالة علي 
رسالة إىل أيب بكر، فلام قرأها رعب منها » عليه السالم«ثم أرسل عيل 

ًرعبا شديدا ، ويلقي عليهم باملسؤولية ثم حاول أن يستنرص باملسلمني.. ً
عليهم، وذكر أنه استقال » عليها السالم«عن غصب فدك، وإرث فاطمة 

َمن موقعه هربا من نزاع عيل، فلم يقل ًُ. 
 . ما يل والبن أيب طالب، هل نازعه أحد ففلج عليه:وقال

                                     
 ١٣٠ ـ ١١٩ ص١ ج)ار النعامنط د(  و٢٤٠ ـ ٢٣٤ ص١اإلحتجاج ج: راجع) ١(

 و ١٢٥ و ١٢٤ ص٢٩ وبحار األنوار ج١٥٩ ـ ١٥٥ ص٢وتفسري القمي ج
مدينة املعاجز  و٢٤٧ و ٢٤٦ ومصباح األنوار ص١٥٧ وراجع ص١٣٢ ـ ١٢٧

 ـ ٣١١األنوار العلوية ص و٧٩٧ ـ ٧٩٥اللمعة البيضاء ص و١٥١ ص٣ج
 . ١٣٦ ـ ١٣٥بيت األحزان ص و٣٥٠ ـ ٣٤٨ ص٥غاية املرام ج و٣١٣
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عليه «ًفبني له أبو بكر أن عليا .. فجعل عمر يلوم أبا بكر ويقرعه
إنه : وطلب منه أن ال يغرت بقول خالد.. قتلهام لو شاءقادر عىل » السالم

عليه «ًيقتل عليا، فإنه ال جيرس عىل ذلك، ولو رامه لكان أول مقتول بيد عيل 
 .ومن شاء تفصيل ما جرى فلريجع إىل املصادر. )١(»السالم

  : يشهد× تطالب، وعلي ÷فاطمة 
ًكا البنته فاطمة أعطى فد» صىل اهللا عليه وآله« أن رسول اهللا :وقد ذكروا

 استوىل عليها أبو بكر، »صىل اهللا عليه وآله«، فلام مات »عليها السالم«
 .نحلنيها» صىل اهللا عليه وآله«إن رسول اهللا : فاحتجت عليه فاطمة، وقالت له

 .)٢(ً أريد لذلك شهودا:قال أبو بكر
  ألنه فتحها هو،»صىل اهللا عليه وآله«كانت لرسول اهللا « :قال الطرحيي

 .)٣(» مل يكن معهام أحد»عليه السالم«وأمري املؤمنني 
                                     

 ١٣٠ ـ ١١٩ ص١ج) ط دار النعامن( و ٢٥٢ ـ ٢٤٣ ص١اإلحتجاج ج: راجع) ١(
 .٤٣٠ ـ ٤٢٩ ص٢حلية األبرار ج و١٤٥ ـ ١٤٠ ص٢٩وبحار األنوار ج

جممع :  وراجع٢٣٨ص) ط دار إحياء الرتاث( و ٢٨٨ ص٤معجم البلدان ج) ٢(
 ٥٠١ واملسرتشد ص٢٠٣ ص١٠ ولسان العرب ج٢٨٣ ص٥البحرين ج
 وجوامع اجلامع ٧٣٧ألمحد الرمحاين اهلمداين ص» عليه السالم« واإلمام عيل

 .١٠٥ ص٢ج
 واألصفى ١٥٢ ص٨ ومستدرك سفينة البحار ج٢٨٣ ص٥جممع البحرين ج) ٣(

 .٢٩٣ واللمعة البيضاء ص١٧٧ ص١ج
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فبعثت إىل عيل، واحلسن، واحلسني، وأم أيمن، وأسامء « :ويف نص آخر
بنت عميس ـ وكانت حتت أيب بكر بن أيب قحافة ـ فأقبلوا إىل أيب بكر 

 .َّوشهدوا هلا بجميع ما قالت وادعت
 . أما عيل فزوجها):عمر(فقال 

 .ابناهافني وأما احلسن واحلس
 .وأما أم أيمن فموالهتا

 فهي ،وأما أسامء بنت عميس فقد كانت حتت جعفر بن أيب طالب
 . تشهد لبني هاشم، وقد كانت ختدم فاطمة، وكل هؤالء جيرون إىل أنفسهم

صىل اهللا « أما فاطمة فبضعة من رسول اهللا :»عليه السالم«فقال عيل 
ومن . »صىل اهللا عليه وآله« ، ومن آذاها فقد آذى رسول اهللا»عليه وآله

  .»صىل اهللا عليه وآله«كذهبا فقد كذب رسول اهللا 
 وسيدا ،»صىل اهللا عليه وآله« فابنا رسول اهللا ،احلسنيأما احلسن وو

 إذ ،»صىل اهللا عليه وآله« من كذهبام فقد كذب رسول اهللا .شباب أهل اجلنة
  .كان أهل اجلنة صادقني

 أنت مني وأنا منك، :»صىل اهللا عليه وآله« وأما أنا فقد قال رسول اهللا
وأنت أخي يف الدنيا واآلخرة، والراد عليك هو الراد عيل، ومن أطاعك 

  .فقد أطاعني، ومن عصاك فقد عصاين
 باجلنة، ودعا »صىل اهللا عليه وآله«وأما أم أيمن فقد شهد هلا رسول اهللا 

 . سامء بنت عميس وذريتهاأل
 ولكن شهادة اجلار إىل نفسه .أنفسكم) به(تم  أنتم كام وصف:قال عمر
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 . ال تقبل
، )وال تنكرون( إذا كنا نحن كام تعرفون :»عليه السالم«فقال عيل 

ال تقبل، فإنا هللا وإنا إليه  نفسنا ال تقبل، وشهادة رسول اهللاوشهادتنا أل
  .فام من معني يعني! نفسنا تسألنا البينة؟عينا ألَّ إذا اد.راجعون

م عىل سلطان اهللا وسلطان رسوله، فأخرجتموه من بيته إىل وقد وثبت
ٍوسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ﴿بيت غريه من غري بينة وال حجة،  َ َ َ َّ َُ ُ ُ َ ََّ َ ْ ََ َ ِ

َينقلبون ُ ِ َ َ﴾)٢(»)١(. 
 :ونقول

، »عليها السالم«الشهود من فاطمة إنه مل يكن حيق أليب بكر طلب 
ريم من كل رجس، فال يمكن ألهنا كام سنرى مطهرة بنص الكتاب الك

 ..احتامل خالف ذلك يف حقها
َهو املدعي الذي يطالب أبو بكر  كانت يف يدها، وكان ًاوألن فدك َّ

 ألهنا تعارض شهادة القرآن، كام قلناه ،بالبينة، بل ال بد من رد شهادته
 ..وسنقوله

  :مفارقة ظاهرة
جوا سلطان  يف آخر كالمه إىل أهنم أخر»السالمعليه «وقد أشار عيل 

                                     
 . من سورة الشعراء٢٢٧اآلية ) ١(
 ٢٩ جاألنوار وبحار ٢٠٥ ـ ٢٠٣الكشكول فيام جرى عىل آل الرسول ص) ٢(

 .٣١٥ واللمعة البيضاء ص١٩٩ ـ ١٩٧ص
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..  من بيته إىل بيت غريه من غري بينة وال حجة»وآلهعليه صىل اهللا «حممد 
فإنه يطلب البينة من : وذلك ليظهر التناقض الذي اوقع أبو بكر نفسه فيه

 .الزهراء يف قضية فدك، وال يأيت ببينة عىل ما يدعيه لنفسه يف أمر اخلالفة
  :الشهادة املردودة
جاءته بالشهود، فكانت أم أيمن » ليها السالمع« فإهنا :ومع ذلك كله

 هايت عىل ذلك :»عليها السالم«أن أبا بكر قال هلا : الشاهد األول، فقد رووا
 . بشهود
  .يمنأفجاءت بأم  ]:قال[

حتج عليك بام قال رسول أبا بكر حتى أشهد يا أ ال :يمنأم أفقالت له 
صىل اهللا «ن رسول اهللا أعلم  ألست ت،نشدك باهللاأ :»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

 !؟»هل اجلنةأيمن امرأة من أم أ« :قال» عليه وآله
 .  بىل:فقال
صىل اهللا عليه «وجل أوحى إىل رسول اهللا  أن اهللا عز: شهدأف« :قالت

ُفآت ذا القربى حقه﴿ :»وآله َ ََّ ُ ْْ َ ِ  هلا ًفجعل فدكا( ًفجعل فدكا لفاطمة .)١(﴾َ
  . تعاىل بأمر اهللا)طعمة

 ودفعه ،ً فكتب هلا كتابا، ذلكفشهد بمثل ،»عليه السالم« فجاء عيل
  !هذا الكتاب؟ ما: إليها، فدخل عمر فقال

                                     
 . من سورة الروم٣٨اآلية ) ١(
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يمن أم أعت يف فدك، وشهدت هلا َّ اد»عليها السالم«ن فاطمة إ :فقال
  .، فكتبته هلا»عليه السالم«وعيل 

  !! ومزقه،فتفل فيه »عليها السالم«فأخذ عمر الكتاب من فاطمة 
 مزق اهللا :وهي تقول، )يتبك(باكية  »عليها السالم«اطمة فخرجت ف

 . بطنك كام مزقت كتايب هذا
 وهو يف ، بكر إىل أيب»عليه السالم«فلام كان بعد ذلك جاء عيل 

يا أبا بكر مل منعت فاطمة :  فقال، وحوله املهاجرون واألنصار،املسجد
صىل «ه ته يف حيا وقد ملكت،مرياثها من رسول اهللا) بنت رسول اهللا حقها و(

 !؟»اهللا عليه وآله
 أن رسول اهللا :ًقامت شهوداأن إ للمسلمني، فء هذا يف:فقال أبو بكر

  .ال فال حق هلا فيهإ و،جعله هلا »صىل اهللا عليه وآله«
 حتكم فينا بخالف حكم !با بكرأ يا :»عليه السالم«مري املؤمنني أفقال 

 !؟اهللا يف املسلمني
 .  ال:قال
نا فيه من أعيت َّ يملكونه، ثم ادءن يف يد املسلمني يشن كاإ ف:قال

  !تسأل البينة؟
  .ل البينةأسكنت أياك إ :قال
 وقد ملكته يف حياة !لتها البينة عىل ما يف يدهيا؟أ فام بال فاطمة س:قال

ل املسلمني بينة عىل ما أ ومل تس!؟ وبعده»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 !عيت عليهم؟َّ عىل ما اديتنلأ، كام سً شهوداعوهَّاد
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 .فسكت أبو بكر
ن إنا ال نقوى عىل حجتك، فإف.  دعنا من كالمك! يا عيل:فقال عمر

  !! ال حق لك وال لفاطمة فيه، للمسلمنيءال فهو يفإتيت بشهود عدول، وأ
  ! كتاب اهللا؟أبا بكر تقرأ يا :»عليه السالم«مري املؤمنني أفقال 
 .  نعم:قال
ُإنام يريد ﴿: وجل  قول اهللا عزخربين عنأ :قال ِ ُ َ َّ ُ ليذهب عنكم اهللاُِ ُُ َ َ ِ ِْ

ًالرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا ْ َِ َْ ََ ْ َ ُ ْ ُِّ ِّ َ َ ْ َ   !م يف غرينا؟أ ، فينا، نزلت فيمن﴾ِْ
  . بل فيكم:قال
 شهدوا عىل فاطمة بنت رسول اهللا ًن شهوداأ فلو :)يا أبا بكر (قال

 ! هبا؟ًكنت صانعا  ما، بفاحشة»صىل اهللا عليه وآله«
  . عىل نساء املسلمنيهقيمأقيم عليها احلد، كام أ كنت :قال
ذن كنت عند اهللا إ :)يا أبا بكر» عليه السالم«له أمري املؤمنني عيل  (قال

 .من الكافرين
 !؟ ومل:قال
نك رددت شهادة اهللا هلا بالطهارة، وقبلت شهادة الناس عليها،  أل:قال

قد قبضته يف حياته، و ًرسوله، أن جعل هلا فدكاكام رددت حكم اهللا وحكم 
، وزعمت ًخذت منها فدكاأعرايب بائل عىل عقبيه عليها، وأثم قبلت شهادة 

 . للمسلمنيءنه يفأ
 واليمني ي،عَّالبينة عىل املد« :»صىل اهللا عليه وآله«وقد قال رسول اهللا 
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البينة عىل : »لهصىل اهللا عليه وآ« فرددت قول رسول اهللا ،» عليهىعَّعىل املد
  .عي عليهُّعى، واليمني عىل من ادَّمن اد
صدق : نكروا، ونظر بعضهم إىل بعض، وقالواأ فدمدم الناس و:قال
 .)١( ورجع إىل منزله،»عليه السالم« طالب يبأ بن واهللا عيل
 : ونقول

إىل بحث وبيان، ولكننا سوف هنا هناك الكثري من األمور التي حتتاج 
ن سياق سرية أمري املؤمنني عأقل القليل، حتى ال نخرج نقترص منها عىل 

 : ، فالحظ ما ييل»عليه السالم«
أن : بينتحيث  إن كالم أم أيمن قد سد الطريق عىل أيب بكر، وً:أوال

، ألن »صىل اهللا عليه وآله«رده لشهادهتا، يستبطن التطاول عىل رسول اهللا 
صىل « زور، وقد روي عنه النبي شهد هلا باجلنة، فهي إذن ال تشهد شهادة

 . )٢(»شاهد الزور ال يزول قدمه حتى توجب له النار«: قوله» اهللا عليه وآله

                                     
 ١٩١ ص١علل الرشائع ج:  وراجع٢٣٩ ـ ٢٣٤ ص١اإلحتجاج للطربيس ج) ١(

) ط حجرية( والبحار ١٥٥ ص٢ وتفسري القمي ج٢٧٣ ص٤نور الثقلني جو
 .٩٢ ص٨ج

 وقرب اإلسناد ٣١١ ص١٠١ جاألنوار وبحار ٥١٨ ص٤سفينة البحار ج) ٢(
 ٨ واملبسوط ج٢ ح٣٨٩ وأمايل الصدوق ص٢ ح٣٨٣ ص٧الكايف جو ٤١ص
 ٦ ومستدرك سفينة البحار ج٢٣٢ ص٢٠ واملجموع ج١٦٤ و ١٠٥ص
 . ٧٧ص
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فإن كانت ال تفصح ألجل كوهنا أعجمية، فبإمكاهنم اإلتيان باملرتمجني 
 ..مع العلم بأهنا قد أفصحت يف كالمها اآلنف مع أيب بكر.. العدول

ادة، فال جمال لإلعتذار بأنه مل يكن جاء قبل أداء الشهله ها كام أن تقرير
 .ًملتفتا إىل هذه اخلصوصية

 إن كالم أم أيمن جيعل أبا بكر أمام مأزق خمالفة القرآن، فإنه قد :ًثانيا
 اعليه«ًهراء أيضا بالتطهري، فرد دعوى الزهراء شهد لعيل واحلسنني، وللز

إذا ال فرق ، ورد شهادة زوجها وولدهيا، رد لشهادة القرآن فيهم، »السالم
فاطمة صادقة يف كل ما : فدك لفاطمة وبني أن يقول: بني أن يقول القرآن

 ..ام يشهدون بهصادقون في»  السالممعليه«تدعيه، وعيل واحلسنان 
جير النار إىل  »عليه السالم«ًوال يصح اإلعتذار عن ذلك بأن عليا 

 ..قرصه، ألن ذلك إنام هو يف من حيتمل يف حقه الكذب يف شهادته
صىل «فإن النبي ..  ال يصح رد شهادة احلسنني ألجل صغر سنهام:ًثالثا

، وهو أمر يرتبط بمصري )١(قد أشهدمها عىل كتاب لثقيف» اهللا عليه وآله
 لتكون شهادهتام بالصدق ،قوم من الناس، وقد باهل هبم نصارى نجران

 .ًسببا يف نزول العذاب عىل الكاذبني
بأن البينة تطلب له  فاعرتف ،أبا بكر» لسالمعليه ا« لقد قرر عيل :ًرابعا

                                     
ط ( و ٣٣ ص١بن سعد جالكربى الطبقات ال:  وراجع٢٨٠ و ٢٨٩األموال ص )١(

 ومكاتيب الرسول ٢٧٤ ص١ والرتاتيب اإلدارية ج٢٨٥ و٢٨٤ص) دار صادر
 . ٣٧٣ ص١١ وسبل اهلدى والرشاد ج٧٢ و٥٨ص ٣ج) ١٤١٩ط سنة (



  ٨٥                                                            ..      دكوما أدراك ما ف   ..  فدك:  الفصل األول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّمن املدعي، ال من صاحب اليد، فأصبح أبو بكر أمام خيارين كالمها مر، 
ا أن تظهر بام ال حة أيب بكر فضيحة نكراء، من شأهنينتهي بفضيكالمها ألنه 

شك فيه أنه متقمص للخالفة، وغاصب ملوقع ليس من أهله، ال من قريب 
 ..وال من بعيد

و إما جاهل بالبدهييات من أحكام القضاء، فيحكم تارة بالبينة عىل فه
املدعي، وأخرى بالبينة عىل املدعى عليه، من دون أن يعرف أهيام احلق، 

 ..وأهيام الباطل
ًعاملا هبا، لكنه يتعمد العمل بخالف رشع اهللا، مما يعني أنه ال كان وإما 

 ..رشيعةأحكام الملك الرادع الديني عن تعمد خمالفة ي
ًأو أنه كان عاملا هبا ثم نسيها، فلامذا مل يرتاجع عن الغلط الذي وقع فيه 

صىل اهللا « ويف مجيع هذه الفروض ال يصلح ملقام خالفة النبي !؟بعد تذكريه
 ..»عليه وآله
» عليه السالم« إن اعرتاف عمر بأنه غري قادر عىل مقارعة عيل ً:خامسا

» عليه السالم« ألنه اعرتاف جاء يف سياق رده احلجة باحلجة، ال يعد فضيلة له،
.. نعم. »عليه السالم«عمر عىل خمالفة احلق الذي أظهره له عيل عىل إرصار 

ًلقد أرص عمر عىل املخالفة، اعتدادا منه بالسلطان، واستنادا للسيف والسوط،  ً
ًواعتامدا عىل القوة إلكراه اآلخرين وقهرهم من دون حق، ولعل هذا هو ما 

 . لنا جتاهل عيل لعمر، وتوجيه كالمه إىل أيب بكريفرس
عليها « إن أبا بكر زعم أنه لو شهد الشهود عىل فاطمة الزهراء :ًسادسا

 بأن ذلك »عليه السالم«ا احلد، فألزمه عيل بالفاحشة ألقام عليه» السالم
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 .. »عليها السالم«تكذيب منه للقرآن الذي حكم بطهارة فاطمة 
عليه «با بكر قد أطلق حكمه ذاك بعد تالوة عيل  أن أ:والالفت هنا

 !!..آية التطهري عليه» السالم
ًكان بعيدا إما ال يكرتث بالقرآن وآياته، وإما أنه  أن أبا بكر :وهذا معناه

غاية البعد عن التدبر يف آيات القرآن، ومعرفة مراميها ومعانيها حتى 
صىل اهللا عليه « فكيف يمكن أن يأخذ موقع رسول اهللا.. الظاهرة منها

 ! الدين وأهله، ويف دمائهم وأعراضهم؟، وحيكم يف»وآله
أن أبا بكر قد أعطى أبا بشري املازين :  ذكرنا يف موضع آخر:ًسابعا

وعدمها » صىل اهللا عليه وآله«ًوجابرا من بيت املال ما ادعيا أن رسول اهللا 
 ..)١(به، من دون أن يطلب منهام بينة عىل دعوامها

ًيأخذ فدكا من يد فاطمة جربا وقهرا، وال يرتكها هلا وهي فلامذا  ً ً
 !ملكها؟

  :رواية فدك بنحو آخر
 الصحيح من سرية النبي األعظم :ونحن وإن كنا قد حتدثنا يف كتابنا

                                     
وفدك  ٣١٩و  ٣١٨ و ٣١٧ ص٢ج) ط دار صادر(الطبقات الكربى البن سعد ) ١(

 ٣وعن صحيح البخاري ج ٦٢٦ ص٥وكنز العامل ج ١٩٤يف التاريخ ص
 ورشح معاين ٣ ص٦وجممع الزوائد ج، ٢٩كتاب الشهادات باب  ١٦٣ص

لصنعاين لاملصنف و ١٠٩ص ٤جلبيهقي لالسنن الكربى  و٣٠٥ ص٣اآلثار ج
 . ٧٨ص ٤ج
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 بام لعله كاف وشاف يف بعض اجلهات يف موضوع )١(»صىل اهللا عليه وآله«
يف » رمحه اهللا«يخ املفيد فدك، غري أننا نحب أن نورد هنا رواية ذكرها الش

اإلختصاص، ثم نشري إىل بعض ما لفت نظرنا فيها، وسنكتفي ها هنا : كتابه
 :والرواية هي التالية. هبا

:  قال»عليه السالم«أبو حممد، عن عبد اهللا بن سنان، عن أيب عبد اهللا «
 بعث إىل ، وجلس أبو بكر جملسه»صىل اهللا عليه وآله«ملا قبض رسول اهللا 

 . فأخرجه من فدك،»صلوات اهللا عليها« فاطمة وكيل
عيت أنك خليفة َّ اد، يا أبا بكر: فقالت،»عليها السالم«فأتته فاطمة 

 : وقد تعلم، وأنك بعثت إىل وكييل فأخرجته من فدك، وجلست جملسه،أيب
 .»ً وأن يل بذلك شهودا،َّق هبا عيلَّ صد»صىل اهللا عليه وآله«أن رسول اهللا 
 . ال يورث»صىل اهللا عليه وآله«النبي  إن :فقال هلا

 . فأخربته،»عليه السالم«فرجعت إىل عيل 
 ال »صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :زعمت:  ارجعي إليه وقويل له:فقال
َوورث سليامن داوود{ ،يورث ُ َ َ َُ َ ْ َُ َ  وكيف ال أرث أنا ، وورث حييى زكريا.)٢(}ِ
 !أيب؟

 . أنت معلمة:فقال عمر
                                     

 ـ ٢١٩ ص١٨ج» صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم : راجع) ١(
٢٨٥. 

 .  من سورة النمل١٦اآلية ) ٢(
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 . فإنام علمني ابن عمي وبعيل،معلمة وإن كنت :قالت
صىل « أهنام سمعا رسول اهللا : وعمر، فإن عائشة تشهد:فقال أبو بكر

 . إن النبي ال يورث: وهو يقول»اهللا عليه وآله
 . هذا أول شهادة زور شهدا هبا يف اإلسالم:فقالت
صىل اهللا عليه «ق هبا عيل رسول اهللا َّ فإن فدك إنام هي صد:ثم قالت

 . ويل بذلك بينة،»وآله
 . هلمي ببينتك:فقال هلا
 .»عليه السالم« وعيل ، فجاءت بأم أيمن:قال

صىل اهللا عليه « إنك سمعت من رسول اهللا ، يا أم أيمن:فقال أبو بكر
 ! يقول يف فاطمة؟»وآله

إن فاطمة سيدة :  يقول»صىل اهللا عليه وآله« رسول اهللا ت سمع:تفقال
 .)١(نساء أهل اجلنة

                                     
 :١٩٠ ص٢٩قال املعلق يف هامش بحار األنوار ج) ١(

، وحكاه يف ٢٩ص ٥ج »عليها السالم«صحيح البخاري، باب مناقب فاطمة : انظر
 .وقد ورد احلديث بمضامني خمتلفة. ٣٨٤صة البن البطريق العمد

، ٤٣ستئذان، باب  كتاب اإل،فاطمة سيدة نساء العاملني، كام يف صحيح البخاري: منها
، وطبقات ابن سعد، ٩٩ و ٩٨وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة حديث 

 .١٣٥ص ٣ج ومسند أمحد ١٧ص ٨ج و ٤٠ ص٢جالقسم الثاين من 
= ن أفضل نساء أهل اجلنة، كام يف سنن الرتمذي، كتاب املناقب، باب فاطمة م: ومنها
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 فمن كانت سيدة نساء أهل اجلنة تدعي ما ليس :م أيمنثم قالت أ
 وأنا امرأة من أهل اجلنة ما كنت ألشهد إال بام سمعت من رسول اهللا !هلا؟

 .»صىل اهللا عليه وآله«
  !ن؟ي تشهدء دعينا يا أم أيمن من هذه القصص، بأي يش:فقال عمر
صىل « ورسول اهللا »عليها السالم« كنت جالسة يف بيت فاطمة :فقالت

 فإن اهللا ، قم،يا حممد:  فقال، جالس حتى نزل عليه جربئيل»اهللا عليه وآله

                                     
 ٥ج و١٣٥ و ٨٠ و ٦٤ص ٣ج و٢٩٣ص ١ج ومسند أمحد ٦٣ و ٦٠ و ٣٠= 

 .انتهى. ١٣٧٤ومسند الطياليس حديث  ٣٩١ص
ط دار ( و ٤٧٦ و ٤٤٢ ص٧ج) ط دار إحياء الرتاث(صحيح البخاري : وراجع

 وسنن الرتمذي ٥٤١ ص٦محد ج ومسند أ٢١٩ و ٢٠٩ و ١٨٣ ص٤ج) الفكر
 والسنن ٣٢٦ ص٥ج) ط دار الفكر( و ٢١٤ ص١٠ج) ط دار الكتب العلمية(

 واملستدرك ٥٢٧ ص٧ واملصنف البن أيب شيبة ج٨١ ص٥الكربى للنسائي ج
 و ١٣٦ ص٢وج٥٦ ص١ وجامع املسانيد واملراسيل ج١٥١ ص٣للحاكم ج

 ومشكاة ٣٢٨ ص١٩ وج٢٢١ ص١٨ وج٤٨٠ ص٧ وج١٦٩ ص٥ وج٤٠٥
 وفضائل الصحابة ٤٢٦ و ٢٨ ص١ والفتح الكبري ج٥٤٣ ص١٠ملصابيح جا

 ٢٠١ ص٩د جـجممع الزوائ و٣٦٦ ص٥اين جـاد واملثـ واآلح٧٦ و ٥٨ص
 ٢٢لطرباين جلاملعجم الكبري  و٦٣ ص٧ وج٣٤٠ ص٦فتح الباري جو

 و ٩٦ ص١٢كنز العامل ج و٢٠ ص١لسيوطي جلاجلامع الصغري  و٤٠٣ص
 . ومصادر كثرية أخرى٦٧٥ و ٦٤٠ ص١٣ وج١١٣ و ١١٠ و ١٠٨ و ١٠٢
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 . بجناحيًتبارك وتعاىل أمرين أن أخط لك فدكا
 فام ،»عليه السالم« مع جربئيل »صىل اهللا عليه وآله«فقام رسول اهللا 

 .لبث أن رجع
 ! أين ذهبت؟، يا أبه:»عليها السالم«فقالت فاطمة 

  . وحد يل حدودها، بجناحهً يل فدكا»عليه السالم«  خط جربئيل:فقال
 .َّيلَق هبا عَّفصد،  إين أخاف العيلة واحلاجة من بعدك، يا أبه:فقالت
 .؟هاِفقبضت.  هي صدقة عليك:فقال
 . نعم:قالت

 ، ويا عيل. اشهدي، يا أم أيمن:»صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 
 .اشهد

 فيجر ٌّز شهادة امرأة وحدها، وأما عيل وال نجي، أنت امرأة:فقال عمر
 .إىل نفسه
 ،اللهم إهنام ظلام ابنة حممد نبيك حقها:  وقالت، فقامت مغضبة:قال

 .فاشدد وطأتك عليهام
 عىل أتان عليه كساء له مخل، فدار هبا أربعني ّ ومحلها عيل،ثم خرجت

 »معليهام السال« واحلسن واحلسني ، يف بيوت املهاجرين واألنصارًصباحا
 فإين ابنة ، انرصوا اهللا،يا معرش املهاجرين واألنصار:  وهي تقول،معها
 أن متنعوه : يوم بايعتموه»صىل اهللا عليه وآله« وقد بايعتم رسول اهللا ،نبيكم

صىل اهللا عليه « ففوا لرسول اهللا ،وذريته مما متنعون منه أنفسكم وذراريكم



  ٩١                                                            ..      دكوما أدراك ما ف   ..  فدك:  الفصل األول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ببيعتكم»وآله
 . وال نرصها،اهبا وال أج، فام أعاهنا أحد:قال
 إين قد جئتك ،يا معاذ بن جبل:  فقالت، فانتهت إىل معاذ بن جبل:قال
 عىل أن تنرصه »صىل اهللا عليه وآله« وقد بايعت رسول اهللا ،مستنرصة

ن أبا بكر قد غصبني عىل إ و، ومتنعه مما متنع منه نفسك وذريتك،وذريته
 . وأخرج وكييل منها،فدك

 ! فمعي غريي؟:قال
 . ما أجابني أحد،ال :قالت
 ! فأين أبلغ أنا من نرصك؟:قال
 .ما جاء بابنة حممد إليك:  فقال، ودخل ابنه، فخرجت من عنده:قال
 ً. فإنه أخذ منها فدكا، جاءت تطلب نرصيت عىل أيب بكر:قال
 ! فام أجبتها به؟:قال
 !وما يبلغ من نرصيت أنا وحدي؟:  قلت:قال
 ! فأبيت أن تنرصها؟:قال
 . نعم:قال
 ! قالت لك؟ء فأي يش:قال
ك الفصيح من رأيس حتى أرد عىل رسول تنازعال واهللا :  قالت يل:قال

 .»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
ك الفصيح من رأيس حتى أرد عىل رسول تنازع أنا واهللا ال:  فقال:قال
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 .»صىل اهللا عليه وآله« إذ مل جتب ابنة حممد ،»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
واهللا ال :  من عنده وهي تقول»عليها السالم«فاطمة  وخرجت :قال

. »صىل اهللا عليه وآله«جتمع أنا وأنت عند رسول اهللا أأكلمك كلمة حتى 
 .ثم انرصفت

 ، فإنه أرق من اآلخر، ائت أبا بكر وحده: هلا»عليه السالم«فقال عيل 
 ولو كانت ، وجلست جملسه، وأنك خليفته،عيت جملس أيبَّاد: وقويل له

 . لك ثم استوهبتها منك لوجب ردها عيلفدك
 . صدقت:فلام أتته وقالت له ذلك، قال

 . فكتبه هلا برد فدك، فدعا بكتاب:قال
 يا بنت حممد ما هذا : فقال،فخرجت والكتاب معها، فلقيها عمر

 !؟الكتاب الذي معك
 . كتاب كتب يل أبو بكر برد فدك:فقالت
 . هلميه إيل:فقال

 .فأبت أن تدفعه إليه
فأسقطت املحسن ـ وكانت حاملة بابن اسمه املحسن ـ رفسها برجله ف

 ثم أخذ ، فكأين أنظر إىل قرط يف أذهنا حني نقفت، ثم لطمها،من بطنها
 .الكتاب فخرقه
 مريضة مما رضهبا عمر، ثم ً ومكثت مخسة وسبعني يوما،فمضت

 إما:  فقالت،»صلوات اهللا عليه« ً الوفاة دعت علياا فلام حرضهت،قبضت
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 . وإال أوصيت إىل ابن الزبري،تضمن
 . أنا أضمن وصيتك يا بنت حممد:»عليه السالم«فقال عيل 
 إذا أنا مت أال »صىل اهللا عليه وآله« سألتك بحق رسول اهللا :قالت

 .َّيشهداين وال يصليا عيل
 .)١( فلك ذلك:قال

 وأصبح أهل املدينة ، يف بيتهاً دفنها ليال»عليها السالم«فلام قبضت 
عليه « وأبو بكر وعمر كذلك، فخرج إليهام عيل ،ريدون حضور جنازهتاي

  ! أخذت يف جهازها يا أبا احلسن؟!؟ما فعلت بابنة حممد:  فقاال له،»السالم
                                     

 ٤٣ص ٢جحلية األولياء : يفحديث وصيتها بعدم حضور جنازهتا واقعة نظر أ) ١(
 ٢جستيعاب اإلو ٢٥٤ص ٥جأسد الغابة و ١٦٣ص ٣جاملستدرك للحاكم و

إرشاد الساري للقسطالين و ٨٣ص ١جللخوارزمي احلسني مقتل و ٧٥١ص
 ٣١٣ص ١جخ اخلميس تاريو ٣٨٠ و ٣٧٨ص ٤جاإلصابة و ٣٦٢ص ٦ج

 ذكره ابن قتيبة يف اإلمامة والسياسة وراجع ماوغريها، وال حاجة إىل رسدها، 
 واجلاحظ يف ١٢١٤ص ٣جعالم النساء أعمر رضا كحالة يف  و١٤ص ١ج

 . ٣٠٠صرسائله 
عليهم «موسوعة أحاديث أهل البيت  و١٨٥ ـ ١٨٣ختصاص صاإل: وراجع

 عن مصباح األنوار، ٨٦٢ضاء ص اللمعة البي و٤٢٤ ص٨لنجفي جل» السالم
بحار  و١٥٩ بيت األحزان ص و١٢٤ ـ ١٢١لمرندي صلجممع النورين و

 .٧٨ ووفاة الصديقة الزهراء للمقرم ص١٩٣ ص٢٩جاألنوار 
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 . قد واهللا دفنتها:»عليه السالم«فقال عيل 
 ! فام محلك عىل أن دفنتها ومل تعلمنا بموهتا؟:قاال
 . هي أمرتني:قال

 .لقد مهمت بنبشها والصالة عليها ، واهللا:فقال عمر
 ما دام قلبي بني جوانحي وذو ، أما واهللا:»عليه السالم«فقال عيل 

 . فأنت أعلم،الفقار يف يدي، إنك ال تصل إىل نبشها
 .)١( وانرصف الناس، اذهب فإنه أحق هبا منا:فقال أبو بكر

                                     
ختصاص اإل و١٥٧ ص٤٨ وج١٣٤ و ١٩٣ ـ ١٨٩ ص٢٩بحار األنوار ج) ١(

جممع النورين  و٧٦٤ و ٦٣٣ ص١١ والعوامل ج١٨٥ ـ ١٨٣لشيخ املفيد صل
موسوعة أحاديث أهل و ١٥٧بيت األحزان ص و١٢٣ـ  ١٢١لمرندي صل

:  وراجع٤٢٤ ـ ٤٢٢ ص٨لشيخ هادي النجفي جل »عليهم السالم«البيت 
ة ـرح هنج البالغـ وش٥٤٣ ص١ والكايف ج٧٤٧ و ٣١٠اللمعة البيضاء ص

 ٢ وتفسري القمي ج٢٦٣ ص٣لربهان جا و٢٧٤ و ٢٣٥ ص١٦للمعتزيل ج
 .١٥٥ص

 ١٥٧ و ١٣٤ و ١٢٨ ص٢٩بحار األنوار ج: ًب موجود أيضا يفومتزيق عمر للكتا
 ٢تفسري القمي ج و١١٦ ص٢٥جامع أحاديث الشيعة ج و٢٣ ص٢١وج
 ٥غاية املرام ج و٢٩٢األنوار العلوية ص و١٨٦ ص٤نور الثقلني ج و١٥٥ص
الشايف يف  و١١٨لمرندي صلجممع النورين و ١٣٣بيت األحزان ص و٣٤٨ص
=  ادرـ ومن املص٦٩ورى صـ وعن إعالم ال٩٧ ص٤لرشيف املرتىض جلمامة اإل
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 :ونقول
 : التاليةًقد ذكرت هذه الرواية أمورا حتتاج إىل التوقف عندها، وهي

إن يل بذلك شهودا:  
، ويف يدها، »عليها السالم« لو كانت فدك للسيدة الزهراء :قد يقال

َّ تصدق »صىل اهللا عليه وآله«أن رسول اهللا : قد تعلم«: فلامذا تقول أليب بكر
 !. ؟»هبا عيل

َّ أن هلا شهودا عىل ما تدعيه؟:وملاذا تذكر له ً.! 
ًان إمارة ودليال عىل ملكيتها، ولكن  بأن كوهنا يف يدها، وإن ك:وجياب

 .. فقد متلك بالبيع، وبالنحلة، وباإلرث وبغري ذلك. أسباب امللكية متعددة
 أهنا يف يدها، وعليه أن يأخذ هبذه اإلمارة، ويعتربها :فأبو بكر يعلم

ُولكنها أرادت أن تعلمه بسبب امللكية، وهو تصدق النبي .. ًملكا هلا صىل «ُّ
 ..هبا عليها، مع حصول القبض، والترصف» اهللا عليه وآله

                                     
 عن ٤٠٠ ص٢السرية احللبية ج: راجع. التي ذكر فيها الكتاب ومل يذكر متزيقه= 

 وخمترص القدوري ٢٧٣ ص١٦ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج. سبط ابن اجلوزي
 ٤٥ ص٢ بكر الكاشاين جأليببدائع الصنائع  و١٦٤ ص١يف الفقه احلنفي ج

 ٦٨ ص٢تفسري السمرقندي ج و٤٣لسيد رشف الدين صلاد النص واإلجتهو
الفصول املهمة يف  و٢٥٥ ص٦غاية املرام ج و١٢٢ ص١٠جتفسري اآللويس و

سيد لفقه السنة  و٣١٥ ص١كنز العامل ج و٨٨لسيد رشف الدين صلتأليف األمة 
 .٣٩٠ ص١سابق ج
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 ..كام أهنا إنام أرادت من الشهود أن يشهدوا هبذه اخلصوصية بالذات
  !:ملاذا ال حيكم أبو بكر بعلمه؟

بأن اهللا قد طهر فاطمة :  إنه حتى لو كان أبو بكر يعلم:وقد يقال
.. م بعلمهَّبأهنا صادقة فيام تدعيه، فليس له أن حيك: ، ويعلم»عليها السالم«

 .َبل عليه أن حيكم باأليامن والبينات
 :وجياب
عليها «َّإن أبا بكر هو املدعي عىل الزهراء :  قلنا يف موضع آخرً:أوال

صىل «ً، فإن فدكا كانت يف يدها سنوات قبل استشهاد رسول اهللا »السالم
 قد أعطاها إياها منذ واقعة» صىل اهللا عليه وآله«، حيث كان »اهللا عليه وآله

وحتى لو جاء بالبينة فال بد .. فالبينة تطلب من أيب بكر ال من الزهراء. خيرب
 ..ًمن ردها واحلكم بكذهبا استنادا إىل آية التطهري

كام رصح به » عليها السالم« كان أبو بكر يعلم بصدق الزهراء :ًثانيا
كتب » عليه السالم«أنه ملا شهد هلا عيل : ، ويدل عىل ذلك)١(هو نفسه

إن : ًم فدك إليها، لكن عمر اعرتض عىل أيب بكر ومزق الكتاب قائالبتسلي
 . )٢(ًعليا جير إىل نفسه، وأم أيمن امرأة

                                     
 ٢٩ وبحار األنوار ج٢١٦ وص٢٢٨ ص١٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(

 واللمعة ١٠٧ ص٢ وكشف الغمة ج٢٩٩ ص١٠١ وج٢٠٨ و ٢٠٧ص
 .٧٥٤البيضاء ص

= ع أحاديث الشيعة ـجام: وراجع. ٢٧٤ ص١٦ة للمعتزيل جـرشح هنج البالغ) ٢(
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 !.فلامذا مل حيكم بعلمه؟
فقد حكم خزيمة بن ثابت بكذب األعرايب الذي نازع رسول اهللا 

صىل اهللا «أن الناقة لرسول اهللا : يف ناقة، فشهد خزيمة» صىل اهللا عليه وآله«
وبني » صىل اهللا عليه وآله«، مع أنه مل حيرض املعاملة بني النبي »ليه وآلهع

ًاألعرايب، مرصحا  .»صىل اهللا عليه وآله«بأنه علم بذلك لعلمه بنبوة النبي : َ
 .)١(شهادته، وجعلها شهادتني» صىل اهللا عليه وآله«فأجاز 

                                     
وصول األخيار إىل  و٩٨ ص٤لمرتىض جلمامة الشايف يف اإل و١١٦ ص٢٥ج= 

 ١٨٦ ص٤نور الثقلني ج و١٥٥ ص٢تفسري القمي ج و٧١أصول األخبار ص
 ١٢٨ ص٢٩بحار األنوار ج و١٢٢ ص١ ج)ط دار النعامن(حتجاج اإلو
كتاب  و١٢٠صلمرندي لجممع النورين  و٧٤٧ و ٣٠٩صاللمعة البيضاء و

 .٢٤٨الطرائف ص و٣٩١سليم بن قيس ص
 ٤٩١لرشيف املرتىض صلنتصار اإل و٢٧٣ ص١٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(

 ١٠٩ ص٣لفقيه جمن ال حيرضه ا و٩٦ ص٤الشايف للمرتىض ج: وراجع
 )دار اإلسالميةط (  و٢٧٦ ص٢٧ ج)مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة و
 ٥٥ ص٥الغدير ج و١٠١ ص٢٥جامع أحاديث الشيعة ج و٢٠٢ ص١٨ج
لنووي لاملجموع  و٢٥٠ ص٦لطويس جلاخلالف  و٧٩٣اللمعة البيضاء صو
 ٥لشوكاين جلنيل األوطار  و٣٤٨ ص٨بن حزم جالاملحىل  و٢٢٤ ص٢٠ج

املستدرك  و١٦٧ ص٢سنن أيب داود ج و٢١٦ ص٥محد ج أندمس و٢٧١ص
=  ١٤٦ ص١٠ وج٦٦ ص٧لبيهقي جلربى ـالسنن الك و١٨ ص٢اكم جـلحل
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قاضيه بمحاكمة اليهودي إىل » عليه السالم«وإنام ريض أمري املؤمنني 
» عليه السالم«وفق الطرق الرشعية، ومل حيكم القايض بعلمه، وريض عيل 

ًمنه بذلك، تكرما وإمعانا منه يف إقامة احلجة عليه ً. 
 .ببينة» عليه السالم«ًوقد أخطأ القايض حني طالب عليا 

ًخطأ رشحيا يف طلب البينة منه عىل » عليه السالم«ً أن عليا :وقد روي َّ
 إن إمام املسلمني يؤمتن من أمورهم عىل ما هو أعظم من :درع طلحة، وقال

 .)١(َّذلك، وأخذ ما ادعاه من درع طلحة بغري حكم رشيح

                                     
السنن  و٢٠ ص١٠عون املعبود ج و٣٩٩ و ٣٩٨ ص٨فتح الباري جو= 

املعجم الكبري  و١٤٦ ص٤رشح معاين اآلثار ج و٤٨ ص٤جلنسائي لالكربى 
 القرآنأحكام  و٣٧٣ ص٧اآلثار جمعرفة السنن و و٣٧٩ ص٢٢لطرباين جل
 القرآن وتفسري ٤٠٥ ص٣ جالقرآن واجلامع ألحكام ٦١٨ ص١لجصاص جل

الطبقات الكربى  و١٨٧ ص١لشنقيطي جلأضواء البيان  و٣٤٤ ص١العظيم ج
 ٣اإلصابة ج و٣٦٧ ص١٦تاريخ مدينة دمشق ج و٣٧٩ ص٤بن سعد جال

الرشاد سبل اهلدى و و١٦٦ ص١٣ وج١٩٥ ص٧جإمتاع األسامع  و١٧٩ص
 . ٤٠٠ ص٧ج

 ٣٥١ ص٢٩ وبحار األنوار ج٢١٦ وص٢٢٨ ص١٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(
من  و٧٩٣ واللمعة البيضاء ص١٠٧ ص٢ وعن كشف الغمة ج٢٩٩ ص١٠١وج

مناقب آل  و٤٤٥لمسعودي صلاألرسار الفاطمية  و١١٠ ص٣ال حيرضه الفقيه ج
= ٢٥٤ ص٢٥ة جالشيع جامع أحاديث و٣٧٤ ص١بن شهرآشوب جالأيب طالب 
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ًأنه قاض، وأنه أيضا مل يعمل بأحكام القضاء، فقد جاءته :  سلمنا:ًثالثا ٍ
كام ورد يف » صىل اهللا عليه وآله«عيل، وموىل لرسول اهللا : بشاهدين، مها

 . فتمت أركان الشهادة.. ضافة إىل أم أيمنباإل.. بعض النصوص
عيل، :  املوجود هو شاهد واحد، وامرأة واحدة، ومهاأن: سلمنا :ًرابعا

، فإن عليه أن يطالبها باليمني، إن كانت )١(وأم أيمن كام يف بعض الروايات
 . وال معنى حينئذ ملا رواه أبو بكر من عدم توريث األنبياء. تطلب النحلة

ًلب مرياثا فال حاجة إىل الشهود، إذا علم صحة نسب وإن كانت تط
 .الوارث

  :جواب أيب بكر ليس هو اجلواب
ً جواب أيب بكر هلا، فإهنا قررت أن فدكا كانت :والذي يثري عجبنا هو

يف يدها، وأنه هو الذي أخرج وكيلها منها، واليد أمارة عىل امللكية السابقة 
                                     

ط (وسائل الشيعة  و٢٧٤ ص٦هتذيب األحكام ج و٣٨٦ ص٧الكايف جو= 
 . ١٩٤ ص١٨ج) دار اإلسالميةط  ( و٢٦٧ ص٢٧ج) مؤسسة آل البيت

 ٢١٠ و ١٢٨ ص٢٩بحار األنوار ج و٢٧٤ ص١٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(
جامع أحاديث الشيعة  و١٢٢ ص١اإلحتجاج ج و١١٧ ص٢كشف الغمة جو
بن إلاملعيار واملوازنة  و٦٠٧ ص١٠مستدرك سفينة البحار ج و١١٦ ص٢٥ج
 اللمعة  و١٨٦ ص٤نور الثقلني ج و١٥٥ ص٢تفسري القمي ج و٤٢إلسكايف صا

 ٣٤٨ ص٥غاية املرام ج و٢٩٢األنوار العلوية ص و٧٤٧ و ٣٠٩البيضاء ص
 .١٣٤بيت األحزان صو
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 ..»هصىل اهللا عليه وآل«عىل موت رسول اهللا 
َّ قد تصدق عليها هبا »صىل اهللا عليه وآله« أن رسول اهللا :ًوقررت أيضا

ِومنحها إياها يف حال حياته، ومل تدع اإلرث وال أشارت إليه، ال من قريب  َّ
 !..إن النبي ال يورث؟: وال من بعيد، فام معنى أن يقول هلا أبو بكر

ض عىل جواب أيب مل تعرت» عليها السالم« أهنا :ًويلفت نظرنا هنا أيضا
 . بكر هذا

 بأهنا تعرف فساد هذا اإلستدالل من أساسه، كام أهنا :مع علمنا األكيد
 .تعرف أنه ال يتالءم مع دعواها

ًإننا ال نرى وجها معقوال أو مقبوال لسكوهتا هذا إال أهنا أدركت ً أن هذا : ً
أنه : اجلواب يستبطن التصميم عىل منعها، وعدم اإلستجابة لطلبها، وعلمت

 .فرصفت النظر عن ذلك.. ال فائدة من النقاش
  :أنت معلمة
َّأنت معلمة، : »عليها السالم« فإن قول عمر للسيدة فاطمة ..وبعد

 :يدل عىل ما ييل
ال تعرف هذا احلكم الرشعي » عليها السالم« عىل أنه يرى أهنا ً:أوال

 ..البدهيي، املستند إىل آيات القرآن الكريم
أن : ًأن يسقط دعواها عن اإلعتبار، زعام منه:  أراد بقوله هذا لعله:ًثانيا

 ..تلقني أحد اخلصمني ال جيوز
ًولكنه أخطأ يف هذا خطأ فاحشا، فإنه ال جيوز للقايض تلقني أحد  ً
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 ..إال إذا علم أن احلق معه، فيجوز له ذلك. اخلصمني
 .أما غري القايض، فيجوز له ذلك، مع علمه بصحة دعواه

 :»عليه السالم«وعيل 
 .. مل يكن هو القايضً:أوال
عليها «ًعاملا بصحة دعوى الزهراء » عليه السالم« لقد كان :ًثانيا

 ..ً، فال يصح اعرتاض عمر مطلقا»السالم
وإن كنت معلمة، فإنام  «:لعمر» عليها السالم«وألجل ذلك قالت 

 .. أي مل يعلمني القايض.)١(»علمني ابن عمي وبعيل
عليها «للسيدة الزهراء » عليه السالم« إن تعليم عيل :رىومن جهة أخ

وإنام هو قد أشار عليها .. ال يدل عىل جهلها هبذا احلكم البدهيي» السالم
ّبأن تعاود الكرة يف اإلحتجاج عن هذا الطريق، فإن يف ذلك مصلحة 

.. ظاهرة، من حيث إهنا تؤدي إىل فضح هذا اإلرصار عىل اغتصاب حقها
 .من جهة
:  أنه من جهة ثانية يدفع التسويالت املغرضة، التي يمكن أن تزعمكام

 .قد اقتنعت بحجة أيب بكر، وأن احلق كان معه» عليها السالم«بأهنا 

                                     
ث أهل موسوعة أحادي و١٨٩ ص٢٩بحار األنوار ج و١٨٣اإلختصاص ص) ١(

جممع  و٣١٠اللمعة البيضاء ص و٤٢٢ ص٨لنجفي جل» عليهم السالم«البيت 
 .١٥٧بيت األحزان ص و١٢١لمرندي صلالنورين 
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  :شهادة عائشة وعمر
صىل اهللا عليه «وقد استشهد أبو بكر لصحة ما ينسبه إىل رسول اهللا 

 .. بعائشة وعمر»وآله
 أن أبا بكر :ً ويف الروايات األخرى أيضاوقد علمنا كام يف هذه الرواية،

أن أم أيمن : ، وأم أيمن بحجة»عليه السالم«ّوعمر قد ردا شهادة عيل 
 ..امرأة، وال جييز شهادة امرأة وحدها

فكيف جازت شهادة عائشة أليب بكر، مع أهنا ابنته وهي امرأة وجتر 
جير إىل وكيف جازت شهادة عمر، وهو !  أبيها؟ضالنار إىل قرصها، وقر

 !ًقرصه وقرض أيب بكر أيضا؟
ً احلب يا عمر، حلبا :لعمر» عليه السالم«ويدل عىل ذلك قول عيل 

 .)١(ًلك شطره، اشدد له اليوم أمره لريد عليك غدا
                                     

 ١ ج)حتقيق الزيني(مامة والسياسة اإل و١١ ص٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(
ط دار ( و ١٨٣ ص١ واإلحتجاج ج٢٩ ص١ ج)حتقيق الشريي( و ١٨ص

 ٢٩ وج٣٨٨ و ٣٤٨ و ١٨٥ ص٢٨ر األنوار ج وبحا٩٦ ص١ج) النعامن
السقيفة و ٤٠٠لشريواين صل» عليهم السالم«مناقب أهل البيت  و٦٢٦ص

 .٨٠ ص٧ وج٣٧١ ص٥الغدير ج و٨٩لمظفر صل
 ٦٢لجوهري صلالسقيفة وفدك  و٤٥ ص١لمحمودي جلهنج السعادة : راجعو

 ١٥٣لشريازي صلكتاب األربعني  و٢٢٥ ص٢الرصاط املستقيم جو
= ة ـغاي و٢٤٠ ص٣ة جـمامايف يف اإلـالش و٤٩٣صون وأحاديثهم ـالوضاعو



  ١٠٣                                                            ..   دكوما أدراك ما ف.. فدك: الفصل األول
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ًعىل أن الروايات األخرى قد ذكرت أيضا شهادة أحد موايل النبي 
فلامذا مل يعتد به أبو .. ًأيضا» عليها السالم«للزهراء  )١(»صىل اهللا عليه وآله«

 !بكر؟
عليهم «ً وال ريب يف أن فاطمة وعليا، واحلسن واحلسني ..هذا
كلهم من مصاديق آية التطهري، املتضمنة للشهادة اإلهلية بتطهريهم » السالم

كام أن أم أيمن امرأة .. الكذب، وهو معنى العصمة: من كل رجس، ومنه
 .من أهل اجلنة

ًو يدل عىل عصمة أيب بكر، فضال عن ويف املقابل ال يشء يشهد أ
 .عائشة، وعمر بن اخلطاب

ًثم إن نفس أن يكتب هلا يف بعض املرات كتابا بفدك، ثم ينتزعه عمر 
منها ويمزقه، يدل عىل أن حديث عدم توريث األنبياء، وكذلك سائر ما 

ال أساس له، ويصبح » عليها السالم«ادعاه أبو بكر لرد دعوى الزهراء 

                                     
 ٨١بيت األحزان ص و٣٤٧لتنكابني صلسفينة النجاة  و٣٠٥ ص٥ج املرام= 
 .٣٥١ ص٢ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق و

 ١١٦ ص٢٩ وج٣٧٩ ص١٧بحار األنوار ج و١١٣ ص١اخلرائج واجلرائح ج) ١(
النص واإلجتهاد  و١١٧ن صجممع النوري و٧٨٩ و ٣٠٠اللمعة البيضاء صو
تفسري  و١٥٢ ص٨ار جـدرك سفينة البحـمست و٦٩دين صـرف الـلسيد شل

عيل حممد فتح الدين ل ،فلك النجاة يف اإلمامة والصالة و٢٨٤ ص٢٩الرازي ج
 .١٦٢احلنفي ص
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 ..ري ذي قيمةًساقطا، وغ
 أن أبا بكر وعمر وعثامن مل ينتزع أي منهم :ًويشهد عىل ذلك أيضا

َاحلجر من نساء النبي   .»صىل اهللا عليه وآله«َُ
َ إن احلجر هلن بنص القرآن حيث قال تعاىل:فإن قيل ِوقرن يف {: َُ َ ْ َ َ
َّبيوتكن ُُ ِ ُ{)١(.  

هي هنا  تصح نسبة البيوت إليهن ألدنى مالبسة، و:وقيل يف اجلواب
َّكوهنن قد سكن يف تلك البيوت، يضاف إىل ذلك َأن احلجر قد نسبت إىل : َّ َُ

 . ًنفسه بعد تلك اآلية أيضا» صىل اهللا عليه وآله«النبي 
ْال تدخلوا بيوت النبي إال أن يؤذن لكم{: فقد قال تعاىل ُ ِّ ُُ َ َُ ْ َْ َ َّ َِ ِ َّ َ ُ ْ َُ{)٢(.  

صىل اهللا « جوار النبي  وصيته أن يدفن إىل:ًويدل عىل تراجعه أيضا
؛ ألن ذلك املوضع إن كان صدقة للمسلمني، فال يصح ترصف »عليه وآله

 .أيب بكر فيه
 .ًوإن كان إرثا لعائشة، فقد بطل حديث عدم إرث األنبياء

، فلامذا مل يستأذن من ورثة »عليها السالم«وإن كانت احلجرة لفاطمة 
 ! فاطمة؟

دهتا له بحديث عدم توريث كام أن ابنته عائشة قد رجعت عن شها
، »صىل اهللا عليه وآله«األنبياء حني أذنت له ولعمر بأن يدفنا مع النبي 

                                     
 . من سورة األحزاب٣٣اآلية ) ١(
 . من سورة األحزاب٥٣اآلية ) ٢(



  ١٠٥                                                            ..   دكوما أدراك ما ف.. فدك: الفصل األول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .َّمدعية أن احلجرة هلا
!  ما يل ولكم؟:كام أهنا قد منعت من دفن اإلمام احلسن مع جده قائلة

 .)١(ُتريدون أن تدخلوا بيتي من ال أحب
 .. البيت ليس بيتهامع أن حديث عدم توريث األنبياء يدل عىل أن

وال تكفي فيه . َّوأي سبب آخر تدعيه مللكية البيت حيتاج إىل إثبات
 .جمرد الدعوى

  :أول شهادة زور يف اإلسالم
بأهنا أول : حكمت عىل شهادة عائشة وعمر» عليها السالم«ثم إهنا 

وإطالق هذا احلكم بصورة يقينية، . )٢(شهادة زور شهد هبا يف اإلسالم

                                     
املستجاد من  و١٨ ص٢جلمفيد لرشاد اإل و١٦٨صروضة الواعظني :  راجع)١(

األنوار  و١٥٧ و ١٥٤ ص٤٤جبحار األنوار  و١٤٩ص) املجموعة(اإلرشاد 
 ١٢جلتسرتي لقاموس الرجال  و١٢٥صالدرجات الرفيعة  و٩٢صالبهية 

كشف الغمة  و٢٣٤صلمفيد لاجلمل  و٥٧٦ ص١جأعيان الشيعة  و٣٠٠ص
 .٢٠٩ ص٢ج

موسوعة أحاديث  و١٩٠ ص٢٩ار جبحار األنو و١٨٣لمفيد صلختصاص اإل) ٢(
اخلصائص الفاطمية  و٤٢٢ ص٨لنجفي جل» عليهم السالم«أهل البيت 

لمرندي لجممع النورين  و٣١٠اللمعة البيضاء ص و١٧١ ص٢لكجوري جل
 .١٥٧بيت األحزان ص و١٢٢ص
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صىل اهللا عليه « كانت تعلم بعدم صدور احلديث عن رسول اهللا أهنا: يعطي
 .، ال يف الرس، وال يف العلن»وآله

 .إذ لو كانت ال تعلم بذلك مل يصح منها اعتبار قوهلام شهادة زور
وهذا جيعلنا نتيقن بوجود مستند معصوم هلذا النفي القاطع، لعله هو 

ّ األمر، حني أرس إليها بحديث يف  هلا هبذا»صىل اهللا عليه وآله«إخبار النبي 
 ..مرض موته ولعله غري ذلك

 أننا مل نلحظ وجود أية ردة فعل عىل قوهلا هذا، كام أن :ويالحظ هنا
وال عتب عليها بأهنا قالت ذلك من غري .. ًأحدا مل يطالبها بمستندها فيه

 .ال حيق لك توجيه هذه التهمة اخلطرية هلؤالء القوم: وال قيل هلا. علم
 . عدم توريث األنبياء:ثم إن املعتزيل اعرتف بتفرد أيب بكر بحديث

صىل «فيام قال، أما عقيب وفاة النبي » رمحه اهللا«صدق املرتىض  «:فقال
باإلرث، فلم يرو اخلرب إال » عليها السالم«، ومطالبة فاطمة »اهللا عليه وآله
 .أبو بكر وحده
وأما املهاجرون الذين . . إنه رواه معه مالك بن أوس بن احلدثان:وقيل

 .)١(»ذكرهم قايض القضاة، فإنام شهدوا باخلرب يف خالفة عمر

                                     
:  وراجع٢٢٧ و ٢٢١ وراجع ص٢٤٥ ص١٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(

األرسار الفاطمية  و٨٢١معة البيضاء صالل و٣٧٠ ص٢٩بحار األنوار ج
 . ٤٥٦لمسعودي صل



  ١٠٧                                                            ..   دكوما أدراك ما ف.. فدك: الفصل األول
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  :دليل أعلمية أيب بكر
ِوقد اعتربت رواية أيب بكر عن عدم توريث األنبياء دليل أعلميته عىل  ُ

 .)١(سائر الصحابة، ألن هذا األمر مل يعلمه سواه، كام ذكره ابن حجر
:  أن هذه الرواية رواها:صفحات يسريةلكنه هو نفسه عاد فذكر بعد 

، والعباس، وعثامن، وعبد الرمحان بن عوف، والزبري، »عليه السالم«عيل 
 .. وسعد، وأمهات املؤمنني

 .ً أن أبا بكر قد استحرض ذلك أوال، ثم استحرضه الباقون:ثم زعم
 . .مع أن اإلستحضار الرسيع ليس من مظاهر األعلمية، وال من مواردها

  :اف العيلةإين أخ
قالت » عليها السالم« أن فاطمة الزهراء :وقد ذكرت الرواية املتقدمة

 .)٢(»..ّإين أخاف العيلة واحلاجة من بعدك، فصدق هبا عيل الخ«: ألبيها
 :إن هذا ال يصح ملا ييل: ونقول
ختاف العيلة واحلاجة، إهانة هلا، » عليها السالم«إن الزهراء :  قوهلم ـ١

                                     
 .٣٥الصواعق املحرقة ص) ١(
موسوعة أحاديث أهل  و١٩١ ص٢٩بحار األنوار ج و١٨٤ختصاص صاإل) ٢(

لكجوري لاخلصائص الفاطمية  و٤٢٣ ص٨لنجفي جل» عليهم السالم«البيت 
 ١٢٢مرندي صللجممع النورين  و٣١١اللمعة البيضاء ص و١٧١ ص٢ج
 .١٥٨يت األحزان صبو
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بل إن هذا . مها، فإن ظنها باهللا أحسن من هذا بال ريبوانتقاص من مقا
الكالم ال يصدر عن أي إنسان صحيح أو كامل اإليامن، فإن من أبسط 
قواعد اإليامن هو التوكل عىل اهللا، واللجوء إليه يف احلاجات، واعتباره هو 

 .الرزاق واملعطي، والكايف واملعني
: يت النبي، فقلتأت: قالت» عليها السالم« روي عن فاطمة  ـ٢

 .السالم عليك يا أبه
 . وعليك السالم يا بنية:فقال
 واهللا، ما أصبح يا نبي اهللا يف بيت عيل حبة طعام، وال دخل بني :فقلت

شفتيه طعام منذ مخس، وال أصبحت له ثاغية وال راغية، وال أصبح يف بيته 
 .ّسفة وال هفة

 .  أدين مني:»صىل اهللا عليه وآله«فقال النبي 
 .دنوتف
صىل « ادخيل يدك بني ظهري وثويب، فإذا حجر بني كتفي النبي :فقال

 . مربوط إىل صدره»اهللا عليه وآله
 ما أوقدت يف بيوت آل حممد نار منذ :فصاحت فاطمة صيحة، فقال هلا

 . )١ (إلخ.. شهر
                                     

الطربي البن رستم مامة دالئل اإل و١٣٠أهل البيت لتوفيق أيب علم ص: راجع) ١(
كشف اليقني : وراجع. ١٧١ ص١٨ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٦٩ص

 .٤٥٥لعالمة احليل صل
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 .وثمة روايات أخرى هبذا املعنى فلرتاجع
 »صىل اهللا عليه وآله«ظم أن املتوقع من النبي األع:  يضاف إىل ذلك ـ٣

ًأن يبادر إىل توجيه موعظة قوية البنته، وأن تتضمن لوما هلا عىل عدم ثقتها 
وأن يوجهها نحو الزهد بالدنيا، والرضا بام قسمه اهللا . باهللا تبارك وتعاىل

بل أن تكون .. تعاىل، ويرص عليها بأن تتخذ من واقع سائر الناس أمثولة هلا
 . ذلكهي أسوة وقدوة هلم يف

إنه : ال تتوافق مع تلك الرواية التي تقول عىل أن هذه الرواية  ـ٤
ًعوضا عن » عليها السالم«ً قد أعطى فدكا لفاطمة »صىل اهللا عليه وآله«

 . بعض مهر أمها كام تقدم
ً أن مهر أمها قد أدي إليها كامال من قبل أيب طالب :وإن كنا نعتقد

أراد أن يبني عظمة حقها، وأن » ليه وآلهصىل اهللا ع«، ولكنه »عليه السالم«
، »عليها السالم«يكرمها بام جعله اهللا تعاىل له، وأن يرب هبا من خالل ابنتها 

 .ال تقدر باملال، وال بالعقار» عليها السالم«ًعلام بأن قيمة خدجية 
ولعل ما يزيد يف أمهية هذا الرب والتكريم، أن خدجية بذلت ماهلا كله يف 

ًوبذلت مهرها أيضا، فأراد اهللا أن يشكر هلا هذه . دينسبيل هذا ال
ًالتضحيات اجلسام، وينوه هبا، فأعطى فدكا إلبنتها، واملرء إنام يكرم يف  ِ

وفدك ال تكفي للتعبري عن مقامها عند اهللا، فال بد أن يزيدها من . ولده
فضله يف رفع درجاهتا يف اآلخرة عىل قاعدة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، 

 ..  كل سنبلة مئة حبة، واهللا يضاعف ملن يشاءيف
 أن ادعاء فدك أهنا من مهر خدجية ال يعني أن مهرها :وبذلك يظهر
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 ..كان هبذه الكثرة والضخامة، كام هو ظاهر

  :معاذ وابنه
ً أن ابن معاذ اختذ من أبيه موقفا قويا وحاسام، ألنه مل :وذكرت الرواية ً ً

 ..، حينام اسنترصته»ا السالمعليه«جيب السيدة فاطمة الزهراء 
ًمع أننا رأينا كيف أن معاذا كان من أعوان أيب بكر يف سعيه إلقصاء عيل 

عليها «ًوكان أيضا مع املهامجني لبيت الزهراء . عن مقامه» عليه السالم«
، فور العودة من سقيفة بني ساعدة، وكان يف مجلة الذين نرصوا أبا »السالم

أنه جاء يقود :  الذين احتجوا عليه، بل تذكر الروايةبكر يف مقابل االثني عرش
، ومن معه، ولوقف حركتهم، وإمخاد »عليه السالم«ألف رجل ملواجهة عيل 

 .!.فلامذا مل يتخذ منه ابنه أي موقف يف كل تلكم املواقف؟.. صوهتم
  :إسقاط احملسن يف قصة فدك

عليها «اطمة  أن عمر بن اخلطاب إنام رفس ف:وذكرت الرواية املتقدمة
 .ًبرجله، فأسقطت حمسنا، حني أخذ منها الكتاب برد فدك» السالم

ً إهنا أسقطت حمسنا، حني هجوم عمر :مع أن سائر الروايات تقول
 ..، حيث عرصوها بني الباب واحلائط»عليها السالم«ومن معه عىل بيتها 
 إن ما جرى يف البيت هو ابتداء نفاسها باملحسن، حيث :إال أن يقال

أصيب ومات وهو يف بطنها، واستمرت تعاين اآلالم بسبب ذلك بضعة 
أيام، حتى كانت رفسة عمر هلا، يف موضوع فدك، فكان اإلسقاط الفعيل 

 ..واهللا هو العامل باحلقائق.. للمحسن
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  :تريد الوصية البن الزبري
عليه «ًدعت عليا » عليها السالم« أن الزهراء :ذكرت الرواية املتقدمة

 ..إما تضمن، وإال أوصيت إىل ابن الزبري: حني وفاهتا، وقالت له» السالم
ما يدعو إىل التهديد بخيار كهذا، » عليه السالم«مع أنه مل يظهر من عيل 

 مرتدد أو سوف يرتدد يف »السالمعليه «وليس ثمة ما يوحي أو يدل عىل أنه 
 ..تنفيذ وصيتها

ـ واملقصود به هو عبد اهللا همة كام أنه ال معنى الختيار ابن الزبري هلذه امل
 ألن ذلك يعد إهانة »السالمعليه «عيل دون ابن الزبري ابن عبد املطلب ـ 

سائر بني منها لسيد األوصياء وهي منزهة عن ذلك، وكذا يقال بالنسبة ل
سلامن، وعامر، وأيب ذر، واملقداد، : َّاخللص من الصحابة، أمثالوهاشم، 

 .يس بن سعد، وغريهموأيب اهليثم بن التيهان، وق
  :×حبقها بأمر علي ÷ مطالبة الزهراء 

عليه «ً أن عليا أمري املؤمنني :وقد ذكرت بعض الروايات التي تقدمت
أن تبادر للمطالبة » عليها السالم«هو الذي طلب من الزهراء » السالم

يريد بذلك أن حيرج الغاصبني، » عليه السالم«ولعله ألنه .. بإرثها ونحلتها
فال .. ث إن صاحب احلق الرشعي هو الذي انربى للمطالبة بحقهمن حي

ًبأنه يثري أمورا من عند نفسه، لتكون وسيلته » عليه السالم«جمال الهتام عيل 
 .إىل غريها

، التي تعيش »عليها السالم«كام أن املطالب هبذا احلق هو الزهراء 
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وهي . »ليه وآلهصىل اهللا ع«ويعيش الناس معها أجواء الفجيعة برسول اهللا 
تثري يف الناس معاين األسى واحلزن، كام أهنا متثل احلنان والرقة والعاطفة، 

 . واملحبة والصفاء
ًخصوصا بعد . وال يمكن اهتامها بأهنا تريد إثارة أجواء حرب أو نزاع

 »صىل اهللا عليه وآله«أنه ملتزم بتوجيهات الرسول » عليه السالم«أن أعلن 
ني، إال إذا توفرت له القوة الكافية والقادرة عىل حسم بعدم مواجهة الغاصب

والتي يكفي نفس وجودها لردع من يريد التعدي عىل احلقوق .. األمور
 .املادية وغريها

» المـعليها الس«راء ـالل مطالبة الزهـفإذا ظهر للناس احلق من خ
م واستدالالهتا وبراهينها النرية، فإهنم سوف يدركون أن من يتصدى ملقا

 يفقد املواصفات املطلوبة هلذا املقام، من »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 .. جهات عدة
 . القرآنية والنبوية:  أنه قد خالف النصوص الرصحية:منها
 أنه مل يمتثل حلكم اهللا سبحانه حني ظهر له احلق، بل اكتفى :ومنها

 ..وعبتسطري بعض الكلامت العاطفية التي ال ربط هلا بأصل املوض
  :عمر ميزق كتاب أيب بكر
 أن عمر بن اخلطاب أخذ الكتاب من :وقد ذكرت الرواية املتقدمة

 .ّعنوة ومزقه» عليها السالم«السيدة الزهراء 
 : إىل أن سبب هذا املوقف من عمر هو ما ييل:ونشري هنا
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ًما نقل عن عمر من أنه دخل عىل أيب بكر، وقد كتب أبو بكر كتابا   ـ١
فقال له ) واملقصود هو فدك(بمرياثها من أبيها » يها السالمعل«لفاطمة 

ثم أخذ ! ماذا تنفق عىل املسلمني، وقد حاربتك العرب كام ترى؟: عمر
 .)١(الكتاب فشقه

حاربته العرب، ومل » صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :ولعل عمر قد نيس
 .يستعن بفدك لإلنفاق عىل املسلمني

عليه «قال موالي جعفر الصادق : لعن املفضل بن عمر قا  ـ٢
إن الناس عبيد هذه الدنيا، : ملا ويل أبو بكر بن أيب قحافة، قال عمر: »السالم

ًال يريدون غريها، فامنع عن عيل وأهل بيته اخلمس، والفيء، وفدكا، فإن 
ًشيعته إذا علموا ذلك، تركوا عليا، وأقبلوا إليك، رغبة يف الدنيا، وإيثارا،  ً

 .يهاوحماباة عل
 .)٢(ففعل أبو بكر ذلك، ورصف عنهم مجيع ذلك

                                     
ط دار ( والسرية احللبية ٢٣٥ و ٢٣٤ ص١٦رشج هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(

 عن سبط ابن ٣٦٣ ص٣ج) ط أخرى( و ٤٨٨ص ٣ج) ١٤٠٠املعرفة سنة 
رشح  و٤٢٧ ص٧مستدرك سفينة البحار ج و١٩٤ ص٧الغدير جاجلوزي، و

 .٣١٨ ص١أعيان الشيعة ج و٥٤٢ ص٢٥ج) امللحقات(إحقاق احلق 
 ٢٠٣ عن الكشكول فيام جرى عىل آل الرسول ص١٩٤ ص٢٩بحار األنوارج) ٢(

اللمعة  و٥٧٢ ص٨جامع أحاديث الشيعة ج و٢٩٠ ص٧مستدرك الوسائل جو
  .١٢٦لمرندي صلجممع النورين  و٣٠٥البيضاء ص
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وما قصد أبو بكر وعمر بمنع فاطمة «: وقال عيل بن تقي النييل  ـ٣
ّإال أال يتقوى عيل بحاصلها وغلتها عىل املنازعة يف ) أي عن فدك(عنها 

اخلالفة، وهلذا اتبعا ذلك بمنع فاطمة وعيل وسائر بني هاشم وبني عبد 
مس، فإن الفقري الذي ال مال له تضعف مهته، املطلب حقهم يف اخل

ًويتصاغر عند نفسه، ويكون مشغوال باإلحرتاف واإلكتساب عن طلب 
 .)١(»امللك والرياسة

أنه يف موقع الرسول : إن نفس أن يظهروا أبا بكر ـ بصورة عملية ـ  ـ٤
، وأنه يامرس صالحياته، حتى عىل أصحاب احلق »صىل اهللا عليه وآله«

، بأبشع الصور، واقسى أنواع الظلم والتعدي مع أن أصحاب الرشعيني
  .»عليهام السالم«احلق هم عيل والزهراء 

 إن هذا األمر مطلوب للغاصبني، ويرون أنفسهم بحاجة ماسة ..نعم
 .له

ّأرادا أال يظهرا لعيل «: دكـعن السبب يف منع ف: اـ قال عيل بن مهن ـ٥
ً وخذالنا، وال يرى عندمها خورا، فأتبعا ًـ وقد اغتصباه اخلالفة ـ رقة ولينا ً

 .)٢(»القرح بالقرح

                                     
لتربيزي لاللمعة البيضاء  و٢٣٧ و ٢٣٦ ص١٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(

 .٥١٠لمسعودي صلاألرسار الفاطمية  و٣٠٦األنصاري ص
 .٣٠٦اللمعة البيضاء ص و٢٣٦ ص١٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ٢(
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 .)١(ولذلك منع فاطمة وبني هاشم سهم ذوي القربى

                                     
 . ٢٣١ ص١٦عتزيل جرشح هنج البالغة للم) ١(

السقيفة وفدك  و٧٣٩لهمداين صل» عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب : وراجع
 .٨٤٤اللمعة البيضاء ص و١١٨لجوهري صل
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  :ةـدايـب

هراء يف مناسبة غصب فدك، تتضمن الكثري مما وبام أن خطبة السيدة الز
 فقد آثرنا اإلملاح إليها، لدفع ما قد »عليه السالم«يرتبط بأمري املؤمنني 

 .يتومهه املتومهون حول ما قصدته يف بعض فقراهتا
 : فنقول

  :اخلطبة العظيمة
ملا أمجع أبو بكر عىل منع فاطمة « :عن عبد اهللا بن احلسن، عن آبائه

بجلباهبا، وأقبلت ا ذلك الثت مخارها عىل رأسها، واشتملت فدك، وبلغه
يف ملة من حفدهتا ونساء قومها تطأ ذيوهلا، ما خترم مشيتها مشية رسول اهللا 

 وهو يف حشد من املهاجرين ،حتى دخلت عىل أيب بكر »صىل اهللا عليه وآله«
م ثم أنت أنة أجهش القو، فجلست فنيطت دوهنا مالءة، واألنصار وغريهم

إذا سكن نشيج القوم ، ثم أمهلت هنيئة حتى هلا بالبكاء، فارتج املجلس
ىل افتتحت الكالم بحمد اهللا والثناء عليه والصالة ع، وهدأت فورهتم

 يف كالمها، فقالت ، فلام أمسكوا عادترسوله، فعاد القوم يف بكائهم
 : »عليها السالم«

 .. احلمد هللا عىل ما أنعم
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 : إىل أن قالت
 أو فغرت ،قرن الشيطان  للحرب أطفأها اهللا، أو نجمًوا ناراكلام أوقد

 فال ينكفئ حتى يطأ جناحها ، قذف أخاه يف هلواهتا،فاغرة من املرشكني
 .بأمخصه وخيمد هلبها بسيفه

 يف ً من رسول اهللا، سيداً يف أمر اهللا، قريباً يف ذات اهللا، جمتهداًمكدودا
 .، ال تأخذه يف اهللا لومة الئمًدحا، كاً، جمداً ناصحاًأولياء اهللا، مشمرا

وأنتم يف رفاهية من العيش، وادعون فاكهون آمنون، ترتبصون بنا 
 . وتنكصون عند النزال، وتفرون من القتال، وتتوكفون األخبار،الدوائر

فلام اختار اهللا لنبيه دار أنبيائه، ومأوى أصفيائه، ظهر فيكم حسكة 
 ، ونبغ خامل األقلني،م الغاوين ونطق كاظ، وسمل جلباب الدين،النفاق

 واطلع الشيطان رأسه من مغرزة ، فخطر يف عرصاتكم،وهدر فنيق املبطلني
 فألفاكم لدعوته مستجيبني، وللعزة فيه مالحظني، ثم ، بكمًهاتفا

فوسمتم غري ، ً، وأحشمكم فألفاكم غضاباًاستنهضكم فوجدكم خفافا
 . ووردتم غري مرشبكم،إبلكم

 والرسول ملا ، والكلم رحيب، واجلرح ملا يندمل،ب والعهد قري..هذا
 وإن جهنم ملحيطة ، أال يف الفتنة سقطوا، زعمتم خوف الفتنةًيقرب، ابتدارا

بالكافرين، فهيهات منكم، وكيف بكم، وأين تؤفكون، وكتاب اهللا بني 
 وأعالمه باهرة، وزواجره الحية، ،أظهركم، أموره ظاهرة، وأحكامه زاهرة

 أرغبة عنه تريدون؟ أم ،ة، وقد خلفتموه وراء ظهوركموأوامره واضح
 فلن يقبل ً، ومن يبتع غري اإلسالم ديناًبغريه حتكمون؟ بئس للظاملني بدال
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 . وهو يف اآلخرة من اخلارسين،منه
 ثم أخذتم ، ويسلس قيادها،ثم مل تلبثوا إال ريث أن تسكن نفرهتا

 الشيطان الغوي،  وهتيجون مجرهتا، وتستجيبون هلتاف،تورون وقدهتا
 يف ًوإطفاء أنوار الدين اجليل وإمهال سنن النبي الصفي، ترشبون حسوا

 ويصري منكم عىل مثل ، ومتشون ألهله وولده يف اخلمرة والرضاء،ارتغاء
 . ووخز السنان يف احلشاء،حز املدى

 ومن ، أن ال إرث لنا، أفحكم اجلاهلية تبغون:وأنتم اآلن تزعمون
 أفال تعلمون؟!  لقوم يوقنون؟ًأحسن من اهللا حكام

 . بنتها أين :بىل قد جتىل لكم كالشمس الضاحية
 أهيا املسلمون أغلب عىل إرثي؟

 ًلقد جئت شيئا  أيف كتاب اهللا ترث أباك وال إرث أيب؟:يا بن أيب قحافة
 ً!فريا

 أفعىل عمد تركتم كتاب اهللا ونبذمتوه وراء ظهوركم؟ 
ُوورث سليامن {: إذ يقول َ ْ َُ َ ِ َ َداوودَ ُ فيام اقتص من خرب حييى بن :  وقال}َ

ًفهب يل من لدنك وليا{:  إذ قال،زكريا َ ِّ ِ َِ ْ َْ ْ ُ َ َ يرثني ويرث من آل يعقوب،َ ْ ْ َُ ُ َُ َ َِ ِ ِِ ِ{، 
ِوأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللاِ{: وقال َ ِ ِ ٍ ْ َ ْ ْ َ َ َِ َ َُ ُْ ُْ ُ :  وقال،}ِ

َيوصيكم اهللاُ يف أوالدكم للذك{ َُّ ِ ِ ِْ ُ َُ ْ َ ِ ِر مثل حظ األنثينيُ ْ َ َ ُ ْْ ِّ َ ِ ًإن ترك خريا {:  وقال،}ِ ْ ََ ََ ْ ِ
َالوصية للوالدين واألقربني باملعروف حقا عىل املتقني َِ ِ ِ ِ َِّ َُ ََ ً ّ ْ ْ ُ َْ َ ْ َ َ َُ َ ْ َِّ ِ ِ{.  

أفخصكم ، أن ال حظوة يل وال إرث من أيب، وال رحم بيننا: وزعمتم
 ؟اهللا بآية أخرج أيب منها
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  ال يتوارثان؟ إن أهل ملتني: أم هل تقولون
 ؟و لست أنا وأيب من أهل ملة واحدةأ

 أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أيب وابن عمي؟
 تلقاك يوم حرشك، فنعم احلكم اهللا، ،فدونكها خمطومة مرحولة

والزعيم حممد، واملوعد القيامة، وعند الساعة خيرس املبطلون، وال ينفعكم 
 وحيل ، تعلمون من يأتيه عذاب خيزيه وسوف،إذ تندمون، ولكل نبأ مستقر

 .عليه عذاب مقيم
 ، وأعضاد امللة،يا معرش النقيبة: ثم رمت بطرفها نحو األنصار فقالت
 والسنة عن ظالمتي؟ أما كان ،وحضنة اإلسالم، ما هذه الغميزة يف حقي

؟ رسعان ما )املرء حيفظ يف ولده( صىل اهللا عليه وآله أيب يقول رسول اهللا
ولكم طاقة بام أحاول، وقوة عىل ما أطلب  ،عجالن ذا إهالةأحدثتم، و

 ..وأزاول
 :إىل أن قالت

؟ وأنتم بمرأى مني ومسمع، ومنتدى  بني قيلة أأهضم تراث أيبًأهيا
 تلبسكم الدعوة، وتشملكم اخلربة، وأنتم ذوو العدد والعدة، ،وجممع

يبون،  توافيكم الدعوة فال جت،واألداة والقوة وعندكم السالح واجلنة
الرصخة فال تغيثون، وأنتم موصوفون بالكفاح، معروفون باخلري  وتأتيكم

والصالح، والنخبة التي انتخبت، واخلرية التي اختريت لنا أهل البيت، 
قاتلتم العرب، وحتملتم الكد والتعب، وناطحتم األمم، وكافحتم البهم، ال 

حى اإلسالم، ودر  نأمركم فتأمترون، حتى إذا دارت بنا ر،نربح أو تربحون
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حلب األيام، وخضعت ثغرة الرشك، وسكنت فورة اإلفك، ومخدت نريان 
نظام الدين فأنى حزتم بعد البيان؟ الكفر، وهدأت دعوة اهلرج، واستوسق 

؟ وأرسرتم بعد اإلعالن؟ ونكصتم بعد اإلقدام؟ وأرشكتم بعد اإليامن
لرسول، وهم بؤسا لقوم نكثوا أيامهنم من بعد عهدهم، ومهوا بإخراج ا

 .بدؤوكم أول مرة، أختشوهنم فاهللا أحق أن ختشوه إن كنتم مؤمنني
 وأبعدتم من هو أحق بالبسط ، أال وقد أرى أن قد أخلدتم إىل اخلفض

 ونجوتم بالضيق من السعة، فمججتم ما ،والقبض، وخلوتم بالدعة
  فإنً فإن تكفروا أنتم ومن يف األرض مجيعا،وعيتم، ودسعتم الذي تسوغتم

 .اهللا لغني محيد 
  ..أال وقد قلت ما قلت

 والغدرة التي استشعرهتا ، عىل معرفة مني باجلذلة التي خامرتكم..هذا
 وبثة الصدر، ،قلوبكم، ولكنها فيضة النفس، ونفثة الغيظ، وخور القناة

 باقية العار، ، نقبة اخلف،وتقدمة احلجة، فدونكموها فاحتقبوها دبرة الظهر
ار، وشنار األبد، موصولة بنار اهللا املوقدة، التي تطلع موسومة بغضب اجلب

ذين ظلموا أي مقلب ـ وسيعلم ال،عىل األفئدة، فبعني اهللا ما تفعلون
 .ينقلبون

نا عاملون،  فاعملوا إ، بني يدي عذاب شديد،وأنا ابنة نذير لكم
 .وانتظروا إنا منتظرون

 :إىل أن قالت يف جواب أيب بكر
يب رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله عن كتاب اهللا  ما كان أ..سبحان اهللا
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بل كان يتبع أثره، ويقفو سوره، أفتجمعون إىل ! ً وال ألحكامه خمالفاًصادفا
 عليه بالزور، وهذا بعد وفاته شبيه بام بغى له من الغوائل يف ًالغدر اعتالال

َيرثني و{:  يقولً فصالً، وناطقاً عدالً هذا كتاب اهللا حكام،حياته ِ ُ ِ ْيرث من َ ِ ُ ِ َ
َآل يعقوب ُْ َ َوورث سليامن داوود{: ويقول، }ِ ُ َ َ َُ َ ْ َُ َ وبني عز وجل فيام وزع ، }ِ

من األقساط، ورشع من الفرائض واملرياث، وأباح من حظ الذكران 
 .واإلناث، ما أزاح به علة املبطلني، وأزال التظني والشبهات يف الغابرين

واهللا املستعان عىل ما   فصرب مجيل،ًكال بل سولت لكم أنفسكم أمرا
 .تصفون

 صدق اهللا ورسوله، وصدقت ابنته، أنت معدن احلكمة :فقال أبو بكر
وموطن اهلدى والرمحة، وركن الدين، وعني احلجة، ال أبعد صوابك، وال 
أنكر خطابك هؤالء املسلمون بيني وبينك، قلدوين ما تقلدت، وباتفاق 

وال مستأثر، وهم بذلك ستبد،  غري مكابر وال م،منهم أخذت ما أخذت
 .شهود

  : إىل الناس وقالت»عليها السالم«فالتفتت فاطمة 
 املغضية عىل الفعل القبيح ،معارش املسلمني املرسعة إىل قيل الباطل

 ؟ برون القرآن أم عىل قلوب أقفاهلا أفال تتد،اخلارس
كال بل ران عىل قلوبكم ما أسأتم من أعاملكم، فأخذ بسمعكم 

ئس ما تأولتم، وساء ما به أرشتم، ورش ما منه اغتصبتم وأبصاركم، ولب
 وبان بأورائه ،، إذا كشف لكم الغطاءً، وغبه وبيالًلتجدن واهللا حممله ثقيال

 .الرضاء، وبدا لكم من ربكم ما مل تكونوا حتتسبون، وخرس هنالك املبطلون
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 يتوقع »عليه السالم«، وأمري املؤمنني »عليها السالم«ثم انكفأت 
 ألمري :ها إليه، ويتطلع طلوعها عليه، فلام استقرت هبا الدار، قالترجوع

 :»عليه السالم«املؤمنني 
شتملت شملة اجلنني، وقعدت حجرة الظنني، ابن أيب طالب، يا

 . فخانك ريش األعزل،نقضت قادمة األجدل
لقد أجهد يف خصامي، ! هذا ابن أيب قحافة يبتزين نحلة أيب وبلغة ابني

 واملهاجرة وصلها، ،يف كالمي حتى حبستني قيلة نرصهاوألفيته ألد 
وغضت اجلامعة دوين طرفها، فال دافع وال مانع، خرجت كاظمة، وعدت 

 افرتست الذئاب، وافرتشت ،راغمة، أرضعت خدك يوم أضعت حدك
 وال خيار يل، ليتني مت قبل ً، وال أغنيت طائالًالرتاب، ما كففت قائال

، ويالي يف كل ً ومنك حاميا،ًاهللا منه عاديا عذيري ،هنيئتي، ودون ذلتي
!  شكواي إىل أيب،مات العمد، ووهن العضد! غاربويالي يف كل ! شارق

 . ًهم قوة وحوال، وأشد بأسا وتنكيالاللهم إنك أشد من! وعدواي إىل ريب
 بل الويل لشانئك ثم ، ال ويل لك:»عليه السالم«فقال أمري املؤمنني 

 الصفوة، وبقية النبوة، فام ونيت عن ديني، وال هننهي عن وجدك يا ابنة
 فإن كنت تريدين البلغة، فرزقك مضمون، وكفيلك ،أخطأت مقدوري
 .ك أضل مما قطع عنك، فاحتسبي اهللامأمون، وما أعد ل

 .)١(» حسبي اهللا وأمسكت:فقالت

                                     
=  ـ٢١٠ ص١٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج و١٤٦ ـ ١٣١ ص ١األحتجاج ج ) ١(
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  :يف خطبتها.. ÷مصاب الزهراء 
 :هناك من يطرح األسئلة التالية

يف » عليها السالم«لقتها السيدة فاطمة الزهراء أ  هل اخلطبة التي ـ١
 ،الدار  قبل اهلجوم عىلت كان،املسجد أمام أيب بكر واملهاجرين واألنصار

  !أو بعد اهلجوم؟
عليها « فلم مل تذكر السيدة فاطمة ،إن كان بعد اهلجوم عىل الدار  ـ٢
 ! وما جرى عليها للناس؟، مصاهبا»السالم

عليه «سقاط املحسن إ ك،ذيةواإلصابات واألبعد تلك املصائب  و ـ٣
 ، من بيتها»عليها السالم« كيف خرجت الزهراء ،رس الضلعك و،»السالم

  يف بيته ملدة طويلة؟ًقد تقعد شخصا هذه اآلالم التي وحتملت
 :ونجيب
 : ـ بالنسبة للسؤال عن تاريخ خطبتها نقول١

ار إليها بعد ألقت خطبتها املش» عليها السالم«لسيدة الزهراء إن ا
اغتصاهبم لفدك، واستيالئهم عىل إرثها من أبيها صلوات اهللا وسالمه عليه 

 . وعليها، وعىل األئمة الطاهرين
صىل « بعد عرشة أيام من استشهاد رسول اهللا ًافدكوقد كان اغتصاهبم 

                                     
 و ١١٦ ص ٤ و أعالم النساء ج ١٢ وبالغات النساء ص ٢٤٩ وص ٢١١=  

 ص ٨ج ) ط قديمة( والبحار ٦٩ ص ٢ وأمايل الطويس ج ٦٩ ص ٤يف ج الشا
 .٣٢٤ ص٢٩ج) ط أخرى( و ١٠٦
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 .)١(»اهللا عليه وآله
 : ًويدل عىل ذلك قول الطربيس أيضا

ه األمر عىل مجيع املهاجرين واألنصار، ملا بويع أبو بكر، واستقام ل«
، »صىل اهللا عليه وآله«بعث إىل فدك من أخرج وكيل فاطمة بنت رسول اهللا 

  .)٢(»..إىل أيب بكر الخ» عليها السالم«فجاءت فاطمة الزهراء 
فإن استقامة األمر أليب بكر عىل مجيع املهاجرين واألنصار، مل يتيرس له 

ر من نقلهم الكثري من االعرتاضات التي واجهها إال بعد عدة أيام، كام يظه
 .)٣(أبو بكر
  : فنقول ـ وأما ملاذا مل تذكر مصاهبا، وما جرى عليها للناس٢

أن ذلك ال مربر له، ألن الناس كانوا حارضين لتلك : من الواضح
األحداث الفظيعة، وناظرين هلا، وال يزيدهم ذكر هذا األمر معرفة بأمر 

                                     
 .٧٥١اللمعة البيضاء ص و٢٦٣ ص١٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(
بلغة الفقيه  و١١٩ ص١ج) ط دار النعامن( و ٢٣٥ و ٢٣٤ ص١اإلحتجاج ج )٢(

 ٤جر الثقلني نو و١٢٧ ص٢٩جبحار األنوار  و٣٥٤ ص٣جبحر العلوم ل
 ٢٩٢صاألنوار العلوية  و٧٤٧ و ٣٠٩صاللمعة البيضاء  و٣٧٤ و ١٨٦ص

بيت األحزان  و٣٤٨ ص٥جغاية املرام  و١٣٤صلمرندي لجممع النورين و
 .١٣٣ص

 ـ ١٨٦ ص١، واإلحتجاج ج»رمحه اهللا«راجع كتاب الغدير للعالمة األميني  )٣(
 .. وغري ذلك٢٠٢
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 عنهم شبهة حيتاجون إىل إزالتها، ولكن األمر الذي كان جيهلونه، وال يزيل
حيتاج إىل كشف وبيان، هو تلك الشبهة التي ألقاها أبو بكر حول ما تركه 

 ألن ذلك ،، وكان البد من فضح أمره فيها»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 :ين، كل منهام يعد كارثة بالنسبة إليه، ومهاَيارِمعناه جعله أمام خ

، وبأحكام اإلسالم البدهيية التي ال القرآنجهله بآيات ظهور  ـ الف
 ..جيهلها حتى األطفال

، وانتهاك حرمة الرشيعة، القرآن إظهار تعمده خمالفة نص  ـب
 .. والدين، عن علم ودراية والتفات
أنه فاقد ألبسط الرشائط واملواصفات التي : ولريى الناس بأم أعينهم
ً عىل عائلته، فضال عن أن يؤمتن عىل الدين، ًتؤهله ألن يكون وليا حتى

وعىل مستقبل األمة .. وعىل دماء املسلمني، وعىل أعراضهم، وأمواهلم
 .. بصورة عامة

 أهنا كانت تركز عىل أمور من شأهنا :عىل أن املتأمل يف خطبتها جيد
تعريف الناس باإلمام احلقيقي، وبيان املواصفات التي تبعد من تصدى هلذا 

 ..ًعن أن يكون أهال ألي مقاماألمر 
ًعلام بأن احلديث عام جرى عليها قد يستفيد منه اخلصوم لتحويل 
القضية، إىل قضية شخصية، وادعاء أهنا كانت حانقة عليهم من أجل ما 
ًتعرضت هي شخصيا له، ال من أجل أخطر قضية، وهي قضية اإلسالم 

 ..الكربى
 : وأما السؤال الثالث فإننا نقول
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سيام بعد مرور عدة أيام ـ من احلركة  الضلع، ال يمنع ـ والإن كرس 
حتجاج، وذلك وال يمنع من الكالم واإل ،حتياطوامليش، مع مراعاة اإل

 ..ظاهر ال خيفى
 أن خطبتها يف املهاجرين كانت يف املسجد، وبيتها كان :يضاف إىل ذلك

ات يمكن أن ًيف املسجد أيضا، فال حتتاج يف إلقاء خطبتها إال إىل بضع خطو
 .يساعدها عليها النساء

  :× تؤنب عليا ÷هل الزهراء 
ًفدكا، وبلغها » عليها السالم«ملا اجتمع أبو بكر وعمر عىل منع فاطمة 

. ذلك الثت مخارها عىل رأسها، واشتملت بجلباهبا، وأقبلت إىل املسجد
 ..وخطبت فيه خطبتها الشهرية يف املهاجرين واألنصار

ا باإلرصار عىل موقفه، واجتهاده يف متييع القضية، لكن أبا بكر أجاهب
 :رغم ترصحيه يف جوابه هلا بقوله

وأنت يا خرية النساء، وابنة خري األنبياء صادقة يف قولك، سابقة يف «
 .»ٍوفور عقلك، غري مردودة عن حقك، وال مصدودة عن صدقك

 عليه صىل اهللا« أنه ما عمل إال بقول رسول اهللا :ِّثم أتبع ذلك بادعاء
 .وبإذنه» وآله

نحن معارش األنبياء ال  «:قوله» صىل اهللا عليه وآله«ثم نسب إىل النبي 
 .»نورث

» صىل اهللا عليه وآله«بتفنيد كالمه، وأن أباها » عليها السالم«فأجابته 
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 ..وأهنم أمجعوا عىل الغدر هبا. ال خيالف كتاب اهللا
 ..ثم استدلت عليه بآيات القرآن

 .يواجهها باإلطراء واملديح، دون أن يقر هلا باحلقفعاد أبو بكر ل
 . يتوقع رجوعها» عليه السالم«، وكان عيل »عليها السالم«فانكفأت 

بكالم » عليه السالم«فلام استقرت هبا الدار كلمت أمري املؤمنني 
 : ٍأنه قاس، وفيه تقريع ولوم وجفاء، فقالت له: زعموا
لضنني، نقضت قادمة األجدل، َأشتملت شملة اجلنني، وقعدت حجرة ا«

 .!فخانك ريش األعزل؟
واهللا لقد أجهر يف هذا ابن أيب قحافة قد ابتزين نحيلة أيب، وبليغة ابني، 

 واملهاجرة ،قيلة نرصها) الـ(، حتى منعتني خصامي، وألفيته ألد يف كالمي
 خرجت كاظمة، ،، فال دافع وال مانعوصلها، وغضت اجلامعة دوين طرفها

 .ةوعدت راغم
  !؟دكح يوم أضعت ،رضعت خدكَأ
  !؟فرتست الذئاب وافرتشت الرتابَأ

 !؟ًالطاب وال أغنيت ،ًما كففت قائال
  .، ودون زلتي ليتني مت قبل هينتي،وال خيار يل

 ً.، ومنك حامياًعذيري اهللا منك عاديا
 ى ويالي مات العمد ووه ويالي يف كل غارب،،ويالي يف كل شارق

 .»عدواي إىل ريب اللهم أنت أشد قوةو. يبالعضد، وشكواي إىل أ
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فام ونيت عن ديني، وال  «:بكالم جاء فيه» عليه السالم«وقد أجاهبا 
ن البلغة، فرزقك مضمون، وكفيلك ي تريدِن كنتإف، أخطأت مقدوري

 . لك خري مما قطع عنك، فاحتسبي اهللاّدِعُمأمون، وما أ
 .)١(»وأمسكت.  حسبي اهللا:فقالت

در هذا الكالم القايس واجلايف يف حق سيد الوصيني فهل يمكن أن يص
 !، وهي املعصومة الطاهرة؟»عليها السالم«من فاطمة 

 !أم أن ذلك مكذوب عليها؟
أهنا تريد » عليه السالم« أن يظن هبا أمري املؤمنني :ًوهل يمكن أيضا

 !أم أن ذلك مكذوب عليه؟! البلغة؟
  :اجلواب

 :ونجيب بام ييل
: »عليه السالم«ًحانه وتعاىل قال خماطبا عيسى بن مريم  إن اهللا سبً:أوال

                                     
) هـ١٣٨٦ط دار النعامن سنة ( واإلحتجاج ٣١١ و ٢٣٤ ص٢٩بحار األنوار ج) ١(

مناقب آل أيب طالب  و٢٨٢ ـ ٢٨٠ ص١ج) ط أخرى( و ١٤٦ ـ ١٤٥ ص١ج
أعيان  و٣٢٢ ص١٢لتسرتي جلقاموس الرجال  و٥٠ ص٢بن شهرآشوب جال

لتربيزي لاللمعة البيضاء  و٤٧٨الدر النظيم ص و٤٣٢ و ٣١٨ ص١الشيعة ج
بيت  و١٣٥لمرندي صلين جممع النور و٣٠٠األنوار العلوية ص و٧٢٣ص

 .١٥٠لقمي صلاألحزان 
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َوإذ قال اهللاُ يا{ َ َ ْ ِ ْعيسى ابن مريم ءأنت قلت للناس اختذوين وأمي إهلني من  َ َ َ ِْ ِ ِ ِِ ِْ َ ِّ َ َ ْ َ َََ ِ ُ َُ َّ ِ َّ َ َْ ُ ْ
ُدون اهللاِ قال سبحانك ما يكون يل أن أقول ما ليس يل بحق إن كنت  ْ ُ ْ ٍّ ْ ُِ َ َ َ ْ ُِ ِ َ ُ ِ َْ َ َ َ َُ ََ َ ُ ََ ْقلته فقد ِ َُ ْ َُ ُ
ِعلمته تعلم ما يف نفيس وال أعلم ما يف نفسك إنك أنت عالم الغيوب ُ ُ َ ُ َ ُ ُْ َ ْ َّ َ َْ َ ََ ْ َ ْ ُ ََ َ ََ ََ َِ ِ ِ ِْ ِْ َِ{)١(. 

ولكنه عن هذا األمر، » عليه السالم«م الغيوب إذن يسأل عيسى ّفعال
سؤال بل هو . ًليس سؤاال هيدف إىل معرفة يشء جديد من خالل اإلجابة

، وهو يشبه ًمع كون السائل عاملا هبا. راد به إسامع اإلجابة لآلخرين ي،تقرير
 .من بعض اجلهات األسئلة اإلمتحانية

صىل اهللا «وهذا النحو من التعاطي مع القضايا شائع يف حياة النبي 
وهو طريقة عقالئية متبعة .. »عليهم السالم«، واألئمة الطاهرين »عليه وآله

 .يف كل وقت وحني
، »عليهام السالم« ما فعله نبي اهللا موسى بأخيه هارون :ونظري ذلك

ِّألنه أراد أن يعرف قومه .. فقد أخذ برأس أخيه جيره إليه مع علمه برباءته
أهنم : عظيم جنايتهم، وشدة قبح فعلتهم حني عبدوا العجل، ليظهر للناس

 ..ًليسوا أهال للمقام الذي يضعون أنفسهم فيه
 :وتوضيح ذلك
 »عليه السالم« كلمة اشتملت عىل إهنا إخبار عن أنه هناك من يقرأ

 :فعل ذلك والذي يظهر لنا هو
ستفهام، التي تكون مفتوحة  هي مهزة اإل»أشتملت«ن اهلمزة يف كلمة أ

                                     
 . من سورة املائدة١١٦اآلية ) ١(
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 !هل اشتملت؟:  أي.ال مكسورة
 هذا السؤال ألجل »عليه السالم«ً، إنام تسأل عليا »عليها السالم«فهي 

 بأن ما قد يفكرون به من :فهمِّوتعر. س جوابهتقريره، أي لكي تسمع النا
 قد ونى عن دينه، وتساهل يف القيام بواجبه الرشعي، »عليه السالم«أنه 

 ..ًليس له ما يربره، فهم خمطئون جدا حني يفكرون هبذه الطريقة
ولعل هذا يشري إىل وجود أجواء مسمومة تثار حول موقف أمري 

 األقل قد أرادت حتصيننا نحن من أن أو هي عىل.. »عليه السالم«املؤمنني 
ًنقع فريسة أوهام كهذه، وذلك استرشافا منها للغيب، وانسجاما مع  ً

 ..مقتضياته
أال «: رصحت يف آخر كالمها بقوهلا» عليها السالم« أهنا :ويؤيد ذلك

وقد قلت ما قلت عىل معرفة مني باخلذلة التي خامرتكم، والغدرة التي 
 .)١(»..نها فيضة النفس، ونفثة الغيظاستشعرهتا قلوبكم، ولك

 :أن اهلمزة ليست لإلستفهام، فإننا نقول:  لو سلمنا:ًثانيا

                                     
 ٢ وج٤٩١ ص١ وكشف الغمة ج٢٩٨ و ٢٢٩ ـ ٢٢٧ ص٢٩بحار األنوار ج) ١(

 ١اإلحتجاج ج و٢١٣ و٢١٢ ص١٦ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج١١٤ص
 السقيفة  و٥٠ ص٢مناقب آل أيب طالب ج و١٢١مامة صدالئل اإل و٢٧٣ص

 اللمعة البيضاء  و٤٧٧الدر النظيم صو ١٤٦ و ١٠٢لجوهري صل وفدك
رشح  و١٣٢لمرندي صلجممع النورين  و٢٩٨األنوار العلوية ص و٦٧٠ص

 .١٦٧ ـ ١٦٣ ص١٩ ج)امللحقات(إحقاق احلق 
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ًال مانع أن يكون هذا الكالم قد جاء عىل سبيل التأمل والتأسف أيضا ملا 
، الذي مل يكن أمامه أي خيار »عليه السالم«انتهى إليه حال أمري املؤمنني 

قة، حتى لكأنه اجلنني املحبوس، اجلالس يف مرشوع إال الترصف هبذه الطري
 .ًبيته فرارا من الناس الذين ال يفهمون حكمة موقفه

  :فتقول» عليه السالم«لتصف حاله » عليها السالم«ثم عادت 
إنه يف بدء أمره نقض مقاديم ريش الصقر ببسالته وشجاعته، ثم أصبح 

ادمه، وال جيديه ًكاألعزل من السالح والقوة، فكأنه أصبح صقرا نقضت قو
 .صغار ريش الصقر الذي نقضت قوادم ريشه القوية

 .فإن هذه الريش الصغار ال تعطي الصقر أية قوة عىل الطريان
 ، أنت الذي فعلت باملرشكني األفاعيل:تقول له» عليها السالم«فكأهنا 

 ..هؤالء الضعفاءوعىل قد انتهى بك األمر إىل هذه احلال الصعبة عليك و
عادت من غاصبي حقها، مظلوميتها، وما جرى عليها وبعد ذكر 

 : »عليه وعليها السالم«لتقول له 
وضعت خدك عىل و ،ً وطلبا لرضاه خضعت،ًإنك امتثاال ألمر اهللا

 ، ظامليك بكخفافاستصربت عىل و ّالرتاب، ورضيت بتحمل األذى،
 .. حتى ذهبت شوكتك وبأسك بنظرهم،وتركت سعيك واهتاممك باألمر

كان يفرتس ذئاب الرشك يف حروبه مع » عليه السالم«نه ورغم أ
املرشكني، ولكنه ريض بأن يفرتش الرتاب، ويصبح يف منتهى الفاقة 

 .والبؤس؛ ألن اهللا تعاىل يريد منه ذلك
ّ عنها، وعنه قول الباطل من :»عليها السالم«ثم ذكرت   أنه ما كف
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يف دفع باطل ) أي مل ينفع(ومل يغن . الذين كانوا يؤذوهنام بكلامهتم القارصة
ً، أي ما عملت ما أنتج شيئا عظيام فيام يرتبط )ًوال أغنيت طائال: ويف رواية( ً

باسرتجاع احلق املغتصب، بسبب استكبار أولئك وبطشهم، وألنك 
 .»صىل اهللا عليه وآله«التزمت بوصية رسول اهللا 

 ألنك كل مهك هو حفظ معنى اإلمامة يف وجدان األمة، فكان عملك
 .ًثرا يف حفظ اإلمامة التي هي الركن األعظم بعد النبوةهذا مؤ

أي أهنا هي . بضم التاء» كففت، وأغنيت «:ويمكن قراءة كلمتي
حيث مل يستجب هلا . مل حتقق ما كانت ترمي إىل حتقيقه» عليها السالم«

 .الغاصبون حلقها
ً عذيري اهللا منه عاديا، ومنك حماميا معناه:وقوهلا  كالسميع، العذير: ً

 .العاذر، والسامع، واملؤمل: واألليم بمعنى
أي أن اهللا تعاىل هو الذي يقبل عذرها يف كالمها هذا الذي قالته أليب 
ّبكر املعتدي عليها، حيث إنه تعاىل يعلم أهنا مل تتجن عليه يف يشء من 

 ..ذلك
 كام أن اهللا هو الذي يقبل عذرها يف إظهارها لألمل واألسى من احلالة

، وهو سبحانه يعلم أن ما قالته يف بيان ذلك مل »عليه السالم«التي بلغها عيل 
 .ُيعد احلقيقة

  : على املنابر÷قذف الزهراء 
ًومما جرى بعد تلك األحداث الصعبة أن أبا بكر قد شبه عليا وفاطمة  َّ
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عليه «ًثم شبه عليا . شاهده ذنبه) أي الثعلب(بثعالة » عليهام السالم«
 »صىل اهللا عليه وآله«و يستعني بالسيدة فاطمة بنت رسول اهللا وه» السالم

 . )١(بأم طحال، أحب أهلها إليها البغي
قد بلغني يا معرش األنصار مقالة «:  قال أبو بكر:فقد قال املعتزيل

أنتم فقد  »صىل اهللا عليه وآله«سفهائكم ، وأحق من لزم عهد رسول اهللا 
 عىل من مل يستحق ً وال لساناً يداًباسطاجاءكم فآويتم ونرصتم أال إين لست 

 .ذلك منا 
 .فت فاطمة عليه السالم إىل منزهلا، فانرصثم نزل 

 حييى بن أيب  قرأت هذا الكالم عىل النقيب أبى حييى جعفر بن:قلت
 !؟من يعرض: زيد البرصي وقلت له

 .بل يرصح :فقال
 .لو رصح مل أسألك :قلت

 .»ه السالمعلي«بعيل بن أيب طالب  :فضحك وقال
                                     

البن رستم دالئل االمامة  و٢١٥ و ٢١٤ ص١٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(
موسوعة أحاديث أهل  و٣٢٨ـ  ٣٢٥ ص٢٩جبحار األنوار  و١٢٣الطربي ص

السقيفة وفدك  و٤٤٨ و ٤٤٧ ص٨لنجفي جل» عليهم السالم«البيت 
اللمعة البيضاء  و٣٢٣ ص١٢لتسرتي جلقاموس الرجال  و١٠٤لجوهري صل

 ٣٤٤لتنكابني صلسفينة النجاة  و١٣٦لمرندي صلجممع النورين  و٧٤٤ص
 .٥٠٩لمسعودي صلاألرسار الفاطمية  و١٥٢بيت األحزان صو
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 !؟ يقولههذا الكالم كله لعيل :قلت
 ».. نعم، إنه امللك يا بنى:قال

فإن أم طحال امرأة كانت من بغايا اجلاهلية، كان يرضب هبا املثل، 
 .)١(أزنى من أم طحال: فيقال

ً إن عليا كأم طحال، وأن أحب أهله إليه البغي، ولذلك :فقول أيب بكر
باهللا ـ ًأحب أهله إليه، مطبقا عليها ـ والعياذ » عليها السالم«كانت الزهراء 

 هلو كالم بالغ اخلطورة. ذا الوصف القبيحه
عليها «من حيث إنه يعترب بمثابة القذف الرصيح للسيدة الزهراء 

  !!أو هو سب سمج وممجوج ال يمكن قبوله، وال السكوت عنه! ؟»السالم
وأما قذف  «:ولهبق» عليه السالم«ولعل هذا هو مراد اإلمام الصادق 

 .)٢(»املحصنات، فقد قذفوا فاطمة عىل منابرهم
                                     

 ٣٢٨ ص٢٩بحار األنوار ج و٢١٥ ص١٦ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)١(
 .١٥٣بيت األحزان ص و٧٤٥اللمعة البيضاء صو

 ٤ وهتذيب األحكام ج٤٧٥ ص٢علل الرشائع جو ٣٦٤لصدوق صلاخلصال ) ٢(
 ومن ال حيرضه الفقيه ١٢٣ و ١٢٢ ص٢ ومعادن احلكمة ج١٥٠ و ١٤٩ص

بحار  و٣٧٦ و ٣٧٥ ص٣جمناقب آل أيب طالب  و٣٦٦ ص٢ج) ط النجف(
جامع أحاديث الشيعة  و١٤ و ٦ و ٥ ص٧٦ وج٢١١ و ٢١٠ ص٢٧األنوار ج

موسوعة أحاديث أهل : راجع. ٣٥٨ و ٣٥٧ و ٣٥٦ ص١٣ وج٦٢١ ص٨ج
= تفسري العيايش  و٢٧٢ ص٩ وج٣٤٢ ص٨لنجفي جل» عليهم السالم«البيت 
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 !!..فإنا هللا، وإنا إليه راجعون
  :فضال حيرج أبا حنيفة

بأيب حنيفة وهو يف َّمر   أن فضال بن احلسن بن فضال الكويف:وروي
 . مجع كثري، يميل عليهم شيئا من فقهه وحديثه

 . ى أخجل أبا حنيفة واهللا ال أبرح حت:ـ لصاحب كان معه ـفقال 
 إن أبا حنيفة ممن قد علت حاله، : ـالذي كان معهـ فقال صاحبه 

 . وظهرت حجته
 !  حجة مؤمن؟هل رأيت حجة ضال علت عىل! مه :قال

 .  ورد القوم السالم بأمجعهمها،ثم دنا منه فسلم عليه، فرد
ن خري الناس بعد رسول اهللا إ : يل يقولًن أخاإ ،يا أبا حنيفة: فقال

 أبو بكر :، وأنا أقول»عليه السالم«عيل بن أيب طالب  »صىل اهللا عليه وآله«
 ! فام تقول أنت رمحك اهللا؟. وبعده عمر،خري الناس

صىل اهللا « كفى بمكاهنام من رسول اهللا : ثم رفع رأسه فقالًفأطرق مليا
 فأي حجة تريد ، أما علمت أهنام ضجيعاه يف قربه،ً وفخراًكرما» عليه وآله

 !ح من هذا؟أوض

                                     
 ٥نور الثقلني ج و١٠٣ و ١٠٢تفسري فرات الكويف ص و٢٣٧ ص١ج= 
أطائب الكلم يف بيان صلة الرحم  و٤٣٤ ص٢كنز الدقائق ج و١٦٤ و ١٦٣ص

 .٤٥لشيخ حسن الكركي صل
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واهللا لئن كان املوضع :  إين قد قلت ذلك ألخي فقال:الَّفقال له فض
دوهنام فقد ظلام بدفنهام يف موضع ليس هلام » صىل اهللا عليه وآله« لرسول اهللا

لقد » صىل اهللا عليه وآله« حق فيه، وإن كان املوضع هلام فوهباه لرسول اهللا
 . سيا عهدمهاأساءا وما أحسنا، إذ رجعا يف هبتهام، ون
 مل يكن له وال هلام خاصة، ولكنهام :فأطرق أبو حنيفة ساعة ثم قال له

 فاستحقا الدفن يف ذلك املوضع بحقوق ،نظرا يف حق عايشة وحفصة
 .ابنتيهام

صىل اهللا «أنت تعلم أن النبي :  فقال، قد قلت له ذلك:الَّفقال له فض
احدة منهن تسع الثمن، مات عن تسع نساء، ونظرنا فإذا لكل و» عليه وآله

ثم نظرنا يف تسع الثمن فإذا هو شرب يف شرب، فكيف يستحق الرجالن أكثر 
 !؟من ذلك

» صىل اهللا عليه وآله« فام بال عائشة وحفصة ترثان رسول اهللا ،وبعد
 ! وفاطمة بنته متنع املرياث؟
 .)١( نحوه عني فإنه رافيض خبيث، يا قوم:فقال أبو حنيفة

                                     
وكنز  ١٥٠ ص٢ج) ط دار النعامن(و  ٣١٦ و ٣١٥ ص٢حتجاج جاإل: راجع) ١(

 ٩٣ ص٣١ وج٢٣١ ص١٠ج، وبحار األنوار ٢٩٤ ص١الفوائد للكراجكي ج
ل  والفصو٨٧ ص١ واألنوار النعامنية ج٤٠٠ ص٤٧ج و١٥٥ ص٤٤وج

 ١جاخلرائج واجلرائح  و٨٠٤ و ٨٠٣ضاء صي واللمعة الب٧٤املختارة ص
 .٤٢٨ ص٢جشجرة طوبى  و٢٤٣ص
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  :نازعان يف املرياث والعباس يت×علي 
 :عن حممد بن عمر بن عيل، عن أبيه، عن أيب رافع قال

إين لعند أيب بكر إذ طلع عيل والعباس، يتدافعان وخيتصامن يف مرياث 
 »صىل اهللا عليه وآله«يف برد النبي : يف املناقب(، »صىل اهللا عليه وآله«النبي 

: يعني بالقصري. يليكفيكم القصري الطو: ، فقال أبو بكر)وسيفه، وفرسه
 .العباس: ًعليا، وبالطويل
 . أنا عم النبي ووارثه، وقد حال عيل بيني وبني تركته:فقال العباس
 فأين كنت يا عباس حني مجع النبي بني عبد املطلب :قال أبو بكر

أيكم يؤازرين، ويكون وصيي وخليفتي يف أهيل، : وأنت أحدهم، فقال
 .ينجز عديت، ويقيض ديني؟؟

 .ًمتم عنها إال عليافأحج
 . أنت كذلك:فقال النبي
 .تقدمته وتأمرت عليه!  فام أقعدك يف جملسك هذا؟:فقال العباس
ًأو أغدرا يا بني عبد ( أعذرونا يا بني عبد املطلب :قال أبو بكر

 .)١(!)املطلب؟

                                     
 ١اإلحتجاج للطربيس ج:  وراجع٣ ص٣٨ وج٦٨ و ٦٧ ص٢٩بحار األنوار ج) ١(

 وإثبات اهلداة ١١٦ ص١ج) هـ١٣٨٦ط دار النعامن سنة ( و ٢٣٠ و ٢٢٩ص
=  ٣الب جـب آل أيب طـان للشمشاطي، ومناقـاب الربهـ عن كت١٧٥ ص٢ج
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 :ونقول
 :إن لنا مع هذا احلديث وقفات، هي التالية

  :حتريف احلديث الشريف
أن هذا احلديث قد تعرض للتالعب والتحريف، كام يدل  :إننا نعتقد

 إنام »صىل اهللا عليه وآله«عليه نفس متنه، ألن ما نقله أبو بكر عن رسول اهللا 
 يف أهله، »صىل اهللا عليه وآله«للنبي » عليه السالم«تضمن ذكر خالفة عيل 

 .وليس يف األمة
 يتم لو كان إنام.  فام أقعدك يف جملسك هذا:وقول العباس أليب بكر

                                     
الدرجات :  وراجع٢٤٩ ص٢ج) هـ١٣٧٦ط املكتبة احليدرية ( و ٤٩ص= 

لقمي لالعقد النضيد  و٥٧٧ الطربي صالبن رستماملسرتشد  و٩٠صالرفيعة 
 . وستأيت خصومة عيل والعباس يف املرياث لدى عمر١٤٤ص

 و ١٩٦٤ و ٢٦٩٣سنن أيب داوود برقم ووقد ذكر عمر خصومتهام إىل أيب بكر، 
 ١٣٧ و ١٣٦ ص٧ وسنن النسائي ج١٦١٠ والرتمذي برقم ٢٩٦٧ و ٢٩٦٥

 ٥ج) ط دار الفكر( و ١٣٧٩ ـ ١٣٧٧ ص٣ ج١٧٥٧وصحيح مسلم رقم 
صىل اهللا عليه «باب قول النبي :  وصحيح البخاري كتاب الفرائض١٥٢ص
 ٤٣ ص٤ وج٤ و ٣ ص٨ج) ط دار الفكر(ال نورث ما تركناه صدقة » وآله
 و ٢٨٤٣ اجلهاد باب املحن، وخمترص املنذري حديث وكتاب. ٢٣ ص٥وج

 ٢٩٧ ص٦لبيهقي جلالسنن الكربى  و١٢٠٢ وجامع األصول حديث ٢٨٤٧
 .٧٦١اللمعة البيضاء ص و٢٤٠ ص٧كنز العامل ج و٢٩٨و 
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 قد جعله خليفة يف أمته، أو خليفته من بعده عىل »صىل اهللا عليه وآله«
 .. اإلطالق

 أن خالفته يف أهله ال تنفصل عن خالفته يف أمته من حيث :إال إذا قلنا
هو نبي وويل، إذ ال أهل للنبي بعد وفاته غري الزهراء، وهي زوجة عيل 

 .»عليه السالم«
بموقع » عليه السالم« الفقرة عىل أحقية عيل فاستدالل العباس هبذه

اخلالفة من أيب بكر، وقبول أيب بكر هبذا اإلستدالل، وخشيته من أن يكون 
بنو هاشم بصدد اسرتجاع هذا األمر منه، ألهنم هم األحق به، يدل عىل أن 

إما زيدت يف الرواية للتشويه والتمويه، أو اهنا تدل عىل » يف أهيل«كلمة 
 ..عامة حسبام ذكرناهالوالية ال

  !:وأيهما املبطل؟! أيهما احملق؟
وقد سأل حييى بن خالد الربمكي هشام بن احلكم بمحرض الرشيد، 

 !أخربين يا هشام، هل يكون احلق يف جهتني خمتلفتني؟: فقال
 .. الظاهر ال:قال هشام

 فأخربين عن عيل والعباس ملا اختصام إىل أيب بكر يف :إىل أن قال حييى
إذ كنت ال تقول إهنام كانا حمقني، وال ! اث، أهيام كان املحق من املبطل؟املري

 !!مبطلني
كان » عليه السالم«ًإن عليا :  فنظرت، فإذا إنني إن قلت:قال هشام

 . ًمبطال كفرت، وخرجت من مذهبي
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ووردت عيل . ً إن العباس كان مبطال رضب الرشيد عنقي:وإن قلت
 .ًلك الوقت، وال أعددت هلا جوابامسألة مل أكن سئلت عنها قبل ذ
ً يا هشام، ال تزال مؤيدا بروح :»عليه السالم«فذكرت قول أيب عبد اهللا 

ّفعلمت أين ال أخذل، وعن يل اجلواب يف . القدس ما نرصتنا بلسانك
 :احلال، فقلت له

ًمل يكن ألحدمها خطأ حقيقة، وكانا مجيعا حمقني، وهلذا نظري قد نطق به 
ُوهل أتاك نبأ {: ، يقول اهللا عز وجل»عليه السالم«صة داود القرآن يف ق َ َ ََ َ َ َ ْ

َاخلصم إذ تسوروا املحراب ْ َّ َْ ُ َِ ْ ََْ ْ ِ ِ{.  
ٍخصامن بغى بعضنا عىل بعض{: إىل قوله تعاىل ْ َ َ ْ َ َ َْ َ َُ َ ِ فأي امللكني كان . )١(}َ

ًخمطئا، وأهيام كان مصيبا؟ ً ! 
 .جوايبفجوابك يف ذلك ! إهنام كانا خمطئني؟: أم تقول

إهنام أصابا، : إن امللكني أخطئا، بل أقول:  لست أقول:فقال حييى
وإنام أظهرا ذلك لينبها . وذلك أهنام مل خيتصام يف احلقيقة، ومل خيتلفا يف احلكم

 .يف اخلطيئة، ويعرفاه احلكم، ويوقفاه عليه» عليه السالم«داود 
 خيتلفا يف والعباس مل» عليه السالم«كذلك عيل :  قلت له:قال هشام

احلكم، ومل خيتصام يف احلقيقة، وإنام أظهرا اإلختالف واخلصومة لينبها أبا 
ًبكر عىل خطئه، ويدال عىل أن هلام يف املرياث حقا، ومل يكونا يف ريب من 

 .أمرمها، وإنام كان ذلك منهام عىل حد ما كان من امللكني
                                     

 . من سورة ص٢٢ و ٢١اآليتان ) ١(
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 .)١(الرشيد ذلك اجلوابفاستحسن 
  : يناقض نفسه بكروأب

وى املدائني عن هشام بن سعد، عن عيسى بن عبد اهللا بن مالك ر
 !؟العم أوىل أو ابن العم:  إىل أيب بكر، فقالًخاصم العباس عليا: قال

 .العم :قال
 !، وبغلته دلدل، وسيفه عند عيل؟»صىل اهللا عليه وآله« ما بال درع النبي :قال

، وتركه  منه وجدته يف يده، فأنا أكره نزعهء هذا يش:فقال أبو بكر
 .)٢(العباس

                                     
 ٣ ومناقب آل أيب طالب ج٧٠ و ٦٩ ص٢٩ وج٢٩٣ ص١٠بحار األنوار ج) ١(

 ١٠لتسرتي جلقاموس الرجال  و٤٩لمرتىض صل املختارة الفصول و٤٩ص
لشيخ عبد اهللا لهشام بن احلكم  و٢٢٨ص) األصل(إحقاق احلق  و٥٤٥ص

 وقارن ما ٢٥ ـ ٢٤ ص١الفصول املختارة ج:  وقال يف هامشه٢٢٧نعمة ص
 وانظر ، فإنه اخترص هذه املناظرة،٢٦٩ ـ ٢٦٢ ص٣نقله يف ضحى اإلسالم ج

 والعقد ١٥٠ ص٥وعيون األخبار البن قتيبة ج. ١٥٩ ص٤جبحار األنوار 
 .٢٧٠ ص١الفريد ج

 ٤ججممع الزوائد  و١٣ ص١جمحد أمسند :  وراجع١٤٨ ص٧جإمتاع األسامع  )٢(
كنز  و١٥٩ ص٨جبن عبد الرب الالتمهيد  و٣٤ ص١جمسند أيب يعىل  و٢٠٧ص

 .٥٨٦ ص٥ج )ط مؤسسة الرسالة(العامل 
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 :فنالحظ
عن هذا الذي » عليه السالم«ً كان بإمكان أيب بكر أن يسأل عليا  ـ١

فإن كان بنحو مملك تركه له، وإن كان عىل .. حتت يده كيف وصل إليه
 !سبيل اإلستيالء والتعدي فلامذا ال ينتزعه منه؟

وطرد » معليها السال«ًملاذا انتزع أبو بكر فدكا من يد فاطمة   ـ٢
عليه «من عيل » صىل اهللا عليه وآله«وال ينتزع بغلة النبي .. َوكالءها منها

 !؟»السالم
إن السؤال الصحيح ليس هو عن كون ابن العم أوىل من العم، بل   ـ٣

 !هل العم أوىل من البنت؟: السؤال هو
ِمل يدع أنه هو الوارث للامل، بل هو يقول» عليه السالم«ًإذ إن عليا    إن:َّ

 .فاطمة هي التي ترث دون العم
  : ’أنا ويل رسول اهللا 

أنا ويل رسول اهللا، وكذا : كيف جيوز أليب بكر أن يقول« :قال العالمة
 مجلة مات وقد جعلهام من» صىل اهللا عليه وآله«لعمر، مع أن رسول اهللا 

 . )١(»رعايا أسامة بن زيد
فإنه يصبح من توىل اخلالفة، : أن املراد بالويلب :وأجاب البعض

                                     
بن الالطرائف  و١٢٤ ص٢ قسم ٣دق جدالئل الص:  وراجع٣٦٤هنج احلق ص )١(

 .٣٠٢ص) األصل(إحقاق احلق  و٢٧٢صطاووس 
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بعده، وتأمري أسامة » صىل اهللا عليه وآله«املترصف يف أمور رسول اهللا 
صىل اهللا عليه «ًعليهام ال جيعلهام من رعاياه، بل هم مجيعا من رعايا النبي 

 . )١(»وآله
، »رمحه اهللا« فقد قال الشيخ حممد حسن املظفر :وهو جواب ال يصح

 لسلطانه عليه ولو يف ؛ أمورهإن الويل للشخص هو املترصف يف: ما حاصله
 وال يصدق عىل الوكيل أنه .اجلملة، كاملترصف يف أمور الطفل والغائب

 فال أقل من أن ذلك إساءة أدب معه .ه غريويل، مع أنه مترصف يف أمور
 .»صىل اهللا عليه وآله«

ولو سلم اعتبار السلطنة يف معنى الويل، فدعوامها أهنام وليا رسول اهللا 
مل  »صىل اهللا عليه وآله« غري صحيحة، ألن النبي » عليه وآلهصىل اهللا«

 يكونا يف مجلة رعايا أسامة، فكيف صلحا نأليستصلحهام حني وفاته إال 
  !؟بعده لإلمامة عىل الناس عامة ومنهم أسامة
، من دون »صىل اهللا عليه وآله«عىل أن إضافة الويل إىل رسول اهللا 

أن تكون الوالية جمعولة من : ً تقتيض ظاهرا،اعتبار السلطنة يف معنى الويل
، ألهنا من إضافة الصفة إىل الفاعل، ال إىل »صىل اهللا عليه وآله«النبي 

 .تفاقاملفعول، وذلك باطل باال

                                     
فراجع دالئل » إبطال هنج الباطل«: هذا كالم ابن روزهبان يف كتابه املسمى )١(

 . ١٢٥ ص٢ قسم ٣الصدق ج
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 . )١(كار إطالق الرعية عىل مثل تأمري أسامة يف غري حملهنوإ
  :إىل أيب بكر ’عثمان رسول نساء النيب 
صىل « إن أزواج النبي :تزيل روي عن عائشةًوقال املجليس أيضا واملع

 أرسلن عثامن إىل أيب بكر يسألنه مرياثهن من رسول اهللا »اهللا عليه وآله
 .)٢(»صىل اهللا عليه وآله«

                                     
 .١٢٦ ص٢ قسم ٣ دالئل الصدق ج)١(

 ٢٢٨ و ٢٢٣ ص١٦ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج٧١ ص٢٩بحار األنوار ج) ٢(
 ومسند ٥٢٠ ص١وأنساب األرشاف ج ٣٤ ص١لبالذري جلفتوح البلدان و

 ٣١٥ ص٢ وطبقات ابن سعد ج١٤٣ وراجع ص١٤٥ ص٤ايب عوانة ج
 وتلخيص ٣٦ والصواعق املحرقة ص٤٧٢ و٤٧١ ص٥واملصنف للصنعاين ج

 والبداية ١٥٤ ص٣ج) مطبوع مع تنوير احلوالك( واملوطأ ١٥٠ ص٣الشايف ج
 وراجع ٢٦٢ ـ ٢٥٧ واإليضاح لشاذان ص٢٨٨ ص٥ وج٢٠٣ ص٤النهاية ج

صىل اهللا «تركة النبي  و٢٤ ص٥ ج)ط دار الفكر(صحيح البخاري وهوامشه، 
 لكن يف صحيح ١٩٩ ص٤مسند الشاميني ج و٨٤لبغدادي صل »عليه وآله
إهنن أردن أن يرسلن عثامن إىل أيب بكر، : ٥١ حديث١٣٧٩ ص٣مسلم ج

سنن أيب : وراجع. إن النبي ال يورث: رفاعرتضت عائشة عليهن بحديث أيب بك
 ١١٥ و ١١٣لجوهري صلالسقيفة وفدك :  وراجع١٤٥ و ١٤٤ ص٣داود ج

 ٢٠٧ و ٢٠٥ ص١بن شبة جالتاريخ املدينة  و٢٣٩ ص٤معجم البلدان جو
=  ٧٦٢ة البيضاء صـعـاللم و١٣١ و ١٣٠ ص١٧اري جـدة القـعمو ٢٠١و
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 ! بأن النبي ال يورث؟»صىل اهللا عليه وآله«فهل جهل نساء رسول اهللا 
م وكيف يذهب عثامن هبذه املهمة، مع أن عمر قد أقسم عىل مجاعة فيه

 .ال نورث، ما تركناه صدقة: قال» صىل اهللا عليه وآله«أن النبي : عثامن
 .)١(! نعم؟:فقالوا

وكيف مل يصدق عثامن أبا بكر فيام رواه عن رسول اهللا من أن األنبياء 
 !ال يورثون؟

 باملدينة إىل عيل »صىل اهللا عليه وآله«وكيف دفع عمر صدقة النبي 
 !ً يورث أصال؟إذا كان النبي ال» عليه السالم«

بخيرب، وما أفاءه اهللا » صىل اهللا عليه وآله«وكيف دفع عمر سهم النبي 
 !والعباس؟» عليه السالم«عليه إىل عيل وحده، أو إىل عيل 

 وبغلته »صىل اهللا عليه وآله« أبو بكر سيف رسول اهللا تركوكيف 
قد منحه  فإن كان ألجل احتامل أن يكون !؟»عليه السالم«وعاممته إىل عيل 

فلامذا مل حيتمل مثل االحتامل .. إيامها قبل وفاته» صىل اهللا عليه وآله«النبي 
ًيف فدك أيضا مع وجود الشهود، وسائر الدالئل والشواهد عىل ذلك، وإن 

فلامذا يمنع الزهراء .. »عليها السالم«كان ألجل أن الوارث هو الزهراء 
                                     

 .٢٩٩ ص٦لبيهقي جلالسنن الكربى و= 
 ٧٦٢اللمعة البيضاء ص و٢٢٢ و ٢٢٣ ص١٦ج البالغة للمعتزيل جرشح هن) ١(

 ٣٦١ ص٣لشنقيطي جلأضواء البيان  و١٩٦ ص٦لشوكاين جلنيل األوطار و
 .١٢٤ ص٢وعن الرياض النرضة ج
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 !إرثها؟
 »صىل اهللا عليه وآله«عن رسول اهللا يروي أبو بكر .. وكيف، وملاذا إذن

 !.نحن معارش األنبياء ال نورث، ما تركناه صدقة؟: أنه قال
 تناقضات أيب بكروأيضا:  
َّإنا : سمعت رسول اهللا يقول:  أن أبا بكر قال: ورد يف النصوص ـ١

ًمعارش األنبياء ال نورث ذهبا وال فضة، وال أرضا، وال عقارا، ولكنا نورث  ً ً
 . )١(واحلكمة، والعلم، والسنةاإليامن، 

 ..وهو كالم يدل عىل أن األنبياء مل يأتوا إىل الدنيا جلمع األموال
ًوال يدل عىل أهنم لو تركوا شيئا كان لغري ورثتهم، وهذه اإلختالفات 
يف نقل حديث عدم توريث األنبياء قد تكررت يف كالم أيب بكر، ولعله ألنه 

                                     
السقيفة وفدك  و٢٢٤ و ٢٥٢ و ٢١٤ ص١٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(

ط (إلحتجاج ا:  وراجع٦٨٧ و ٧٥٨اللمعة البيضاء ص و١٠٣جوهري صلل
مناقب عيل بن أيب  و٢٣١ ص٢٩بحار األنوار ج و١٤٢ ص١ ج)دار النعامن

 ه األصفهاينـبن مردوياليل ـ يف عالقرآنزل من ـا نـ وم»عليه السالم«طالب 
لمرندي لجممع النورين  و١٧ ص٢لكجوري جلاخلصائص الفاطمية  و٢٠٣ص
لتنكابني لسفينة النجاة  و٧٦ ص٤لمرتىض جلمامة الشايف يف اإل و١٣٣ص
 ٣٣ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٤٧بيت األحزان ص و١٧٣ص
 .٤٩٣لمسعودي صلاألرسار الفاطمية  و٣٥٩ص
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 .سبةكرر كالمه يف أكثر من موقف ومنا
 أن أبا بكر قد ناقض نفسه يف :وقد ذكر الشيخ الطويس وغريه  ـ٢

صىل «موضوع اإلرث بصورة ال يمكن معاجلتها، فهو قد روى عن النبي 
 .نحن معارش األنبياء ال نورث:  أنه قال»اهللا عليه وآله

: ويف نص آخر(ثم دفع سيف رسول اهللا وبغلته، وعاممته وغري ذلك 
وقد . »عليه السالم«إىل أمري املؤمنني ) )١( ودابته وحذاءهدفع آلة رسول اهللا

 .»عليه السالم«نازعه العباس فيها، فحكم هبا لعيل 
إما ألن ابن العم ـ إذا كان عم امليت ـ من األب واألم، أوىل من العم 

، ألن املتقرب إىل امليت بسببني أوىل من )٢(إذا كان من جانب األب فقط

                                     
 ١٠٣لجوهري صلالسقيفة وفدك  و٢١٤ ص١٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(

األحكام :  عن١٣٨ ص٢معامل املدرستني ج و٧٥٨اللمعة البيضاء صو
 .١٧١السلطانية للاموردي ص

 ٢٩بحار األنوار ج و١٧ ص٢ والرياض النرضة ج٩ ص٦بداية والنهاية جال) ٢(
املقنعة  و٢٢٦لتسرتي صل) األصل(إحقاق احلق  و٣٩٤ ص١٠١ وج٧٠ص

املراسم  و٢٠ ص٤لشيخ الطويس جل اخلالف :وراجع ٦٩٢لشيخ املفيد صل
لطويس لالنهاية و ١٤٥ ص٢بن الرباج جالاملهذب و ٢٢٥سالر صلالعلوية 

قواعد األحكام  و٨٣١ ص٤حليل جللمحقق اسالم رشائع اإلو ٦٥٣ص
 ٤إيضاح الفوائد ج و٢٤ ص٩خمتلف الشيعة ج و٣٧٠ ص٣لعالمة احليل جل

= ٢٩٧ ص٢ج) ق.ط(كشف اللثام و١٥٨ ص١٣مسالك األفهام ج و٢٢٧ص
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 ..واحداملتقرب إليه بسبب 
وإما ألن العم ال يرث مع وجود البنت، كام هو مذهب أهل البيت 

 .)١(»عليهم السالم«
  :دفاع األتباع

صىل اهللا «قد دافع أتباع أيب بكر وعمر عنهام يف موضوع إرث النبي و
 :بام ال يصلح وال يفيد، فقالوا» عليه وآله
صىل اهللا عليه «بي من تركة الن» عليه السالم«بالنسبة ملا أعطاه لعيل  ـ ١

 :»وآله
» عليه السالم«ال شك يف أن أبا بكر مل يدفع هذه االشياء ذلك إىل عيل 

بعنوان أهنا إرث، ألن ذلك ال ينسجم مع حديث نحن معارشاألنبياء ال 
 . نورث

فإن كانت .. مع العم، ألنه عصبة» عليه السالم«كام أنه ال إرث لعيل 
ًئا، فالعباس رشيكها، وأزواج النبي قد ورثت شي» عليها السالم«فاطمة 

                                     
فقه الرضا  و٢٩١ ص٢القواعد والفوائد ج و٤٤٦ ص٩ج) ج.ط (و= 
واملناقب البن  ٤٥٠صلمقداد السيوري لنضد القواعد الفقهية  و٢٨٩ص

 . واإلحتجاج٢٢٥ ص١ج) ط املكتبة احليدرية( و ١٢٩ ص١شهرآشوب ج
إحقاق احلق  و٧٠ ص٢٩بحار األنوار ج و١٤٨ و ١٤٧ ص٣تلخيص الشايف ج) ١(

 .٤٥٨ وراجع ص٢٢٦ص) األصل(
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 ً.رشكاؤها أيضا» صىل اهللا عليه وآله«
ًولوجب أن يكون ذلك ظاهرا مشهودا، ليعرف أهنم أخذوا نصيبهم  ً

 ..من غري ذلك، أو بدله
 أن عدم أخذ اليشء باإلرث ال يعني عدم احلصول عليه :ًوذكروا أيضا

قد يعطيه إياه أبو بكر، ًأصال، إذ قد حيصل عليه عن طريق النحلة، أو 
 ).ثم يتصدق أبو بكر ببدله.. (ليكون يف يده ملصلحة يراها، كتقوية الدين

وأما الربدة والقضيب، فلعل أبا بكر مل يتصدق هبام، بل جعلهام عدة يف 
 .سبيل اهللا، تقوية عىل املرشكني، فتداولته األئمة

 .. يف حال حياتهً مل ينحله أحدا»صىل اهللا عليه وآله«هذا إن ثبت أنه 
 :ونقول
» صىل اهللا عليه وآله« إذا جاز أن يكون كل ذلك مما نحله الرسول ً:أوال

» عليها السالم«ألحد من الناس، فلامذا مل يصدقوا الزهراء .. يف حال حياته
، يف »صىل اهللا عليه وآله«يف أمر فدك، فإهنا كانت نحلة هلا من رسول اهللا 

صىل اهللا «وعامهلا فيها لعدة سنوات يف حياته حال حياته وكانت يف يدها، 
 ..»عليه وآله

عليها «ّ أن أبا بكر يكذب السيدة الزهراء :إال إذا فرض ـ والعياذ باهللا ـ
 ..ً، التي طهرها اهللا تطهريا»السالم
عليها «أن يكون ما وصل إىل فاطمة :  لقد أوجب هذا املدافع:ًثانيا

أو غري ! أو عىل سبيل اإلرث؟! معروف اجلهة، هل هو نحلة؟» السالم
ًوأن يكون ذلك ظاهرا مشهودا! ذلك؟ ً. 
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َّولكنه يعود فيدعي ألجل تصحيح فعل أيب بكر بالربدة والقضيب، 
عليه «لعيل » صىل اهللا عليه وآله«وإعطائه سيف وبغلة وعاممة الرسول 

صىل اهللا «أنه قد يكون ذلك ملك عيل من جهة أن النبي : ـ يدعي ـ» السالم
 قد أعطى الربدة »صىل اهللا عليه وآله« قد نحله إياه، وقد يكون »ليه وآلهع

 .والقضيب ألحد عىل سبيل النحلة
ًمع أنه ال بد أن يكون ذلك ظاهرا مشهودا أيضا حسب قوله ً إال إذا . ً

» عليها السالم«كان هذا املدافع يشرتط الظهور والشهرة يف نحلة الزهراء 
 !!دون غريها

ًأيضا كالنار عىل املنار، » عليها السالم« نحلة للزهراء مع أن كون فدك
 .وكالشمس يف رائعة النهار

والعباس، وكذلك بالنسبة » عليه السالم« أما بالنسبة لتنازع عيل  ـ٢
لطلب األزواج املرياث، فقد أجاب املدافعون عن أيب بكر، بأن من املمكن 

واج غري عاملني ، وكذلك األز»عليه السالم«أن يكون العباس، وعيل 
 ..نحن معارش األنبياء ال نورث: بحديث

 :ونجيب
وكذلك » عليه السالم«ًبأن هذا اإلحتامل غريب وعجيب، فإن عليا 

، »عليها السالم«سائر الصحابة، قد شهدوا ما جرى بني أيب بكر والزهراء 
 . وسمعوا خطبتها املشهورة حول هذا املوضوع

ًهبذا احلديث ناسبا له إىل رسول اهللا وعرفوا ورأوا كيف استدل أبو بكر 
وهل يمكن أن ينسى ! فمتى نسوا هذا احلديث؟.. »صىل اهللا عليه وآله«
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هذا احلديث، وقد انتزع أبو بكر بسببه من » عليه السالم«العباس وعيل 
 ! يدهم تلك األرايض واألموال؟

 قد جرت بعد» عليه السالم«واحلال أن هذه املنازعة بني العباس وعيل 
 .»عليها السالم«استشهاد الزهراء 
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  :مناذج أخرى على طريق اخليبة
ورغم كل مزاعمهم الرامية إىل ختفيف حدة النقد املوجه إىل أيب بكر، 

 فإن نفس تلك املزاعم قد .وحتاشى ما يمكن حتاشيه من املؤاخذات له
ونذكر نامذج .. حفلت بالتناقضات التي حتبط مسعاهم، وتسقط مكرهم

 :يسرية وقصرية من ذلك هنا للتذكري، فقط وهي التالية
  :أموال بين النضري

 كانت أموال بني النضري مما أفاء اهللا عىل :عن عمر بن اخلطاب قال
صىل اهللا «نت لرسول اهللا رسوله، مما مل يوجف عليه بخيل وال ركاب، فكا

خاصة، فكان ينفق عىل أهله منها نفقة سنتهم، ثم جيعل ما بقي » عليه وآله
 .)١(منها يف الكراع والسالح عدة يف سبيل اهللا

                                     
 ١٥١ ص٥صحيح مسلم ج و٥٨ ص٦وج ٢٢٧ ص٣صحيح البخاري ج) ١(

 ٧سنن النسائي ج و١٣١ ص٣سنن الرتمذي ج و٢٢ ص٢سنن أيب داود جو
 ٢٩٦ ص٦لبيهقي جلالسنن الكربى  و٢٥ ص١محد جأمسند  و١٣٢ص

ط دار ( و ٢٨٤ ص٦ والدر املنثور ج٦٣٣ ص٧بن أيب شيبة جالاملصنف و
=  عن البخاري، ومسلم، وأمحد، وابن داود، والرتمذي، ١٩٢ ص٦ج) املعرفة
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صىل «إهنا كانت خالصة لرسول اهللا «:  قال:ونقل القرطبي عن عمر
 .)١(»بني النضري، وما كان مثلها: ، يعني»اهللا عليه وآله

                                     
األصول،  عن جامع ٣٤٨ ص٢٩بحار األنوار جو. والنسائي، وابن املنذر= 
 ١٥٩ ص٨عون املعبود ج و٧٨٥اللمعة البيضاء ص و٥٢٢ ص٤كنز العامل جو
إمتاع  و٤٠٧ ص٢بن العريب جال القرآنأحكام  و٢٣٠ ص٨نيل األوطار جو

 ٤٤٣لمسعودي صلاألرسار الفاطمية  و١٤٧ ص١٣ وج٢٩٤ ص٢األسامع ج
فتح  و٧٠ ص١٢ج لنوويلرشح مسلم  و٣٢٢لشافعي صلكتاب املسند و

 ٢٢٤ ص١٩ وج١٨٥ ص١٤عمدة القاري ج و١٤٣ و ٦٩ص ٦الباري ج
مسند أيب  و٨٤٨ ص٦ وج٣٧٧ ص٥ وج٤٦ ص٣لنسائي جلالسنن الكربى و

بن الالتمهيد  و١١٢ ص٥لبيهقي جل معرفة السنن واآلثار  و٢٥٨حنيفة ص
 ١٥٤ ص١بن إدريس الشافعي جال القرآنأحكام  و١٦٩ ص٨عبد الرب ج

 ٤ ج العظيمالقرآن تفسري  و١١ ص١٨ وج١٤ ص٨ج القرآنواجلامع ألحكام 
تاريخ  و٤٤ ص٢٨ تفسري اآللويس ج و١٩٩ ص٥فتح القدير ج و٣٥٩ص

البداية  و٢٠ ص١لبالذري جلفتوح البلدان  و٢٠٨ ص١بن شبة جالاملدينة 
 ١٥٣ ص٣بن كثري جالالسرية النبوية  و٦١ ص٦ وج٩١ ص٤والنهاية ج

 .٨٩ ص٧سبل اهلدى والرشاد جو
) ١٤٠٥ سنة دار إحياء الرتاث العريبط ( و ١١ ص١٨ جالقرآناجلامع ألحكام ) ١(

 ٥فتح القدير ج و٢١٤ ص٤بن العريب جال القرآنأحكام  و١٣ ص١٨ج
 .١٩٨ و ١٩٧ص
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 :ونقول
 :ان مالحظة الفصول السابقة تعطي

أن الكالم عن فدك قد كثر وتنامى، ألهنا كانت نحلة من رسول اهللا 
فأخذوها . يف حال حياته» عليها السالم«البنته فاطمة » صىل اهللا عليه وآله«

منها ـ كام بيناه أكثر من مرة، ـ فاحتجت عىل أيب بكر، وطالبته بنحلتها، 
 .فمنعها إياها

صىل «ًضا بإرثها يف بني النضري، ويف سائر ما تركه رسول اهللا وطالبته أي
فإن عمر يقر أن بني النضري كانت .. ً، فمنعها إياه أيضا»اهللا عليه وآله
عليه صىل اهللا «إنه : ولكنه يعود فيقول.. »عليه وآلهصىل اهللا «خالصة للنبي 

وهم  كان يأخذ قوت سنته وجيعل الباقي يف الكراع والسالح، لي»وآله
، »عليه وآلهصىل اهللا «السامع أو القارئ أن هذا هو مرصف ما كان للنبي 

 إذا كان يضع الباقي يف »عليه وآلهصىل اهللا «مع أن األمر ليس كذلك، فإنه 
كان انسان يبذل . الكراع والسالح فإنام كان يفعل ذلك عىل سبيل التطوع

 ..ماله يف سبيل اخلري
ً أن أموال بني النضري كانت ملكا :وما نريد أن نشري إليه هنا هو

وإذا كان قد جعل باقي غلتها يف .. »صىل اهللا عليه وآله«ًشخصيا للنبي 
ال ألن .. الكراع والسالح فإنام كان ذلك عىل سبيل التطوع واإلستحباب

 ..ذلك هو حكم اهللا أمثال هذه األموال
بعة آالف قد بلغت زكاة أمواله أر» عليه السالم«ًأن عليا  :وقد رأينا
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 .)١(دينار يف كل سنة) أو أربعون ألف(
 .)٢(ُوقد وقف عىل احلجاج مئة عني استنبطها يف ينبع

                                     
 وأنساب األرشاف ٤٣ و ٢٦ ص٤١جاألنوار  وبحار ١٣٤كشف املحجة ص: راجع) ١(

 ومسند أمحد ٥٦٠ ص٥ ج)هبامش مسند أمحد( ومنتخب كنز العامل ١١٧ ص٢ج
 وأسد الغابة ، عن فصل اخلطاب خلواجة پارسا٣٧٢وينابيع املودة ص ١٥٩ ص١ج
 ١٢٣ ص٩ وجممع الزوائد ج١٩٩ ص٢ وتاريخ اإلسالم للذهبي ج٢٣ ص٤ج

 وصيد اخلاطر ٣٤٦ ص١ وهتذيب األسامء ج٤٠٧ ص١والرتاتيب اإلدارية ج
 ٢ ومناقب آل أيب طالب ج٥٧٤ ص٨ج) ملحقات(إحقاق احلق ورشح  ٢٦ص
 ٢ ج)بتحقيق املحمودي(م عيل بن أيب طالب من تاريخ دمشق  وترمجة اإلما٧٢ص
 ، عن أمحد١٥٩ ص١٥ وكنز العامل ج٨٦ ص١ وحلية األولياء ج٤٥١ و ٤٥٠ص

 والرياض ٢٠٧ ص٢ والدورقي، والضياء يف املختارة، والسرية احللبية ج،وأيب نعيم
: راجع، و وعن ربيع األبرار١٦٦ وعن أرجح املطالب ص٢٠٨ ص٤النرضة ج

مناقب  و٩٥ ص٣جالرصاط املستقيم : وراجع ٧٤ ص٢ مالكيت لألمحدي جأصول
مستدرك سفينة البحار  و٦٦ص ٢ويف جـلكل» عليها السـالم «نيـاإلمام أمري املؤمن

 ١٩١صنظم درر السمطني  و٦٣٢صبن أيب عاصم الكتاب السنة  و٤٧٨ ص٩ج
 .٣٦٨ ص٧جالبداية والنهاية  و٣٧٥ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق و

 ٤١ البحار ج: وراجع١٢٣ ص٢ عن املناقب ج٧٩ ص٢ل مالكيت جأصو )٢(
 ففيه قصة طريفة ١٢٥ ص٤١ًأيضا ج »عليه السالم« وراجع حول ثورته ٣٢ص

 .٢٢٥ ص١٢ الوسائل ج:حول هذا املوضوع وراجع



  ١٦١                             .. ÷العباس وفاطمة : مطالبات يف نفس السياق: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(ًوكانت صدقاته تكفي لبني هاشم مجيعا
ًولكن هل ورث أبناؤه من هذه األموال شيئا، أم أنه مل خيلف شيئا  ً
ً سوى سبع مئة درهم كان قد اقرتضها من بيت املال ليشرتي هبا خادما

بأن يرجعها إىل بيت املال، » عليه السالم«، ثم أوىص اإلمام احلسن )٢(ألهله

                                     
 .٢٦ ص٤١ والبحار ج١٢٤ كشف املحجة ص)١(
 و ٣٥٩ ص٤٣ وج٢٠٢ ص٤٢وج ٣٤٠ ص٤٠ج و٢١٤ ص٢٥جاألنوار بحار ) ٢(

 ٢٠٨وينابيع املودة ص ٣٠ ص١٦وج ١٤٦ ص١٥ورشح النهج للمعتزيل ج ٣٦٢
 والفتوح ١٦٢ ص١واإلمامة والسياسة ج ٢١٢ و ٣٢ ص٢ج) ط دار األسوة(و 

 وتاريخ ٤٨ ص٣ ج)هبامش اإلصابة(ستيعاب  واإل١٤٦ ص٤البن أعثم ج
مسائل عيل  و٢٩صاألصول الستة عرش : وراجع ٢٠٧ ص٢اإلسالم للذهبي ج

خصائص  و٣٩٧صلصدوق لاألمايل  و٤٥٧ ص١جالكايف  و٣٢٨صبن جعفر 
 ٢١١ ص٧جرشح أصول الكايف  و١٣٨صروضة الواعظني  و٨٠صاألئمة 

 ٨ ص٢جلمفيد لاإلرشاد  و٤٣٦ ص٢جرشح األخبار  و٣٣صمقاتل الطالبيني و
مدينة  و١٤٤ص) املجموعة(املستجاد من اإلرشاد  و١٣٨صذخائر العقبى و

 ٥جلنسائي لالسنن الكربى  و١٧٢ ص٣جاكم لحلاملستدرك  و٥١ ص٣جاملعاجز 
قاموس  و١٩٨صتفسري فرات  و١١٠صالذرية الطاهرة النبوية  و١١٢ص

تاريخ  و٥٨١ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج و٥٠١ ص١٠جلتسرتي لالرجال 
 ٣٦٢بشارة املصطفى ص و١٧٩ ص١١جإمتاع األسامع  و٢١٣ ص٢جاليعقويب 

   =  ١٦٩ و ١٦١ و ١٥٥ ص٢ة جـف الغمـكش و٤٠٦ ص١جورى ـالم الـإعو
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 .)١(ففعل
عليه «ًولو أن شيئا من تلك األرايض واألموال بقي عند وفاة عيل 

 .كام هو معلوم» عليه السالم«فال بد أن يقتسمها ورثته ، »السالم
ت عنده،  قد تصدق بكل األرايض التي كان»عليه السالم«ًولكن عليا 

 .)٢(أو وقفها عىل املسلمني، ومل يبق منها يشء حني وفاته
 عىل )٣(ومات وما بنى لبنة عىل لبنة، وال قصبة» عليه السالم«وقد عاش 

لو كان عندي ثمن عشاء ـ أو ازارـ  ما «:  وقال،قصبة، بل هو قد باع سيفه
 .)٤(»بعته

ًجديدا ومل يتخذ ًمل يلبس ثوبا «: »عليه السالم« إنه :ويقول اليعقويب
 .)٥(»ضيعة، ومل يقعد عىل مال، إال ما كان بينبع والبغيبغة مما يتصدق به

                                     
 .٦٧ ص١١جسبل اهلدى والرشاد  و٧١٦ ص٢جبن الصباغ الالفصول املهمة و= 

 .٢٨٢ ص٤ج) ط دار األضواء( و ١٤٦ ص٤الفتوح البن أعثم ج) ١(
 والبحار ١٢٦ وكشف املحجة ص٤٦ ص١٥رشح النهج للمعتزيل ج:  راجع)٢(

 . ٣٤٠ ص٤٠ج
 واملناقب للخوارزمي ٢٤ ص٤ واسد الغابة ج٣٤٦ ص٢ هتذيب األسامء ج)٣(

 . ٣٢٢ ص٤٠ والبحار ج٥٥ ص٨ والبداية والنهاية ج٧٠ص
 ـ ٧٨ ص٢ وأصول مالكيت ج٣٢٤ ص٤١ والبحار ج١٢٤ كشف املحجة ص)٤(

 .  عن مصادر كثرية٩٨
 . ١٥ مشاكلة الناس لزماهنم ص)٥(
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بيت تبن، وبيت ترب، ألنفق : واهللا، لو كان له بيتان «:وعنه يقول معاوية
 .)١(»تربه قبل تببه

  :تناقض الفعل والقول
 ًأرسلت رسوال إىل أيب بكر ليطالبه بام» عليها السالم« أن فاطمة :روي

 باملدينة، وفدك، وما بقي من مخس »صىل اهللا عليه وآله«كان لرسول اهللا 
 :خيرب؛ فقال أبو بكر

 ال نورث ما تركناه صدقة، :، قال»صىل اهللا عليه وآله«إن رسول اهللا «
ًوإين ـ واهللا ـ ال أغري شيئا من صدقات . إنام يأكل آل حممد من هذا املال

ن حاهلا التي كانت يف عهد رسول  ع»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 .)٢(»اهللا

                                     
 وترمجة ٤٧ ص٢ وكشف الغمة ج٤٧٥كشف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني ص) ١(

 . ٦٠ و٥٨ ص٣ج) بتحقيق املحمودي(من تاريخ دمشق » عليه السالم« اإلمام عيل
سنن  و٩ ص١محد جأمسند  و١٥٣ و ٨٢ ص٥ وج٢١٠ ص٤صحيح البخاري ج) ٢(

السنن الكربى  و٢١٨ ص١٦ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج٢٣ ص٢أيب داود ج
املنتقى من  و٢٥٧ ص١٧ وج١٤٣ ص١٠ وج٦٥ ص٧ وج٣٠٠ ص٦لبيهقي جل

 ١٢سبل اهلدى والرشاد ج و٥ ص٢ج رشح معاين اآلثارو ٢٧٦ صالسنن املسندة
 ١٥٣ ص١١صحيح ابن حبان ج و١٩٦ ص١بن شبة جالتاريخ املدينة  و٣٦٩ص
اإلكامل يف أسامء الرجال  و١٥٢ ص٨بن عبد الرب جالالتمهيد  و٥٧٣ ص١٤وج
=  ٦٠٤ ص٥كنز العامل ج و٣١٥ ص٢بن سعد جالالطبقات الكربى  و١٦٨ص
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 :ونقول
إن هذا املال مل يكن «: أن أبا بكر قال عن فدك:  ورد يف نص آخرً:أوال

ً، وإنام كان ماال من أموال املسلمني، حيمل النبي »صىل اهللا عليه وآله«للنبي 
» لهصىل اهللا عليه وآ«فلام تويف رسول اهللا . به الرجال، وينفقه يف سبيل اهللا

 .)١(»..وليته كام كان يليه
، لكن النبي »صىل اهللا عليه وآله«ًفأبو بكر تارة يعرتف بأن فدكا للنبي 

 .ال يورث، ألنه جعل ما تركه صدقة »عليه وآلهصىل اهللا «
 .وإنام للمسلمني..  ليست هي للنبي من األساس:وتارة يقول

 كيف :وسواء أكانت فدك للمسلمني، أو كانت صدقة، فالسؤال هو

                                     
عمدة القاري و ٨٢امد بن زيد البغدادي صحل »ىل اهللا عليه وآلهص«تركة النبي و= 
بن البطريق الالعمدة و ١٠٧لجوهري صلالسقيفة وفدك  و٢٢٢ ص١٦ج

كتاب األربعني  و٢٥٩و  ٢٥٨بن طاووس صالالطرائف  و٣٩١ و ٣٩٠ص
عليهم «مناقب أهل البيت  و١١١ ص٢٩بحار األنوار جو ٥٢٢صلشريازي ل

لهمداين ل» عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب و ٤١٢لشريواين صل» السالم
 )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٤٠٥ ص٧رشح أصول الكايف جو ٧٤٠ص
 . ٣٥٦ ص٣٣ وج٥٣٥ ص٢٥ج

 ٣٩١ و ٣٢٨ ص٢٩بحار األنوار ج و٢١٤ ص١٦ جللمعتزيلرشح هنج البالغة ) ١(
األرسار الفاطمية  و١٥٤بيت األحزان ص و١٠٤لجوهري صلالسقيفة وفدك و
 .٧٥٠اللمعة البيضاء صو ٤٦٨لمسعودي صل
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أو » عليها السالم«مال املسلمني لفاطمة » صىل اهللا عليه وآله«أعطى النبي 
 !مال الصدقة لغري أهله وبقيت معها عدة سنوات؟

مل تطالب أبا بكر بأكثر مما يلزم به نفسه » عليها السالم« إن فاطمة :ًثانيا
وقد كانت . أن يبقي صدقات رسول اهللا عىل حاهلا: ـ ويعمل بضده ـ وهو

 قد أعطاها »صىل اهللا عليه وآله«َّدك ـ كام يدعيه أبو بكر ـ صدقة، فإذا كان ف
إين ال أغري  :فإنه يقول! ؟»عليها السالم«لفاطمة، فلامذا مل يبقها بيد فاطمة 

 .»صىل اهللا عليه وآله«ًشيئا مما كان عىل عهد رسول اهللا 
ى عمر بن ًملاذا عاد أبو بكر، وكتب هلا كتابا بفدك، ثم تصد :ًثالثا

ّاخلطاب هلا، فأخذه منها قهرا، ومزقه فهل انقلبت األمور عام هي عليه، .. ً
 ! ؟»عليها السالم«وأصبح باإلمكان أن تعطى فدك للزهراء 

ًوبعد اعرتاض عمر، ومتزيقه للكتاب ملاذا مل حيرك أبو بكر ساكنا، ولو 
 ..بتوجيه كلمة لوم لعمر، أو أي يشء يدل عىل عدم رضاه بفعله

ًقد أعطى فدكا لفاطمة » صىل اهللا عليه وآله« إذا كان رسول اهللا :ًابعار
يف حياته، وصح أليب بكر أن يسرتجعها منها، فلامذا مل » عليها السالم«

فإنه ال فرق ! ؟»صىل اهللا عليه وآله«ًيسرتجع أيضا سائر عطايا رسول اهللا 
 .»عليه وآلهصىل اهللا «بينها يف احلكم الذي نسبه أبو بكر لرسول اهللا 

  :أبو بكر يقر بإرث األنبياء
أنت ورثت رسول :  أرسلت فاطمة إىل أيب بكر:عن أيب الطفيل أنه قال

 أم أهله؟» صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
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 . بل أهله:قال
 !؟»صىل اهللا عليه وآله« فام بال سهم رسول اهللا :قالت
اهللا أطعم إن : يقول» صىل اهللا عليه وآله«إين سمعت رسول اهللا  :قال

 فوليت أنا بعده عىل أن أرده ،نبيه طعمة، ثم قبضه، وجعله للذي يقوم بعده
 .عىل املسلمني
 .أعلم» صىل اهللا عليه وآله« أنت وما سمعت من رسول اهللا :قالت

 .)١(وقريب منه ما عن أم هاين
بروايته » عليها السالم« إن أبا بكر أجاب رسول فاطمة :وعن عائشة

 إنام يأكل آل حممد من هذا املال ، ما تركناه صدقة،ورثال ن«: عن النبي
 . )٢(»..إلخ

بأنه ترصيح » بل أهله «:ّوقد علق املعتزيل رواية أيب الطفيل بأن قوله
. »ال نورث«: وهو خالف قوله. موروث يرثه أهله» صىل اهللا عليه وآله«

                                     
 .٢١٩ و ٢١٨ ص١٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(
صحيح البخاري : وراجع. ٢١٨ و ٢١٧ ص١٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ٢(

السقيفة وفدك  و٢٣ ص٢جسنن أيب داود و ٢١٠ ص٤ ج)ط دار الفكر(
 ١١جصحيح ابن حبان  و٢٢٢ ص١٦جعمدة القاري و ١٠٧صلجوهري ل

 ٣٦٩ ص١٢اد جـدى والرشـسبل اهل و٦٠٤ ص٥جامل ـكنز الع و١٥٢ص
 ٢٥٨صبن طاووس الالطرائف  و٣٩١ و ٣٩٠صبن البطريق الالعمدة و
 .١١١ ص٢٩بحار األنوار ج و٥٢٢صلشريازي لكتاب األربعني و



  ١٦٧                             .. ÷العباس وفاطمة : مطالبات يف نفس السياق: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صىل « اهللا ًأن ذلك جيري أيضا عىل نبي: ًبأن اهللا أطعم نبيا طعمة: وبأن قوله
 .)١(»اهللا عليه وآله
 :ونقول
 إن التناقض يف مواقف أيب بكر ليس باملستهجن، حيث يبدو أن ً:أوال

 قد تكررت، وربام يكون قد فوجئ له» عليها السالم«مطالبات فاطمة 
ًأحيانا بالسؤال، فجاء جوابه مرجتال  .فتناقض مع جواب له سابق. ً

كان  «: مثل هذا األمر، فقالًوقد رصح املعتزيل بوقوع عمر أيضا يف
 .)٢(»ًعمر يفتي كثريا باحلكم ثم ينقضه، ويفتي بضده وخالفه

  إن كالمه حول الطعمة ال يتناقض مع مقولة عدم توريث األنبياء:ًثانيا
صىل «ً مل تكن ملكا لرسول اهللا ًا بأن فدك:ّ فهو قد رصح،»عليهم السالم«

 ..مل يكن عن فدك بالذاتوحديثه عن اإلرث لعله . »اهللا عليه وآله
 فاطمة  إن حديث عائشة ال ينايف حديث أيب الطفيل، فلعل:ًثالثا

 .أرسلت إىل أيب بكر من يطالبه بحقها أكثر من مرة» عليها السالم«
 معنى »أنت وما سمعت من رسول اهللا أعلم« : ليس لكلمة:ًرابعا

ن يكون كأ إال عىل تأويل بعيد عن مساق الكالم، ،حيسن السكوت عليه
. »صىل اهللا عليه وآله« عن رسول اهللا توأنت وما سمع. أنت أعلم: املراد

مكذوب عىل لسان فاطمة أنه  .ال خيفى عىل املتأملو. وهذا كالم ركيك
                                     

 .٢١٩ ص١٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(
 .١٨١ ص١رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ٢(
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 .»عليها السالم«
عليه صىل اهللا « زعم أبو بكر أنه ويل املسلمني بعد رسول اهللا :ًخامسا

 عىل »عليه وآلهصىل اهللا «بي  عىل أن يرد الطعمة التي كانت للن»وآله
 .املسلمني

 :والسؤال هو
وهو رد الطعمة عىل ! من الذي اشرتط عىل أيب بكر هذا الرشط؟ :ألف
 .املسلمني
عليه صىل اهللا « من الذي أخرب أبا بكر بأن هذه طعمة للنبي :ب

 !.؟»وآله
 !. هل هذه الطعمة كانت مأخوذة من املسلمني لكي ترد عليهم؟:ج
 !..رد الطعمة؟ هل يصح :د

  : والعباس يطالبان بإرثهما÷فاطمة 
ّروى الطربي عن أيب صالح الرضاري، عن عبد الرزاق، عن معمر، 

 :عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت
صىل اهللا عليه «إن فاطمة والعباس أتيا يطلبان مرياثهام من رسول اهللا 

 .ربٍ، ومها حينئذ يطلبان أرضه من فدك، وسهمه من خي»وآله
 »صىل اهللا عليه وآله« أما إين سمعت رسول اهللا :فقال هلام أبو بكر

وإين . د يف هذا املالإنام يأكل آل حمم. ال نورث، ما تركنا فهو صدقة: يقول
 . يصنعه إال صنعته»صىل اهللا عليه وآله«ًواهللا ال أدع أمرا رأيت رسول اهللا 
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 ً.فدفنها عيل ليال.  فهجرته فاطمة، فلم تكلمه يف ذلك حتى ماتت:قال
 . فلام توفيت فاطمة انرصفت وجوه الناس عن عيل

 ثم »صىل اهللا عليه وآله«فمكثت فاطمة ستة أشهر بعد رسول اهللا 
 .توفيت

 !أفلم يبايعه عيل ستة أشهر؟:  فقال رجل للزهري:قال معمر
 .وال أحد من بني هاشم حتى بايعه عيل.  ال:قال

رصاف وجوه الناس عنه رضع إىل ان» عليه السالم«فلام رأى عيل 
 .مصاحلة أيب بكر

وكره أن يأتيه عمر، . وال يأتينا معك أحد.  أن ائتنا:فأرسل إىل أيب بكر
 .ملا علم من شدة عمر
 . ال تأهتم وحدك:فقال عمر
 !وما عسى أن يصنعوا يب؟.  واهللا آلتينهم وحدي:قال أبو بكر

بني هاشم عنده، فقام  فانطلق أبو بكر، فدخل عىل عيل، وقد مجع :قال
 :عيل فحمد اهللا، وأثنى عليه بام هو أهله، ثم قال

أما بعد، فإنه مل يمنعنا من أن نبايعك يا أبا بكر إنكار لفضيلتك، وال 
ًنفاسة عليك بخري ساقه اهللا إليك، ولكنا كنا نرى أن لنا يف هذا األمر حقا، 

 .فاستبددتم به علينا
فلم يزل .. ، وحقهم» اهللا عليه وآلهصىل«ثم ذكر قرابته من رسول اهللا 
 .عيل يقول ذلك حتى بكى أبو بكر
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فلام صمت عيل تشهد أبو بكر، فحمد اهللا، وأثنى عليه بام هو أهله، ثم 
 :قال

أما بعد، فواهللا لقرابة رسول اهللا أحب إيل من أن أصل من قرابتي، وإين 
ولكني .  اخلريواهللا ما ألوت يف هذه األموال التي كانت بيني وبينكم غري

، إنام يأكل آل »ال نورث، ما تركنا فهو صدقة«: سمعت رسول اهللا يقول
ًوإين أعوذ باهللا أن ال أذكر أمرا صنعه حممد رسول اهللا إال . حممد يف هذا املال

 .صنعته فيه إن شاء اهللا
 . موعدك العشية للبيعة:ثم قال عيل

ًعليا ببعض ما فلام صىل أبو بكر الظهر أقبل عىل الناس، ثم عذر 
ّفعظم من حق أيب بكر، وذكر فضيلته » عليه السالم«ثم قام عيل . اعتذر

 .ثم مىض إىل أيب بكر فبايعه. وسابقته
 .أصبت، وأحسنت:  فأقبل الناس إىل عيل، فقالوا:قالت
 .)١(ً فكان الناس قريبا إىل عيل حني قارب احلق واملعروف:قالت

                                     
 ٢ج) ط مؤسسسة األعلمي( و ٢٠٩ ـ ٢٠٧ ص٣يخ األمم وامللوك جتار: راجع) ١(

 ٤٧٢ ص٥لصنعاين جلاملصنف  و٣٠٧ ص٥البداية والنهاية ج و٤٤٨ص
 ١٧٠ ص٢بن حبان جالالثقات  و٤٦ ص٦ جللمعتزيلرشح هنج البالغة و
 ٢إلربيل جلكشف الغمة  و٢٠٣ ص٢٩ وج٣٥٣ ص٢٨بحار األنوار جو

لتربيزي لاللمعة البيضاء  و٥٦٨ ص٤جبن كثري الالسرية النبوية  و١٠٣ص
 .٣٢٧ ص٥غاية املرام ج و٧٥٦األنصاري ص
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 : ونقول
 : كثرية نذكر منها ما ييلإن هذا النص يعاين من أمور

عليه « إن هذه الرواية تنتهي إىل أناس حاربوا أمري املؤمنني ً:أوال
، وقتل بسبب ذلك ألوف من املسلمني، فعائشة هي التي قادت »السالم

حرب اجلمل، وعروة هو ابن الزبري بن العوام أحد القائدين األساسيني يف 
 .ار يف تلك احلرب وقد قتل أبوه الزبري وهو ف.)١(حرب اجلمل

وله مقامات تدعو إىل .. أما الزهري، فهو معلم أوالد خلفاء بني أمية
، فراجع ترمجته »عليهم السالم«الريبة فيام يصدر عنه يف حق عيل وأهل بيته 

 .يف كتاب قاموس الرجال وغريه
صىل اهللا « ملاذا يأيت العباس إىل فاطمة للمطالبة بإرث رسول اهللا :ًثانيا

                                     
 ٤٤٨ ص٢ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٠٩ ـ ٢٠٧ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ١(

 ٢٩ وج٣٥٣ ص٢٨بحار األنوار ج و٥٦٧ ص٤بن كثري جالالسرية النبوية و
 ٣٠٠ ص٦لبيهقي جلالسنن الكربى  و١٥٥ ص٥صحيح مسلم ج و٢٠٢ص

رشح هنج  و٤٧٢ ص٥لصنعاين جلاملصنف  و٢٣٢ ص٢٣ القاري جعمدةو
 ١٠ و ٤ ص١د جـمحأمسند  و٢١٨ ص١٦ وج٤٦ ص٦ جللمعتزيلالبالغة 

امد بن زيد حل »صىل اهللا عليه وآله«تركة النبي  و٣ ص٨صحيح البخاري جو
تاريخ  و١٩٧ ص١بن شبة النمريي جالتاريخ املدينة  و٨٢البغدادي ص

إمتاع األسامع  و٣٠٦ ص٥البداية والنهاية ج و٣٤٣ ص١٩لذهبي جلاإلسالم 
 .١٥٧ ص١٣لمقريزي جل
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، فإن العم ال يرث مع وجود البنت، بل البنت ترث نصف املال »لهعليه وآ
َوأولو األرحام بعضهم أوىل {: بالفرض، والنصف الباقي بالرد، آلية ُْ ْ َ َ ََ ُْ ُْ ُ ِ
ٌببعض يف كتاب اهللاِ إن اهللاَ بكل يشء عليم ِ ٍ َِ ْ َْ َ ِّ ُ ِ َِّ ِ ِ َ ِ ٍ{)١(. 

، ليصححوا باع اخللفاء قد غريوا هذه الفتوى أن أت:غري أن احلقيقة هي
: ، لكي يدعوا»عليها السالم«ما صدر من خليفتهم يف حق فاطمة الزهراء 

 .»عليها السالم« ال ينحرص بفاطمة »صىل اهللا عليه وآله«أن إرث النبي 
عليه «ًإن عليا :  ما هذا التناقض الظاهر يف الرواية، فإهنا تقول:ًثالثا

تذكر أن البيعة قد متت موعدك العشية للبيعة، ثم : قال أليب بكر» السالم
 .بعد صالة الظهر
ً قد أعطى فدكا للزهراء »صىل اهللا عليه وآله«إذا كان النبي  :ًرابعا

نحلة منه هلا يف حال حياته، وقبضتها، ووضعت فيها عامهلا، » عليها السالم«
 .»صىل اهللا عليه وآله«واستثمرهتا عدة سنوات إىل أن تويف رسول اهللا 

» عليها السالم«الذي أخرج عامل فاطمة الزهراء ثم كان أبو بكر هو 
 . من فدك، واستوىل عليها
صىل اهللا عليه «ً أن فدكا مل تكن يف مجلة أموال رسول اهللا :فذلك يعني

 ..بإرثهام منها» عليها السالم« لكي يطالب العباس وفاطمة »وآله
 صىل اهللا«ال بد من التوقف عند رواية أيب بكر عن رسول اهللا  :ًخامسا

 :فنقول. نحن معارش األنبياء ال نورث، ما تركنا فهو صدقة: »عليه وآله
                                     

 . من سورة األنفال٧٥اآلية ) ١(
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 :فالحظ ما ييل.. إهنا تثري الريب يف أكثر من اجتاه
إنشاء التصدق بأمواله، . »ما تركنا فهو صدقة«:  هل يريد بقوله:ألف

 ! ؟»فهو صدقة«كام يفهم من قوله 
قد  »ىل اهللا عليه وآلهص« أن ما ترك النبي :فإن كان يريد ذلك، فمعناه

هذه الكلمة، فلامذا مل  »عليه وآلهصىل اهللا « للفقراء منذ قال ًاأصبح ملك
 !يسلم أمواله منذ تلك اللحظة إىل الفقراء، بل تركها إىل ما بعد موته؟

 ملاذا يتصدى أبو بكر لقبض تلك األموال، وال يرتكها يف يد ويص :ب
 !ألصحاهبا؟ ليعطيها »صىل اهللا عليه وآله«النبي 
ْ مل مل يذكر النبي :ج ََ  أمر هذه األموال والصدقات »صىل اهللا عليه وآله«ِ

. »عليه السالم«وهو عيل .. )١(لوصيه، والذي يؤدي أماناته، ويقيض دينه

                                     
 ١ج)  النجفـاملكتبة احليدرية ط ( و ٣٣٣ ـ ٣٢٩ ص١مناقب آل أيب طالب ج) ١(

 ٢٨ج و٣٨١ و ٣٨٠ ص٢١وبحار األنوار جكتاب سليم بن قيس و ٣٩٦ص
 و ١١١ و ١٠٣ و ٧٣ و ١ ص٣٨ وج٣٥٥ و ٣١١ و ١٠٩ ص٣٦ وج٥٥ص

 ٢ واخلصال ج١٠٦ ص٩٩ وج٤٤٥ ص٧٢ وج٢١٦ و ٣٣ ص٣٩ وج٣٣٤
 ١ج» عليه السالم «عيون أخبار الرضا و٤٥٠لصدوق صلاألمايل  و٨٤ص
عليه «مناقب اإلمام أمري املؤمنني  و٢١٧ و ١٣٥ و ٧٦كفاية األثر ص و٩ص

 ٢١١ و ١١٧ و ١١٣ ص١رشح األخبار ج و٤٣٢ ص١لكويف جل »السالم
ناقب  وامل٦٠٠لطويس صلاألمايل  و١٤٠حمد بن أمحد القمي صملقبة مائة منو
= كتاب األربعني  و١٦ ص٣ وج٢٤٧ ص٢ وج٣٩٦ ص١بن شهرآشوب جال
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فإن هذه األموال قد أصبحت بحكم ! ّويسلمه إياها، ويعرفه بام يصنعه هبا؟
التصدق هبا، حسب نقل أيب » هصىل اهللا عليه وآل«األمانة منذ أنشأ النبي 

 ..بكر
منذ سنوات، فهي » عليها السالم«ُ إذا كانت فدك قد منحت لفاطمة :د

صىل «حتى ينطبق عليها قوله . »صىل اهللا عليه وآله«مل تعد من أموال النبي 
 .. ، بل هي من أموال شخص آخر»ما تركنا«: »اهللا عليه وآله
، »عليهم السالم«األنبياء إذا كانت هناك آيات تتحدث عن إرث :هـ

                                     
بن املشهدي الاملزار  و١٨١بن البطريق صالالعمدة و ١٩٢لامحوزي صل= 
 ١٣٣الطرائف ص و٥٠٧ ص١بن طاووس جالإقبال األعامل  و٥٧٧ص

 ٢٦١املناقب البن املغازيل الشافعي ص عن ٥٣لشريازي صلكتاب األربعني و
 ٣٤١ ص١كشف الغمة ج و٢٥٨و  ١٠١لطربي صلبشارة املصطفى  و٣٠٩ح
بن عقدة ال »عليه السالم«فضائل أمري املؤمنني  و٤٤٠و  ١٩٦هنج اإليامن صو

مسند  و١٠٩ ص٢تفسري القمي ج و٦٢٤ ص٣نور الثقلني جو ٢٠٤الكويف ص
جامع أحاديث  و١٢٧ و ١٢٣ ص١طاردي جعلل »عليه السالم«اإلمام الرضا 

 .٢٥٢ ص٢٣الشيعة ج
مكتبة نينوى ط ( و ٢٨خصائص أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب للنسائي ص: وراجع

الصة ـخ و٨٣٩٧ ح١٠٧ ص٥ والسنن الكربى للبيهقي ج٤٨ص) احلديثة
رشح  و٣٨ ص١الغدير ج و٢٦٣املراجعات ص و٣١٣ ص٧عبقات األنوار ج

 .٣١ ص٣١ وج٤٢٨ ص٣٠ وج١٩٠ ص٢٢ج) تامللحقا(إحقاق احلق 
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 هو الذي أبلغها للناس، فلامذا ال حيل اإلشكال »صىل اهللا عليه وآله«والنبي 
لكي ال يستدل .. الذي سوف ينشأ من ذلك، ويبني أهنا عىل غري وجهها

يف املهاجرين » عليها السالم«أحد هبا، كام ظهر من خطبة السيدة الزهراء 
 !واألنصار؟
أبا بكر فيام نقله عن النبي » عليها السالم«دق فاطمة ملاذا مل تص :ًسادسا

فإن كان السبب هو طمعها باملال، فذلك مما نجل ! ؟»صىل اهللا عليه وآله«
عنه سيدة نساء العاملني، فإن من تكون كذلك، ال يمكن أن يكون هلا هذا 

 ..املقام عند اهللا وعند رسوله
وعدم .  القرآنيةوإن كان هو وقوعها يف اإلشتباه يف فهم اآليات

أنه قد كان بإمكاهنا سؤال أعلم : اقتناعها بحجة أيب بكر، فريد عىل ذلك
 ..األمة بالقرآن وهو زوجها وأقرب الناس إليها

 إن اهللا يغضب :»صىل اهللا عليه وآله«كام أن ذلك جيعل قول النبي 
لغضبها ويرىض لرضاها يف غري حمله، فإن من خيطئ، وجيهل باألحكام ال 

وال يغضب اهللا لغضب املخطئ يف . ن جيرى عليه احلق، حتى لو غضببد أ
 .أو اجلاهل به.. فهم احلكم الرشعي

وإن كان السبب هو علمها بعدم صحة كالم أيب بكر، فهو يعد إدانة 
ال سيام بعد أن .. وذلك يسقطه عن الصالحية للمقام الذي تصدى له.. له

 ..ع، ومل يرتاج»عليها السالم«نبهته الزهراء 
بعد » عليه السالم«بالنسبة النرصاف وجوه الناس عن عيل  :ًسابعا

 :نقول» عليها السالم«استشهاد فاطمة 
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ملاذا هذه اإلحياءات املسمومة الرامية إىل إبراز ثقل ظل أمري املؤمنني 
 !وكراهتهم ملحرضه؟. عىل الناس» عليه السالم«

 إىل فشلهم يف أليس هذا ييش بالنقص يف إيامن هؤالء الناس، ويشري
صىل اهللا «وعدم اكرتاثهم بتوجيهات الرسول . اإللتزام بأوامر اهللا ونواهيه

 !؟»عليه السالم« فيام يرتبط بتعاملهم مع وصيه عيل »عليه وآله
أليب بكر ستة أشهر » عليه السالم«إن حديث عدم بيعة عيل  :ًثامنا

نت هي األخرى ال يقابله الرواية التي رواها الطربي نفسه قبلها، وإن كا
قد جلس أبو : كان يف بيته، فقيل له» عليه السالم«نشك ببطالهنا من أنه 

ًبكر للبيعة، فخرج يف قميص ما عليه إزار وال رداء عجال، كراهية أن يبطئ 
 .عنها حتى بايعه

 .)١(ثم جلس إليه، وبعث إىل ثوبه، فأتاه، فصار يتجلله، ولزم جملسه
ن عمرو بن حريث سأل إ :أخرى تقولًوقبل ذلك ذكر أيضا رواية 

 !؟)أي عن البيعة ( فهل قعد أحد من املهاجرين:سعيد بن زيد
 .)٢( ال، تتابع املهاجرون عىل بيعته، من غري أن يدعوهم:قال

                                     
 ٤٤٧ ص٢ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٠٧ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج )١(

 ٢بن األثري جالالكامل يف التاريخ  و١٥٤ ص٩لتسرتي جلقاموس الرجال و
 .٣٢٥ص

 ٢ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٠٧ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج: راجع) ٢(
 .٤٤٧ص



  ١٧٧                             .. ÷العباس وفاطمة : مطالبات يف نفس السياق: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبني أيب » عليه السالم«ما معنى هذا اإلجتامع الرسي بني عيل  :ًتاسعا
 !، ومن شدته؟من حضور عمر» عليه السالم«وملاذا خياف عيل ! بكر؟

قالع باب خيرب، وقاتل الذين هزموا عمر » عليه السالم«أليس هو عيل 
 !وفضحوه يف ساحات احلرب؟

بيعته أليب » عليه السالم«فإن كان املقصود هبذا اإلجتامع هو بذل عيل 
 .ًبكر، فإن عمر سيكون مرسورا هبذا األمر، ولن يعارض فيه

عليها « استشهاد الزهراء إذا كان انرصاف الناس عنه بعد :ًعارشا
عليه «دعاه إىل الرضاعة واملبادرة إىل البيعة بالتامس مبارش منه » السالم
ومل يبايع، ومل يلتمس ذلك من أيب بكر يف اليوم ! فلامذا مل يرضع؟.. »السالم

ٍفإن انرصاف الناس عنه آنئذ كان أشد، بل هم قد ! األول لبيعة أيب بكر؟
زوجته، وأسقطوا جنينها، وأخرجوه إىل جملس هامجوه يف بيته، ورضبوا 

ًالبيعة أليب بكر قهرا وجربا ًمع أنه كان وحيدا يف موقفه ذاك، وكان سائر . ً
أعوانه وحمبيه، ومن هم عىل طريقته وهنجه غائبني عنه يواجهون الظلم 
والقهر من اجلامعات التي كانت تبحث عنهم، وتستخرجهم من بيوهتم، 

 .ة مسحوبني مهاننيوتأيت هبم إىل البيع
ًإكراما » عليه السالم«ولست أدري كيف يكون إقباهلم عىل عيل 

ً، يف حني أن أحدا منهم مل ينرصها، رغم طلبها ذلك »عليها السالم«لفاطمة 
منهم، وكيف رضوا برضهبا وإسقاط جنينها، وهتك حرمة بيتها، وقصده 

 .باإلحراق
البيعة أليب بكر » المعليه الس« أن يعترب عيل : ما معنى:حادي عرش
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أم أنه يراها ! ًفهل هو يرى اخلالفة بقرة حلوبا؟! ًخريا ساقه اهللا إىل أيب بكر؟
ووفق ! ًمسؤولية وواجبا ال بد من القيام به عىل أتم وجه، وأصح طريقة؟

 !األوامر اإلهلية والنصوص النبوية؟
ن لنا كنا نرى أ:  أليب بكر»عليه السالم«ما معنى قول عيل  :ثاين عرش
! فهل األمر كان جمرد رأي كان هلم؟! ً حقا فاستبددتم به علينا؟يف هذا األمر

وواقعة ! أم أنه توجيه إهلي، ومنصب رباين جعله اهللا تعاىل هلم وفيهم؟
 ..الغدير أوضح شاهد عىل ذلك

ًانبا للحق وللمعروف أوال، ثم جم كان ًصحيح أن عليا هل :ثالث عرش ً
  !؟تة أشهرًصار مقاربا هلام بعد س

عليه «وملاذا تغافل أبو بكر عن آية التطهري الدالة عىل عصمة عيل 
ً بأنه كان جمانبا للحق :»عليه السالم«ً، فأجاز لنفسه أن يصف عليا »السالم

 !؟ً ثم صار له مقاربا،طيلة ستة أشهر
  :)نص آخر ( يطلبان مرياثهما÷العباس وفاطمة 

تيا أبا بكر يلتمسان أباس إن فاطمة والع «:ُوروي عن عائشة قالت
ٍومها حينئذ يطلبان أرضه . »صىل اهللا عليه وآله«مرياثهام من رسول اهللا 

 . بخيربه بفدك، وسهم
: يقول» صىل اهللا عليه وآله« إين سمعت رسول اهللا :فقال هلام أبو بكر

من » صىل اهللا عليه وآله« إنام يأكل آل حممد ،»ال نورث، ما تركنا صدقة«
» صىل اهللا عليه وآله«ً واهللا إين ال أغري أمرا رأيت رسول اهللا .هذا املال

 .يصنعه إال صنعته
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 .)١( فهجرته فاطمة حتى ماتت:قال
 :ونقول
املطالبة بفدك وغريها قد أن  : يظهر من مالحظة جمموع الرواياتً:أوال

ترسل إىل أيب بكر »  السالماعليه«تكررت بأشكال خمتلفة، فكانت الزهراء 
 ..  وثالثة تذهب مع عيل وأم أيمن،طالبه، وأخرى تذهب وحدهاًرسوال ي

واستمرت هذه املطالبات .  إهنا ذهبت مع العباس:وتقول رواية رابعة
 ..بنائه عىل مدى عقود من الزمنأو» عليه السالم«من قبل عيل 
ال يرث ـ وهو العم ـ  يف هذه الرواية إشكال ظاهر، فإن العباس :ًثانيا

هي البنت ـ يف فقه أهل البيت وـ ، »عليها السالم «مع وجود الزهراء
 كلها للبنت،  تكون، بل الرتكة بعد إخراج ثمن الزوجات» السالمعليهم«

 .نصفها بالفرض، ونصفها بالرد
بل إن من الفتاوى املعروفة لدى مذاهب إسالمية أخرى ـ غري مذهب 

ألب واألم أوىل  أن ابن العم إذا كان من ا:ـ هو» عليهم السالم«أهل البيت 
، كام هو احلال بالنسبة )٢(رث من العم إذا كان من جانب األب فقطباإل

                                     
 وراجع ٧٥٥ واللمعة البيضاء ص٢١٨ ص١٦ جرشح هنج البالغة للمعتزيل) ١(

 .املصادر املتقدمة
 ٢٩بحار األنوار ج و١٧ ص٢ والرياض النرضة ج٩ ص٦البداية والنهاية ج) ٢(

املقنعة  و٢٢٦لتسرتي صل) األصل(إحقاق احلق  و٣٩٤ ص١٠١ وج٧٠ص
= املراسم  و٢٠ ص٤لشيخ الطويس جل اخلالف :وراجع ٦٩٢لشيخ املفيد صل
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  .»عليه السالم«، وعيل »رمحه اهللا«للعباس 
باملدينة صدقته ما أف: ان قالس ما ورد يف رواية ابن كي:ويدل عىل ذلك

، وأما خيرب »عليه السالم«ه عليها عيل غلب ف،إىل عيل والعباسعمر فدفعها 
 .  عمرامفدك فأمسكهو

 .)١(.. كانت حلقوقه الخ، مها صدقة رسول اهللا:وقال

                                     
لطويس لالنهاية و ١٤٥ ص٢بن الرباج جالاملهذب و ٢٢٥ر صساللالعلوية = 

قواعد األحكام  و٨٣١ ص٤حليل جللمحقق ارشائع اإلسالم و ٦٥٣ص
 ٤إيضاح الفوائد ج و٢٤ ص٩خمتلف الشيعة ج و٣٧٠ ص٣لعالمة احليل جل

 ٢٩٧ ص٢ج) ق.ط(كشف اللثام و١٥٨ ص١٣مسالك األفهام ج و٢٢٧ص
 ٢٨٩فقه الرضا ص و٢٩١ ص٢ جالقواعد والفوائد و٤٤٦ ص٩ج) ج.ط (و
واملناقب البن شهرآشوب  ٤٥٠صلمقداد السيوري لنضد القواعد الفقهية و
 . واإلحتجاج٢٢٥ ص١ج) ط املكتبة احليدرية( و ١٢٩ ص١ج

صحيح  و٦ ص١جمحد أمسند  و٤٢ ص٤ ج)ط دار الفكر(صحيح البخاري ) ١(
 ٦جلبيهقي لالسنن الكربى  و٢٤ ص٢سنن أيب داود ج و١٥٥ ص٥جمسلم 

أحكام  و٢٤٢ ص٧جكنز العامل  و١٩ ص١٥جعمدة القاري  و٣٠١ص
 ١٠٠ ص٢لشنقيطي جلأضواء البيان و ٤٠٧ ص٢جبن العريب ال القرآن

ومناقب آل  ١٠٢ ص٢جكشف الغمة  و٢٠٧ ص١جبن شبة التاريخ املدينة و
واللمعة  ٢٠٢ ص٢٩جبحار األنوار  و١٢٩ ص١ج» عليه السالم«أيب طالب 

 .١٢٦صلتنكابني ل النجاة سفينةو ٧٥٥البيضاء ص
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 هي من أجل صلته بالرسول عن امنإ» عليه السالم«فإن غلبة عيل 
 ..ومل يغلبه عليها بالعنف والقهر. »عليهم السالم «طريق فاطمة وابنيها
 ..  أن العباس مل يغلبه بالعمومة:وهذا معناه

 عىل صحة ما يذهب إليه اإلمامية من توريث ًفإن صح هذا كان دليال
 .البنت دون العم

 وبني ،بني فدك وخيربقد فرق  عمر أن ًوقد دلت هذه الرواية أيضا عىل
 أو ،اجلميععن  مع أن احلكم واحد يف اجلميع، فهال منعهام ،صدقته باملدينة
 !؟أعطامها اجلميع
ح ـ لو صة ـ حتى  ما تركناه صدق:أن قوله:  ذكرنا يف موضع آخر:ًثالثا

 . ال يدل عىل مطلوب أيب بكر، ألسباب خمتلفة، فراجع
  :شهادتان متعارضتان

وأم أيمن عىل أن النبي » عليه السالم« أنه ملا شهد عيل :ويف نص آخر
 : »عليها السالم« لفاطمة ًاوهب فدك» صىل اهللا عليه وآله«

 اهللا  فشهدا أن رسول،جاء عمر بن اخلطاب وعبد الرمحان بن عوف«
 . يقسمها» صىل اهللا عليه وآله«

وصدق . »صىل اهللا عليه وآله« صدقت يا ابنة رسول اهللا :قال أبو بكر
، وصدقت أم أيمن، وصدق عمر، وصدق عبد الرمحن »عليه السالم«عيل 

كان رسول اهللا يأخذ من فدك قوتكم، . ن ما لك ألبيكأوذلك . بن عوف
 !فام تصنعني هبا؟. ويقسم الباقي، وحيمل منه يف سبيل اهللا
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 . أصنع هبا كام يصنع فيها أيب:قالت
 .بوكأ اهللا أن أصنع فيها كام يصنع فيها  فلك عيل:قال

، »عليه السالم«ًا  أن أبا بكر، وعمر، وعثامن، وعلي:ثم ذكرت الرواية
 .هبا كام كان يصنع فيها رسول اهللاكانوا يصنعون 

بن عثامن ثلثها، وولده يزيد فلام ويل معاوية أقطع مروان ثلثها، وعمرو 
 . )١(»عليه السالم«ثلثها، وذلك بعد موت احلسن 

 : ونقول
ًقد طلبت فدكا من أيب بكر، استنادا إىل أن  »عليها السالم« إهنا ً:أوال ً

ًن فدكا مل تكن لرسول اهللا إ: يب بكرأفام معنى قول .. أباها قد وهبها إياها
 !؟»صىل اهللا عليه وآله«

 .  صدقت يا ابنة رسول اهللا:وله هلاثم ما معنى ق
 ،»صىل اهللا عليه وآله«ًملكا للنبي كانت ً أن فدكا :فإن صدقها يقتيض

يقسمها، وحيمل كان ولذلك صح أن هيبها البنته، ومقتىض أن رسول اهللا 
منها يف سبيل اهللا، كوهنا ليست لرسول اهللا، وإنام هي من أموال 

كام يف رواية أخرى ـ أن ـ » اهللا عليه وآلهصىل «وال جيوز للنبي . )٢(املسلمني
                                     

لجوهري لالسقيفة وفدك : وراجع. ٢١٦ ص١٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(
اللمعة  و١٥٣ ص٨جمستدرك سفينة البحار  و١٩٥ ص٧الغدير جو ١٠٦ص

 .٨٤٣ و ٧٥٠صالبيضاء 
=  ٣٢٨ ص٢٩جبحار األنوار و. ٢١٤ ص١٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج: راجع) ٢(



  ١٨٣                             .. ÷العباس وفاطمة : مطالبات يف نفس السياق: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . أموال املسلمنيك ابنتهِّيمل
» عليه السالم«وأم أيمن وعيل »  السالماعليه« إذا كانت فاطمة :ًثانيا

.. ًوهب فاطمة فدكا» صىل اهللا عليه وآله«النبي أن صادقني بادعائهم 
لنبي ن اإ :اللذين قاالذلك مع صدق عمر وعبد الرمحن، جيتمع فكيف 

ًيقسم فدكا بني املسلمني، وحيمل منها يف سبيل كان » صىل اهللا عليه وآله«
 .ًا، وصريورهتا ملكا هلا باهلبةن هذا ينايف كوهنا هبة هلفإ !؟اهللا

 أنه كان يعطي املسلمني من فدك برىض فاطمة :إال إذا كان املراد
إلستيالء وهذا يؤكد ملكيتها هلا، وعدم جواز ا. وبإذهنا» عليها السالم«

 .عليها
 ألن ؛ًمعنى له أيضاال » وذلك أن مالك ألبيك«:  قول أيب بكر هلا:ًثالثا

ترصف األب يف مال ولده، إنام هو لدالته عليه، ولكن ذلك ال خيرج املال 
 النبي بامل أي كان من الناسوال يوجب صحة ترصف . عن ملك الولد

 املنصوص عليه من اهللا إال إن كان اإلمام ، كترصف النبي نفسه،ذلك الولد
 .ورسوله، فإنه له ما للرسول

 من أن عثامن كان يصنع بفدك نفس ما كان : ما ذكرته الرواية:ًرابعا
 : قال املغرية،قطعها ملروانأيصنعه أبو بكر غري صحيح، فإنه 

قطعها أثم . ىض لسبيلهم حتى ،فلام ويل عمر عمل فيها بمثل ما عمال«

                                     
 ١٥٤صبيت األحزان  و١٠٤صلجوهري ليفة وفدك السق و٣٩٢ ص٢٩وج= 
 .٤٦٨صلمسعودي لاألرسار الفاطمية  و٧٥٠صلبيضاء االلمعة و
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 .. بد العزيزمروان، ثم صارت لعمر بن ع
 .)١(ًقطع مروان فدكا أيام عثامنأ قال الشيخ إنام :إىل أن قال

 مما نقمه الناس عىل واّداء، وابن عبد ربه قد عدي الغا وأب،كام أن قتيبة
 . )٢(قطاعه فدك ملروانإعثامن 

وقد كانت . قطع مروان فدكأو« :ًوقال ابن أيب احلديد أيضا عن عثامن
تارة » صىل اهللا عليه وآله«بتها بعد وفاة أبيها طل» عليها السالم«فاطمة 

 . )٣(»باملرياث، وتارة بالنحلة، فدفعت عنها
  !:قطاع عثمان فدك ملاذا؟إ

 كام ادعاه أبو ،ًإن كانت فدك فيئا للمسلمني: قال األميني ما ملخصه
 ! بكر، فام وجه ختصيصها بمروان دون سائر املسلمني؟

                                     
 ٢جسنن أيب داود  و٢٣٧ ص٨جالغدير  و٣٠١ ص٦سنن البيهيقي ج: راجع) ١(

 ٤٤٣ ص٢١جهتذيب الكامل  و١٧٩ ص٤٥جتاريخ مدينة دمشق  و٢٤ص
 .١٩٦ ص٧جلذهبي لتاريخ اإلسالم و

 ١٠٣ ص٤ والعقد الفريد ج١٦٨ ص١ وتاريخ أيب الفداء ج١٩٥ و ١٩٤املعارف ص) ٢(
 .١٥٤ ص٨جمستدرك سفينة البحار و.  عنهم٢٣٧ و ٢٣٦ ص٨والغدير ج

. ٢٣٨ و ٢٣٧ ص٨ والغدير ج١٩٩ و ١٩٨ ص١رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ٣(
النص واإلجتهاد  و٣٦٠صلشريواين ل» عليهم السالم«مناقب أهل البيت و

 .٦٧٣صلهمداين ل» عليه السالم«م عيل بن أيب طالب اإلما و٤٠١ص
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عليها «لامذا منعت عنها الزهراء ًوإن كانت مرياثا آلل الرسول، ف
  !؟»السالم

 .. فإن مروان ليس منهم!؟وملاذا تعطى لغريهم
عليها «البنته الزهراء » صىل اهللا عليه وآله«وإن كانت نحلة من النبي 

. وأم أيمن» عليهم السالم« واحلسنان ، وشهد به هلا عيل،كام قالت» السالم
 يها؟لع وأية سلطة لعثامن ،»ا السالمعليه«ًيضا مروان دوهنا أفلامذا يأخذها 
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  :رابعلفصل الا
 

  والعباس×أموال بين النضري بني علي 
  يف عهد عمر
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 :اإلختصام إىل عمر يف أموال بين النضري

بن أسامء حدثني عبد اهللا بن حممد « : مسلم بن احلجاج يف صحيحهقال
أن مالك بن أوس : عن مالك، عن الزهري: الضبعي، حدثنا جويرية

:  فجئته حني تعاىل النهار، قال؛ عمر بن اخلطابَّأرسل إيل: حدثه قال
 عىل وسادة من ً إىل رماله، متكئاً عىل رسير، مفضياًفوجدته يف بيته جالسا

 أمرت فيهم  وقد،يا مالك، إنه قد دف أهل أبيات من قومك: أدم، فقال يل
 .ه فاقسمه بينهمْذُخَ ف،ٍبرضخ

 . لو أمرت هبذا غريي: قلت :قال
 . لكاخذه يا م :قال
هل لك ـ يا أمري املؤمنني ـ يف عثامن وعبد : فجاء يرفأ، فقال :قال

  !الرمحن بن عوف، والزبري، وسعد؟
 .  فدخلوا؛ نعم، فأذن هلم:فقال عمر
 !هل لك يف عباس، وعيل؟ :ثم جاء فقال

 . فأذن هلام،نعم :قال
 الكاذب اآلثم، ا يا أمري املؤمنني، اقض بيني وبني هذ:فقال عباس

 ! الغادر اخلائن
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 .  وأرحهام أجل يا أمري املؤمنني، فاقض بينهام:فقال القوم
 ). أهنم قد كانوا قدموهم لذلك:  خييل إيل:فقال مالك بن أوس(

السامء واألرض، ئدا، أنشدكم باهللا الذي بإذنه تقوم ّ ات:فقال عمر
ركنا تال نورث، ما : قال» صىل اهللا عليه وآله«أتعلمون أن رسول اهللا 

  !صدقة؟
أنشدكام باهللا الذي بإذنه :  ثم أقبل عىل العباس، وعيل، فقال، نعم:قالوا

ال : قال» صىل اهللا عليه وآله«تقوم السامء واألرض، أتعلمون أن رسول اهللا 
 !نورث، ما تركناه صدقة؟

 . نعم :قاال
» صىل اهللا عليه وآله« إن اهللا جل وعز كان خص رسوله :فقال عمر

َما أفاء  ﴿:ًبخاصة مل خيصص هبا أحدا غريه، قال َ ِ عىل رسوله من أهل اهللاَُ ْ ْ ََ ِ ِ ِ ُ َ َ
ِالقرى فلله وللرسول ُ َّ َِ ِ َِ َّ ُ : ، قال)ما أدري هل قرأ اآلية التي قبلها أم ال ()١(﴾..َْ

بينكم أموال بني النضري فواهللا، ما » عليه وآلهصىل اهللا «فقسم رسول اهللا 
 فكان رسول اهللا ؛استأثر عليكم، وال أخذها دونكم، حتى بقي هذا املال

 . ثم جيعل ما بقي أسوة املال يأخذ منه نفقة سنة،» صىل اهللا عليه وآله«
أنشدكم باهللا الذي بإذنه تقوم السامء واألرض، أتعلمون  :ثم قال

 ذلك؟ 
 .  نعم:قالوا

                                     
  .احلرش من سورة ٧ اآلية )١(
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  أتعلامن ذلك؟ : بمثل ما نشد به القومً وعلياًثم نشد عباسا
 .  نعم:قاال
أنا ويل : قال أبو بكر» صىل اهللا عليه وآله« فلام تويف رسول اهللا :قال

تطلب مرياثك من ابن أخيك، أنت  فجئتام ،»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
صىل اهللا «رسول اهللا قال : ويطلب هذا مرياث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر

 واهللا .ً، خائناً، غادراً آثامً فرأيتامه كاذبا؛ما نورث ما تركنا صدقة: »عليه وآله
 . إنه لصادق بار، راشد، تابع للحق: يعلم

وويل أيب » صىل اهللا عليه وآله«ثم تويف أبو بكر، وأنا ويل رسول اهللا 
إين لصادق بار، راشد، :  يعلم واهللا.ً، خائناً، غادراً، آثامًبكر، فرأيتامين كاذبا

نتام مجيع، وأمركام واحد، أتابع للحق، فوليتها، ثم جئتني أنت وهذا، و
 .ليناإادفعها : فقلتام

أن تعمال فيها :  إن شئتم دفعتها إليكام عىل أن عليكام عهد اهللا:فقلت
 . ، فأخذمتاها بذلك»صىل اهللا عليه وآله«بالذي كان يعمل رسول اهللا 

 ! ؟ أكذلك:قال
 .  نعم:قاال
 فواهللا، ال أقيض بينكام بغري ذلك، حتى ؛ ثم جئتامين ألقيض بينكام:قال

 .)١( فرداها إيل؛ن عجزمتا عنهاإ ف؛تقوم الساعة

                                     
 للمعتزيل البالغةرشح هنج  و١٥٣ ـ ١٥١ ص٥ج) ط دار الفكر(صحيح مسلم  )١(

=  ٢٦ ص٢٨ع البيان جـجام:  وراجع٢٢٩ وراجع ص٢٢٣ ـ ٢٢١ ص١٦ج



  ١٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ١٩٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عليها، منعه إياها، فكانت بيد ًفغلب عيل عباسا :زاد يف نص آخر قوله
م كانت بيد احلسن، ثم كانت بيد احلسني، ثم عيل بن احلسني، ثثم عيل، 

  .احلسن بن احلسن، ثم زيد بن احلسن

                                     
 ٢٠٦  و٢٠٥ وراجع ص٢٠٤ ـ ٢٠٢ ص١جالبن شبة  وتاريخ املدينة ٢٧ و= 
 ٣ وصحيح البخاري ج٣٦  و٣٥ والصواعق املحرقة ص٢٠٩  و٢٠٨ و

 ١٣ ص١جمسند أيب يعىل  و٦٦ ـ ٦٤ ص٤جلنسائي لالسنن الكربى و ١١ص
 ١٢١ ص٢ ج:وراجع ٢٤١ ـ ٢٣٩ ص٧ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل و

 ٤٧١ ـ ٤٦٩ ص٥ واملصنف للصنعاين ج٩٩٨ ـ ٩٩٦ ص٣ووفاء الوفاء ج
. ٢٢ـ  ٢٠ ص٢ج) ط دار الفكر(  و١٤٠  و١٣٩ ص٣وسنن أيب داود ج

 والسرية ٢٨٨  و٢٨٧ ص٥ وج٢٠٣ ص٤ والبداية والنهاية ج١٤٤وراجع ص
 ومسند أيب عوانة ١٨٥ ص١٤ جي وعمدة القار٣٨٦ ص٣ كثري جالبنالنبوية 

. ١٥٨ ص٤ واجلامع الصحيح للرتمذي ج١٣٤  و١٣٢  و١٤٠ ـ ١٣٦ ص٤ج
 ولباب ٣٣٦  و٣٣٥ ص٤يم ج وتفسري القرآن العظ١٨  و١٧واألموال ص

 وسنن ١١ ص١٨ واجلامع ألحكام القرآن ج٢٤٧  و٢٤٦ ص٤التأويل ج
 ١ومسند أمحد ج ٢٩٧ ص٦جلبيهقي لالسنن الكربى و ١٣٦ ص٧النسائي ج

  و٤٩  و٤٨  و٢٥:  وأشار إىل ذلك يف الصفحات التالية٦٠  و٢٠٩  و٢٠٨ص
ابن مردويه عبد بن محيد، وابن حبان، وعن  و١٩١  و١٧٩  و١٦٤  و١٦٢

 ١٣٨ ص٣تلخيص الشايف ج:  عمن تقدم وراجع١٩٣ ص٦والدر املنثور ج
 . ٤٠٣ ص١والرتاتيب اإلدارية ج



  ١٩٣    ..                       والعباس يف عهد عمر ×أموال بنـي النضري بني علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . )١( ثم عبد اهللا بن احلسن بن احلسن:زاد يف نص آخر
ًثم إن عليا والعباس استمرا عىل ما كانا عليه، ينظران « :قال ابن كثري

 ؛ فغلبه عليها عيل، وتركها له العباس؛ًفيها مجيعا إىل زمان عثامن بن عفان
أمحد يف مسنده ـ  ي عثامن ـ كام رواهبني يد) رض(بإشارة ابنه عبد اهللا 

 . )٢(»فاستمرت يف أيدي العلويني
والعباس » عليه السالم« أنه حني تنازع عيل :»رمحه اهللا «ذكر املجليس

                                     
واملصنف  ٢٢١وراجع ص ٢٢٩ ص١٦ للمعتزيل جالبالغةرشح هنج : راجع )١(

السنن الكربى  و٣١٩ ص١١جالوايف بالوفيات و ٤٧١ ص٥للصنعاين ج
صحيح ابن حبان و ٢٨٣صالبن طاووس والطرائف  ٢٩٨ ص٦جلبيهقي ل

 ٩٩٨ ص٣ ووفاء الوفاء ج١٥٥ ص٥صحيح مسلم ج: وراجع ٥٧٧ ص١٤ج
 ٥ج) ط دار الفكر(و  ١١ ص٣ وصحيح البخاري ج٣٦والصواعق املحرقة ص

 .٢٥ص
  و٢٠٢ ص١جالبن شبة وتاريخ املدينة  ١١١صلجوهري لالسقيفة وفدك : وراجع

 ٥ وج٢٠٤  و٢٠٣ ص٤البداية والنهاية ج:  وراجع٢٠٧ وراجع ص٢٠٩
عمدة  و٤٠٢ ص١ والرتاتب اإلدارية ج١٤٥ ص٦ وفتح الباري ج٢٨٨ص

 ٤جصحيح ابن خزيمة  و١٣١ و ١٣٠ ص١٧ وج٢١ ص١٥جالقاري 
 .٧٦٦صاللمعة البيضاء  و٩٤صالدرجات الرفيعة  و١٢٠ص

ط دار ( و ٢٨٨ ص٥ والبداية والنهاية ج٥٧٣ ص٤ السرية النبوية البن كثري ج)٢(
 .٣٠٩ ص٥ج) إحياء الرتاث العريب



  ١٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ١٩٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لدى عمر، فيام أفاء اهللا عىل رسوله، ويف سهمه من خيرب وغريه، دفعها إىل 
وإىل العباس » معليه السال«، أو دفعها إىل عيل »عليه السالم«أمري املؤمنني 

 . )٢( أنتام فيام بينكام، فأنتام أعرف بشأنكام)١(اقتصال: وقال
عليه «باملدينة إىل عيل » صىل اهللا عليه وآله«كام أنه قد دفع صدقة النبي 

 . )٣(»السالم
 : ونقول

: يف هذه الرواية مؤاخذات عديدة، وقد ذكرناها بالتفصيل يف كتابنا
، ونقترص هنا عىل ما »صىل اهللا عليه وآله« الصحيح من سرية النبي األعظم

 :ييل

                                     
 ١٥تاج العروس ج و٣٧ ص٤القاموس املحيط ج: راجع. قطعه: قصله) ١(

 .٩٣ ص٥معجم مقاييس اللغة ج و٦١٨ص
صحيح :  وأشار حمققه يف هامشه إىل املصادر التالية٧١ ص٢٩بحار األنوار ج) ٢(

 وسنن أيب ١٣٧ و ١٣٦ ص٧ وسنن النسائي ج١٣٧٩ ـ ١٣٧٧ ص٣مسلم ج
 ٩٨ ـ ٩٦ ص٤ وصحيح البخاري ج١٤٣  و١٤٢ و ١٤٠ و ١٣٩ ص٣داود ج

) األصل(إحقاق احلق  و١٩٤ ص٧الغدير ج: وراجع. ٨٣ ـ ٨١ ص٧وج
 .٢٣٩ ص٤معجم البلدان جو ٢٢٤ص

:  وراجع٣٨٢ ص٣ج)  هـ١٤١٢ط دار احلديث ـ مرص ـ سنة (صحيح مسلم ) ٣(
 ١مناقب آل أيب طالب ج:  وراجع٣١٩ ص١١لصفدي جلالوايف بالوفيات 

 .١٤٠ ص٦فتح الباري ج و٥ص



  ١٩٥    ..                       والعباس يف عهد عمر ×أموال بنـي النضري بني علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اآلمث الغادر
 باآلثم الغادر، وهذا »عليه السالم«ذكرت الرواية وصف العباس لعيل 
 :ما ال يتصور صدوره من العباس، وذلك

صىل اهللا «نفس النبي » عليه السالم«ً ألنه يعلم أن اهللا جعل عليا ً:أوال
شهدت له آية التطهري بالطهارة، إىل آيات عديدة املباهلة، ويف آية » عليه وآله

 ..وروايات كثرية يعرفها كل أحد
باآلثم الغادر اخلائن يعد من » عليه السالم« إن وصف عيل :ًثانيا

 .)١(ًالسب، وهو يعلم أن من سب عليا فقد سب اهللا ورسوله
                                     

دار  ط ( و ٢٤٦ و٢٤٧ و١٨٧ و٢٨٢ و٤٨ و٥٢ص) ط إسالمبول( ينابيع املودة )١(
 ٣٩٥ و ٢٧٨ و ٢٧٤ و ١٥٦ و ١٠٢ ص٢ وج١٥٢ ص١ج) األسوة

 وخصائص أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ٣٩ ص١والكواكب الدرية ج
 واملستدرك ٩٩ص)  طهرانـمكتبة نينوى احلديثة ط ( و ٢٤للنسائي ص

 والرياض ٨١ و٨٩ص) ط تربيز( واملناقب للخوارزمي ١٢١ ص٣للحاكم ج
 و ٣٥٤ ص٧ والبداية والنهاية ج٦٦ وذخائر العقبى ص١٦٦ ص٢النرضة ج

 ١٣٠ ص٩ وجممع الزوائد ج٣٩١ ص٧ج) دار إحياء الرتاث العريبط (
جزء احلمريي  و٦٧وتاريخ اخللفاء ص ١٣٣ ص٥جلنسائي لالسنن الكربى و

 ٦٠٨ ص٢ج) ط دار الفكر( و ٥٢٥ ص٢واجلامع الصغري ج ٢٨ص
 ٢ والبيان والتعريف ج١٠٢ وأخبار الدول ص١٧٤والصواعق املحرقة ص

= ومنتخب  ٣٢٣ ص٦جمحد أمسند  و١٠٥ ونظم درر السمطني ص٢١٨ص



  ١٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ١٩٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                     
 ١٠١ ونور األبصار ص٣٠ ص٥ج) مطبوع مع مسند أمحد(كنز العامل = 

ب  ومناق١٨٩ ص٤ وفردوس األخيار ج١٣٦ ص١واألمايل البن الشجري ج
 وترمجة اإلمام عيل ٣٩٤البن املغازيل ص» عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب 

 وحياة الصحابة ٢٦١ ص٣ وج١٨٤ ص٢من تاريخ دمشق ج» عليه السالم«
) ط مؤسسة الرسالة( و ٢٠٢ ص١٢ج) ط اهلند( وكنز العامل ٧٧٤ ص٢ج
فهرست منتجب الدين و ١٣٨صتفسري فرات  و٦٠٢ و ٥٧٣ ص١١ج

 ٢٦٦ ص٤٢ وج١٧٩ ص٣٠وج ١٣٢ ص١٤ج مدينة دمشق تاريخو ٣٥٢ص
تاريخ و ٨١صبن مردويه ال »عليه السالم«مناقب عيل بن أيب طالب  و٥٣٣و 

عيون أخبار الرضا  و١٥٧صلصدوق لاألمايل و ٦٣٤ ص٣جلذهبي لاإلسالم 
مناقب  و٢٢٤ ص٣ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  و٧٢ ص١ج

 ١٥٦ و ١٥٥ ص١جرشح األخبار  و٥٩٨ ص٢جلكويف لاإلمام أمري املؤمنني 
 و ٢٠٥ ص١جلطربيس لحتجاج اإل و٨٥صلطويس لاألمايل  و١٧١ و ١٦٧و 

 ٢١ ص٣جمناقب آل أيب طالب  و٩٧صبن بابويه ال ًاألربعون حديثا و٤٢٠
العقد  و٩٦ص شاذان البنالفضائل  و٢٩صالروضة يف فضائل أمري املؤمنني و

 ٨٧ ص٤جيل عوايل الآل و٨٥ ص٣جالرصاط املستقيم  و١٨١صالنضيد 
 ٢٧ وج١٤ ص٢٤جبحار األنوار  و٤٦٩صلشريازي لكتاب األربعني و

 ٤٤ وج٧٧ ص٤٠ وج٣١٢ و ٣١١ ص٣٩ وج٣٣٩ ص٣١ وج٢٢٧ص
املراجعات  و١٦٥صلشريواين ل» عليهم السالم«مناقب أهل البيت  و٩١ص
 = ٣٠٠ ص٢جالغدير  و٥٠٠ و ٤٩٩صالنص واإلجتهاد  و٣٨٣ و ٢٤٥ص



  ١٩٧    ..                       والعباس يف عهد عمر ×أموال بنـي النضري بني علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع  ،)١(استبا» عليه السالم«ًأن العباس وعليا :  يف رواية البخاري:ًثالثا
 !، فهل فسق عيل والعباس؟)٢(العلم بأن سباب املسلم فسوق، وقتاله كفر

                                     
 ٣٧١ و ٢٧٩ و ٢١٣ ص١٠ وج٢٦٥ و ١٦٤ ص٨ وج١٩٤ ص٧وج= 
ترمجة اإلمام  و٣١٣صبشارة املصطفى  و١٨٠ و ١٤١صتنبيه الغافلني و

بن الدمشقي الجواهر املطالب  و٦٤صبن عساكر ال »عليه السالم«احلسني 
النصائح  و٢٩٤ و ٢٥٠ ص١١جسبل اهلدى والرشاد  و٦٦ و ٦٥ ص١ج

 .٩٣صالكافية 
 ٦جفتح الباري  و١٤٦ ص٨ج)  دار الفكرط( و ١١ ص٣ صحيح البخاري ج)١(

  .٤١ ص٢٥جعمدة القاري  و١٤٣ص
 ٣ وج٣٠١ ص٢ج ةبن قدامالاملغني و ٣٧٥ ص١جنيل األوطار :  راجع)٢(

ط دار (صحيح البخاري  و٤٥٤ و ٤١١و  ٣٨٥ ص١جمحد أمسند  و٢٦٥ص
 )ط دارالفكر(صحيح مسلم  و٩١ ص٨ وج٨٤ ص٧وج ١٧ ص١ج) الفكر

ط (وسائل الشيعة  و١٢٩٩ ص٢وج ٢٧ ص١جسنن ابن ماجة و ٥٨ ص١ج
 ٥٩٨ ص٨ج) اإلسالميةط دار ( و ٢٨١ ص١٢ج) آل البيتمؤسسة 

كتاب األربعني و ٥٣٧صلطويس لاألمايل و ٢١٥ ص١٨جمستدرك الوسائل و
  ٣٢٩ ص٣ وج٣٨٦ ص١ج ةبن قدامالالرشح الكبري و ٦١٦صلشريازي ل
ل مناقب أه و٨٩ ص٧٤ وج١٦٥ ص٧٢ وج٢٤٦ ص٧١جبحار األنوار و

 ١٦ججامع أحاديث الشيعة  و٣٩٣صلشريواين ل» عليهم السالم«البيت 
=  ٢٢٣ ص١جط ـاملعجم األوس و١٠٤ ص٢٦ وج١٤٥ ص٢٣ وج٣٢٤ص



  ١٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ١٩٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : مناشدة عمر ملن عنده
 أن عمر ناشد احلارضين عنده، وفيهم عثامن، فشهدوا :وتذكر الرواية

 ..ال نورث: قال» صىل اهللا عليه وآله«بأن النبي 
 :ونقول
صىل اهللا «نبي أهنا كانت ترد أزواج ال:  روى البخاري عن عائشةً:أوال
حني أرسلن عثامن إىل أيب بكر يسألنه مرياثهن من رسول اهللا » عليه وآله

 ..»صىل اهللا عليه وآله«
ال يورث مل » صىل اهللا عليه وآله« كان عثامن يعلم بأن رسول اهللا فلو

                                     
 و ١٠٥ ص١٠وج ١٤٥ ص١جاملعجم الكبري  و٣٧ ص٦ وج٤٤ ص٤وج= 

 ٥٦٧و  ٥٦٦صلطرباين لكتاب الدعاء  و٣٩ ص١٧ وج١٧٨ و ١٥٩ و ١٥٧
 ١٣١ ص٤ وج٢٣٨ ص٣جمذي سنن الرتو ٢٦٦ ص١٣جصحيح ابن حبان و
 ٢٠ ص٨جلبيهقي لالسنن الكربى  و١٢٢ و ١٢١ ص٧جسنن النسائي و
 ١٧٢ ص٤ججممع الزوائد  و١٤١ ص١٦ وج٥٣ ص٢جلنووي لرشح مسلم و

 ٢٢ ص١٣ وج٤٤٨ ص١١جفتح الباري  و٧٣ ص٨ وج٣٠٠ ص٧وج
 ٢٤ وج١٢٣ ص٢٢ وج١٩٠ ص٩ وج٢٧٩ و ٢٧٧ ص١جعمدة القاري و

مسند  و٥٨ ص١جمسند احلميدي  و٨٤ ص١جالديباج عىل مسلم  و١٨٨ص
كتاب الصمت  و٩٧صلبخاري لاألدب املفرد  و٣٧٩ ص١جابن راهويه 

مسند  و٣١٤ و ٣١٣ ص٢جلنسائي لالسنن الكربى  و٢٧٣صوآداب اللسان 
 .٤٠٨ ص٨جأيب يعىل 



  ١٩٩    ..                       والعباس يف عهد عمر ×أموال بنـي النضري بني علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ًيرض بأن يكون رسوال لألزواج ملطالبة أيب بكر باملرياث
فرد بحديث نحن معارش األنبياء ال إن أبا بكر ت:  إهنم يقولون:ًثانيا

نورث، وقد استدل الفقهاء بذلك عىل صحة اإلحتجاج برواية الصحايب 
 .)١(الواحد

 وسعد بن أيب وقاص، والزبري ،ان بن عوففلو أن عثامن، وعبد الرمح
ال نورث ما تركنا : قوله» صىل اهللا عليه وآله« رسول اهللا قد سمعوا منكانوا 
أما علمهم هبذا احلديث .. ًكر متفردا هبذا احلديثمل يكن أبو ب.. صدقة

فلعل مستنده نقل أيب بكر نفسه هلم، وهذا ال ينفع عمر يف رد العباس وعيل 
 . الهنام ينكران عىل أيب بكر روايته هذه»السالمعليه «

  : إتهام العباس وعلي بتعمد الباطل
لعمر يف ًبأن عليا والعباس قد أقرا : ً وقد رصحت الرواية أيضا:ألف

ال نورث، ما : قال» صىل اهللا عليه وآله« بأن النبي تلك اللحظة بأهنام يعلامن
 ..تركناه صدقة

ال يورث، » صىل اهللا عليه وآله« إن كانا يعلامن أن النبي :فريد هنا سؤال
، فإن هذا من اإلحتيال !؟»صىل اهللا عليه وآله«فكيف جاءا يطلبان مرياثه 

                                     
 ٢٩جبحار األنوار  و٢٤٥ وراجع ص٢٢٧ ص١٦ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)١(

 ١٦٣صلتنكابني لسفينة النجاة  و٨٢١ و ٧٦٥صاللمعة البيضاء و ٣٧١ص
 .٩٣صالدرجات الرفيعة و



  ١٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٢٠٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا ..  قلة الدين، والسعي ألكل املال بالباطلوالكذب الفظيع، الدال عىل
 ..»السالمعليه «اهتام خطري هلام وهو يتناقض مع حكم القرآن بطهارة عيل 

ِّ إذا كان عمر قد تابع أبا بكر يف ادعاء أن األنبياء ال يورثون، ومها :ب
أن أبا بكر كاذب آثم غادر ـ كام تقول الرواية ـ فكيف شهدا اآلن : يريان
ال نورث ما تركناه «: قال» صىل اهللا عليه وآله« يعلامن بأن النبي بأهنام

 !؟»صدقة
  : !؟ أم قسمة النظر،سمة اإلرثق

والعباس يف قسمة اإلرث » عليه السالم« أن اختالف عيل :وزعموا
غري متصورة، ألن لعيل سهم امرأته، وللعباس سهمه، إن كان األنبياء 

سم األمر أبو بكر، فلامذا خيتلف عيل يورثون، وإن كانوا ال يورثون وقد ح
 .)١(فال بد أن يكون اإلختالف هو يف قسمة النظر بينهام! والعباس؟
 :ونجيب
 إنام هو يف قسمة اإلرث واملال، وألجل ذلك استشهد  إن الكالم:ألف

ًعمر ـ كام رصحت الرواية ـ عثامن وابن عوف، وسعدا والزبري عىل ما ادعاه 
 ولو كان اخلالف يف قسمة النظر مل يكن عمر .ثونمن أن األنبياء ال يور

 .بحاجة إىل املناشدة املذكورة
                                     

 عن إسامعيل القايض برواية الدارقطني عنه، ١٩٧ ص٦نيل األوطار ج:  راجع)١(
حتفة األحوذي  و١٤٥ ص٦جفتح الباري : وراجع. وعن سنن أيب داود وغريه

 .١٣١ ص٨جعون املعبود  و١٩٤ ص٥ج



  ٢٠١    ..                       والعباس يف عهد عمر ×أموال بنـي النضري بني علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال دليل عىل أن اخلصومة بينهام كانت يف قسمة النظر، فإن ذلك :ب
 .جمرد تربع بال دليل

 ،ً، فإن لعيل سهام بسبب زوجتهإن املرياث واضح:  قول اهليثمي:ج
 ال يرث مع وجود البنت، ن العمال معنى له، أل. والسهم اآلخر للعباس

 الذي نظن أهنم قالوا به ألجل تصحيح موقف أيب بكر ،لبطالن التعصيب
 .»عليها السالم«هنا من إرث فاطمة 

 ..ًفلعل العباس ظن أن له نصيبا يف املرياث، فجاء يطالب به
طاب بأن حقهام يف مرياث النبي  أن يعرفا عمر بن اخل:أو لعلهام أرادا

 ..ثابت» آلهصىل اهللا عليه و«
أو أرادا أن يعرفا الناس بأن عدم ارجاع فدك إنام هو إلرصار احلكام 
عىل حرماهنم منها ال ألاجل عدم ثبوت هذا احلق هلم، ألن هذا احلق ثابت 

 .وهذا هو األقرب واألصوب.. هلم بنص القرآن الكريم
لكن يف رواية النسائي، وعمر بن شبة، من طريق أيب :  قال الشوكاين:د

لبخرتي ما يدل عىل أهنام أرادا أن يقسم بينهام عىل سبيل املرياث، ولفظه يف ا
أريد نصيبي من ابن أخي، : ثم جئتامين اآلن ختتصامن، يقول هذا: آخره

 .)١(..أريد نصيبي من امرأيت الخ: ويقول هذا
                                     

 ١٩٤ ص٥جحتفة األحوذي  و١٤٥ ص٦جلباري فتح ا و١٩٨ ص٦نيل األوطار ج) ١(
السقيفة وفدك  و٣٧٠ ص٢٩جبحار األنوار  و٢٠٦ ص١جتاريخ املدينة : وراجع

 .٧٦٤صاللمعة البيضاء  و٣٠٧ ص٣جرشح معاين اآلثار  و١١٤ص



  ١٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٢٠٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مانعة خلو
عمر بن اخلطاب أخرب  أن :)١(»رمحه اهللا«وقد ذكر العالمة احليل .. هذا

يريان أبا بكر وعمر، كاذبني،  كانا »رمحه اهللا«ًن عليا عليه السالم والعباس أ
 ..ًفان كان ذلك حقا، فهام ال يصلحان للخالفة. آثمني، خائنني، غادرين

والعباس، » عليه السالم«ًوإن كان كذبا، لزمه تطرق الذم إىل عيل 
 جعله يف كام أن عمر نفسه قد! ًفكيف استصلحوا عليا للخالفة بعد ذلك؟

 ..مع أن اهللا تعاىل قد نزهه من الكذب وطهره.. الشورى
ما » عليه السالم«وعيل » رمحه اهللا«وإن كان عمر قد نسب إىل العباس 

 .ال أصل له، تطرق الذم إىل عمر نفسه، ألنه ينسب إليهام الباطل
ًومل نجد عليا اعرتض عىل عمر يف ذلك، وال وجدنا أحدا من  ً

 .. أيب بكر من هذا األمراحلارضين برأ ساحة
إىل الرتافع يف هذه » عليه السالم«بل إن نفس عودة العباس وعيل 

فيها يدل عىل أهنام مل يصدقاه فيام نسبه إىل القضية مع سبق حكم أيب بكر 
 .، من نفي إرث األنبياء»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

  :املعتزيل وحديث الرتافع إىل عمر
، قد »عليه السالم«ً أن العباس وعليا :ىل حديثوقد علق املعتزيل ع

                                     
  .٣٣ص ١ق  ٣ دالئل الصدق ج :راجع) ١(



  ٢٠٣    ..                       والعباس يف عهد عمر ×أموال بنـي النضري بني علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .. )١(ترافعا إىل عمر يف موضوع املرياث
 :بقوله

ًهذا من املشكالت، ألن أبا بكر حسم املادة أوال، وقرر عند العباس «
. أن النبي ال يورث، وكان عمر من املساعدين له عىل ذلك: وعيل، وغريمها

ًكر حياوالن أمرا قد فرغ منه، فكيف يعود العباس وعيل بعد وفاة أيب ب
 !ويئس من حصوله؟

 أن عمر ينقض قضاء أيب بكر، وهذا بعيد، ألن :اللهم إال أن يكونا ظنا
 ..ًعليا والعباس كانا يف هذه املسـألة يتهامن عمر بمامألة أيب بكر عىل ذلك

فكيف !  نسبتامين ونسبتام أبا بكر إىل الظلم واخليانة؟:أال تراه يقول
 .)٢(!ه ينقض قضاء أيب بكر ويورثهام؟يظنان أن
 :ونقول
إن كان هو » رمحه اهللا«والعباس » عليه السالم« إن هدف عيل ً:أوال

إن هذا هو : احلصول عىل فدك، فكالم املعتزيل له وجه، ولكن من قال
 .هدفهام من املطالبة

                                     
السقيفة وفدك  و٢٢٧ و ٢٢٦ و ٢٢٩ ص١٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(

 ١بن شبة جالتاريخ املدينة  و٩٤صالدرجات الرفيعة  و١١٦لجوهري صل
 .١٦٥لتنكابني صلسفينة النجاة  و٧٦٦اللمعة البيضاء ص و٢٠٨ص

 و ٩٤صالدرجات الرفيعة  و٢٣٠ و ٢٢٩ ص١٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ٢(
 .٧٦٦اللمعة البيضاء ص و٩٥



  ١٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٢٠٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.. ًاهلدف منها هو إبقاء موضوع غاصبية فدك حيا يف أذهان الناسبل 
وبني هاشم عن هذا » عليه السالم«بأن سكوت عيل : ، وتعريفناوتعريفهم

األمر طيلة هذه املدة مل يكن عن قناعة بصحة كالم أيب بكر، وال ألهنام 
صىل اهللا عليه «اكتشفا صحة احلديث الذي نسبه أبو بكر إىل رسول اهللا 

ر كام ربام كان يتوقع من أنصار أيب بكر وعم. عن عدم توريث األنبياء» وآله
 .أن يروجوا له
ً إن عمر قد ناقض نفسه يف العديد من املوارد، وخصوصا يف :ًثانيا
فلامذا ال يتوقعون، أو ال حيتملون أن يناقض نفسه يف هذه .. األحكام

ًالقضية أيضا، بعد أن استحكمت له األمور، وثبتت دعائم حكمه، فقد 
 ..ار إنصافه له، وإظه»عليه السالم«أن من املصلحة التقرب إىل عيل : يرى

 :وقد فعل اخللفاء ذلك عرب التاريخ، وال سيام املأمون حتى قال الشاعر
ِد ضحـِان قـُه الزمـأصبح وج َبـِـرد مأمــون هــاشم فدكـَــا   َك ـَ َ ٍ ِ ِ َ َِّ)١( 

غري أن هذه الرواية قد دس فيها الكثري مما يتضمن الطعن عىل عيل 

                                     
 ١٦ جللمعتزيل البالغة رشح هنجو ١٤١ص) ط األعلمي(ديوان دعبل اخلزاعي ) ١(

 ٢٢٥ص) األصل(إحقاق احلق  و٢٣٩ ص٤معجم البلدان ج و٢١٧ص
 السقيفة وفدك  و٣٤٧ ص٢٩بحار األنوار جو ٨٣٨اللمعة البيضاء صو
مستدرك  و١٤٧ ص١٢لتسرتي جلقاموس الرجال و ١٠٧لجوهري صل

لهمداين ل »عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  و١٥٣ ص٨سفينة البحار ج
 .٧٣٧ص



  ٢٠٥    ..                       والعباس يف عهد عمر ×أموال بنـي النضري بني علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» عليه السالم«ًأن عمر ناشد عليا : ، فقد تضمنت»عليهام السالم«والزهراء 
ال نورث، ما : قال» صىل اهللا عليه وآله«والعباس إن كانا يعلامن بأن النبي 

 .تركناه صدقة
 . نعم:فقاال

 !فكيف يعلامن ذلك، ثم يطالبان باإلرث؟
عىل أن تطالب بام يعلم أهنا » عليهام السالم«وكيف يوافق عيل فاطمة 

 !ال حق هلا به؟
 أن أبا بكر وعمر كانا ظاملني :لامن ذلك، فكيف يزعامنوإذا كانا يع

 !َفاجرين يف هذه القضية؟
  !: للرسول أم لعمر؟اإلنتصار

كان : سمعت عيل بن عبد اهللا بن املبارك الصنعاين يقول «:قال العقييل
زيد بن املبارك لزم عبد الرزاق، فأكثر عنه، ثم خرق كتبه، ولزم حممد بن 

د الرزاق، فحدثنا بحديث معمر، بكنا عند ع: فقال فقيل له يف ذلك، ،ثور
 فلام قرأ قول ؛ث الطويليعن الزهري، عن مالك بن أوس بن احلدثان احلد

 : عمر لعيل والعباس
فجئت أنت تطلب مرياثك من ابن أخيك، وجاء هذا يطلب مرياث «

 . »مرأته من أبيهاا
ثك من ابن تطلب أنت مريا: نظروا إىل األنوك يقولا :قال عبد الرزاق

صىل اهللا «رسول اهللا : ال يقولأمرأته من أبيها اأخيك، ويطلب هذا مرياث 



  ١٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٢٠٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !. ؟»عليه وآله
 . عد إليه، وال أروي عنهأ فلم ، فقمت:قال زيد بن املبارك
ض عىل الفاروق فيها، فإنه تكلم بلسان قسمة اال اعرت« :قال الذهبي

 . )١(»الرتكات
فعمر .. بيني العمومة والبنوة، وإالإن عمر إنام كان يف مقام ت« :وقال

مه من كل يوتعظ» صىل اهللا عليه وآله«أعلم بحق املصطفى وبتوقريه 
 . متحذلق متنطع

ـ ان :ن نقول عنكأبل الصواب  ظروا إىل هذا األنوك الفاعلـ  عفا اهللا عنه 
 . )٢(!؟»قال أمري املؤمنني الفاروق: كيف يقول عن عمر هذا، وال يقول

 :ونقول

 لكل ام هنا، وذلك لوضوحهًن بيان العمومة والبنوة ليس رضوريا إ ـ١
 . أحد
 إن بياهنام والتكلم بلسان قسمة الرتكات ال يمنع من اإلتيان بعبارة  ـ٢

 . واحرتامه» صىل اهللا عليه وآله«تفيد توقري رسول اهللا 
                                     

 وسري أعالم ٦١١ ص٢ وميزان اإلعتدال ج١١٠ ص٣الضعفاء الكبري ج: راجع )١(
تفسري القرآن  و١٢٧ ص٢ قسم ٣ ودالئل الصدق ج٥٧٢ ص٩النبالء ج

 ٣جمعجم البلدان  و١٨٧ ص٣٦جتاريخ مدينة دمشق  و٢٠ ص١جلصنعاين ل
 .٤٢٩ص

 .٥٧٢ ص٢سري أعالم النبالء ج )٢(



  ٢٠٧    ..                       والعباس يف عهد عمر ×أموال بنـي النضري بني علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛ إن التكلم بلسان قسمة الرتكات يف غري حمله، ألن العباس ال يرث ـ٣
 ..  التعصيبلبطالن
ال يورث، فال حاجة إىل » صىل اهللا عليه وآله«أن النبي :  إذا صح ـ٤

عون ـ َّوأن املطلوب ـ حسب ما يد سيام التحدث بلسان قسمة الرتكات، ال
 . ًإنه باطل أيضا: وقد قلنا هلم نحن. زعمواهو قسمة النظر، كام 

ه ينترص لرسول  إن زيد بن املبارك ال يعود إىل عبد الرزاق، ألنه رآ ـ٥
لنبي ا عدم توقري  عمر عىلال يرىض من اقدام، و»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

 !! ًوعجيب جدا!! وهذا من ابن املبارك عجيب. »صىل اهللا عليه وآله«
ن الذهبي، وغريه يغضبون لعمر، ويشتمون عبد وأعجب منه أ  ـ٦

، وال »يه وآلهصىل اهللا عل«الرزاق لتوهينه عمر، وال يغضبون لرسول اهللا 
 . »صىل اهللا عليه وآله«له إهانته عمر بسبب يقبلون حتى بانتقاد 

 إهنم يطلبون من عبد الرزاق أن يذكر عمر بألقابه، وال يطلبون من  ـ٧
، مع أن عبد الرزاق تكلم فه اهللا تعاىل هباَّعمر أن يذكر النبي بألقابه التي رش

هذا التوقري ملن أهان رسول اهللا بلسان املنتقد الغاضب، الذي ال يتوقع منه 
فإنا هللا وإنا إليه راجعون، وال حول وال قوة  ـ بنظره ـ »صىل اهللا عليه وآله«

 .إال باهللا العيل العظيم

  : الوقائع ترد األقوال
ال، فإن الوقائع تثبت  أن الوقائع ال تتالءم مع األقو:ونالحظ هنا

 : فالحظ ما ييل ..تنفيهاكر ب يب واألقوال احلريصة عىل تأييد قول أ،اإلرث



  ١٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٢٠٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قد دفعوا احلجر» صىل اهللا عليه وآله«احلكام بعد رسول اهللا إن  :ألف
 .)١(»صىل اهللا عليه وآله«إىل زوجاته » صىل اهللا عليه وآله«يف مسجد النبي 

 .)٢(كام أن خلفاء بني العباس قد تداولوا الربدة والقضيب
 : العلوينيًوقد قال ابن املعتز خماطبا

 اـــداهبــــأهــون بــذبـم جتـكـف    يــبـنـاب الـا ثيـنـن ورثـحـون
 )٣(اــهب م أوىل ــعـو الـن بنـكـول    هــتــنــي بـنـا بـم يـم رحـكـل

 : فأجابه الصفي احليل بقوله
 اــداهبـأهـب ون ــذبــجــم تـكـف    يـبـنـاب الــا ثيــت ورثنـلـوق
 )٤(اـأثواهبـب م ـتـيـظـف حـيـكـف    اءــيـبـورث األنــدك ال يـنـوع

                                     
 ١٢٩ ص٢ قسم ٣ ودالئل الصدق ج١٣٠ و ١٢٩ ص٣تلخيص الشايف ج: راجع) ١(

 . ٣٦٦وهنج احلق ص

 ١٢٩ ص٧ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و١٤٨  و١٤٧ ص٣تلخيص الشايف ج )٢(
 .٢٣٣ ص٢جلقريش ل» عليه السالم«حياة اإلمام الرضا و
 ١٦٧ ص٧جالكامل يف التاريخ  و٢٦٦ ص١ج العرب وديوان املبتدأ واخلرب: وراجع

 .٢٣٧ ص١١ج )ط دار إحياء الرتاث العريب(هاية البداية والن و٤٢١ ص٨وج

 والغدير ١٤٨ ص٣تلخيص الشايف هامش ج:  وراجع٢٩ديوان ابن املعتز ص )٣(
 ١جلكتبي لفوات الوفيات  و٢٤٣ ص١٧جالوايف بالوفيات  و٥٢ ص٦ج

 .٢٣ ص٨جأعيان الشيعة  و٥٩٥ص

= الغدير و ١٤٨ ص٣ تلخيص الشايف هامش ج: وراجع،ديوان الصفي احليل: راجع) ٤(



  ٢٠٩    ..                       والعباس يف عهد عمر ×أموال بنـي النضري بني علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :»رمحه اهللا«وقال الرشيف الريض 

 )١(يب لكم وال الربدـضـقـليس ال    د ردواـــمـحــراث مـــردوا ت

عليه « وقضيبه إىل عيل ،خامتهو ، وحذاءه، وبغلته،كام أهنم دفعوا آلته
 .)٢(»الصالة والسالم

صىل «إذا كان « :قالوعليه فريد ما أورده املعتزيل الشافعي هنا حيث 
عليه « فقد أشكل دفع آلته ودابته، وحذائه إىل عيل ؛ال يورث» اهللا عليه وآله

 وإن كان إعطاؤه ذلك ألن زوجته ،، ألنه غري وارث يف األصل»السالم
 ألن اخلرب قد منع أن يرث ؛ًبعرضة أن ترث لوال اخلرب، فهو أيضا غري جائز

ًمنه شيئا، قليال كان أو كثريا ً« . 
قد غلب  »عليه السالم«ً إعرتض ابن طاووس عىل دعوى أن عليا :ب

 . إن ذلك غري صحيح: العباس عىل أرض بني النضري، وقال
وولده عىل صدقات نبيهم، وترك » عليه السالم«الستمرار يد عيل «

                                     
 ١جلكتبي لفوات الوفيات  و٢٤٤ ص١٧جالوايف بالوفيات  و٥٣ ص٦ج= 
 . ٢٣ ص٨جأعيان الشيعة  و٥٩٥ص

 . ١٤٨ هامش ص٣ وتلخيص الشايف ج٤٠٧ ص١ديوان الرشيف الريض ج )١(

 ١٦ للمعتزيل جالبالغةرشح هنج :  وراجع٢٦٢ ص١مناقب آل أيب طالب ج: راجع) ٢(
 ٧٥٨اللمعة البيضاء صو ١٠٣وهري صلجلالسقيفة وفدك و ٢١٤  و٢٢٤ص

 ١٧١األحكام السلطانية للاموردي ص:  عن١٣٨ ص٢معامل املدرستني جو
 .الرياض النرضة:  عنً ويف هامشه أيضا١٤٧ ص٣تلخيص الشايف ج: راجعو



  ١٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٢١٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عن منازعة عيل، وال ًمنازعة بني العباس هلم، مع أن العباس ما كان ضعيفا
 . »فاء عن املنازعة ألوالد عيل يف الصدقات املذكورةكان أوالد العباس ضع

ان َّبني عباس، يقراروايتني عن قثم وعن عبد اهللا » رمحه اهللا«ثم ذكر 
عليه «لعيل » صىل اهللا عليه وآله« يف إرث رسول اهللا أن احلقب: فيها

 . )١(»السالم
عليه «وجيب أن ال ننسى مدى حرص احلكام عىل كرس شوكة عيل 

، سواء يف  يف ذلك»عليهم السالم« وإبطال قوله وقول أهل بيته، »السالم
، أو الذين »صىل اهللا عليه وآله«ذلك أولئك الذين استولوا عىل تركة النبي 

 . العباسينيوأتوا بعدهم من األمويني أ
  : ال يسرتد فدكا، وال غريها×علي 

عليه «وقد ذكرت الروايات أسباب عدم اسرتجاع أمري املؤمنني 
أيام خالفته، ما كان قد أخذ منهم، ويمكن تلخيص ما ورد فيها » المالس

 :كام ييل

                                     
 ٣جلحاكم لاملستدرك :  وراجع٢٨٥  و٢٨٤ طاووس صالبنالطرائف  )١(

لسيد رشف الدين ل أجوبة مسائل جار اهللاو ٢٩٩صاملراجعات  و١٢٥ص
عليه «خصائص أمري املؤمنني  و٤٩٧ و ٤٩٦ ص٢جهنج السعادة  و١٣٦ص

أسد الغابة  و٤٠ ص١٩جلطرباين لاملعجم الكبري  و١٠٧صلنسائي ل» السالم
 .٣١٧ ص٢٣ وج٥٠٩ ص٧ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٩٧ ص٤ج



  ٢١١    ..                       والعباس يف عهد عمر ×أموال بنـي النضري بني علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إن الظامل واملظلوم كانا قد قدما عىل اهللا عز وجل، وأثاب اهللا  ـ١
ً فكره أن يسرتجع شيئا قد عاقب اهللا عليه غاصبه، ؛املظلوم، وعاقب الظامل
 .)١()»عليه السالم«الصادق اإلمام عن (وأثاب عليه املغصوب 

ملا فتح مكة وقد باع » صىل اهللا عليه وآله«قتداء برسول اهللا  لإل ـ٢
 !ال ترجع إىل دارك؟أيا رسول اهللا، :  فقيل له؛عقيل بن أيب طالب داره

ا أهل بيت ال َّ، إنً وهل ترك عقيل لنا دارا:»صىل اهللا عليه وآله«فقال 
ًنسرتجع شيئا يؤخذ منا ظلام ً. 
 .)٢()»عليه السالم«الصادق اإلمام عن (ا ويل  ملًفلذلك مل يسرتجع فدكا

وهذا ال يتالءم مع ما عرف  ..لكن هذه الرواية تنسب الظلم إىل عقيل
 ..»صىل اهللا عليه وآله« الذي كان حيبه رسول اهللا »رمحه اهللا«عن عقيل 

أو أنه فعل ..  إنه إنام فعل ذلك قبل أن تشمله األلطاف:إال أن يقال
ل أن هيتم ويستجيب للهدايات اإلهلية بمراعاة ذلك بعد إسالمه، وقب
 .أحكام الرشيعة والدين
: يعني(أخذ حقوقنا ممن ظلمنا إال هو يا أهل بيت ال َّ ألن:ويف نص آخر

                                     
سفينة مستدرك  و١٥٥  و١٥٤ وعلل الرشائع ص٢٥١ ص البن طاووسالطرائف) ١(

 . ٨٢٩صاللمعة البيضاء  و٣٩٥ ص٢٩جبحار األنوار  و٣٢٥ ص٧جالبحار 

 آل أيب طالب ومناقب ١٥٥ وعلل الرشائع ص٢٥١ ص البن طاووسالطرائف )٢(
 ١٦٥صالصوارم املهرقة  و٢٣٢ ص١ج) ط املكتبة احليدرية( و ٢٧٠ ص١ج
 .٨٢٩صاللمعة البيضاء  و٣٩٦ ص٢٩جبحار األنوار و
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، ونحن أولياء املؤمنني، إنام نحكم هلم، ونأخذ حقوقهم ممن )إال اهللا
 .)١()»عليه السالم« أيب احلسنعن (ظلمهم، وال نأخذ ألنفسنا 

 خاف عىل احد أن مسألة فدك كانت بالغة احلساسية بالنسبة وغري
 ، فلعل اسرتجاعها يعطي ذريعة لتعديات عىل»عليه السالم«ملناوئي عيل 

وربام حيفز ذلك إىل القيام .. املدى الطويل، ال حاجة إىل اعطائهم املربر هلا
ل، بحملة إعالمية مسمومة، حتمل يف طياهتا الكثري من الشبهات واألضالي

  ..التي ال بد من جتنبها يف تلك الظروف احلساسة.. والشائعات الباطلة
 
 
 
 
 
 

                                     
عيون أخبار  و١٥٥ وعلل الرشائع ص٢٥٢ و٢٥١اووس ص الطرائف البن ط)١(

 ٣٣٧صلطباطبائي ل» صىل اهللا عليه وآله«سنن النبي  و٩٢ ص١جالرضا 
عليه «فضائل أمري املؤمنني  و١٣٦ ص١جعطاردي للمسند اإلمام الرضا و

حياة اإلمام الرضا  و٨٢٩صاللمعة البيضاء  و٤١صبن عقدة ال »السالم
 .٦٣ ص٢جلقريش ل
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   :امساخلالفصل 
 

   :مسار األحداث.. أحداث وتوقعات
  ..إىل غصب فدك.. من حجة الوداع
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  :بداية توضيحية
شهر، كان هناك سلسلة من األحداث، تتابعت يف غضون أقل من ثالثة أ

أحدمها يريد حفظ : لكل منها دوره القوي يف توضيح معامل الرصاع بني خطني
واآلخر يريد أن .. الدين، وتثبيت دعائمه، وتوطيد أركانه، وتشييد بنيانه

يستفيد من هذا الدين، ويستأثر لنفسه بكل ما يمكنه احلصول عليه، عىل 
 ..» رضعيهالشد ما تشطرا«: أو. »ًاحلب حلبا لك شطره«: قاعدة

وقد بذل النبي والويص صلوات اهللا عليهام وعىل آهلام أعظم اجلهد يف 
..  وال سيام فيام يرتبط باإلمامة،حفظ أساس الدين، وإماطة كل أذى عنه

يف جلب التي كانت حمور طموح أهل األطامع الذين يبذلون أقىص اجلهد 
 ..املنافع، واإلستئثار باملناصب واملواقع

ًا إمجاال هلذين املسارين، يف اجلزء الثامن عرش من كتابنا نأرشوكنا قد 
وقد رأينا أن نورده .. »صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم 

 :مع بعض التقليم، والتطعيم، فنقولهنا 
  : ـ يف حجة الوداع١

ًـ وفقا للتوجيهات واألوامر اإلهلية ـ » صىل اهللا عليه وآله«لقد بذل النبي 
ًدا يرمي إىل حتصني أمر اإلمامة، بالتأكيد والنص عليها بمختلف األساليب جه
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ًقوال، وعمال، وترصحيا، وتلميحا، وكناية، وإشارة، ورسا، وجهرا، : البيانية ً ً ً ً ً
 . .وما إىل ذلك

وكان الفريق الطامع والطامح ـ وهم قريش ـ يسعون إىل إحباط هذه 
 ..ارصهتا، وإبطال آثارهااملساعي، والتشكيك يف تلك البيانات وحم

وقد اجتهت األمور نحو التصعيد يف األشهر الثالثة األخرية من حياته 
ونحن نذكر هنا سبعة مفاصل . ، بصورة قوية وحاسمة»صىل اهللا عليه وآله«

 :يف هذه الفرتة بالذات، فنقولظهرت أساسية وشاخصة، 
يف يوم عرفة، يف حجة كان أول مفصل هام وحساس وأسايس، 

عليه « إىل إبالغ إمامة عيل »صىل اهللا عليه وآله«بادر النبي لوداع؛ حيث ا
 الناس من كل الذي جيتمع فيه للناس، يف موسم احلج هذا، »السالم

 يف صعيد نتمعوجيمن خمتلف البالد، واألجناس، والفئات واملستويات 
يهم، يتوب علواحد، يظهرون التوبة والندم، وجيأرون بالدعاء هللا تعاىل بأن 

 ..يتقبل منهمو
هم ما أمره اهللا تعاىل ِّ أن خيطبهم، ويبلغ»صىل اهللا عليه وآله«فأراد 
لام انتهى إىل احلديث عن اإلمامة واألئمة، تصدى له الفريق بتبليغه، ف

 القريش الطامح، ليفسد عليه تدبريه، وليمنعه من القيام بام أمره اهللا سبحانه
ا إىل حد مل يعد للحارضين املحيطني ، فصاروا يقومون ويقعدون، وضجوبه
 .»صىل اهللا عليه وآله« جمال لسامع كالمه »صىل اهللا عليه وآله«به 

 . كام توحي به ظواهر األمور،ولعلهم قد ظنوا أهنم نجحوا فيام أرادوه
صىل اهللا عليه «فإن النبي .. ًولكن احلقيقة هي العكس من ذلك متاما
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ولكنه يريد .. ن اخلالفة عىل كل حالأهنم سوف يغتصبو:  كان يعلم»وآله
ِّوأن ال يمكنهم من التشكيك يف .. ِّأن يعرف األجيال إىل يوم القيامة ذلك

 ونصبه هلذا ، هبا، ويف النص عليه»عليه السالم«أحقية أمري املؤمنني عيل 
 ..األمر من قبل اهللا ورسوله

ذا األمر،  فإن اخلطة النبوية كانت ترمي إىل التأكيد عىل ه:وألجل ذلك
وفضح الذين يريدون أن يتخذوا من التظاهر بالدين والتقوى ذريعة إىل 

 ..مآرهبم
 يف هذا املوقف بالذات، يف »صىل اهللا عليه وآله« لهوقد حتقق ذلك 

 وهو عرفة وأجل مناسبة عامة وهي احلج، وأفضل األزمنة ـ ،أقدس البقاع
 .كان الرشيعةًيوم عرفة ـ وهم يؤدون فريضة عظيمة، وركنا من أر
 .»لبيك اللهم لبيك« :وهم حمرمون هللا تعاىل، جيهرون بتلبية النداء اإلهلي

 ، وباملكيته،»لبيك ال رشيك لك لبيك«يعلنون اعرتافهم بوحدانيته ثم 
 ويقفون يف »..إن احلمد والنعمة لك وامللك« وبنعمته وفواضله وسلطانه

، واإلستغفار، وطلب َّهم هلم إال الدعاءوال أحد املشاعر املعظمة، 
واإلجتهاد يف احلصول عىل رضاه لكي يستجيب .. احلاجات من اهللا تعاىل

 . هلم، ويكون معهم
 أنه رغم أمر اهللا تعاىل :ًنعم، ويف هذا املوقف بالذات ظهر للناس مجيعا

، لكي ال »صىل اهللا عليه وآله«هلم بأن ال يرفعوا أصواهتم فوق صوت النبي 
 يشعرون، صاروا يضجون إىل حد أهنم أصموا الناس، حتبط أعامهلم وهم ال

، وصاروا »صىل اهللا عليه وآله«ًفال يستطيع أحد أن يسمع شيئا من كالمه 
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 .. يقومون ويقعدون الخ
ومحل الناس، الذين أتوا من كل حي وبلد وقبيلة، يف قلوهبم هذه 

وشاق، الذكرى املرة، معهم إىل بالدهم، التي يعودون إليها من سفر طويل 
هلم عام رأوه يسأويتلهف من يستقبلهم لوفيه أخطار االمراض والتعديات، 

، وأرشف »عليه السالم«أو سمعوه من أفضل البرش، وأكرم األنبياء 
مل يره الكثريون منهم إال هذه املرة اليتيمة، وسيموت الذي املخلوقات، 

ز يشء ب هؤالء كأعو بعدها، وتبقى ذكراه يف قل»صىل اهللا عليه وآله«
 .عليهم، وأثمنه عندهم

بعد أن ً للناس دائام بحزن، وأسى، ومرارة،  ذلكاال بد أن ينقلوو
 ال »صىل اهللا عليه وآله« تهأن صحاب:  هلم أمر عجيب وغريب، وهواتضح

 .يوقرون نبيهم األعظم، واخلاتم، وال يطيعونه
  : ـ غدير خم٢

د حاسبنا أنفسنا،  لق:وربام يمكن هلم أن يعتذروا للناس، ويقولوا هلم
وندمنا عىل ما بدر منا، فإهنا كانت هفوة عابرة، وقد اعتذرنا، وقبل رسول 

 ..  عذرنا»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
 »صىل اهللا عليه وآله«استجدت أمور قبل وفاته  أنه قد :ثم يزعمون هلم

مامة األئمة، فأعاد األمر أمر اإل عن »صىل اهللا عليه وآله«أوجبت أن يعدل 
 ..شورى بني املسلمني

وقد جيدون من طالب اللبانات، ومن عبيد الدنيا، من يرغب يف 
ال تقبلوا : تصديق مزاعمهم هذه، فجاءت قضية غدير خم لتقول للناس
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 . أمثال هذه األعذار
 بمجرد أن انقضت مراسم »صىل اهللا عليه وآله«وذلك ألن رسول اهللا 

احلجيج العائد إىل بالده قبل أن  وخرج مع !!ومل يزر البيتاحلج، ترك مكة 
 . يف الطرقات إليهايتفرقوا

 ليعودوا معه إىل ،وكان رؤوس هؤالء الطامعني والطاحمني يرافقونه
املدينة، وبقي يف مكة والطائف، ويف كل هذا املحيط أنصار هؤالء 

ً شيئا فشيئا عن املناطق التي تدين هلم بالوالء، ها هم يبتعدونو.. وحمبوهم ً
صىل اهللا عليه «ا غري قادرين عىل اإلقدام عىل أية إساءة للرسول وأصبحو

 مواجهة عرشات األلوف، وهم بضع عرشات يعجزون عنألهنم .. »وآله
من األفراد، فإن مجاهريهم يف مكة وما واالها مل يأتوا، ولن يستطيعوا أن 

 ..يأتوا معهم
مرة له بلزوم  غدير خم، نزلت اآليات اآل»صىل اهللا عليه وآله«فلام بلغ 

عها هتديد رصيح ألولئك م، و من جديدإنجاز املهمة التي كلفه اهللا تعاىل هبا
بأن استمرار اللجاج والعناد سوف يعيد األمور إىل نقطة الصفر : املعاندين

ُوإن مل تفعل فام بلغت رسالته﴿ َ َ ََ َ ََ َّ َْ ِ ْ َ َ ْ ْ َّ  يعني أنه مستعد أي أن ذلك، )١(﴾..ِ
أو قد ينزل هبم للدخول معهم يف حرب طاحنة، كحرب بدر وأحد، 

فاضطر هذا الفريق املناوئ، .. العذاب، كام جرى لبعض األمم السالفة
 . ، واالنحناء أمام العاصفة، ولو إىل حنيوالطامح، والطامع، إىل السكوت

                                     
 . من سورة املائدة٦٧اآلية ) ١(
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 يف غدير »المعليه الس« إمامة عيل »صىل اهللا عليه وآله«َّوبلغ النبي 
، حتى »عليه السالم«خم، وتظاهر ذلك الفريق بالطاعة، وقدم البيعة لعيل 

 ..ل مؤمنبخ بخ لك يا عيل، لقد أصبحت موالي وموىل ك: قال له أحدهم
 أم أهنا !؟ًانحناء أمام العاصفةًأيضا وال ندري إن كانت هذه البخبخة 

 ! الترصيح هباِّجاءت لتعرب عن حرسة وأمل، وعن أمور أخرى ال نحب
  : ـ جتهيز جيش أسامة٣

، للخروج من هذا املأزقهذا الفريق ًبقي مفتوحا أمام قد ولكن الباب 
 »صىل اهللا عليه وآله« صحيح أن النبي :يمكن أن يقول هؤالء للناسإذ 

ولكن ..  يف غدير خم، وقد بايعناه، وبخبخنا له»عليه السالم«ًنصب عليا 
 يعدل عن قراره »صىل اهللا عليه وآله«ته استجدت أمور بعد ذلك جعلقد 

 ، املأمونون، املطيعون،هذا، واهللا عىل ما نقول وكيل، فإننا صحابته املحبون
 . عىل ما يأمرنا به
 نفسه يستقيل »عليه السالم«ً إن هذه األمور جعلت عليا :أو يقولون
 ًاآثارهلا ًوقد رست شائعة هبذا املضمون فعال، وتركت .. (من هذا األمر

 ). كام تقدمحتى عىل اجتامع السقيفة نفسه
 ال م أهن:فجاءت قضية جتهيز جيش أسامة، لتبني بالفعل ال بالقول

، حتى مع إرصاره عليهم، »صىل اهللا عليه وآله«يطيعون أمر رسول اهللا 
 جيش أسامة، ويلعن من يفوالترصيح بغضبه منهم، فهو يأمرهم باخلروج 

رصون عىل رفض اخلروج معه، يتخلف عن ذلك اجليش، ولكنهم ي
من أن حيدث له » صىل اهللا عليه وآله«ويتعللون بأهنم خيافون عىل النبي 
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 . وهذا يزيد يف يقني الناس بنوايا هؤالء..حدث يف غيبتهم
 بأهنا خطأ فرضته حمبتهم :ًولكنهم قد يعتذرون عن هذه املخالفة أيضا

ًتكن ناشئة عن روح خوفهم عليه، ومل شدة  و،»صىل اهللا عليه وآله«له 
 .متمردة، أو غري مبالية
 :فجاءت قضية

  : ـ الصالة بالناس٤
، فاحتلوا »صىل اهللا عليه وآله« اغتنموا فرصة مرض رسول اهللا فقد

صىل اهللا «أهنم هم املؤهلون ملوقعه عىل مكانه يف إمامة الصالة، ربام ليؤكدوا 
من خيلف النبي  من بعده، وليجعلوا ذلك ذريعة الدعاء أن »عليه وآله

ر سائ يف إمامة الصالة هو الذي ينبغي أن خيلفه يف »صىل اهللا عليه وآله«
 ..األمور

َّوقد يدعي بعضهم، أو يدعي هلم حمبوهم ََّ صىل اهللا عليه « أن النبي :َ
 . هو الذي أمرهم بالصالة، أو أهنم أخربوه فريض»وآله

ًهذا أيضا،  أبطل تدبريهم »صىل اهللا عليه وآله«ولكن رسول اهللا 
َّوحوله إىل إدانة هلم، وصار سبة عليهم، وذلك بمجيئه ـ رغم مرضه ـ  َّ

فعزل أبا .  وشخص آخر»عليه السالم«عيل : رجلني، مهاًحمموال عىل عاتق 
 .بكر عن الصالة، وصىل مكانه

ً مل يكتف بنفي أن يكون قد أمر أحدا بالصالة »صىل اهللا عليه وآله«فهو 
َّبصالة من صىل، بل قرن عدم رضاه هذا، بعدم الرضا ترصيح مكانه، أو بال

وقطعها عليه،  حني جاء وعزله بنفسه، ويف وسط صالته، ،بالفعل واملامرسة
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» وآلهعليه صىل اهللا «وأبطلها، ألهنا كانت صالة مفروضة عىل النبي 
ويدلنا عىل ابطاهلا نفس حتول االمامة .. والناس، ومل يأذن اهللا ورسوله هبا

من دون مانع يمنع ابا بكر من االمتام سوى .. »وآلهعليه صىل اهللا «بي إىل الن
لكي ال يعتذر أحد بأن .. له» وآلهعليه صىل اهللا «ما ذكرناه من عزل النبي 

َّ مقبال آثره وقدمه»صىل اهللا عليه وآله«أبا بكر حني رأى النبي  ً.. 
م عىل ما ال َّ قد بني أن أبا بكر أقد»صىل اهللا عليه وآله«وبذلك يكون 

َّ له فيه، إما من حيث فقدانه لرشائط إمامة الصالة، أو من حيث إن يف  حق
 رسول اهللا له أن يمثلًاألمر رسا أعظم من ذلك، وهو اإلعالن بأنه ليس 

له التصدي ، وأنه ال حيق  يف أي موقع من مواقعه»صىل اهللا عليه وآله«
السرت عليه لو تصدى، لسكوت ول ال جماللمقام الذي يرشح نفسه له، بل ل

حتى لو كان ذلك من موجبات حلوق  ،ولو ملثل إمامة مجاعة يف صالهتم
 .الرضر به، ولو بأن تنطلق الشائعات والتكهنات يف غري صاحله

ً أن هناك أمرا عظيام أوجب :وذلك يدل عىل َّ، وجرده من حقوقه، ذلكً
 !؟فام هو ذلك األمر العظيم يا ترى

د هناك حاجة إىل تفهيم الناس أن رشائط إمام  أنه مل تع:وبذلك يظهر
اجلامعة ـ وهي العدالة، وصحة القراءة، ونحو ذلك ـ ختتلف عن رشائط اخلالفة 
واإلمامة، إذ ال حتتاج إمامة اجلامعة يف الصالة إىل العلم، وال إىل العصمة، أو 

ًالشجاعة، وال إىل أن ال يكون بخيال أو جافيا  النصب من كام أهنا ال حتتاج إىل. ً
املعصوم، وال غري ذلك من أمور كثرية ذكرهتا اآليات والروايات، ونصت عىل 

 ..»صىل اهللا عليه وآله«أهنا ال بد منها يف اإلمامة واخلالفة لرسول اهللا 
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  : ـ إن الرجل ليهجر٥
من أيب بكر قد إىل الصالة  بأن املبادرة :ًوربام يعتذرون عن ذلك أيضا

ومل يقصد وبقصد نيل ثواب اجلامعة، مة طوية، جاءت عن حسن نية، وسال
 ..»صىل اهللا عليه وآله«هبا اإلساءة إىل رسول اهللا 

 هو الذي »صىل اهللا عليه وآله«ولعل عدم اإلستئذان يف ذلك منه 
يظن أن األمور تصل إىل هذا أبو بكر ، ومل يكن »صىل اهللا عليه وآله«أغضبه 

 .عاىل من هذا اخلطأ غري املقصوداحلد، وال شك يف أنه قد استغفر اهللا ت
لتؤكد عدم صحة أمثال هذه اإلعتذارات  :فجاءت القضية التالية

ًكتفا ودواة، لكي يكتب هلم » صىل اهللا عليه وآله«فقد طلب النبي ، ًأيضا
.. )١(إن الرجل ليهجر أو غلبه الوجع: ًكتابا لن يضلوا بعده، فقال عمر

                                     
 وصحيح ٢١ص ورس العاملني ٦٢ وتذكرة اخلواص ص٣٥٩اإليضاح ص) ١(

 ١١٥ ص٢ وج٢٢  و٢١ ص١ وج١٧٣  و٥ ص٤ وج٦٠ ص٣البخاري ج
 ٤٣٨ ص٥ ج: وراجع٣٦١ ص١٠ وج٥٧ ص٦واملصنف للصنعاين ج

الغيبة للنعامين :  وراجع٤٩٨ ص٢٢ جاألنواربحار  و١٠٧واإلرشاد للمفيد ص
 ١٠٢  و١٠١ ص٨ وفتح الباري ج٢٩٨ ص١٤دة القاري ج وعم٨٢  و٨١ص

 ١ وامللل والنحل ج٥٩ ص٥والبدء والتاريخ ج ٢٢٧ ص٥والبداية والنهاية ج
 ٣ وتاريخ األمم وامللوك ج٢٤٤ ص٢ جالطبقات الكربى البن سعد و٢٢ص
 ١ وأنساب األرشاف ج٣٢٠ ص٢ والكامل يف التاريخ ج١٩٣ و ١٩٢ص
=  ١٦٤ ص٢خ اخلميس جـ وتاري٥١ص ٦ ورشح النهج للمعتزيل ج٥٦٢ص
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اللة، وأرصح يف التعبري عن جرأة فجاءت هذه الكلمة لتكون أوضح يف الد
، وعن مدى تصميمهم عىل »صىل اهللا عليه وآله«هؤالء عىل رسول اهللا 

حتقيق طموحاهتم، والوصول إىل أطامعهم، وعن املدى الذي يمكن أن 
ك نتهوعن احلرمات التي يمكن أن ت.. تصل إليه ترصفاهتم يف هذا اإلجتاه

 ..من أجل ذلك
 أن :حني طلب يف مرض موته» ليه وآلهصىل اهللا ع«حيث إن النبي 

يأتوه بكتف ودواة، إنام أراد أن حيرجهم يف اللحظة األخرية، ليظهروا 
 ..للناس عىل حقيقتهم

ُّ فإن عىل الناس أنفسهم أن يعدوا لألمر عدته، وأن ال ،وبعد ذلك
 .تغرهم اإلدعاءات الباطلة، واإلنتفاخات الفارغة

ًقد فتح بابا يستطيع الداخل فيه أن » صىل اهللا عليه وآله«وبذلك يكون 
يصل إىل كنه األمور، ولو بعد مرور األحقاب والدهور، التي تنأى باحلدث 

 .عن املشاهدة، ومتعن يف إهبامه

                                     
 ٣٥٥ و ٣٢٥ و ٣٢٤ص ١ ومسند أمحد ج٧٥ ص٥وصحيح مسلم ج= 

عرب وديوان املبتدأ واخلرب  وال٢٧٣ وهنج احلق ص٣٤٤ ص٣والسرية احللبية ج
 ١ ق٣ ودالئل الصدق ج١٨٢ و ١٨١ ص١ وحق اليقني ج٦٢ص ٢ ق٢ج

لنص  وا٣٥٣ص واملراجعات ٦  و٣ ص٣ والرصاط املستقيم ج٧٠ ـ ٦٣ص
 .١٦٣ و ١٤٩صجتهاد واإل
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  :÷ ـ اهلجوم على الزهراء ٦
ولعلهم يعتذرون حتى عن مثل هذا األمر العيص عن اإلعتذار، 

قصودة، يف ساعة فوىض ً لقد كانت هذه أيضا هفوة منا غري م:فيقولون
مشاعرية غري حممودة، وقد عضنا ناب الندم ألجل ما صدر، وأكلتنا نريان 

» صىل اهللا عليه وآله«احلرسة بسبب ما بدر، فبادرنا إىل اهللا باإلستغفار، وللنبي 
َّباإلعتذار، فقبل عذرنا، ومات وهو راض عنا، ومحلنا للناس وصاياه، وعرفنا  َّ

األمور قد تغريت، وجاء ما أوجب نقض اهلمم، وفسخ أن : نواياه، وأخربنا
 .العزائم، فيام يرتبط بالبالغ الذي كان يف يوم الغدير

هجومهم عىل بيت  فجاءت قضية أخرى أوضح وأرصح، وهي
من إهانة » عليها السالم«، واقتحامه، وما حلقها »عليها السالم«الزهراء 

كل األقنعة، بل  تسقطفوظلم، واعتداء بالرضب، وإسقاط اجلنني، 
تالشت، واهرتأت، ومتزقت، وأصبحت أوهى وأكثر حكاية ملا وراءها 

 ..، لو كان ثمة ما هو أوهى منهحتى من بيت العنكبوت
ًخصوصا مع ترصيح القرآن بطهارة هذه السيدة املظلومة املعصومة، 

 بأن من آذاها »صىل اهللا عليه وآله«وبوجوب مودهتا، ومع ترصيح الرسول 
 .. اهللا، وهي ابنته الوحيدة، وسيدة نساء أهل اجلنةفقد آذى

 يف ساعة دفنها ألبيها، وبالتحديد فوق قاموا هبجومهم هذا عليهاوقد 
 .قربه الرشيف، ويف مسجده

 وجرعوها الغصص، وساموها أشد ،ثم منعوها من البكاء عىل أبيها
 .األذى
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ْ غضبها عليهم وهجرهتم إىل أن م»عليها السالم«فأعلنت  َ َ اتت، َ
 .ًوأوصت أن تدفن ليال، ومل ترض بحضورهم جنازهتا

  : ـ غصب فدك٧
إن  لعن اهللا الشيطان، :وقد يعتذر هؤالء للناس البسطاء، فيقولون

 قد أدهش عقولنا، وحري ألبابنا، »صىل اهللا عليه وآله«موت رسول اهللا 
فاندفعنا بحسن نية، . وأصبحنا نخاف من الذل الشامل، والبالء النازل

 قبل أن زمام املبادرةالمة طوية لتدبري األمر، ولدفع الفتنة، ولإلمساك بوس
ينفرط العقد، ويضيع اجلهد، فوقعنا يف اهلفوات، وارتكبنا اخلطيئات، فها 

، ورمنا »عليها السالم«نحن نعرتف ونعتذر، وقد سعينا السرتضاء الزهراء 
 .طلب الصفح منها، ولكنها مل تقبل

 يعني أننا ال نصلح للمقام الذي اضطلعنا به، بل غري أن ما صدر منا ال
 ..نحن أهل له وزيادة، وقادرون عىل القيام بأعباء املسؤولية فيه

َّكون آخر مسامر يدق يف نعش ما يدعونه يلغصب فدك، فجاء 
ألنفسهم من الفالح والصالح، ألنه أبدل الشك باليقني، وأسفر الصبح 

أن هؤالء يفقدون حتى : ظهرلذي عينني، ورصح الزبد عن املخض، و
ليدل داللة قاطعة عىل  يتوىل شؤون األمة، وملنأبسط السامت واملواصفات 
 ً.قهراو  عنوةأن مقام خالفة النبوة قد أخذ

 أن هؤالء الطاحمني والطامعني، واملعتدين والغاصبني، :ولنفرتض
، ومل »عليها السالم«أهنم أكرموا الزهراء : أنكروا ذلك كله، وزعموا

مل » صىل اهللا عليه وآله«أن النبي : يرضبوها، ومل يسقطوا جنينها، وزعموا
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، وجلأوا إىل التشكيك يف سند النص املثبت »عليه السالم«ينص عىل عيل 
، أو التشكيك يف داللته، أو حاولوا التشكيك يف »عليه السالم«إلمامة عيل 

واملجازات، كل القرائن والدالالت والترصحيات، والكنايات، واحلقائق 
 .»عليه السالم«يف اآليات والروايات املثبتة إلمامته 

ً لنفرتض ذلك، فإن باب املعرفة يبقى مفتوحا عىل مرصاعيه ..نعم
 . من خالل قضية فدك بالذات،لكل األجيال، عرب األحقاب واألزمان

: ًلقد أراد هؤالء أن يأخذوا فدكا، ليقولوا للناس بالفعل قبل القول
، وأن »صىل اهللا عليه وآله«ّين يتبوؤون منصب خالفة الرسول إهنم هم الذ

ًقد أصبح هلم أيضا، بحكم كوهنم خلفاءه،  »صىل اهللا عليه وآله«ما كان له 
فلهم احلق يف أن يترصفوا فيام كان يترصف فيه، والذي كان من شؤونه 

 ..أصبح من شؤوهنم
ًاألعمق أثرا، ًواختاروا فدكا هلذا األمر؛ ألهنا هي األوضح داللة، و

 بالذات، وزوجة »صىل اهللا عليه وآله«ألهنا يف يد بنت الرسول األعظم 
 . الرجل الذي يناوئونه، ويواجهونه

 إذا كانت :فإن مرت هذه املبادرة بسالم، فإن الناس سوف يقولون
صىل « نفسه، وبنت رسول اهللا »عليه السالم«ًسلطة هؤالء قد طالت عليا 

 !؟ة، فامذا عسى يمكن لغريهم أن يفعل مبارش»اهللا عليه وآله
 منها، بعد »عليها السالم«فاستولوا عىل فدك، وأخرجوا عامل الزهراء 

صىل اهللا عليه «والترصف فيها يف حياة رسول اهللا هلا، سنوات من متلكها 
 .متذرعني بحجج واهية، ال تسمن وال تغني من جوع.. »وآله
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ام كان منهم من العدوان عليها ب» عليها السالم«ومل تطالبهم الزهراء 
ورضهبا، وإسقاط جنينها، ألن غاية ما يمكن أن ينتج عن ذلك هو 

وإظهار األسف، واملديح والثناء الكالمي، إزجاؤهم الكالم املعسول، 
 ..واصطناع حاالت من التواضع، وهضم النفس واإلستعطاف

 ..  أهنم بذلك قد أدوا قسطهم للعىل:ويرى الناس البسطاء
ف يكون املعتدون سعداء لتحويل القضية برمتها إىل قضية وسو

 . شخصية، ختضع ألمزجة األفراد وألخالقياهتم
وربام ال خيطر عىل بال الكثري من الناس القضية األساس التي كانت 

 .السبب يف اندفاعهم للعدوان
أن هذا ال يكفي، بل ال بد من معاقبة ًأيضا وقد ال يدور بخلدهم 

 ال يصلح ملقام اإلمامة واخلالفة، وأن الفظائع،ن يرتكب هذه املجرم، وأن م
 عن املقام الذي اغتصبه إىل صاحبه الرشعي، وهو أمري عليه أن يتخىل

 .»عليه السالم«املؤمنني عيل بن أيب طالب 
 عىل موضوع العدوان »عليها السالم«وألجل ذلك أبقت الزهراء 

ومل ترش إليه يف . واإلحتجاجًعليها بعيدا عن األخذ والرد، وعن احلجاج 
كام أهنا مل تستجب الستدراجاهتم هلا فيه، بل أبقت عىل خطبتها يف املسجد، 

 ،موقفها الغاضب والرافض، لكل بحث ومساومة إال بعد اإلعرتاف باحلق
 . وبعد إرجاعه إىل أهله

وقد حافظت عىل هذا املوقف إىل أن حلقت برهبا، ليبقى ذلك العدوان 
ًجدان الناس، بعيدا عن األيدي العابثة، التي تريد إسقاط تأثريه، ًماثال يف و
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 .بصورة أو بأخرى
 الذين اغتصبوها هو داللتها عىل :والذي حصل من خالل قضية فدك

 مسؤولية، ومن إىل آخر حلظة، أبسط الرشائط التي تؤهلهم ألدنىيفقدون 
دماء الناس، كام هذه الرشائط املفقودة، رشط األمانة، فهم غري مأمونني عىل 

 . »عليها السالم«أظهره فعلهم بالسيدة الزهراء 
وغري مأمونني عىل أعراضهم، كام أوضحه هتكهم حلرمة بيتها، وهي 

 . ًخري للمرأة أن ال ترى رجال وال يراها رجل: التي تقول
وغري مأمونني عىل أموال الناس، كام أوضحه ما صنعوه يف فدك، ويف 

 ..مرياثها
 عىل دين الناس ألهنم خيالفون أحكامه عىل رغم وغري مأمونني

وغي مأمونني عىل أخالقهم، ويف تربيتهم، ألن . تذكريهم هبا، وبياهنا هلم
حني أرادوا إحراق .. ووشت ببالغ قسوهتم. ّأفعاهلم دلت عىل ذلك فيهم

 »ام السالمعليه«إهنم احلسنان !! حتى األطفال، وأي أطفال
صىل اهللا عليه «ل ودماء وعرض رسول اهللا فإذا كانوا ال حيفظون أموا

 !؟، فهل حيفظون دماء وأعراض وأموال الضعفاء من الناس العاديني»وآله
وإذا كانوا جيهلون حكم اإلرث؛ فقد علمتهم إياه السيدة الزهراء 

 . »عليها السالم«
 فقداهنم ألدنى وبعد التعليم، والتذكري، فإن إرصارهم يدل عىل

 .دلدرجات األمانة والع
 أهنم يريدون إقامة العدل، وحفظ :ِّفهل يمكنهم بعد ذلك كله ادعاء
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الدماء، واألعراض، واألموال، وتعليم الناس دينهم، وتربيتهم، وبث 
 !؟فضائل األخالق فيهم، وغري ذلك

 فإهنم يفقدون املعرفة بأبده البدهييات يف اإلسالم، :ومن جهة أخرى
ا عليه «رة التالية من خطبتهاويكفي للتدليل عىل ذلك أن نذكر الفق

ً، حني بلغها اجتامع القوم عىل منعها فدكا، فدخلت عىل أيب بكر، »السالم
 :وهو يف حشد من املهاجرين واألنصار، وقالت

 !؟رثيإ أغلب عىل ،هيا املسلمونأ
 لقد جئت !؟يبأرث أباك وال أ أيف كتاب اهللا ترث ، قحافةيبأبن ا يا

 ! ً فرياًشيئا
:  إذ يقول!؟ ونبذمتوه وراء ظهوركم،تركتم كتاب اهللا ٍأفعىل عمد

َوورث سليامن داوود﴿ ُ َ َ َُ َ ْ َُ َ ِ﴾)١(. 
َفهب يل من لدنك ﴿: فيام اقتص من خرب حييى بن زكريا إذ قال :وقال ُ َّ ِِ ْ َ َ
ًوليا ّ ِ َ، يرثني ويرث من آل يعقوبَ ْ ْ َُ ُ َُ َ َِ ِ ِِ ِ﴾)٢(. 

َوأولو األرحام بعضهم أوىل﴿: وقال ُْ ْ َ َ ْ ََ ُْ ُْ ُ ِ َ ِ ببعض يف كتاب ْ َ ِ ِ ٍ ْ َ  .)٣(﴾اهللاِِ
ُيوصيكم ﴿: وقال ُُ ِ يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثينياهللاُِ ِْ َ َْ ُ ُْ ِّ َ ِْ ِ ِِ َ َُّ َ َ﴾)٤(. 

                                     
 . من سورة النمل١٦اآلية ) ١(
 . من سورة األحزاب٦ و ٥اآليتان ) ٢(
 . من سورة األنفال٧٥اآلية ) ٣(
 . من سورة النساء١١اآلية ) ٤(
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ًإن ترك خريا﴿: وقال ْ ََ ََ ً الوصية للوالدين واألقربني باملعروف حقاِ ّ ْ ْ ُ َْ ْ َ َ َِ ِ ِ ُِ َ ْ ََّ ِ َِ ِ َ عىل َ َ
َاملتقني ِ َّ ُ﴾)١(. 

فخصكم أرحم بيننا،  ، والرث من أيبأوال  ،ن ال حظوة يلأ :وزعمتم
 !؟ منهايبأخرج أاهللا بآية 
  !؟هل ملتني ال يتوارثانأن إ :م هل تقولونأ

 !؟هل ملة واحدةأنا وأيب من أأولست 
 !؟علم بخصوص القرآن وعمومه من أيب وابن عميأنتم أأم 

 تلقاك يوم حرشك، فنعم احلكم اهللا، ،فدونكها خمطومة مرحولة
 ..مد، واملوعد القيامة، وعند الساعة خيرس املبطلونوالزعيم حم

 ما كان أيب رسول اهللا ،سبحان اهللا :أليب بكر» عليها السالم«ثم قالت 
بل كان ! ًوال ألحكامه خمالفا، ً عن كتاب اهللا صادفا»صىل اهللا عليه وآله«

 عليه بالزور، وهذا ً أفتجمعون إىل الغدر اعتالال.ثره، ويقفو سورهأيتبع 
، ً عدالً هذا كتاب اهللا حكام،عد وفاته شبيه بام بغى له من الغوائل يف حياتهب

َيرثني ويرث من آل يعقوب﴿:  يقول،ً فصالًوناطقا ْ ْ َُ ُ َُ َ َِ ِ ِِ ِ﴾)٢(. 
َوورث سليامن داوود﴿: ويقول ُ َ َ َُ َ ْ َُ َ ِ﴾)٣(. 

                                     
 . من سورة البقرة١٨٠اآلية ) ١(
 . من سورة األحزاب٦ و ٥اآليتان ) ٢(
 . من سورة النمل١٦اآلية ) ٣(
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قساط، ورشع من الفرائض واملرياث، وجل فيام وزع من األ  عزَّوبني
 يزال التظنأزاح به علة املبطلني، وأناث، ما ذكران واإلباح من حظ الأو

 واهللا ، فصرب مجيلًمراأنفسكم أ كال بل سولت لكم .والشبهات يف الغابرين
 .)١(املستعان عىل ما تصفون
 :وخالصة القول

 أخذ موقعه، :تعني» صىل اهللا عليه وآله«إن اخلالفة عن الرسول 
 دينها، وتربيتها تربية صحيحة والتصدي ملهامته، التي هي تعليم األمة

 وقيادهتا إىل شاطئ األمان، وحفظها من أعدائها، ،وصاحلة، وتدبري أمورها
.. وقيادة جيوشها، والقضاء واحلكم فيام اختلفوا فيه، بحكم اهللا ورسوله

 ..وما إىل ذلك
فإذا كان من جيلسون يف موقعه، وينتحلون مقامه، ال يعرفون هذه 

ِّوكيف يعلموهنا أحكام .. كيف استحقوا إمامة األمةاألحكام البدهيية، ف
الدين، ورشائع اإلسالم، وفيها ما هو دقيق وعميق، وال يعرفه إال األقلون، 

 !؟وكان مما يقل اإلبتالء به، وهو بعيد عن التداول
، يلهج هبا الكبري والصغريوإذا كانوا ال يعرفون هذه اآليات القرآنية، 

                                     
 ومواقف ٢٣٥ ـ ٢٢٠ ص٢٩ جاألنوار وبحار ١٤٩ ـ ١٣١اإلحتجاج ص) ١(

 واألنوار ١٥١ ـ ١٤١ وبيت األحزان ص٤٦٨ ـ ٤٥٩ ص١الشيعة لألمحدي ج
 ـ ١٢٧ وجممع النورين ص٦٩٤ واللمعة البيضاء ص٣٠١ ـ ٢٩٣العلوية ص

١٣٤. 
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 !؟رآن، ويستخرجون هلم دقائقه وحقائقهِّفكيف يعلمون الناس الق
 يف »عليها السالم«وإذا كانوا بعد التعليم والبيان من قبل الزهراء 

خطبتها هذه بالذات، قد عجزوا عن التعلم، فكيف يمكن هلم التصدي 
 !؟لرشح معاين القرآن، واستكناه أرساره

هي وإذا كانوا قد عرفوا وأرصوا عىل خمالفة أمر اهللا تعاىل، فأين 
عدالتهم الالزمة هلم يف أبسط األشياء، واملطلوب توفرها يف كل مسلم 

 !؟»صىل اهللا عليه وآله«ًومؤمن، فضال عمن يتبوأ منصب خالفة رسول اهللا 
وأين هي األمانة عىل دين اهللا، وعىل أموال املسلمني، وعىل مصاحلهم 

 !؟وشؤوهنم
ائية، فكيف وإذا كانوا هم الذين يظلمون الناس يف أحكامهم القض

 !؟نتوقع منهم أن حيكموا بالعدل يف سائر أفراد األمة
وإذا كانوا هم الطرف يف الدعوى، والسبب يف املشكالت، فكيف 

 !؟يكونون هم احلكام والقضاة فيها
 ويظلمونه قبل إدالئه باحلجة، ،وإذا كانوا يرضبون طرف الدعوى
 اإلدالء بحجته، عىلأحد سواها وقبل سامعها منه، فكيف نتوقع أن جيرؤ 

 !؟ويقدم أدلته
وإذا كان هذا الظلم جيري عىل أقدس إنسان عىل وجه األرض، وهو 

، والتي يرىض اهللا لرضاها، ويغضب »صىل اهللا عليه وآله«بنت رسول اهللا 
لغضبها، فكيف يكون حال الناس العاديني الذين ال قداسة وال موقع هلم، 

عنهم بأن اهللا يرىض لرضاهم، أو  »صىل اهللا عليه وآله«ومل خيرب النبي 
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 ..!؟يغضب لغضبهم
وإذا كانوا قد فعلوا ذلك جلهلهم بأحكام القضاء، فكيف صح أن 

 !؟يتصدوا هلذا املقام الذي هو للعارف بالقضاء
ًفعلوا ذلك جتاهال وتعمدا لرتك ما جيب عليهم، فأين هي وإذا كانوا  ً

 البدهييات، وأوضح  أليس اشرتاطها فيه من أبده!؟العدالة يف القايض
 !؟الواضحات

 أن هؤالء يفقدون الرشائط األساسية :فقضية فدك إذن أوضحت
لإلمامة واخلالفة، وال يصلحون لتويل شؤون أحد من البرش، حتى 

 وتكون قيمة ذلك هذا !؟أوالدهم، فكيف يتولون شؤون األمة بأرسها
 !السافروالعدوان الظاهر 
ي يفقدوهنا ليست رشائط معقدة،  أن هذه الرشائط الت:والالفت هنا

وال حيتاج اإللتفات إليها، وإدراك صحتها، ولزوم توفرها إىل دراسة 
 . وتعمق، وال إىل أدلة وبراهني، وثقافة ومعارف

بل يكفي إلدراك لزومها يف احلاكم، وكذلك ملعرفة فعلية وجودها 
غري  بل أي إنسان، حتى لو كان غري مسلم،َّفيمن يدعيها، أدنى التفات من 

ًموحد أيضا؛ ألن من البدهييات األولية لدى البرش أن من يتصدى إلنجاز  ِّ
 .. أمر، ال بد أن يملك القدرة واخلربة الكافية فيه

ًوال بد أيضا أن يكون أمينا عىل ما . وهو ما نسميه هنا بعلم الرشيعة ً
 ..اؤمتن عليه، فال حييف، وال خيون، وال يظلم فيه

 :نقول: ًوأخريا
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 أن اإلنسان قد يسهو عن بعض األحكام حتى البدهيية، وقد :رتضلنف
ًيصدر حكام جائرا أحيانا بسبب غفلة، أو نزوة هوى عرضت، ولكن حني  ً ً
يعود إىل نفسه، ويتهيأ له من ينقذه من غفلته، وجيد الواعظ القريب، 
واملؤدب اللبيب الذي خالف هواه، وامتثل أوامر مواله، فإنه يثوب إىل 

 .. ويستيقظ من غفلته، ويتوب إىل ربهرشده، 
ولو  إن مل يكن ذلك الذنب من الكبائر، وال يرض ذلك يف صفة العدالة،

كان يرض هبا، فإن عودته إىل الطريق املستقيم تصلح ما فسد، وتعيد األمور 
 ..إىل نصاهبا

ان كان ثمة ،  من غفلتهمولكن هؤالء القوم ليس فقط مل يستيقظوا
ا عىل اتباع اهلوى بعد البيانات الواضحة، واحلجج بل هم أرصوغفلة؛ 

الصاحلة، ومل يراعوا أية حرمة، ومل يقفوا عند واملوعظة ة حينصالالئحة، وال
 حتى حدود املراعاة العرفية، واملجامالت العادية، وهذا خلل ،أي حد

 . ًأخالقي كبري، ال يبقي جماال إلغامض النظر عن اخلطأ العارض
وحممي برشيعة الغاب، وبقانون القوة الغاشمة، بل هو خطأ مفروض 

، و يكادأمفقود األخالق  إىل أن عنرص :األمر الذي يشري.. والقهر والظلم
، فكيف بمن يكون من مجلة وظائفه ًهو عنرص هام ورضوري للناس مجيعاو

تطهري النفوس، وتربية األمة عىل األخالق احلميدة، وغرس الفضائل يف 
 .. !؟حو كامالهتاالنفوس، وهدايتها ن

 أهنم يستحقون أن يكونوا يف موقع رسول اهللا :َّفإن هؤالء يدعون
 . ، وأن يقوموا بوظائفه، ويضطلعوا بمهامته»صىل اهللا عليه وآله«
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، »صىل اهللا عليه وآله«ًوقد بني اهللا سبحانه طرفا من وظائف النبي 
ًهو الذي بعث يف األميني رسوال﴿: فقال ُْ َ ِّ َِّ ُ ِ َ ََّ َ َ ْمنهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم  ُِ ُ َ ْ ْ َ ْ ِِّ ِِّ َ ْ َْ َِ ِ َ ُ ُ

ٍويعلمهم الكتاب واحلكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني ِ ُّ َ ُ ُ ٍُ َ َ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ْ ِّْ َ َ َ َ َُ َْ ِ ْ َ ُ﴾)١(. 
وبذلك تكون فدك قد حسمت األمور، وكشفت احلقيقة ـ كل احلقيقة 

 .وأدياهنمًللبرش مجيعا، وبمختلف فئاهتم وطبقاهتم، ومذاهبهم،  ـ
ًويبقى الباب مفتوحا أمام الناس كلهم، ليعرفوا الظامل من املظلوم، 
واملحق من املبطل، واملحسن من امليسء، حتى لو مل تكن هناك نصوص، أو 

َويأبى ﴿َّكانت، وادعوا أهنم ال يؤمنون هبا،  َْ َ إال أن يتم نوره ولو كره اهللاَُ ْ َ ُِ َ َ َ َّ ُُ ِ َ َّ ِ
َالكافرون ُ ِ َ  .قدون، واحلاسدون، واحلا)٢(﴾ْ

  :تعين اخلالفة.. فدك
تعاقبت عليها األيدي، . »عليها السالم«وبعد غصب فدك من الزهراء 

من املسائل احلساسة عرب التاريخ، الفئات املختلفة وأصبحت  وتداولتها
وصارت متثل ميزان احلرارة، الذي يعطي اإلنطباع عن طبيعة العالقة بني 

وشيعتهم، فكانت تارة تؤخذ  »م السالمعليه «احلكام وبني أهل البيت
 ..منهم، وتارة ترد إليهم

بل صارت من العناوين الكبرية لقضية اإلمامة، كام تظهره النصوص 
 .التالية وغريها

                                     
 . من سورة اجلمعة٢اآلية ) ١(
 . من سورة التوبة٣٢اآلية ) ٢(
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  :والرشيد ×اإلمام الكاظم 
 : قال الزخمرشي

ً اخذ فدك: »عليهام السالم«هارون الرشيد يقول ملوسى بن جعفر كان 
  . حتى ألح عليه،بىليك، فيأعحتى أردها 

  . ال آخذها إال بحدودها:»عليه السالم«فقال 
  ! وما حدودها؟:قال
  .إن حددهتا مل تردها ،يا أمري املؤمنني :قال
 .  بحق جدك إال فعلت:قال
  . أما احلد األول فعدن:قال

  .يهه : وقال،فتغري وجه الرشيد
  . واحلد الثاين سمرقند:قال

  .ربد وجههاف
  . الثالث أفريقية واحلد:قال

  . هيه: وقال،فاسود وجهه
  . والرابع سيف البحر مما ييل اخلزر وأرمينية:قال

  . جمليسيف فتحول ء، فلم يبق لنا يش:قال الرشيد
 .نني إن حددهتا مل تردهاأ : قد أعلمتك:»عليه السالم«قال موسى 
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 .)١(..، واستكفى أمره حييى بن خالد الخفعند ذلك عزم عىل قتله
  :هدي العباسيوامل ×إلمام الكاظم ا

 املهدي دخل عىل قد »عليه السالم«كان اإلمام الكاظم : وقبل ذلك
 !ما بال مظلمتنا ال ترد؟: .. فرآه يرد املظامل، فقالالعبايس، 

 !.. وما ذاك يا أبا احلسن؟:فقال املهدي
 .َّيا أبا احلسن، حدها إيل: فقال له املهدي :إىل أن قال
ا جبل أحد، وحد منها عريش مرص، وحد منها سيف  حد منه:فقال

 .البحر، وحد منها دومة اجلندل
 ! كل هذا؟:فقال له
ِ نعم، يا أمري املؤمنني، إن هذا كله مما مل يوجف عىل أهله رسول :قال

 . بخيل وال ركاب»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
 .)٢(وأنظر فيه.  كثري:فقال

                                     
  ٤٨ وج٢٠١ و ٢٠٠ ص٢٩ وبحار األنوار ج٤٣٥ ص٣مناقب آل أيب طالب ج) ١(

 .٢٩٤ واللمعة البيضاء ص١٢٤ وجممع النورين ص١٤٥ و ١٤٤ص
 ٤٨ جاألنوار وبحار ٤٠٥ ص٧ ورشح أصول الكايف ج٥٤٣ ص١الكايف ج) ٢(

 ٢٨٣ ص٥ وجممع البحرين ج٤١٤ ص٢والربهان ج ١٥٧ و ١٥٦ص
 ٢٧٦ ص٥ وج١٥٥ و ١٥٤ ص٣نور الثقلني جو ٥٢٥ ص٩والوسائل ج

 .٢٩٣واللمعة البيضاء ص
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  : لثالباب الثا
 

  .. السقيفةسياسات أفرزتها
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  :الفصل األول
 

  ×ال حاجة لنا مبصحف علي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ١٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٢٤٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٢٤٣                                                  .. ×ال حاجة لنا مبصحف علي : الفصل األول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  :القرآن جيمع ×علي 
 :قالوا

، ونكث العهود  وقلة وفائهمغدر الناس، »عليه السالم«فلام رأى عيل 
 التيه، وعصيان أمر  يفموالعقود، وعدم وفائهم بمقتضيات البيعة، وذهاهب

 وأقبل عىل ،لزم بيته.. املنصوص عليه اهللا ورسوله، وعدم اطاعتهم إمامهم
، وكتب  فكتبه عىل تنزيله، يؤلفه وجيمعه، فلم خيرج حتى مجعه كلهالقرآن

 ..، والتفسري والتأويل، وغري ذلكالناسخ واملنسوخ
 . أن اخرج فبايع:فبعث إليه أبو بكر
 فقد آليت بيمني أن ال أرتدي برداء إال ،ين مشغولإ :فبعث إليه

 . وأمجعهالقرآنللصلوات حتى أؤلف 
 أنه أرسل إليه مرتني، فيجيبه بنحو ذلك، فأرسل إليه :ويف الروايات(

 .)١()ًيف الثالثة قنفذا، ثم ذكرت حديث اإلحراق
 .وختمه ،)واحد(فجمعه يف ثوب 

                                     
 ٣نور الثقلني ج و٣٠٧ ص٢تفسري العيايش ج و٢٣١ ص٢٨بحار األنوار ج) ١(

 .٤٣٤ ص٢ ج)تفسري(والربهان  ٣٣٧ ص٥غاية املرام ج و١٩٩ص
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 سول اهللاثم خرج إىل الناس وهم جمتمعون مع أيب بكر يف مسجد ر
 :  بأعىل صوته»عليه السالم«فنادى  ،»صىل اهللا عليه وآله«

» صىل اهللا عليه وآله « إين مل أزل منذ قبض رسول اهللا،أهيا الناس«
 حتى مجعته كله يف هذا الثوب، فلم ينزل اهللا عىل القرآن ثم ب، بغسلهًمشغوال

ت منه آية إال  إال وقد مجعتها كلها يف هذا الثوب، وليسالقرآننبيه آية من 
 .  وعلمني تأويلها،»عليه وآلهاهللا صىل «وقد أقرأنيها رسول اهللا 

 . عندنا مثله، ال حاجة لنا به:فقالوا
ًفنبذوه وراء ظهورهم واشرتوا به ثمنا قليال {وهو يتلو . (ثم دخل بيته ِ ِ َِ ً ََ ْ َِ ْ َ َ ُ ََ َ ْ َِ ُ ُ ُ َ
َفبئس ما يشرتون ُ َ ْ َ َ َ ْ ِ َ{)٢())١(. 

جاءهم بالقرآن » عليه السالم« أنه :ر الغفاريويف نص آخر؛ عن أيب ذ
صىل اهللا عليه « ملا قد أوصاه بذلك رسول اهللا ،وعرضه عليهمالذي مجعه 

، فلام فتحه أبو بكر خرج يف أول صفحة فتحها فضائح القوم، فوثب »وآله
 . وانرصف»عليه السالم« فال حاجة لنا فيه، فأخذه ،يا عيل اردده :عمر وقال

ً  إن عليا: فقال له عمرـ للقرآن ً وكان قارياـد بن ثابت ثم أحرضوا زي
 وفيه فضائح املهاجرين واألنصار، وقد رأينا أن ، بالقرآنناجاء» عليه السالم«

                                     
 . من سورة آل عمران١٨٧اآلية ) ١(
 ٢ وكتاب سليم ج١٠٧ ص١ج) ط دار النعامن( و ٢٠٧ ص١اإلحتجاج ج) ٢(

جممع  و٤٠ ص٨٩ وج٢٦٦ و ٢٦٥ ص٢٨ جبحار األنوار و٥٨٣ ـ ٥٨١ص
 .١٠٦صبيت األحزان  و٣١٦ ص٥غاية املرام ج و٩٧ و ٩٦النورين ص
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 . للمهاجرين واألنصارًا ونسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك،نؤلف القرآن
  عىل ماالقرآن فإن أنا فرغت من :هلمفأجابه زيد إىل ذلك، ثم قال 

 !س قد بطل كل ما عملتم؟ ألي، الذي ألفهالقرآن وأظهر عيل ،سألتم
 ! فام احليلة؟:قال عمرثم 

 . أنتم أعلم باحليلة:قال زيد
 ما حيلته دون أن نقتله ونسرتيح منه، فدبر يف قتله عىل يد :فقال عمر
 ).وسيأيت رشح ذلك ( فلم يقدر عىل ذلك،خالد بن الوليد

 القرآن أن يدفع إليهم »عليه السالم« ً سأل عليا،فلام استخلف عمر
 الذي كنت قد القرآن إن جئت ب،يا أبا احلسن: فيحرفوه فيام بينهم، فقال

 .جئت به إىل أيب بكر حتى نجتمع عليه
 ليس إىل ذلك سبيل، إنام جئت به إىل أيب ، هيهات:»عليه السالم«فقال 

 كنا عن هذا غافلني، أو اَّ إن:بكر لتقوم احلجة عليكم، وال تقولوا يوم القيامة
 . ما جئتنا به:تقولوا
 . الذي عندي ال يمسه إال املطهرون واألوصياء من ولديالقرآنن إ
 . فهل إلظهاره وقت معلوم:عمرله قال ف

مل  إذا قام القائم من ولدي، يظهره وحي، نعم:»عليه السالم«عيل فقال 
 .)١(صلوات اهللا عليهعليه الناس عليه، فتجري السنة به 

                                     
   =  ٢٢٨ و ٢٢٥ ص١ج) امنـط دار النع( و ٣٦١ و ٣٦٠ ص١اج جـاإلحتج) ١(
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  :القرآن أول من مجع ×علي 
عىل ًمجعه أوال  القرآن، مجع أول من» عليه السالم«ًال شك يف أن عليا 

عليه صىل اهللا «ثم مجعه بعد وفاته .. »صىل اهللا عليه وآله«عهد رسول اهللا 
حقائق هامة حول  «:وقد ذكرنا ذلك مع مصادره يف كتابنا.. مبارشة» وآله

 .» الكريمالقرآن
» عليه السالم«ًا طرفا مما ذكرناه هناك حول مجع عيل ونحن نذكر هن

 :، فنقولالقرآن
 .)١(القرآن أول من مجع »عليه السالم«نه إ :قال املعتزيل

 ،القرآنما أحد من هذه األمة مجع « : قال»عليه السالم«عن أيب جعفر و

                                     
 وكتاب ٣٦٠ ص٢األنوار النعامنية ج و٤٣ و٤٢ ص٨٩األنوار ج وبحار= 

 ٧ وج١٢٩ ص٥وج ٤٣ ص١الصايف ج و٥٨٢ و ٥٨١ ص٢سليم بن قيس ج
وراجع بصائر . ٦١ ص١مكيال املكارم ج و٢٢٦ ص٥نور الثقلني ج و١٠٠ص

 .٩٩ وبحر الفوائد ص١٩٦الدرجات ص
مناقب اإلمام أمري املؤمنني : وراجع. ٢٧ ص١رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(

 ٤٢٢لشريازي صلكتاب األربعني  و٢٩٢ ص١لكويف جل» عليه السالم«
لشريواين ل» عليهم السالم«مناقب أهل البيت  و١٤٩ ص٤١بحار األنوار جو

أسد  و١٣٧لطباطبائي صل يف اإلسالم القرآن و١ ص١الصايف ج و٢٠٠ص
 .٢٢٤ ص٣الغابة ج
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 .)١(»صىل اهللا عليه وآله «إال ويص حممد
 .)٢(وكان قد مجعه عىل ترتيب النزول

م أمري املؤمنني السيف اإلصنف أن أول من :  الصحيح:وقال البعض
 !!)٣(ّ، مجع كتاب اهللا جل جالله»عليه السالم«عيل 

أنه مجع : ّما ادعى أحد من الناس« :»عليه السالم«وعن أيب جعفر 
وما مجعه، وحفظه كام أنزل إال عيل بن أيب .  كام أنزل إال كذابالقرآن

 .)٤(»طالب، واألئمة بعده

                                     
 ٥ والوايف ج، عنه٤٨ ص٨٩ جبحار األنوار و٤٥١ ص٢تفسري القمي ج) ١(

تفسري أيب و. )اهلامش (٣٦٦ ص١ً عنه أيضا، والرصاط املستقيم ج٢٧٤ص
 .٧٢٧ ص٥نور الثقلني ج و١٠٣محزة الثاميل ص

عن  ١٩٥ و ١٧١ ص١ج) ط دار الفكر(و  ٧٢ ص١جللسيوطي اإلتقان  :راجع) ٢(
 ١٨٥وتاريخ اخللفاء ص ٣٣٥ ص١١سبل اهلدى والرشاد جو ،ابن أيب داود

وتأسيس )  هامش٢٩ و ٢٨الذيل ص (٤ العظيم البن كثري جالقرآنوتفسري 
 ١الصايف ج و٤٧ ص٩باري جفتح ال و٣١٦  و٣١٧الشيعة لعلوم اإلسالم ص

 .١٢٨ ص١٢جامليزان  و١٣٧ و ١٣٤لطباطبائي صل يف اإلسالم القرآن و١ص
 ٢٣٣نفس الرمحن يف فضائل سلامن ص و٣٨ص) ط قم( و ٢معامل العلامء ص) ٣(

 ٤ وج٨٩ ص١أعيان الشيعة ج و٣٠ و ٢٥لتربيزي صلمرآة الكتب و
 .٥٩٨ص

=  ١٥ و ٢٠ ص١هان ج والرب٢٢٨ ص١ والكايف ج١٩٣ بصائر الدرجات ص)٤(
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  :’ يف عهد النيب القرآن مجع ×علي 
كان قد مجع القرآن يف عهد » السالمعليه «ومما يدل رصاحة عىل أنه 

ما نزلت عىل رسول اهللا آية من  ..«: »عليه السالم«الرسول، ما روي عنه 
وعلمني تأويلها، وتفسريها، . القرآن إال أقرأنيها، وأمالها عيل؛ فكتبتها بخطي

 .)١(»..خوناسخها ومنسوخها إل
                                     

 ٥نور الثقلني ج و٢٠ ص١الصايف ج و٣١٢ ص٥رشح أصول الكايف جو= 
ط دار الزهراء سنة (و  ٢٤٣ و ٢٤٢والبيان آلية اهللا اخلوئي ص ٤٦٤ص

والوايف  ٢٣٩ ص١رشف الدين احلسيني جلتأويل اآليات  و٢٢٣ص) ١٣٩٥
، ٣٧٣ ص٢كنز العامل ج: وراجع. ١٣٠ ص٧٦، كتاب احلجة، باب ٢ج
 .١٢ ص٢ ج)هبامش املستصفى(فواتح الرمحوت و

 ١٨٣ص) ط أخرى( و ١٠٦ص) ط النجف(و  ٩٩ كتاب سليم بن قيس ص)١(
 ٢١٨ص) ١٤٠٤منشورات األعلمي سنة (و  ١٩٨وبصائر الدرجات ص

وسائل و ٢٨٤ ص١ وكامل الدين ج٢٥٧اخلصال ص و٦٤ ص١الكايف جو
 )اإلسالميةدار ط ( و ٢٠٧ و ٢٠٦ ص٢٧ ج)مؤسسة آل البيتط (الشيعة 

بحار و ٢٣٥املسرتشد صو ١٩٦حتف العقول ص و١٥٣ و ١٥٢ ص١٨ج
 ٩٩  و٤١ ص٨٩ج و١٣٩ ص٤٠ وج٢٧٥ ص٣٦ وج٢٣٠ ص٢ج األنوار

 ١٣٨لتوين صلالوافية  و٤٨ ص١شواهد التنزيل جو ٢٢٣ ص١واإلحتجاج ج
تفسري و ٢٢٢الفوائد املدنية والشواهد املكية صو ٢٧األصول األصيلة صو

= كنز  و٣١٨ ص١نور الثقلني ج و١٩ ص١الصايف جو ٢٥٣ ص١العيايش ج
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ً؛ ألخرجت هلم مصحفا، ثنيت يل الوسادة لو :»عليه السالم«وعن عيل 
 .)١(»صىل اهللا عليه وآله«ّكتبته، وأماله عيل رسول اهللا 

  :’ بعد الرسول القرآن جيمع ×علي 
أبو العالء العطار، ومن النصوص الدالة عىل مجعه فور وفاته، ما رواه 

ّأن النبي «: عن عيل بن رباح: باإلسنادواملوفق خطيب خوارزم، يف كتابيهام، 
 ؛ فألفه، القرآنبتأليف » عليه السالم«ًأمر عليا » صىل اهللا عليه وآله«

 .)٢(»وكتبه
عليه صىل اهللا «بل قد يدل هذا النص عىل أن ذلك كان يف عهد النبي 

 .نفسه» وآله
                                     

مصباح البالغة  و١٦ ص١ جالقرآنوالربهان يف تفسري  ٢٧ ص٢الدقائق ج= 
وصول  و٢٥٨ ص٣الرصاط املستقيم ج و٣٢٧ ص١ج) مستدرك هنج البالغة(

 ١٤٣ و ١٦ ص١جامع أحاديث الشيعة جو ٥األخيار إىل أصول األخبار ص
كتاب األربعني و ٣٠٠ر واملوازنة صاملعيا و١٤٤ ص٧هنج السعادة جو
 القرآن والتمهيد يف علوم ٣٠٦ ص٢رشح أصول الكايف جو ٣٠٩لشريازي صل

 .، عن بعض من تقدمالقرآنكذوبة حتريف أ و، عنه٢٢٩ ص١ج
بحار و ٣٢٠ ص١ج) ط املكتبة احليدرية(و  ٤١ ص٢ مناقب آل أيب طالب ج)١(

 .٥٢ ص٨٩ج و١٥٥ ص٤٠ج األنوار
 بحار األنوارو ٣٢٠ ص١ج) ط املكتبة احليدرية(و  ٤١ ص٢طالب جمناقب آل أيب ) ٢(

 .٥٩٨ ص٤ وج٨٩ ص١أعيان الشيعة ج و٥٢ ص٨٩ج و١٥٥ ص٤٠ج
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نده، بأن يتسلم القرآن الذي ع» صىل اهللا عليه وآله «ّوقد أمره النبي ..هذا
صىل اهللا  «وأن جيمعه، وقد كان يف الصحف، واجلريد، والقرطاس، يف بيته

َخلف فراشه، حتى ال يضيع، كام ضيع التوراة، واإلنجيل» عليه وآله ِّ ُ. 
: يف ثوب أصفر، ثم ختم عليه يف بيته، وقال» عليه السالم«فجمعه عيل 

 ..ال أرتدي حتى أمجعه
 .)١(»..ليه بغري رداء، حتى مجعه؛ فيخرج إكان الرجل ليأتيه ..« :قال

 .)٢(».. من قلبهالقرآنفكان أول مصحف مجع فيه « :زاد البعض

                                     
 ٤٥١ ص٢ وتفسري القمي ج٥٢ وراجع ص٤٨ ص٨٩ جبحار األنوار:  راجع)١(

 ٣٦الربهان ص  ومقدمة تفسري٧٢٦ ص٥نور الثقلني جو ٤٠ ص١الصايف جو
اإلتقان : وراجع. ٣٩٩ ص١ جمع البحرينجم و٢٦٤ ص٢واملحجة البيضاء ج

 ٦٤ و ٤٥ و ٤٤ للزنجاين صالقرآنوتاريخ ، ٢٧٤ ص٥، والوايف ج٥٧ ص١ج
كذوبة أ و١٦ ص٢٠ وعمدة القاري ج١٠٦ و ٨٤ لألبياري صالقرآنوتاريخ 

فتح الباري : وراجع.  وعن املصاحف للسجستاين، عنه١٧ صالقرآنف يحتر
 .٤١ ص٢شوب جآ واملناقب البن شهر١٠ ص٩ج

لسيد اخلوئي ل القرآنالبيان يف تفسري و ٣٦ ص١شواهد التنزيل ج:  راجع)٢(
 ٣٠ والفهرست البن النديم ص٨٤ لألبياري صالقرآنتاريخ  و٥٠٣ص

رشح إحقاق احلق  و٣١٦ و ٣١٧وتأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم ص
 ٥٩٨ ص٤ وج٨٩ ص١أعيان الشيعة ج و٥٢٧ ص١٧ ج)امللحقات(
 .٧ ص١لنجفي جل »عليهم السالم«ت موسوعة أحاديث أهل البيو



  ٢٥١                                                  .. ×ال حاجة لنا مبصحف علي : الفصل األول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(بستة أشهر» صىل اهللا عليه وآله«نه مجعه بعد موت النبي إ :وقيل
عليه «فهناك أحداث عديدة جرت يف تلك الفرتة كان عيل .. وهذا بعيد

ًحارضا وناظرا، ومؤثرا فيها» السالم ً ً. 
، ثم ختلفه القرآن أن ال يرتدي رداء حتى جيمع :»عليه السالم «هحلفو
، ثم عتاب عمر له عىل ختلفه عن بيعة أيب بكر، قد ذكر يف مصادر هليجمع

 .)٢(ًأخرى أيضا

                                     
 ٣١٩ ص١ج) ط دار النعامن( و ١٤١ و ١٤٠ ص٢املناقب البن شهرآشوب ج) ١(

 ٤ وج٨٩ ص١أعيان الشيعة ج و٥١ ص٨٩ وج١٥٥ ص٤٠بحار األنوار جو
 .٥٩٨ص

 ١نساب األرشاف جأ ويف هامشه عن ٤٥٠ ص٥ املصنف لعبد الرزاق ج)٢(
 ٣ستيعاب جاإلو: عوراج ٣٨ و ٣٧ ص١شواهد التنزيل جو ٥٨٧ص
 ٤٢تاريخ مدينة دمشق ج و٣٣٨ ص٢بن سعد جالالطبقات الكربى  و٩٧٤ص
 ١٧جالوايف بالوفيات  و٦٣٧ ص٣لذهبي جلتاريخ اإلسالم  و٣٩٩ و ٣٩٨ص
 ١أعيان الشيعة ج و٤٠٨ ص٢ينابيع املودة جو ٥٧٩هنج اإليامن ص و١٦٧ص
وكنز  ٦٧ ص١ وحلية األولياء ج٣٥٥ ص٣حياة الصحابة جو ٥٩٧ و ٨٩ص

 ١٢٨ ص١٣ وج٥٨٨ ص٢ج) ط مؤسسة الرسالة(و  ٣٧٣ ص٢العامل ج
 عن أيب نعيم، وعن ٤١ ص٢ ومناقب آل أيب طالب ج١٨٥وتاريخ اخللفاء ص
:  وراجع٣١٦  و٣١٧ وتأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم ص،اخلطيب يف األربعني

بحار  و٢٣٨لشريازي صلكتاب األربعني  و٢٨١ و ٩٨ ص١جحتجاج اإل



  ١٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٢٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من أنه صلوات اهللا :وهذه الروايات تفرس لنا بشكل واضح ما ورد
بثالثة »  وآلهصىل اهللا عليه «ّوسالمه عليه، قد مجع القرآن بعد وفاة النبي

  .)١(أيام
 أنه بدأ مجعه يف األيام الثالثة األوىل، أو أنه الف القرآن :فإن املقصود

ورتبه ونسقه ونظمه، » وآلهعليه صىل اهللا «الذي كان خلف فراش النبي 
.. وكان فيه الناسخ واملنسوخ، واملحكم واملتشابه. .ومجعه يف خيط واحد

 ..»ه السالمعلي«وغري ذلك مما تضمنه مصحف عيل 
 يف ثالثة القرآنكتب قد ، »عليه السالم«  أنه:إذ يبعد أن يكون املقصود

 حفظه، كام أنه: إال عىل سبيل االعجاز، وال يمكن أن يكون املقصودأيام، 
 .ً، ألنه كان حافظا له منذ بدء نزوله)٢(يقوله البعض

                                     
 ٤٣ ص١٣جامع أحاديث الشيعة ج و٤١٩ ص٢٩ وج١٩١ص ٢٨األنوار ج

 .٢٥٤ ص١٨ وج٥٢٧ ص١٧ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق و
 وتاريخ ٢١٥ و ٢١٤ ص١ألوائل للعسكري جا و٣٠ الفهرست البن النديم ص)١(

ومقدمة  ٥٩٨ ص٤وج ٨٩ ص١عيان الشيعة جأ و٨٤ لألبياري صالقرآن
 ٦٢ صالقرآن حتريف كذوبةأو. ٣٩٩صتفسري فرات و ٣٧تفسري الربهان ص

موسوعة  و٥٤٥ ص١عن بعض من تقدم، وعن املصنف البن أيب شيبة ج
لسيد ل القرآنعلوم  و٧ ص١لنجفي جل» عليهم السالم«أحاديث أهل البيت 

 .٢٤٩ ص٢٣بحار األنوار ج:  وراجع.٢١صحممد باقر احلكيم 
 .٧١ني ص عن تاريخ القرآن لعبد الصبور شاه١٦كذوبة حتريف القرآن صأ:  راجع)٢(



  ٢٥٣                                                  .. ×ال حاجة لنا مبصحف علي : الفصل األول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :×مواصفات مصحف علي 
عليه «صحف عيل بميزات كانت ملوالنصوص وقد رصحت الروايات 

ًن عليا كتب يف مصحفه تأويل إ: وغريه» رمحه اهللا«قال املفيد ، فقد »السالم
 .)١(بعض اآليات، وتفسريها بالتفصيل

سته بمصحف يوقال هذا الشيخ اجلليل حول املصحف املوجود، ومقا
 .»عليه السالم «أمري املؤمنني

، »ليه السالمع«ًولكن حذف ما كان مثبتا يف مصحف أمري املؤمنني ..«
ًوذلك كان ثابتا، منزال، و. من تأويله، وتفسري معانيه، عىل حقيقة تنزيله ن إً

 املعجز، وقد سمي تأويل القرآن كالم اهللا تعاىل، الذي هو ةمل يكن من مجل
ُوال تعجل بالقرآن من قبل أن يقىض إليك وحيه {: قال تعاىل. ً قراناالقرآن ْ َ ْ ْ َ ْ َُ ْ َُ َ ْ َ ِْ َ ْ َ ِ ِ ِ َ َ

ْوقل  ُ ًرب زدين علامَ ْ ِ ِ ْ ِِّ  .)٣(»ً قرآناالقرآن؛ فسمى تأويل )٢(}َ
 قدم املكي عىل املدين، واملنسوخ عىل الناسخ، ووضع :ًوقال املفيد أيضا
 .)٤(كل يشء منه يف حمله

                                     
عيان أ و٤٨ صالقرآنتاريخ :  الرسوية، راجعسائلرشاد، وامل عن املفيد يف اإل)١(

 .عرجي، عن عدة الرجال لأل٨٩ ص١الشيعة ج
 .طه من سورة ١٤٤اآلية  )٢(
، عنه ٩٩وبحر الفوائد ص ٨١ص) ط دار املفيد(و  ٥٥ أوائل املقاالت ص)٣(

 .١٧تفسري شرب صو
 .٧٤ ص٨٩بحار األنوار ج و٧٩املسائل الرسوية صو ٢٢٥ّ عدة رسائل للمفيد ص)٤(



  ١٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٢٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًال، مشتمال عىل َمَوا الكتاب كِحرضُولقد أ «:»عليه السالم«وعن عيل  ً
خ، واملنسوخ، مل يسقط منه حرف التأويل والتنزيل، واملحكم واملتشابه، والناس

ألف، وال الم؛ فلام وقفوا عىل ما بينه اهللا، من أسامء أهل احلق والباطل، وأن 
 .)٢(»..ال حاجة لنا فيه:  ما عهدوه، قالوا،)١(ص نقرِظهُذلك إن أ

أن مصحف عيل، كان عىل ترتيب : ٍيروي غري واحدو« :بياريوقال األ
 .)٣(»..سخالنزول، وتقديم املنسوخ عىل النا
، ملا مجعه؛ فلام »عليه السالم«قال أمري املؤمنني « :وقال الشيخ الصدوق

 : جاء به؛ فقال هلم
هذا كتاب اهللا ربكم، كام أنزل عىل نبيكم، مل يزد فيه حرف، ومل ينقص 

 .منه حرف

                                     
 .نقض:  لعل الصحيح)١(
 ٩٠ج وبحار األنوار ٣٨٣ ص١ج) ط دار النعامن(و  ٣٨٣ ص١ اإلحتجاج ج)٢(

 ١نور الثقلني جو ٣١٢ ص٢كنز الدقائق جو ٥٤ ص٦ وجممع البيان ج١٢٥ص
 وبحر الفوائد ٢٤٢ص القرآنيف تفسري  والبيان ٤٧ ص١الصايف جو ٤٢١ص
 .٩٩ص

: وراجع. ٢٦ للزنجاين صالقرآن عن تاريخ ٨٥ لألبياري صالقرآن تاريخ )٣(
:  وراجع، عن السيوطي يف اإلتقان، عن ابن أيب داود٨٩ ص١أعيان الشيعة ج

حمد عبد ملاملدخل إىل فقه اإلمام عىل  و٣١٧تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم ص
 .٣٨ص)  القاهرةـط دار احلديث (الرحيم حممد 



  ٢٥٥                                                  .. ×ال حاجة لنا مبصحف علي : الفصل األول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ال حاجة لنا فيه، عندنا مثل الذي عندك :فقالوا
ًاشرتوا به ثمنا قليالظهورهم، وفنبذوه وراء « :فانرصف، هو يقول ؛ ً

 .)١(»فبئس ما يشرتون
أن أول صفحة فتح عليها أبو بكر، وجد فيها فضائح القوم،  :وتقدم

أمروا زيد بن ثابت ثم   إليه، املهاجرين واألنصار؛ فخافوا فأرجعوه:أعني
 .. هلمالقرآنبجمع 

 .ًن عليا كتب يف مصحفه الناسخ واملنسوخإ :وقال ابن سريين
 .)٢(ت ذلك الكتاب، وكتبت فيه إىل املدينة ؛ فلم أقدر عليهّ تطلب:وعنه

أنه كتبه عىل تنزيله؛ ولو أصيب ذلك الكتاب :  فبلغني:وعنه أنه قال

                                     
 ٨٦ صالقرآنعتقاد يف مبلغ اإل: باب، لصدوقلقادات يف دين اإلمامية عتاإل) ١(

 ٢١٣بصائر الدرجات ص و٤١ ص٢شوب جآاملناقب البن شهر: وراجع
وسائل  و٤ ص٩هتذيب األحكام ج و٢٢١ ص٦ وج٦٣٣ ص٢الكايف جو

 ١٦ ج)دار اإلسالميةط (  و١٣٨ ص٢٤ ج)مؤسسة آل البيتط (الشيعة 
 .١٢٦ ص٩٠ار األنوار جبح و٣٨٣ ص١حتجاج جاإل و٣٣٧ص

 ومناهل ١٦٢ ص١ج) ط دار الفكر(و  ٥٨ ص١ جالقرآناإلتقان يف علوم ) ٢(
 والصواعق املحرقة ٤٨ للزنجاين صالقرآن وتاريخ ٢٤٧ ص١العرفان ج

 وتأسيس ٣٣٨ ص٢ج) ط صادر(بن سعد الكربى الطبقات ال و١٢٦ص
 .٥٩٧ ص٤جأعيان الشيعة  و٣١٧الشيعة لعلوم اإلسالم ص



  ١٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٢٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(لوجد فيه علم كثري
 .)٢(؛ لكان فيه العلم لو أصيب ذلك الكتاب:أو قال

؛ لكان فيه علم »عليه السالم« لو وجد مصحفه :وعن ابن جزي
 .)٣(كثري

 .)٤(ًكثر علامأ لو وجد لكان أنفع، و:لزهريوعن ا
 أن يكون هذا املصحف هو نفس املصحف، الذي :وال نستبعد.. هذا

 .ال تنظر فيه:  إىل البزنطي، وقال له»عليه السالم«دفعه أبو احلسن الرضا 
 

                                     
 ٩٧٤ ص٣ج) ط دار اجليل(و  ٢٥٣ ص٢ ج)صابةهبامش اإل(اب عستي اإل)١(

الصواعق :  وراجع١٦٧ ص١٧الوايف بالوفيات جو ٣٠١ ص٨التمهيد جو
 .١٢٦املحرقة ص

 ١٠١ ص٢ ق٢بن سعد جلكربى الطبقات اال و١٨٥تاريخ اخللفاء ص:  راجع)٢(
 عن سمط النجوم ٤١ص) املقدمة( والربهان ٨٩ ص١عيان الشيعة جأو

هبامش (ستيعاب  عن ابن سعد، واإل٣٧٣ ص٢وكنز العامل ج. العوايل
بحوث يف  و٣١٦وتأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم ص. ٢٥٣ ص٢ ج)اإلصابة

 .١٤٠ و ١٢٨لسيد مري حممدي زرندي صل وعلومه القرآنتاريخ 
 ٤ ص١ عن التسهيل لعلوم التنزيل ج٢٢٦ ص١ جالقرآن التمهيد يف علوم )٣(

 .١٤٠صعلومه  والقرآنبحوث يف تاريخ و
 .١٢ ص٢فى جص فواتح الرمحوت، هبامش املست)٤(
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ُمل يكن الذين كفروا{: ، وقرأت فيه ففتحته:قال ََ َ َ ِ َّ ِ ُ ْ ؛ فوجدت فيها )١(}َ
 .سامء آبائهمأ من قريش، بأسامئهم، وًسم سبعني رجالا

 .)٢( باملصحفّأن ابعث إيل:  فبعث إيل:قال
وهو الصواب؛ إذ ال .. ال تنظر فيه:  أنه قال له:وليس يف رواية الكيش

ياه، ثم يمنعه من القراءة فيه، إال إذا كان يريد أن خيتربه إمعنى ألن يعطيه 
 !! فيكون البزنطي قد سقط يف اإلختبار..بذلك
ضه، الذي  قال يف مر»صىل اهللا عليه وآله«ّ أن النبي :يف أخبار أيب رافعو

 .يا عيل، هذا كتاب اهللا خذه إليك«: تويف فيه لعيل
صىل اهللا عليه «ّ؛ فلام قبض النبي هفجمعه يف ثوب، فمىض إىل منزل

 .)٣(»ً جلس عيل؛ فألفه كام أنزل اهللا، وكان به عاملا»وآله
                                     

 . من سورة الكافرون١اآلية  )١(
 ٦٣١ ص٢ والكايف ج٢٧٣ ص١ ومناهل العرفان ج٣٧ص) املقدمة( الربهان )٢(

عليه «مسند اإلمام الرضا  و٦٤٢ ص٥نور الثقلني ج و٤١ ص١الصايف جو
 ١١كايف جرشح أصول ال و٤٢٧ ص٢ وج٣٨٥ ص١عطاردي جلل» السالم

ختيار إ و٥٤ ص٨٩ جبحار األنوار و٢٦٣ ـ ٢٦٢ ص٢واملحجة البيضاء ج ٨٢ص
 ٥والوايف ج ٨٥٣ ص٢ج) مؤسسة آل البيتط (و  ٥٨٩معرفة الرجال ص

 .٢٧٣ص
 بحار األنوارو ٣١٩ ص١ج) ط املكتبة احليدرية(و  ٤١ ص٢ مناقب آل أيب طالب ج)٣(

 .٥٩٨ ص٤ج و٨٩ ص١أعيان الشيعة ج، و عنه٥٢ ص٨٩ج و١٥٥ ص٤٠ج



  ١٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٢٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !:؟×أين هو مصحف علي 
 أن ذلك املصحف، : يمكن أن نستظهر من رواية البزنطي السابقةقد

عليه «، كان هو مصحف عيل »عليه السالم«الرضا اإلمام الذي دفعه إليه 
 .»السالم

 ..ثبات ذلك، كام هو ظاهرولكن ذلك ال يكفي إل
 أن هذا املصحف موجود اآلن عند :ولكن ثمة نصوص أخرى، تفيد

صلوات اهللا وسالمه عليه، وعىل آله «آل حممد مام احلجة املنتظر، قائم اإل
 .)١(..، وسيخرجه حني ظهوره، إن شاء اهللا تعاىل»الطاهرين

ّ أنه يعلمه للناس، وأنه خيالف :ولعله هو القرآن الذي ورد يف الروايات
 ..التأليف املعروف للمصحف

  :×خصائص مصحف علي 
، »لسالمعليه ا«ّ أن مصحف عيل :ويتضح من النصوص اآلنفة الذكر

 :يمتاز بام ييل

                                     
ط (و  ٢٢٨ ص١ واإلحتجاج ج١٩٣ وبصائر الدرجات ص٤٦٢ ص٢ الكايف ج)١(

املحجة :  وراجع٤٣ ـ ٤٢ ص٨٩ جبحار األنوارو ٢٢٥ ص١ج) دار النعامن
 ١الصايف ج و٢٧٥ص) كتاب الصالة(، ومصباح الفقيه ٢٦٣ ص٢البيضاء ج

مكيال  و٢٢٦ ص٥نور الثقلني ج و١٠٠ ص٧ وج١٢٩ ص٥ وج٤٣ص
 .٦١ ص١جاملكارم 
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 .ًإنه كان مرتبا عىل حسب النزول ـ ١
 :فنتج عن ذلك ان

 .ّقدم فيه املنسوخ عىل الناسخ ـ ٢
 .كتب فيه تأويل بعض اآليات بالتفصيل ـ ٣
 ولعله. كتب فيه تفسري بعض اآليات بالتفصيل، عىل حقيقة تنزيله ـ ٤

 عىل حد األحاديث حانهًكتب فيه التفاسري املنزلة تفسريا من قبل اهللا سب
 .القدسية
 .فيه املحكم واملتشابه ـ ٥
ومل يزد فيه حرف، ومل يسقط منه .  مل يسقط منه حرف ألف، وال المـ ٦
 .حرف
 . فيه أسامء أهل احلق والباطلـ ٧
 .»عليه السالم«ّ وخط عيل »صىل اهللا عليه وآله« كان بإمالء رسول اهللا ـ ٨
 من  ـواألنصار  املهاجرين:ي أعن ـ كان فيه فضائح القومـ ٩

ِ ومنه ذكر املنافقني .الشخصيات التي مل تتفاعل مع اإلسالم، كام جيب
 .بأسامئهم ونحو ذلك

  :أمران البد من التنبيه عليهما
عليه «ّإن ما ذكر من خصائص وميزات يف مصحف عيل  : األول

 عليه«يوضح لنا الرس يف صعوبة تعلمه يف زمن ظهور احلجة  ،»السالم
 :، قوله»عليه السالم«؛ فقد روي عن أيب جعفر » السالم
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، رضب فساطيط ملن »صىل اهللا عليه وآله«إذا قام القائم من آل حممد «
ّ عىل ما أنزله اهللا عز وجل، فأصعب ما يكون عىل من القرآنيعلم الناس  ّ

 .)١(»حفظه اليوم؛ ألنه خيالف فيه التأليف
، ال يفرتق عن القرآن »السالمعليه «ّأن مصحف عيل :  اتضح:الثاين

وقد اعرتف هبذه الفوارق، علامء أهل السنة، .. املوجود بالفعل، إال فيام ذكر
 . .ومؤلفوهم، وحمدثوهم، كام يظهر من مالحظة النصوص املتقدمة، ومصادرها
ً أن قرآنا :فمحاولة البعض اعتبار ذلك من املآخذ عىل الشيعة، عىل اعتبار

 .)٢(..يلع، خيتلف عن القرآن الف»عليه السالم«حلجة آخر، خيرجه اإلمام ا
إن هذه املحاولة بعيدة عن اإلنصاف، وليس هلا ما يربرها عىل 

، وإضافة بعض التفسري والتأويل، وترتيبه القرآن هو القرآناإلطالق ؛ ف
 ..ًحسب النزول، ال يوجب اختالفا يف أصله وحقيقته

  مل يصل إىلالقرآنمن  ’ما كتبه الرسول 
                                     

 واإلرشاد ٣١٩  و٣١٨الغيبة للنعامين ص:  وراجع٢٦٥ روضة الواعظني ص)١(
 ٣٨٤صاألنوار البهية  و٣٣٩ ص٥٢جبحار األنوار  و٣٦٥للشيخ املفيد ص

 ٢جإلزام الناصب  و٢٦٥ ص٣كشف الغمة ج و٢٧ ص٥جنور الثقلني و
 .٦٠ ص١جمكيال املكارم  و٢٤٧ص

  .١٣٨الشيعة والسنة ص:  راجع)٢(
وركبت السفينة  و١٩لسيد حممد الريض الرضوي صلبوا عىل الشيعة كذ: وراجع
 .دفاع عن العقيدة والرشيعة عن كتاب ٦٠٤روان خليفات صمل
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  :اخللفاء
ن الروايات السابقة، وكذلك حديث مجع زيد للقرآن من العسب إ

ًعىل أن زيدا مل يكتب مصحفه، اعتامدا : واللخاف، وصدور الرجال، يؤكد ً
، كام »صىل اهللا عليه وآله«عىل املصحف الذي كتب بحرضة رسول اهللا 

 .)١(أنه كان يف بيت عائشة: ً أيضاىعَّدُ وي،عي البعضَّيد
ًد كتب مصحفا للخليفة وأعوانه، ومل يذكر فيه املحكم بل هو ق

ّتسلمه الذي » عليه السالم«واملتشابه، وال غري ذلك مما هو يف مصحف عيل 
 .  نفسه، كام أسلفنا»صىل اهللا عليه وآله «ّبأمر من النبي
 أنه قد كتب فيه، ما قد جاءهم به، فلام رأوا» عليه السالم« أنه :وتقدم

وه، واكتفوا بجمع مصحف هلم، من عسب، ورقاع ؛ رفضال يروق هلم
 .أخرى، ومن صدور الرجال، حسبام رصحت به رواياهتم

                                     
السنن الكربى  و١١٨ ص٨وج ٩٨ ص٦ ج)ط دار الفكر(صحيح البخاري ) ١(

السنن  و٢٦٣ ص٢٤ وج١٦ ص٢٠جعمدة القاري  و٤١ ص٢لبيهقي جل
الربهان للزركيش  و٢٤٠ صالقرآن تفسري البيان يف و٧ ص٥لنسائي جلالكربى 

 ١ ج)ط دار الفكر(و  ٥٥ ص١ جالقرآن اإلتقان يف علوم ٢٣٨ و ٢٣٣ ص١ج
إمتاع األسامع و ٥٤٤لكربايس صلإكليل املنهج يف حتقيق املطلب و ١٦١ص
 ١ ومناهل العرفان ج١٨٠فتح الدين احلنفي صلفلك النجاة  و٢٤٤ ص٤ج

 .١٣٣ه ص وعلومالقرآن وبحوث يف تاريخ ٢٤٢ص
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  :املراد بالتنزيل
ولقد أحرضوا الكتاب ..« :»عليه السالم«تقدم قول أمري املؤمنني و

 .)١(»ًال عىل التنزيل والتأويلمًال، مشتَمَك
 .. القرآنهو نفس : د بالتنزيلا أن املر:والظاهر
 .. شأن نزول اآليات، كذكر أسامء املنافقني، ونحو ذلك :وأ
ًالتفاسري، التي أنزهلا اهللا تعاىل عىل رسوله؛ رشحا لبعض اآليات،  :أو

الوحي، والداللة اإلهلية، كام هو احلال يف بيان بمما ال سبيل إىل معرفته، إال 
حتتاج إىل  التي ومعاين كثري من اآليات،.. كيفيات الصالة، ومقادير الزكاة

؛ »صىل اهللا عليه وآله«ّ؛ فينزل اهللا ذلك عىل النبي األكرم توقيف منه تعاىل
وال يكون ذلك قرآنا، بل هو من قبيل األحاديث القدسية، التي هي وحي 

 .ًإهلي أيضا
لت فيها بعض اإلضافات، ِّجُولعل ما ورد يف بعض الروايات، التي س

زول هيدف إىل اإلشارة إىل ن. »تهكذا أنزل«: »عليه السالم«وقول اإلمام 
 .تفسريها من قبل اهللا سبحانه

                                     
 ٩٠ج وبحار األنوار ٣٨٣ ص١ج) ط دار النعامن(و  ٣٨٣ ص١ اإلحتجاج ج)١(

 ١نور الثقلني جو ٣١٢ ص٢كنز الدقائق ج و٥٤ ص٦ وجممع البيان ج١٢٥ص
 وبحر الفوائد ٢٤٢ص القرآنيف تفسري  والبيان ٤٧ ص١الصايف جو ٤٢١ص
 .٩٩ص
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قد مزج هذا التفسري النازل باآلية، عىل سبيل البيان ويمكن أن يكون 
 . باعتامد طريقة يتميز معها ما هو قرآن منزل عام هو تفسري منزل.والتوضيح

 ًوكان التفسري املزجي معروفا آنئذ، فقد جيء عمر بقرآن كتب عىل سبيل
 .)١(التفسري املزجي، فدعا باملقراضني، وصار يفصل به اآلية عن تفسريها

 .أما التأويل، فاملراد به ما تنتهي إليه األمور، من حيث حتقق مداليلها
ً وحيا، يلزم أن ليس كل ما نزل من اهللا« :»رمحه اهللا«قال آية اهللا اخلوئي 

أن مصحف : ملقام؛ فالذي يستفاد من الروايات يف هذا ايكون من القرآن
ًتنزيال، أو تأويال: ً، كان مشتمال عىل زيادات»عليه السالم«ّعيل  ً. 

وال داللة يف يشء من هذه الروايات؛ عىل أن تلك الزيادات هي من 
وعىل ذلك حيمل ما ورد من ذكر أسامء املنافقني يف مصحف أمري . القرآن

 .كون بعنوان التفسرين ذكر أسامئهم ال بد وأن يإ؛ ف»عليه السالم«املؤمنني 
ما تقدم من األدلة القاطعة، عىل عدم سقوط يشء من  :ويدل عىل ذلك

 .القرآن
 مع املنافقني تأبى »صىل اهللا عليه وآله«ّن سرية النبي أ :أضف عىل ذلك

وهذا واضح . رسار بام يعلمه من نفاقهمن دأبه تأليف قلوهبم، واإلإذلك، ف
؛ ه، وحسن أخالق»صىل اهللا عليه وآله« ّملن له أدنى اطالع عىل سرية النبي

، ويأمرهم بلعن أنفسهم، ويأمر القرآنفكيف يمكن أن يذكر أسامءهم يف 
ً، وحيثهم عليه، ليال وهنارا؟بذلكسائر املسلمني  حتى !  وهل حيتمل ذلك؟!ً

                                     
 .٣١٥ص ٢جكنز العامل  و١٨٠ ص٧جبن أيب شيبة الاملصنف : راجع) ١(
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 .)١( !!»ينظر يف صحته وفساده
 وأهل ولكن ال خيفى أن السيد اخلوئي حيتاج إىل بيان، فإن املنافقني

 :املعايص عىل أقسام
 اولئك الذين ظهرت منهم القبائح، وآذوا رسول اهللا، يف نفسه :األول

وغريه ممن سعوا يف إضالل .. ويف عرتته من أمثال احلكم بن أيب العاص
 .الناس، وإطفاء نور اهللا

وقد لعن اهللا هذا الصنف، وأمر بلعنهم، وهنى عن قبول صدقاهتم، 
وغري .. ن الصالة عليهم، والقيام عىل قبورهموعن االستغفار هلم، وع

صىل اهللا «وقد ذكر النبي . وال ضري يف ذكر اسامء هؤالء وفضحهم.. ذلك
 .أسامء بعض املنافقني حلذيفة بن اليامن» وآلهعليه 

ً أولئك الذين خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا:الثاين ً ثم تابوا، فأولئك . ً
 .عسى اهللا أن يتوب عليهم

أولئك الذين هم مرجون إىل أمر اهللا، إما أن يعذهبم، وإما  :الثالث
 .يتوب عليهم

ًوالقسامن الثاين والثالث حيسن السرت عليهام، امتثاال ألمر اهللا بالرفق 
أما القسم األول فيحسن التربؤ منه، والتحايش عنه وسائر ما ذكرناه . هبم

 .تعاىلبل حمبوب ومطلوب هللا . ًآنفا، وال ينايف ذلك حسن اخللق
                                     

 وعلومه القرآنبحوث يف تاريخ :  وراجع٢٤٥ ـ ٢٤٤ص القرآنيف تفسري  البيان )١(
 .١٥١  و٣١٣ص
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سورة األحزاب فضائح الرجال يف  كيف أن :وهذا بالذات يوضح لنا
صلوات «والنساء، من قريش، وغريهم، حسبام روي عن اإلمام الصادق 

 :، حيث أضاف قوله»اهللا وسالمه عليه
يا ابن سنان، إن سورة األحزاب فضحت نساء قريش من العرب، «

 .)١(»رفوهارة البقرة، ولكن نقصوها، وحوكانت أطول من سو
، الذي جاء ليبني املراد منها، التفسري النازل أهنم حذفوا منها :ن املرادإف

 .فهو من قبيل حتريف املعاين، كام تقدم بيانه
 بأنه :، قد أورد عىل هذه الرواية»رمحه اهللا«ّولكن آية اهللا السيد الفاين 

 .)٢(القرآنليس من الالئق التحدث عن مساوئ النساء يف 
 :ونقول

اهللا سبحانه عن تظاهر ملراد بمساوئ النساء ما هو من قبيل حديث ا
، ى، وعن موضوع املالعنة يف الزن»صىل اهللا عليه وآله«ّبعض نساء النبي 

 ..وغري ذلك

                                     
وبحار  ١١٠ص) منشورات الرشيف الريض ـ قم( و ١٣٧ثواب األعامل ص:  راجع)١(

 ١٥ججامع أحاديث الشيعة  و٢٨٨و  ٥٠ ص٨٩ج و٢٣٥ ص٣٥جاألنوار 
مقدمة  و٢٣٣ ص٤ج نور الثقلني و٧٦ ص٦ وج٢٠٩ ص٤جالصايف  و١٠٥ص

 عن ٣١٥بحوث يف تاريخ القرآن وعلومه ص: وراجع ٣٧تفسري الربهان ص
 .٢٧٣ ص١الربهان، ومناهل العرفان ج

 .١٨٤ صالقرآن آراء حول )٢(
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 ً.، ال يصلح مانعا»رمحه اهللا«فام ذكره 
قد نزل يف تفسري سورة أنه  : بكوهنا فضحت نساء قريشاملرادلعل ف

ً بعض نساء قريش متاما، كام حتدث تعاىل عن امرأة األحزاب بعض ما فعلته
أيب هلب، محالة احلطب، وعن امرأة نوح، وامرأة لوط، وغريهن، وذكر 

 ..بعض ما فعلن
  : كما نزلالقرآنلو قرئ 
لو قرئ  :، قوله»عليه السالم«فقد روي عن اإلمام الصادق .. ًوأخريا

 .)١(نيّفيه مسم) أللفيتمونا(لفينا ُألنزل، ُأ كام القرآن
ً، قد أنزهلا اهللا سبحانه، تفسريا لبعض »م السالمعليه« أي أن أسامءهم

 ..كام هو الظاهر.. اآليات
نزل، وعرضه ُأ كام القرآن، قد كتب »عليه السالم«ً أن عليا :ويالحظ

 ..عليهم، ورفضوه
لفينا فيه ُأنزل، ُأ كام القرآن لو قرئ :والرواية اآلنفة الذكر تقول

 ..مسمني
 كام القرآنلو أن الناس قرؤوا « :»صىل اهللا عليه وآله «سول اهللاوعن ر

                                     
املسائل الرسوية و ٢٢٥ وعدة رسائل للمفيد ص٢٢ ص١ تفسري الربهان ج)١(

يف تفسري البيان  و١٢ ص٤نور الثقلني ج و٧٤ ص٨٩جبحار األنوار و ٨٠ص
 . وراجع هامشه١٣ ص١وتفسري العيايش ج ٢٣٠ صالقرآن
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 .)١(»نزل، ما اختلف اثنانُأ
 :فنستفيد من ذلك

ن معرفة الناس بالتفسريات التي أنزهلا اهللا سبحانه، وفيمن نزلت إ ً:أوال
ّمن شأنه أن يعرف الناس عىل املخلص، .. إلخ.. و.. واآلية، ومتى نزلت 
صحاب أحيح والسقيم، ويقطع الطريق عىل املستغلني، وواملزيف، وعىل الص

األهواء، من النفوذ إىل املراكز احلساسة، ثم التالعب باإلسالم، وبمفاهيمه، 
 .وقيمه

 إننا نجد الكثري من الروايات، التي زخرت هبا املجاميع احلديثية :ًوثانيا
ة والتارخيية ألهل السنة، تشري إىل حدوث بعض االختالفات يف قراء

واحد، من عند  سيأيت ـوكام روي عن أيب جعفر   ـالقرآنمع أن . القرآن
 .ختالف جييء من قبل الرواةالواحد، ولكن اإل

ًفلو أن القرآن قرئ كام أنزل، ملا اختلف اثنان حقا، وإنام نشأ 
 ألن كل راو أراد أن يقرأ بلهجته، ويدخل تفسرياته، وتأويالته، ؛ختالفاإل

 ..أو نحو ذلك
 
 
 

                                     
 ٤٥١ ص٢تفسري القمي ج و٤٨ ص٨٩بحار األنوار ج و٢٧٤ ص٥ الوايف ج)١(

 .٧٢٦ ص٥نور الثقلني جو
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  ٢٦٩                                                          ..  يقتلوا ويسترضوا: الفصل الثاين
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  :الفصل الثاين
 

  ..ويسرتضونها.. يقتلونها
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  ٢٧١                                                          ..  يقتلوا ويسترضوا: الفصل الثاين
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  : يتوسط أليب بكر وعمر×علي 
يعوداهنا، أبو بكر وعمر فجاءا » عليها السالم«ومرضت السيدة الزهراء 

 . فلم تأذن هلام
 .، فأذنت هلام» السالمعليه«فجاءا ثانية من الغد، فأقسم عليها أمري املؤمنني 

 .فدخال عليها، فسلام
ًفردت ردا ضعيفا،  ثم قالت ) أهنا مل ترد عليهام: ويف غري هذه الرواية(ً

صىل اهللا « سألتكام باهللا الذي ال إله إال هو، أسمعتام قول رسول اهللا :هلام
 .من آذى فاطمة فقد آذاين، ومن آذاين فقد آذى اهللا:  يف حقي»عليه وآله
 .للهم نعم ا:قاال
 .)١( فأشهد أنكام آذيتامين:قالت

                                     
 و ٢٤٧ و ٢٤٦مصابيح األنوار ص:  ويف هامشه عن١٥٧ ص٢٩بحار األنوار ج) ١(

  .مها وغري٢١٧ ص١٠ وعن إحقاق احلق ج٢٢٩ ص٧ والغدير ج٢٥٥
 ١٥٧ و ١٨١ و ١٧٠ ص٤٣ وبحار األنوار ج١٣٥ و ١٣٤دالئل اإلمامة ص: وراجع

 ٧٧٥اللمعة البيضاء ص و٤٨٤الدر النظيم ص و٢٠ ص١واإلمامة والسياسة ج
= ب البن ـ واملناق٥٠٤ و ٤١١ ص١١وم جـوعوامل العل ٨٦٢ و ٨٦١ و ٨٥٢و 
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 : هنا أمور حتتاج إىل ايضاح:ونقول
  :!؟×ملاذا يتوسط هلما علي 

عن قبول هذين » عليها السالم« لقد كان من احلق أن متتنع الزهراء  ـ١
 ..ًأهنام مل يفعال شيئا لتاليف ما بدر منهام: الرجلني، لكي يعرف الناس كلهم

من كالم طيب، وودود إنام هو عىل سبيل املجاملة، وأن ما يصدر عنهام 
بل .. وذر الرماد يف العيون، دون أن يكون وراءه أي فعل يؤكده أو يؤيده

هم يريدون به احلصول عىل الرباءة أمام أعني الناس ليتخلصا بذلك من 
 .سلبيات ما فعلوه

، لكي »عليه السالم«أن يتوسط هلام عيل :  ثم كان من الالزم ـ٢
 .هلم، وموقفها منهم» عليها السالم«عا، ويسمع الناس كلامت الزهراء يسم

ًليال، تنفيذا لوصيتها، ليكون » عليه السالم« ثم يأيت دفن الزهراء  ـ٣ ً
ًالدليل القاطع عىل استمرار هذا الغيظ منهام؛ وليكون إرغاما ملعاطس 

» السالمعليها «املحرفني واملزورين، حني ال بد هلم من اإلعرتاف بأهنا 
 .ماتت وهي واجدة عىل أيب بكر، ومهاجرة له

  !: هلما؟÷هل أذنت الزهراء 
أذنت للشيخني » عليه السالم«أن الزهراء  :وقد ذكرت الرواية السابقة

                                     
أعالم  و٢٨١ ص١٦ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج٣٦٢ ص٣شهرآشوب ج= 

 .١٢٤ و ١٢٣ ص٤النساء ج
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 .»عليه السالم«بعيادهتا بعد أن أقسم عليها أمري املؤمنني 
 :ونقول

عليها « أن الزهراء :إن ذلك موضع ريب كبري، فقد ذكرت الروايات
البيت بيتك، : ، قالت له»عليه السالم«بعد إرصار أمري املؤمنني » السالم

 .)١(واحلرة زوجتك، إفعل ما تشاء
 أن عمر توسط لدى عيل ليدخل أبا بكر عىل الزهراء :ويف نص آخر

ً، بعد أن أتياها مرارا، فكانت تأبى أن تأذن هلام، فكلمها، »عليها السالم«
 .فلم تأذن
 . ضمنت هلام ذلك فإين:فقال
ً إن كنت قد ضمنت هلام شيئا، فالبيت بيتك، والنساء تتبع :قالت

 .الرجال، وال أخالف عليك، فأذن ملن أحببت
 .)٢(فراجع. مل ترد السالم عليهام» عليها السالم«ثم ذكر أهنا 
، وهو حر »عليه السالم« أهنا مل تأذن، ألن البيت بيت عيل :وهذا معناه

                                     
 ٢ وكتاب سليم بن قيس ج١٩٨ ص٤٣ وج٣٠٣ ص٢٨بحار األنوار ج) ١(

 ١لكجوري جلاخلصائص الفاطمية  و٨٧١ واللمعة البيضاء ص٨٦٩ص
  .٣٠١األنوار العلوية ص و١٩١ص

 ١ وعلل الرشايع ج٨٧٤ واللمعة البيضاء ص٢٠٣ ص٤٣بحار األنوار ج) ٢(
الدر النظيم  و١٧٨ ص١ج) هـ١٣٨٥ية سنة املكتبة احليدرط ( و ٢٢١ص
 .١٧٢صبيت األحزان  و١٤٣لمرندي صلجممع النورين  و٤٨٤ص



  ١٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٢٧٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .شاءيف أن يأذن ملن ي
وقد حاولت بعض نصوص الرواية تلطيف املوضوع، فبعد أن ذكرت 

ًفأتيا عليا، فكلامه، فأدخلهام : مل تأذن هلام، قالت» عليها السالم«أن الزهراء 
 .)١(عليها

  !: عن الشيخني؟÷هل رضيت الزهراء 
بأنه بعد أن هدأت تلك الفورة  :رصحت بعض روايات هذه احلادثة

فشفع لعمر، وطلب إليها، فرضيت » عليها السالم«مة مشى أبو بكر إىل فاط
 .)٢(عنه

 :ونقول
يب أ أهنا ماتت وهي واجدة عىل :الصحيح عندي«:  قال املعتزيلً:أوال

                                     
 ٣١ ص١ ج)حتقيق الشريي(  و٢٠ ص١ ج)حتقيق الزيني(مامة والسياسة اإل) ١(

 لتسرتيلقاموس الرجال  و٣٥٧ ص٢٨بحار األنوار ج و٢٢٩ ص٧والغدير ج
رشح إحقاق  و٨٤ صبيت األحزان و٢١٨مصباح اهلداية ص و٣٢٨ ص١٢ج

 .٣٥٩ و ٢٧٥ ص٣٣ وج٥٤١ ص٢٥ وج٢١٧ ص١٠ ج)امللحقات(احلق 
 ورشح هنج ٤٣٦ ص١ وتشييد املطاعن ج٣٢٢ ص٢٨بحار األنوار ج: راجع) ٢(

 والبداية والنهاية ١٥٢ ص١ والرياض النرضة ج٤٩ ص٦البالغة للمعتزيل ج
لشريازي لكتاب األربعني و ٧٤لجوهري صلالسقيفة وفدك و. ٢٨٩ ص٥ج

 .١١٣بيت األحزان ص و٣٢٦ ص٥غاية املرام ج و١٥٨ و ١٥٧ص



  ٢٧٥                                                          ..  يقتلوا ويسترضوا: الفصل الثاين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»..بكر وعمر، وأهنا أوصت أن ال يصليا عليها
وقد روى العرشات من ..  راوي هذا احلديث هو عامر الشعبي:ًثانيا

ت وهي واجدة عىل أيب بكر وعمر عىل حد أهنا مات: احلفاظ والرواة
 . )٢(سواء

                                     
لشريازي لكتاب األربعني : وراجع. ٥٠ ص٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(

 .١١٣بيت األحزان ص و٣٢٢ ص٢٨بحار األنوار ج و١٥٧ص
صحيح  و٨٢ ص٥ج و٤٢ ص٤ج )ط دار الفكر(صحيح البخاري : راجع) ٢(

 ومشكل اآلثار ٩ و ٦ ص١أمحد ج ومسند ١٥٤ ص٥ج) ط دار الفكر(مسلم 
 اريـقـدة الـعم و٣٠١ و ٣٠٠ ص٦ والسنن الكـربى للبيهقي ج٤١ ص١ج
 ٥٧٣ و ١٥٣ ص١١صحيح ابن حبان ج و٢٥٨ ص١٧جو ١٩ ص١٥ج
 ٣٦٠ ص٢لزيلعي جلنصب الراية  و١٩٨ ص٤لطرباين جلمسند الشاميني و

  ووفاء٣١٥ ص٢ج) ط دار صادر( و ٢٨ ص٨والطبقات الكربى البن سعد ج
 ٧ وكنز العامل ج٢٨٥ و٣٠٦ ص٥البداية والنهاية ج و٩٩٥ ص٣٠الوفاء ج

بن شبة النمريي التاريخ املدينة  و٦٠٤ ص٥ج) ط مؤسسة الرسالة( و ٢٤٢ص
بن الالسرية النبوية  و١٥٩ ص١٣لمقريزي جلإمتاع األسامع  و١٩٦ ص١ج

 ورشح هنج البالغة ٣٦٩ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج و٥٦٧ ص٤كثري ج
 ٢ وتاريخ اخلميس ج٣٦١ ص٣ والسرية احللبية ج٤٦ ص٦ جللمعتزيل

 ٦ وفتح الباري ج٣٨٦ ص٣٠ وج١١٢ ص٢٩ وبحار األنوار ج١٧٤ص
= ع الصحيح ـ واجلام١٣٩ ص٦ج) ط دار املعرفة( و ٤٩٣ ص٧ وج١٩٧ص



  ١٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٢٧٦
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فلام وقع برصمها عىل فاطمة «: ًإن ثمة نصا آخر هلذه القضية يقول :ًثالثا
ّ، فلم ترد عليهام، وحولت وجهها عنهام، فتحوال، واستقبال »عليها السالم«

 ً.وجهها حتى فعلت ذلك مرارا
 .  يا عيل، جاف الثوب:وقالت

ّ حولن وجهي، فلام حولن وجهها حوال إليها :وقالت للنسوة حوهلا

                                     
 و ٢٠ ص١ ج)حتقيق الزيني (مامة والسياسةاإل و١٨٥ ص٤للرتمذي ج= 

 ورشح ١٢١ و ١٢٠ ص٢بالء ج وسري أعالم الن٣١ ص١ ج)حتقيق الشريي(
أبو و ١٦٨اإلكامل يف أسامء الرجال صو. ٧٧ ص١٢النووي لصحيح مسلم ج

 ٤٠٥ و ٢١٨ ص٧رشح أصول الكايف ج و١٣٨رشف الدين صلهريرة 
 ٢٥٨بن طاووس صالالطرائف  و٣٩١ و ٣٩٠بن البطريق صالالعمدة و
لشريازي لكتاب األربعني  و٦٩وصول األخيار إىل أصول األخبار صو

النص  و٤١٢لشريواين صل» عليهم السالم«مناقب أهل البيت  و٥٢٢ص
عليه «اإلمام عيل بن أيب طالب  و٢٢٧ ص٧الغدير ج و٥٩ و ٥١واإلجتهاد ص

» عليهم السالم«موسوعة أحاديث أهل البيت  و٧٤٠لهمداين صل» السالم
جممع النورين  و٧٥٨ة البيضاء صـاللمع و٢٥٦ و ٢٥٥ ص٨لنجفي جل
عيل حممد فتح الدين للك النجاة يف اإلمامة والصالة ف و٢٣٨لمرندي صل

) األصل(إحقاق احلق  و٣٥٩لعالمة احليل صلهنج احلق و ١٥٧احلنفي ص
 ٢٥ وج٤٧٨ ص١٠ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٩٨لتسرتي صل

 .٣٥٦ ص٣٣ وج٥٣٨ و ٥٣٦ و ٥٣٥ص



  ٢٧٧                                                          ..  يقتلوا ويسترضوا: الفصل الثاين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»..الخ
اللهم أشهدك ـ فاشهدوا يا من : ثم قالت« :إىل أن تقول الرواية

واهللا ال أكلمكام من رأيس . حرضين ـ أهنام قد آذياين يف حيايت وعند مويت
 .»حتى ألقى ريب
 .)١( واهللا ألدعون عليك يف كل صالة أصليها:وهي تقول

  :معدم رد السال
مل ترد السالم عىل أيب » عليها السالم« بأهنا :قد رصحت هذه الرواية

 .بكر وعمر
عليها «والزهراء ..  أن رد السالم عىل املسلم واجب:ومن الواضح

ًأتقى وأبر من أن ختالف حكام رشعيا يف أي من الظروف » السالم ً
 .واألحوال، كام دلت عليه آية التطهري

صىل «اجلرأة التي أظهراها عىل رسول اهللا فال بد أن تكون قد رأت يف 
 .، ورميه باهلجر ونحوه»اهللا عليه وآله

ثم يف عدم االكرتاث بنص القرآن الكريم يف موضوع اإلرث، وما 

                                     
 ١٨٦ ص١ج) ط املكتبة احليدرية( و ٢٢٢ ص١٤٨علل الرشائع الباب : راجع) ١(

 ٨٧٤ واللمعة البيضاء ص٢٠٣ ص٤٣ وبحار األنوار ج٢٢٩ ص٧والغدير ج
 ٤ وأعالم النساء ج٢٠اإلمامة والسياسة ص: وراجع. ١٧٢بيت األحزان صو

 .٣٠١ ورسائل اجلاحظ ص١٢٤ و ١٢٣ص



  ١٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٢٧٨
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رغم . أفاءه اهللا عىل رسوله من دون أن يوجف عليه بخيل وال ركاب
 .تذكريها هلم به

 . ً، مل يقلها جزما»آلهصىل اهللا عليه و«ثم يف نسبة أحكام إىل رسول اهللا 
 .ثم يف قتل النفس املحرمة، بإسقاط جنينها املحسن وسواه

إهنا رأت يف ذلك كله ـ ما جيعل رد السالم عىل من فعل ذلك غري ذي 
 ..موضوع

  :اإلستدراج لإلعرتاف
 األسلوب البديع الذي انتهجته الستدراجهام إىل :ويالحظ القارئ هنا

صىل اهللا «رتاف بام ترويه هلام عن رسول اهللا ثم اإلع. )١(اإلعرتاف بصدقها
ً؛ لتسجيل موقفها املستند إىل ذلك اإلعرتاف، لكي يبقى نورا »عليه وآله

ِّهيدي إىل احلق عىل مر الدهور وكر العصور ِّ. 

                                     
 ٨٧٥ و٨٧٤ و ٨٧٢ و ٨٧١ و ٨٣٦اللمعة البيضاء ص: راجع عىل سبيل املثال) ١(

 ٢٠٤ و ٣٠٣ و ٢٠٣ ص٢٨ر األنوار ج وبحا٨٦٩وكتاب سليم بن قيس جص
 و ٢٢٢ و ٢٢١ ص١ وعلل الرشايع ج١٩٩ و ١٩٨ ٤٣ وج٣٩٠ ص٢٩وج

 ١٦ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج١٨٧ و ١٨٦ ص١ج) ط املكتبة احليدرية(
 ٣٢٤ ص١٢لتسرتي جلقاموس الرجال  و٣٠١األنوار العلوية ص و٢٨١ص

 .٤٦٧سعودي صلملاألرسار الفاطمية  و١١٥ ص٤مامة جالشايف يف اإلو



  ٢٧٩                                                          ..  يقتلوا ويسترضوا: الفصل الثاين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :رواية دالئل اإلمامة صحيحة
 حممد بن هارون بن موسى عن ،روى حممد بن جرير بن رستم الطربي

ه، عن حممد بن مهام، عن أمحد الربقي، عن أمحد بن ، عن أبييالتلعكرب
بن سنان، عن اهللا  عبدالرمحن بن أيب نجران، عن  حممد بن عيسى، عن عبد

 : ل قا،»عليه السالم «اهللا عبد ابن مسكان، عن أيب بصري، عن أيب
 لثالث ، يوم الثالثاء، يف مجادى اآلخرة،»عليها السالم «قبضت فاطمة

 ـًأن قنفذا :  وكان سبب وفاهتا. عرشة من اهلجرة سنة إحدى،خلون منه
ً لكزها بنعل السيف بأمره، فأسقطت حمسنا، ومرضت من ذلك ـموىل عمر 

ًمرضا شديدا، ومل تدع أحدا ممن آذاها يدخل عليه ً  .اً
سأال أمري » صىل اهللا عليه وآله «َّوكان الرجالن من أصحاب النبي

عليه  « هلام إليها، فسأهلا أمري املؤمنني أن يشفعـ صلوات اهللا عليه ـاملؤمنني 
 !؟َبنت رسول اهللا ِ كيف أنت يا:َّ، فلام دخال عليها قاال هلا»السالم

 : ما سمعتام النبي يقول: َّ بخري بحمد اهللا، ثم قالت هلام:قالت
  .» فمن آذاها فقد آذاين، ومن آذاين فقد آذى اهللا؟،ٌفاطمة بضعة منِّي«
  . بىل:قاال
  ..هللا لقد آذيتامين فوا:قالت
 .]انتهى [ وهي ساخطة عليهام،»عليها السالم « فخرجا من عندها:قال

 ..وسند هذه الرواية صحيح كام ترى
 :ولكن بعضهم اعرتض بقوله



  ١٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٢٨٠
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كام هو موجود ) ابن سنان( وليس ،)عبد اهللا بن سنان(ذكرتم يف السند 
 .يف البحار

عن عبد اهللا بن سنان، ن عبد اهللا بن مسكان يروي أمر والغريب يف األ
 . كام هو مذكور يف كتب الرجال،وليس العكس

 وليس عبد ، هو حممد بن سنان،والذي يروي عن عبد اهللا بن مسكان
روايات حممد بن سنان عن ابن مسكان كثرية يف الكتب و ..اهللا بن سنان

 ..ربعةاأل

 ! عن ابن مسكان؟ًيضاأن عبد اهللا بن سنان يروي أفهل ترون 
الوحيدة التي هي أم أن هذه الرواية ! تم عىل روايات أخرى؟وهل عثر

 !اهللا بن سنان عن ابن مسكان؟ يروهيا عبد
 :وأجبنا بام ييل

 :ال بد من مالحظة األمور التالية
عليه «إن ابن سنان يروي عن اإلمام الصادق : إهنم يقولون  ـ١
 .. »السالم

 .)١( ..، ومل يثبت»عليه السالم« إنه يروي عن أيب احلسن موسى :وقيل
ًمع أهنم يذكرون أنه كان خازنا للمنصور، واملهدي، واهلادي، 

                                     
جامع و.  عن النجايش، واخلالصة، وابن داود٢٣٨ ص٥هبجة اآلمال ج: راجع) ١(

  ٣٤٧رجال اخلاقاين ص:  وراجع٤٨٧ ص١جألردبييل لالرواة 



  ٢٨١                                                          ..  يقتلوا ويسترضوا: الفصل الثاين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للهجرة، فابن سنان إذن ١٧٠ والرشيد توىل اخلالفة يف سنة )١(..والرشيد
 .. هـ١٧٠قد مات بعد ابتداء خالفة الرشيد أي بعد سنة 

 ١٤٨قد استشهد يف سنة » عليه السالم«وإذا كان اإلمام الصادق 
مع أنه قد عارصه » عليه السالم«ة، فلامذا مل يرو عن اإلمام الكاظم للهجر

 ! هذه السنني الطويلة؟
يف املدينة، وهو كان يف بغداد مع اخللفاء، » عليه السالم«هل ألنه كان 

أم أن !.. ًيعمل هلم خازنا، وال يستطيع أن يلتقي باإلمام بسبب ذلك؟
 !..السبب غري ذلك؟

ابن مسكان من أصحاب :  عد الشيخ يف رجاله ومن جهة أخرى، فقد ـ٢
َّ، وعده املفيد من فقهاء أصحاب اإلمامني »عليه السالم«اإلمام الصادق 

ّ وعدوه من أحداث أصحاب اإلمام )٢(..»عليهام السالم«الصادق والكاظم 
 ..ًأيضا» عليه السالم«الصادق 

، »معليهام السال«فابن مسكان قد عارص اإلمامني الصادق والكاظم 
عليه «عىل حد سواء، ولكنه مل يرو ـ كام يقولون ـ عن اإلمام الصادق 

 ..من أدرك املشعر، فقد أدرك احلج: سوى حديث واحد، هو» السالم

                                     
جامع و.  عن النجايش، واخلالصة، وابن داود٢٣٨ ص٥هبجة اآلمال ج: راجع) ١(

 .٤٨٧ ص١جألردبييل لالرواة 
 ١١لتسرتي جلقاموس الرجال : وراجع. ٢١٦ ص٢تنقيح املقال ج: راجع) ٢(

 .١٢٦ص
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ..»عليه السالم«مع أنه كان من أروى أصحاب أيب عبد اهللا 
عليه « أنه كان ال يدخل عىل أيب عبد اهللا :ويذكرون يف سبب ذلك

أن ال يوفيه حق إجالله، وكان يسمع من أصحابه، ويأبى شفقة من » السالم
ًأن يدخل عليه إجالال وإعظاما له ً.. )١(. 

عليه «ًوابن مسكان أيضا قد مات يف زمن اإلمام موسى الكاظم 
 .)٢( ..قبل احلادثة» السالم

 أن املقصود باحلادثة هو نكبة الربامكة التي حصلت يف سنة :والظاهر
 . للهجرة١٨٦

                                     
.  عن الكيش، وأيب داود، واخلالصة٢٨٦ و ٢٨٥ ص٥هبجة اآلمال ج: راجع) ١(

خالصة و ٢٠٧صختصاص اإل و٦٨٠ ص٢للطويس جختيار معرفة الرجال وإ
بحار األنوار و ١١٠صالرواشح الساموية و ١٩٤لعالمة احليل صلاألقوال 

لبهائي ل) ق.ط(احلبل املتني  و٤٣٠ ص٤جخامتة املستدرك  و٣٩٤ ص٤٧ج
 ٣٣٦صالتحرير الطاوويس  و٥٣ ص١٣ججواهر الكالم  و٣٥صالعاميل 

 ٢لكلبايس جاأليب املعايل الرسائل الرجالية  و٥٠٧ ص١ججامع الرواة و
 ١٠٨ ص٥جمستدركات علم رجال احلديث  و٢٣١ ص٤ وج٤١٠ و ٤٣ص

 .٤٠٨ ص١جالكنى واأللقاب و
رجال ابن داود  عنه، و٢٨٥ ص٥ وهبجة اآلمال ج٢١٥صرجال النجايش  )٢(

لمال لتوضيح املقال و١٦٥لكجوري الشريازي صلالفوائد الرجالية  و١٢٤ص
 .٢٨٣ و ٥٣ ص٢جيب املعايل الكلبايس ألالرسائل الرجالية  و١٦٤صعىل كني 
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 أراد حادثة محل اإلمام من احلجاز عن طريق :مقاين قاللكن املا
 .)١( ..البرصة وحبسه، أو وقوع الوقف بعد موته

 ..وما ذكرناه لعله األقرب
وأهنام . أن ابن سنان، وابن مسكان، كانا متعارصين:  مما تقدم يظهر ـ٣

، وكانا يف خالفة »عليهام السالم«قد عارصا اإلمامني الصادق والكاظم 
 ..، عىل قيد احلياة»عليه السالم«د، قبل استشهاد اإلمام الكاظم الرشي

وقد رصحت الروايات بموت ابن مسكان قبل استشهاد اإلمام 
 ..ومل ترصح بذلك عن ابن سنان» عليه السالم«الكاظم 

ولكن رغم هذه املعارصة، فإن ابن سنان مل يرو عن اإلمام الكاظم 
 »عليه السالم«ن اإلمام الصادق ، وابن مسكان مل يرو ع»عليه السالم«

 ..مبارشة
وقد رصحت بعض النصوص بأن سبب عدم رواية ابن مسكان عن 

ًهو هتيبه من الدخول عليه، خوفا من أن ال » عليه السالم«اإلمام الصادق 
مل ترصح بيشء بالنسبة لسبب عدم رواية ابن سنان، عن لكنها يوفيه حقه، و

 ..»عليه السالم«اإلمام الكاظم 
 إن مالحظة أسامء الذين يروون عن ابن سنان، وعن ابن مسكان،  ـ٤

 ..ًتعطي أن عددا منهم يروي عن هذا تارة، وعن ذاك أخرى
 إن مراجعة كلامت الذين يذكرون من يروي عن هذا أو عن ذاك،  ـ٥

                                     
 .٢١٦ ص٢تنقيح املقال ج: راجع) ١(
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ًأن اإلحصائيات التي يوردوهنا ناظرة غالبا إىل خصوص الكتب : ًتعطينا أيضا
 .)١(.. والتهذيب، واإلستبصار، ومن ال حيرضه الفقيهالكايف،: األربعة
 بالدقة يف التتبع، فيقعون يف اخلطأ متتع إحصائياهتم املشار إليها ال  ـ٦
 . وقد وقعوا يف اخلطأ حتى يف نفس هذا املورد الذي نحن بصدده.. ًأحيانا

، »عليه السالم« إن ابن مسكان مل يرو عن اإلمام الصادق :فقد قالوا
 ..من أدرك املشعر فقد أدرك احلج: يثإال حد

 يف )٢(»عليه السالم«مع أن ابن مسكان قد روى عن اإلمام الصادق 
.. سمعت أبا عبد اهللا يقول:  وقد جاء حديثه بلفظ.نفس الكتب األربعة

 ..فراجع الكايف، باب طلب الرياسة
 سألت أبا عبد اهللا يف باب السعي بني الصفا واملروة يف كتاب :وبلفظ

 ..لتهذيبا
 .  عن أيب عبد اهللا:وبلفظ
 .. قال أبو عبد اهللا، كثري يف الكايف والتهذيب:وبلفظ

 : وقال الوحيد البهبهاين يف التعليقات
ً قد تقدم قريبا من ثالثني حديثا من الكتب :قال جدي يف رشح الفقيه ً

 .»عليه السالم«األربعة وغريها عنه، عن أيب عبد اهللا 
ً كله ليس رصحيا يف روايته وسامعه املبارش من  إن ذلك:إال أن يقال

                                     
 .معجم رجال احلديث: راجع كتاب) ١(
 .٢٨٤صدالئل اإلمامة ) ٢(
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 .)١(..»عليه السالم«اإلمام الصادق 
يف الكايف » عليه السالم«ه  منسامعالولكن هذا مرفوض بعد ترصحيه ب

يف باب » عليه السالم«، وترصحيه بسؤاله اإلمام يف باب طلب الرياسة
 ..السعي بني الصفا واملروة، كام يف كتاب التهذيب

 بوقوع االشتباه من قبل العلامء يف هذا األمر هو األوىل بالقبول والقول
 ..واالعتامد

تتبعهم التام هذا عىل الرغم من أن هذا النفي حيتاج إىل إثبات 
وهو موضع .. أن تتبعهم يشمل حتى غري الكتب األربعةلألحاديث، و

 ..شك أكيد
  إن العلامء حني يذكرون من يروي عن ابن سنان، وعن ابن ـ٧

ُمسكان، أو من يرويان عنه يتبعون كالمهم بكلمة ُِ  .)٢(..وغريهم: ْ
:  قال املامقاين وهو يعدد من يروي عن عبد اهللا بن مسكان ـ٨

واحلسن بن اجلهم، وابنه حممد بن عبد اهللا بن مسكان، وعبد اهللا بن سنان، «
 .)٣(»..وعيل بن رئاب، وحممد بن عيل، وغريهم عنه

عنه  «:ردبييل وهو يتحدث عن عبد اهللا بن مسكانوقال املوىل أمحد األ
                                     

 ٢١٧ و ٢١٦ ص٢ وتنقيح املقال ج٢٨٧ ص٥هبجة اآلمال ج: راجع يف ما تقدم) ١(
 .٢٣١صلوحيد البهبهاين لتعليقة عىل منهج املقال و

 .٢١٧ و ١٨٦ ص٢تنقيح املقال ج: راجع) ٢(
 .٢١٧ و ١٨٦ ص٢تنقيح املقال ج: راجع) ٣(
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 .)١(»..عبد اهللا بن سنان يف باب من اشرتط يف حال اإلحرام الخ
 ما املانع من أن يروي عبد اهللا بن سنان عن ابن مسكان خصوص  ـ٩

 .. هذه الرواية، حتى لو مل يرو عنه أية رواية أخرى
خ بالنسبة البن بل حتى لو كان عبد اهللا بن سنان يف مرتبة الشي

 ..مسكان، فإن رواية األكابر عن األصاغر ليست باألمر املستهجن
يالحظ أن الطربي قد أورد هذه الرواية بنفس هذا السند يف   ـ١٠

 : فقال٧٩كتابه يف موردين أحدمها ص
: حدثنا أبو عيل حممد بن مهام، قال: وحدثنا حممد بن عبد اهللا قال.. «

 عن أمحد بن حممد بن عيسى األشعري القمي، روى أمحد بن حممد الربقي،
عن عبد الرمحن بن أيب نجران، عن عبد اهللا بن سنان، عن ابن مسكان، عن 

 .)٢(»أيب بصري، عن أيب عبد اهللا جعفر بن حممد عليهام السالم
حدثني أبو احلسني حممد بن هارون بن  «:، قال١٣٤واآلخر يف صفحة 
حدثني أبو عيل حممد بن مهام بن : قالحدثني أيب، : موسى التلعكربي، قال

روى أمحد بن حممد بن الربقي، عن أمحد بن حممد األشعري : سهيل، قال
القمي، عن عبد الرمحن بن أيب نجران، عن عبد اهللا بن سنان، عن ابن 

: ، قال»عليه السالم«مسكان، عن أيب بصري، عن أيب عبد اهللا جعفر بن حممد 

                                     
 .٥١٠ ص١جامع الرواة ج) ١(
 .٧٩دالئل اإلمامة ص) ٢(
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 .)١(»..الخ
 املوردين بطريقني إىل حممد بن مهام، ثم بسند واحد فذكره للرواية يف

 أنه متعمد للترصيح باالسم، وأنه ال يوجد اشتباه يف :إىل أيب بصري يؤكد
 ..السند

وقد نقلها يف البحار عنه، لكنه اخترص السند كعادته، وترصف فيه، 
عن حممد بن هارون بن موسى التلعكربي، عن أبيه، عن حممد بن : فقال

ن أمحد الربقي، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن عبد الرمحن بن أيب مهام، ع
 .)٢( ..نجران، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أيب بصري

ًونقل احلديث األول مترصفا فيه، وخمترصا له أيضا فقال ً  عن أيب :ً
املفضل الشيباين، عن حممد بن مهام، عن أمحد بن حممد الربقي، عن أمحد بن 

ى، عن عبد الرمحن بن أيب نجران، عن ابن سنان، عن ابن حممد بن عيس
 .)٣(..مسكان، عن أيب بصري

ابن سنان، فاملتبادر هو عبد اهللا، إال : فإهنم حني يقولون..  وبعد ـ١١
اختصار :  ويشري إىل ذلك. حممد بن سنانبهإذا دلت قرينة عىل أن املراد 

ابن : املوردين بقولهالبحار لكلمة عبد اهللا بن سنان، وابن مسكان، يف 
 ..سنان، وابن مسكان

                                     
 .١٣٤اإلمامة صدالئل ) ١(
 .١٧٠ ص٤٣بحار األنوار ج: راجع) ٢(
 .٩ ص٤٣بحار األنوار ج) ٣(
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وقد وردت رواية ابن سنان عن ابن مسكان، من دون ترصيح يف 
 .)١(..الكايف
ها عىل أن املراد هو حممد بن سنان، ال عبد اهللا، جمرد استحسان، إذ ُلْمحَو

.. إن الرجلني كانا متعارصين، وال مانع من رواية كل منهام عن اآلخر
عىل قاطع  بني العلامء ليس له ما يربره، إال إذا دل دليل والعدول عام شاع

 ..ًأصالابن مسكان عدم رواية عبد اهللا بن سنان، عن 
وجمرد كثرة رواية حممد عن ابن مسكان، ال ترجح كونه هو املراد، وال 

 . توجب العدول عام هو شائع يف طريقة تعبريهم
رة التي متنع من ان ليست هبذه الكثمسكعىل أن رواية حممد عن ابن 

 ..إرادة غريه
أنه حتى لو مل يرو عبد اهللا بن سنان :  إننا نعود فنكرر ونلخص ـ١٢

عن ابن مسكان إال هذه الرواية، فإنه يؤخذ هبا مع هذا الترصيح املتعمد 
ِّباالسم يف موردين من موارد النقل، األمر الذي يبعد احتامل اخللط، 

 األكابر عن األصاغر هي بطبيعتها مبنية ألن رواية.. واالشتباه يف األسامء
عىل الندرة والقلة، وذلك حني يلفت نظره أمر مل يصل إليه عن غري هذا 
الطريق، فيبادر إىل نقله عمن ال يضارعه يف السن، وال يف املقام واملرتبة، وال 

 ..يعد من أقرانه

                                     
األئمة لو سرت عليهم ألخربوا كل امرئ بام له :  باب٢٦ ص١ جيفراجع الكا) ١(

 .كراهية النوم والفراغ:  باب٨٤ ص٥وعليه وج
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نه، فكيف إذا كان مل يثبت ذلك، بل كانت القرائن تشري إىل أنه من أقرا
 ..»عليه السالم«ُّوقد عدوه من أصحاب اإلمام الصادق !! كام تقدم

وأما اإلشكال عىل الرواية بعدم إمكان رواية الربقي، وهو من 
، عن ابن سنان، وهو من أصحاب »عليه السالم«أصحاب اإلمام الرضا 

 .. »عليه السالم«اإلمام الصادق 
 فهو من أصحاب ًن ابن سنان كان خازنا للرشيد،أل.. مردودفهو 

، وقد روى الربقي عن أصحاب اإلمام »عليه السالم«اإلمام الكاظم 
 ..ًكثريا» عليه السالم«الكاظم 

 : ويف مجيع األحوال نقول
إن الروايات ال تنحرص يف الكتب األربعة، فحتى لو مل يرد يف الكتب 
األربعة أية رواية البن سنان، عن ابن مسكان، فإن ذلك ال يدفع رواية 

 ..دالئل اإلمامة، وال يسقطها عن درجة االعتبار
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  !يا سيديت ما يبكيك؟
 ملا حرضت فاطمة :، قال»عليه السالم«عن جعفر بن حممد، عن آبائه 

 !يا سيديت ما يبكيك؟: ا أمري املؤمننيالوفاة بكت؛ فقال هل
َ أبكي ملا تلقى من بعدي:قالت َ. 
 .)١( ال تبكي، فواهللا، إن ذلك لصغري عندي يف ذات اهللا:فقال هلا

ويف هذا النص إشارة إىل العديد من األمور اهلامة، نقترص منها عىل 
 :األمرين التاليني

  : يا سيديت
وهذا » يا سيديت«طب الزهراء بـ خيا» عليه السالم«إن أمري املؤمنني 

الكامل وهو معدن أعىل درجات اإلحرتام والتقدير، من إنسان هو الغاية يف 
ولديه وعنده، وإليه ترجع املعايري والقيم، التي عىل . الفهم، والعلم واملعرفة

 .أساسها، ومن خالهلا يكون االحرتام للناس، أو ال يكون
                                     

 واللمعة البيضاء ٢٦٢ عن مصباح األنوار ص٢١٨ ص٤٣بحار األنوار ج) ١(
بيت  و١٤٨لمرندي صلجممع النورين  و٦٠نوار البهية صاأل و٨٩٠ص

 . ٣٣٠لمسعودي صلاألرسار الفاطمية  و١٧٧ و ٢٧األحزان ص
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لسنوات عديدة تكفي ألن » معليها السال«وهو يعيش مع الزهراء 
وليست حياته معها قرشية .. تكشف ما يسعى الناس للتسرت عليه عادة

وظاهرية، بل هي نافذة إىل األعامق، تعطيه القدرة عىل اإلطالع عىل مجيع 
اجلهات واألحوال واألوضاع، وليس من املفروض أن تقف عند حد بعينه، 

 ..سوى ما حدده الرشع الرشيف
لتي يعتاد عليها، وتسقط الكلفة معها، وال يبقى فيها وهي زوجته ا

 !!وحاشاه وحاشاه. جمال للمجاملة، أو التظاهر بخالف الواقع
فإذا ظهر أن هذا الرجل بالذات يصل به األمر يف احرتام امرأته إىل حد 

، مع أنه قد عارشها طيلة هذه السنوات كزوجة، »يا سيديت«: خياطبها بـ
 . مرضها، ويف حزهنا وفرحها، ويف مجيع أحواهلاورآها يف صحتها، ويف

ّإن هذا إن دل عىل يشء، فهو يدل عىل عظمة تلك املرأة من جهة، وأهنا 
 .. قد فرضت عليه احرتامها إىل هذا املستوى

 عىل تقوى وورع هذا الرجل، وعىل ما يتمتع به من كريم :ًويدل أيضا
 ..املزايا، ومحيد اخلصال

  :أبكي ملا تلقى بعدي
وليس من املستهجن عىل أي كان من الناس إذا حرضه املوت، أن 
ًيبكي هلول املطلع، ورهبة املوقف، أو خوفا من أن يكون قد قرص يف 

 ..اإلعداد واإلستعداد هلذا األمر
ولكن األهم واألعظم قيمة، واألكثر داللة عىل استحقاق سيدتنا 
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هو أهنا : »يا سيديت«اء بـ ألن خياطبها سيد األوصي» عليها السالم«الزهراء 
مل تكن تبكي عند حضور أجلها من أجل نفسها، بل كانت تبكي ألجل 

 .»صلوات اهللا وسالمه عليه وعليها«سيدها وإمامها 
ًوذلك إن دل عىل يشء، فهو يدل أيضا عىل معرفتها بحقيقة عيل  عليه «ّ

ً أيضا عىل ويشري إىل عمق ثقتها به، ويدلل!! ، كفر، وكأمة، وكإمام»السالم
معرفتها بزماهنا، وبأهله وبأطامعهم، وبأساليبهم، ومدى بعدهم عن 

 .اإللتزام بأحكام اهللا، ورشائعه
عليه «ثم هو يدل عىل وقوفها عىل حجم التحديات التي ستواجهه 

وعىل مستويات التحمل التي حيتاج إليها !! ، كفرد، وكأمة، وكإمام»السالم
 ..يف تصديه هلا
 . عىل رهافة حسها، وطبيعة اهتامماهتا، وسمو أهدافها :ًويدل أيضا
 عىل أهنا واثقة بام أعد اهللا هلا من نعيم مقيم، ومن روح :ًويدل أخريا

 ً.فهي كزوجها لو كشف هلا الغطاء ما ازدادت يقينا.. ورحيان وجنة نعيم
ًبلسام جلراحها، وسكينة عىل قلبها، ورضا » عليه السالم«وجاء جوابه  ً

 .)١(»إن ذلك لصغري عندي يف ذات اهللا«:  حني طمأهنا بقولهلروحها،

                                     
 واللمعة البيضاء ٢٦٢ عن مصباح األنوار ص٢١٨ ص٤٣بحار األنوار ج) ١(

بيت  و١٤٨لمرندي صلجممع النورين  و٦٠األنوار البهية ص و٨٩٠ص
 . ٣٣٠لمسعودي صلة األرسار الفاطمي و١٧٧ و ٢٧األحزان ص
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  : ودفنها÷جتهيز الزهراء 
: »عليه السالم«قالت لعيل » عليه السالم« أن فاطمة الزهراء :ُروي ـ ١

 !إن يل إليك حاجة يا أبا احلسن
 .»صىل اهللا عليه وآله« تقىض يا بنت سول اهللا :قال

ول اهللا أن ال يصيل عيل أبو بكر  نشدتك باهللا، وبحق حممد رس:فقالت
يا : »صىل اهللا عليه وآله«ًوعمر؛ فإين ال كتمتك حديثا، قال يل رسول اهللا 

 .إنك أول من يلحق يب من أهل بيتي، فكنت أكره أن أسوءك! فاطمة
مل ال خترجها حتى نصيل :  فلام قبضت أتاه أبو بكر وعمر، وقاال:قال
 !عليها؟
 . ما أرانا إال سنصبح:فقال

 . ثم صور برجله حوهلا سبعة أقرب. ًثم دفنها ليال
ما محلك عىل أن تدفن ! يا أبا احلسن:  فلام أصبحوا أتوه، فقاال:قال

 !، ومل نحرضها؟»صىل اهللا عليه وآله«بنت رسول اهللا 
 ..ّذلك عهدها إيل :قال
 !هذا واهللا يشء يف جوفك: فسكت أبو بكر، فقال عمر :قال

نني، فأخذ بتالبيبه، ثم جذبه، فاسرتخى يف يده، ثم فثار إليه أمري املؤم
 !! واهللا، لوال كتاب سبق وقول من اهللا: قال

واهللا لقد فررت يوم خيرب، ويف مواطن، ثم مل ينزل اهللا لك توبة حتى 
 .الساعة
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 .)١( قد هنيتك عنه:فأخذه أبو بكر، وجذبه، وقال
» عليه السالم«ًأوصت عليا » عليها السالم« أهنا :وذكر نص آخر  ـ٢

بام أمهها من أمر أوالدها، وغسلها، ونعشها، وغريها من األمور اخلاصة، 
ُّثم أوصت بأن ال يشهد أحد جنازهتا من الذين ظلموها، فإهنم عدوها 

، وأن ال يصيل عليها أحد منهم، وال »صىل اهللا عليه وآله«ُّوعدو رسول اهللا 
 .عيون، ونامت األبصارمن أتباعهم، وأن يدفنها بالليل، إذا هدأت ال

 صاح أهل املدينة صيحة واحدة، واجتمعت »عليها السالم«فلام توفيت 
نساء بني هاشم يف دارها، فرصخن رصخة واحدة، وكادت أن تتزعزع املدينة 

 .من رصاخهن
 . واجتمع الناس

 »صىل اهللا عليه وآله« انرصفوا فإن ابنة رسول اهللا :وخرج أبو ذر، وقال
 .جها يف هذه العشيةُقد أخر إخرا

 .فقام الناس وانرصفوا
 عيل، واحلسنان :يف الليل، وحرضها وصىل عليها» عليه السالم«فدفنها 

، وعامر، واملقداد، وعقيل، والزبري، وأبوذر، وسلامن، وبريدة، »عليهم السالم«
 .ونفر من بني هاشم
 ًحوايل قربها قبورا مزورة سبعة، حتى ال» عليه السالم«َّوسوى عيل 

                                     
 اللمعة  و١١٣ و ١١٢ ص٢٩ وبحار األنوار ج٢٦٠ و ٢٥٩مصباح األنوار ص) ١(

 .٨٧١ و ٨٧٠ ص٢كتاب سليم بن قيس ج:  وراجع٨٦٢البيضاء ص



  ١٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٢٩٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . )١(يعرف قربها
عليهم « إىل البقيع، ومعه احلسن واحلسني أخرجها: ويف نص آخر ـ ٣
 .)٢(، وصىل عليها»السالم
ً يف البقيع ليلة دفنت وفيه أربعون قربا جددا، وإن أصبح: ويقال ـ ٤ ً

ًاملسلمني جاؤوا إىل البقيع فوجدوا فيه أربعني قربا، فأشكل عليهم قربها 
 . من سائر القبور

ِّ مل خيلف نبيكم فيكم إال :ًفضج الناس، والم بعضهم بعضا، وقالوا«
ًبنتا واحدة، متوت وتدفن، ومل حترضوا وفاهتا، والصالة عليها، وال تعرفون 

 !.؟»موضع قربها
وقد حاول والة األمر منهم أن يأتوا بنساء لنبش قرب الزهراء، والصالة 

 .وزيارة قربها) ورؤية أو(عليها، 
ًفخرج مغضبا، وقد امحرت » عليه السالم«أمري املؤمنني فبلغ ذلك 

عيناه، ودرت أوداجه، وعليه قباؤه األصفر، الذي كان يلبسه يف كل كرهية، 
                                     

 وبحار ١٥٢ و ١٥١ وروضة الواعظني ص٨٦٩ و ٨٦٨اللمعة البيضاء ص) ١(
جممع  و٣٠٤األنوار العلوية ص و٦٢ األنوار البهية ص و١٩٢ ص٤٣األنوار ج
األرسار الفاطمية  و١٨١بيت األحزان ص و١٥٠لمرندي صلالنورين 

 .٣٣٦لمسعودي صل
 ١٧١ ص٤٣بحار األنوار ج و١٣٦ الطربي صالبن رستممامة دالئل اإل) ٢(

 .٨٥٢اللمعة البيضاء صو



  ٢٩٩                                    ..  أحداث وتفاصيل÷استشهاد الزهراء : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لئن : وهو متوكئ عىل سيفه ذي الفقار، حتى ورد البقيع، وهو يقسم باهللا
ِحول من هذه القبور حجر ليضعن السيف عىل غابر اآلخر ّ.. 

يئه عىل هذا احلال، تلقاه عمر، ومن معه من فلام بلغهم خرب جم
 .واهللا لننبشن قربها! ما لك يا أبا احلسن: أصحابه، وقال له

بيده إىل جوامع ثوبه، ثم رضب به » عليه السالم«فرضب عيل 
يا بن السوداء، أما حقي فقد تركته، خمافة أن يرتد الناس : األرض، وقال له

نفس عيل بيده، لئن رمت وأصحابك وأما قرب فاطمة، فوالذي . عن دينهم
 .فإن شئت فأعرض يا عمر. ًشيئا من ذلك ألسقني األرض من دمائكم

 يا أبا احلسن، بحق رسول اهللا، وبحق من فوق :فتلقاه أبو بكر، فقال
ًالعرش إال ما خليت عنه، فإنا غري فاعلني شيئا تكرهه َّ. 

 .)١( فخىل عنه، وتفرق الناس، ومل يعودوا إىل ذلك:قال
 يف الروضة، وحرض دفنها احلسنان، دفنها: ويف دالئل اإلمامة ـ ٥

وزينب، وأم كلثوم، وفضة، وأسامء بنت عميس، وأخرجها إىل البقيع 
وصىل عليها، ومل يعلم هبا وال حرض وفاهتا، وال صىل عليها أحد من سائر 

                                     
 ودالئل اإلمامة ٢١٢ وراجع ص١٧٢ و ١٧١ ص٤٣بحار األنوار ج: راجع) ١(

و  ٣٠٥األنوار العلوية ص و٨٥٣و  ٨٥٢ صاللمعة البيضاء و١٣٧ و ١٣٦ص
و  ١٨٦بيت األحزان ص و١٥٨و  ١٥٧لمرندي صلجممع النورين  و٣٠٦
علل الرشايع : وراجع. ١٧١ ص١٩ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٨٧

 .١٤٩ باب ١٨٦ ص١ج



  ١٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٣٠٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(الناس غريه
 يف قميصها، ثم  يف أمرها، وغسلهاأنه أخذ: »عليه السالم«عيل عن  ـ ٦

 .، وكفنها»صىل اهللا عليه وآله«حنطها من فضلة حنوط رسول اهللا 
يا أم كلثوم، يا زينب، يا :  فلام مهمت أن أعقد الرداء، ناديت:قال

هلموا تزودوا من أمكم، فهذا الفراق، . سكينة، يا فضة، يا حسن، يا حسني
 .واللقاء يف اجلنة

عليه «قول أمري املؤمنني ي ، وكلامها،»عليهام السالم«ن فلام أقبل احلسنا
َّ، ومدت يدهيا، وضمتهام إىل تَّت، وأنإين أشهد اهللا أهنا قد حنَّ: »السالم

يا أبا احلسن، ارفعهام عنها، : وإذا هباتف من السامء ينادي. ًصدرها مليا
 . فقد اشتاق احلبيب إىل املحبوب،فلقد أبكيا ـ واهللا ـ مالئكة الساموات

 .ام عن صدرها فرفعته:قال
 أنه عقد الرداء، ثم محلها عىل يده، وأقبل هبا إىل :»عليه السالم«ثم ذكر 

 .قرب أبيها
ثم عدل هبا إىل الروضة، فصىل عليها يف أهله ومواليه، وأصحابه، 

ثم واراها، وأحلدها يف . وأحبائه، وطائفة من املهاجرين واألنصار
 . )٢(حلدها

                                     
اهلداية الكربى  و١٧١ ص٤٣بحار األنوار ج:  وراجع١٣٦دالئل اإلمامة ص) ١(

 .١٤٦لمرندي صلجممع النورين  و٨٥٢اء صاللمعة البيض و١٧٨ص
=  ٨٦٠  و٨٥٩ باختصار، واللمعة البيضاء ص١٨٠ ـ ١٧٩ ص٤٣بحار األنوار ج) ٢(



  ٣٠١                                    ..  أحداث وتفاصيل÷استشهاد الزهراء : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ونقول
 :ات عديدة، نكتفي منها بام ييلإن لنا مع ما تقدم وقف

  : عن حاجتها÷ مل يسأل الزهراء ×علي 
تعهد بقضاء حاجة » عليه السالم«ً أن عليا :جاء يف الرواية املتقدمة

» عليه الصالة والسالم«فاطمة، دون أن يسأهلا عنها، وما ذلك إال لثقته 
ع ال تطلب إال ما هو خري وصالح، ومرشو» صلوات اهللا عليها«بأهنا 

ومقدور ويرىض اهللا، ويقرهبا إىل اهللا؛ ألهنا مطهرة، ومعصومة؛ وألهنا من 
 ..حجج اهللا تبارك وتعاىل

  :’أعداؤها وأعداء الرسول 
ًتعترب ظامليها أعداء » عليها السالم« بأهنا :ّوقد رصحت الرواية املتقدمة

تظاهر هلا رغم أن أبا بكر قد .. »صىل اهللا عليه وآله«ًهلا، وأعداء لرسول اهللا 
بالكثري من املحبة والتودد يف كلامته املعسولة حني جاء هو وعمر لعيادهتا 
واسرتضائها، وكذلك حني خطبت خطبتها املعروفة يف املسجد يف قصة 

 .ّفدك، التي بينت فيها عظيم ظلمهم هلا، وعدواهنم عىل حقوقها
كر من تعترب أن ما يظهره أبو ب» عليها السالم« أهنا :وهذا يدل عىل

كالم ودود ليس له حقيقة، بل هو يدخل يف سياق السياسة، والتمويه عىل 

                                     
األنوار العلوية  و٢٦١ص ٦جالعوامل  وعن ٦٢األنوار البهية ص: وراجع= 
 . ١٨٢بيت األحزان ص و١٥٣لمرندي صلجممع النورين  و٣٠٥ص



  ١٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٣٠٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الناس المتصاص حالة التشنج، والتخفيف من وقع ما ارتكبه يف حقها
فمثله كمثل الذي كان يعاين من مرض يف عينيه، التي ال يزال يسيل 
ًالدمع منها، فصاد عصفورا، وهو مشغول بذبحه ودموعه تسيل، فرآه 

انظر إىل هذا الصياد ما : فوران كانا عىل الشجرة، فقال أحدمها لصاحبهعص
 .أرق قلبه، فهو يبكي رقة ورمحة للعصفور

 . ال تنظر إىل دموع عينيه، بل انظر إىل فعل يديه:فقال له رفيقه
 :وبذلك يقول أحد الشعراء
 ُإىل الكـف مـاذا بالعصافـري تصنع    ريـفال تنظري ليىل إىل العني وانظ

تعرف أن عمر قد قال لرسول » عليها السالم« إن الزهراء :واخلالصة
إن النبي ليهجر، ومل تنس بعد :  يف مرض موته»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

هجوم هؤالء الناس عىل بيتها، ورضهبا، وإسقاط جنينها، وإرضام النار عىل 
م أية حرمة إىل آخر ما هنالك مما يدل عىل عداوهتم هلا، وعدم رعايته. باهبا

ًفكيف تصدق أهنم حيبوهنا وهم مل يغريوا شيئا مما صنعوه، وال .. ألبيها ّ
 .وال.. وال! ؟أعادوا احلق الذي اغتصبوه

  :يا فضة.. يا سكينة
، نادى قبل أن يعقد الرداء بنات وأبناء »عليه السالم«ً أن عليا :وتقدم

 ..تزودوا من أمكمأن هلموا ف: ، باإلضافة إىل فضة»عليها السالم«الزهراء 
 :ونريد نحن هنا أن نشري إىل عدة نقاط

يشري إىل وجود ..  ذكر سكينة يف مجلة البنات اللوايت ناداهن:األوىل



  ٣٠٣                                    ..  أحداث وتفاصيل÷استشهاد الزهراء : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ..ًهبذا اإلسم أيضا» عليها السالم«بنت للزهراء 
وقد ذكرنا ما يدل عىل ذلك يف اجلزء األول من هذا الكتاب حني ذكرنا 

 .فلرياجع. »عليه السالم«أوالده 
 ذكر فضة يف مجلة البنات اللوايت ناداهن، مع أهنا مل تكن من :الثانية

يؤكد نظرة اإلسالم األصيل إىل املوايل، وأنه يراهن .. »عليها السالم«بناهتا 
 ..بمثابة األخوة واألبناء

قد رصح بأسامء اجلميع، مع أنه » عليه السالم« أنه : يالحظ هنا:الثالثة
: يا أهل البيت، أو: واسطة عنوان جامع، كأن يقولكان يمكنه أن ينادهيم ب

 ..أهيا احلارضون، هلموا إىل التزود من أمكم
 أنه أطلق الكالم عىل :أراد أن ال يتوهم متوهم» عليه السالم«ولكنه 

ًنحو التغليب، فانطباق الوصف عىل فضة مثال قد ال يكون عىل نحو 
ًيعا، بام فيهم فضة فإذا رصح باألسامء يكون قد أشعرهم مج. احلقيقة

 ..باإلعزاز، واملحبة، بصورة مبارشة، وغري قابلة للتأويل
ً التنصيص عىل أمومة الزهراء هلم مجيعا، :ويزيد يف تأكيد هذا املعنى

 ..وبال متييز
ًقد نادى البنات أوال، ثم نادى احلسنني » عليه السالم« إنه :الرابعة

 جاءت منسجمة مع املوقف ، وهي لفتة رائعة وسديدة،»عليهام السالم«
العاطفي، يف أكثر اللحظات إثارة، وهي حلظة الفراق لألم، التي يكون 

.. شعور بناهتا باحلاجة إليها، وبعمق العالقة معها أشد من شعور غريهن
 ..وهكذا كان



  ١٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٣٠٤
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  :حنت، وأنت، ومدت يديها
ونحن ال نستطيع أن نغفل اإلشارة إىل أن ما ذكر يف بعض الروايات 

ليس باألمر الباطل، وال املستجهن .. ّحنّت وأنت» عليها السالم«هنا من أ
عىل أولياء اهللا سبحانه، وال هو بعيد عن قدرة اهللا، اذ ال تستلزم نسبته إليه 
ًتعاىل حمذورا عقليا، جيعل اإلعتقاد به يف دائرة الباطل، علام بأن عالقة  ً ً

رية، ولكنها مل الروح باجلسد، وإن كانت قد ضعفت باملوت بصورة كب
 .تنقطع بصورة هنائية وتامة
واستحباب زيارة القبور، ..  وجود حساب القرب:يدلنا عىل ذلك

 ..وقراءة القرآن عندها وغري ذلك
فال مانع من أن يكون لبعض األمور تأثري يف زيادة العالقة، وتقويتها 

 ..لدى األنبياء واألصفياء، أو بطلب منهم
موات يرجعون إىل احلياة بسبب طلب  أن بعض األ:ولذلك نالحظ

نبي، وبعضهم يتكلمون، أو جييبون عىل بعض األسئلة التي توجه إليهم من 
 . قبل نبي أو ويص نبي

وقصة بقرة بني إرسائيل التي ذبحوها، ورضبوا ببعضها ذلك امليت 
 .فأحياه اهللا، وأخربهم بام سألوه عنه، معروفة، ومرصح هبا يف القرآن

َقلنا ارضبوه ببعضهاَف{: قال تعاىل ِ ْ َ ُ ُِ ِ ْ َ ْ ُ{)١(. 

                                     
 . من سورة البقرة٧٣اآلية ) ١(
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  :!هل هذه الرواية مكذوبة؟
التي كانت عند  (»رمحها اهللا«عن ورقة بن عبد اهللا األزدي، عن فضة 

فأقبل احلسن «: قالت يف رواية مطولة) »عليها السالم«السيدة الزهراء 
قدنا ف.. ًحرستاه، ال تنطفئ أبدا وا: واحلسني عليهام السالم، ومها يناديان

ًجدنا حممدا املصطفى، وأمنا فاطمة الزهراء، يا أم احلسن، يا أم احلسني، إذا 
إنا قد بقينا بعدك يتيمني : لقيت جدنا املصطفى فاقرئيه منا السالم، وقويل له

 ..يف دار الدنيا
د اهللا أهنا قد حنَّت ِشهُ إين أ:»عليه السالم«فقال أمري املؤمنني عيل 

وإذا هباتف من السامء . ًضمتهام إىل صدرها ملياَّوأنت، ومدت يدهيا، و
 :ينادي

يا أبا احلسن، ارفعهام عنها، فلقد أبكيا واهللا مالئكة الساموات، فقد 
 .اشتاق احلبيب إىل املحبوب

 .)١(».. فرفعتهام عن صدرها، وجعلت أعقد الرداء:قال
 .ً أيضا)٢(..وقريب من ذلك ما روي عن أسامء بنت عميس

ًسندا صحيحا، ومعتربا، لكن ذلك  وإن كانت ال متلك وهذه الرواية، ً ً

                                     
األنوار  و٧٦١ ـ ٨٥٤اللمعة البيضاء ص و١٨٠ ـ ١٧٤ ص٤٣بحار األنوار ج) ١(

 .١٥٤ ـ ١٥١صجممع النورين  و٣٠٦ ـ ٣٠٢العلوية ص
 .٥٧٩الزهراء هبجة قلب املصطفى ص: راجع) ٢(
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ال يعني لزوم ردها، واحلكم ببطالهنا، فإنه ليس بالرضورة أن يكون 
 ..ًالضعيف مكذوبااحلديث 

إذا اشتملت عىل ما خيالف القرآن، أو .. ُّوإنام ترد الرواية بصورة قاطعة
 أو ما ..به العقولَّاملسلامت الدينية بصورة عامة، أو ما خيالف ما حتكم 

 .خيالف الواقع العيني اخلارجي
ًبل هي قد تضمنت أمرا .. وليس األمر يف الرواية املشار إليها كذلك

 .. يتصل بالغيب، وبالكرامة اإلهلية للمصطفني من عباده األكرمني
 ..ِّوأمثال هذه األمور مما جتوز العقول وقوعها، وال حتيلها

حيتاج إىل الدليل املقنع واملعترب، وحيث  أن إثبات حصوهلا :غاية األمر
ال يوجد مثل هذا الدليل، فال يصح ردها بصورة قاطعة، بل توضع يف بقعة 

 .. حتى يذود عنها قاطع الربهان،اإلمكان
  :ما أرانا إال سنصبح

أبا بكر وعمر حني طلبا منه إخراج » عليه السالم«وقد اجاب عيل 
 .»ما أرانا إال سنصبح«: هاليصليا علي» عليها السالم«الزهراء 

وهذا من مفردات التورية البديعة، فإنه إنام أخربهم عن ميله إىل 
ومل يرش ال من قريب وال من بعيد إىل ما . ًاإلعتقاد ببقائه حيا حتى الصباح

سيفعله يف موضوع دفن الزهراء، والصالة عليها، وأين سيكون ذلك، 
 .ومتى

 تأخري التشييع سيستمر إىل اليوم كام أن كلمة أيب ذر ال تدل عىل أن
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ومل حيدد مقدار . أن تشييعها سيتأخر يف تلك العشية: الثاين؛ ألنه إنام ذكر هلم
 .هذا التأخري

  : يلمح لعمر باستحقاقه للقتل×علي 
 لقد فررت يوم خبري ويف :لعمر» عليه السالم«بالنسبة لقول عيل 

 .مواطن، ثم مل ينزل اهللا لك توبة حتى الساعة
ً إنه تضمن تلميحا أو تلوحيا بام أزعج عمر وأبا بكر بشدة، فهو :نقول ً

 :يشري
 ..  إىل جبن عمر، وضعفه البالغً:أوال
أن اهللا تعاىل مل يرض عىل عمر :  إن عدم إنزال اهللا له توبة يعني:ًوثانيا

 ..ألجل ذلك، وألنه مل يفعل ما يستحق به التوبة عليه
ِّك يسوغ مواجهته بام يستحقه من عقوبة  إىل أن ذل لعله يشري:ًوثالثا

 ..الفارين من الزحف
  :الذين شيعوا جنازة فاطمة

وقد ذكرت إحدى الروايات املتقدمة الزبري يف مجلة الذين حرضوا دفن 
ًوربام يكون ذلك من اضافات الرواة، فإهنا أوصته أن يدفنها رسا، .. فاطمة

: عن دالئل اإلمامة وغريهوتقدم . وال ندري إن كان الزبري يؤمتن عىل رس
أنه مل يعلم هبا، وال حرض وفاهتا، وال صىل عليها أحد من سائر الناس 

 ..غريه
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  :إختاذ النعش
بأن يتخذ هلا » السالمعليه «ًعليا : »عليها السالم«وقد أوصت الزهراء 

َّنعشا صورته هلا املالئكة، ووصفته له، فاختذه هلا ً)١(. 
عليه «ُ، كام روي عن اإلمام الصادق ُوهي أول من جعل هلا النعش

 .)٢(»السالم
                                     

 واللمعة ١٣٧ ص٣ج) املطبعة احليدريةط ( و ٣٦٢ ص٣مناقب آل أيب طالب ج) ١(
علل الرشائع  و١٥١ني ص وروضة الواعظ٨٧٥ و ٨٦٨ و ٨٦١البيضاء ص

مستدرك سفينة  و٢٠٤ و ١٩٢ و ١٨٢ ص٤٣بحار األنوار ج و١٨٨ ص١ج
 ١٥٠جممع النورين ص و٣٠٣األنوار العلوية ص و٩٦ ص١٠البحار ج

 . ٣٣٣لمسعودي صلاألرسار الفاطمية و
مؤسسة آل ط (وسائل الشيعة  و٤٦٩ ص١هتذيب األحكام ج و٢٥١ ص٣الكايف ج) ٢(

 ٣ ومناقب آل أيب طالب ج٨٧٦ ص٢ج) دار اإلسالميةط  ( و٢٢٠ ص٣ج) البيت
 عن ٢١٢ ص٤٣ وبحار األنوار ج١٣٨ ص٣ج) ط املطبعة احليدرية( و ٣٦٤ص

جامع  و٢٨٢ و ٢٥٠ص عن فقه الرضا، وراجع ٢٤٩ ص٧٨التهذيب، وج
. ٣٥٦ و ٢٩١ و ٢٧١ و ٢٠٨ و ١٦٢ وراجع ص٣٦٧ ص٣أحاديث الشيعة ج

دعائم اإلسالم :  وراجع١٩٤ ص١ جمن ال حيرضه الفقيه و١٨٩فقه الرضا صو
 ٣لحاكم جلاملستدرك  و٩٦ ص١٠مستدرك سفينة البحار ج و٢٣٣ ص١ج

الذرية الطاهرة النبوية  و٣٣٨ ص٨لعظيم آبادي جلعون املعبود  و١٦٢ص
 = بنالالطبقات الكربى  و٥٨٨ناسخ احلديث ومنسوخه ص و١٥٣لدواليب صل
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 .)١( اسرتيني سرتك اهللا من النار، يعني بالنعش:ُوروي أهنا قالت ألسامء
عليها « أن أسامء هي التي أشارت عىل الزهراء :َّولكن ثمة من يدعي

 .باختاذ النعش، وأهنا قد رأته يف بالد احلبشة» السالم
 .)٢ً(أيضا» عليه السالم «ُوروي ذلك عن اإلمام الصادق

 أن ال :منها» عليها السالم«غري أن ذلك قد اقرتن بطلب الزهراء 
 .حتملها عىل رسير ظاهر

 .ً ال، لعمري ولكن أصنع نعشا كام رأيت يصنع باحلبشة:فقالت أسامء
                                     

تخب من ذيل املذيل املن و١٣٢ ص٥لزركيل جلاألعالم  و٢٨ ص٨سعد ج= 
 ٤٧٥ و ٤٧١ ص١٠رشح إحقاق احلق ج و٨٦٥اللمعة البيضاء ص و٩١ص
 .٣٨٢ ص٣٣ وج٥٤٨ و ١٤ ص٢٥ وج١٧٧ ص١٩وج

احلدائق  و١٣٨ ص٣ج) املطبعة احليدرية( و ٣٦٤ ص٣مناقب آل أيب طالب ج) ١(
بيت  و٥٤٨ ص٨مستدركات علم رجال احلديث ج و٨٩ ص٤النارضة ج

 ٤٧٥ ص١٠ ج)امللحقات(إحقاق احلق رشح :  وراجع١٧٣األحزان ص
 . ٥٤٩ ص٢٥وج

 ٣ ج)مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة  ٤٦٩ ص١هتذيب األحكام ج) ٢(
 ٣٦٠ ص٢مستدرك الوسائل ج و٨٧٦ ص٢ ج)دار اإلسالميةط ( و ٢٢٠ص

 ٧٨ وج٢١٢ ص٤٣ وبحار األنوار ج٨٦٥ و ٨٨٤ و ٨٨٣واللمعة البيضاء ص
موسوعة أحاديث أهل  و٣٦٩  و٣٦٧ ص٣جامع أحاديث الشيعة ج و٢٥٥ص

 .٢٥٣ ص٨لنجفي جل» عليهم السالم«البيت 
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 . أرنيه:فقالت
 .)١(فأرهتا إياه

أنه : ُاستقبحت ما يصنع بالنساء« أهنا :وسبب طلب الزهراء، هذا هو
 .)٢(»يطرح عىل املرأة الثوب، فيصفها ملن رأى

  :مفارقة حتتاج إىل تفسري
عليها «ويف حديث إرصار أيب بكر وعمر عىل الصالة عىل فاطمة 

أنه إذا قورن موقفهم هذا بموقفهم : مفارقة حتتاج إىل تفسري، وهي» السالم
عن  حني استشهاده، حيث غابوا »صىل اهللا عليه وآله«من رسول اهللا 

جنازته، وأوكلوا أمر غسله، وتكفينه، والصالة عليه ودفنه إىل أهله، 
عليه «وانرصفوا إىل العمل عىل الفوز باخلالفة، مغتنمني فرصة انشغال عيل 

 ..»صىل اهللا عليه وآله«بجنازة رسول اهللا » السالم
ّولكن موقفهم يف وفاة الصديقة اختلف إىل حد التناقض، حيث كانوا  ّ

، رغم ما »عليها السالم« القبور، واستخراج جسد الزهراء يريدون نبش

                                     
 )دار اإلسالميةط  ( و٢٢٠ ص٣ج) مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة : راجع) ١(

 ١١٥ ص٢تاريخ اليعقويب ج و٢٥٠ ص٧٨ وج١٨٩ ص٤٣ وج٨٧٦ ص٢ج
 ١٥٢ والذرية الطاهرة ص١٢٦ ص٢ عن كشف الغمة ج٨٦٥واللمعة البيضاء ص

 .١٠٨ ص١بن شبة جالتاريخ املدينة  و٣٦٨ ص٣يث الشيعة ججامع أحادو
 . راجع اهلامش السابق) ٢(
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 .»صلوات اهللا وسالمه عليها«يتضمنه ذلك من هتك حلرمتها 
 أن السياسة هي التي أملت عليهم هذا املوقف :إن هذا جيعلنا ندرك

صىل اهللا عليه «وذاك عىل حد سواء، فقضت بتجاهل جنازة رسول اهللا 
هنا، وال نريد أن نقول أكثر » عليها السالم« هناك، ونبش قرب الزهراء» وآله

 .من ذلك
الناس يلوم بعضهم بعضا:  

ّوال ندري ملاذا يتلهف الناس عىل ما فاهتم من الصالة عىل البنت 
الوحيدة لنبيهم، وهم الذين خذلوها باألمس، ومل ينرصوها عىل من 

 وخالفوا هامجها، ورضهبا وحاول احراق بيتها عليها وعىل زوجها وابنائها،
 !بذلك وصية أبيها فيها؟

، »عليها السالم«وماذا ينفع هذا التظاهر باإلعزاز واملحبة للزهراء 
أو سكتوا عام .. وكيف نفرسه من أناس كانوا هم الذين آذوها، وقتلوها

 ..جيري عليها
 :فام أحرى هؤالء بقول عبيد بن األبرص

 )١(ما زودتـنـي زاديويف حـياتـي     وت تنـدبـنـي ـال ألفينك بعد املـ

                                     
بن الدرر السمط يف خرب السبط و ٢٧٣ ص١١لبغدادي جلخزانة األدب : راجع) ١(

مامة اإل و٣٦٧تنزيل اآليات عىل الشواهد من األبيات ص و٨٣األبار ص
 .٢١٥ ص١ج )حتقيق الشريي(  و١٦٥ ص١ ج)حتقيق الزيني(والسياسة 
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  !:؟÷والة األمر ونبش قرب الزهراء 
ثم إننا مل نجد أي اندفاع أو حتى تفكري لدى عامة الناس يف نبش قرب 

، للصالة عليها، ومل نجدهم شجعوا عمر عىل »عليها السالم«الزهراء 
بل اكتفوا بإظهار األسف لعدم متكنهم من حضور جنازهتا، والم .. موقفه

 ً.بعضهم بعضا
بل جاءت الفكرة من قبل والة األمر أنفسهم، حيث ظهر اندفاعهم 

 .الشديد لتنفيذ هذا األمر، لوال أن سيف ذي الفقار حال بينهم وبني ذلك
ومن حقنا أن نفهم سبب هذا االندفاع القوي نحو هذا األمر القبيح، 

 ..الذي ال يرضاه أي ملتزم بالرشع، أو من حيرتم نفسه، وإنسانيته
 أهنم أدركوا، أن ما جرى سوف : اإلجابة األقرب لالعتبار هيولعل

 .يسجله التاريخ
. ليكون إدانة رصحية هلم، ووصمة ال جمال ملحوها، وال للتشكيك فيها

 .ولن يتضاءل تأثريها مهام طال الزمن
 أنه لن يكون هلم يف ظل هذه اإلدانة أية قداسة، أو :ًوأدركوا أيضا

أو ارتياح وجداين لدى الكثريين ممن يطلعون عىل احرتام، أو مقبولية هلم، 
وإىل .. ما جرى، سواء أكانوا من املسلمني أو من غريهم، من عقالء الناس

 ..يوم القيامة
  :تهافت يف بعض اخلصوصيات

ًوقد يلمح الباحث هتافتا يف بعض اخلصوصيات يف الروايات، حيث 
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ًا جدداأن املسلمني وجدوا يف البقيع أربعني قرب: ذكر بعضها ومل يرش . )١(ً
 .»عليها السالم«، فأشكل عليهم األمر، ومل يعرفوا قرب الزهراء )٢(قربها

خط برجله سبعة قبور » عليه السالم« إنه :مع أن بعضها اآلخر يقول
 .ًإال أن يكون قد خط أوال سبعة، ثم أكملها إىل أربعني. )٣(فقط

عالمات أكثرها ًولعل املسلمني قد وجدوا أوال أربعني، ثم ذهبت 

                                     
 ٨٦٤ و ٨٨٧ و ٨٥٢ و ٨٣٦ واللمعة البيضاء ص١٣٦دالئل اإلمامة ص: راجع) ١(

 ٢١٢ و ١٨٣ و ١٧١ ص٤٣ وج٣٤٩ ص٣٠ ج٣٩٠ ص٢٩وبحار األنوار ج
اهلداية  و١٤٧جممع النورين ص و٢٨١ ص١٦ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج

مناقب آل أيب و ٤٧ص بن عبد الوهابالعيون املعجزات  و١٧٩الكربى ص
الشايف يف  و٣٢٤ ص١٢لتسرتي جلقاموس الرجال  و١٣٨ ص٣الب جط
 )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٨٥بيت األحزان ص و١١٥ ص٤مامة جاإل
 . ٤٦٧ و ٣٣٧لمسعودي صلاألرسار الفاطمية  و١٧٠ ص١٩ج

 ٣٩٠ ص٢٩بحار األنوار ج و٢٨١ ص١٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ٢(
الشايف  و٨٣٦اللمعة البيضاء صو ٣٢٤ ص١٢لتسرتي جلقاموس الرجال و

 . ٤٦٧لمسعودي صلاألرسار الفاطمية  و١١٥ ص٤مامة جيف اإل
 و ١٨٣ ص٤٣ وبحار األنوار ج٨٦٩ و ٨٦٤ و ٨٨٧اللمعة البيضاء ص) ٣(

األنوار  و١٣٨ ص٣مناقب آل أيب طالب ج و١٥٢روضة الواعظني صو١٩٣
 ١٥١ صلمرنديلجممع النورين  و٣٠٤األنوار العلوية ص و٦٣البهية ص

 . ٣٣٧لمسعودي صلاألرسار الفاطمية  و١٨٣بيت األحزان صو
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بسبب كثرة املرتددين، وبقي أثر سبعة، فجاءت مجاعة السلطة، فوجدت 
 .هذه البقية، فأشكل األمر عليها

  :×غضب علي 
عليها «يف حماولة نبش قرب الزهراء » عليه السالم«وأما غضب عيل 

ألنه يريد أن يمنعهم من هتك حرمة .. ً، فإنام كان غضبا هللا تعاىل»السالم
 .»عليها السالم«ء العاملني سيدة نسا

ولو أهنم أرصوا عىل ذلك، وحدث األسوأ من اإلحتامالت، فإن كل 
، إذ ال مربر لنبش »عليه السالم«الناس سوف يتفهمون صوابية موقف عيل 

ًقرب، واستخراج شخص من قربه ملجرد أن فالنا من الناس يريد الصالة عىل 
ة، هلا مقامها العظيم عند اهللا تعاىل، ال سيام إذا كان امليت امرأ.. ذلك امليت

ٍمع عدم وجود أي داع هلذا األمر، بعد أن .. ويف نبش قربها هتك حلرمتها
 ..ُدفنت وفق أحكام الرشع الرشيف، وأجريت مجيع املراسم املطلوبة لذلك

فكيف إذا كانت تلك املرأة املتوفاة ال ترىض بحضورهم جنازهتا، وال 
ال سيام مع سوابقهم يف . ٍاستبعادهم بطلب منهابالصالة عليها، وقد تم 

توجيه اإلساءات اخلطرية إليها، التي بلغت حد رضهبا، وإسقاط جنينها، 
وما يمثل ذلك من إساءة للدين .. وكون موهتا بسبب ذلك الرضب بالذات

 .ّتتجاوز كل حد
عليه «وبذلك يتضح الفرق بني هذه احلالة التي ال يأبى فيها عيل 

عليها «من املبادرة إىل أي ترصف رادع ملن يريد اإلساءة للزهراء » السالم
وبني ما نشهده من وقوفه الصارم عند حدود ال .. يف قربها» السالم
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 .يتجاوزها يف موضوع التصدي لغاصبي مقام اخلالفة
ويكتفي بمجرد اإلحتجاج، . ّوذلك لكي ال يعرض الدين للخطر

 ..لدينويتحمل مجيع أنواع األذى ألجل حفظ ا
، هو عني »عليها السالم«إن منعهم من نبش قرب الصديقة الزهراء 

 .الصواب حتى لو تفاقمت األمور وبلغت إىل ما ال حتمد عقباه
: ، من أنه قال»عليه السالم«ُ ما روي عن اإلمام الباقر :ويدل عىل ذلك

عليه «ني إن الناس ملا صنعوا ما صنعوا إذ بايعوا أبا بكر، مل يمنع أمري املؤمن«
ًمن أن يدعو إىل نفسه إال نظرا للناس، وختوفا عليهم أن يرتدوا عن » السالم ً

ًاإلسالم، فيعبدوا األوثان، وال يشهدوا أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول 
 .اهللا

ّوكان األحب إليه أن يقرهم عىل ما صنعوا من أن يرتدوا عن اإلسالم، 
 .وإنام هلك الذين ركبوا ما ركبوا

فأما من مل يصنع ذلك، ودخل فيام دخل فيه الناس، عىل غري علم وال 
، فإن ذلك ال يكفره، وال خيرجه من »عليه السالم«عداء ألمري املؤمنني 

 .اإلسالم
ًأمره، وبايع مكرها، حيث مل جيد » عليه السالم«فلذلك كتم عيل 

 .)١(»ًأعوانا
                                     

 ٤٦٨ ص٢٩ج و٥٥ و ٢٥٥ ص٢٨بحار األنوار ج و٢٩٥ ص٨الكايف ج) ١(
=  ١١ل جـدرك الوسائـمست و١٥٦ ص٦٩ج و٢٣ ص٤٤ج و١٥٤ ص٣٣جو
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 ٢٣٨ ص٤ وج٧ ص٣ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  و٧٥ص= 
 ٤٥٩ و ٣٠٥ و ٢١٥و  ١٣٧ ص)ريحتقيق األنصا(كتاب سليم بن قيس و
 ١٢رشح أصول الكايف ج و٦٥ ص٢حلية األبرار ج و٨ ص٢اإلحتجاج جو

لمرندي لجممع النورين  و٤١ ص١٣جامع أحاديث الشيعة ج و٤١٢ص
 . ٢٥ و ١٧ ص٦ وج١٩٧ ص٥ وج١٠٥ ص٢غاية املرام ج و٩٠ص
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  :لفصل الرابعا
 

  ..السياسةخارج أجواء 
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  :÷زمان وفاة الزهراء 
 .)١(يف السنة احلادية عرشة» عليها السالم«وكانت وفاهتا 

                                     
 ٥٢ذخائر العقبى ص و١٣٤و  ٧٩مامة صدالئل اإلو ٧٩٣مصباح املتهجد ص) ١(

 و ٩ ص٤٣ وج٧٨ ص١٦ وبحار األنوار ج٢٤٠ ص٣تاريخ األمم وامللوك جو
موسوعة أحاديث أهل  و٥٨ص األنوار البهية و١٩٦ ص٩٥ وج٢١٥ و ١٨٨

 ٩ججممع الزوائد  و١٩٧ ص٩ وج٢٥٣ ص٨لنجفي جل» عليهم السالم«البيت 
اآلحاد  و٢٥٠ ص١٠حتفة األحوذي ج و٨١ ص٧فتح الباري ج و٢١١ص

لطرباين لاملعجم الكبري  و١٥٢ذرية الطاهرة النبوية صال و٣٦٦ ص٥واملثاين ج
خالصة تذهيب هتذيب الكامل  و١٨٩٩ ص٤ستيعاب جاإلو ٤٠٠ ص٢٢ج

 ٣تاريخ مدينة دمشق ج و٢٨ ص٨بن سعد جالالطبقات الكربى  و٤٩٤ص
 ٨اإلصابة ج و٢٥٢ ص٣٥هتذيب الكامل ج و٢٥٦ ص١٤وج١٦٢ص
عليه «مجة اإلمام احلسني تر و١٨اجلوهرة يف نسب اإلمام عيل وآله ص و٢٦٨ص

الفصول املهمة يف  و٢٢٠العدد القوية ص و٤٤١بن عساكر صال »السالم
 ٤٩ ص١١سبل اهلدى والرشاد ج و٦٦٦ ص١بن الصباغ جالمعرفة األئمة 

= رشح إحقاق احلق  و١٨٩بيت األحزان ص و٥١لمرندي صلجممع النورين و
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 أهنا توفيت يف السنة :»عليه السالم«ويف رواية عن اإلمام الباقر 
 .)١(العارشة

ًوقد اختلفت الروايات أيضا يف حتديد تاريخ ذلك ومقدار بقائها بعد 
 :أبيها عىل أقوال، هي

 .)٢ً(ربعون يوما أ ـ١
 .)٣()ًستون يوما( شهران  ـ٢

                                     
  و٥٥٦ ص٢٥ وج١٧٦ و ١٧٥ ص١٩ وج٤٥٥ ص١٠ ج)امللحقات(= 

 . ١٨١نظم درر السمطني ص و٥٦٢ و ٥٦١ و ٥٥٩
عن مقاتل  و٤٥ح ٢١٥ص ٤٣األنوار جبحار  و٨٨٥ و ٨٨٤اللمعة البيضاء ص) ١(

 .٥٩صالطالبيني 
 ٣٩٧ ص٢٨جبحار األنوار و ٣١ص) املكتبة احليدريةط (مقاتل الطالبيني ) ٢(

لمرندي لجممع النورين  و٨٨٥ واللمعة البيضاء ص٢١٥ و ٧ ص٤٣جو
البن ) املجموعة(تاريخ األئمة  و٤٧عيون املعجزات ص و١٥٧ و ١٥٥ص

بيت األحزان  و١٨١نظم درر السمطني ص و١٠ص خشاب البغدادي
 .١٨٩ص

بحار األنوار  و١٣٤ ص٢مستدرك الوسائل جو١٥٧لمرندي صلجممع النورين ) ٣(
فتح  و١٣٤ ص٣جامع أحاديث الشيعة ج ٢٣٣ ص٧٨ وج٢١٧ ص٤٣ج

 و ١٤٨جممع النورين ص و٢٥٨ ص١٧ جعمدة القاري و٣٧٨ ص٧الباري ج
 .١٦٩بيت األحزان ص و١٥٧ و ١٥٥
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 .)١(ً سبعون يوما ـ٣
 .)٢(ً اثنان وسبعون يوما ـ٤
 .)٣(ً مخسة وسبعون يوما ـ٥

                                     
 ١دعائم اإلسالم ج و٢٣٢لشريواين صل» عليهم السالم«مناقب أهل البيت ) ١(

جامع  ٢٨٢ ص٧٨بحار األنوار ج و٣٦١ ص٢مستدرك الوسائل ج و٢٣٢ص
عمدة  و٢٥٢ ص٨مستدرك سفينة البحار ج و٣٦٨ ص٣أحاديث الشيعة ج

تاريخ خليفة بن  و١٨٩٩و ١٨٩٤ ص٤ستيعاب جاإل و٢٥٨ ص١٧القاري ج
إمتاع  و٢٤٩التنبيه واإلرشاف ص و٥٢٤ ص٥أسد الغابة ج و٥٩خياط ص
 .٣٥ ص٥األسامع ج

» عليهم السالم«مناقب أهل البيت  و٦١١ ص٤بن كثري جالالسرية النبوية ) ٢(
 .١٥٧جممع النورين ص و٢٣٢لشريواين صل

عليهم «مناقب أهل البيت  و٢٢ الطربيس صلشيخل) املجموعة(تاج املواليد ) ٣(
 البن خشاب البغدادي) املجموعة(تاريخ األئمة  و٢٣٤لشريواين صل» السالم

عيون املعجزات  و٦صلكاتب البغدادي ل) املجموعة(تاريخ األئمة  و١٠ص
إمتاع  و٥٨املحترض ص و٥٢٦ و ٥٢٥ ص٢اخلرائج واجلرائح ج و٤٧ص

 ٥٤٥ ص٢٢بحار األنوار ج و١٣١ينابيع املعاجز ص و٣٥ ص٥األسامع ج
 ٢١٢ و ١٩٥ و ١٥٦ و ٧٩ و ٧ ص٤٣ وج٣٠٨ ص٣٦ وج٤١ ص٢٦وج
 ١الكايف ج و١٧٣بصائر الدرجات ص و٢١٦ ص٩٧ وج٢٥٤ ص٧٨وج
=  ٥ايف جـول الكـرشح أص و٥٦١ ص٤ وج٢٢٨ ص٣ وج٤٥٨ و ٢٤١ص
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 .)١()ليلة(ً مخسة وتسعون يوما  ـ٦
 .)٢( مئة يوم ـ٧
 .)٣( ثالثة أشهر ـ٨

                                     
 ٣ ج)مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة  و٢١٣ ص٧ وج٣٤١ص= 
 ٢٧٩ ص١٠ وج٨٧٩ ص٢ ج)اإلسالميةدار ط ( و ٣٥٦ ص١٤ وج٢٢٤ص

 ١٣٥ و ٩ ص١جامع أحاديث الشيعة ج و٣٠٤ ص٢مستدرك الوسائل جو
 ٢٤٢ ص٨ وج٢٠٥ ص٦مستدرك سفينة البحار ج و٥٣١ و ٣٥٣ ص٣وج

عليهم «موسوعة أحاديث أهل البيت  و١٣٩ ص١مسند اإلمام الرضا جو
فتح الباري  و٣٠١ ص١٠ وج٢٤٩ ص٨ وج٣٧٥ ص٢لنجفي جل» السالم

 ١٢لتسرتي جلقاموس الرجال  و٣٠٨ ص١جمنتقى اجلامن  و٣٧٨ ص٧ج
جممع  و١٩٧اللمعة البيضاء ص و٣٦٢ ص٢اخلصائص الفاطمية ج و٣٣١ص

 ٤١٤ ص٣ وج٥٨٨ ص٢جممع البحرين ج و١٥٧ و ١٥٦ و ١٦النورين ص
 . ١٦٨بيت األحزان صو

كفاية : وراجع١٢٥ ص٢كشف الغمة ج و٦١١ ص٤بن كثري جالالسرية النبوية ) ١(
 .١٨٩بيت األحزان ص و١٨١نظم درر السمطني ص و٦٥ر صاألث

بن الالفصول املهمة  و١٢٥ ص٢كشف الغمة ج و١٨٩ ص٤٣بحار األنوار ج) ٢(
 .٦٦٩ ص١الصباغ ج

 ٢١٥ ص٤٣بحار األنوار جو ٣١ص) املكتبة احليدريةط (مقاتل الطالبيني ) ٣(
 = ١٥٧ و ١٥٥لمرندي صلجممع النورين  و٨٨٥اللمعة البيضاء ص و١٨٨و
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 .)١( أربعة أشهر ـ٩
 .)٢( ستة أشهر ـ١٠

                                     
لشريواين ل» عليهم السالم«مناقب أهل البيت  و٣٦٥ ص٢عيون األثر جو= 
 ٤٩ ص١١سبل اهلدى والرشاد ج و١٢٥ ص٢كشف الغمة ج و٢٣٢ص

عمدة  و٣٧٨ ص٧فتح الباري ج و٦٦٨ ص١بن الصباغ جالالفصول املهمة و
 ٢٤٩التنبيه واإلرشاف ص و٥٢٤ ص٥أسد الغابة ج و٢٥٨ ص١٧القاري ج

 .٣٥ ص٥إمتاع األسامع جو
إعالم  و٤١بن كرامة صالتنبيه الغافلني  و٦١١ ص٤بن كثري جالالسرية النبوية ) ١(

 .٢٩٠ ص١الورى ج
 ٢عيون األثر ج و٦١١ و ٥٦٧ص ٤ج و٣٨٥ ص٣جبن كثري الالسرية النبوية ) ٢(

 ٢٩ وج٣٩١ و ٣٩٧ و ٣٥٣ و ٣١٢ ص٢٨جبحار األنوار  و٣٦٥ص
 ٢٠٠و  ١٨٩ و ١٨٣ ص٤٣ج و٣٩١ و ٣٨٩ و ٣٣٠ و ٢٠٢ و ١١٢ص
 و ٢٣٢لشريواين صل» عليهم السالم«مناقب أهل البيت  و١٨٤ ص١٠٠وج

 ٣مناقب آل أيب طالب ج و٥٩ و ٥١النص واإلجتهاد ص و٤١٢ و ٢٣٤
 و ١٠٣ ص٢كشف الغمة ج و٣٩١و  ٣٩٠بن البطريق صالالعمدة  و١٣٧ص

لمرندي لجممع النورين  و٦٦٩ ص١بن الصباغ جالالفصول املهمة  و١٢٥
بن الكشف املحجة  و٢٥٨ و ٢٣٨لسيد ابن طاووس صلالطرائف  و١٥٧ص

 و ١٥٠لشريازي صلكتاب األربعني  و٥٢ذخائر العقبى صو ٧٧طاووس ص
= عليهم «ل البيت ـث أهـموسوعة أحادي و٢٢٧ و ٢٢٦ ص٧الغدير ج و٥٢٢
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 .)١( ثامنية أشهر ـ١١
ًيح القارئ عذرا عن اخلوض يف بحث حتديد أي واحد ونحن هنا نستم

ًمنها، ما دام أن هذا اإلهبام أيضا من موجبات جتديد ذكراها مرات عديدة 
يف كل عام، ومن ثم تعريف الناس بمظلوميتها، واستفادة الدروس والعرب 

 .منها

                                     
سبل  و٢٥٥ ص١٠مستدرك سفينة البحار ج و٢٥٥ ص٨لنجفي جل» السالم= 

 ٨٣٥ و ٧٧٦ و ٧٥٦لمعة البيضاء صال و٣٧١ و ٤٩ ص١١اهلدى والرشاد ج
اإلمام عيل بن  و١٠٥ ص١٩ وج١٤١ ص٣جامع أحاديث الشيعة ج و٨٣٧و 

 و ٤٨٨ ص٣احللبية ج السرية و٧٤٠لهمداين صل» عليه السالم«أيب طالب 
تاريخ خليفة  و٢٥٨ ص١٧عمدة القاري ج و٣٧٨ ص٧فتح الباري ج و٤٨٩

إمتاع  و٢٤٩رشاف صالتنبيه واإل و٥٢٤ ص٥أسد الغابة ج و٥٩بن خياط ص
 .١٨٩بيت األحزان ص و٣٥ ص٥األسامع ج

) املكتبة احليدريةط (مقاتل الطالبيني  و٦١١ ص٤بن كثري جالالسرية النبوية ) ١(
جممع النورين  و٨٨٥ واللمعة البيضاء ص٢١٥ ص٤٣بحار األنوار جو ٣١ص

عليهم «مناقب أهل البيت  و٣٦٥ ص٢عيون األثر ج و١٥٥لمرندي صل
 ٦٦٨ ص١بن الصباغ جالالفصول املهمة  و٢٣٢ريواين صلشل» السالم

 ١٧عمدة القاري ج و٣٧٨ ص٧فتح الباري ج و٥٢ذخائر العقبى صو
 ٥٩تاريخ خليفة بن خياط ص و١٨٩٩ و ١٨٩٤ ص٤ستيعاب جاإل و٢٥٨ص

 .٣٥ ص٥إمتاع األسامع جو
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  :÷مكان دفن الزهراء 
، »ها السالمعلي«ًاختلفت الرويات أيضا يف حتديد مكان دفن الزهراء 

 !أو يف بيتها؟! أو يف الروضة؟! هل هو يف البقيع؟
 أن :ونحن وإن كنا نرجح أهنا قد دفنت يف بيتها، ولكننا نزيد عىل ذلك

 يف قربه فإن النبي »صىل اهللا عليه وآله«الظاهر هو أهنا قد دفنت مع النبي 
 .مدفون يف بيتها كام هو معلوم

 :أمور، هيونستند يف هذا الرتجيح إىل ثالثة 
 إن ذلك أبعد عن احتامالت القوم، الذين سوف يرصون عىل  ـ١

ًألهنم يرون أن بقاءه خمفيا، يرض هبالة القداسة التي .. معرفة مكان دفنها
يريدوهنا ألنفسهم، بل هو يثبت ضدها، من حيث إنه يذكر الناس 

 ..بمظلوميتها، واغتصاهبم حقها، وعدواهنم عليها
حني صار هبا » عليه السالم«ًأن عليا : يات إىل أشارت بعض الروا ـ٢

 .)١(إىل القرب املبارك خرجت يد فتناولتها، وانرصف

التي خاطب هبا رسول اهللا » عليه السالم« إن كلامت أمري املؤمنني  ـ٣
 :يف تلك اللحظات تضمنت إشارة إىل ذلك، فهي تقول

                                     
بحار  و١٣٩ ص٣ج) ط دار النعامن( و ٣٦٥ ص٣مناقب آل أيب طالب ج: راجع) ١(

لمرندي لجممع النورين  و٨٦٤اللمعة البيضاء ص و١٨٤ ص٤٣ر جاألنوا
 .١٥٨ و ١٥٦ص
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تك، والسالم عن ابنتك وزائر. السالم عليك يا رسول اهللا عني«
 .)١(»والبائتة يف الثرى ببقعتك

أو كام يقول ! أهي يف طيبة؟: »عليه السالم« سئل اإلمام اهلادي  ـ٤
 !الناس يف البقيع؟

صىل اهللا عليه « هي مع جدي رسول اهللا :»عليه السالم«فقال 
 .)٢(»وآله

                                     
 ١ واألمايل للطويس ج٢٨١ واألمايل للمفيد ص١٣٨ و ١٣٧دالئل اإلمامة ص) ١(

مستدرك  و١٩٣ ص٤٣ وبحار األنوار ج٨٦٠ واللمعة البيضاء ص١٠٩ص
مستدرك (مصباح البالغة  و٤٥٨ ص١ والكايف ج٤٣٢ ص٦جسفينة البحار 

لهمداين ل» عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  و٢١٥ ص٢ج) البالغةهنج 
 ٢٥٠ ص٨لنجفي جل» عليه السالم«موسوعة أحاديث أهل البيت و ٧١٣ص
 ٢٥٦ ص٤ وج٣٣٧ ص١نور الثقلني ج و١٣٧ ص١٢ وج١٣ ص١١وج

قاموس الرجال  و٨٥ ص٢كنز الدقائق ج و٢١٣ ص٧رشح أصول الكايف جو
لمرندي لجممع النورين  و٣٩٦ملصطفى صبشارة ا و٣٢٤ ص١٢لتسرتي جل

لمسعودي لاألرسار الفاطمية  و١٨٣بيت األحزان ص و١٥٦ و ١٥١ص
 . ٣٣٧ص

 عنه، ٣٠٣ ص٥ وهبج الصباغة ج١٦١ ص٣بن طاووس جالإقبال األعامل ) ٢(
 ٢١٠ ص١٠ج) ط مؤسسة آل البيت( و ١٩٤ ص٢ومستدرك الوسائل ج

 . ٢٦٢ ص١٢ ججامع أحاديث الشيعة و١٩٨ ص٩٧بحار األنوار جو
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يف البقيع، فلعله » عليه السالم«وأما بالنسبة للقبور التي خطها اإلمام 
 .ُهام القوم إىل أهنا قد دفنت يف ذلك املكانليرصف أو

وإنام نذكر ذلك كله عىل سبيل اإلحتامل والرتجيح، ال عىل سبيل اجلزم 
ًوال نرى داعيا لتجريد البحث يف هذا املوضوع، ما دام أهنا .. والتصحيح

ًهي التي أرادت أن يبقى قربها خمفيا، ليكون ذلك شاهد صدق عىل حمنتها، 
عرب األيام والشهور، .  وسبيل رشاد، ومنار هدايةوما جرى عليها،

 .واألحقاب والدهور
  :÷ يف وداع الزهراء ×علي 
عليها « مرضت فاطمة :قال» عليه السالم«عن اإلمام احلسني و
أن يكتم أمرها، وخيفي خربها، وال » عليه السالم«ووصت إىل عيل » السالم

سه، وتعينه عىل ذلك وكان يمرضها بنف. ًيؤذن أحدا بمرضها، ففعل ذلك
 .أسامء بنت عميس، عىل استرسار بذلك كام وصت به

، »عليه السالم«دفنها أمري املؤمنني » عليها السالم«فلام قبضت فاطمة 
صىل اهللا عليه «وعفى عىل موضع قربها، ثم قام وحول وجهه إىل رسول اهللا 

 : ، فقال»وآله
 ..السالم عليك يا رسول اهللا«

ُسرتجعت الوديعة، وأخذت الرهينة، وأخلست قد ا «:إىل أن قال ٌ
 !الزهراء، فام أقبح اخلرضاء والغرباء

ّيا رسول اهللا، أما حزين فرسمد، وأما لييل فمسهد، وهم ال يربح من 
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 .قلبي، أو خيتار اهللا يل دارك التي أنت فيها مقيم
 .كمد مقيح، وهم مهيج، رسعان ما فرق بيننا، وإىل اهللا أشكو

ك بتضافر أمتك عىل هضمها؛ فأحفها السؤال، واستخربها وستنبئك ابنت
وستقول، وحيكم . ًاحلال، فكم من غليل معتلج بصدرها، مل جتد إىل بثه سبيال

 .اهللا، وهو خري احلاكمني
ٍسالم مودع، ال قال وال سئم، فإن أنرصف فال عن ماللة، وإن أقم فال  ِ َ ٍ

 .عن سوء ظن بام وعد اهللا الصابرين
 .الصرب أيمن وأمجلواه، واها، و

ًولوال غلبة املستولني جلعلت املقام واللبث لزاما معكوفا، وألعولت  ً
 .إعوال الثكىل عىل جليل الرزية

وهتضم حقها، ومتنع إرثها، ومل يتباعد ! ًفبعني اهللا تدفن ابنتك رسا؟
لق منك الذكر؟ ِالعهد، ومل خيْ ُ! 

اهللا أحسن العزاء، وإىل اهللا يا رسول اهللا املشتكى، وفيك يا رسول 
 .)١(»وصىل اهللا عليك، وعليها السالم والرضوان

                                     
ط مطبعة ( و ٢٠٠اخلطبة رقم ) برشح عبده(هنج البالغة : راجع املصادر التالية) ١(

 ١٠ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج١٨٢ ص٢ج) ١٤١٢النهضة ـ قم سنة
 واملناقب البن ١٣٨ و ١٣٧ ودالئل اإلمامة ص٤٥٨ ص١، والكايف ج٢٦٥ص

 ١٠٨ و ١٠٧ص ١ واألمايل للشيخ الطويس ج٣٦٥ و ٣٦٤ ص٣شهرآشوب ج
=  ٢ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة و ١٥٢روضة الواعظني صو١٠٩و
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  :غليل مل جتد إىل بثه سبيالً
هذه يف خماطبة رسول » عليه السالم«وقد تضمنت كلامت أمري املؤمنني 

 الكثري مما حيتاج إىل الوقوف عنده، واستفادة العرب ،»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
فقد آثرنا .. ذلك غري متيرس لنا اآلنوألن . والعظات والدروس منه

يف » صلوات اهللا وسالمه عليه«اإلكتفاء بتذكري القارئ بأمر هام أشار إليه 
 :كلامته تلك، حيث قال

 .»ًفكم من غليل معتلج بصدرها، مل جتد إىل بثه سبيال«
فام هي هذه املفردات سبب كثرة الغليل يف صدرها، والتي مل جتد 

                                     
 ٢٨٣ و ٢٨١ واألمايل للمفيد ص١٣٩ ص٣مناقب آل أيب طالب ج و٢١٥ص= 
عليه «اإلمام عيل بن أيب طالب  و٣٧٣ ص٩ج الغديرو ٦٤صاألنوار البهية و

»  السالمعليهم«موسوعة أحاديث أهل البيت و ٧١٣لهمداين صل» السالم
قاموس الرجال  و٣٧ ص١٢ وج١٣ ص١١ وج٢٥٠ و ١٣٦ ص٣جلنجفي ل
 ٢إلربيل جلكشف الغمة و ٣٩٧بشارة املصطفى ص و٣٢٤ ص١٢لتسرتي جل

بيت و ١٥١لمرندي صلجممع النورين و ٣٠٤ص األنوار العلوية و١٢٧ص
هنج السعادة و ١٥٤لسيد رشف الدين صلاملجالس الفاخرة و ١٨٤األحزان ص

 ٥٥٠ ص٢٥ وج٤٨١ ص١٠ ج)امللحقات(إحقاق احلق رشح  و٧١ ص١ج
 عن أمايل الشيخ، ١٨٤ و ١٩٣ و ٢١١ ص٤٣ وبحار األنوار ج٣٨٥ ص٣٣جو

وعن الكايف، وعن األحكام الرشعية للحسن اخلزاز القمي، وتذكرة اخلواص، 
 . وغري ذلك٧٤٨ ص٣وكشف الغمة، والوايف ج
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 !. بثه، واإلفصاح عنه؟الفرصة أو السبيل إىل
قد حتدث أو »السالمعليه « أنه :َّإن من يقرأ النصوص املتوفرة خييل إليه

أشار بالتخصيص أو التعميم إىل مجيع األحداث التي واجهتها، ووصلت 
 .وإن ثمة ما مل تتمكن من بثه واظهاره. إلينا أنباؤها

 السبل إن هذا األمر يستحق الوقوف عنده، والبحث عنه، والتامس
 ..إليه

  !: بال إمام؟÷هل ماتت الزهراء 
أوصت أن تدفن » عليها السالم« بأن الزهراء :ورصحت الروايات

ًرسا، وأن ال حيرض جنازهتا أبو بكر، وال عمر، وال غريمها ممن ظلموها، 
ِّوأن يعفي عيل  َ  .موضع قربها» عليه السالم«ُ

عليها بعد ذلك ألن أمري وإنام دخال .. كام أهنا مل تأذن هلام بعيادهتا
: وقد رصحت هلام حينئذ. هو الذي أدخلهام بيته» عليه السالم«املؤمنني 

قد » عليها السالم«بأهنا : ًورصحت الروايات أيضا.. بأهنا غاضبة عليهام
 ..ماتت واجدة عليهام

  :÷من هو إمام الزهراء 
 عليها« من كان إمام الزهراء :وهنا سؤال حيتاج إىل جواب، وهو

إذ ال شك يف أهنا مل تعرتف أليب بكر باإلمامة، بل ! بعد وفاة أبيها؟» السالم
ًكانت تراه ظاملا هلا، معتديا عىل حرمات اهللا تعاىل وماتت واجدة عليه، !! ً

 ...هاجرة له، تدعو عليه بعد كل صالة و
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صىل اهللا عليه «مع أن النبي ! أم يعقل أن تكون قد ماتت بغري إمام؟
أو نحو ..  من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية: يقول»وآله
 .)١(!!ذلك

                                     
 و ٢١٨ ص٥ ج وجممع الزوائد٤٤٦ ص٣ وج٩٦ ص٤مسند أمحد ج: راجع) ١(

 ورشح التفتازاين ٢٧٥ ص٢ ورشح املقاصد ج٢٢٥ و ٢٢٤ و ٢١٩ و ٢٢٣
 وتيسري ١٥٦ ص٨وسنن البيهقي ج)  هـ١٣٠٢ط سنة (عقائد النسفي ل

 ورشح ١٢٥ و ١٢٤ و ١٢٦ ص٤ وعن صحيح مسلم ج٤٧ ص٢الوصول ج
) ط دار الكتاب العريب ـ مرص( و ٢٩ والعثامنية ص١١٣ ص١السري الكبري ج

 املعيار و١١٠ و ٦٣ ص٩الوايف بالوفيات ج و٣٥٩ ص٩حىل ج وامل٣٠١ص
صحيح ابن حبان و ٤٨٩بن أيب عاصم صالكتاب السنة و ٢٤واملوازنة ص

 ٧٠ ص٦ وج٣٦١ ص٣لطرباين جلاملعجم األوسط  و٤٣٥ و ٤٣٤ ص١٠ج
 ٣٣٨ ص١٩ وج٣٣٧ ص١٢ وج٢٨٩ ص١٠لطرباين جلاملعجم الكبري و
رشح هنج البالغة  و٢٦٠ ص٣ وج٤٣٨ ص٢لطرباين جلمسند الشاميني و

 و ٢٠٧ و ١٠٣ ص١كنز العامل ج و٢٤٢ ص١٣ وج١٥٥ ص٩ جللمعتزيل
 وتفسري القرآن العظيم البن ٣٦٦ ص١٣مسند أيب يعىل ج و٦٥ ص٦ وج٢٠٨

 و ٧٧ ص١لحاكم جلاملستدرك  و٣ ص١ وإزالة اخلفاء ج٥١٧ ص١كثري ج
 ٩٢ ص١لربقي جلاملحاسن : وراجع ٢٥٩مسند أيب داود الطياليس ص و١١٧

 ٢٧ و ٢٥ ص١دعائم اإلسالم ج و٢١ و ٢٠ ص٢ وج٣٧٧ ص١الكايف جو
=  )مؤسسة آل البيتط (ل الشيعة ـوسائ و٢٠٥لصدوق صلامل ـواب األعـثو
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  :املراد بامليتة اجلاهلية
 :وقد يسأل سائل هنا فيقول

 ..فقد فرست الروايات ميتة اجلاهلية بميتة الضالل
» عليه السالم« سألت أبا عبد اهللا :فقد روي عن ابن أيب يعفور، قال

من مات وليس له إمام فميتته  «:»آلهصىل اهللا عليه و«عن قول رسول اهللا 
 . »ميتة جاهلية
 !ميتة كفر:  قلت:قال
 ..)١( ميتة ضالل الخ:قال

                                     
مستدرك الوسائل  و٥٦٧ ص١٨ ج)دار اإلسالميةط ( و ٣٥٣ ص٢٨ج= 
 ٢٨ صللمفيداإلفصاح  و١٢٩لنعامين صلكتاب الغيبة  و١٨٣ ص١٨ج
مناقب آل  و٤٩٥الثاقب يف املناقب ص و٣٢٥تىض صلمرلالفصول املختارة و

 و ٣٦٢ ص٨بحار األنوار ج و٢١٢ ص١ج) ط املكتبة احليدرية(أيب طالب 
 ٣٢ وج٢٠١ ص٢٧ وج٩٤ و ٨٩ و ٨٥ و ٧٨ و ٧٧ و ٧٦ ص٢٣ وج٣٦٨
 ٣٨٧ و ٣٣٩ و ٣٣٧ ص٦٥ وج٣٤١ ص٤٩ وج٢٧ ص٣٧ وج٣٣١ص

 ٥٠٣ ص١ جنور الثقلني و٤٠١ و ٢٢٦ و ٢٢٣لامحوزي صلكتاب األربعني و
تفسري العيايش  و٨٠تفسري أيب محزة الثاميل ص و٣٨١ ص٣امليزان ج و٥٠٤و 
 .٤٥٦ ص٣ وج٣٥١ ص١ينابيع املودة لذوي القربى ج و٢٥٢ ص١ج

رشح أصول الكايف  و١٢ ص١جإلزام الناصب  و٣٧٧ و ٣٧٦ ص١الكايف ج) ١(
 .٣٥٤ ص٦ج
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عن ميتة الكفر إىل ميتة الضالل، مع » عليه السالم«فلامذا عدل اإلمام 
 !أن أهل اجلاهلية يموتون عىل الكفر؟

 عدل عن» عليه السالم«لعله  «:»رمحه اهللا«ونجيب بام قاله املجليس 
تصديق كفرهم إىل إثبات الضالل هلم، ألن السائل توهم أنه جيري عليهم 
أحكام الكفر يف الدنيا كالنجاسة، ونفي التناكح، والتوارث وأشباه ذلك، 
فنفى ذلك، وأثبت هلم الضالل عن احلق يف الدنيا، وعن اجلنة يف اآلخرة، 

 كام دلت عليه فال ينايف كوهنم يف اآلخرة ملحقني بالكفار، خملدين بالنار،
 .سائر األخبار

وحيتمل أن يكون التوقف عن إثبات الكفر، لشموله من ليس له إمام 
 .)١(».. الخذ فيهم احتامل النجاة من العذابمن املستضعفني؛ إ

 
 
 
 
 
 
 

                                     
 .٢٢٠ ص٤مرآة العقول ج) ١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

  :الفهارس
 

   ـ الفهرس اإلمجايل١           
   ـ الفهرس التفصيلي٢          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ١٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٣٣٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  ٣٣٧                                                                                              ..  الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
   ـ الفهرس اإلمجايل١     

 
  ٢٨ ـ ٥...............................سياسات الستيعاب أمويني :الفصل السادس

  ٦٤ ـ ٢٩...............................ومناشدات... إحتجاجات :الفصل السابع

  وفدك.. ’إرث النيب  :الباب الثاين

  ١١٦ ـ ٦٧.................................وما أدراك ما فدك.. فدك :الفصل األول

  ١٥٤ ـ ١١٧..‘مأزق أيب بكر بني خطبة الزهراء، ومطالبات عيل  :الفصل الثاين

  ١٨٦ـ ١٥٥.....÷العباس وفاطمة : يف نفس السياق.. مطالبات :الفصل الثالث

  ٢١٢ ـ ١٨٧.. والعباس يف عهد عمر×ي النضري بني عيل أموال بن :الفصل الرابع

إىل غصب .. من حجة الوداع :مسار األحداث.. أحداث وتوقعات :الفصل اخلامس
  ٢٣٨ ـ ٢١٣..................................................................فدك

   ..سياسات أفرزتها السقيفة :الباب الثالث

  ٢٦٨ ـ ٢٤١.......................× بمصحف عيل ال حاجة لنا :الفصل األول

  ٢٩٠ ـ ٢٦٩.................................ويسرتضوهنا.. يقتلوهنا :الفصل الثاين

  ٣١٦ ـ ٢٩١............أحداث وتفاصيل ÷إستشهاد الزهراء  :الفصل الثالث

  ٣٣٤ ـ ٣١٧..................................خارج أجواء السياسة :الفصل الرابع

  ٣٤٨ ـ ٣٣٥.............................................................الفهارس



  ١٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٣٣٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



  ٣٣٩                                                                                              ..  الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

   ـ الفهرس التفصيلي٢
 ا

   ..سياسات الستيعاب أمويني :الفصل السادس

  ٧................................................................:محاس أيب سفيان

  ٩.....................................................:األمر يف أقل حي من قريش
  ١٠.......................................................!:محاس أيب سفيان ملاذا؟

  ١١.....................................................:الفشل الذريع أليب سفيان

  ١٣.......................................................!!:مفارقة يف موقف عمر

  ١٤...................................................:ًوجدنا أبا بكر أهال للخالفة

  ١٥..................................................:خالد بن سعيد يرتبص ببيعته

  ١٨..........................: ثم مل يعزلني’استعملني النبي : ألف          

  ١٩.........................................!:متى رجع خالد بن سعيد؟: ب          

  ٢٠.............................................:وبنو تيم.. بنو عبد مناف: ج          

  ٢١............................................:فلها عىل خالدأبو بكر مل حي: د          

  ٢٢................................................:َّوجبة الديباج.. خالد: هـ          

  ٢٣....................................:ال يغالب عىل هذا األمر أوىل منكم: و          



  ١٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٣٤٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٣......................................................:السكوت املحري: ز          

  ٢٤..........................................................:كذبة خالد: ح          

  ٢٥.................................................:فعلة خالد بن سعيد: ط          

  ٢٦....................................................:×عمرو وطلحة وعيل 

   ..ومناشدات... إحتجاجات :الفصل السابع

  ٣١...............................................................:بداية توضيحية

  ٣١................................................: أليب بكر×مناشدات عيل 

  ٤١............................................................:متى كانت املناشدة

  ٤٢..........................................................:ولدين أبو بكر مرتني

  ٤٣.........................................:ًاثنا عرش صحابيا حيتجون عىل أيب بكر

  ٥٨.......................................................: اإلحراقالعودة إىل عادة

  ٥٩.......................................................:ارتد الناس سوى أربعة

  ٦٠......................................................:عمر يتهدد أبا بكر بخلعه

  ٦٠......................................................:عيل والطاهرون من ولده

  ٦٠.....................................................:اإلحتجاج بحديث الغدير

  ٦١.................................................: جيلد بعمر األرض×عيل 

  ٦٢.....................................................:عمر بن اخلطاب يف قريش

  ٦٢....................................................:حماوالت التحوير والتزوير

  ٦٣.....................................................!:أين احلرس من اخلالفة؟



  ٣٤١                                                                                              ..  الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦٣............................................:سوى أربعة ×مل يستجب لعيل 

  ..وفدك.. ’إرث النيب  :الباب الثاين

   ..وما أدراك ما فدك.. فدك :الفصل األول

  ٦٩...................................................:’ تركة رسول اهللا

  ٧٠...................................................:الويص أعرف برتكة املويص

  ٧١...........................................................:فدك من مهر خدجية

  ٧٥..................................................................:غصب فدك

  ٧٦..................................................: إىل أيب بكر×رسالة عيل 

  ٧٧........................................: يشهد× تطالب، وعيل ÷فاطمة 

  ٧٩.................................................................:مفارقة ظاهرة

  ٨٠..............................................................:الشهادة املردودة

  ٨٦..........................................................:رواية فدك بنحو آخر

  ٩٥............................................................:ًإن يل بذلك شهودا

  ٩٦.................................................!:ملاذا ال حيكم أبو بكر بعلمه؟

  ٩٩...............................................:جواب أيب بكر ليس هو اجلواب

  ١٠٠.................................................................:َّنت معلمةأ

  ١٠٢.........................................................:شهادة عائشة وعمر

  ١٠٥..................................................:أول شهادة زور يف اإلسالم



  ١٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٣٤٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٠٧.........................................................:دليل أعلمية أيب بكر

  ١٠٧............................................................:إين أخاف العيلة

  ١١٠..................................................................:معاذ وابنه

  ١١٠.................................................:إسقاط املحسن يف قصة فدك

  ١١١.....................................................:تريد الوصية البن الزبري

  ١١١.......................................:‘مطالبة الزهراء بحقها بأمر عيل 

  ١١٢...................................................: بكرعمر يمزق كتاب أيب

  ×، ومطالبات عيل ÷مأزق أيب بكر بني خطبة الزهراء  :الفصل الثاين
  ١١٩.....................................................................:بـدايـة

  ١١٩.............................................................:اخلطبة العظيمة

  ١٢٦.........................................:يف خطبتها.. ÷مصاب الزهراء 

  ١٢٩.......................................:×ً تؤنب عليا ÷هل الزهراء 

  ١٣١....................................................................:اجلواب

  ١٣٥.............................................: عىل املنابر÷قذف الزهراء 

  ١٣٨.......................................................:ّفضال حيرج أبا حنيفة

  ١٤٠.....................................: والعباس يتنازعان يف املرياث×عيل 

  ١٤١....................................................:حتريف احلديث الرشيف

  ١٤٢................................................!:وأهيام املبطل؟! أهيام املحق؟

  ١٤٤........................................................:أبو بكر يناقض نفسه



  ٣٤٣                                                                                              ..  الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٤٥...............................................:’أنا ويل رسول اهللا 

  ١٤٧..............................:إىل أيب بكر ’عثامن رسول نساء النبي 

  ١٤٩....................................................:ًوأيضا تناقضات أيب بكر

  ١٥١................................................................:دفاع األتباع

  ..‘العباس وفاطمة : يف نفس السياق.. مطالبات :الفصل الثالث

  ١٥٧................................................:طريق اخليبةنامذج أخرى عىل 

  ١٥٧...........................................................:أموال بني النضري

  ١٦٣.......................................................:تناقض الفعل والقول

  ١٦٥...................................................:ّأبو بكر يقر بإرث األنبياء

  ١٦٨......................................: والعباس يطالبان بإرثهام÷فاطمة 

  ١٧٨..........................):نص آخر( يطلبان مرياثهام ÷العباس وفاطمة 

  ١٨١........................................................:شهادتان متعارضتان

  ١٨٤.....................................................!:إقطاع عثامن فدك ملاذا؟

  العباس يف عهد عمر و×أموال بني النضري بني عيل  :الفصل الرابع

  ١٨٩......................................:اإلختصام إىل عمر يف أموال بني النضري

  ١٩٥................................................................:اآلثم الغادر

  ١٩٨.......................................................:مناشدة عمر ملن عنده

  ١٩٩............................................:إهتام العباس وعيل بتعمد الباطل

  ٢٠٠.............................................!:سمة اإلرث، أم قسمة النظر؟ق



  ١٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٣٤٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٢..................................................................:مانعة خلو

  ٢٠٢.............................................:املعتزيل وحديث الرتافع إىل عمر

  ٢٠٥................................................!: للرسول أم لعمر؟اإلنتصار

  ٢٠٧.........................................................:لالوقائع ترد األقوا

  ٢١٠........................................:ً ال يسرتد فدكا، وال غريها×عيل 

  :مسار األحداث.. أحداث وتوقعات :الفصل اخلامس
   ..إىل غصب فدك.. من حجة الوداع

  ٢١٥.............................................................:بداية توضيحية

  ٢١٥....................................................: ـ يف حجة الوداع١          

  ٢١٨.........................................................: ـ غدير خم٢          

  ٢٢٠................................................: ـ جتهيز جيش أسامة٣          

  ٢٢١....................................................: ـ الصالة بالناس٤          

  ٢٢٣..................................................: ـ إن الرجل ليهجر٥          

  ٢٢٥........................................:÷ ـ اهلجوم عىل الزهراء ٦          

  ٢٢٦.......................................................: ـ غصب فدك٧          

  ٢٣٦.........................................................:تعني اخلالفة.. فدك

  ٢٣٧...............................................:والرشيد ×اإلمام الكاظم 

  ٢٣٨.......................................:هدي العبايسوامل ×اإلمام الكاظم 



  ٣٤٥                                                                                              ..  الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ..سياسات أفرزتها السقيفة :الباب الثالث

  ×ال حاجة لنا بمصحف عيل  :الفصل األول
  ٢٤٣.....................................................: جيمع القرآن×عيل 

  ٢٤٦..............................................: أول من مجع القرآن×عيل 

  ٢٤٨.............................:’ مجع القرآن يف عهد النبي ×عيل 

  ٢٤٩............................:’ جيمع القرآن بعد الرسول ×عيل 

  ٢٥٣.............................................:×مواصفات مصحف عيل 

  ٢٥٨..............................................!:؟×أين هو مصحف عيل 

  ٢٥٨..............................................:×صائص مصحف عيل خ

  ٢٥٩..................................................:ّأمران البد من التنبيه عليهام

  ٢٦٠....................: من القرآن مل يصل إىل اخللفاء’ما كتبه الرسول 

  ٢٦٢...............................................................:املراد بالتنزيل

  ٢٦٦......................................................:لقرآن كام نزللو قرئ ا

   ..ويسرتضوهنا.. يقتلوهنا :الفصل الثاين

  ٢٧١...........................................: يتوسط أليب بكر وعمر×عيل 

  ٢٧٢................................................:!؟×ملاذا يتوسط هلام عيل 

  ٢٧٢.............................................!: هلام؟÷هل أذنت الزهراء 

  ٢٧٤..................................!: عن الشيخني؟÷هل رضيت الزهراء 

  ٢٧٧..............................................................:عدم رد السالم



  ١٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٣٤٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٧٨.......................................................:اإلستدراج لإلعرتاف

  ٢٧٩................................................:رواية دالئل اإلمامة صحيحة

  أحداث وتفاصيل ÷إستشهاد الزهراء  :الفصل الثالث

  ٢٩٣........................................................!يا سيديت ما يبكيك؟

  ٢٩٣....................................................................:يا سيديت

  ٢٩٤.........................................................:أبكي ملا تلقى بعدي

  ٢٩٦................................................: ودفنها÷جتهيز الزهراء 

  ٣٠١..............................: عن حاجتها÷ الزهراء  مل يسأل×عيل 

  ٣٠١.......................................:’أعداؤها وأعداء الرسول 

  ٣٠٢..........................................................:يا فضة.. يا سكينة

ّحنت، وأنت، ومدت يدهيا ّ:..................................................٣٠٤  

  ٣٠٥..................................................!:هل هذه الرواية مكذوبة؟

  ٣٠٦.........................................................:ما أرانا إال سنصبح

  ٣٠٧.....................................: يلمح لعمر باستحقاقه للقتل×عيل 

  ٣٠٧...................................................:الذين شيعوا جنازة فاطمة

  ٣٠٨................................................................:إختاذ النعش

  ٣١٠......................................................:مفارقة حتتاج إىل تفسري

  ٣١١...................................................:ًالناس يلوم بعضهم بعضا

  ٣١٢......................................!:؟÷والة األمر ونبش قرب الزهراء 



  ٣٤٧                                                                                              ..  الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣١٢...............................................:هتافت يف بعض اخلصوصيات

  ٣١٤..........................................................:×غضب عيل 

   ..خارج أجواء السياسة :الفصل الرابع

  ٣١٩...................................................:÷زمان وفاة الزهراء 

  ٣٢٥...................................................:÷مكان دفن الزهراء 

  ٣٢٧..........................................:÷ يف وداع الزهراء ×عيل 

  ٣٢٩.....................................................:ًبيالغليل مل جتد إىل بثه س

  ٣٣٠.........................................!: بال إمام؟÷هل ماتت الزهراء 

  ٣٣٠.................................................:÷من هو إمام الزهراء 

  ٣٣٢.........................................................:املراد بامليتة اجلاهلية

  :الفهارس

  ٣٣٧...................................................يل ـ الفهرس اإلمجا١          

  ٣٣٩.................................................. ـ الفهرس التفصييل٢          

 
 
 
 
 
 


