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  :رسالة مللك الروم وجوابها
 أن ملك الروم كتب إىل عمر بن اخلطاب بأسئلة مل جيد جواهبا :وروي

 .. اإلجابة عنها»عليه السالم«فتوىل .. »عليه السالم«إال عند عيل 
 :فقد قال العاصمي ما ملخصه

ّ ملا ويل :ّ جده قالروي عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ّ
 احلارث بن سنان :ابه يقال لهحعمر بن اخلطاب اخلالفة كان رجل من أص

 فلطمه ،جرى بينه وبني رجل من األنصار كالم ومنازعة، )١(األسدي
ّاألنصاري عىل حر وجهه، فقدمه احلارث إىل عمر ّ. 

 !؟ أم قصاص اإلسالم،ّ تريد قصاص اجلاهلية:فقال عمر
 !صاص اجلاهلية بل ق:قال احلارث

ّوكان يف اجلاهلية من لطم حر وجه قطعت يده ّ. 
قطع إال يف الرسقة، قم فالطمه كام لطمك، فإن   ال، يا حارث:قال عمر

                                     
 ما وجدت للحارث بن سنان األسدي ترمجة فيام بأيدينا من كتب الرجال : قال املعلق)١(

 .والرتاجم
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ٌواحلرمات قصاص{: اهللا تعاىل يقول َ َِ ُ َ ُ ُ{)١(. 
ّفغضب احلارث من ذلك، وانطلق إىل قيرص ملك الروم، فتنرص، فأعجب 

ّن احلارث أول من ارتد، فأما أهل الردة فكانوا ّقيرص دخوله يف النرصانية، وكا ّّ ّ
ّال يتنرصون، وال يتهودون، وال يتمجسون ّ ّنصيل ونصوم، وال نؤدي : ّإنام قالوا. ّ ّ

ّ، فأما أول من تنرص يف اإلسالم فإنه احلارث بن سنان)٢(الزكاة ّ ّّ. 
ًفجمع قيرص بطارقته وأمرهم بالسجود له، وأخذ للحارث رسيرا 

ًمشبكا بال ّ وأجرى عليه كل شهر ألف دينار، وكان عند قيرص ثالث ،ذهبّ
ّمائة رجل من أسارى املسلمني، فعرض عليهم احلارث النرصانية، ورغبهم 

 )٣(فعل بهأّمن تنرص منكم ف: ّ وزهدهم يف اإلسالم، وقال هلم قيرص،فيها
 ).راجع اهلامش(

 ترسعون إىل  فإن استعنتم به عىل اخلري فام بالكم،يستعينون اهللا تعاىل
ّ وتزهدون يف الرتهب والتعبد، وتقاتلون عىل الدنيا،ّالرش وتطلبون امللك ! ؟ّ

 .ّوإن كنتم تستعينون به عىل الرش فقد ظفرتم به
َاهدنا الرصاط املستقيم{: وأخربونا عن قولكم ِْ َِ ُ َ َ ِّ َ الرصاط ] هل [}ْ

أم  !؟مأم شككتم يف دينك! املستقيم غري الذي أنتم عليه حتى تسألوه؟
ّكذبتم نبيكم؟ ّ.! 

                                     
 . من سورة البقرة١٩٤ اآلية )١(

 .أي إىل أيب بكر، بل نرصفها يف فقرائنا) ٢(

 .٣٠٢ ـ ٣٠١صوبعده يف أصيل نقص ورق كامل وهو : قال املعلق) ٣(
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ْاط الذين أنعمت عليهمَِرص{: وأخربونا عن قولكم ْ ِْ ََ ََّ َ ََ ْ ِ  أنعم اهللا] هل [}َ
ّعىل أمة أفضل مما أنعم عليكم؟ ّ 
ّ أمة أمحد الذي برشنا :يعني» أمتم نعمتي عليهم «:وقد قال يف اإلنجيل ّ

 .به عيسى
ْغري املغضوب عليهم{: وأخربونا عن قولكم ْ ِْ َ َ ِ ُ ْ ََ ! ؟فأنتم املغضوب عليكم أ}ِ
 !؟ّأم تتوقعون الغضب من اهللا

َوال الضالني{: وأخربونا عن قولكم ِّ َّ َ أم شككتم ! ؟ّاللض أفأنتم ال}َ
 وال يف ، وال يف الزبور،فهذه كلامت ما قرأناها يف التوراة! ؟ّفيام جاء به حممد

 .اإلنجيل
ً أن هللا إزارا، ورداءا، فأخربونا ما:ووجدنا يف التوراة ً ! ؟ إزاره وما رداؤهّ

 !؟وعىل ما مقامه
 !؟وأخربونا عن ماء ليس من أرض وال من سامء

 !؟ وال من املالئكة، وال من اإلنس،ّوأخربونا عن رسول ال من اجلن
 !؟ّوأخربونا عن يشء يتنفس وال روح فيه

 وال من ، وال من اإلنس،ّ ال من اجلن،ّوأخربونا عام أوحى اهللا إليه
 !؟املالئكة

! ؟وما اسمها! ؟ما كانت» عليه السالم«نا عن عصا موسى وأخربو
 !؟وكم طوهلا

يف اآلخرة لواحد، ويف ] و[وأخربونا عن جارية بكر يف الدنيا ألخوين 
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  !؟)كذا (رقبتها لؤلؤ يقده خلق
 !وأخربونا عن قرب سار بصاحبه؟

ّن الواحد إىل العرشين متصلة، ومن العرشين إىل املائة موأخربونا 
 !ّمتفرقة؟

 ،]إىل املدينة[ فبعثه ،ّثم طوى الكتاب ودفعه إىل بطريق من بطارقته
 .. البطريق املدينةمفقد

 . أن البطريق لقي عمر وأعطاه الكتاب:إىل أن تذكر الرواية
» عليه السالم«ّفلام كان غداة يومه دخل عليه عيل بن أيب طالب 

م الكتاب، ، فقرأ عليه»صىل اهللا عليه وآله«ومجاعة من أصحاب النبي 
ّ ثم دفع الكتاب إىل عيل بن أيب طالب ،فبكوا بأمجعهم حلارث بن سنان

 وقرطاس وقلم، مر بدواة: ّضحك، ثم قال، فقرأه و»عليه السالم«
 :فأحرضوها فكتب

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 .ّمن عبد اهللا عمر أمري املؤمنني إىل قيرص النرصانية

 ..ّأما بعد
ّ فإنه من يضلل اهللا فال هادي ،ارث بن سنانّفأما ما ذكرت من أمر احل

ً وما كان دخوله يف اإلسالم إال طمعا يف األموال،له  ،ّ فلام مل ينل ما طمع،ّ
ْومن الناس من {: ّمال إىل الذي نال منها ما طمع، قال اهللا تبارك وتعاىل َ ََ ِ َّ ِ

ِيعبد اهللاَ عىل حرف فإن أصابه خري اطمأن به ٍِ َّ َْ َ ْ ْ َْ ٌ َ ُُ َ َ َ َ ُ َْ ِ َ َ وإن أصابته فتنة انقلب عَ َ ُ َ َ ََ َ ٌْ َ ْ ِْ َ ْ َىل ِ
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ِوجهه ِ ْ َ{)١(. 
ِبسم اهللاِ الرمحن الرحيم{ :وأما ما سألت عن قول ِِ َّ َّ ِْ َ ْ ّ فإن اسمه شفاء ،}ِ

 .ّ وعون عىل كل دواء،ّمن كل داء
ِالرمحن{ّوأما  َ ْ  !ّ فهو اسم مل يتسم به أحد سوى الرمحن؟}َّ

ِالرحيم{ّوأما  ِ ّ ثم تاب وآمن وعمل ،ن عصاهرحيم مل] هو[ فـ }َّ
 .ًصاحلا

َاحلمد هللاِ رب العاملني{: ّوأما قوله ِ َ ََ ِّْ َ  فثناء أثنى اهللا تعاىل عىل نفسه بام ،}ُْ
 .أنعم عىل عباده
ِمالك يوم الدين{: ّوأما قوله ِّ ِ ْ َ َِ ّ فإنه يملك نوايص اخللق يوم القيامة، }ِ

ًفكل من كان يف الدنيا شاكا به، أو مرشكا أدخله ً ّ النار، وكل من كان يف ّ
ًالدنيا موقنا به مطيعا له أدخله اجلنّة برمحته ً. 

ُإياك نعبد{: ّوأما قوله ُ ْ َ َ َّ ّ وكل من كان ،ً فنحن نعبده وال نرشك به شيئا}ِ
 ً.من دوننا إذا عبده يرشكون معه شيئا

ُوإياك نستعني{: ّوأما قولك ِ َ ْ ََّ َ ِ  ّ فنستعني باهللا عىل الشيطان أن ال يضلنا}َ
 . وحتسبون أنكم عىل يشء،ّكام أضلكم

َاهدنا الرصاط املستقيم{: ّوأما قوله ِْ َِ ُ َ َ ِّ َ  فذلك الطريق الواضح إىل }ْ
ّاجلنّة، من عمل يف الدنيا عمال صاحلا فإنه يسلك هذا الطريق ً  فنحن نسأله ،ً

 . فهو الذي نسأله سلوك طريق اجلنّة،توفيق العمل الصالح
                                     

 . من سورة احلج١١اآلية ) ١(
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َّرصاط ال{: ّوأما قوله َ َ ْذين أنعمت عليهمِ ْ ِْ ََ َ َ ََ ْ  فتلك النعم التي أنعم اهللا ،}ِ
ّ فنسأل ربنا أن ينعم علينا كام أنعم ،ّعىل من كان قبلنا من النبيني والصديقني

 .عليهم
ْغري املغضوب عليهم{: هّوأما قول ْ ِْ َ َ ِ ُ ْ ََْ ّ فأولئك اليهود بدلوا نعمة اهللا ،}ِ

ّفنسأل ربنا أن ال . واخلنازير وجعل منهم القردة ، فغضب اهللا عليهم،ًكفرا
 .يغضب علينا كام غضب عليهم

َوال الضالني{: ّوأما قوله ِّ َّ َ  ، فأنتم معرش النصارى تركتم دين عيسى،}َ
ّواختذمتوه وأمه إهلني اثنني، فنسأل ربنا أن ال يضلنا كام أضلكم ّ ِ ُ ّ ّ ّ. 

ّوأما قولكم يف رب العاملني  نا ّفقد ذكره نبي! ؟»ما إزاره وما رداؤه«ّ
ّعز وجل] قال اهللا: [فقال» صىل اهللا عليه وآله«  والعظمة ، ردائيالكربياء«: ّ

 .ّ فهو كام قال جل جالله،»إزاري
 .مقامه عىل القدرةف ،وما قلت من مقامه

 فهو املاء :ّوأما سؤالك عن املاء الذي ليس من األرض وال من السامء
 .خليلمن عرق ا» عليه السالم«الذي أخذه سليامن بن داود 

ّمن اجلن وال من اإلنس وال من ] كان[ّوأما سؤالك عن رسول ال 
 ليواري قابيل ،فذلك الغراب الذي بعثه اهللا يبحث يف األرض :املالئكة

 .سوأة أخيه
ّوأما سؤالك عن يشء يتنفس وال روح فيه : فذلك الصبح، قال تعاىل :ّ
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ِ إذا تنفس{ َوالصبح ْ ُّ ََّ َ َ َ ِ{)١(. 
ّوحى اهللا إليه، ال من اجلن، وال من اإلنس، وال ّوأما سؤالك عن يشء أ

ِوأوحى ربك إىل النحل أن {:  قال اهللا تعاىل، فذلك النحل:من املالئكة َ َِ ْ ُّ َ ْ ََّ َ ِ َ َ
َاختذي من اجلبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون َُّ ِ ِْ َ َ َ َ ُ َ ََ ُِ ِ ِ ِ َِّ ً ِ ِ ْ َّ{)٢(. 

 ،ا زائدةفاسمه: وما اسمها! ؟ّ عن عصا موسى مم كانتّوأما سؤالك
إذا دخل فيها الروح زادت، وإذا خرج منه الروح نقصت، ] كانت[ّألهنا 

 وكانت من اجلنّة أنزهلا جربئيل ، وكانت عرشة أذرع،وكانت من عوسج
 .عىل شعيب صلوات اهللا عليهام

ّوأما سؤالك عن جارية بكر يف الدنيا ألخوين، ويف اآلخرة لواحد 
 فتلك النخلة يف الدنيا ):كذا( يقده خلق ويف رقبتها لؤلؤ، فمن رس مل] منهام[

 .يف اآلخرة للمسلمني] و[يل ولك 
 فذلك يونس بن متى سار به :ّوأما سؤالك عن قرب سار بصاحبه

 .ت وهو يف بطنهاحلو
ّوأما سؤالك عن الواحد إىل العرشين متصلة، فالواحد ّاهللا جل هو  :ّ

 .جالله، واإلثنان آدم وحواء
 . فهم رؤوس املالئكة. وإرسافيل، وميكائيل،ل فجربئي:ّوأما الثالثة
 . والفرقان، والزبور، واإلنجيل، فالتوراة:ّوأما األربعة

                                     
 . من سورة التكوير١٨اآلية ) ١(

 . من سورة النحل٦٨اآلية ) ٢(
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 ].ّيف كل يوم وليلة[ فخمس صلوات :ّوأما اخلمسة
ّوأما الستة  .ّ فتخليق اهللا الساموات واألرض وما بينهام يف ستة أيام:ّ
 . فسبع ساموات:ّوأما السبعة
َوحيمل عرش ربك ف{]: قوله تعاىلفهو  [:ّوأما الثامنية َ َِّ َ ََ ْ ُ ِ ْ ٍوقهم يومئذ َ ِ َ َ ْْ ُْ َ

ٌثامنية ََ ِ َ{)١(. 
َولقد آتينا موسى {:  فتسع أيات موسى، قال اهللا تعاىل:ّوأما التسعة ُ َْ َ ْ َ َ َ
ٍتسع آيات بينات ٍ َِ ِّ َ َْ َ{)٢(. 
ّصيام عرشة أيام عىل من متتع بالعمرة إىل احلج ومل [ فـ :وأما العرشة ّّ

ْفمن متتع بال{:  قال اهللا تعاىل.ديجيد اهل ِ َ َّْ َ َ َ ِعمرة إىل احلج فام استيرس من اهلدي َ َْ ََ َ ِّ ُِ َِ ََ ْ ْ َ َْ َ ِ
ٌفمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم تلك عرشة  ََ َ ْ َ ََ ْ َ َ ْ َ ِّ َْ ِ ٍ ِ ِْ َ َ َّ ُ َ َُ َْ ِ َ ِ ٍ َ َِ َ َْ َ

ٌكاملة َ ِ َ{)٣(. 
ًين رأيت أحد عرش كوكباِإ{]: تعاىل[ فقول اهللا :ّوأما األحد عرش ََ َْ َ ََ َ َُ َْ َ ِّ{)٤(. 
َإن عدة الشهور عند اهللاِ اثنا عرش {]: تعاىل [ اهللا فقول:ّوأما اإلثنا عرش َ َْ َ َ ْ َِّ ِِ ُ ُّ َ َّ ِ

ًشهرا ْ َ{)٥(. 
                                     

 . من سورة احلاقة١٧اآلية ) ١(

 . من سورة اإلرساء١٠اآلية ) ٢(

 . من سورة البقرة١٩٦اآلية ) ٣(

 . من سورة يوسف٤اآلية ) ٤(

 . من سورة التوبة٣٦اآلية ) ٥(
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ًإين رأيت أحد عرش كوكبا {:  فقول يوسف ألبيه:ّوأما الثالثة عرش ََ َْ َ ََ َ َُ َْ َ ِّ ِ
ُوالشمس والقمر رأيته ُ ْ َ َ َ َْ َ ْ َ َ َم يل ساجدينََّ ِ ِ َ ِْ{)١(. 
ّ فأربعة عرش قنديال من نور معلقة بالعرش مكتوبة :ّوأما األربعة عرش ً

 . وال يف اإلنجيل، وال يف الزبور،يف التوراة، ليس يف القرآن
 من ةىل عىل داود ليلة مخس عرشا فأنزل اهللا تع:ّوأما اخلمسة عرش

 ].شهر رمضان[
ّوأما الستة عرش ً فستة عرش صفا :ّ ّ  ذكرهم اهللا تعاىل يف ،من املالئكةّ

َالذين حيملون العرش ومن حوله يسبحون {: قوله] يف[ًالقرآن جممال  َُ ِّ ُ ْ َ ْ َ َ ََ ُ َ َْ ْ ُ ََّ ِ ِْ َ
ْبحمد رهبم ِّ َ ِْ ِ َ ِ{)٢(. 

ًمفرسايف التوراة وذكره  ً وهم ستة عرش صفا،ّ ّ. 
 وضعها اهللا ًعة عرش إسام من األسامء املكتوبات فسب:ّأما السبعة عرش

 .ت جهنّم زفرة حترق ما بني السامء واألرضر ولوال ذلك لزف، جهنّمعىل
 ولوال ذلك لذاب ما ،ً فثامنية عرش حجابا من نور:ّوأما الثامنية عرش

 .ّبني السامء واألرض من نور رب العزة
ّ حتت كل ،ً فتسعة عرش ملكا رؤوس املالئكة الزبانية:ّوأما التسعة عرش

 وبعدد ورق ، وبعدد قطر املطر،عالجئكة بعدد رمل الواحد منهم م
َعليها {:  مالئكة غالظ شداد، قال اهللا تعاىل، وبعدد أيام الدنيا،األشجار ْ َ َ

                                     
 .سورة يوسف من ٤اآلية ) ١(

 . من سورة غافر٧اآلية ) ٢(
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َتسعة عرش َ ََ َ ْ ِ{)١(. 
 »عليه السالم« فأنزل اهللا تعاىل اإلنجيل عىل عيسى :ّوأما العرشون

 .بعرشين ليلة مضني من رمضان
ّ فقوله عز وجل:ّوأما الثالثون َوواع{: ّ َ ًدنا موسى ثالثني ليلةَ َ َ َْ َ َُ ِ َ َ ْ{)٢(. 

ًفتم ميقات ربه أربعني ليلة{]: فقوله تعاىل [:ا األربعونّوأم َ َ َْ ْ َ ََّ ِ ِ َِ َِّ ُ َ َ{)٣(. 
 . فدية املرأة مخسون من اإلبل:ّوأما اخلمسون
ً فإطعام ستني مسكينا:ّوأما الستون ّ. 
ُواختار موسى قومه{:  فقوله تعاىل:ّوأما السبعون ْ ََ َ ُ ََ َ ً سبعني رجالْ ُ َْ ََ ِ{)٤(. 
 .ّ فحد القاذف:ّوأما الثامنون
 .»عليه السالم« فنسوة داود :ّوأما التسعون
 ً. إذا كان بكراّ فحد الزاين:ّوأما املائة

ّ ومر عىل وجهه حتى قدم عىل ، وناوله البطريق،ثم طوى الكتاب ّ
م  فأطلقه، وعمد إىل األسارى،ّ ففكه وقرأه، ودفع إليه الكتاب،القيرص

 مل ،إن رجعت عن دينك وإىل بلدك:  ثم قال للحارث بن سنان.وأجارهم

                                     
 . من سورة املدثر٣٠اآلية ) ١(

 . من سورة األعراف١٤٢اآلية ) ٢(

 . من سورة األعراف١٤٢اآلية ) ٣(

 . من سورة األعراف١٥٥اآلية ) ٤(
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 ً.أنقص من عطائك شيئا
 ، وأحرقتني بالنّار مل أرجع إىل بلدي، لو قتلتني بالسيف:فقال احلارث

 .)١(ومل أفارق النرصانية
ٍلة ليس هلا ضأعوذ باهللا من مع:  أن سبب قول عمر:ذكر ابن املسيب

م كتب إىل عمر يسأله عن مسائل، فعرضها عىل أن ملك الرو: أبو حسن
عليه «ًالصحابة، فلم جيد عندهم جوابا، فعرضها عىل أمري املؤمنني 

 . بأحسن جواب،، فأجاب عنها يف أرسع وقت»السالم
  :رسالة قيصر

 :كتب ملك الروم إىل عمر: قال ابن املسيب
 .ـاملسلمني ـ من قيرص ملك بني األصفر إىل عمر خليفة املؤمنني 

  ..أما بعد
 : مسائلك عن مسائل فأخربين عنهافإين

 !؟ مل خيلقه اهللاءما يش
 !؟ مل يعلمه اهللاءوما يش
 !؟ ليس عند اهللاءوما يش
 !؟ كله فمءوما يش
 !؟ كله رجلءوما يش

                                     
 .٢٣٩ ـ ٢٧٨ ص١ هتذيب زين الفتى جّالعسل املصفى يف) ١(
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 !؟ كله عنيءوما يش
 !؟ كله جناحءوما يش

 !؟وعن رجل ال عشرية له
 !؟وعن أربعة مل حتمل هبم رحم

 !؟ليس فيه روح يتنفس وءوعن يش
 !؟وعن صوت الناقوس ماذا يقول
 !؟وعن ظاعن ظعن مرة واحدة

 ما مثلها يف ، ال يقطعها،وعن شجرة يسري الراكب يف ظلها مائة عام
 !؟الدنيا

 !؟وعن مكان مل تطلع فيه الشمس إال مرة واحدة
 !؟وعن شجرة نبتت من غري ماء

 ، وال يبولون وال يتغوطون، فإهنم يأكلون ويرشبون،وعن أهل اجلنة
 !؟ما مثلهم يف الدنيا

 فإن عليها القصاع يف كل قصعة ألوان ال خيلط ،وعن موايد اجلنة
 !؟ ما مثلها يف الدنيا،بعضها ببعض

 !؟ وال ينقص منها شئ،وعن جارية خترج من تفاحة يف اجلنة
 !؟وعن جارية تكون يف الدنيا لرجلني وهي يف اآلخرة لواحد

 !؟وعن مفاتيح اجلنة ما هي
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  :×جواب أمري املؤمنني 
 .  وكتب يف احلال خلفه، الكتاب»عليه السالم«فقرأ عيل 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  ..أما بعد

 ، وأنا أجيبك بعون اهللا وقوته،فقد وقفت عىل كتابك أهيا امللك
 . »وآلهصىل اهللا عليه « وبركة نبينا حممد ،وبركته

لقرآن ألنه كالمه وصفته، وكذا  فا: الذي مل خيلقه اهللا تعاىلءأما اليش
 .  وكذا صفاته، واحلق سبحانه قديم،كتب اهللا املنزلة

 ما اختذ اهللا . له ولد وصاحبة ورشيك:وأما الذي ال يعلمه اهللا فقولكم
 .  مل يلد ومل يولد، وما كان معه من إله،من ولد

ِوما ربك بظالم للعبي{ فالظلم :وأما الذي ليس عند اهللا َ ُّ َْ ِ ٍ َ َ ِ َ َ  . )١(}ِدَ
 .  فالنار تأكل ما يلقى فيها:وأما الذي كله فم
 .  فاملاء:وأما الذي كله رجل
 .  فالشمس:وأما الذي كله عني
 .  فالريح:وأما الذي كله جناح
 . »عليه السالم« فآدم :وأما الذي ال عشرية له

 فعىص موسى، وكبش إبراهيم، وآدم، :وأما الذين مل حيمل هبم رحم

                                     
 . من سورة فصلت٤٦اآلية ) ١(
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 . وحواء
ِ إذا {:  فالصبح لقوله تعاىل:لذي يتنفس من غري روحوأما ا َوالصبح ِ ْ ُّ َ

َتنفس َّ َ َ{)١( . 
، ً عدالًعدال. ً مهالً، مهالً حقاً، حقاً طقاً طقا: فإنه يقول:وأما الناقوس

، ما من ً قرناً، إن الدنيا قد غرتنا واستهوتنا، متيض الدنيا قرناً صدقاًصدقا
 . نا نرحل فاستوطناأ قد أخربنا  إن املوت،ُ إال أوهى منا ركنا،يوم يميض عنا
 وكان بينه وبني ، فطور سيناء ملا عصت بنو إرسائيل:أما الظاعنو

 فنتقه ، وجعل هلا جناحني من نور، فقلع اهللا منه قطعة،األرض املقدسة أيام
َوإذ نتقنا اجلبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أ{:  فذلك قوله،عليهم ُّ َ ََ َُ ُ ْ َ ٌَ َّ َ َ َّْ ََ َ ْ ُ َ َ ْ ٌنه واقع ِ َ ُِ َّ
ْهبم ِ ِ{)٢( . 

فلام تابوا رده .  وإال أوقعته عليكم)٣( إن مل تؤمنوا:ئيلوقال لبني إرسا
 . إىل مكانه

 فأرض البحر ملا :الشمس إال مرة واحدةعليه وأما املكان الذي مل تطلع 
 ويبست األرض ، وقام املاء أمثال اجلبال،»عليه السالم«فلقه اهللا ملوسى 
 .  ثم عاد ماء البحر إىل مكانه،ليهابطلوع الشمس ع
 . فشجرة طوبى:شجرة التي يسري الراكب يف ظلها مائة عاموأما ال

                                     
 .رة التكوير من سو١٨اآلية ) ١(

 . من سورة األعراف١٧١اآلية ) ٢(

 .إن مل تؤمنوا أوقعته عليكم: لعل الصحيح) ٣(
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 وهي من ، إليها ينتهي أعامل بني آدم،وهي سدرة املنتهى يف السامء السابعة
 ليس يف اجلنة قرص وال بيت إال وفيه غصن من أغصاهنا، ،أشجار اجلنة

 . ها يف كل مكانُءوَ وض، واحد أصلها،ومثلها يف الدنيا الشمس
 وكان ذلك . فشجرة يونس:لتي نبتت من غري ماءوأما الشجرة ا
ٍوأنبتنا عليه شجرة من يقطني{: معجزة له لقوله تعاىل ِ ِ ِْ ََ َ ْْ َ َ َ ًَ َ َ ْ ْ َ{)١( . 

 فإنه يغتذي ، فمثلهم يف الدنيا اجلنني يف بطن أمه:وأما غذاء أهل اجلنة
  . وال يبول وال يتغوط،من رسته

 فيها لونان ، فمثله يف الدنيا البيضة:وأما األلوان يف القصعة الواحدة
 .  وال خيتلطان،أبيض وأصفر

 خترج من ، فمثلها يف الدنيا الدودة:وأما اجلارية التي خترج من التفاحة
 . التفاحة وال تتغري

 فالنخلة التي تكون يف الدنيا ملؤمن :وأما اجلارية التي تكون بني اثنني
 وأنت ال ، وهي يل يف اآلخرة دونك، ألهنا يف اجلنة،ولكافر مثلكمثيل 

 . تدخلها
 . )٢( فال إله إال اهللا، حممد رسول اهللا:وأما مفاتيح اجلنة

                                     
 . من سورة الصافات١٤٦اآلية ) ١(

زين الفتى يف رشح  و٨٧صتذكرة اخلواص  عن ٢٤٩ ـ ٢٤٧ ص٦الغدير ج )٢(
 .سورة هل أتى للحافظ العاصمي
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  :رسالة ثانية لقيصر
ما خرج هذا الكالم إال :  فلام قرأ قيرص الكتاب قال:قال ابن املسيب

 .من بيت النبوة
صىل اهللا عليه «اب ابن عم حممد  هذا جو:ثم سأل عن املجيب فقيل له

 : فكتب إليه،»آلهو
 . سالم عليك
 ..أما بعد

 من أهل بيت النبوة، و معدن كقد وقفت عىل جوابك، وعلمت أنف
الرسالة، وأنت موصوف بالشجاعة والعلم، وأوثر أن تكشف يل عن 

ِويسألونك عن {:  والروح التي ذكرها اهللا يف كتابكم يف قوله،مذهبكم َ ََ َ ُ َ ْ َ
ِ قل الروح من أمر ريبا ِّلروح ْ َُ ْ ُّ ُِّ َ ِ ِ ُ{)١(. 

  :×جواب أمري املؤمنني 
 : فكتب إليه أمري املؤمنني

  ..أما بعد
 .هائ وقدرة منش،فالروح نكتة لطيفة، وملعة رشيفة، من صنعة بارهيا

 فهي عنده لك سبب، وله ، وأسكنها يف ملكه،وأخرجها من خزائن ملكه

                                     
 . من سورة اإلرساء٨٥اآلية ) ١(
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 .)١(نده أخذ ماله عندك، والسالمعندك وديعة، فإذا أخذت مالك ع
 :ونقول

 : هناك نقاط عديدة حيسن التوقف عندها، نقترص منها عىل ما ييل
  :حكم اهللا أم حكم اجلاهلية

تريد قصاص اجلاهلية :  أن عمر سأل احلارث بن سنان:ذكرت الرواية
 أم قصاص اإلسالم؟

ه سأل مثل ًونحن مل نجد سببا هلذا السؤال العمري، واحلال أننا مل نجد
إال إن كان .. هذا السؤال يف أي من القضايا التي ترافع فيها اآلخرون إليه

مع .. يرى أن احلارث ن سنان كان من املنافقني أو كان ال يزال عىل رشكه
أن ال يشء يدل عىل األول، كام أن الرواية نفسها ترصح بعدم الثاين، فإنه 

 .دهًكان مسلام وقد كانت هذه القضية سبب إرتدا
  : جييب×لو غري علي 

 أن عمر قد سأل الصحابة عن :ة ابن املسيبربام يستظهر من رواي
ًمسائل ملك الروم قبل أن يسأل عليا عنها، ولعله كان يأمل أن جيد عند 

، الذي مل يزل نوره »عليه السالم« سؤال عيل ، لكي يتالىفًأحد منهم جوابا
 ..دون كل أحدبه   حباه اهللا تعاىلالذييتألق يف سامء العلم 

                                     
 ١ تذكرة اخلواص ج٢٩٥ و ٢٨٧ ص١ هتذيب زين الفتى جالعسل املصفى يف) ١(

 . عنهام٢٤٩ ـ ٢٤٧ ص٦ والغدير ج٣٥٩ ـ ٣٥٣ص
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ولكنه مل جيد عند أحد منهم ما يشفي الغليل، فاضطر إىل ما هو بالنسبة 
 .إليه من أبغض احلالل

  :تفسري دق الناقوس
وال مانع من . ًورد يف تفسري دق الناقوس روايات أكثر تفصيال يف ذلك

ًصحة كال األمرين، فذكر شطرا من معاين دقاته مللك الروم، وذكر شطرا  ً
 :وأوىف لغريه، فالحظ ما ييلأتم 
 : بسنده إىل احلارث األعور قال»رمحه اهللا«روى الصدوق  ـ ١

يف » عليه السالم«بينام أنا أسري مع أمري الؤمنني عيل ابن أيب طالب 
 :قال .احلرية، إذا نحن بديراين يرضب الناقوس

 يا حارث، أتدري ما يقول :»عليه السالم«فقال عيل بن أيب طالب 
 ؟سالناقو

 . اهللا ورسوله وابن عم رسوله أعلم:قلت
ًال إله إال اهللا حقا حقا:  إنه يرضب مثل الدنيا وخراهبا، ويقول:لقا ً .

ًصدقا صدقا يا ابن . ن الدنيا قد غرتنا وشغلتنا، واستهوتنا واستقوتناإ ،ً
ًمهال مهال. الدنيا ًمجعا مجعا. يا ابن الدنيا. ً دقاً دقا.يا ابن الدنيا. ً  الدنيا تفنى. ً

ًقرنا قرنا . ًقد ضيعنا دارا تبقى. إال أوهى منا ركنا. ما من يوم يميض عنا. ً
 .متنا  فيها إال لو قد. لسنا ندري ما فرطنا.ًواستوطنا دارا تفنى
 ! يا أمري املؤمنني، النصارى يعلمون بذلك؟:قال احلارث

 .ً لو علموا ذلك ملا اختذوا املسيح إهلا من دون اهللا:قال
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بحق املسيح عليك، ملا رضبت : ذهبت إىل الديراين فقلت له ف:قال
 .بالناقوس عىل اجلهة التي ترضهبا

ً وأنا أقول حرفا حرفا، حتى بلغ إىل موضع إال لو ، فأخذ يرضب:قال ً
 م، من أخربكم هبذا؟كبحق نبي: قد متنا، فقال
 . هذا الرجل الذي كان معي أمس:قلت
 !؟ وهل بينه وبني النبي من قرابة:قال
 . هو ابن عمه:قلت
 !؟ع هذا من نبيكمِمَسأ بحق نبيكم، :قال
 .نعم:  قلت:قال

 . أنه يكون يف آخر األنبياء نبي:  إين وجدت يف التوراة:فأسلم، ثم قال
 .)١(وهو يفرس ما يقول الناقوس

ذكره صاحب «: ًشوب روى هذا احلديث قائال لكن ابن شهرآ ـ٢
احلارث األعور، وزيد، وصعصعة،  أصحابنا، عن مصباح الواعظ، ومجهور

ابنا صوحان، والرباء بن سربة، واألصبغ بن نباتة، وجابر بن رشحبيل، 

                                     
 ٢ وبحار األنوار ج٢٩٦ و ٢٩٥ص) ربعوناملجلس األ(مايل للصدوق األ) ١(

ومعاين األخبار  ٢٧٩ ص٧٤ وج١٧٢ ص٤٠وج ٣٣٤ ص١٤ و ج٣٢١ص
) البالغةمستدرك هنج (مصباح البالغة  و٤٤٣صروضة الواعظني  و٢٣٠ص
 .١٢٤ ص٢جمدينة املعاجز  و٣٣٢ ص١جمناقب آل أيب طالب  و٢٤٣ ص٢ج
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 .)١(»وحممود بن الكواء
لكالم يزيد عىل ضعفي اتفسري كالم الناقوس ًنصا ل» رمحه اهللا« ثم ذكر

 .)٢( فراجع،املذكور يف الرواية اآلنفة الذكر
  :!ملاذا أسلم النصراين؟

أن هذا النرصاين وإن كان ال يستطيع تأكيد صحة هذا  :نضيف هنا
التفسري لكالم الناقوس، ولكنه ال يملك ما يدل عىل كذبه فيام يدعيه من أن 

 . .هذا من العلم اخلاص، املأخوذ عن اهللا مبارشة، أو بواسطة من أوحي إليه به
ولكن الذي دعاه إىل اإليامن أن نفس اخلرب الذي وجده عن شخص 

 أن هذا األمر هو من األمور التي ال : عىلى هلذا األمر قد دلهسوف يتصد
أن يتصدى لتفسري كالم الناقوس،  عادة، وال خيطر عىل بال أحد صلحت

 قد دله عىل أن هذا الشخص الذي فعل ه، ثم وقوعهقوعوخبار عن فاإل
 له شأن غري عادي عند اهللا، وأنه تعاىل أراد أن جيعله وسيلة هداية ،ذلك

 من  قبل مئات السننيني البرش، من خالل إخبار األنبياء عن ذلك،لبعض ب
 .حدوث ذلك

                                     
 :وراجع. ٣٣٢ ص١ج) ط املكتبة احليدرية( و ٥٦ ص٢مناقب آل أيب طالب ج) ١(

) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  و١٣٣ ص٧دستور معامل احلكم، الباب 
 .٢٧٩ ص٧٤ وج١٧٢ ص٤٠جبحار األنوار  و٢٤٣ ص٢ج

) ط املكتبة احليدرية( و ٥٦ ص٢ج )املطبعة العلمية بقم(آل أيب طالب مناقب ) ٢(
 .٣٣٢ ص١ج
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  :األسئلة ختتلف وتتفق
 تتفق ، هبا النصارى للمسلمني أن األسئلة التي جاء:وقد الحظنا

يشرتك فيها مجيع السائلني أو ـ وإن كانت قليلة ـ  فهناك أسئلة ،وختتلف
و السؤال عام ال يعلمه اهللا، أ عدد منهم، مثل السؤال عن قرب سار بصاحبه،

 .. ثم ختتلف األسئلة من شخص آلخر،أو عام ليس هللا، أو نحو ذلك
 يعود إىل أن هؤالء، كانوا يلتقطون هذه األسئلة من :ولعل سبب ذلك

فكانت بعض األسئلة تثري اهتاممهم أكثر . كتبهم، كل بحسب ما تيرس له
 وامليول، ي حسب األمزجةيأيت الباقثم .. كثر أخذهم هلايمن غريها، ف

 .واالجتهادات لألشخاص
  :رسالة واحدة أم رسالتان

إن شدة االختالف بني األسئلة يف الرسالتني املتقدمتني يشجع الباحث 
تا يف مضموهنام، فكان ال بد من اختالف عتقاد بأهنام رسالتان اختلفعىل اإل

 .لذلكًتبعا جابتني مضمون اإل
مرسلهام شخص واحد، فال بد من البعيد أن يكون من ن إوحيث 

افرتاض أن يكون أحد القيرصين قد مات أو عزل، ثم أرسل اآلخر برسالة 
 ً. أيضايطلب اإلجابة عنهاأخرى 

بل قد يمكن افرتاض أن يكون يف بالد الروم ملوك متعددون، بحسب 
 ..فأرسل كل ملك برسالة أسئلة ختصه. تعدد البالد، وتباعدها

ًسالتني شخصا واحدا، إذا لوحظ شدة بل قد يكون مرسل الر ً
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الرسالة يف د أن اإلجابة عىل األسئلة قعت فاختالف والتباين بني األسئلة،اإل
 ..األوىل، ال تعني القدرة عىل اإلجابة عىل األسئلة التي يف الرسالة الثانية

  :أول من ارتد
 .. أن احلارث بن سنان كان أول من ارتد:وقد ذكرت الرواية املتقدمة

ذلك يثري عالمة استفهام كبرية عام زعموه من ارتداد مانعي الزكاة و
أن هؤالء إنام اعرتضوا عىل تويل أيب : وغريهم ممن حارهبم أبو بكر، ويؤكد

بكر للخالفة دون صاحبها الرشعي، الذي بايعوه يوم الغدير، وهو عيل بن 
 .أيب طالب

ته مهام كلف  أهنم مستعدون لنرصعنيوكثرة املعتقدين بأحقيته، ال ي
بل يكون حاهلم حال مؤيد به من أهل املدينة، من األنصار وغريهم .. األمر

من املهاجرين، ومثل بني هاشم الذين رصحوا بأن قيامهم معه سيكلفهم 
 .ًغاليا، وال يطيقونه، وقد تقدم ذلك يف بعض الفصول

ًأن عليا مل يكن ليفتح حربا من شأهنا أن تفسح : يضاف إىل ما تقدم ً
املجال لسلبيات كبرية، ومنها أن ينتعش النفاق، وحتدث الردة لدى فريق 
كبري من الناس، باإلضافة إىل إعتبار ذلك يف عداد اخليانة، ونقض العهد 

 .واملواثيق
  !:احلارث، أم جبلة ابن األيهم؟

ًحدثا كهذا ال بد أن يثري الكثري من اجلدل يف أوساط املسلمني، ومن  إن
 ..قله الناس بكثرةاملتوقع أن يتنا
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الرجل الكبري املسمى بحارث بن   أمد طويل، فلامذا ال نجد هلذاوإىل
ًسنان فيام بأيدينا ذكرا يفصح لنا عن يشء من تفاصيل حياته ودوره رغم 

 ..كونه من الرؤساء كام قالته الرواية
فلعله هو جبلة بن األهيم الذي ذكر لنا التاريخ ما جرى له يف قصة 

 .قصة إىل حد بعيدتشبه هذه ال
ًأو لعل رجال باسم احلارث قد تبع جبلة، انتصارا له، فتنرص معه ً ..

 ..ولعل.. ولعل
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  : نصراين يسأل عمر
 عند عمر بن اخلطاب إذ ًا جلوسا كن:روى أبو املليح اهلذيل عن أبيه قال
  !أنت من العرب؟: دخل علينا رجل من أهل الروم، قال له

 . نعم:قال
 ، منها آمنت بك أما إين أسألك عن ثالثة أشياء، فإن خرجت إيل:قال

 ً.وصدقت نبيك حممدا
 .لك يا كافر  سل عام بدا:قال
 .ند اهللا وعام ليس ع، أخربين عام ال يعلمه اهللا، وعام ليس هللا:قال

 ً. ما أتيت يا كافر إال كفرا:قال عمر
طالب  أيب عيل بن» صىل اهللا عليه وآله«إذ دخل علينا أخو رسول اهللا 

 .ًأراك مغتام:  فقال لعمر،»عليه السالم«
 وهذا الكافر يسألني عام ال ، وكيف ال أغتم يا ابن عم رسول اهللا:فقال
 يا أبا ء، فهل لك يف هذا يش وعام ليس عند اهللا، وعام ليس هللا،يعلمه اهللا
  !احلسن؟
 . نعم:قال
صىل اهللا «فقد قال النبي  .قد تصدع قلبي] و[ وإال ، فرج اهللا عنك:قال
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أن يدخل املدينة فليقرع أنا مدينة العلم وعيل باهبا، فمن أحب : »عليه وآله
 .الباب
 وال ،ً وال وزيراً فال يعلم اهللا أن له رشيكا، أما ماال يعلمه اهللا:فقال

َقل أتنبئون اهللاَ بام ال{ ورشحه يف القرآن .ً وال ولدا،صاحبة َ ِ َ ُ َ ُِّ َ ْ ُ يعلمُ ََ ْ{)١(. 
 . فليس عنده ظلم للعباد،وأما ما ليس عند اهللا

 .  وال شبه وال مثل،ند  فليس له ضد وال،وأما ما ليس هللا
يا أبا : ثم قال» عليه السالم« وقبل ما بني عيني عيل ، فوثب عمر:قال

 .إليكم يعود، ولوال عيل هللك عمر منكم أخذنا العلم، و،سناحل
 .)٢(حسن إسالمهو ،فام برح النرصاين حتى أسلم

 :ونقول
 ملاذا هذا األسلوب القايس الذي يامرسه عمر بن اخلطاب ضد  ـ١

مع أنه !.. ذلك النرصاين، فيواجهه بكلمة يا كافر، يف أول خطاب له معه؟
 !! أو مكابرةة بادرة عناد أينرصاينمل تبدر من ذلك ال

ن عمر يف استفزازه، رغم  وبعد أن طرح النرصاين أسئلته، أمع ـ٢
 . »ما أتيت يا كافر إال كفرا«: فقال له.  عن جوابهظهور عجز عمر

َادع إىل {:  فيقول،مع أن اهللا تعاىل يأمر باجلدال معهم بالتي هي أحسن ِ ُ ْ

                                     
 .  من سورة يونس١٨اآلية ) ١(
 .  عن صفوة األخبار٢٨٦ ص٤٠ج: البحار) ٢(
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َسبيل ربك باحلكمة واملوعظ ِ ِ ِْ َ َِّ َْ َ َْ ِ َ ِ ُة احلسنة وجادهلم بالتي هي أحسنِ ْ َ ََ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ُ َ َ{)١(. 
ًفشال يضاف إىل فشل، ال سيام بعد أن  هذا  وقد كان موقف عمر ـ٣

من هي كن من أسئلة الكفر، بل ت ما أتاه ذلك النرصاين مل  أسئلة أن:ظهر
 ..األسئلة اإليامنية الصحيحة

صىل اهللا عليه «  إن عمر هو الذي وضع نفسه يف موقع رسول اهللا ـ٤
وجعل نفسه يف موقع املسؤول عن كل قضايا الدين واإليامن، حيث  ،»وآله

ال بد أن يعد هلا اإلجابات الصحيحة واحلاسمة، وال يعذر بجهلها، وال 
ما دام أن عجزه هذا سوف يؤدي إىل اهتام اإلسالم بالقصور .. بعجزه عنها

 ..ول يف رمحة اهللاوالبطالن، ويمنع الناس من اإليامن، ومن الدخ
  :اسئلة يهودي من أهل املدينة

 ثم اجتمعنا ،عن أيب الطفيل قال شهدت الصالة عىل أيب بكر الصديق
 حتى ، وأقمنا أياما نختلف إىل املسجد إليه، فبايعناه،إىل عمر بن اخلطاب
 فبينام نحن عنده جلوس إذ أتاه هيودي من هيود ،أسموه أمري املؤمنني

عليهام «نه من ولد هارون أخي موسى بن عمران أ :زعمونوهم يـ  ،املدينة
 أيكم أعلم بنبيكم !يا أمري املؤمنني: حتى وقف عىل عمر فقال لهـ » السالم

 .وبكتاب نبيكم حتى أسأله عام أريد
 هذا أعلم بنبينا وبكتاب :فأشار له عمر إىل عيل بن أيب طالب فقال

 .نبينا
                                     

 .  من سورة النحل١٢٥اآلية ) ١(
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 !؟ أكذاك أنت يا عيل:قال اليهودي
 .  سل عام تريد:لقا
 .  وواحدة، وثالث، إين سائلك عن ثالث:قال

 !؟ ومل ال تقول إين سايلك عن سبع:قال له عيل
  فإن أصبت فيهن أسألك عن، أسألك عن ثالث:قال له اليهودي

 الواحدة، وإن أخطأت يف الثالث األخر، فإن أصبت فيهن أسألك عن
 . ث األول مل أسألك عن شئالثال

 !؟ أخطأت أم أصبت،وما يدريك إذا سألتني فأجبتك :وقال له عيل
هذا كتاب : فقال، ً عتيقاً فاستخرج كتابا، فرضب بيده عىل كمه:قال

 وفيه هذه اخلصال ، بإمالء موسى وخط هارون،ورثته عن آبائي وأجدادي
 .الذي أريد أن أسألك عنها

 .  واهللا عليك إن أجبتك فيهن بالصواب أن تسلم:فقال عيل
 . واهللا لئن أجبتني فيهن بالصواب ألسلمن الساعة عيل يديك :قال له

 .  سل:قال له عيل
 . أخربين عن أول حجر وضع عىل وجه األرض:لقا

 .وأخربين عن أول شجرة نبتت عىل وجه األرض
 وأخربين عن أول عني نبعت عىل وجه األرض، 

 فإن ، إن أول حجر وضع عىل وجه األرض، يا هيودي:قال له عيل
 ، لكنه احلجر األسود، وكذبوا،نه صخرة بيت املقدسأ : يزعموناليهود
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 ، فالناس يمسحون به، فوضعه يف ركن البيت،نزل به آدم معه من اجلنة
 . وجيددون العهد وامليثاق فيام بينهم وبني اهللا،ويقبلونه

 .  أشهد باهللا لقد صدقت:قال اليهودي
فإن اليهود  ، وأما أول شجرة نبتت عىل وجه األرض:قال له عيل

 نزل هبا معه آدم من ، ولكنها نخلة العجوة، وكذبوا،هنا الزيتونةأ :يزعمون
 .  فأصل التمر كله من العجوة،اجلنة

 .  أشهد باهللا لقد صدقت:قال له اليهودي
هنا أ : فإن اليهود يزعمون، وأما أول عني نبعت عىل وجه األرض:قال

لكنها عني احلياة التي نيس  و، وكذبوا،العني التي حتت صخرة بيت املقدس
 فلام أصاهبا ماء العني عاشت ،عندها صاحب موسى السمكة املاحلة

 .  فأتيا اخلرض، فاتبعها موسى وصاحبه)١(وسمرت
 .  أشهد باهللا لقد صدقت:فقال اليهودي

 .  سل:قال له عيل
 !؟ أين هو يف اجلنة، أخربين عن منزل حممد:قال

 أقربه من ،نة عدن يف وسط اجلنة ومنزل حممد من اجلنة ج:قال عيل
 . عرش الرمحن عز وجل
 .  أشهد باهللا لقد صدقت:قال له اليهودي

                                     
 .ذهبت: اإلرسال، سمرت: التسمري) ١(
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 .  سل:قال له عيل
 وهل يموت أو !؟ أخربين عن ويص حممد يف أهله كم يعيش بعده:قال

 !يقتل؟
 ، وخيضب هذه من هذه،ثني سنة يا هيودي يعيش بعده ثال:قال عيل

 . وأشار إىل رأسه
 رسول ً وأن حممدا،أشهد أن ال إله إال اهللا: اليهودي وقال فوثب :قال

 .)١(اهللا
 .ويف احلديث سقط كام ترى

 . أعلم األمة بنبيها وبكتابهًن علياأنص عمر عىل قد وفيه 
 عمر أعلم األمة عىل اإلطالق بعد أيب :يقول )٢(موسى الوشيعةلكن و

 .)٣(بكر، واالنسان عىل نفسه بصرية
 :لكونضيف إىل ذ: ونقول

                                     
 ٢٦٨ ص٦لغدير ج وا٣٠٦ و ٣٠٥ ص١العسل املصفى يف هتذيب زين الفتى ج) ١(

 ٩٧صلنعامين لكتاب الغيبة  و٢٩٦ ـ ٢٩٤ص كامل الدين : وراجع. عنه٢٦٩و 
 يف آراء »عليه السالم«اإلمام عيل  و٢١٩ـ  ٢١٧ ص١جغاية املرام  و١٠٠ـ 

 ٣٥٤ص ١جفرائد السمطني  و١٣٣ ـ ١٣١صلشيخ مهدي فقيه إيامين لاخللفاء 
 .٢٨٠ح

 . الوشيعةموسى جار اهللا صاحب كتاب: املراد به) ٢(

 .٢٦٩ ص٦الغدير ج) ٣(
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ختلف إىل نًأقمنا أياما  «:أن الطفيل يقول:  ونضيف إىل ذلك ـ١
املسجد إليه، وهذا يشري إىل أن املسجد بقي هو مركز إدارة الشؤون حتى 

 .»..ذلك احلني
بعد » أمري املؤمنني«ن عمر بن اخلطاب إنام سمي دل احلديث عىل أ  ـ٢

 عىل الناس ً أي أن هذا اللقب أصبح مفروضا،يام من موت أيب بكرأ
ً وإن كان قد أطلق عىل أيب بكر أيضا يف بعض ..بصورة قاطعة وهنائية

 ..األحيان
مع أن .. دن اليهودي التقى بعمر يف املسجأ : يستفاد من هذا النص ـ٣

 ..ًوراظدخول الكفار إىل املساجد كان حم
 إن املسجد كان يشتمل عىل مواضع أخرى مل تكن معدة :إال أن يقال

ع ومن هذه املواض. يمنع من وصول كل الناس إليهايكن م للصالة، فل
موضع مظلل من املسجد كان يأوي إليه وهو  ،املوضع املعروف بالصفة

 .هيتم بأمرهم» ىل اهللا عليه وآلهص« وكان النبي ،)١(املساكني
وبكتاب » صىل اهللا عليه وآله« إن اليهودي طلب األعلم بالنبي  ـ٤
ًا من املسلمني عامل مع أنه كان يكفيه أن يطلب ،»صىل اهللا عليه وآله«النبي 

 ..يطرح عليه أسئلتهل
 أنه كان يريد أن حيسم األمر بالنسبة لدخوله يف :سبب يف ذلكولعل ال

سئلة سوف تنتهي إىل إثبات صدق األمع علمه بأن .. هذا الدين وعدمه

                                     
 .١٩٥ ص٩جلسان العرب :  أنظر)١(
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 ذلك النبي أ وكذبه، فإذا انتهت إىل إثبات صدقه فال بد له من معرفة ويص
 لكي يرجع إليه يف أمر دينه، ولكي ال يضيع يف زمحة املدعني ملا ليس ،النبي
 .هلم

ني تعي : هوهكان أول مه» عليه السالم«ً أن عليا : والالفت هنا ـ٥
لتعنت، وحماولة التملص ل لكي ال يفسح املجال ،احلكم والفيصل يف األمر

 .عاء عدم صحة اجلوابِّداب.. روبواهل
فرض عىل ذلك اليهودي أن يكون النقاش » ه السالمعلي« إنه  ـ٦

 .لتزام بلوازم البحث ونتائجه حيث فرض عليه اإل،ًمراثًهادفا وم
 إذا كان ذلك اليهودي من أهل املدينة، فلامذا مل يأت إىل النبي  ـ٧

أقام بينهم عرش » صىل اهللا عليه وآله«ويسأله عن تلك املسائل، فإنه 
 !سنوات؟

 ! عهد أيب بكر، وانتظر إىل عهد عمر؟وملاذا مل يأت يف
 إنه كان يف األصل من أهل املدينة، قبل إخراجهم منها :إال ان يقال

فكان ما . وقد قدمها اآلن ليحقق يف أمر النبوة.. بسبب بغيهم وعدواهنم
 .كان حسبام ذكرته الرواية

  :أسقف جنران و×علي 
صدر خالفته عىل عمر بن اخلطاب يف قدم  أسقف نجران  إن:وقالوا

 ال حيتمل اجليش وأنا ، إن أرضنا باردة شديدة املؤنة،يا أمري املؤمنني: فقال
 . ًضامن خلراج أريض أمحله إليك يف كل عام كمال
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 و يكتب له ، ويقدم به يف كل سنة، فكان حيمل املال. فضمنه إياه:قال
 .عمر الرباءة بذلك

 فدعاه ،ً مهيباًيال مجً وكان شيخا،فقدم األسقف ذات مرة ومعه مجاعة
 وما ، وذكر له أشياء من فضل االسالم، وكتابه، وإىل رسوله،عمر إىل اهللا

 .صري إليه املسلمون من النعيم والكرامةي
َوجنة عرضها { :ن يف كتابكمأوأتقر!  يا عمر:فقال له األسقف ُ ْ َ َ ٍَ َّ
ِكعرض السامء واألرض ِْ َّ َْ َِ َ  ! النار؟)كونت( فأين )١(}َ
 . أجبه أنت:»عليه السالم «ال لعيل وق،فسكت عمر
 أرأيت إذا جاء الليل ، أنا أجيبك يا أسقف:»عليه السالم «قال له عيل
 !وإذا جاء النهار أين يكون الليل؟! ؟أين يكون النهار
 ْنَم.  ما كنت أرى أن أحدا ليجيبني عن هذه املسألة:فقال األسقف

 !؟هذا الفتى يا عمر
 وابن ،»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا  ختن ، عيل بن أيب طالب:فقال

 .  وهو أبو احلسن واحلسني.عمه
 )تطلع(طلع عن بقعة من األرض !  فأخربين يا عمر:سقففقال األ

 !؟فيها الشمس مرة واحدة ثم مل تطلع قبلها وال بعدها
 .  سل الفتى:قال عمر

                                     
 . من سورة احلديد٢١اآلية ) ١(
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 ووقعت ، حيث انفلق لبني إرسائيل، أنا أجيبك هو البحر:فسأله فقال
 . يه الشمس مرة واحدة مل تقع قبلها وال بعدهاف

 . يف أيدي الناس شبه بثامر اجلنة يشء  أخربين عن:فقال األسقف
 .  سل الفتى:قال عمر

 جيتمع عليه أهل الدنيا فيأخذون ، فقال عيل أنا أجيبك هو القرآن،فسأله
 .  فكذلك ثامر اجلنةء،منه حاجتهم فال ينقص منه يش

 !؟ هل للسموات من قفل!أخربين:  قال. صدقت:فقال األسقف
 .. قفل الساموات الرشك باهللا:»عليه السالم «فقال عيل
 !؟ وما مفتاح ذلك القفل:ل األسقففقا
 .  دون العرشء ال حيجبها يش، شهادة أن ال إله إال اهللا:قال
 .  صدقت:فقال
 !؟ أخربين عن أول دم وقع عىل وجه األرض:فقال

  دم اخلشاف: أما نحن فال نقول كام يقولون:»عليه السالم «فقال عيل
 حيث ، ولكن أول دم وقع عىل وجه األرض مشيمة حواء).لعله اخلفاش(

 . ولدت هابيل بن آدم
 !؟ أخربين أين اهللا، وبقيت مسألة واحدة. صدقت:قال

 كنا عند رسول ، شئتام أنا أجيبك وسل ع: فقال عيل،فغضب عمر
صىل اهللا «فقال له رسول اهللا  .اه ملك فسلمإذ أت» صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

  !من أين أرسلت؟ :»عليه وآله
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 . من السامء السابعة من عند ريب:فقال
  . أرسلت من األرض السابعة من عند ريب:ثم أتاه آخر فسأله فقال

 . فسأهلام فأجابا كذلك،فجاء ثالث من الرشق، ورابع من املغرب
 .)١( ويف األرض إله،امء إله يف الس،هناافاهللا عز وجل هيهنا وه

 أوضح من الشمس، حاجة للتعليق عىل هذا النص، فإنهوال نرى أننا ب
 ..وأبني من األمس

  :ب كعب األحبار يكذ×علي 
 ، أنه يف السنة السابعة عرشة رضب الطاعون العراق:ذكر الطربي

 فجمع عمر الناس يف مجادى األوىل سنة سبع عرشة، .، والشامومرص
 : م يف البلدان، فقالفاستشاره

                                     
 ١ والعسل املصفى من هتذيب زين الفتى ج٢٤٣ و ٢٤٢ ص٦الغدير ج) ١(

 ١واإلرشاد ج ٩٠صلرشيف الريض لخصائص األئمة  و٣١٠ و ٣٠٩ص
نني عجائب أحكام أمري املؤم و٢٠٩ ص١ واإلحتجاج ج٢٠٢ و ٢٠١ص

 ٤٠ وج٥٩٤ ص٣١ وج٥٨ ص١٠وبحار األنوار ج ١٨٥ص »عليه السالم«
) ط املطبعة احليدرية( و ٤٣٠ ـ ٤٢٧ والفضائل البن شاذان ص.٢٤٨ص
 ١٨٠ ص١ وإثبات اهلداة ج١٦٢صالروضة يف فضائل أمري املؤمنني  و١٤٩ص

 عن در بحر املناقب البن حسنويه، ٢٢٣ ص٨ج) امللحقات(وإحقاق احلق 
 . البن أيب الفوارسوعن األربعني
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إين قد بدا يل أن أطوف عىل املسلمني يف بلداهنم، ألنظر يف آثارهم، 
فأشريوا عيل ـ وكعب األحبار يف القوم، ويف تلك السنة من إمارة عمر 

 ؟بأهيا تريد أن تبدأ يا أمري املؤمنني: أسلم ـ فقال كعب
 . بالعراق:قال
 عرشة أجزاء، فجزء اخلري  ال تفعل إن الرش عرشة أجزاء، واخلري:قال

ًباملرشق، وتسعة باملغرب، وإن جزءا من الرش باملغرب وتسعة باملرشق، 
 .وكل داء عضال. وهبا قرن الشيطان

كتب إىل الرسي، عن شعيب عن سيف، عن سعيد، عن األصبغ، عن 
 : ، فقال»عليه السالم «قام إليه عيل: عيل، قال

جرة بعد اهلجرة، وإهنا لقبة ِهْلَيا أمري املؤمنني، واهللا إن الكوفة ل
م، وليأتني يوم ال يبقى مؤمن إال أتاها، وحن إليها، واهللا لينرصن اإلسال

 .)١(..بأهلها كام انترص باحلجارة من قوم لوط إلخ
 :ونقول

للكوفة  كعب األحبار كان يعلم بام  أن:»عليه السالم«هل شعر عيل 
الكوفة ومن  ينفر الناس من ، فأراد أنوأهلها من موقع محيد، ومقام رشيد

ًإذ ال نجد مربرا حلرص اليهود عىل إثارة ! ؟أهلها، ومن العراق كله
 .الشبهات حول العراق والعراقيني إال ذلك

                                     
 ١٦٠ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٥٩ ص٤٠تاريخ األمم وامللوك ج) ١(

 .٥٦١ ص٢جالكامل يف التاريخ  و١٥٩ ص١جتاريخ مدينة دمشق و
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ار كان حديث عهد باإلسالم، فإنه إنام أظهر إسالمه حبوكعب األ
 ٌ له مدةُلتوه، أي يف نفس السنة التي حدث فيها هذا احلوار، ومل متض بعد

مكننا أن نتصوره قد تأقلم باإلسالم، وتقبل تعاليمه، واقتنع هبا بصورة ي
 املسلمني يف خمتلف نيبل قد رأينا أنه مل يزل يسعى إلشاعة أباطيله ب.. تامة

 .سني حياته
ن عىل رد أباطيل اليهود، وتفنيد وحيرص» عليهم السالم«وكان األئمة 

 .. ترهاهتمزاعمهم، وتكذيبم
 )١(ّإنه لكذاب: كعب األحبار بقوله»  السالمعليه«وقد وصف عيل 

 .)٢(»عليه السالم«ًوكان كعب منحرفا عن عيل 
ًقد كذب كعبا يف بعض أباطيله، » عليه السالم«كام أن اإلمام الباقر  ّ

ً، وذلك سعيا من )٣(»غداةإن الكعبة لتسجد لبيت املقدس كل «: كروايته

                                     
 وبحار ٧٧ ص٤ ورشح النهج للمعتزيل ج١٦٥أضواء عىل السنة املحمدية ص) ١(

 ٢جطرائف املقال  و٦٥٩ ص١جمكاتيب الرسول  و٢٨٩ ص٣٤األنوار ج
 .٢٧٨ ص٧جالغدير  و٣٠٤صلشريازي لكتاب األربعني  و١٠٥ص

لشريازي لكتاب األربعني  و٧٧ ص٤رشح هنج البالغة للمعتزيل ج: راجع) ٢(
طرائف املقال  و٢٧٨ ص٧جالغدير  و٢٨٩ ص٣٤جبحار األنوار  و٣٠٤ص
 . ١٠٥ ص٢ج

مؤسسة ط (وسائل الشيعة  و٣٥٤ ص٤٦جاألنوار  وبحار ٢٣٩ ص٤الكايف ج) ٣(
= جامع أحاديث و٣٦٣ ص٩ج) دار اإلسالميةط ( و٢٦٢ ص١٣ج) لبيتآل ا
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، )١(قبلة اليهودتي هي وال ،كعب إىل جعل الصخرة التي يف بيت املقدس
ن قبلة املسلمني إ حتى ،ً الكعبة أقل شأنا منهاجعلو، األكرمواألعىل هي 

 .غداة كل اوهي الكعبة تسجد هل
اكتفى ببيان شأن الكوفة، وشأن أهلها » عليه السالم« أنه :ونالحظ هنا

ربام ألنه كان حديث عهد .. ومل يرش إىل كعب األحبار بصورة مبارشة
والناس سوف يعذرونه عىل ظهور آثار اليهودية عليه يف هذا باإلسالم، 

 .الوقت
 أنه قد :يرصح باسم كعب، ويقرر» لسالمعليه ا«ولكن اإلمام الباقر 

 إنام قال هذا الكالم بعد أن مرت السنون الطويلة ًاألن كعب.. كذب فيام قال
 .. ال يكف عن الدس فيهيف حني أنه كانعىل تظاهره باإلسالم، 

                                     
 ٢٦ ص٣جمنتقى اجلامن  و٢١٤ ص٢جنور الثقلني  و٦٣ ص١٠ج الشيعة= 
 ٣ ق١ج) ق.ط(ذخرية املعاد  و١٠٥ ص٢ وج٤٩٤ ص١جطرائف املقال و

 تعظيم الصخرة، حتى إنه حينام كان مع  قد استمر عىلً ويبدو أن كعبا.٥٤٨ص
خلف : أين جيعل املسجد والقبلة، قال: دس، وسأله عمرعمر يف بيت املق

فراجع هذه القضية . ضاهيت اليهودية يا كعب: الصخرة، فقال له عمر
 ٢٥٦ ص١نس اجلليل يف أخبار القدس واخلليل جاأل: بنصوصها املتقاربة يف

رسار املرفوعة  واأل١٠٥ ص٤ واإلصابة ج٢٢٥موال أليب عبيد صواأل
 .٤٥٧ص

 .٣٥٤لدون صمقدمة ابن خ) ١(



  ٤٧                                                             ..من أسئلة أهل الكتاب:  الفصل العاشر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا ما ينقل ال بد من لفت أنظار الناس إىل هذه احلقيقة لكي حيذروفكان 
ال يشعرون أو فقل ال يلتفتون إىل مايض هناك الكثريون ، فقد يكون هلم عنه
 أو ليسعوا إىل التأكد ،أقواله املغرضةبني لكي يقارنوا ويربطوا .. كعب
 .منها

 :امء، وهو يتحدث عن العل»عليه السالم«وقد قال اإلمام الصادق 
ومن العلامء من يطلب أحاديث اليهود والنصارى ليغزر به علمه، ويكثر «

 .)١(»به حديثه، فذاك يف الدرك اخلامس من النار
  : كعبدد تكذيبجي ×علي 

 وعنده ً أنه حرض جملس عمر بن اخلطاب يوما:روي عن ابن عباس
 ! أحافظ أنت للتوراة؟،يا كعب:  عمر إذ قال،كعب احلرب

 ً. ألحفظ منها كثريا إين:قال كعب
 أين كان اهللا جل : سله، يا أمري املؤمنني:فقال رجل من جنبة املجلس

  ! ومم خلق املاء الذي جعل عليه عرشه؟!ثناؤه قبل أن خيلق عرشه؟
 ! هل عندك من هذا علم؟، يا كعب:فقال عمر
 أن اهللا تبارك : نعم يا أمري املؤمنني، نجد يف األصل احلكيم:فقال كعب

 قبل خلق العرش، وكان عىل صخرة بيت املقدس يف ً كان قدياموتعاىل

                                     
الفصول املهمة و ١٣٩صمنية املريد  و٧صروضة الواعظني  و٣٥٢صاخلصال  )١(

 . ٣١٠ ص٨ وج١٠٨ ص٢جاألنوار بحار  و٦٠٩ ص١جلحر العاميل ل
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 ،اهلواء، فلام أراد أن خيلق عرشه تفل تفلة كانت منها البحار الغامرة
واللجج الدائرة، فهناك خلق عرشه من بعض الصخرة التي كانت حتته، 

 .وآخر ما بقي منها ملسجد قدسه
، فعظم ًحارضا» المعليه الس«طالب  أيب  وكان عيل بن:قال ابن عباس

 . ونفض ثيابه، وقام عىل قدميه، ربهٌّعيل
 . ففعل، ملا عاد إىل جملسه،فأقسم عليه عمر

 فام علمتك إال ، غص عليها يا غواص، ما تقول يا أبا احلسن:قال عمر
  ! للغم؟ًمفرجا

 غلط أصحابك، وحرفوا :إىل كعب فقال» عليه السالم«فالتفت عيل 
 . الفرية عليه.) ظ.باب (كتب اهللا، وفتحوا

 وال تسع ، إن الصخرة التي زعمت ال حتوي جالله، وحيك،يا كعب
 . واهلواء الذي ذكرت ال جيوز أقطاره.عظمته

 .ولو كانت الصخرة واهلواء قديمني معه لكانت هلام قدمته
 . له مكان يومى إليه:وعز اهللا وجل أن يقال

لون، ولكن كان وال  وال كام يظن اجلاه،واهللا ليس كام يقول امللحدون
  . بحيث ال تبلغه األذهان،مكان

 يقول اهللا عز .م من البيانَّ وهو مما عل.. عن كونه عجز»كان« :وقويل
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َخلق اإلنسان{وجل  ََ ْ ِ َ َ علمه البيان،َ َ ََ ُ َْ َّ{)١(. 
 وكان .حججه و عظمته ألنطق ب،البيانمن  مما علمني »كان« :فقويل له

 . حميطا بكل األشياء،اءومل يزل ربنا مقتدرا عىل ما يش
ن ما أراد بال فكرة حادثة له أصاب، وال شبهة دخلت عليه فيام َّثم كو

 .أراد
، ثم خلق منه ظلمة، ء ابتدعه من غري يشًوأنه عز وجل خلق نورا

 .ء كام خلق النور من غري يش،ءمن يش  أن خيلق الظلمة الًكان قديراو
 غلظها كغلظ سبع ،قوتة، وخلق من النور ياًثم خلق من الظلمة نورا

 ، هليبته)ذابت: أي(ساموات وسبع أرضني، ثم زجر الياقوتة فامعت 
 .، وال يزال مرتعدا إىل يوم القيامةًفصارت ماء مرتعدا

 .ثم خلق عرشه من نوره، و جعله عىل املاء
وللعرش عرشة آالف لسان، يسبح اهللا كل لسان منها بعرشة آالف 

 .رىلغة، ليس فيها لغة تشبه األخ
وذلك ) مثل الشيباء(وكان العرش عىل املاء من دونه حجب الضباب 

ُوكان عرشه {: قوله َ َُ ْ َ ْعىل املاء ليبلوكمَ َُ َ ْ َُ َِ ِ َْ{)٢(. 
 كان أعظم من ، إن من كانت البحار تفلته عىل قولك،يا كعب وحيك

 .حتويه اهلواء الذي أرشت إليه أنه حل فيه أو ،أن حتويه صخرة بيت املقدس
                                     

 .  من سورة الرمحن٤اآلية ) ١(
 .  من سورة هود٧اآلية ) ٢(
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 ،مر، و هكذا يكون العلم هذا هو األ: وقال،مر بن اخلطابفضحك ع
 . )١(ال كعلمك يا كعب، ال عشت إىل زمان ال أرى فيه أبا حسن

 : ونقول
ًإن يف القصة أمورا فائقة األمهية، حيتاج بسط القول فيها إىل مزيد من 

، دون أن »عليه السالم«التأمل والتدقيق بمرامي كالم عيل أمري املؤمنني 
 ب عن األنظار شبح العجز املهيمن عىل البرش عن بلوغ كنه بليغ كالمه،يغي
 .نيل حقائق مرامه صلوات اهللا وسالمه عليهأو 

من أجل ذلك نكتفي باإلملاح إىل أمور يسرية، وظاهرة يدركها الناظر 
 .اإليغال املرهق وغري املألوف أو فيها بعفوية ال يشوهبا يشء من التكلف،

بدأ إعرتاضه عىل كعب باإلعالن باستعظام ما » سالمعليه ال« إنه  ـ١
وقرن ذلك باملبادرة إىل اخلروج من يقوله هذا احلرب اليهودي، واستفظاعه، 

إال يف حاالت التغيظ » عليه السالم«ترصف غري معهود منه املجلس، وهو 
 لكي يدرك احلارضون يف ذلك املجلس أن ثمة جرأة غري عادية، ال ،الشديد

ً فضال عن اإلستئناس ،صدي هلا، وال جيوز السكوت عنهابد من الت
 .والتفكه هبا
 : كان عىل أمور عدة، منها» عليه السالم« إن اعرتاض عيل  ـ٢
 .ً إن كعبا، ومن هم عىل شاكلته، قد حرفوا كتب اهللا:ألف

                                     
تنبيه (وجمموعة ورام  ١٠١ ص٣٠وج ١٩٦ـ ١٩٤ ص٤٠جاألنوار بحار ) ١(

 . ٦ و ٥ ص٢ ج)اخلواطر
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 .. إهنم فتحوا باب الفرية عىل اهللا تبارك وتعاىل:ب
والقول .  له تعاىل يف القدم إهنم جعلوا الصخرة واهلواء رشيكني:ج

 . بتعدد القديم رشك ظاهر
.  إليه، أي أهنم جعلوه يف جهةًإهنم جعلوا هللا تعاىل مكانا يومى :د

 . القول بالتجسيم، وبغري ذلك من حماذير:وهذا معناه
 ..ً إهنم جعلوه حمال للحوادث:هـ
 . أن األذهان يمكن أن حتيط به: إهنم زعموا:و
 .ن قدرته، ومن إحاطته بجميع األشياء إهنم انتقصوا م:ز
حيث إن من كانت .  إهنم وقعوا يف التناقض الذي تأباه العقول:ح

ُالبحار تفلته ال حتويه صخرة بيت املقدس ََ إىل غري ذلك من أمور أشار .. ْ
 .»عليه السالم«إليها 
إن الصخرة التي : مل يقل لكعب» عليه السالم«أنه :  ويالحظ هنا ـ٣

ال حتوي جالله، وال تسع عظمته، : ويه وال تسعه، بل قالزعمت ال حت
ليتحاشى أي يشء يشري إىل التجسيم اإلهلي، وكونه تعاىل يف جهة، وما إىل 

 .ذلك
إىل أن ما يذكرونه من أباطيل إنام أتاهم » عليه السالم« وقد أملح  ـ٤

 ..اجلهل، وال ثالث هلام أو من جهة اإلحلاد،
حلاد، ألن اطالق هذه األوصاف الباطلة وإنام أطلق عليهم وصف اإل

تعني نفي صفة األلوهية عنه تعاىل، ألن األلوهية تالزم التنزيه عن مثل هذه 
 .األباطيل
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 :»عليه السالم« إن هذا املوقف منه  ـ٥
 .إبطال ترهاهتم يدخل يف سياق فضح اليهود، و:ألف
اهللا ومقاومة السياسة القاضية بمنع الناس من األخذ عن رسول  :ب

 .هم إىل أهل الكتاب ليأخذوا منهم، وتوجيه»صىل اهللا عليه وآله«
كام أنه يسقط هيبة كعب األحبار أمام الناس، ويمنع من أخذ  :ج

وقد كان أهل الكتاب يسعون للهيمنة . متحيص أو الناس عنه من دون تأمل
 ..الفكرية عىل املسلمني، ولتقديم أنفسهم كعلامء بكل ما كان ويكون

  :د يناظرون عمر بن اخلطاباليهو
 حدثنا حممد بن حييى العطار، عن حممد :حدثنا أيب ريض اهللا عنه قال

حدثني أبو عبد اهللا الرازي، عن : بن أمحد بن حييى بن عمران األشعري قال
 من ولد حممد ،أيب احلسن عيسى بن حممد بن عيسى بن عبد اهللا املحمدي

أتى قوم من : ، عن طاووس قال عن عطاء،بن احلنفية، عن حممد بن جابر
 : وهو يومئذ وال عىل الناس، فقالوا،اليهود عمر بن اخلطاب

 إن أنت ،وقد أتيناك نسألك عن أشياء. أنت وايل هذا األمر بعد نبيكم
 .أخربتنا هبا آمنا وصدقنا واتبعناك

 . سلوا عام بدا لكم:فقال عمر
 . أخربنا عن أقفال الساموات السبع ومفاتيحها:قالوا

 !وأخربنا عن قرب سار بصاحبه؟
 !نس؟وأخربنا عمن أنذر قومه ليس من اجلن وال من اإل
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 !؟وأخربنا عن موضع طلعت فيه الشمس ومل تعد إليه
 !؟وأخربنا عن مخسة مل خيلقوا يف األرحام

 وسبعة، وعن ، وستة، ومخسة، وأربعة، وثالثة، واثنني،عن واحدو
 !اين عرش؟ وث، وحادي عرش، وعرشة، وتسعة،ثامنية
سألتم عمر بن اخلطاب :  فأطرق عمر ساعة، ثم فتح عينيه، ثم قال:قال

خيربكم بام » صىل اهللا عليه وآله«عام ليس له به علم، ولكن ابن عم رسول اهللا 
 .سألتموين عنه

 يا أبا احلسن، إن معارش اليهود :فأرسل إليه، فدعاه، فلام أتاه قال له
 وقد ضمنوا يل إن أخربهتم أن يؤمنوا . بيشءسألوين عن أشياء مل أجبهم فيها

 .»صىل اهللا عليه وآله«بالنبي 
 . يا معرش اليهود، اعرضوا عيل مسائلكم:»عليه السالم«فقال هلم عيل 

 .فقالوا له مثل ما قالوا لعمر
 أتريدون أن تسألوا عن يشء سوى :»عليه السالم«فقال هلم عيل 

 !هذا؟
 . ال يا أبا شرب وشبري:قالوا
 أما أقفال الساموات فالرشك باهللا، :»عليه السالم«ال هلم عيل فق

 .ومفاتيحها قول ال إله إال اهللا
 فاحلوت سار بيونس يف بطنه البحار ،وأما القرب الذي سار بصاحبه

 .السبعة
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 فتلك نملة سليامن ،وأما الذي أنذر قومه ليس من اجلن وال من اإلنس
 .»عليهام السالم«بن داود 
 فذاك البحر الذي ،ع الذي طلعت فيه الشمس فلم تعد إليهأما املوضو

 . وغرق فيه فرعون وأصحابه،»عليه السالم«أنجى اهللا عز وجل فيه موسى 
 موسى، ا فآدم وحواء، وعص،وأما اخلمسة الذين مل خيلقوا يف األرحام

 .»عليهم السالم«وناقة صالح، وكبش إبراهيم 
 .ه فاهللا الواحد ال رشيك ل،وأما الواحد
 . فآدم وحواء،وأما االثنان
 . فجربيل وميكائيل وإرسافيل،وأما الثالثة
 . والزبور والفرقان، فالتوراة واإلنجيل،وأما األربعة

صىل اهللا عليه «وأما اخلمس فخمس صلوات مفروضات عىل النبي 
 .»وآله

َولقد خلقنا الساموات واألرض﴿:  فقول اهللا عز وجل،وأما الستة ْ ََّ ْ َ َ َِ َ َ َ ْْ َ َ َ وما َ َ
ٍبينهام يف ستة أيام وما مسنا من لغوب ُ ُ ْ َ َِ ِ َِ َّ ََّ َ َ َّ ٍْ َ ِ َ ُ﴾)١(. 

ْوبنينا فوقكم سبع﴿:  فقول اهللا عز وجل،وأما السبعة ْ َ ََ ْ ُْ َ َ َ َ شدادًاَ  .)٢(﴾ًاِ
َوحيمل عرش ربك ف{:  فقول اهللا عز وجل،وأما الثامنية َ َِّ َ ََ ْ ُ ِ ْ ٍوقهم يومئذ َ ِ َ َ ْْ ُْ َ

                                     
 .ق من سورة ٣٨اآلية ) ١(
 .النبأ من سورة ١٢اآلية ) ٢(
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ٌثامنية ََ ِ َ{)١(. 
 .»عليه السالم« فاآليات املنزالت عىل موسى بن عمران ،لتسعةوأما ا

َوواعدنا موسى ثالثني ليلة وأمتمناها ﴿:  فقول اهللا عز وجل،وأما العرشة َ َ َ ََ ْْ ْ َ َُ ْ َ ً َ َ ََ ِ َ َ
ٍبعرش ْ َ ِ﴾)٢(. 

َإين رأيت أحد عرش كوكب فقول يوسف ألبيه ﴿،وأما احلادي عرش َْ َ ََ َ َ َُ َْ َ ِّ  .)٣(ً﴾اِ
ْارضب ﴿: »عليه السالم«فقول اهللا عز وجل ملوسى  ،وأما االثني عرش ِ ْ

ْبعصاك احلجر فانفجرت منه اثنتا عرشة عين َ ََ َ ُ َ َ َ ََ َ ْ َْ َ ْ ِْ َ َْ َْ َ  .)٤(﴾ًاِ
 رسول ً وأن حممدا،نشهد أن ال إله إال اهللا:  فأقبل اليهود يقولون:قال

 .»صىل اهللا عليه وآله«، وأنك ابن عم رسول اهللا »صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
صىل اهللا « نشهد أن هذا أخو رسول اهللا :ثم أقبلوا عىل عمر، فقالوا

 .، واهللا إنه أحق هبذا املقام منك»عليه وآله
 .)٥(وأسلم من كان معهم وحسن إسالمهم

جعفر بن رشيح احلرضمي، عن مالك بن أعني اجلهني، عن أيب وعن 

                                     
 .احلاقة من سورة ١٧اآلية ) ١(
 .األعراف من سورة ١٤٢اآلية ) ٢(
 .يوسف من سورة ٤اآلية ) ٣(
 .البقرة من سورة ٦٠اآلية ) ٤(
 .٩ ـ ٧ ص١٠جبحار األنوار  و٤٥٧ ـ ٤٥٦صلصدوق لاخلصال  )٥(
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 ،جل هيوديملا ويل عمر بن اخلطاب جاءه ر: ، قال»عليه السالم«عبد اهللا 
أنت : فدخل عليه املسجد وهو قاعد ومعه أبو أيوب األنصاري، فقال له

 !أمري املؤمنني؟
 . نعم:قال
 أنت الذي يسألك الناس وال تسأل، وأنت حتكم وال حيكم :قال
 !عليك؟

 . نعم:قال له عمر
 . فأخربين عن خصال أسألك عنها:قال له
 . سل:قال
اثنني ليس هلام ثالث، وثالثة  أخربين عن واحد ليس له ثان، و:قال

ليس هلا رابع، وأربعة ليس هلا خامس، ومخسة ليس هلا سادس، وستة ليس 
هلا سابع، وسبعة ليس هلا ثامن، وثامنية ليس هلا تاسع، وتسعة ليس هلا 

 .عارش، وعرشة ليس هلا حادي عرش
 ً.فلم جيبه عمر، وأطرق مليا

 .أخربين عام أسألك: فقال اليهودي
 إن أمري املؤمنني عنك مشغول، ولكن ائت ذلك :بو أيوبفقال له أ

 .القاعد
 فجاء اليهودي . قاعد يف املسجد معه مجاعة»عليه السالم« وعيل :قال

إين جئت إىل أمريكم هذا، :  فقال،»عليه السالم«حتى وقف عىل عيل 
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 .رسلت إليكُ، فأءفسألته عن أشياء فلم جيبني فيها بيش
 ! وما هي، يا ابن هارون؟:رأسه، ثم قال »عليه السالم«فرفع عيل 
 .فأعاد عليه
 فاهللا الواحد ،له  أما الواحد الذي ال ثاين:»عليه السالم«فقال عيل 

 .تبارك وتعاىل
 . فالشمس والقمر،وأما االثنان اللذان ليس هلام ثالث

 . فالطالق،وأما الثالثة التي ليس هلا رابع
 .اء فالنس،وأما األربعة التي ليس هلا خامس
 . فالصالة،وأما اخلمسة التي ليس هلا سادس
 فالستة األيام التي خلق اهللا فيها ،وأما الستة التي ليس هلا سابع

 .الساموات واألرض
 . فالساموات السبع،وأما السبعة التي ليس هلا ثامن
 . فحملة العرش،وأما الثامنية التي ليس هلا تاسع
 .رأة فحمل امل،وأما التسعة التي ليس هلا عارش

 فالعرشة األيام التي متم اهللا هبا ،وأما العرشة التي ليس هلا حادي عرش
َوواعدنا موسى ثالثني ﴿:  يف قوله عز وجل»عليه السالم«ميقات موسى  ِ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ

ٍليلة وأمتمناها بعرش ْ ً َ ََ َ َِ َ ْ َْ ْ َ﴾)١(. 

                                     
 .الزمر من سورة ٤٢ اآلية )١(
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 أنت تعلم هذا فذاك ما نعتقده أشهد أنك أمري املؤمنني :فقال اليهودي
 وأتى .، وأسلم عىل يده، فجز شعره، وغسل ثوبه، وعلمه رشائع الدينًحقا

 .)١(اكتب هذا يف ديوان املسلمني: عمر، فقال
 :ونقول

 :ال نرى حاجة إىل التعليق عىل هذه الرواية وسابقتها، ولكننا نقول
أن هذه الرواية والرواية السابقة قد اختلفتا :  قال التسرتي ما مفاده ـ١

ًأجاب كال » عليه السالم«وكالمها صحيح، ولعله «ألعداد يف جواب هذه ا
 .)٢(»منهام بحسبه
إنه مل : »عليه السالم«أن عمر قال لعيل :  يالحظ يف الرواية األوىل ـ٢

 !!أنه ال يعلم أجوبة تلك املسائل: جيب اليهود عن مسائلهم، ومل يذكر له
يصدقونه أنه إن أجاب عن أسئلتهم : ً إنه وعد به اليهود أوال ـ٣

فدل قوهلم هذا .. مع أن املطلوب هو إسالمهم، واتباع الرسول.. ويتبعونه
عىل أن اتباع اخلليفة وتصديقه إنام هو بادعائه اإلمامة واخلالفة احلقيقية 

 .للرسول
ًأن عليا :  إن اليهود بعد سامعهم لألجوبة أقبلوا عىل عمر وشهدوا ـ٤

                                     
 عن قضايا القمي، ١٠٩ص» عليه السالم« قضاء أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )١(

معادن  وعن ١٩٠ و١٨٩صلسيد حمسن األمني لعجائب أحكام أمري املؤمنني و
 .٤٣ ح٤٨ص ٢جاجلواهر 

 .١٠٩ص» عليه السالم« قضاء أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )٢(
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، مع أن كالمهم يف »هللا عليه وآلهصىل ا«ابن عم رسول اهللا » عليه السالم«
أال يدل ذلك عىل أهنم . واإلتباع للخليفة. بداية األمر كان عن جمرد اإليامن

صىل اهللا «يشريون إىل صفات ودالالت ونعوت للخليفة بعد رسول اهللا 
أن اخلليفة يكون ابن عم رسول اهللا، : جيدوهنا عندهم، ومنها» عليه وآله

 !أنه يكون أخاه؟: ومنها
:  أبا بكر، حيث جاء فيها حديث اليهوديني الذين ناظر:ويشهد لذلك

أن هذه األوصاف بالذات موجودة يف كتبهم، وقد تقدم ذلك يف خالفة أيب 
 .بكر، فراجع

ً دلت هذه احلادثة أيضا عىل أن من الثابت لدى أهل األديان  ـ٥
ص أن الويص جيب أن يملك العلم اخلاص الذي خيت: بمالحظة ما عندهم

اهللا ورسوله به األوصياء، وأنه ليس من الناس العاديني، وأن بإمكاهنم 
التعرف عليه من هذا الطريق، وأن ثبوت وجود هذا العلم لديه كاف يف 
 .إثبات إمامته، بل هو كاف عندهم يف إثبات النبوة والوحي لرسول اهللا قبله

مامة،  إن وجود هذا العلم يظهر املتغلب عىل مقام اإلمام واإل ـ٦
 .ويفضح أمره، ويميزه عن اإلمام احلقيقي

إن أمري املؤمنني مشغول :  قول أيب أيوب للسائل يف الرواية الثانية ـ٧
فيه متويه ظاهر، حلفظ ماء وجه اخلليفة حني ظهر عجزه عن . عنك

 .اجلواب
: ًأن هذا يصلح شاهدا للقول: يالحظ..  التسعة التي ال عارش هلا ـ٨

 ..وليس أكثر من ذلك.. سعة أشهربأن أكثر احلمل ت
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 واحلديث عن شعر ذلك اليهودي يرش إىل ما عرف عن أحبار  ـ٩
ًكام أنه حني أمره بغسل ثوبه يشري إىل إرادته نظيفا . اليهود من تطويل الشعر

 .ًوطاهرا من األوساخ والقاذورات والنجاسات
ت يف  إن هذه الرواية تدل عىل أن الكثري من األحكام التي كان ـ١٠

الرشائع السابقة ال تزال هي عينها يف هذه الرشيعة، وهذا يؤكد أن املنسوخ 
 .منها هو أقل القليل
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  :عمر خياف من الثعبان
بلغه » عليه السالم«ن أمري املؤمنني أ :»عليه السالم«عن الصادق  يرو

 قد بلغني : قل له: وقال& فأرسل إليه سلامن ء،اب يشعن عمر بن اخلط
 َّن ال تذكر يفأ فينبغي ،عتب عليك يف وجهكأ وكرهت ،عنك كيت وكيت

 . فقد أغضيت عىل القذى حتى يبلغ الكتاب أجله،إال احلق
  وذكر مناقب أمري املؤمنني، وعاتبه، ذلك وبلغه&فنهض سلامن 

 . وذكر فضائله وبراهينه،»عليه السالم«
 ولست ،»عليه السالم« عندي الكثري من فضائل عيل :فقال عمر

 . البغضاءيظهر و،نه يتنفس الصعداءأال إ ،منكر فضلهب
 . مما رأيته منهء حدثني بيش:&فقال سلامن 
 من أمر ء به ذات يوم يف يش خلوت، نعم يا أبا عبد اهللا:فقال عمر

 ، مكانك حتى أعود إليك: وقام من عندي وقال، فقطع حديثييش،اجل
 فام كان بأرسع من أن رجع عيل ثانية وعىل ثيابه ،فقد عرضت يل حاجة

 !؟ ما شأنك: فقلت له،وعاممته غبار كثري
» صىل اهللا عليه وآله«قبل نفر من املالئكة وفيهم رسول اهللا أ :فقال

 وهذه ،سلم عليه فخرجت أل. صيحون: مدينة باملرشق يقال هلايريدون
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 .الغربة ركبتني من رسعة امليش
 : وقلت له، حتى استلقيت عىل قفايً فضحكت متعجبا:قال عمر

 ،نك لقيته الساعةأ وتزعم ،قد مات وبيل» صىل اهللا عليه وآله«النبي 
 !! مما ال يكون!! فهذا من العجائب!؟وسلمت عليه

 . أتكذبني يا ابن اخلطاب: وقال،ونظر إيل» عليه السالم«فغضب عيل 
 .ًبداأن هذا مما ال يكون إ ف، وعد إىل ما كنا فيه، ال تغضب:فقلت
 استغفرت اهللا مما قلت ًن أنت رأيته حتى ال تنكر منه شيئاإ ف:قال

 .! يل؟ً وتركت حقا، وأحدثت توبة مما أنت عليه،وأضمرت
 . نعم:فقلت
 . قم:فقال

 ،ام فغمضه! غمض عينيك:ه فخرجنا إىل طرف املدينة وقالفقمت مع
 . بيده ثالث مراتامفمسحه

 . افتحهام:ثم قال يل
ومعه » صىل اهللا عليه وآله«نا برسول اهللا أ فإذا ، فنظرت،ففتحتهام

 .نظر إليهأ ً فبقيت واهللا متحريا.ًمن املالئكة مل أنكر منه شيئا) أي نفر(رجل 
 . هل رأيته:طلت النظر قال يلأفلام 
 . نعم:فقلت
 .ام فغمضته،غمض عينيكأ :قال
 .ثرأ فإذا ال عني وال . ففتحتهام، افتحهام:ثم قال
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 .غري ذلك» عليه السالم« هل رأيت من عيل :فقلت له
خذ بيدي أ وًنه استقبلني يوماأ ً ال أكتم عنك خصوصا، نعم:قال

 .وكنا نتحدث يف الطريق .ومىض يب إىل اجلبانة
ً اصار ثعبانفوس فلام رصنا يف اجلبانة رمى بقوسه من يده وكان بيده ق

 . ليبتلعني)نحوي(قبل أفتح فاه وو ،»عليه السالم« مثل ثعبان موسى ًعظيام
 وضحكت يف وجه ، وتنحيت،فلام رأيت ذلك طار قلبي من اخلوف

 أذكر ما كان بيني .طالب أيب  له األمان يا عيل بن: وقلت»عليه السالم «عيل
 . اجلميلوبينك من

 نحن ف، لطفت يف الكالم: وقال،ًفلام سمع هذا القول استفرغ ضاحكا
 وإذا هو قوسه ،خذه بيدهأ فرضب بيده إىل الثعبان و،أهل بيت نشكر القليل

 .الذي كان بيده
 وأخربتك به يا ، كتمت ذلك عن كل أحدإين ! يا سلامن:ثم قال عمر

 . عن كابرًعجوبة كابرا فإهنم أهل بيت يتوارثون هذه األ!أبا عبد اهللا
 .ولقد كان إبراهيم يأيت بمثل ذلك

 .وكان أبو طالب وعبد اهللا يأتيان بمثل ذلك يف اجلاهلية
 وكثرة ، ونجدته،ته وسابق،»عليه السالم«نا ال أنكر فضل عيل أو
 .)١( واثن عني عليه باجلميل، إليهي فارجع إليه واعتذر عن،علمه

                                     
 ٦٣ ـ ٦٢ص) ط املكتبة احليدرية(و  ١٥٠ ـ ١٤٧شاذان صبن الفضائل ال) ١(

=  ٤٢وج ٦١٤ ص٣١جوار ـاألنوبحار  ١٨١صدي ـلمرنلن ـجممع النوريو
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 :ويف نص آخر
 بلغه »عليه السالم «ً إن عليا:)الق (»ريض اهللا عنه«عن سلامن الفاريس 

  فاستقبله يف بعض طرقات بساتني املدينة ويف يد عيل،عن عمر ذكر شيعته
يا عمر، بلغني عنك ذكرك ]: عيل[ فقال ،]عربية[ قوس »عليه السالم«

 .لشيعتي
 . ظلعك] عىل[ أربع :فقال

 !؟ إنك هلا هنا:»عليه السالم «فقال عيل
 وقد ،فاهًا  فاغر، فإذا هي ثعبان كالبعري،القوس عىل األرضثم رمى ب

 .أقبل نحو عمر ليبتلعه
، وجعل ءيا أبا احلسن، ال عدت بعدها يف يش اهللا اهللا :فصاح عمر

 فعادت القوس كام كانت، ،يده إىل الثعبان] عيل[فرضب  يترضع إليه،
 . فمىض عمر إىل بيته مرعوبا

رص إىل :  فقال»عليه السالم «دعاين عيل فلام كان يف الليل :قال سلامن
 وقد عزم أن ، ومل يعلم به أحد، فإنه محل إليه من ناحية املرشق مال،عمر

 ففرقه عىل ،أخرج ما محل إليك من املرشق: يقول لك عيل:  فقل له،حيبسه
                                     

روي عن : وفيه ٣٣صعيون املعجزات و ٣٨صالعقد النضيد و ٤٢ص= 
 .بتفاوت يسري.. يقول» عليه السالم«سمعت الصادق : املفضل بن عمر أنه قال

 ٤٩٢ ص٢ثبات اهلداة جإ و٣٣ ص٣ج و٤٦٧ ـ ٤٦٤ ص١مدينة املعاجز ج: راجعو
 . ٥٠باختصار، والطربي يف نوادر املعجزات ص
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 .  فأفضحك، وال حتبسه،من جعل هلم
 . وأديت الرسالة، فمضيت إليه:فقال سلامن
 !؟به] هو[ فمن أين علم ،ر صاحبك حريين أم:فقال
 !؟ وهل خيفى عليه مثل هذا:فقلت
 وإين ملشفق ، ما عيل إال ساحر: يا سلامن، اقبل مني ما أقول لك:فقال

 .  وتصري يف مجلتنا،منه، والصواب أن تفارقه] عليك[
 وارث من أرسار النبوة ما قد رأيت منه، ً بئس ما قلت، لكن عليا:قلت

 . منه) مما رأيت(وعنده ما هو أكثر 
 .السمع والطاعة ألمرك: فقل له) إليه( ارجع :قال

 .  أحدثك بام جرى بينكام:، فقال»عليه السالم «فرجعت إىل عيل
إن : أعلم به مني، فتكلم بكل ما جرى بيننا، ثم قال] أنت [:فقلت

 . )١(رعب الثعبان يف قلبه إىل أن يموت
 : ونقول

 :  ضمن الفقرات التاليةإننا نشري هنا إىل بعض األمور يف

                                     
 واخلرائج واجلرائح ٤٧٨ ص١ج:  وراجع٢١١ ـ ٢٠٩ ص٣مدينة املعاجز ج )١(

 ٣٣ ـ ٣١ ص٢٩األنوار ج وبحار ٢٥٨ ص٢ثبات اهلداة جإ و٢٣٢ ص١ج
تفسري اآللويس  و٨٢ ص٨ج) ط حجرية( و ٢٥٦ ص٤١ج ٦١٤ ص٣١وج
 .٤٦٠صس الرمحن يف فضائل سلامن نف و١٢٣ ص٣ج
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  :املعجزات، والكرامات
ال ريب يف أن ما جيرتحه األنبياء من معجزات، وما يظهره اهللا سبحانه 
هلم وألوصيائهم من كرامات، ثم ما يقومون به من خوارق العادات بحكم 
ًما خوهلم اهللا إياه، إنطالقا من مصالح العباد ـ إن ذلك ـ جزء من تارخيهم، 

 من تسجيله، وحفظه وتداوله، ألجل الفكرة فيه، وأخذ العربة الذي ال بد
منه، وتثبيت العقيدة به، وتعميق الوعي له، وتبلوره وحتققه يف القلوب، 

 .وزيادة جتليه ووضوحه يف األذهان والعقول
ولكن املؤلفني واملصنفني اعتادوا عىل حتايش اإلفاضة يف أمثال هذه 

ة وباتة، ال جيد العقل والفكر الكثري من  ربام ألهنم وجدوها حاسم،األمور
 .الفرص للتعبري عن نفسه، وإظهار وجوده معها

 الذي وجدناه ، يف كتابنا هذا حاولنا أن نتمرد عىل هذا القرار..ونحن
ًجائرا عىل احلقيقة وظاملا هلا، وسعينا للتعامل مع ما يمر معنا من معجزات  ً

نفس القدر من اإلهتامم،  وب،وكرامات وخوارق للعادات بنفس اجلدية
 والتحليل والتدبر، يف خمتلف جهاته ، قسطه من البحث بعضوأعطيناه

 .بنفس املستوى الذي أعطيناه ألي حدث عادي آخر
 لقناعتنا بأن لكل نوع من الناس جماالته وتنوعاته املناسبة له،وذلك 

ت فال بد ملن أراد أن يؤرخ هلم من أن يعكس ذلك بدقة وأمانة، وإن كان
 بلور شعور بغربتها عن ذلك املحيطيتفريق آخر حميط نقلها إىل حني يراد 

 .. الذي يراد نقلها إليه
  وحركةاةيفاملعجزة والكرامة، وخوارق العادات هي جزء من ح
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 !.األنبياء وأوصيائهم، فلامذا ال تعطى قسطها كأي أمر عادي آخر؟
ِّنحكم فيها نفس وملاذا ! وملاذا نريد أن نقيس حياهتم عىل حياتنا؟ ُ

! ونفرض عليها نفس النظرة التي نتعامل هبا مع بعضنا البعض؟! املعايري؟
ما دمنا لسنا منهم، وال نقدر عىل كثري مما يقدرون عليه، وال نميل إىل كثري 
مما يميلون إليه، ولتكن هذه املفردة التي نحن بصدد احلديث عنها من هذا 

 ..القبيل
  :واخلطوط احلمر.. العتاب

ًحقا قد اضيع،  أن ثمة :حني يكون ال بد من العتاب، فمعنى ذلك
ثم التقيد .. اعادة األمور إىل نصاهباال بد من وأنه ًحدودا قد انتهكت، و

 .. بالقيود واإللتزام بالوقوف عند احلدود
يف وجهه، فيشري إىل  عىل عمر العتب» عليه السالم«عيل وأما كراهة 
عن  الوترية التي هي عليها، فال تراجع األمور عىل الرغبة يف إبقاء

 ..وال تصعيد يف املواقفالقناعات، 
نه يؤثر جتميد األمور عىل أ: هنا» عليه السالم«وقد دلتنا كلمته 

عىل حيويتها هو يريد أن يبقيها واإلنتظار من دون أن يتخىل عن قضيته، بل 
 .تصادميتصعيدي وحيركها باجتاه ال  و،حتى يبلغ الكتاب أجله

،  أن القضية املحورية ال تزال حية ومؤثرة:وقد دلنا ذلك بوضوح عىل
أغضيت عىل  «:»عليه السالم«قوله ويف تفاعل مستمر، يدل عىل ذلك 

 ىل وحيتاج إ،ً أن هذا القذى املؤذي ال يزال مؤثرا:مما يعني.. »..القذى
 . ثم اإلغضاء،التحمل
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مري املؤمنني ومناقبه  أن سلامن ذكر لعمر براهني أ:ًودل عىل ذلك أيضا
 والترصيح بأنه ليس ا، كلها حتى احتاج عمر إىل اإلعرتاف هب،وفضائله

 ..بصدد إنكار يشء منها
  : الثعبان: القوس

 ه يرى أن الذي يدعوه إىل هذا النوع من التعامل هو أن:وقد ذكر عمر
 ..يتنفس الصعداء، ويظهر البغضاء» عليه السالم«ًعليا 

هذا أورد قضية تضمنت تعرضه ألمر خموف من تدليل عىل قوله ولل
فهامه إل ، عىل سبيل املداعبة املقصودةت جاءا، لعله»عليه السالم«قبل عيل 

مل يكن » عليه السالم«ً أن عليا :ًأمرا كان ال بد من تكراره له باستمرار، وهو
العجز، وإنام من ، أو يتعامل مع املعتدين عليه من موقع الضعف والوهن

 . إلدراك مصلحة اإلسالم العليا، والصفح والعفو،كرمموقع الت
جحافلهم  تغرهم فال أن يدركوا هذه احلقيقة،  مناوئيهوأن عىل

وأن كل فتوحاهتم، ال .. عساكرهم، وال مجوعهم وكثرة الناس من حوهلمو
 . إذا حانت ساعة الصفر لذلك،تعطيهم قوة، وال متنع من أخذ احلق منهم

، »عليه السالم « املداعبة املقصودة من عيل قد استحق هذهرولعل عم
من أمر » عليه السالم«لكي ال يتجاوز حده، فيظهر سخريته مما أخربه به 

، الذي مر يف نفر من املالئكة »صىل اهللا عليه وآله«سالمه عىل رسول اهللا 
 .يريدون مدينة باملرشق

ال يعرف ال صلة له به، و التطفل عىل عامل لعمر وال لغريهفإنه ال حيق 
ًعنه شيئا، فإنه إذا كان الشهداء أحياء عند رهبم يرزقون، فام بالك برسول 
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 وعىل األنبياء ،الذي له مقام الشهادة عىل اخللق» صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
أشهد أنك ترى مقامي، : الذين سبقوه، والذي خياطبه من يزور قربه بقوله

 .نحو ذلك أو ..)١(وترد سالمي، وتسمع كالمي
أليس اهللا عىل كل يشء ! وملاذا ال يظهره اهللا تعاىل لبعض خلقه؟

 !قدير؟
وإذا كانت املالئكة قد ظهرت عىل مريم، وعىل األنبياء، فلامذا ال تظهر 

، »صىل اهللا عليه وآله«اخللق بعد النبي ، وهو أفضل »عليه السالم«لعيل 
 !؟» السالماعليه«مريم ًفضال عن 

من عمر، حني يكذبه، مع أن اهللا » السالمعليه  «وكيف ال يغضب عيل
 .. العظيمهقرآنيف سبحانه قد شهد له بالطهارة من الرجس 

رأي العني، » صىل اهللا عليه وآله« وقد أراه رسول !؟وكيف ال يغضب
، ولكنه منهًكان قد أعطاه عهدا إن أراه إياه أن يرتك له حقه الذي اغتصبه و

 .ِمل يف بام وعد

                                     
املزار  و٤٠٧ ص١جرسائل املرتىض  و٣٧٦ و ٢٩٥ ص٩٧جبحار األنوار : راجع) ١(

 البنالفضائل  و٣٦صشاذان البن الروضة  و٦٥٦ و ٢١١بن املشهدي صال
لشهيد األول لاملزار  و١٣٤ ص٣جبن طاووس الإقبال األعامل  و٩٩صشاذان 

 . ٤٠٩صر النظيم الد و٢٢١ ص٢جمدينة املعاجز  و٩٧ص
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   :وتركت حقا هو يل
ن يريه رسول اهللا بأأخذ عىل عمر العهد » عليه السالم«وقد لوحظ أنه 

، وهلذا »عليه السالم«عمر حق عيل لعيل ، ويرتك »صىل اهللا عليه وآله«
 ..دالالت خمتلفة
احلق إليه يف مقابل أن يريه إرجاع قد جعل » عليه السالم« إنه ً:فأوال

ال يكتفي يف التدليل عىل حقه » عليه السالم«داللة من دالئل إمامته، فكأنه 
أقوال النبي املؤكدة بوفيه، بالتذكري بالبيعة له يوم الغدير، وبنزول اآليات 

ما يتضمن هو جيعل ثمن ذلك   بل، وخالفته من بعده، وواليته،عىل إمامته
ًجتسيدا عمليا  صفات اإلمامة فيه، من حيث ترصفه بالغيوب، لتجيل ً

 ..وهيمنته عىل العوامل األخرى

ًيطلب من عمر أن يرتك له حقا هو له، وال » عليه السالم« إنه :ًثانيا
فإن تلك التعابري قد تيش .. يطلب منه أن يمنحه هذا األمر، أو أن يعطيه إياه

منه أن يتنازل له عنه » ه السالمعلي«بحق لعمر تعلق هبذا األمر، ويريد عيل 
احلق » عليه السالم« بقيمة هذا الفعل الذي يقوم به، فكأن الذي جعل لعيل

باملطالبة هبذا األمر، هو نفس هذا اإلنجاز الذي قدمه، ولواله لبقي األمر 
 ..ألهله

رب بالرتك حلق هو له يكون قد بني أن ما يقوم به إنام هو عولكنه حني 
 ملا يدعيه من غاصبية عمر هلذا األمر، وأنه ليس لعمر أي لإلثبات العميل

 . حق فيه من األساس
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  :!؟بالثعبان ×ن علي ما شأ
، فإن »عليه السالم «عىل أنه ليس لعمر أن ينسب أمر الثعبان إىل عيل

ًعليا مل يصنع شيئا سوى أنه رمى بقوسه من القوس مجرد أن يتحول  ف؛يده ً
 له، ًالومذلك  وال يوجب ،»عليه السالم «مما ال يطالب به عيلإىل ثعبان 

وال سيام من عمر .  ليس فيه بامهوذكر. ًفضال عن أن يوجب احلقد عليه
، بل كذبه بصورة »عليه السالم« عيل ء مما أخربه بهمل يعرتف لعيل بيشالذي 

 .ًرصحيه، وضحك متعجبا من كالمه حتى استلقى عىل قفاه
 ذلك بأم عينيه مل يف له بام وعده »عليه السالم«كام أنه حني أراه عيل 

ن موقفه بصورة عملية وصادقة، به، مما يدل عىل أنه مل يعترب، ومل يرتاجع ع
» عليه السالم«ّبل كان ال يزال يرتدى يف غياهب الشك والتهمة لعيل 

 .بالسحر، أو نحو ذلك
اقبل مني ما  :وقد رصح بذلك يف النص األخري املتقدم، فقال لسلامن

 . إال ساحرما عيل: أقول لك
يت منه، ً لكن عليا وارث من أرسار النبوة ما قد رأ:فرده سلامن، وقال

 .وعنده ما هو أكثر مما رأيت منه
  :عمر يستجيب ويعتذر

» عليه السالم«ولعل عمر كان قد رصح بيشء من ذلك أي باهتام عيل 
فأرسل إليه » عليه السالم«ًبالسحر ونحوه لبعض الناس، فبلغ ذلك عليا 

 .سلامن ليوقفه عند حده
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قد » يه السالمعل «جابته لعيل أن عدم است:ولعله فهم من هذه املطالبة
أشد مما وقع فيه يف قضية الثعبان والقوس، فأعلن أنه ال ينكر هو توقعه فيام 
 وطلب ،أظهر التودد لهو وكثرة علمه، ،وسابقته» عليه السالم«فضل عيل 

 .، وأن يثني عليه باجلميلمن سلامن أن يبلغه اعتذار عمر إليه
  :ألنه ذكر شيعته

» عليه السالم «ث الذي دار بني عيللقد بني النص األخري طبيعة احلدي
صلوات «ته عاتب اخلليفة عىل ذكره لشيع» عليه السالم«وعمر، وهو أنه 
 ..»اهللا وسالمه عليه

اختلف مع بعض شيعة » معليه السال «وذلك أن بعض شيعة عيل
. ا إىل عمر، فامل عمر إىل الذي يتشيع له عىل الرجل اآلخرعمر، فرتافع

عليه «، فطالبه عيل »عليه السالم«س به شيعة عيل ًولعله أطلق كالما يم
، ال ألنه يريد أن ينترص لذلك الرجل ملجرد كونه من شيعته، بام قال» السالم

أن ينرص » عليه السالم«بل ألن ذلك الرجل قد تعرض للظلم، وال بد لعيل 
 :وكيف إذا كان قد ظلم مرتني.. املظلوم

 . بتضييع حقه:أوالمها
 !ك حرمته ألجل دينه ومعتقده وانتامئه؟ بانتها:واألخرى

  : إربع على ظلعك
بكالم بظلم آخر، حيث واجهه » عليه السالم«ًولكن عمر واجه عليا 

 .. اربع عىل ظلعك: لهبقوله  ،خارج عن سنة العدل واإلنصاف
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 .. إنك ضعيف، فال حتاول طلب ما تقرص عنه:لكلمةومعنى هذه ا
ًجيعل من ضعف اآلخرين سببا جواب من يريد أن  وهذا يف احلقيقة

وهو أمر غري مقبول من أي كان .  ومنعهم من املطالبة هبا،لتضييع حقوقهم
 .. من الناس

لذليل عندي عزيز حتى آخذ ا :هو القائل» عليه السالم«ًمع أن عليا 
 .)١(والقوي عندي ضعيف حتى آخذ احلق منه. احلق له

  !!؟إنك هلا هناو
ليس عن ضعف، » عليه السالم«ن سكوته وكان ال بد من إقناع عمر بأ

 .ن اهللا ورسوله يأمرانه بالسكوتوإنام أل
 .. والقدرة عىل املواجهةدعاء القوةمجرد إولن يقتنع عمر منه ب

قوته بصورة عملية، ًشيئا من أن يظهر له » عليه السالم«وحتى لو أراد 
يار ليس هو أن املعب:  إلقناع نفسه وغريهًفإن املجال يبقى واسعا أمام عمر

القوة البدنية، والشجاعة الشخصية، فإن الكثرة تغلب الشجاعة، وعمر 
لديه اجليوش الضاربة يف طول البالد وعرضها، ويستطيع أن يتغلب هبا عىل 

                                     
لشريازي لكتاب األربعني  و٨٨ ص١ج )برشح عبده(هنج البالغة  :راجع) ١(

رشح  و٣٥١ ص٣٩ وج١٢٤ ـ ١٢١ ص٢١جبحار األنوار  و١٧٤ ـ ١٧٣ص
تفسري املنسوب إىل اإلمام  وال٢٨٦ و ٢٨٤ ص٢ج للمعتزيلهنج البالغة 

 . ٥٥٨ ـ ٥٥٤ص »عليه السالم«العسكري 
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 ..، ويسقط قدراته البدنية»عليه السالم«شجاعة عيل 
سلوب إقناع ال أبل جلأ إىل  ..ًفلذلك مل جيرب عيل معه هذا اخليار أيضا

وهو الترصف .. يملك عمر فيه حيلة، حتى لو كان مجيع أهل األرض معه
يف األمور من خارج دائرة القدرات املادية، فإن من يقدر عىل حتويل القوس 

ومن  قادر عىل القضاء عىل كل القدرات التي يفكر عمر ،إىل ثعبان كالبعري
 ..باإلستعانة هبامعه 

ثعبان مستقر يف قلب عمر إىل أن رعب ال» عليه السالم«وقد أخرب عيل 
 ..أن يموت

  !:؟من أين علم باملال
باملال الذي » عليه السالم «مل يدر عمر بن اخلطاب من أين علم عيل

» عليه السالم«فام عيل السحر، ثم حكم بأنه قد علمه عن طريق .. جاءه
 !! أن السحر يوصل إىل العلم بالغيبّوكأن عمر يرى.. إال ساحربنظره 

عىل جتاهله ملا  أو ،»عليه السالم « عىل عدم معرفته بعيلوهذا يدل
 . وبقدرات الساحر،ًيعرفه منه، ويدل أيضا عىل عدم معرفته بالسحر

 .ويدل عىل كثرة الكرامات والعجائب التي كانت تصدر من بني هاشم
كام أنه يدل عىل أنه ال يفرق بني ما هو كرامة ومعجزة إهلية، وبني ما هو 

، وتسخري للمخلوقات، التي ال تعلم الغيب، وال تقدر عىل خداع، وشعوذة
العصا إىل » عليه السالم«ًل القوس إىل ثعبان، متاما كام حول موسى يحتو

 .حية تلقف ما يأفكون
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  :عمر يطمع بسلمان
، »عليه السالم «وقد أظهر عمر بن اخلطاب أن له مجاعة مناوئة لعيل

عليه « عيل بعاد الناس عنإللتكثريها من جهة، كام يسعى وأنه يسعى 
 . من جهة أخرى، وضمهم إىل مجاعته»السالم

ًوقد بلغ به األمر حدا جعله يطمع بسلامن، ويعرض عليه مفارقة عيل 
 وكأنه ال يعرف سلامن الذي كان . واإلنضامم إىل مجاعته،»عليه السالم«

 استحق وقد بلغ يف إيامنه وطهره وقداسته مرتبة. شديد اإللتزام بام يؤمن به
ا أهل البيت: »صىل اهللا عليه وآله«هبا أن يقول النبي   ..سلامن منَّ

  :×عرفة سلمان بعلي م
أكثر مما ظهر منه، » عليه السالم « أن ما يعرفه من عيل:وقد أظهر سلامن

باملال الذي وصل إىل عمر » عليه السالم «ولذلك قال لعمر عن معرفة عيل
 .!!؟»اوهل خيفى عليه مثل هذ«: يف اخلفاء

 عليه أن خيربه بام »عليه السالم « حني عرض»عليه السالم« وقال لعيل
أنت تعلم به كام أنا : ومل يقل له» أنت أعلم به مني«: جرى بينه وبني عمر

 ..أعلم به
، وأسباب ترصفاته، وهو أنه كام أن سلامن كان يعرف منشأ علم عيل

 .عمرل منه ظهروارث من أرسار النبوة أكثر مما 
  : يصحح، ويوضح×ي عل

 إن أخوف ما أخاف عليكم أن يؤخذ الرجل :وخطب عمر، فقال
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املسلم الربيء عند اهللا، فيدرس كام يدرس اجلزور، ويشاط حلمه كام يشاط 
 !!وليس بعاص. عاص: يقال. اجلزور

َّوملا تشتد البلية، وتظهر !  فكيف ذاك؟:»عليه السالم«فقال عيل 
 .)١(! الفتن دق الرحى بثفاهلا؟احلمية، وتسبى الذرية، وتدقهم

 :ونقول
جلدة : والثفال. يقطع ويبضع: ويشاط حلمه. أي يدفع:  يدرس ـ١

 .تبسط حتت الرحى، فيقع عليها الدقيق
مل يرتض من » عليه السالم«ًأن عليا :  إن سياق هذا النص يعطي ـ٢

ٍعمر تطبيق ذلك القول عىل احلالة التي كانت قائمة آنئذ، فبادر إىل 
أن رشائط حصول ذلك غري متوفرة، ثم بني : ًتصحيح والتوضيح، مبيناال

تلك الرشائط بالتفصيل، وأهنا اشتداد البلية، وظهور احلمية، وسبي الذرية، 
 ..وفتن قاسية تدقهم دق الرحى بثفاهلا

 إن هذا الذي جرى يدل عىل أن هذا الكالم الذي ساقه عمر مل  ـ٣
لكن . و قول سمعه عمر كام سمعه غريهيكن من كالمه عىل احلقيقة، بل ه

فاحتاج إىل التوضيح . أن عمر مل حيسن فهمه، وأخطأ يف تطبيقه: الفرق هو

                                     
 ٣٤ج و ١٦٧ ص٣٤جبحار األنوار و ١٥٣ ص١٢رشح هنج البالغة ج) ١(

مصباح البالغة  و٣٦٧ ص١جلزخمرشي لالفايق يف غريب احلديث و ١٧٣ص
) حتقيق األنصاري(كتاب سليم بن قيس  و٥٨ ص٢ج) مستدرك هنج البالغة(

 .٢٦١ ص١جبن قتيبة الغريب احلديث  و٢٦٢ ـ ٢٦١ص
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 ..والتصحيح من العارفني
 !!.وقد تقبل ذلك عمر، ومل يعرتض، ومل يتأفف

ملاذا مل يشأ عمر أن يذكر تلك :  فاذا صح ما قلناه، فريد سؤال ـ٤
صىل «ها إىل قائلها احلقيقي، وهو رسول اهللا األقوال بصيغة الرواية، فينسب

 !فيام هو ظاهر؟» اهللا عليه وآله
 هل هذا يعني أن سائر ما ينسب إىل عمر من تنبؤات ـ إن صحت  ـ٥

أو ممن سمع ! ؟»صىل اهللا عليه وآله«نسبته إليه ـ كان قد سمعه من النبي 
 !منه، وأخذ عنه، ثم تظاهر هو بأنه يقوله من عند نفسه؟

ملاذا كان يسعى عمر لتخويف الناس من املرحلة التي تأيت بعده،   ـ٦
هل يريد أن يمن عىل الناس بأن ! ويريد تطبيق احلديث الرشيف عليها؟

 !عهده عهد رخاء وتوسع، وأمن وفتوحات، وما إىل ذلك؟
عليه «ثم هو يريد أن حيذرهم من عهد يأيت بعده، ربام يكون لعيل 

 .اطفيه أثر وحضور ونش» السالم
لن يرتكوه وشأنه، فرييد أن يثري » عليه السالم« أن أعداء عيل :ويظن

التهم واإلحتامالت السيئة، والظنون والتشاؤم هبذا العهد، وأن يلحق به 
وصمة الظلم، والتعدي، ويبعث يف الناس الرعب واخلوف، واحلذر، 

 .والشك، وما إىل ذلك
  : تنسب لعمر بن اخلطاب×خطبة لعلي 
عن » عليه السالم«ا بكر وعمر قد متكنا من إقصاء عيل صحيح أن أب
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ولكن ذلك مل يكن نقطة احلسم للرصاع، بل كان نقطة .. احلكم واخلالفة
 . انطالق الرصاع

وقد وجد حمبو عمر بن اخلطاب، وأولياؤه أنفسهم يف دائرة السجال 
وأدركوا .. السيايس والفكري واإلعتقادي، والديني مع الفئات األخرى

ًم يواجهون رصاعا مريرا ومؤملا ال طاقة هلم به، ألن اخللفاء الذين أهن ً ً
يسعون للدفاع عنهم، قد استلبوا اخلالفة من أناس ليس هلم عىل وجه 

 . األرض شبيه وال نظري
، »صىل اهللا عليه وآله«هو نفس رسول اهللا » عليه السالم«ًفإن عليا 

الح، والعلم والتقوى، بنص آية املباهلة، وهو القمة يف كل درجات الص
واحلكمة، والشجاعة، والفصاحة، والبالغة، وكل ما هو خري وفضل 

 .وكامل
ومل يكن لدى الغاصبني ما يليق أن يتشبث به أحد، الدعاء يشء من 

 ..ذلك حيسن عرضه يف املواجهة السياسية، والفكرية، واإلعتقادية
هر هلم ًأي أن غاصبي اخلالفة لبسوا قميصا ليس هلم، وحتقق وظ

لقد تقمصها ابن أيب قحافة، «: »عليه السالم«مصداق قول أمري املؤمنني 
وإنه ليعلم أن حميل منها حمل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل، وال 

 .)١(»يرقى إيل الطري
فكان ال بد هلم من استعارة فضيلة، أو قضية، أو حدث تارخيي أو 

                                     
 .صادر اخلطبة فراجع وقد تقدت م. يف هنج البالغة٢٣ اخلطبة الشقشقية رقم )١(
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ٍتسولحكمة، أو كلمة، أو موقف من هنا، أو   أو رسقة يشء من ذلك من ّ
هناك، فشنت الغارات وأبيحت الرسقات للفضائل والكامالت من النبي 

وربام من .. أخرى» عليه السالم«تارة ومن عيل » صىل اهللا عليه وآله«
 ..غريمها ثالثة

وإن مراجعة ما يذكره املعتزيل يف كتابه رشح هنج البالغة اجلزء الثاين 
أن الكثري مما ينسب إليه، قد : فضائل تظهرلعمر من كلامت وخطب، و عرش

 امصىل اهللا عليه«استعري أو انتهب، أو رسق، أو اغتصب من النبي وعيل 
 .»ام الطاهرينوآهلعىل 

ًولكن ابن أيب احلديد تغافل عن ذلك كله، فنسبه إىل عمر، مرسال له 
 :يةًولكنه مل جيد بدا من اجلهر بواحدة منها، وهي التال.. إرسال املسلامت

 :قال املعتزيل عن عمر
وما الطمع فيام ! بد منه أهيا الناس، ما اجلزع مما ال: ، فقالًخطب يوما«

 وقد مضت قبلكم . من أصلهءوإنام اليش! ما احليلة فيام سيزول و،ال يرجى
 !، فام بقاء الفرع بعد ذهاب أصله ونحن فروعها،األصول

نايا نصب املصائب، يف إنام الناس يف هذه الدنيا أغراض تنتبل فيهم امل
، ال بفراق أخرىإ غصص، ال تنالون نعمة ٍكلةأوىف كل . كل جرعة رشق

 وهم أعوان .ال هبدم آخر من أجلهإ ًوال يستقبل معمر من عمره يوما
 .احلتوف عىل أنفسهم

ما أصغر املصيبة اليوم، مع عظم الفائدة ! فأين املهرب مما هو كائن
َيوم ال ينفع مال وال {وخرسان اخلارس، وما أعظم خيبة اخلائب، ! ًغدا ََ ُ ٌْ َ َ َ ََ ْ
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َبنون ُ ٍ إال من أتى اهللاَ بقلب سليم،َ ِ َ ٍَ ْ َ ِ َ َ ْ َ ِ{)١(. 
 :ثم قال املعتزيل

، وقد ذكره صاحب »عليه السالم« وأكثر الناس روى هذا الكالم لعيل
 .)٢( ورشحناه فيام سبق»هنج البالغة«

 ما نسي أن يسأل عنه النيب ×يسأل عليا ’:  
عليه « لقي عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني :قالعن قضايا القمي 

 ونسيت أن أسأل ،)غفلتها (، خصال عقلتهايا أبا احلسن: ، فقال»السالم
 !؟ءعنها، فهل عندك فيها يش »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 !؟وما هي :قال

ذ خ، فإذا انتبه كان كآء فريى يف منامه اليش، الرجل يرقد]:عمر[قال 
 ً.فال يكون شيئا] بعينه[ ء، وربام يرى اليشً درمهابيده

 . فيحبه عن غري معرفة، ويبغضه عن غري معرفة،والرجل يلقى الرجل

                                     
 . من سورة الشعراء٨٩ و ٨٨اآليتان  )١(
هي التي  واخلطبة ١٩١واحلكمة رقم ١٨ ص١٢رشح هنج البالغة ج: راجع )٢(

 .١٤٥ذكرها املعتزيل برقم 
 وبحار ٥٣ ص٢يب عيل القايل ج واألمايل أل٢٢٠ ص١األمايل للطويس ج: وراجع

 ١١٠ ص٢ج) ج البالغةمستدرك هن(مصباح البالغة  و١٠٦ ص٧٣جاألنوار 
 .٢٨ ص٢ججمموعة ورام وعن 
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 ثم ينساه يف ً فيحدث به دهرا، بعينه أو يسمعهءوالرجل يرى اليش
 .وقت احلاجة، ثم يذكره يف غري وقت احلاجة

 يراه الرجل يف ءقولك يف اليشأما  :»عليه السالم«فقال له أمري املؤمنني 
َاهللاُ يتوىف األنفس حني موهتا ﴿:  اهللا تبارك وتعاىل قال يف كتابه فإن،منامه ِ ْ َ ََ ََ ِ ُ ْ َ ْ َّ َ

َوالتي مل متت يف منامها فيمسك التي قىض عليها املوت ويرسل األخرى إىل  ُ َ َ َّ َِّ َ ْ ُ ْ ْ ُ َْ َ َ ُْ ْ َِْ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ ََ ُ ََ ِ ُ ْ َ
َ أجل مسمى ُ ٍ َ َ﴾)١(. 

 حتليل يف، فام رآه يف مرقده عبد يرقد إال وفيه شبه من امليت فليس من
ع روحه فهو ، وما رآه يف رجو وهو من امللكوت،فهو حق روحه من بدنه

 .باطل وهتاويل الشيطان
غري معرفة، ويبغضه عىل وأما قولك يف الرجل يرى الرجل فيحبه عىل 

، دان بألفي عامق األرواح قبل األب، فإن اهللا تبارك وتعاىل خلغري معرفة
ام تعارف منها ف]  فتشام كام تشام اخليل،كانت تلتقيف[فأسكنها اهلواء 

 .ا تناكر منها يومئذ اختلف وتباغض، وميومئذ ائتلف اليوم
 فينساه ثم يذكره، ، أو يسمع به،عينه بء قولك يف الرجل يرى اليشوأما
ب  ختلل القل، فإذامن قلب إال وله طخاة كطخاة القمر، فإنه ليس ثم ينساه

، وإذا انحرست الطخاة ذكر ما رأى وما الطخاة نيس العبد ما رآه وسمعه
 .سمع

، وال كنت يف بلد بعدك، ال أبقاين اهللا صدقت يا أبا احلسن :قال عمر

                                     
 .الزمر من سورة ٤٢ اآلية )١(
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 .)١(لست فيه
 :ونقول

ال نريد أن نرهق القارئ بالبيانات التي قد تقرص عن إيفاء املقام حقه 
، ونكتفي باإلشارة إىل نقطة واحدة، »عليه السالم«يف استكناه مرامي كلامته 

» صىل اهللا عليه وآله«أن عمر حني غفل أو نيس أن يسأل رسول اهللا : هي
ًعن هذه املسائل، فإنه رأى يف أمري املؤمنني مالذا له، فيها يمكن أن جيد 

وقد وجد ما .. »صىل اهللا عليه وآله«عنده ما توقع أن جيده عند رسول اهللا 
 .أمل

وأثبتها عليه امللك .. لتكن هذه حجة أخرى عليه، نطق هبا لسانهو
 ..املوكل بكتابة صحيفة أعامله

  :الذوق السليم
 ذكرت اللحامن عند أمري :عن السياري، رفعه، قالروى الكليني 

إن أطيب اللحامن حلم : بن أيب طالب وعمر حارض، فقال عمر املؤمنني عيل
 .الدجاج

، وإن إن ذلك خنازير الطري . كال:»ه السالمعلي«فقال أمري املؤمنني 

                                     
عجائب  و١٠٠ و ٩٩ص» عليه السالم« قضاء أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )١(

 ٢جكشف اخلفاء :  وراجع.١٨١صلسيد حمسن األمني لأحكام أمري املؤمنني 
 .٣٠٩ ص٤جالدر املنثور  و٣١٦ص
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 .)١( أو كاد ينهض،أطيب اللحم حلم فرخ محام قد هنض
  :اعتدال املزاج

 دخل عيل : عن جده قال،عن عيسى بن عبد اهللا اهلاشميروى الشيخ 
 ،بئس البيت احلامم يكثر فيه العناء:  فقال عمر، وعمر احلامم»عليه السالم«

 .ويقل فيه احلياء
 ويذكر ، يذهب األذى، نعم البيت احلامم:»عليه السالم«عيل فقال 

 .)٢(بالنار
 قال أبو عبد اهللا : قال، رفعه،حممد بن أسلم اجلبيلورواه الكليني عن 

 ،نعم البيت احلامم: »صلوات اهللا عليه«ل أمري املؤمنني قا: »عليه السالم«
 .بالدرن ويذهب ،يذكر النار

                                     
 ٦جالكايف و ٢٠٤ص» عليه السالم« عيل بن أيب طالب  قضاء أمري املؤمنني)١(

آل ط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٤٧٥ ص٢جلربقي لاملحاسن  و٣١٢ص
 ٤جيل عوايل الآل و٣٠ ص١٧ج) اإلسالميةط دار  ( و٤٦ ص٢٥ج) البيت

جامع أحاديث  و٤٤ و ٦ ص٦٢ وج٢٨٠ ص٥٩جبحار األنوار  و١٠ص
 .٢٣٤ ص٩جمستدرك سفينة البحار  و٣٠٥ ص٢٣جالشيعة 

هتذيب األحكام و ٢٠٤ص» عليه السالم« قضاء أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )٢(
ط دار  ( و٣٠ ص٢ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٣٧٧ ص١ج

 ٣١جبحار األنوار  و١٠ ص٤جيل عوايل الآل و٣٦٢ ص١ج) اإلسالمية
 .٣١٢ ص٦جالكايف :  وراجع٥٢٠ ص١٦ججامع أحاديث الشيعة  و١٣٥ص
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 . وهيتك السرت،يبدي العورة ، بئس البيت احلامم:وقال عمر
 وقول ، إىل عمر»عليه السالم« ونسب الناس قول أمري املؤمنني :قال

 .)١(»عليه السالم«عمر إىل أمري املؤمنني 
، فيكون من »عليه السالم«ونسب الصدوق الكالمني إىل أمري املؤمنني 

 .)٢(باب األشياء التي فيها مدح وقدح
 : ونقول
ًن باعتدال املزاج، والسالمة التامة جسديا،  إن الذوق السليم ره ـ١

ًونفسيا، وروحيا، وكلام ترقى اإلنسان يف مزاياه اإلنسانية كلام رهف حسه  ً
َّولذلك كان الكمل األصفياء، واألنبياء .. وترقى ذوقه، وصفت مشاعره

واألوصياء يف أرقى الدرجات من حيث إدراك احلقائق بعمق، ونيل 
 باألمور الفكرية أو املشاعرية، بل يتعداها إىل وال ينحرص ذلك. اللطائف

 ..وإدراكه وتذوقه . بدائع الصنع، ومظاهر اجلامل

                                     
 ٦جالكايف و ٢٠٤ص» عليه السالم«اء أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  قض)١(

ط دار  ( و٢٩ ص٢ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٤٩٦ص
 .٥١٩ ص١٦ججامع أحاديث الشيعة  و٣٦١ ص١ج) اإلسالمية

من ال :  وراجع٢٠٤ص» عليه السالم« قضاء أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )٢(
 ٣٠ ص٢ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  و١١٥ ص١جحيرضه الفقيه 

بحار  و٥٣صلطربيس لمكارم األخالق  و٣٦١ ص١ج) اإلسالميةط دار  (و
 .٧٧ ص٧٣جاألنوار 
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وحتى حني تتلوث األرواح باملعايص، واألجساد باملحرمات، فإن 
درجات اإلدراك، والتذوق الصحيح للمطعومات، واملرئيات، واملحسوسات، 

س ببعض درجات واملشمومات، وامللموسات تتضاءل، ويضعف اإلحسا
اخلباثة والرداءة يف مجيع ذلك، ألن الرداءة واخلباثة يف هذه احلال جتد ما يسانخها 
يف واقع اجلسد ومكوناته وحاالته، فتندمج معه، ويصعب متييزها، وإدراك 

 ..وجودها باستقالهلا
إىل رداءة حلم الدجاج، ألنه » عليه السالم«وقد أملح أمري املؤمنني 

 تقممه لألوساخ، ونيل بعض مطاعمه منها، حتى سمي أشبه اخلنزير يف
الدجاج خنازير الطري، وذلك ال بد أن يؤثر عىل طعمه رداءة، وأن خيل 

 ..بدرجة طيبه، ويوجب تدين مستوى اإللتذاذ به
وال شك أنه .. »عليه السالم«وهذه هي احلقيقة التي بينها أمري املؤمنني 

ًكرناه أوال، وألنه عارف بواقع األمور أعرف البرش باحلقائق والدقائق ملا ذ
 .وبطبيعة حياة الطيور

 والفرخ حني ينهض أو يكاد أن ينهض يكون يف أكثر أحواله  ـ٢
ًاعتداال، فهو مل يتعرض بعد ألي جهد، وال واجه أي نقص يف مطعم أو 

ًومل ير شيئا من . مرشب، بل كان طعامه أخلص طعام، وأنسبه، وأصفاه
 .عن أن يكون قد اقرتب منها، أو ارتطم هباًالقاذورات، فضال 

 :يف احلامم نقول» عليه السالم« وعن قول عمر وعيل  ـ٣
ألن عناء احلامم .. ًإن نظرة عمر إليه كانت ظاهرية، بل غري واقعية أيضا

له نتيحة طيبة، ومطلوبة ومرضية، فهو كعناء الصائم يف صومه، فال يصح 
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بل هو كثري العوائد، جم ..  العناءبئس شهر رمضان، فإنه كثري: أن يقال
 ..الفوائد، وعوائده وفوائده بنفس حتمل مشقاته، ونتيجة للصرب عليها

 أما قلة احلياء يف احلامم فغري صحيحة، ألن احلياء حالة نفسانية،  ـ٤
وهي نتيجة تفاعل مشاعر ذات طابع معني، تفرزها معان ومرتكزات ذهنية 

واحلامم ال يكثر وال يقلل . نسان يف عمق ذاتهوإيامنية وغريها مما يعيشه اإل
 .من ذلك
إال .. ً وليس يف احلامم أيضا هتك للسرت، وال إبداء العورة ـ٥

وال حيفظون . للمستهرتين بأحكام اهللا تعاىل، وال هيتمون لكراماهتم
 ..أنفسهم، من النقائص

للحامم، فكانت هي » عليه السالم« وأما نظرة أمري املؤمنني  ـ٦
ويطهر اإلنسان من األدران، .. صحيحة والواقعية، فإنه يذهب باألذىال

 ..ويزيل عنه ما يكره من الروائح واملنفرات، وغريها
حتى وهو يف احلامم ال يغفل عن موقعه يف جممل » عليه السالم«كام أنه 

الواقع الذي جعله اهللا فيه، وأراده أن يعيشه، وأن خيطط له، وال يغفل عنه، 
ًاجلو احلار الذي يعيشه اإلنسان يف احلامم سببا لتذكر النار يف فاختذ من 

اآلخرة، وكام يستعني باحلامم عىل إصالح أوضاعه، وإزالة األدران اجلسدية 
ًفإنه يستفيد من جو احلامم لتذكر نار اآلخرة، وليجعل من ذلك سبيال .. عنه

تطام لتطهري نفسه وروحه من كل ما يمكن أن يعلق هبا من خالل اإلر
 ..بمحركات الشهوات، ومالئامت هوى النفس يف الدنيا
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  !:من هو السفلة؟
 جاء رجل : يرفعه قال»عليه السالم«السياري عن أيب احلسن يف خرب 

 .يا سفلة:  فقالت له،ن امرأته نازعتهإ:  فقال،إىل عمر
 . فهي طالق، إن كان سفلة:فقال هلا

 وتأيت ، يف غري حاجة ومتيش، إن كنت ممن تتبع القصاص:فقال له عمر
 . فقد بانت منك،أبواب السلطان

 .)١(َّ إيل. ليس كام قلت:»عليه السالم«فقال له أمري املؤمنني 
 . فاسمع ما يفتيك، ائتيه:فقال له عمر

ن كنت ال تبايل ما قلت إ :»عليه السالم« فقال له أمري املؤمنني ،تاهأف
 .)٢( عليكء وإال فال يش،وما قيل لك فأنت سفلة

 :ونقول
فإن :  ال شك يف أن عمر بن اخلطاب قد أخطا الصواب فيام قال ـ١

كام أن امليش إىل باب .. امليش إىل باب السلطان العادل ال إشكال فيه

                                     
 .َّتعالوا إيل ألبني لكم:  أي)١(

هتذيب  و١٦٨ و١٦٧ص» عليه السالم« قضاء أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )٢(
 ٤٥ ص٢٢ج) آل البيتؤسسة ط م(وسائل الشيعة  و٢٩٥ ص٦جاألحكام 

بحار  و٥٦٩صمستطرفات الرسائر  و٢٩٨ ص١٥ج) اإلسالميةط دار (و
 .٢٤ ص٢٢ججامع أحاديث الشيعة  و٣٠٠ ص٧٢جاألنوار 
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السلطان لقضاء حاجات الناس، وحل مشكالهتم، ومنعه من ظلمهم 
 ..عبادة وكرامة، ونبل وشهامة

 القرآن ومنسوخه، وحمكمه  إن اتباع القصاصني الذين يعرفون ناسخ، ـ٢
ومتشاهبه، ويعظون الناس باحلق، وحيملوهنم عىل التوبة، ويسوقوهنم إىل 
إصالح دينهم ودنياهم، وحيملوهنم عىل اهليمنة عىل أهوائهم، وعدم اإلنسياق 

 ..هو من شيم العباد الصاحلني، واملؤمنني املسددين.. مع شهواهتم
طاط يف مزايا النفس، وفقدان  من جهة أخرى، فإن السفالة هي انح ـ٣

وأجىل مظاهر ذلك هو عدم مباالت اإلنسان بام يصدر . الشعور بالكرامة
ًألنه يفقد الشعور باملسؤولية عنها، وال يرى نفسه مطالبا . منه من أقوال

باإللتزام هبا، وال يعنيه ما ترتكه من آثار سلبية عىل مقامه، وشخصيته، كام 
فال تؤثر الكلمة يف إصالحه، وال يف ردعه عن : أنه ال يبايل بام يقال له

 ..ًالباطل، وال يرى أنه له مقاما يستحق أن حيفظ، وأن يصان
مع أن اهللا ..  أنه ال يرى لنفسه ميزة ترفعها من احلضيض:ومعنى ذلك

َولقد كرمنا بني آدم﴿: تعاىل يقول ْ ََّ َ ََ ِ َ َْ َ َ﴾)١(.  
ِوهللاِِ العزة ولرسوله ﴿: ويقول ِ ِ ُِ َ َ َُ َّ ِولْ َلمؤمننيَ ِ ِ ْ ُ ْ﴾)٢(.  

  .)٣(أعظم حرمة من الكعبةواملؤمن 
                                     

 .اإلرساء من سورة ٧٠ اآلية )١(

 .املنافقون من سورة ٨ اآلية )٢(

=  ٩جمستدرك الوسائل  و٣٨٦صروضة الواعظني  و٢٧صلصدوق لاخلصال  )٣(
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 .)١(وقد فوض اهللا للمؤمن من كل يشء إال أن يذل نفسه
  :قرب يهودا، ودانيال، وهود

أن أبا موسى ملا فتح السوس وجد حجرة :  يف تاريخ ابن أعثم ـ١
مقفلة، فأمر بكرس القفل، فوجد صخرة طويلة عىل شكل قرب، فيها ميت 

 .ن بالذهبمكف
 هذا رجل :فتعجب أبو موسى من طول قامته، وسأهلم عنه، فقالوا

                                     
مشكاة األنوار  و١٠٩صداود بن سليامن الغازي لمسند الرضا  و٣٤٣ص= 
 ١٦ ص٦٥ وج٧١ ص٦٤ وج٣٢٣ ص٧جبحار األنوار  و٣٣٧ و ١٥٥ص

كنز  و١٣٢ و ١٣١ ص٨جهنج السعادة  و٢٠٤ ص١جمستدرك سفينة البحار و
نور  و٢٩٢ ص٢جكشف اخلفاء  و١٦٤ ص١ج )ط مؤسسة الرسالة(العامل 
 وسنن ابن ماجة ٣٧٨ص ٤ج للرتمذي اجلامع الصحيح و١٨٨ ص٣جالثقلني 

رتياب  وكشف اإل١٣٩ص ٥للصنعاين ج املصنف ل: وراجع٢٩٧ص ٢ج
 .٤٧٧ و ٤٤٦ص

ط (وسائل الشيعة  و١٧٩ ص٦جهتذيب األحكام  و٦٤ و ٦٣ ص٥جالكايف  )١(
 ٤٢٤ ص١١ج) اإلسالميةط دار (  و١٥٧ ص١٦ج) آل البيتمؤسسة 

 ٦٩ ص١٤جعة جامع أحاديث الشي و٢١١ ص١٢جمستدرك الوسائل و
 ١٠٣صمشكاة األنوار  و٣٣٦ ص٨ وج٤٤٩ ص٣جمستدرك سفينة البحار و
 ٩٧ وج٧٢ ص٦٤جبحار األنوار  و٢٢٩ ص٢جلحر العاميل لالفصول املهمة و

 .٣٣٦ و ٣٣٥ ص٥جنور الثقلني  و٩٢ص
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صالح كان بالعراق يستسقون به، فأصابتنا سنة شديدة، فبعثنا إىل العراق 
نطلبه منهم، ليستسقي لنا، فأبوا أن يبعثوه خمافة أن ال نرده عليهم، فبعثنا 

ًإليهم بخمسني رجال رهنا، فبعثوه، فاستسقى لنا، ففر ج اهللا عنا، وأغمضنا ً
 .عن رجالنا، ومل نبعثه حتى تويف عندنا
فسأل الصحابة، فلم يكن عند أحد . فكتب أبو موسى بذلك إىل عمر

: ، فقال»عليه السالم«منهم علم منه سوى أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 
ًإن هذا دانيال، وكان نبيا، وكان مع بختنرص، وملوك آخرين، ورشح له 

اكتب إىل أيب موسى أن خيرج جسده ويدفنه يف : وقال له. وفاتهقصته إىل 
موضع ال يقدر أهل السوس عليه، فكتب إليه عمر بذلك، فأمر بسد النهر، 
وحفر قرب فيه، فدفنه ثم أجرى املاء عليه بعد استحكامه بالصخور 

 .)١(العظيمة
 ةبن سعد، عن ابن طريف، عن ابن نباتا، عن نرص بن مزاحم روى  ـ٢

عليه « فقال ، وهو بالنخيلة»عليه السالم«مرت جنازة عىل عيل : لقا
 ويف النخيلة قرب عظيم يدفن اليهود !؟الناس يف هذا القرب ما يقول :»السالم

 .موتاهم حوله
عليه « يقولون هذا قرب هود النبي :»عليه السالم «فقال احلسن بن عيل

 . ملا أن عصاه قومه جاء فامت ههنا»السالم

                                     
 ٢٠٦ و ٢٠٥ص» عليه السالم«قضاء أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب :  راجع)١(

 .٩ و ٨ ص٢م جوفتوح البلدان البن أعث
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 هذا قرب هيودا بن يعقوب بن إسحاق . ألنا أعلم به منهم،بواكذ :فقال
 . بكر يعقوب،بن إبراهيم
 !؟ههنا أحد من مهرة :ثم قال
 !؟أين منزلك:  فقال، فأيت بشيخ كبري:قال
 . عىل شاطئ البحر:قال
 !؟أين من اجلبل األمحر :قال
 . منهً قريبا:قال
 !؟فام يقول قومك فيه :قال
 . قرب ساحر: يقولون:قال
حيرش بكره،  ،بن يعقوب ، وهذا قرب هيودا ذلك قرب هود،كذبوا :قال

 عىل غرة الشمس والقمر يدخلون اجلنة بغري ًمن ظهر الكوفة سبعون ألفا
 .)١(حساب

 :ونقول
عليه «مدفون قرب قرب أمري املؤمنني » عليه السالم« إن نبي اهللا هود  ـ١

                                     
بحار  و٢٠٦ و ٢٠٥ص» عليه السالم« قضاء أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )١(

 ٢٢٤ ص١٠جمستدرك الوسائل  و٤١٦ ص٣٢ وج٢٥١ ص٩٧جاألنوار 
 ٣ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٣٣١ ص١٢ججامع أحاديث الشيعة و

 .١٢٦صلمنقري لصفني  و١٩٥ص
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محر إىل جبل النجف يف النجف األرشف، وهو يشري باجلبل األ» السالم
شاطئ البحر الذي بقرب اجلبل األمحر إىل بحر النجف الذي : ويشري بقوله

 .جف بطول الزمن
قصة وجدان أيب موسى جسد دانيال عند فتح «:  قال التسرتي ـ٢

السوس ذكرها مجيع أهل السري، كالبالذري، والطربي، واحلموي 
 .»وغريهم

ل بابل نقل جسده إليهم  أن أهل السوس طلبوا من أه:وذكر األول
 .)١(ليستسقوا به

 
 
 
 
 
 
 

                                     
 .٢٠٦ص» عليه السالم « قضاء أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب)١(
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  :الثاينالفصل 
 

  ×املسري إىل القادسية يف مشورة علي 
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  :  فتح القادسية يف×مشورة علي 
ر عمر املسلمني يف املسري إىل حرب الفرس، فأشار عيل وقد استشا

 :ل بمشورته، فالحظ النصوص التالية عليه برتك ذلك، فعم»عليه السالم«
أن عمر بن اخلطاب يف أول يوم من :  الطربي عن سيف يف رواية ـ١

السنة الرابعة عرشة خرج حتى عسكر برصار، ثم استشار أصحابه يف املسري 
رس، ورس بنا معك، فدخل معهم يف رأهيم، : إىل بالد فارس، فقال العامة

 .فقوكره أن يدعهم حتى خيرجهم منه يف ر
 أعدوا واستعدوا، فإين سائر، إال أن جييء رأي هو أمثل من :فقال

 . ذلك
ثم أحرض ذوي الرأي واستشارهم، فأشاروا عليه بإرسال رجل آخر، 

 ..ًويرميه باجلنود، فإن فتح اهللا عىل يده فبها، وإال أعاده وندب رجال غريه
عليه  «فنادى عمر الصالة جامعة، فاجتمع الناس إليه، وأرسل إىل عيل

وقد استخلفه عىل املدينة، فأتاه، واىل طلحة وكان بعثه عىل املقدمة، » السالم
 :ًوإىل ابن عوف والزبري، ثم قام خطيبا، فكان مما قال

أهيا الناس، إين إنام كنت كرجل منكم، حتى رصفني ذوو الرأي منكم 
ًعن اخلروج، فقد رأيت أن أقيم رجال، وقد أحرضت هذا األمر من قدمت 
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خليفته عىل املدينة، وطلحة عىل » عليه السالم«من خلفت، وكان عيل و
 .)١( فأحرضمها ذلك،وصعمقدمته باأل

 أن :وروى سيف هذا احلديث نفسه عن عمر بن عبد العزيز، وفيه
طلحة كان ممن تابع، وأن ابن عوف هناه عن املسري، وأن الذي أشار بإرسال 

 .)٢(رجل آخر هو عبد الرمحن بن عوف
 :لونقو

 :إننا نشري إىل بعض األمور ضمن الفقرات التالية
  :يظهر املوافقة، ويضمر خالفها

 عمر أظهر للعامة أنه موافق هلم عىل املسري، نإ: تقول الرواية السابقة
ومل يكن يريد ذلك يف الواقع، ولكنه أراد أن خيرجهم من رأهيم هذا برفق، 

 .وأن يسوقهم إىل ما يريد بلطف
 ملاذا ال يتخذ قراره وفق قناعاته :ًحيحا، فالسؤال هوفإذا كان هذا ص

حتى ال حيتاج إىل سوق الناس برفق إىل ! من دون حاجة إىل اإلستشارة؟
مع أنه كان يقرر ويفرض رأيه يف العديد من األحوال .. اخلروج من رأهيم

 ..املشاهبة
 أن يكون اهلدف من هذه اإلستشارات هو كشف :فهل لنا أن نحتمل

 !  مبغضه؟حمبه من
                                     

 .٢ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٤٨١ و ٤٨٠ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ١(

 .٣ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٤٨٢ و ٤٨١ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ٢(
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أو أنه أراد تربير قعوده عن مواجهة األخطار، واإلكتفاء بإرسال غريه 
إليها، ال سيام وأنه مل يكن من أهل اإلقدام يف احلروب، بل فر يف عهد 

يف العديد من املواطن، ومنها يوم أحد » صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
صىل اهللا « أن النبي ومل جيرؤ عىل الظهور يوم اخلندق، مع! وخيرب وحنني؟

ويف بعضها . قد ضمن عىل اهللا اجلنة ملن يبارز عمرو بن عبد ود» عليه وآله
 .قال أن من بارز فله اإلمامة من بعده، كام تقدم

  : البالذري يعكس األحداث
 أن رواية البالذري ملا جرى يف القادسية قد جاءت عىل :ويالحظ هنا

 ..خالف رواية غريه هلا
أشار عىل عمر بعدم » عليه السالم«ً إن عليا : يقولفغري البالذري

أشار عىل عمر » عليه السالم«ًإن عليا : ورواية البالذري تقول. صالشخو
 ..لشخوصبا

أن » عليه السالم« إن عمر طلب من عيل :ًوتقول رواية البالذري أيضا
 :وفيها.. خيرج فأبى

أهل فارس، كتب املسلمون إىل عمر يعلمونه كثرة من جتمع هلم من «
 .ويسألونه املدد

فأراد أن يغزو بنفسه، وعسكر لذلك، فأشار عليه العباس ومجاعة من 
 .ففعل ذلك.. مشايخ الصحابة باملقام، وتوجيه اجليوش والبعوث

 .باملسري» عليه السالم«وأشار عليه عيل 
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 . إين قد عزمت عىل املقام:فقال له
 .)١(الشخوص فأباه» عليه السالم«وعرض عىل عيل 

 :ونقول
 :ال بد من مالحظة ما ييل

  :روايات سيف
ّما رواه الطربي عن سيف بن عمر، إما موضوع أو حمرف، حتى لقد 

 .)٢(»مل خيل خرب منه من حتريف«: قال بعضهم
 ..فال اعتداد بام رواه هنا عن سيف، إال إذا وافق فيه غريه

  !:إستشارة العامة ملاذا؟
ًار أوال العامة، فأشاروا عليه  أن عمر بن اخلطاب قد استش:وتقدم

ًباملسري إىل القادسية، فجاراهم وأظهر موافقتهم، مبطنا أن خيرجهم من هذا  ِ ْ
الرأي يف رفق، ولكنه عاد فاستشار ذوي الرأي، فأشاروا عليه بالبقاء، 

 ..وإشخاص غريه ليقوم هبذه املهمة
 إذا ونحن مل نستطع أن نعرف السبب يف القيام هباتني اخلطوتني، إال

 ..كان أراد أن يعرف هوى العامة يف أي اجتاه، أو يعرف حمبه من غريه
 ملاذا مل يرجعوا إىل الناس يف يوم :فإن كان هذا هو اهلدف، فالسؤال هو

                                     
 .٣١٣ ص٢ج) ط مكتبة النهضة( و ٢٥٥فتوح البلدان ص )١(

 .٤٢١ ص٧هبج الصباغة ج) ٢(
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 !.ًالسقيفة أيضا، ليعرفوا هواهم يف أي اجتاه؟
وملاذا مل يسترش عمر بن اخلطاب العامة يف أمر اخلليفة بعده، ليعرف 

 !.ن ينيشء الشورى لكي تأيت بعثامن؟رأهيم قبل أ
 إنه أراد أن يعرف حمبه من غريه، فإن حمبه بنظره ال يرغب :وربام يقال

فيشري عليه بالبقاء، وأما مبغضه، فريغب بالتخلص .. بتعريضه لألخطار
منه فيشري عليه ـ بزعمه ـ باملسري مع أن هذا النوع من اآلراء ال يكشف 

 .ن ينظر املشري إىل املصلحة للدين وأهلهاملحب من املبغض إذ يمكن أ
  : املشري بإرسال سعد إىل القادسية

 إن البعض أشار بإرسال سعد عىل رأس اجليش :بعض الروايات تقول
إىل القادسية، ومل ترصح بإسم ذلك البعض بل هي نسبت ذلك إىل مجيع 

 .)١(ذوي الرأي كام يظهر منها
 نفسه قد اقرتح إسم النعامن  إن عمر:مع أن رواية أخرى للطربي تقول

 .)٢(ّبن مقرن
 أن عبد الرمحان بن عوف هو الذي اقرتح :لثة لسيف تذكرورواية ثا

                                     
 ٣ج) ط مؤسسة األعلمي(و  ٤٨٢ و ٤٨١و  ٤٨٠ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ١(

 .١٣٢ ص٢ج) هـ١٣٩٤ط سنة (وتاريخ اليعقويب  .٤ و ٣ص

 ١٨٠ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي(و  ٤٨٣ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ٢(
 .٥٣ ص٣ ج)الپحتقيق شارل (ومروج الذهب 
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 .)١(ًرجال آخر غري عمر
عليه « إن الذي أشار عليه بإرسال سعد هو عيل :لكن ابن أعثم يقول

 .)٢(»السالم
 هذا هو األوضح واألرصح، وإن كانت روايته ال تستقيم يف: وقد يقال

بعض وجوهها األخرى كام سنوضحه، وعىل كل حال فإن إهبام اسم املشري 
يف الرواية األوىل يشري إىل ذلك، أما الرواية الثانية فربام تكون قد اختزلت 

عىل عمر، حني استشار أهل » عليه السالم«النص، وحذفت فقرة إشارته 
 .الرأي، واكتفت بذكر خطاب عمر للعامة بعد ذلك

 :  كالم ابن أعثم حول ما جرى، فنقولونحن نذكر هنا
  : يشري بسعد بن أيب وقاص×علي 

 أنه ملا بلغ عمر بن اخلطاب ما جيري عىل اجلبهة الرشقية :ذكر ابن أعثم
مع الفرس مجع املهاجرين واألنصار، وشاورهم يف أن يصري إىل العراق، 

يه أنت ًيا أمري املؤمنني، إن جيشا تكون ف: فكلهم أشار عليه بذلك، وقال
 .خري من جيش مل حترضه

 يا أمري املؤمنني، إن كل :، فقال»عليه السالم«وقام عيل بن أيب طالب 
والرأي عندي أن ال تصري إىل العراق . إنسان يتكلم بام حيرضه من الرأي

بنفسك، فإنك إن رصت إىل العراق، وكان مع القوم حرب، واختلط 
                                     

 .٣ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٤٨٣ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ١(

 .١٧٣و ١٧٢ ص١عثم ج أالفتوح البن) ٢(
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قتل أمري : فع صوته ويقولالناس مل تأمن أن يكون عدو من األعداء ير
املؤمنني، فيضطرب أمر الناس ويفشلوا يف حرب عدوهم، ويظفر هبم 

 .العدو
ولكن أقم باملدينة، ووجه برجل يكفيك أمر العدو، وليكن من 

 .املهاجرين واألنصار البدريني
  ومن تشري عيل أن أوجه يا أبا احلسن؟:فقال عمر
 .ّيسري، ويرس بالكثريً أشري عليك أن توجه رجال يرشح بال:قال

 .أرش عيل! ؟ من هذا:فقال عمر
 أما أنا فإين أشري عليك أن توجه إليهم سعد :»عليه السالم«قال عيل 

 .»صىل اهللا عليه وآله«بن أيب وقاص، فقد عرفت منزلته من رسول اهللا 
 . أحسنت، هو هلا، ما هلا سواه:فقال عمر
 ..)١(» ثم دعا سعد بن أيب وقاص إلخ:قال
 :ولونق

 :إننا نسجل هنا ما ييل
  : مشورة املهاجرين واألنصار
أن السبب يف ترجيحهم لعمر أن يسري : ذكر املهاجرون واألنصار

 . ًأن جيشا يكون فيه خري من جيش مل حيرضه: بنفسه إىل العراق هو

                                     
 .١٧٣و ١٧٢ ص١الفتوح البن اعثم ج) ١(
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 : ونقول
 إن هذا الكالم غري دقيق، وال مقبول عىل إطالقه، بل املعيار هو ً:أوال

 .ًوره مؤثرا يف حفظ اجليش، ويف استجالب النرص لهأن يكون حض
 :ولذلك نقول

ًإن غيابه عن اجليش أحيانا قد يكون هو األوىل واألصوب، كام ظهر 
الذي أوضح هلم أن يف حضور عمر » عليه السالم«من بيانات أمري املؤمنني 

 ..خطر كبري ال جمال لإلغضاء عنه
أخرى قد يكون كام أن حضوره يف بعض األحيان، ويف ظروف 

كام سيأيت .ًرضوريا ويف حمله كام هو احلال يف قضية مسريه إىل بيت املقدس
 .إن شاء اهللا
 كيف يمكن أن نوفق بني هذا النص، وبني ما ذكره سيف، الذي :ًثانيا

أهنم أشاروا عليه بإرسال شخص آخر، : ًهو عكس ذلك متاما، فقد ادعى
 . فبها، وإال أعاده وندب غريهويرميه باجلنود، فإن فتح اهللا عىل يديه

 أن سيف بن عمر غري مأمون يف الرواية، فال :وقد قلنا أكثر من مرة
 .يعتد إال بام يوافقه عليه غريه

  :×مشورة علي 
 : قد تضمن نوعني من الكالم» عليه السالم« أن كالم عيل :يالحظ
ً يرتبط بعمر نفسه، حيث أملح إليه أنه سيكون هو شخصيا يف :أحدمها

 .. موضع اخلطر
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أنه ال » صىل اهللا عليه وآله«وقد أثبت عمر يف كل مواقفه مع رسول اهللا 
يفرط يف حياته، وال يعرض نفسه للخطر حتى لو كان ثمن ذلك اجلنة، 

له، كام كان احلال يف اخلندق كام أن » صىل اهللا عليه وآله«بوعد من النبي 
 .مواقفه يف سائر املشاهد تؤيد ذلك

ّ قد بني له أن وجود عمر يف ذلك اجليش قد هييء الفرصة  إنه:الثاين
ملكيدة العدو، لتفعل فعلها يف إحالل اهلزيمة باملسلمني، ولعل أهون تلك 

فيفشل املسلمون يف حرب . قتل أمري املؤمنني: املكائد أن يقول قائل منهم
 .عدوهم، وحتل الكارثة هبم

  :منزلة سعد بن أيب وقاص
ًرشح سعدا ملحاربة » عليه السالم«ً أن عليا :وذكرت رواية ابن أعثم

 .»صىل اهللا عليه وآله«فقد عرفت منزلته من رسول اهللا : ًالفرس، قائال لعمر
وكان قبل ذلك قد اقرتح عىل عمر أن يكون من يتوىل هذه املهمة من 

 ..البدريني
 : ونقول
ً إننا نرى أن كون رأس اجليش حلرب فارس بدريا أمر راجح، ً:أوال

ن ذلك أدعى لتقيد ذلك القائد، والتزامه، ومراعاته حدود الرشيعة يف فإ
كام أن ذلك يعطيه قدرة . تعامله مع من هم حتت يده، أو يف مجيع األحوال

يف هذا .. عىل إدارة األمور، من حيث أنه هييء الناس لطاعته واإلنقياد له
 ..األمر

عىل موقع القيادة ًوهو أيضا أبعد عن التنافس، والتحاسد، أو التنازع 
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 ..ًبني الذين جيدون أنفسهم أهال هلا
ًكان يرجح سعدا » عليه السالم«ً بأن عليا :غري أن ذلك ال يكفي للقول

» عليه السالم«هلذه املهمة، فهناك آخرون أكفأ من سعد، فلامذا مل يرشح 
، فإهنام قد شاركا يف تلك )املعروف باملرقال(األشرت، أو هاشم بن عتبة 

، وقد جاء هاشم بن عتبة من الشام عىل رأس عرشة آالف فارس احلرب
 .ليشارك يف حرب القادسية، وقد شارك فيها بالفعل

وهذا يشري إىل أهنام كانا يضطلعان بمهامت أساسية ومؤثرة، وقد 
ًشاركا بصورة فاعلة وقوية يف حرب هناوند وحروب الشام أيضا، مع العلم 

كانوا الذين يأتون بالنرص » عليه السالم«بأن أمثال هؤالء من أصحاب عيل 
 ..يف الفتوحات

ً أن سعدا مل يكن قد أعلن عن :قد الحظ» عليه السالم«إال أن يكون 
 .. دخائل نفسه بصورة جلية

 :نقول» صىل اهللا عليه وآله« بالنسبة ملكانة سعد من رسول اهللا :ًثانيا
 نطمئن إىل ونحن.. مل نجد فيام بأيدينا من نصوص ما يؤيد صحة ذلك

، من قبل الرواة »عليه السالم«أن هذه الفقرة مدسوسة عىل أمري املؤمنني 
 .من أصحاب األهواء

.. »عليه السالم«ًن سعدا مل تكن له هذه املكانة عند عيل ومن املعلوم أ
» صىل اهللا عليه وآله«وهذا يدل عىل أن ما يزعم من مكانة له عند الرسول 

ال يمكن أن هيني من يكرمه رسول اهللا » السالمعليه «ًال يصح، ألن عليا 
 ..»صىل اهللا عليه وآله«
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ً أن سعدا كان أحد أصحاب الشورى، وقد وهب :فكيف إذا علمنا
حقه البن عمه عبد الرمحان بن عوف، وكان يعلم أن هوى ابن عوف يف 

عليه «عثامن، ألن عبد الرمحان كان زوج أخت عثامن ألمه، وقد قال عيل 
 : ً اخلطبة الشقشقية مشريا إىل ذلكيف» السالم
 . )١(»فصغى رجل منهم لضغنه، ومال اآلخر لصهره، مع هن وهن«

فالذي صغى لضغنه هو سعد، والذي مال لصهره هو عبد الرمحان بن 
يف اجلاهلية » عليه السالم«عوف، وضغن سعد إنام هو ألجل من قتلهم عيل 

 .ًمن أقاربه دفاعا عن اإلسالم
وأبى أن » عليه السالم«ً أن سعدا قعد عن بيعة عيل :يضاف إىل ذلك

ًلو علم اهللاُ فيهم خريا {: ، وقال»عليه السالم«يبايعه، فأعرض عنه عيل  َْ ْ ََ ِ ِ ِ َ ْ
َالسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ُ ِ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ َُ ْ ْ َ ْ ْ َ َّْ َ ََ ُ َُ َ{)٣(»)٢(. 

 وال ابن عمر ً ال تعطني سعدا:إىل وايل املدينة» عليه السالم«وكتب عيل 
 .)٤(..ًمن الفيء شيئا إلخ

                                     
 .)اخلطبة الشقشقية (٣٥ ص١ ج)حممد عبدهبرشح  (هنج البالغة: راجع) ١(

 . من سورة األنفال٢٣اآلية ) ٢(

 .٢٠٤ ص٣ج) الپحتقيق شارل (مروج الذهب  )٣(

 ١٦جمستدرك الوسائل ، و عن الكيش٣١٣ و ٣١٢ ص٤قاموس الرجال ج) ٤(
 ١جمستدرك سفينة البحار  و٥٢٤ ص١٩ججامع أحاديث الشيعة و ٧٩ص
 = ال ابنـرج و١٩٧ ص١ج )رجـال الكيش(ختيار معرفة الرجال  وإ١٣٦ص
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ودعا عامر ابن عمر، وحممد بن مسلمة، وسعد بن أيب وقاص إىل بيعة 
، فأظهر سعد الكالم القبيح، فانرصف عامر إىل »عليه السالم«أمري املؤمنني 

 .»عليه السالم«عيل 
 دع هؤالء الرهط، أما ابن عمر :لعامر» عليه السالم«فقال عيل 

أين قتلت أخاه : ما سعد فحسود، وذنبي إىل حممد بن مسلمةفضعيف، وأ
 .)١(يوم خيرب، مرحب اليهودي
َّ إنا كنا نعدك من أكابر أصحاب حممد، حتى إذا مل يبق :وقال سعد لعامر

 !من عمرك إال ظمأ احلامر فعلت وفعلت؟
 ! أيام أحب إليك، مودة عىل دخل أو مصارمة مجيلة؟:قال
 . مصارمة مجيلة:قال
ً هللا عيل أال أكلمك أبدا:قال ّ)٢(. 

                                     
 ٢جلتفريش لنقد الرجال  و٧٤صالتحرير الطاوويس  و٤٨ صداود= 
 ١٣٧ ص٢جطرائف املقال  و٤٤٥صالدرجات الرفيعة  و٣٠٥ص

 .٥٣٧ ص١جمستدركات علم رجال احلديث و

 )حتقيق الشريي(  و٥٢ ص١ج )حتقيق الزيني( و ٥٤ ص١اإلمامة والسياسة ج) ١(
رشح إحقاق احلق  و٢٧ ص٣جخالصة عبقات األنوار  و٧٣ ص١ج
 .٤٦١ ص٣٢ج )امللحقات(

 ٢٤ ص٣جخالصة عبقات األنوار  و١١١ ص٣عيون األخبار البن قتيبة ج) ٢(
 .٥٥٠صبن قتيبة الاملعارف و
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إنك سألتني عن قتل عثامن، وإين  «: بن العاصوكتب سعد إىل عمرو
أخربك أنه قتل بسيف سلته عائشة، وصقله طلحة، وسمه عيل بن أيب 

 .)١(..، وسكت الزبري إلخ»عليه السالم«طالب 
حني جاء » عليه السالم«ولرياجع ما جرى بني سعد وبني أمري املؤمنني 

عليه «عد يطالب بعطائه، حني ختلفوا عنه يف اجلمل وصفني، فاحتج س
 .)٢(ًعليه، ورده، ومل يعطه شيئا» السالم

  :لى املدينة ع×استخالف علي 
» عليه السالم«ً أن عمر استخلف عليا :وذكرت رواية سيف املتقدمة
 .عىل املدينة حني سار إىل القادسية

 :ونحن نشك يف ذلك
مر غري مأمون يف رواياته، فإنه يضع وحيرف  ألن سيف بن عً:أوال
 ..كام وصفه املؤرخون واملرتمجون له.. ويترصف

                                     
 )حتقيق الشريي(  و٤٨ ص١ج )حتقيق الزيني(  و٤٨ ص١اإلمامة والسياسة ج) ١(

الغدير  و٣٦٣صلشريواين ل» عليهم السالم«مناقب أهل البيت و ٦٧ ص١ج
 ٤جبن شبة التاريخ املدينة :  وراجع١٢٨ ص١٠ وج١٤٠ و ٨٣ ص٩ج

 .١١٧٤ص

 ١ج أعيان الشيعة و٥٥٢ و ٥٥١ صلمنقريصفني ل: راجع القضية يف كتاب) ٢(
 .٥١٧ص
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مل يكن ليتوىل املدينة من قبل عمر، وال من » عليه السالم«ً إن عليا :ًثانيا
 .)١(قبل غريه ممن يسعون لتصغري عظيم منزلته عىل حد تعبريه

ب الفرس وقد عرضوا عليه ما هو أعظم وأهم من ذلك، وهو حر
، وكان أبو بكر يريد أن يكلفه بقتال املرتدين بقيادة األشعث بن )٢(فرفض

، فإن أبى »عليه السالم«قيس، فصده عمر عن ذلك، لتوقعه أن يرفض عيل 
 .)٣(ًذلك فلن جيد أبو بكر أحدا يسري إليهم

 .)٤(بل هو مل خيرج مع عمر إىل الشام، رغم أن عمر أراده عىل ذلك
أن عمر بن اخلطاب كام سيأيت يف موضوع استشارته والذي نراه هو 

يف امر املسري إىل الشام قد يكون أوصاهم بمراجعة عيل » عليه السالم«ًعليا 
كام » عليه السالم«وأن يتعاملوا معه .. فيام ينوهبم من أمر» عليه السالم«

 .يتعامل معه عمر نفسه

                                     
اللهم عليك بقريش، فإهنم قطعوا رمحي، وأكفأوا إنائي، «: له قو مصادرراجع) ١(

 .واخلوارج» عليه السالم«عيل : يف كتابنا» وصغروا عظيم منزلتي

 ـ حتقيق صالح الدين املنجد( وفتوح البلدان ٣١٠ و ٣٠٩ ص٢مروج الذهب ج) ٢(
 .٣١٣ ص٢ج) مطبعة النهضة

 .٥٧ ص١ج) ط دار األضواء( و ٧٢ ص١الفتوح البن أعثم ج) ٣(

التحفة  و٦٣٨ ص٢٩جبحار األنوار  و٧٨ ص١٢رشح النهج للمعنزيل ج) ٤(
 .٩٢ ص٦جغاية املرام  و١٤٦صالعسجدية 
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  :رب الفرس ح×قرتاح تويل علي إ
 أن عمر بن اخلطاب عرض عىل أمري املؤمنني لقد أشار البالذري إىل

ًالشخوص إىل القادسية، ليكون قائدا جليش املسلمني، » عليه السالم«عيل 
 .)١(فأباه، فوجه سعد بن أيب وقاص
ملا قتل أبو عبيد الثقفي باجلرس شق ذلك  «:وفصل ذلك املسعودي، فقال

اد، وأمرهم عىل عمر وعىل املسلمني، فخطب عمر الناس وحضهم عىل اجله
ِبالتأهب ألرض العراق، وعسكر عمر برصار، وهو يريد الشخوص وقد . ّ

ّاستعمل عىل مقدمته طلحة بن عبيد اهللا، وعىل ميمنته الزبري بن العوام، وعىل  ُّ ّ
 .ميرسته عبد الرمحان بن عوف

 .ودعا الناس فاستشارهم، فأشاروا عليه باملسري
 !؟»أسري أم أبعث:  أبا احلسنما ترى يا «:»عليه السالم«ثم قال لعيل 

 .، وخرج من عنده»رس بنفسك، فإنه أهيب للعدو وأرهب «:قال
ّفدعا العباس يف جلة من مشيخة قريش وشاورهم، فقالوا أقم،  «:ِ

 .وخرجوا» وابعث غريك، لتكون للمسلمني إن اهنزموا فئة
 :فدخل عليه عبد الرمحان بن عوف، فاستشاره، فقال عبد الرمحان

َفديت«  بأيب وأمي، أقم وابعث غريك، فإنه إن اهنزم جيشك فليس ذلك ُ
ُكهزيمتك، وإنك إن هتزم أو تقتل يكفر املسلمون، وال يشهدوا ان ال إله إال  ُ

                                     
 .٣١٣ ص٢ج) حتقيق صالح الدين املنجد(فتوح البلدان ) ١(
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 .»ًاهللا أبدا
َّأرش عيل من أبعث؟ «:قال ِ« 
 . سعد بن أيب وقاص:قال

ً أعلم ان سعدا رجل شجاع، ولكني أخشى أن ال يكون :فقال عمر
 .تدبري احلرب) ة بـمعرف(عنده 
هو عىل ما تصف من الشجاعة، وقد صحب :  عبد الرمحان:قال

ً، وشهد بدرا، فاعهد إليه عهدا، وشاورنا »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا  ً
 .فيام أردت أن حتدث إليه، فإنه لن خيالف أمرك، ثم خرج

ري أم أس: ّ يا أبا عبد اهللا، أرش عيل:فدخل عليه عثامن بن عفان، فقال له
 !أقيم؟

أقم يا أمري املؤمنني، وابعث اجليوش، فإين ال آمن عليك  «:فقال عثامن
ٍإن أتى عليك آت أن ترجع العرب عن اإلسالم، ولكن ابعث اجليوش 

 »ًوداركها بعضها عىل بعض، وابعث رجال له جتربة باحلرب وبصرية هبا
  ومن هو؟:قال عمر
 . عيل بن أيب طالب:قال
ِّ فالقه، وكل:قال  !؟مه، وذاكره ذلك، فهل تراه يرسع إليه أم الَ

ًفخرج عثامن، فلقي عليا فذاكره ذلك، فأبى عيل ذلك وكرهه، فعاد 
 .عثامن إىل عمر فأخربه
 !؟َ فمن ترى:فقال له عمر
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 .)١(.. سعيد بن زيد إلخ:قال
الشخوص » عليه السالم«وأشار البالذري إىل أن عمر عرض عىل عيل 

اه، فوجه سعد بن أيب أبً قائدا جليش املسلمني، فإىل القادسية، ليكون
 .)٢(وقاص

 :ونقول
عليه «ًأن يكون عمر يريد أن يويل عليا :  قد حيتمل بعض الباحثنيً:أوال

بعض تلك اجليوش، وينتدبه للتوجه إىل بعض البالد، ثم يعزله، ليثري » السالم
 ..قامهالشبهة حول أهليته، أو حول نواياه، ليضعف موقعه، وحيط من م

لقتال » عليه السالم«أن أبا بكر كان قد فكر يف إرسال عيل : تقدم: ًثانيا
 .)٣(كعال يطي: املرتدين، فقال له عمرو بن العاص

املرتدين املدعى أن ن أال يطيع أبا بكر، مع  »عليه السالم«فإذا كان 
بكر كام ً ـ وإن كنا مل نر هلؤالء املرتدين أثرا يف عهد أيب ً داخلياًكانوا خطرا
!.. لنفوذ؟ا، فهل يطيع عمر يف القتال ألجل فتح البالد، وبسط أوضحناه ـ 

يف غاصبية » عليه السالم«ًن شيئا مل يتغري فيام يرتبط برأي عيل أ ب:مع العلم
 .. بنص يوم الغدير، وغريهه الذي جعله اهللا تعاىل لللمقامأيب بكر وعمر 

                                     
) ط بريوت( و ٥٢ و ٥١ ص٣ج) الپحتقيق شارل (مروج الذهب للمسعودي ) ١(

 .٣١٠ و ٣٠٩ ص٢ج

 .٣١٣ ص٢ج)  ـ مطبعة النهضةقيق صالح الدين املنجدبتح(فتوح البلدان ) ٢(

 .١٢٩ ص٢تاريخ اليعقويب ج) ٣(
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أيب بكر  ن العاص عىل عمرو بة تقدم حني احلديث عن مشور:ًثالثا
استجالء يف ئني بعض ما يفيد بتنحلرب امل» عليه السالم«داب عيل تبعدم ان

عيل، فراجع ما ذكرناه من دالالت هذا الترصف من عمر، وهذا املوقف 
 .ًسابقا

بأن الناس كلهم أشاروا عىل عمر باملسري إىل : إهنا قد رصحت: ًرابعا
سيأيت أنه بالنسبة  و.»عليه السالم«يل عالعراق يف مناسبة القادسية، ومنهم 

، »عليه السالم«للمسري إىل هناوند أشاروا عليه بعدم املسري، باستثناء عيل 
ًمع أن ما ذكر هنا سببا لعدم املسري إليهم هو نفسه .. فإنه أشار عليه باملسري

عليه «السبب الذي ذكر له يف مشورة هناوند، فكيف اختلف الرأي لعيل 
املوردين، مع كون نفس املربرات قائمة فيهام، أال يدل ذلك عىل يف » السالم

 ؟»عليه السالم«عدم صحة ما نقله املسعودي هنا عن عيل 
كام أن ما استدل به املشريون عىل عمر بالشخوص إىل العراق قد [

 .]»عليه السالم«استدلوا بنفس الدليل الذي نسبه هنا إىل عيل 
ن بن عوف هنا، من أنه إذا هزم عمر أو  ما نسب إىل عبد الرمحا:ًخامسا

فإن بقاء . غري صحيح.. قتل يكفر املسلمون، وال يشهدوا أال إله إال اهللا
املسلمني عىل إسالمهم ليس ألجل عمر، كام أن عمر قد قتل بعد ذلك عىل 

وجمرد وقوع اهلزيمة . يد أيب لؤلؤة، ومل يكفر املسلمون، وال كفر بعضهم
 ..ًأيضا كفر أحدعىل عمر ال يلزم منه 

، ومل يكفروا، فهل »صىل اهللا عليه وآله«وقد استشهد الرسول األعظم 
 .ن بموت عمرويكفر
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أن الذي أشار بتولية سعد بن أيب وقاص هو :  زعمت الرواية:ًسادسا
عليه «ًمع أن رواية الفتوح قد ذكرت أن عليا . عبد الرمحان بن عوف

 .هو املشري عىل عمر بسعد» السالم
  :×علي ح عثمان إرسال اقرتا

ملحاربة الفرس كان » عليه السالم«اقرتاح عثامن عىل عمر إرسال عيل 
يعمل حتت رايتهم » عليه السالم«ًمنسجام مع سياستهم يف جعل عيل 

 .وإمرهتم، وخيدم دولتهم، ويعرتف هلم باألمر وباإلمرة
» عليه السالم«ولكن قد يتخوف عمر من احتامالت أن يستفيد عيل 

الفرصة للتوجه نحو نوع من اإلستقالل باألمر عنهم، واإلجتاه نحو من 
 .عصيان أوامرهم، وعدم اإلنقياد هلم

ولكنه قد يكون بصدد تدبري تاليف ذلك، بالتصميم عىل اإلرساع يف 
.. عن مقامه، بمجرد إنجاز املهمة املوكلة إليه» عليه السالم«عزل عيل 

، أو بأي يشء آخر ينقص من »سالمعليه ال«ًمتذرعا له وللناس بضعف عيل 
 .مقامه، ولو بأن يضع حول كفاءته يف التدبري واإلدارة عالمة استفهام

ولوال أن البالذري قد أيد ما ذكرته هذه الرواية عن عرض عمر عىل 
لكنا قد شككنا يف صحة هذا .. أن يوليه حرب الفرس» عليه السالم«عيل 

 .يه عالمات استفهام تقدمتًأيضا، وأحلقناه بغريه مما كان لنا عل
هذا العرض من عمر، » عليه السالم«وأما بالنسبة ألسباب رفض عيل 

فال شك يف أهنا وجيهة، فإنه كان يعرف أن غريه قادر عىل إنجاز هذه 
ِّاملهمة، فلامذا يتصدى هو هلا، ويدفع ثمن ذلك أن يمكنهم من تقوية 
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رهم، واعرتف حكمهم، بادعاء أنه عمل حتت رايتهم، وخضع ألوام
 .بقيادهتم وبرشعية حكمهم وما إىل ذلك

هم الذي » عليه السالم«عىل أنه سيأيت إن شاء اهللا أن أصحاب عيل 
قاموا بالدور األساس يف الفتوحات، وهي إنام حصلت بتدبريهم وعىل 

 .أيدهيم
  :عطفا على ما سبق

 حلرب الفرس، »عليه السالم«كيف يقرتح عثامن إرسال عيل  :قد يقال
يف » عليه السالم«ًأن عمر قد طلب من أيب بكر أن ال يرشك عليا : وهو يعلم
اخلروج مل خيرج الناس » عليه السالم« ، باعتبار أنه إن رفض عيل احلروب

 .بعدها
 :وجياب
 لعل عثامن مل يطلع عىل ما جرى بني أيب بكر وعمر هبذا ً:أوال

 .اخلصوص
قد غري مواقفه يف » عليه السالم«ً لعله علم به ولكنه ظن أن عليا :ًثانيا

ًهذا األمر، وأصبح مستعدا لقبول مهمة من هذا القبيل، بسبب ما ظهر من 
 .مرونته يف التعامل مع أيب بكر وعمر يف بعض املجاالت

 لعله رأى أن هذه املشاركة أصبحت تنسجم مع توجهات عيل :ًثالثا
املسلمني الذي ال يمكن أن يسمح بتعرض اإلسالم و» عليه السالم«

وحرب الفرس حتمل خماطر هائلة عىل  اإلسالم وعىل املسلمني .. للخطر
وكياهنم ووجودهم، فكيف يمكن أن يمتنع عن املشاركة إذا كانت هذه هي 
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 .احلال
ومل يلتفت إىل أن األمور مل تبلغ إىل هذا احلد، وأن ثمة خيارات من 

قد يستفيد منها شأهنا دفع هذا اخلطر من دون حاجة إىل مشاركته التي 
 .مناوئوه، إلثارة الشبهة حول احلق الذي أخذ منه بالقوة والقهر
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 يف حرب الروم×عمر يستشري عليا  :  
ويف السنة اخلامسة عرشة، وقيل يف السادسة عرشة، كان صلح عمر 

ثم نذكر بعض ما . ًونحن نورد هنا نصوصا ثالثة، )١(ع أهل بيت املقدسم
 :يرتبط هبا، وهي التالية

أن أبا : ً، وذكر قريبا منه ابن حجة احلموي جاء يف فتوح ابن أعثم ـ١
 : ًعبيدة كتب إىل عمر كتابا جاء فيه

 ، حتى نزلت هبم،ين رصت إىل أهل إيلياء يف مجاعة من املسلمنيإ
 كانت عليهم ال هلم، ،حتهم، ثم واقعناهم وقائع كثريةوحللت بسا

ًوطاولناهم فلم جيدوا يف مطاولتهم إيانا فرجا، ومل يزدهم اهللا تعاىل بذلك 
ًإال ضعفا ونقصا  .ً، وذال وهوالً

 سألوا الصلح وطلبوا ،فلام طال هبم ذلك واشتد عليهم احلصار

                                     
البداية  و.٥٦٤ وراجع ص٥٠١ و ٥٠٠ ص٢الكامل يف التاريخ ج: راجع) ١(

 ١جفتوح البلدان و ١١٠ ص٢جتاريخ مدينة دمشق  و٦٤ ص٧جوالنهاية 
 ٣جبن سعد الالطبقات الكربى  و١٤١٧ ص٣جستيعاب اإلو ١٦٤ص
 .٢٨٣ص
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 ،و املوثوق به عندهم فيكون ه، عىل أن يقدم عليهم أمري املؤمنني،األمان
 .ًوالكاتب هلم كتابا بأماهنم

ثم إنا خشينا أن يقدم أمري املؤمنني فيغدروا بعد ذلك ويرجعوا، 
 واأليامن املغلظة أهنم ال يغدرون وال ،فأخذنا عليهم العهود واملواثيق

 ويدخلون فيام دخل فيه أهل الذمة، فأقروا لنا ،ينكثون، وأهنم يؤدون اجلزية
 .رأيت يا أمري املؤمنني أن تقدم علينا فافعلبذلك، فإن 
 وقرأه أرسل إىل وجوه ،ّ فلام ورد كتاب أيب عبيدة عىل عمر:قال

 واستشارهم يف اخلروج إىل ، املقيمني معه باملدينة،املهاجرين واألنصار
 .الشام

ّإن اهللا تعاىل قد أذل الروم وأدال !  يا أمري املؤمنني:فقال له عثامن
 فهم يزدادون يف كل يوم ،ّبيدة قد حرصهم وضيق عليهمعليهم، وأبو ع

ًنقصا وذال وضعفا  فإن أنت أقمت ومل ترس إليهم علموا أنك ،ًوهناو ،ًً
مستخف بأمرهم، مستصغر لشأهنم، حاقر جلنودهم، فال يلبثون إال يسريا 

 . أو يؤدون اجلزية،حتى ينزلوا عىل احلكم
 !؟ هل عند أحد منكم غري هذا الرأي:فقال عمر

 نعم عندي من الرأي، أن القوم :»عليه السالم«فقال عيل بن أيب طالب 
ٌّقد سألوك املنزلة التي هلم فيها الذل والصغار، ونزوهلم عىل حكمك عز 

ولك يف ذلك األجر العظيم يف كل ظمأ وخممصة،  . وفتح للمسلمني،لك
 .ويف قطع كل واد وبقعة، حتى تقدم عىل أصحابك وجندك
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 والفتح إن شاء ، والصلح،والعافية، )١(يهم كان األمرفإذا قدمت عل
 اهللا، 

وأخرى فإين لست آمن الروم، إن هم أيسوا من قبولك الصلح، 
وقدومك عليهم أن يتمسكوا بحصنهم، ويلتئم إليهم إخواهنم من أهل 

 ،ّ، فتشد شوكتهم، ويدخل عىل املسلمني من ذلك البالء)دينهم (جينهم
 .صيبهم اجلهد واجلوعويطول أمرهم وحرهبم، وي

ولعل املسلمني أن يقرتبوا من احلصن، فريشقوهنم بالنشاب، أو 
يقذفوهنم باحلجارة، فإن أصيب بعض املسلمني متنيت أن تكون قد افتديت 

 فهذا ما عندي .قتل رجل مسلم من املسلمني بكل مرشك إىل منقطع الرتاب
 .والسالم

النظر يف مكيدة العدو،  فقد أحسنت  أما أنت يا أبا عمرو:فقال عمر
م، وأنا سائر إىل الفقد أحسنت النظر ألهل اإلس! وأما أنت يا أبا احلسن

 . وال قوة إال باهللا،الشام إن شاء اهللا
ًلست آخذا :  ففرح عمر بمشورة عيل وقال:وعند ابن حجة احلموي[

 ]إال بمشورة عيل، فام عرفناه إال حممود املشورة، ميمون الطلعة
 ، عمر بن اخلطاب بالعباس بن عبد املطلب ريض اهللا عنه ثم دعا:قال

 . فأمره أن يعسكر بالناس
 واجتمع املسلمون من وجوه . فعسكر العباس خارج املدينة:قال

                                     
 .األمن: لعل الصحيح) ١(
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 . وسادات العرب،املهاجرين واألنصار
فلام تكامل العسكر، وعزم عمر عىل املسري إىل الشام، قام يف الناس 

 : ثم قالًخطيبا، فحمد اهللا وأثنى عليه
ّإين خارج إىل الشام لألمر الذي قد علمتم، ولوال أين ! ّأهيا الناس

» عليه السالم«أخاف عىل املسلمني ملا خرجت، وهذا عيل ابن أيب طالب 
 ،باملدينة، فانظروا إن حزبكم أمر عليكم به، واحتكموا إليه يف أموركم

 !واسمعوا له وأطيعوا، أفهمتم ما أمرتكم به؟
 .)١( وطاعةً، سمعا نعم:فقالوا

 .)٢(واستعمل عىل املدينة عثامن بن عفان
 عندما وصل كتاب أيب :وقد اخترص ذلك ابن حجة احلموي فقال
ما ترون رمحكم اهللا فيام : عبيدة إىل عمر فرح، وقرأه عىل املسلمني، وقال

 !كتب إلينا أمني األمة؟
 .فكان أول من تكلم به عثامن بن عفان

 هل عند أحد منكم :ً عثامن جزاه خريا، وقالفلام سمع عمر ذلك من
 !غري هذا الرأي؟

                                     
 ٢٢٧ ـ ٢٢٣ ص١ج) ط دار األضواء( و ٢٩٣ ـ ٢٩١ ص١الفتوح البن أعثم ج) ١(

 .١٧ و ١٦ ص٢وثمرات األوراق ج

 ٢ج) ط دار صادر( و ١٣٥ ص٢ج)  هـ١٣٩٤ط سنة (تاريخ اليعقويب ) ٢(
 .١٤٧ص
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 نعم، عندي غري هذا الرأي، :»عليه السالم«فقال عيل ابن أيب طالب 
 .وأنا أبديه إليك، والصواب أن تسري إليهم

 : وقال» عليه السالم«ففرح عمر بمشورة عيل 
مود ، فام عرفناه إال حم»عليه السالم «ولست آخذ إال بمشورة عيل

 .)١(املشورة، ميمون النقيبة
كان سبب قدوم عمر إىل الشام أن أبا عبيدة حرص بيت :  وقيل ـ٢

املقدس، فطلب أهله منه أن يصاحلم عىل صلح أهل مدن الشام، وأن يكون 
 . عمر بن اخلطاب، فكتب إليه بذلكذلكاملتويل ل

 فسار عن املدينة واستخلف عليها عيل بن أيب طالب، فقال له عيل
ًإنك تريد عدوا! ؟أين خترج بنفسك: »عليه السالم« ّ  .ً كلباّ

ّ أبادر باجلهاد قبل موت العباس، إنكم لو فقدتم العباس :فقال عمر ّّ
 .ّالنتقض بكم الرش كام ينتقض احلبل

ّفامت العباس لست سنني من خالفة عثامن  .)٢(ّ فانتقض بالناس الرش،ّ
اوره ش وقد ،»يه السالمعل« من كالم له : وجاء يف هنج البالغة ـ٣

 : يف اخلروج إىل غزو الروم بنفسهعمر
                                     

 .٩٧ ص٤العقد الفريد ج:  وراجع.١٧ و ١٦ ص٢ثمرات األوراق ج) ١(

 ١٠٤ ص٦ج) ط مؤسسة األعلمي(و  ٦٠٨ ص٣مم وامللوك جتاريخ األ) ٢(
 ٥١٧ ص١٣جكنز العامل  و٢٩٨ ص٨رشح هنج البالغة للمعتزيل ج: وراجع

 .٥٠٠ ص٢جالكامل يف التاريخ  و٣٧٢ ص٢٦جتاريخ مدينة دمشق و
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 والذي .قد توكل ألهل هذا الدين بإعزاز احلوزة، وسرت العورة«
 ومنعهم وهم قليل ال يمتنعون، حي ال ،نرصهم وهم قليل ال ينترصون

 .يموت
إنك متى ترس إىل هذا العدو بنفسك فتلقهم فتنكب، ال تكن للمسلمني 

ًىص بالدهم، ليس بعدك مرجع يرجعون إليه، فابعث إليهم رجال كانفة دون أق
ًجمربا، واحفز معه أهل البالء والنصيحة، فإن أظهر اهللا فذاك ما حتب، وإن 

 .)١(ًتكن األخرى كنت ردءا للناس، ومثابة للمسلمني
 :ونقول

 : إن لنا مع ما تقدم، الوقفات التالية
  !: هل مثة خلط بني األحداث؟

عناه حتت رقم واحد، هو ضالنص األول الذي ويكون أن  :إننا نرجح
 ..أما النصان الثاين والثالث، فليسا عىل ما يرام. األقرب واألصوب
أشار عىل عمر بالقعود عن املسري » عليه السالم«ً أن عليا :فقد تضمنا

،  أو يف هناوند،إىل الروم، مع أنه ذلك إنام كان يف غزو الفرس، يف القادسية
 ..يهامأو يف كل

 :والدليل عىل ذلك
                                     

 ٣ورشح هنج البالغة البن ميثم ج ١٨ ص٢ج )برشح عبده (هنج البالغة )١(
 ٣١جبحار األنوار  و٢٩٦ ص٨ج زيلللمعترشح هنج البالغة  و١٦١ص
 .٢٣٠صبن ميثم البحراين الرشح مئة كلمة ألمري املؤمنني و ١٣٥ص
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 بأن أهل الشام استمدوا : ترصح)٢(رقم ب الرواية املتقدمة  إنً:أوال
 وخرج ،عىل املدينة» عليه السالم«ًعمر عىل أهل فلسطني، فاستخلف عليا 

 ..ًممدا هلم
 أن أهل الشام مل يستمدوه، بل طلبوا منه أن يأيت :مع أن احلقيقة هي

 .يت املقدس عىل يديه ليتم الصلح مع اهل ب،إليهم
ُوهو أيضا مل خي :ًثانيا  ىفًدا جليوشه دن موًج معه جيشا يصلح أن يكِرً

 ..الشام
والذين استمدوه هم أهل العراق عىل جيوش الفرس يف شأن 

 ..القادسية، ثم بعد ذلك يف هناوند
  هناك أية إشارة يمكن اإلعتداد هبا، للقول بأن عمر قدليس: ًثالثا

 ،ًفته أيا من احلروب التي جرت بني املسلمني وبني الرومحرض يف أيام خال
 . وال يف الشام،ال يف فلسطني

يتني األخريتني قد امئن إىل أن الرو نط نكنإن مل، نظنوكل ذلك جيعلنا 
 وبني أهل العراق ،رس، والروما بني ف عىل الرواةهامفياختلط األمر 

اإلتفاق يف املعاين بني وال سيام بمالحظة . والشام، وبني الفرس وفلسطني
 .هنا وما قاله يف مشورته يف القادسية وهناوند» عليه السالم«ما قاله 

حصلت أخرى إال أن تكون رواية هنج البالغة تتحدث عن مشورة 
ً مستدال بنفس ، اخلروجمبعد» عليه السالم« فأشار عيل ،حول غزو الروم

 .ما استدل به يف مشورته يف املسري إىل بالد فارس
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  !:أين هي رغبة عمر؟
للوهلة لعلنا ال نجد فيها فإذا أردنا أن نطل عىل خلجات نفس عمر، و

 .. املسري يف ذلك الوجه أو عدمههإىل ترجيحاألوىل ما يشري 
وذلك ألن املسري مل يكن إىل حرب، وإنام إىل إنجاز مصاحلة تنتهي 

 يرجح ، لكيلصالح املسلمني، فلم يكن خيشى عىل حياته من هذا املسري
ولذلك .. البقاء، ومل جيد أن له مكاسب كبرية يف ذلك الوجه لريجح املسري
الذي يشري مل نجد له أي حرص عىل سامع الرأي الذي يأمره باملسري، أو 

 .. باملقامعليه 
فكان يريد بمشورته أن يعرف أوجه املنافع يف احلضور ويف السفر، 

 .. لكي خيتار أحدمها
 :ونستطيع أن نقول

ذه هي املشورة الوحيدة احلقيقية التي مل يكن يريد عمر فيها أن إن ه
ا ًبلسان غريه، ألنه مل يكن قادرا عىل البوح هبأو أن يظهر رغباته  ،يقرر رأيه
 ..مبارشة

 وكذلك مشورة القادسية التي سبقت، فكان ،أما مشورة هناوند اآلتية
» عليه السالم« عيل فلام سمع من.. ًظاهراًجليا وميل عمر اىل القعود فيها 

فيام » عليه السالم «وإن كانت منطلقات عيل.. تأييده لذلك استبرش وارتاح
 )أي عمر(و فه. طلقات عمر فيام يريد الوصول إليهنأشار به ختتلف عن م

عليه « وعيل . ألنه ال يطيق مواجهته،يريد النأي بنفسه عن مواقع اخلطر
ٍعدو رشس كلب يرتبص الدوائر يريد حفظ بيضة اإلسالم يف قبال » السالم ِ
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 .باإلسالم وباملسلمني
 أن عمر ال يملك من الشجاعة ما يمكنه :يعرف» عليه السالم«وعيل 

فربام يكون وجوده يف جيش . من الثبات يف مثل هذه املواقف الصعبة
ًاملسلمني عبئا وبل سببا يف اهنيار اجليش باهنيار معنوياته فإبعاده عن .. ً

 ..لنزال هو األقرب واألصوبساحات القتال وا
  :×مضامني مشورة علي 

 الذي أورده للتدليل عىل ،»عليه السالم«والنظر يف مضامني كالم عيل 
 :كثرية، وهامة، نقترص منها عىل ما ييل أموريبني أنه أشار إىل صحة رأيه، 
 إن نفس أن يطلبوا من عمر أن يقبل منهم اجلزية هو قبول بالذل  ـ١

، وهذا من شانه أن ينهي »عليه السالم« قرره أمري املؤمنني َّوالصغار، كام
 ،احلرب ملصلحة أهل اإلسالم، وأن يوفر عىل املسلمني الكثري من الضحايا

 .حسبام بينه صلوات اهللا وسالمه عليه
ا ه أما ما أشار به عثامن، فهو قرار بمواصلة احلرب معهم، ولكن ـ٢

ًعلام بأنه يف أي وقت . منهم سوى التشفي الشخيص ،حرب من دون نتيجة
 فال يشء يضمن حتقيق نتيجة أفضل من هذه النتيجة، ،يراد فيه إهناء احلرب

إال إن كان لدى عثامن ما يدله عىل أن أهل إيلياء لن يستعينوا بغريهم من 
نتيجة أن و. ً عونا هلم عىل حرب املسلمني أولئكأبناء جلدهتم، ولن يكون

مع العلم بأن اإلسالم ال حيبذ .. ستعبادهما وأهي قتلهم ستكون احلرب 
 ..ًكثريا هذا اخليار إال حيث ال يوجد أي خيار سواه

ً لعمر سهام يف عوائد هذا »عليه السالم« عيل  إن نفس أن جيعل ـ٣



  ١٣ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ١٣٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لعمر نفسه، وإذا كان عمر هو سيصري ن احلكم فيهم إ من حيث ،اإلجراء
أما لو استمرت احلرب فغاية ما . .له يف احلياة الدنيا ٌّاحلاكم فيهم، فذلك عز

ُهو أن يقتلوا بعد أن يقتلوا وهناك  ََ  دون أن يكون ،جيرحوا من املسلمنيُ
 ..للمسلمني أي حكم فيهم

  وعزفيه فتحبسبب جماهدة املسلمني هلم، كام أن نزوهلم عىل حكم عمر 
 .وقوة هلمللمجاهدين، 
 أخروية حيصل يف مسري من هذا القبيل منافع أن : ـ يضاف إىل ذلك٤

ً، إذا كان مستجمعا لرشائط قبول  من اهللاعليها كل من توخاها وطلبها
ولك : ، حني قال»عليه السالم«وهو ما أشار إليه .. ً فاقدا للموانعاألعامل

 ..يف ذلك األجر العظيم، يف كل ظمأ وخممصة، ويف قطع كل واد وبقعة
لثالث املتقدمة، بل مل يكتف بذكر املنافع ا» عليه السالم« ثم إنه  ـ٥

ًأشار إىل أن عدم اإلستجابة لطلبهم حتمل معها أخطارا ال جيوز لعمر أن 
 كأنه ، حتىوقد صور له ما سوف جيري هلم ومعهم. يعرض املسلمني هلا
 .. لرياه بأم عينيه،وضع املشهد أمامه

أن العمل بمشورة عثامن : »عليه السالم« قد ظهر من كالم عيل  ـ٦
رص إىل هزيمة، والفرح به إىل حزن، والنجاح والربح إىل سوف حيول الن

. خرسان ومأساة، إىل احلد الذي يوقع عمر يف أعظم الندم عىل ما فرط منه
ويكون عثامن هبذه املشورة قد أسدى خدمة ألولئك الكفرة إذا لوحظت 
نتائجها، وما يرتتب عليها يف املدى البعيد، وإن كانت قد ساءهتم يف بادئ 

 ..األمر
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 : ولذلك نقول
ًإن عمر إما أراد أن جيامل عثامن وأن يعطيه قدرا من اإلعتبار واهليبة 

أنه قد أساء النظر يف مع نه أحسن النظر يف مكيدة العدو، إ :حني قال
 فرصة للتخلص من هذا الذل والصغار، وأن يبحث ىمكيدته، حيث أعط

فوت عىل تو.. عن خمارج من شأهنا أن ترض بحال اإلسالم واملسلمني
 .»عليه السالم«ًاملسلمني فتحا كان يف أيدهيم، حسب وصف عيل 

، إال بمقدار »عليه السالم«وإما ان مل يلتفت إىل مرامي كالم عيل 
 ..يمنحه الرغبة يف إختياره، ملا رأى فيه من منافع تعود إليه

  :العباس يعسكر بالناس
طلب أن يعسكر  أن عمر أمر العباس بن عبد امل:وتذكر رواية ابن أعثم

واجتمع املسلمون من وجوه املهاجرين . بالناس، فعسكر هبم خارج املدينة
 .واألنصار، وسادات العرب

 :ونقول
 :إن ذلك موضع شك وريب من النواحي التالية

ً أننا مل نعهد العباس قائدا عسكريا، يتوىل هتيئة اجليوش للمسري :أوالها ً
ًللجبهات، بل عهدناه تاجرا مهتام بم صاحله، وتدبري أموره، ويستفيد من ً

 . عالقاته التجارية هنا وهناك
ًن عمر مل يكن ذاهبا إىل حرب، بل إىل صلح، ومل يطلب منه أبو إ :الثانية

 .عبيدة، وال غريه املدد بالعساكر واألبطال
 .. جتهيزهاالعباس  مل يكن يف املدينة عساكر ورجال، ليتوىل :الثالثة
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ـ كام ذكروا ـ اعرتض عىل مشورة عثامن يف عمر  أن :ويدل عىل ذلك
 وليس باملدينة ،وكيف أسري أنا بنفيس إىل عدوي«: الذهاب إىل هناوند بقوله

 .)١(!؟»خيل وال رجل، فإنام هم متفرقون يف مجيع األمصار
 :من أجل ذلك نقول

ىل جتميع  قد توىل اإلرشاف ع»رمحه اهللا«إننا نرجح أن يكون العباس 
، أو ترغب هي بمرافقته يف ذلك كان اخلليفة يرغبالشخصيات التي 

 أو حيتاجون إليهم يف سفرهم العرشاتمن السفر، وربام يبلغ عددهم، مع 
 ..أكثر

وإن كان لدى هؤالء ..  كام يدعونومل يكن هناك عسكر وال جيش
املرافقني أسلحة يدفعون هبا عن أنفسهم، إن عرض هلم ما حيتاج دفعه إىل 

 .رس أو غريهالسالح من وحش كا
  :موت العباس وظهور الشر

 .أن ظهور الرش إنام يكون بموت العباسـ كام زعموا ـ  :ذكر عمر
 :ونقول
 من أين علم عمر أن الرش ينتقض بالناس بموت العباس، فإن كان  ـ١

ذلك ملعرفته باملالحم، فقد أظهرت الوقائع خالف ذلك، وإن كان قد سمع 
 ذلك لنا إال عمر بن ر، فلامذا مل يذك»يه وآلهصىل اهللا عل«ذلك من رسول اهللا 

 ! اخلطاب؟
                                     

 .٢٩٢ ص٢ج) ط دار األضواء( و ٣٦ ص٢الفتوح البن أعثم ج) ١(
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  ! دون سواه؟إليه هبذا األمر» صىل اهللا عليه وآله«فهل أرس النبي 
 !؟»صىل اهللا عليه وآله«وملاذا مل يسند عمر كالمه هذا إىل رسول اهللا 

 املتهم بالكذب ،وملاذا انحرصت رواية هذه الفقرة عن عمر بسيف
 .!؟؟والوضع والتحريف

الرش مل ينتقض بالناس عند أن : مراجعة الوقائع التارخيية تظهر إن  ـ٢
بل هو قد انتقض هبم من يوم السقيفة، حيث رضبت .. موت العباس

، ونكص اكثر الزهراء، وأسقط جنينها، وهوجم بيتها باحلديد والنار
جع املسلمني عىل أعقاهبم وخالفوا وعصو أوامر اهللا ورسوله، السيام فيام ير

إىل مودة القربى والتمسك بالعرتة، فنقضوا بيعتهم إلمام زماهنم، وعصبوا 
 .حقه

ثار الناس عىل عثامن وقتلوه، وذلك بعد الرش أو انتقض هبم حني 
 .موت العباس بعدة سنني

أو انتقض هبم الرش حني خرجوا عىل إمام زماهنم يف حرب اجلمل، 
 .وصفني، والنهروان

  !: عمر؟ملاذا يريد النصارى حضور
وعن طلب نصارى بيت املقدس حضور عمر، ليكون هو املتويل 

ربام ألهنم أرادوا أن يرى الناس هلم بعض اخلصوصية، ألن للصلح معهم، 
 .التكريم هلمو  إظهار األمهيةجميء اخلليفة إليهم فيه يشء من

 كام أشارت إليه .أو ألهنم كانوا ال يثقون بوفاء القادة الذين حياربوهنم
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فإن صح هذا فهو يدل عىل وجود . ة أيب عبيدة لعمر بن اخلطابرسال
وبحث هذا املوضوع .. مشكلة حقيقية يف سلوك وممارسات أولئك القادة

 ..ليس حمله هنا
  : يف غزو الروم× ما قاله علي

قاله لعمر يف ذكروا أنه » عليه السالم«تقدم عن هنج البالغة كالم لعيل 
تؤيد مل نعثر حتى اآلن عىل مصادر ننا لك و.غزو الروم، وهو عدة أسطر

 ..ذلك سوى ما جاء يف هنج البالغة
دخلها وقد . ًعلام بأن عمر قد شخص من املدينة إىل الشام أربع مرات

 . )١(راكب محاروهو  ومرة ،راكب بغلوهو ، ومرة ًامرة وهو راكب فرس
كام أنه قد سار إىل فلسطني ليتوىل هو مصاحلة النصارى عىل بيت 

 .قدسامل
عليه «ًفإن الكالم الذي ورد يف هنج البالغة أن عليا ومهام يكن من أمر 

ال جمال لتأييده، فإن .. قاله لعمر حني إستشهادهم يف غزو الروم» السالم
حتارب يف بالد الشام وفلسطني، من دون حاجة إىل جيوش املسلمني كانت 

ة أول خالف أو ،، وقد افتتحت الشام يف آخر خالفة أيب بكر عمرحضور
 ليحتاج إىل املشاورة يف ،املسري إىل الروم يا ترىعمر فلامذا يريد . .عمر
 .!؟ذلك

                                     
 ١٠٣ ص٣جاألمم وامللوك تاريخ  و٣٠٠ ـ ٢٩٨ ص٨رشح هنج البالغة ج )١(

 .٦٤ ص٧جالبداية والنهاية  و٥٠٠ ص٢جالكامل يف التاريخ و
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ال مربر ألن يقصد أي بلد من بالد الروم سوى البالد  أنه :مع مالحظة
التي هي حمور النشاط احلريب للمسلمني، مثل بالد الشام وفلسطني وما إىل 

 . ذلك
 :من أجل ذلك نقول

حني شاوره يف املسري إنام قاله لعمر » عليه السالم«قاله لربام يكون ما 
 يف مشورة هسقاط احتامل أن يكون من تتمة كالمإمع عدم .. إىل القادسية

 .هناوند
  : على املدينة×استخالف علي 

 أن عمر بن اخلطاب حني سار :وقد ذكرت بعض النصوص املتقدمة
 ..نةعىل املدي» عليه السالم«ًإىل الشام استخلف عليا 

 : ونقول
 .)١(ٍ إنه استخلف عىل املدينة حينئذ عثامن بن عفان:ل اليعقويبا قً:أوال
 مع ال يرىض حتى أن يسافرإذا كان » عليه السالم«ً أن عليا : تقدم:ًثانيا

، رغم حماولته ذلك، وال يرىض بأن يتوىل حرب الفرس بالقادسية، عمر
 ! فكيف يرىض بتويل املدينة يف غياب عمر؟

ً أن ذلك يتضمن نوعا من اإلعرتاف برشعية حكومة :توليه هلافإن 

                                     
 ٢ج) ط دار صادر( و ١٣٥ ص٢ج)  هـ١٣٩٤ط سنة (تاريخ اليعقويب ) ١(

 .١٤٧ص
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ًومل يكن عيل ليسجل ذلك عىل نفسه، فإنه كان حريصا عىل اجلهر . عمر
ًبإستمرار بعدم مرشوعية خالفتهم تلميحا وترصحيا ً. 

ً أن ذلك يتضمن إنقاصا من قدره، وتصغريا لشأنه، :كام أنه كان يعرف ً
، وأكفأوا إنائي، بقريش، فإهنم قطعوا رمحياللهم عليك : وهو الذي يقول

 .)١(روا عظيم منزلتيَّوصغ
َّمتى اعرتض الريب يف «:وقال يف اخلطبة الشقشقية عن أهل الشورى ِ 

 .)٢(!؟» حتى رصت أقرن إىل هذه النظائر،مع األول منهم
عىل » عليه السالم«ً أنه مل يستخلف عليا : إن كالم عمر يشري إىل:ًثالثا
يف األمور » عليه السالم«ل هو قد أمر الناس بأن يرجعوا إىل عيل املدينة، ب

 : املشكلة، حيث قال هلم
 حزبكم أمر إذاهذا عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه باملدينة، فانظروا و«

                                     
مستدرك هنج (مصباح البالغة  و٨٥ ص٢ج )برشح عبده(هنج البالغة : راجع) ١(

 ٧٦٧ و ٥٧٠ ص٢ وج٣٠٨ ص١جلثقفي لالغارات  و١٧٥ ص٤ج) البالغة
بحار  و١٨٦ و ١٧٢صلشريازي لكتاب األربعني  و٤١٦صاملسرتشد و

النص  و٣٩٠صاملراجعات  و٥٦٩ ص٣٣ وج٦٠٥ ص٢٩جار األنو
 للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٣٢٧ ص٦جهنج السعادة  و٤٤٤صواإلجتهاد 

 )حتقيق الزيني(مامة والسياسة اإل و٣٠٥ ص٩ وج٩٦ ص٦ وج١٠٣ ص٤ج
 .١٧٦ ص١ج) حتقيق الشريي( و ١٣٤ ص١ج

 .٣٠ ص١ج) برشح عبده(هنج البالغة ) ٢(
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  .)١(».. يف أموركم واحتكموا إليه،عليكم به
 وأما.. فلو كان قد واله عليهم، فإهنم سريجعون إليه يف مجيع أمورهم

األمور التي تنزل هبم، فإن وايل املدينة سوف يتصدى هلا بصورة طبيعية، 
 الناجعة، لولوهذا من أوليات ما يطلب منه، وجيب عليه مواجهته باحل

 ..والعالجات الصحيحة
عىل ال يتناىف مع تولية عثامن » عليه السالم«فام أمرهم به عمر جتاه عيل 

كام يعلم .. ًحالل املشاكل هلم مجيعا» عليه السالم«وقد كان عيل .. املدينة
 .باملراجعة

  :أمني األمة
وأما توصيف عمر بن اخلطاب أليب عبيدة بأنه أمني األمة، فنالحظ 

 »صىل اهللا عليه وآله« عن النبي ا أن هذا التوصيف، وإن كانوا قد روو:عليه
 .)٢( هذه األمة أبو عبيدة ابن اجلراحلكل أمة أمني وأمني: أنه قال

                                     
 .٢٢٥ ص١ج) ط دار األضواء( و ٢٩٣ ص١الفتوح البن أعثم ج) ١(

 و ٢٨ ص١ ج)حتقيق الزيني( و ٢٢اإلمامة والسياسة ص و٣٦٢ ص٥جالغدير ) ٢(
الوضاعون وأحاديثهم  و٨٧٦ ص٢ وأعالم النساء ج٤١ ص١ج )حتقيق الشريي(

 و ١٨٤ و ١٧٥ ص٣محد جأمسند  و١٦٨ ص٦جنيل األوطار :  وراجع.٤٧٦ص
 ٧جصحيح مسلم  و١٢٠ ص٥ جصحيح البخاري و٩٠ ص٤ وج٢٨١ و ٢٤٥
لنسائي لفضائل الصحابة  و٣٣١ و ٣٣٠ و ٣١٦ ص٥جسنن الرتمذي  و١٣٠ص
= ربى ـالسنن الك و٥٣٥ و٤٤٢ و٢٦٧ ص٣جللحاكم املستدرك  و٤١ و ٣٠ص
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 ١٦جعمدة القاري  و٣٤٨ ص٩ججممع الزوائد  و٢١٠ ص٦لبيهقي جل= 
سائي لنلالسنن الكربى  و١٧٨ ص١٠جحتفة األحوذي  و٢٨ ص١٨ وج٢٣٨ص
 ١٤١ ص١٠ وج١٩٧ ص٥ج و١٩٨ ص١جمسند أيب يعىل  و٦٧ و ٥٧ ص٥ج
املعجم األوسط  و٢٣٨ و ٨٦ ص١٦ وج٤٦٢ ص١٥جصحيح ابن حبان و
معرفة علوم  و١١٠ ص٤جلطرباين لاملعجم الكبري  و٢٩٩ و ٦٨ ص٦جلطرباين ل

 ١جستيعاب اإل و١٧٩ ص٥جمعرفة السنن واآلثار  و٢٥٤صلحاكم لاحلديث 
 ٣٦٨ و ٣٣٩ ص١جلسيوطي لاجلامع الصغري  و١٧١١ ص٤ وج٦٨ و ١٦ص

 ١٣ وج٧١٤ و ٧١٣ و ٦٤٣ و ٦٤١ ص١١ وج٧٣٨ و ٦١٨ ص٥كنز العامل جو
 ١جكشف اخلفاء  و٥٧٢ ص٣ وج٦٤٣ ص٢جفيض القدير  و٢٥٨ و ٢٠٦ص
 ١ جلقرآن العظيمتفسري ا و٢٠٧ ص٤جتفسري البغوي  و١٩٩ و ١٠٨ص
 ٣جء العقييل ضعفا و٤١١ ص٣جبن سعد ال الطبقات الكربى  و٣٧٧ص
 ٦ وج٢٠ ص٥جبن عدي الالكامل  و٢٧صمشاهري علامء األمصار  و١٠٧ص
 ٨ وج٢٩١ ص٧جتاريخ بغداد  و٥٥ ص٤جطبقات املحدثني بأصبهان  و٧٧ص
 و ٣١٠ ص١٩ وج٢٤١ ص١٦ وج٢١٠ ص١١جتاريخ مدينة دمشق  و٩٠ص
 و ٤٦٣ و ٤٦١ و ٤٦٠ و ٤٥٨ و ٤٥٦ و ٤٥٥ و ٤٥٣ و ٤٤١ ص٢٥  وج٣١١
 ٤٤ وج٩٥ ص٣٩ وج١٥١ ص٣٦ وج٢٧٣ ص٣٠ وج٤٧٤ و ٤٦٥ و ٤٦٤
 ١ج أسد الغابة  و٢٤٤ ص٦٥ وج٤٠١ و ٤٠٠ و ٣٩٩ ص٥٨ وج١٣٧ص
 ١ جسري أعالم النبالء و٥٦ ص١٤جهتذيب الكامل  و٨٦ و ٨٥ ص٣ج  و٤٩ص
=  ٢٢٥ ص٧ وج٤٧٥ ص٣جة ـابـاإلص و٤٧٥ و ٤٧٤ ص٤ وج١٢ و ١١ص
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 :صىل اهللا عليه وآله« نطمئن لصدوره عنه دا ال نكاولكنن
ال ختلو من مغمز، املتضمنة هلذا الوصف ن أسانيد األحاديث إ ً:فأوال

، ورشب »عليه السالم« أو بالعداء لعيل ،من حيث اهتام الرواة بالتدليس
 .املسكرات، واإلختالط، وبالكذب وغري ذلك

ً فإن أبا عبيدة مل يكن أمينا  إن احلديث مردود من حيث املضمون،:ًثانيا
من املوقع » عليه السالم«قد عمل عىل إقصاء عيل ف ،يف كثري من أحواله

يف غدير » صىل اهللا عليه وآله«الذي جعله اهللا تعاىل له، ونصبه فيه رسول اهللا 
، فهو مل حيفظ »عليها السالم«خم، وكان من املهامجني لبيت فاطمة الزهراء 

  لهبيعتهبظ ما عهد اهللا ورسوله به إىل األمة، وال وىف وديعة النبي، وال حف
 ..يف يوم الغدير

 : وهناك مفردات كثرية تدخل يف هذا السياق، مثل
ر كتاب ِظهُمل ي عزل عمر خلالد عن إمارة اجليش، حيث  كتامنه خرب ـ١

                                     
لجاحظ للعثامنية ا و١٦٤ ص١جفتوح الشام  و٢٤٧بن قتيبة صالاملعارف و= 
 ١جذكر أخبار إصبهان  و٨٨٦ و ٨٨١ ص٣جبن شبة التاريخ املدينة  و٢٣٣ص
 ١٢٢ ص٦جالوايف بالوفيات  و٥٥ ص٤جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٣١٠ص
 ٧ وج٣٧٧ و ٣٦٩ ص٥البداية والنهاية ج و٣٢٩ ص١٦ وج١٦٢ ص١٣وج
 كتاب  و٧٢ ص١٤ وج٣٦٧ و ٣٦٥ ص٩جإمتاع األسامع  و٢٢٨ و ١٢٩ص
سبل  و٦٨٢ ص٤جبن كثري الالسرية النبوية  و٣٢٥ ص٢جبن أعثم الح الفتو

 .٣٤٢ و ٣٣٣ و ٢٤١ ص١١جاهلدى والرشاد 
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عبيدة مل مرة، وأبو إل وكان خالد عىل عادته يف ا.عمر له حتى فتحت دمشق
 .)١( عىل يد خالد، وكتب الكتاب باسمهةاحلص املتفه، وجر يصيل خليزل
ً وكتم أيضا خرب عزل خالد عنه مرة أخرى، ومل يبلغه كتاب عمر،  ـ٢

حتى إذا طال عىل عمر أن يقدم كتب إليه مرة أخرى باإلقبال، فعاتب خالد 
 .)٢(ًأبا عبيدة عىل كتامنه أمرا كان حيب أن يعلمه

يف إجراء احلد عىل أيب جندل بن سهيل، عبيدة هتاون أبا  ثم إن  ـ٣
رغم تأكيد ـ وسمح .  ملا رشبوا اخلمر،زورأل اورضار بن اخلطاب، وأيب

قبل جلدهم،  ، فقتل منهم أبو األزور،والبأن يقاتعليه بجلدهم ـ عمر 
 .)٣(جلد اإلثنني اآلخرينوبعد ذلك 

                                     
 ٦٢٣ ص٢ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٤٣٥ ص٣ريخ األمم وامللوك جتا: راجع) ١(

 ١١١ ص٢جتاريخ مدينة دمشق و ١٢٤ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم و
 .٢٠٢ ص٢جبن حبان الالثقات و

تاريخ و١٦٧ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٦٦ ص٤جمم وامللوك تاريخ األ )٢(
 .٢٦٦ ص١٦جمدينة دمشق 

هبامش (واإلستيعاب  ٩ ص٧ج) ط دار الكتب العلمية(و  ٥ ص٤اإلصابة ج) ٣(
وأسد  ١٦٢٢ و ١٥٩٦ ص٤ج) ط دار اجليل(و  ٣٥ و ٣٤ ص٤ج) اإلصابة
 ٩جلبيهقي لالسنن الكربى و ٥٠٠ ص٥ وكنز العامل ج١٦٠ ص٥الغابة ج

 ٤٧ ص٧جمعرفة السنن واآلثار  و٢٤٤ ص٩جلصنعاين لاملصنف  و١٠٥ص
 .٣٠٣ ص٢٥ وج٣٩٠ ص٢٤جتاريخ مدينة دمشق و
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 حبيلض العهد مع أهل محص، لكن رشأنه أراد نق: ًوزعموا أيضا  ـ٤
 .)١(مل يرض ذلك بن حسنة
حيث أوصاه » صىل اهللا عليه وآله« إنه ندم عىل خمالفته رسول اهللا  ـ٥

يكون له من الدواب أكثر من ال أن ال يزيد من اخلدم عىل ثالثة، وأن 
 .)٢(ًوها هو قد امتأل بيته رقيقا، وامتأل مربطه من الدواب واخليل.. ثالث
 ،، وأيب ذررأمانة من سلامن وعام إن أبا عبيدة مل يكن أكثر :ًثالثا
 فكيف بأمري املؤمنني واحلسن  بل من الظلم قياسه هبؤالء،واملقداد،

 فكيف إذا قلنا بام يقوله بعض العلامء، من أنه !؟»عليهم السالم«واحلسني 
ًكان أمينا للخونة، وأنه قد خان اهللا ورسوله، وخان أمانته فيام فعله يف 

هبذا » صىل اهللا عليه وآله«صه خي فلامذا . أهلهالسقيفة، حيث زو األمر عن
 !الوسام دوهنم؟

 ..إذا كان قد خان األمانة
كبري  حسب اعتقاد فريق ،كام أنه مل يكن أعظم أمانة من أيب بكر وعمر

                                     
 وروضة ،فتوح الشام للواقدي و١٧٦ ص١جبن أعثم الكتاب الفتوح : راجع) ١(

 . وروضة األحباب،الصفا

 ٤ والرياض النرضة ج١٩٦ ص١ ومسند أمحد ج٢١٧ ص١٣كنز العامل ج) ٢(
مسند  و٥٥صالزهد وصفة الزاهدين  و٢٥٣ ص١٠جمع الزوائد جم و٣٥٣ص

سري أعالم النبالء  و٤٧٩ ص٢٥جتاريخ مدينة دمشق  و١٢٥ ص٢جالشاميني 
 .١٣ ص١ج
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 .من املسلمني
 فهل ائتمنه رسول اهللا !ً أن يكون أبو عبيدة أمينا لألمة؟ ما معنى:ًرابعا

 !  أرسار ترتبط هبا؟عىل» صىل اهللا عليه وآله«
 !  وائتمنته عليها؟،أم أن األمة جعلت عند أيب عبيدة أمورها الثمينة

 !ده فيؤدهيا؟أم أن ودائع الناس كانت توضع عن
كام مل نجد ما يشري إىل .. إننا مل نجد ما يدل عىل الفرضني األولني

 ..ًحدوث الفرض األخري أصال
إنه ال يصحح اعتباره وحتى لو وجد يشء من هذا الفرض األخري، ف

بل هو أمني ألفراد معدودين عاشوا يف املدينة، وليس .. ًأمينا لألمة بأرسها
ًفضال عن أن يكون أمينا لألحياء واألموات. ًأمينا ألحد يف خارجها  ومن مل ً

 ..يولد من أهل املدينة وغريها
ًأنه كان أمينا للسلطة التي تشارك هو وإياها يف غصب : واحلقيقة هي

 !!.فمنحوه هذا الوسام عىل سبيل املكافأة.. الفة من صاحبها الرشعياخل
من النبي   بالنسبة حلديث طلب أهل نجران يف حديث املباهلة:ًخامسا

ًأن يرسل معهم أمينا، فأرسل إليهم أبا عبيدة واصفا » صىل اهللا عليه وآله« ً
 :نقول..  أمنيإياه بأنه أمني حق

صىل اهللا « الصحيح من سرية النبي :ابناقد حتدثنا عن هذا األمر يف كت
 .. ، فلرياجع)الطبعة اخلامسة(من أواخر اجلزء الثامن والعرشين » عليه وآله

صىل « إنه ال معنى لطلب النجرانيني الرجل األمني من النبي :وقلنا فيه
 ..إذ ال مربر الشرتاط األمانة منهم.. »اهللا عليه وآله
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 .. هو الذي ذهب إليهم» عليه السالم«ً إن عليا :وقلنا
 .. ً إن أبا عبيدة مل يكن أمينا:وقلنا
 ..وقلنا.. وقلنا
طلق عليه أقد » صىل اهللا عليه وآله« هناك ما يدل عىل أن النبي :ًسادسا

حني كتب نفر من وذلك  ليؤكد فيه معنى اخليانة،» أمني هذه األمة« :أنه
عليه  «ًنوا عليا تعاقدوا فيها عىل أن ال يمك،قريش صحيفة فيام بينهم

 أليب ه بل يكون من بعد،»صىل اهللا عليه وآله« من األمر بعد النبي »السالم
 : هم،ً وشهد بذلك أربعة وثالثون رجال.عبيدة وساملأيب بكر وعمر، و

 .  آخرً وعرشون رجال،أربعة عرش أصحاب العقبة
وكانت الصحيفة . وائتمنوه عليها ،واستودعوا الصحيفة أبا عبيدة

 . عيد بن العاصبخط س
أيب يف صالة الصبح إىل » صىل اهللا عليه وآله«وحينئذ التفت النبي 

 : ثم تال!!.بخ بخ، من مثلك وقد أصبحت أمني هذه األمة:  وقال له،عبيدة
َفويل هلم مما كتبت أيدهيم وويل هلم مما يكسبون{ َّ َُّ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ْ ْ ْ َُْ ٌُ ٌِ َ ْ َ َ َ{)٢(»)١(. 

                                     
 . من سورة البقرة٧٩اآلية ) ١(

، واإلقبال ١٣٧وكشف اليقني ص ١٠٥ ـ ١٠٠ ص٢٨بحار األنوار ج: راجع )٢(
الرصاط : وراجع.  والطي عن كتاب النرش٤٥٩ ـ ٤٥٤للسيد ابن طاووس ص

 و ٧٨صلتسرتي لالصوارم املهرقة  و١٥١ و ١٥٠ ص٣املستقيم للبيايض ج
 .٣٠٢صالدرجات الرفيعة  و٨٨
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يقول يف » عليه السالم« سمع أبا احلسن  أنه:وروى سليامن اجلعفري
َإذ يبيتون ما ال يرىض{: قول اهللا تعاىل ْ َ َ ِّ َُ َ ُ َ ْ  وأبو عبيدة ، وفالن،، هم فالن)١(}ِ

 .)٢(اجلراح
  :×مشورة علي 
ما تضمنت عىل عمر » عليه السالم«مشورة عيل  أن :قد ظهر مما تقدم

عدوه يف  طموح ونزعات اخلليفة كشخص، وهو العز له، ورؤيته يريض
وما يوجب القوة والعظمة مللكه من خالل شعور .. موضع الذل والصغار

 ..املسلمني بقيمة اإلنجاز والفتح الذي حيصل هلم
كام أن فيها ما يرتبط بالصالح العام، من حيث إنه من موجبات حفظ 

وتأكيد شوكتهم، وظهور قوهتم وعزهم، وتسجيل نرص . نفوس املسلمني
 .حاسم هلم

ان يريد اآلخرة، وحقق رشوطها، فإنه يكون من أسباب وأما من ك
 .اكتسابه الثواب اجلزيل، والفوز بالنعيم املقيم، واألجر العظيم

 

                                     
 . من سورة النساء١٠٨اآلية ) ١(

 و ٢١٦ ص٣٠جبحار األنوار  و١٠٦صلحيل لاملحترض  و٣٣٤ ص٨الكايف ج) ٢(
ر الثقلني نو و٤٩٨ و ٣٩٨ ص١جالصايف  و٢٧٥ ص١جتفسري العيايش  و٢٧١
 . ٦١٧ ص٢جكنز الدقائق  و٥٤٩ و ٥٤٨ ص١ج
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  :الفصل الرابع
 

   واملسري إىل نهاوند×علي 
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  :يشري يف أمر نهاوند ×علي 
 : قال يف هنج البالغة

لعمر بن اخلطاب، وقد استشاره يف غزو » السالمعليه «ومن كالم له «
 :»الفرس بنفسه

 وهو دين اهللا ،إن هذا األمر مل يكن نرصه وال خذالنه بكثرة وال قلة«
ّالذي أظهره، وجنده الذي أعده وأمده  .حتى بلغ ما بلغ، وطلع حيثام طلع. ّ

 . واهللا منجز وعده، ونارص جنده،ونحن عىل موعود من اهللا
 جيمعه ويضمه، فإذا انقطع باألمر مكان النظام من اخلرز،ومكان القيم 

 ..ًالنظام تفرق اخلرز، وذهب ثم مل جيتمع بحذافريه أبدا
ًوالعرب اليوم، وإن كانوا قليال، فهم كثريون باإلسالم، عزيزون 
ِباإلجتامع، فكن قطبا، واستدر الرحى بالعرب، وأصلهم دونك نار  ْ َ ً

ألرض انتقضت عليك العرب من احلرب، فإنك إن شخصت من هذه ا
حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك مما . أطرافها وأقطارها

 .بني يديك
 هذا أصل العرب، فإذا :ًوا إليك غدا يقولواإن األعاجم إن ينظر

َد لكلبهم عليـون ذلك أشـاسرتحتم، فيك) اقتطعموه(قطعتموه  ك، ـَ
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 .وطمعهم فيك
نا مل نكن نقاتل فيام مىض بالكثرة، وإنام وأما ما ذكرت من عددهم، فإ

 .)١(»كنا نقاتل بالنرص واملعونة
وهذا النص مذكور يف سائر املصادر مع بعض اختالف، وتقديم 

 .وتأخري
 ،تفصيل القصة حسب نص ابن أعثم والطربيهنا نذكر نحن و
 :فنقول

  :نص ابن أعثم
ه فيها ربلتي خيذكر ابن أعثم رسالة عامر بن يارس إىل عمر بن اخلطاب، ا

قد «: بأمر الفرس، وجتمعهم عليهم من كل حدب وصوب، وقال
قوا عىل أهنم ، وتواث وتواصلوا، وتكاتبوا،تعاقدوا، وحتالفوا، وتعاهدوا

 ..»خيرجوننا من أرضنا، ويأتونكم من بعدنا
 :إىل أن قال

فإين أخربك يا أمري املؤمنني أهنم قد قتلوا كل من كان منا يف مدهنم، «
 تقاربوا مما كنا فتحناه من أرضهم، وقد عزموا أن يقصدوا املدائن، وقد

                                     
 ١٩٣ ص٤٠جبحار األنوار  و٣٠ـ  ٢٩ ص٢ج )برشح عبده(هنج البالغة  )١(

تفسري  و١٦٠ ص١٥جامليزان  و٩٥ ص٩ج للمعتزيلرشح هنج البالغة و
 .٢٠٧ ص١٨جاآللويس 
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 .ويصريوا منها إىل الكوفة
 وما أتانا من أمرهم وخربهم، وكتبت هذا ،هالنا ذلكـ واهللا ـ وقد 

 .» وعىل األمور يدلنا،الكتاب إىل أمري املؤمنني ليكون هو الذي يرشدنا
 وقرأه وفهم ما ، اخلطابفلام ورد الكتاب عىل عمر بن «:إىل أن قال

 . والنفضة حتى سمع املسلمون أطيط أرضاسه، وقعت عليه الرعدة،فيه
 أين املهاجرون :ينادي وجعل ،ثم قام عن موضعه حتى دخل املسجد

 . وأعينوين أعانكم اهللا،أال فاجتمعوا رمحكم اهللا! ؟رواألنصا
د  فأقبل إليه الناس من كل جانب، حتى إذا علم أن الناس ق:قال

صىل اهللا عليه « وثب إىل منرب رسول اهللا ،اجتمعوا وتكاملوا يف املسجد
 وإنه لريعد من شدة غضبه عىل الفرس، فحمد ،ً فاستوى عليه قائام،»وآله

 ثم ،»صىل اهللا عليه وآله« وصىل عىل نبيه حممد ، وأثنى عليه،اهللا عز وجل
 :قال

 . من العراق فاستمعوا ما ورد عيل،هذا يوم غم وحزن! أهيا الناس
  وما ذاك يا أمري املؤمنني؟:فقالوا
 وقد . وأهواؤها، وملوكها، إن الفرس أمم خمتلفة أسامؤها:فقال

 . وقتلوا من يف أرضهم من رجالنا، فتحزبوا علينا،نفخهم الشيطان نفخة
وهذا كتاب عامر بن يارس من الكوفة خيربين بأهنم قد اجتمعوا بأرض 

 وخانقني ، وقد رسبوا عسكرهم إىل حلوان.هناوند يف مخسني ومائة ألف
وجلوالء، وليست هلم مهة إال املدائن والكوفة، ولئن وصلوا إىل ذلك فإهنا 

 . وثلمة ال تسد أبدا، وهذا يوم له ما بعده من األيام،بلية عىل االسالم
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 ً،أشريوا عيل رمحكم اهللا، فإين قد رأيت رأيا! فاهللا اهللا يا معرش املسلمني
 ألنكم رشكائي يف ،حب أن ال أقدم عليه إال بمشورة منكمغري أين أ

 .املحبوب واملكروه
 وتكلم طلحة بن عبيد ، وكان أول من وثب عىل عمر بن اخلطاب:قال
 ،إنك بحمد اهللا رجل قد حنكته الدهور! يا أمري املؤمنني: اهللا فقال

 وراضته التجارب يف مجيع املقانب، فلم ينكشف لك ،وأحكمته األمور
 وامحلنا ،ي إال عن رىض، وأنت مبارك االمر ميمون النقيبة، فنفذنا ننفذرأ

 . وادعنا نجب،نركب
إن اهللا تبارك ! يا أمري املؤمنني:  ثم وثب الزبري بن العوام فقال:قال

 وكهفا للمسلمني، فليس منا أحد له مثل ،وتعاىل قد جعلك عزا للدين
، فمد اهللا يف عمرك المة  إال من كان من قبلك، وال مثل مناقبك،فضائلك

 !»صىل اهللا عليه وآله«نبيك حممد 
 ، فأنت باملشورة أبرص من كل من يف املسجد، فاعمل برأيك،وبعد

 .فرأيك أفضل، ومرنا بأمرك فها نحن بني يديك
 . أريد غري هذين الرأيني:فقال عمر
إن ! يا أمري املؤمنني:  فوثب عبد الرمحن بن عوف الزهري فقال:قال

كلم يتكلم برأيه، ورأيك أفضل من رأينا، ملا قد فضلك اهللا عز وجل كل مت
علينا، وأجرى عىل يديك من موعود ربنا، فاعمل برأيك واعتمد عىل 

 ونحن معك، فإن . ورس إىل أعداء اهللا بنفسك. وتوكل عىل رازقك،خالقك
 . كام عودك من فضله وإحسانه،اهللا عز وجل نارصك بعزه وسلطانه
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 .يد غري هذا الرأي أر:فقال عمر
إنك قد علمت وعلمنا !  يا أمري املؤمنني: فقال،فتكلم عثامن بن عفان

صىل اهللا «أنا كنا بأمجعنا عىل شفا حفرة من النار فأنقذنا اهللا منها بنبيه حممد 
 وقد »صىل اهللا عليه وآله«، وقد اختارك لنا خليفة نبينا حممد »عليه وآله

 .فر عنك األرشارنو ، وخافك الكفار،رضيك األخيار
 بجميع من ،وأنا أشري عليك أن تسري أنت بنفسك إىل هؤالء الفجار

 . وتستأصل جرثومتهم، فتحصد شوكتهم،معك من املهاجرين واألنصار
 وليس باملدينة خيل وال ، وكيف أسري أنا بنفيس إىل عدوي:فقال عمر

 . فإنام هم متفرقون يف مجيع األمصار،رجل
 ولكني أرى أن تكتب إىل أهل !ا أمري املؤمنني صدقت ي:فقال عثامن

 فيقبلوا عليك من شامهم، وإىل أهل اليمن فيقبلوا إليك من يمنهم، ،الشام
 البرصة والكوفة، : مكة واملدينة إىل أهل املرصين:ثم تسري بأهل احلرمني
 واخليل ، وجيش كبري، فتلقى عدوك باحلد واحلديد،فتكون يف مجع كثري

 . واجلنود
هذا أيضا رأي ليس يأخذ بالقلب، أريد غري هذا :  فقال عمر:قال

 .الرأي
 . فسكت الناس:قال

 مل ال تشري ! يا أبا احلسن: فقال»عليه السالم«والتفت عمر إىل عيل 
  !؟بيشء كام أشار غريك

 إنك قد علمت أن اهللا !يا أمري املؤمنني: »عليه السالم« فقال عيل :قال
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 وال له ، وليس معه ثان،»صىل اهللا عليه وآله«دا تبارك وتعاىل بعث نبيه حمم
 وال له من عدوه مانع، ثم لطف تبارك وتعاىل بحوله ،يف األرض من نارص

 فجعل له أعوانا أعز هبم دينه، وشد أزره، وشيد هبم أمره، ،وقوته وطوله
 وأرى موازريه ونارصيه من . وشيطان مريد،وقصم هبم كل جبار عنيد

 . وقرت به أعينهم، األعداء ما دام به رسورهمالفتوح والظهور عىل
 ، والظفر،وقد تكفل اهللا تبارك وتعاىل ألهل هذا الدين بالنرص

 هو الذي ينرصهم اليوم ، والذي نرصهم مع نبيهم وهم قليلون.واالعزاز
 .إذ هم كثريون

لك اهللا عز َّ وأيمنهم نقيبة، وقد مح، فإنك أفضل أصحابك رأيا،وبعد
 ودين احلق ليظهره عىل ، فهو الذي يوفقك للصواب،وجل أمر رعيتك

الدين كله ولو كره املرشكون، فأبرش بنرص اهللا عز وجل الذي وعدك، وكن 
 . فإنه ال خيلف امليعاد،عىل ثقة من ربك

وبعد فقد رأيت قوما أشاروا عليك بمشورة بعد مشورة فلم تقبل 
ن كل مشري إنام  ومل يأخذ بقلبك يشء مما أشاروا به عليك، ال،ذلك منهم

 .يشري بام يدركه عقله
لوا إليك من شامهم ِبْقُ إن كتبت إىل الشام أن ي،مك يا أمري املؤمننيلوع

 وهيدم ، فيغري عىل بالدهم،مل تأمن من أن يأيت هرقل يف مجيع النرصانية
 . ويسبي نساءهم وذريتهم، ويأخذ أمواهلم، ويقتل رجاهلم،مساجدهم

 أغارت احلبشة أيضا ،أن يقبلوا من يمنهموإن كتبت إىل أهل اليمن 
 . وأوالدهم، وأمواهلم،عىل ديارهم ونسائهم
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 ثم ،وإن رست بنفسك مع أهل مكة واملدينة إىل أهل البرصة والكوفة
 انتقضت عليك األرض من أقطارها وأطرافها، ،قصدت هبم قصد عدوك

 .قصدهحتى إنك تريد بأن يكون من خلفته وراءك أهم إليك مما تريد أن ت
 وال كهف يلجؤون إليه، وليس بعدك ،وال يكون للمسلمني كانفة تكنفهم

 . إذ كنت أنت الغاية واملفزع وامللجأ،مرجع وال موئل
 وأرعب لقلوهبم، ، فإنه أهيب لك يف عدوك،فأقم باملدينة وال تربحها

إن ملك العرب : فإنك متى غزوت األعاجم بنفسك يقول بعضهم لبعض
لقلة أتباعه وأنصاره، فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك  ،قد غزانا بنفسه

 وابعث من يكفيك هذا االمر ،وعىل املسلمني، فأقم بمكانك الذي أنت فيه
 . والسالم
 وقد اجتمعت ،فام احليلة يف ذلك! يا أبا احلسن:  فقال عمر:قال

 يريدون استئصال ،األعاجم عن بكرة أبيها بنهاوند يف مخسني ومائة ألف
 !؟املسلمني
احليلة أن تبعث إليهم : »عليه السالم« فقال له عيل بن أيب طالب :قال

 وأعرف ، فإنك أبرص بجندك، قد عرفته بالبأس والشدة،رجال جمربا
 واستنرصه للمسلمني، فإن استنصاره ، وتوكل عليه، واستعن باهللا،برجالك

 حتب هلم خري من فئة عظيمة متدهم هبا، فإن أظفر اهللا املسلمني فذلك الذي
أن تكون ردءا للمسلمني ـ  وأعوذ باهللا من ذلك  ـوتريد، وإن يكن األخرى

 . وفئة ينحازون إليها،وكهفا يلجؤون إليه
 ولكني أحببت أن يكون !نعم ما قلت يا أبا احلسن:  فقال له عمر:قال
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 فإهنم ،أهل البرصة وأهل الكوفة هم الذين يتولون حرب هؤالء األعاجم
 .  ومارسوهم يف غري موطن،ربوهم وج،قد ذاقوا حرهبم

 إن أحببت ذلك فاكتب إىل أهل البرصة أن :»عليه السالم«فقال له عيل 
 : يفرتقوا عىل ثالث فرق

 . يدفعون عن حريمهم، فيكونوا حرسا هلم،فرقة تقيم يف ديارهم
 لكيال ، يعمروهنا باالذان والصالة،والفرقة الثانية يقيمون يف املساجد

 . لكيال ينتقضوا عليك،أخذون اجلزية من أهل العهد وي،يعطل الصالة
 .والفرقة الثالثة يسريون إىل إخواهنم من أهل الكوفة

 .ويصنع أهل الكوفة أيضا كصنع أهل البرصة
 ، فإن اهللا عز وجل نارصهم عليهم،ثم جيتمعون ويسريون إىل عدوهم

 ،روح اهللا إنه ال ييأس من ،ومظفرهم هبم، فثق باهللا وال تيأس من روح اهللا
 . إال القوم الكافرون

 ومشورته أقبل عىل ،»عليه السالم« فلام سمع عمر مقالة عيل :قال
 : الناس وقال
!  عجزتم كلكم عن آخركم أن تقولوا كام قال أبو احلسن، واهللا!وحيكم

 .لقد كان رأيه رأيي الذي رأيته يف نفيس
 عيل اآلن  فأرش! يا أبا احلسن:ثم أقبل عليه عمر بن اخلطاب فقال

 وأستكفيه من هؤالء ،برجل ترتضيه ويرتضيه املسلمون أجعله أمريا
 .الفرس
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 . قد أصبته:»عليه السالم«فقال عيل 
 !؟ ومن هو:قال عمر
 .ن املزينَّ النعامن بن مقر:قال

 .)١( وما هلا من سواه! أصبت يا أبا احلسن:فقال عمر ومجيع املسلمني
 مقرن املزين يوليه ذلك وفق ما ثم ذكر أن عمر كتب إىل النعامن بن

 .به عليه» عليه السالم«أشار عيل 
  :نص الطربي

 : وذكر الطربي أن عمر قال للصحابة
 حتى أنزل منزال ، ومن قدرت عليه،أفمن الرأي أن أسري فيمن قبيل

 حتى يفتح اهللا ًا ثم أكون هلم ردء، فأستنفرهم،واسطا بني هذين املرصين
 ،ن فتح اهللا عليهم أن أرضهبم عليهم يف بالدهم فإ، ويقىض ما أحب،عليهم

 !.؟وليتنازعوا ملكهم
 ،والزبري بن العوام، )عبيد اهللا(فقام عثامن بن عفان وطلحة بن عبد اهللا 

وعبد الرمحن بن عوف يف رجال من أهل الرأي من أصحاب رسول اهللا 
 يغيبن  ولكن ال. ال نرى ذلك: فقالوا،ً فتكلموا كالما»وآلهصىل اهللا عليه «

  .عنهم رأيك وأثرك
 ومن قد فض . وفرساهنم وأعالمهم، بإزائهم وجوه العرب:وقالوا

                                     
 .٢٩٥ ـ ٢٩٠ ص٢ج) ط دار األضواء(و  ٤٠ ـ ٣٤ ص٢الفتوح البن أعثم ج) ١(
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 وإنام . وبارش من حروهبم ما هو أعظم من هذه، وقتل ملوكهم،مجوعهم
 . وادع هلم، واندب إليهم، فأذن هلم،استأذنوك ومل يسترصخوك

  .هوكان الذي ينتقد له الرأي إذا عرض عليه العباس ريض اهللا عن
 عن ، عن محزة عن أيب محزة، عن سيف،عن شعيب )كتب إيل الرسي(

  : قال،أيب طعمة
 أصاب القوم يا أمري : فقال»عليه السالم «فقام عيل بن أيب طالب

 وإن هذا االمر مل يكن نرصه وال ،ب به إليكِتُ وفهموا ما ك،املؤمنني الرأي
 وأيده ،جنده الذي أعز و، وإنام هو دينه الذي أظهر،خذالنه لكثرة وال قلة

 ، واهللا منجز وعده، فنحن عىل موعود من اهللا،باملالئكة حتى بلغ ما بلغ
 فإن ، جيمعه ويمسكه، ومكانك منهم مكان النظام من اخلرز.ونارص جنده

 .. ثم مل جيتمع بحذافريه أبدا،انحل تفرق ما فيه وذهب
 واكتب ، فأقم، فهم كثري عزيز باالسالمًوالعرب اليوم وإن كانوا قليال

 ومن مل حيفل بمن هو أمجع ، فهم أعالم العرب ورؤساؤهم،إىل أهل الكوفة
 . وليقم الثلث، فليأهتم الثلثان،وأحد وأجد من هؤالء

 .واكتب إىل أهل البرصة أن يمدوهم ببعض من عندهم
 يا أمري : وقام سعد فقال، وأعجبه ذلك منهم،فرس عمر بحسن رأهيم

 .هنم إنام مجعوا لنقمة خفض عليك فإ،املؤمنني
 ملا : عن أيب بكر اهلذيل قال، عن سيف،عن شعيب) كتب إيل الرسي(

 ، وال تطيلوا، أوجزوا يف القول:شارهم وقالت واس،أخربهم عمر اخلرب
 . تكلموا، واعلموا أن هذا يوم له ما بعده من األيام.فتفشغ بكم األمور
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ا يقرره عمر، وأن عمر فأعرب عن انقياده مل( .فقام طلحة ابن عبيد اهللا
 ).هو صاحب الرأي
 فقام عثامن ، فتكلموا، إن هذا يوم له ما بعده من األيام:فعاد عمر فقال

م ا أرى يا أمري املؤمنني أن تكتب إىل أهل الش:ابن عفان فتشهد وقال
 ثم تسري ، وتكتب إىل أهل اليمن فيسريوا من يمنهم،مهمافيسريوا من ش

 فتلقى مجع املرشكني ،إىل املرصين الكوفة والبرصةأنت بأهل هذين احلرمني 
 قل يف نفسك ما قد ، فإنك إذا رست بمن معك وعندك،بجمع املسلمني

 . وأكثر، وكنت أعز عزا،تكاثر من عدد القوم
 وال متتنع ، إنك ال تستبقي من نفسك بعد العرب باقية،يا أمري املؤمنني

 ،هذا اليوم له ما بعده من األيام إن . وال تلوذ منها بحريز،من الدنيا بعزيز
 . ثم جلس. وال تغب عنه،فاشهده برأيك وأعوانك

 .صدق عثامن:  فقال املسلمون من كل ناحية:ويف األخبار الطوال(
 !ما تقول أنت يا أبا احلسن؟!  ما تقول؟:»عليه السالم«فقال عمر لعيل 

 .)١(..) إنك إن الخ:فقال
 إن هذا يوم له ما بعده من :فقالفعاد عمر  :وعند الطربي يف نص آخر

 . فتكلموا،األيام
 فإنك إن ، أما بعد يا أمري املؤمنني:فقام عيل بن أيب طالب فقال

 سارت الروم إىل ذرارهيم وإن أشخصت ،أشخصت أهل الشأم من شأمهم
                                     

 .١٣٤صاألخبار الطوال  )١(
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 .أهل اليمن من يمنهم سارت احلبشة إىل ذرارهيم
مني، انتقضت  وإن أشخصت من هبذين احلر:زاد يف نص آخر قوله(

وإنك إن شخصت من هذه  )١()العرب عليك من أطرافها حتى يكون
 حتى يكون ما تدع ،األرض انتقضت عليك األرض من أطرافها وأقطارها
 .وراءك أهم إليك مما بني يديك من العورات والعياالت

 فليتفرقوا فيها ، واكتب إىل أهل البرصة،أقرر هؤالء يف أمصارهم
 ).ًحرسا هلم (قة هلم يف حرمهم وذرارهيم فلتقم فر،ثالث فرق

 .ولتقم فرقة يف أهل عهدهم لئال ينتقضوا عليهم
 .ولترس فرقة إىل إخواهنم بالكوفة مددا هلم

 وأصل ، هذا أمري العرب: قالواًن األعاجم إن ينظروا إليك غداإ
وأمدهم من مل يكن ( وألبتهم عىل نفسك ، فكان ذلك أشد لكلبهم،العرب
 .)٢()يمدهم

 وهو ، فإن اهللا هو أكره ملسريهم منك،وأما ما ذكرت من مسري القوم
 .أقدر عىل تغيري ما يكره

وأما ذكرك كثرة العجم، : يف نص آخر( ،وأما ما ذكرت من عددهم
 ولكنا كنا نقاتل ،فإنا مل نكن نقاتل فيام مىض بالكثرة، )ورهبتك من مجوعهم

                                     
 .٢٠٩ ص١جلمفيد لاإلرشاد  )١(

بحار األنوار و ٤٠٦ ص١جمناقب آل أيب طالب و ٢٠٩ ص١جمفيد للاإلرشاد  )٢(
 .١٦٣ ص٣ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  و٢٥٥ ص٤٠ج
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 .بالنرص
الشام أن يقيم منهم بشامهم الثلثان  اكتب إىل أهل :ويف األخبار الطوال(

 .)١()ويشخص الثلث، وكذلك إىل عامن، وكذلك سائر األمصار والكور
 األرض  لئن شخصت من البلدة لتنتقضن عيل، أجل واهللا:فقال عمر

 ، العرصةّنُ األعاجم ال يفارقَّ ولئن نظرت إيل،من أطرافها وأكنافها
 فإذا اقتطعتموه .ل العرب هذا أص:ّنُ وليقول.وليمدهنم من مل يمدهم

 .)٢(اقتطعتم أصل العرب
 أجل، هذا الرأي، وقد كنت أحب أن أتابع :ويف نص آخر، قال عمر

 . )٣(عليه
ً وجعل يكرر قول أمري املؤمنني وينسقه إعجابا به، :فيد قولهزاد امل

 .)٤( لهًواختيارا

                                     
 .١٠٩ ص١جهنج السعادة و ١٣٥صاألخبار الطوال  )١(

رشح هنج البالغة للمعتزيل : راجع و١٢٦ ـ ١٢٣ ص٤تاريخ األمم وامللوك ج) ٢(
 ـ ٢٠٧ ص١ واإلرشاد للمفيد ج٢٥٣ ص٤٠ وبحار األنوار ج٩٦ ص٩ج

٢١٠.  
 .٢٩ ص٢ج) رشح عبدهب(يف هنج البالغة : »عليه السالم«وكالمه 

بحار األنوار  و٢١٠ ص١ واإلرشاد ج١٠١ ص٩جللمعتزيل رشح هنج البالغة ) ٣(
 .٨ ص٣جالكامل يف التاريخ  و٢٥٥ ص٤٠ج

 .٢٥٥ ص٤٠جبحار األنوار  و٢١٠ ص١جلمفيد لاإلرشاد  )٤(
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 : ونقول
 :العديد من الوقفات، وهي التاليةإن لنا مع ما تقدم 

  :عب القاتلالر
ً هذا املقام مرعوبا خائفا متهالقد بدا عمر بن اخلطاب يف ًا مرتعدا، كلً ً

ـ وإن كان حمبوه . يكاد يموت ويتالشى من نفحة، يطلقها عليه طفل يلعب
ـ حياولون تلطيف العبارات ـ بإستبدال الكلامت ببنات حالتها فيعربون 

تناهي، الذي ال بد أن وما هو ذاك، إنام الضعف امل... ًأحيانا بكلمة غضب
 ..يكون قد ترك أسوأ اآلثار عىل معنويات الناس

وهل هذا هو عمر الذي ! فهل أن يكون هذا هو حاكم املسلمني؟
ته، ويبادر ذاك بام يوجب إذالله ملجرد أنه رآه يلبس َّدرنعرفه يرضب هذا ب

ًثوبا جديدا، ويطلب من النبي مرات ومرات أن يأذن له بقتل هذا أو ذا ك ً
ًحني يرى نفسه حمميا وحمصنا، أم أنه شديد يف املواضع التي يكون فيها  ً

. حييط املسلمون به، ويمنعون من التعدي عليه، ومن الوصول إليه.. ًآمنا
فالفرار يكون هو .. إما إذا دعيت بنزال، ويكون ال بد من الدخول يف القتال

 :عىل القاعدة.. اخليار
 رــري الصافـفر من صفـراء، تنـنك   ةــماـروب نعـّيل، ويف احلـد عـسأ

  :اهللا إختار عمر للخالفة
ونحن إن كنا ال نستغرب أن يبالغ الناس يف الثناء وكيل املديح 
لزعامئهم ولكننا نتوقع أن يبقى ذلك يف حدود التصويرات الشاعرية، 



  ١٦٣                                                      ..واملسري إىل اوند×علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ..والتعابري األدبية الفضفاضة
ً رفيعا أن يتعمدوا تزوير ًوال نتوقع ـ وال سيام ممن يرون ألنفسهم مقاما

 ..احلقائق، وخداع الناس
 .فإن هذا من شأنه أن حيط من مقام القائل، ويصغره يف أعني الناس

حني .. فالحظ مدائح طلحة والزبري، وعبد الرمحان بن عوف لعمر
فإن ما ذكروه له من مناقب ال .. استشار الناس يف املسري إىل حرب الفرس

 :ونكتفي بذكر فقرتنياس، يمكن التسويق له بني الن
، وهي تلك التي تزعم أن اهللا »عليه السالم« تنسب إىل عيل :احدمها

هو الذي إختار هلم عمر للخالفة، مع أن الذي اختاره هو أبو بكر، ووافقه 
وغريهم من . حزبه ومؤيدوه وفرضوه عىل أمري املؤمنني وسائر بني هاشم

 ال يتكلم بام ال واقع له »يه السالمعل«عيل الكبار واخليار وسائر املسلمني و
إنه أيمن أصحابه نقيبة، : ويلحق هبذه الفقرة تلك الكلامت التي تقول

 .إلخ.. وأفضلهم رايا
ان األخيار من الصحابة قد رضوه :  تلك الفقرة التي تقول:الثانية

ِخليفة، ومل يكن األمر كذلك، بل هو فرض عليهم من قبل أيب بكر ُ. 
  : املؤمننيأمرييا 

 خاطب »عليه السالم«ًأن عليا :  أن النصوص املتقدمة تزعم:رأينا
 . عدة مرات»أمري املؤمنني«: عمر بـ

، وقد »عليه السالم«عن أمري املؤمنني : ونحن نشك يف صحة ذلك
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 .أرشنا إىل هذا األمر يف موضع آخر من هذا الكتاب، فال حاجة إىل اإلعادة
  !:يف القادسية، أم يف نهاوند؟

يف ذلك  هل قيل لعمر ،هنم اختلفوا يف هذا الكالمأ :املعتزيلذكر 
 أم يف غزاة !؟بعة عرشةاذلك يف السنة الرو . كام ذهب إليه املدائني،القادسية

 .)١(!؟ كام ذكره الطربي،هناوند
» عليه السالم«ًإن عليا :  أن املدائني مل يقل ذلك، وإنام قال:ويبدو لنا

وسكت عن بيان املوضع الذي .  القادسيةأشار عىل عمر بأن ال خيرج يف
 .قيل فيه هذا الكالم
 أن عمر قد استشار املسلمني يف كل من القادسية :واحلقيقة هي

 .ىل عمر بعدم اخلروج يف كل منهامع» عليه السالم«أشار فوهناوند، 
 الطربي، وابن رصح بهلكن هذا الكالم قد قيل يف مشورة هناوند، كام 

 ..نيفة الدينوري، وابن أعثم الكويفأيب احلديد، وأبو ح
  :خطورة املسري حلرب الفرس

ًوقد ال حظنا أن ثمة إرصارا عن املشريين عىل عمر باملسري حلرب 
ًالفرس، رغم أهنم رأوه يرتعد خوفا ورعبا، بسبب كثرة حشودهم،  ً

فهل يمكن أن يعرب موقفهم هذا عن رغبة جاحمة .. وخطورة الصدام معهم
وهو حيكمهم بالسيف والسوط . نه شديد الوطأ عليهمبالتخلص منه، أل

                                     
 .٩٦ ص٩ج للمعتزيل رشح هنج البالغة :راجع) ١(
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ويريدون أن ينالوا بعض ما حجبه عنهم، وكان عدد منهم يطمح إىل الفوز 
وإن ذلك الثناء عليه، . ًبنفس املقام الذي هو فيه، فأنه ال يرونه أكفا منهم

 وربام لو أمكنهم أن.. واملديح له مل يكن إال للتوطئة ملا يريدون الوصول إليه
 .ًينقلبوا عليه لفعلوا ذلك، متاما كام جرى هلم مع عثامن

ونحن إذا تأملنا بواقع هؤالء الذين شاركوا يف انقالب السقيفة 
فسنرى أن ما كان جيمعهم هو مناوأهتم لعيل، واألمل بالوصول إىل هذا 

 .املنصب أو اإلنتفاع منه باملقدار املمكن
  :أصلهم نار احلرب دونك

ً فكن قطبا، واستدر الرحى :لعمر» يه السالمعل«وأما قول عيل 
فقد أراد به حكاية ما يف خاطر .. بالعرب، واصلهم دونك نار احلرب الخ

 ..عمر، وإظهار ما جيول يف نفسه
، لعلمه بأن عمر كان يريد أن جيريه عىل »عليه السالم«وقد نطق به عيل 

 ذلك الرجل إين أعرف ما يف نفسك، فإنك لست: لسان غريه، فكأنه قال له
الذي يستطيع أن يقود جيشه بنفسه إىل احلرب، ولعلك إن خرجت معهم 
ًستكون عبئا عليهم، وربام تكون سببا هلزيمتهم، ال سيام وان حزنك  ً

ك منهم وهم يف بالدهم قد ظهرت آثاره هبذا احلد الذي رأيناه، بورع
 .فكيف إذا أصبح عندهم ويف متناول أيدهيم وأسيافهم

 .أن تصليهم نار احلرب دونكفاألوىل هو 
أما رأي أولئك الذين أشاروا عىل عمر باخلروج إىل احلرب، فلعله كان 

 .أسوأ ما سمعه، ولعله أوجب زيادة غمه واشتداد حزنه
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  :رأي عثمان
قد رد » عليه السالم «ًا أن علي:وبمراجعة النص املتقدم يظهر للعيان

 ة رمشوبن عمر لو عمل رأي عثامن، وفنده بصورة أظهرت مدى فساده، وأ
 .ٍّعثامن، لوقع اإلسالم واملسلمون يف رش عظيم، وخطر جسيم

 :  ما ييلوقد لوحظ
 أن عثامن ركز عىل أن مسري عمر إىل العجم يف هذا اليوم املفصيل،  ـ١

ً وشهرة ومقاما يف املستقبلًاوالتارخيي، يكسبه عز ً .. 
 لو حصلت أن  أن مسريه حيمل معه احتامالت من شأهناولكنه نيس

إىل  وربام ، الشهرة بالنرص إىل الشهرة باهلزيمةحتيل وأن ، عزةلتقوض ك
 . وأدهى وأمر،الشهرة بام هو أرض وأرش

ن عثامن قد اعترب الكثرة هي سبب النرص، فلو أن عمر أخذ برأيه إ  ـ٢
قال أبو وحنني، حيث ظن املسلمون أهنم لن يغلبوا، ر ما جرى يف ركلت

 ولوال سيف .اليوم من قلة، فلام التقوا مل يلبثوا أن اهنزمواغلب ُ لن ن:بكر
 .»صىل اهللا عليه وآله« لكانت الكارثة، ولقتل النبي »عليه السالم«عيل 

ْويوم حنني إذ {:  بذلك قرآنا يتىل إىل يوم القيامةوقد أنزل اهللا تعاىل ِ ٍ ْ َ ََ ُ ْ َ
ْأعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شي ْ ْ ْ َ َْ َُ ْ ُ ُْ ُ ُ َْ َ َ ِْ َ ْ َ ْئا وضاقت عليكم األرض بام رحبت َ َْ ُ َ ََ ْ ُ َْ ِ ُ ُ َ َ ًَ

َثم وليتم مدبرين َِ ِ ْ ُُ ْ ْ ََّّ َ ثم أنزل اهللاُ سكينته عىل رسوله وع،ُ َ َ ُِ ِ ُِ َ َ ََّ َُ َ ََ ْ َىل املؤمننيَ ِ ِ ْ ُ َ{)١(.. 
الصائبة عىل عمر بن اخلطاب هنا قد » عليه السالم«ولكن مشورة عيل 

                                     
 . من سورة التوبة٢٦ و ٢٥اآليتان ) ١(
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 .أعادت األمور إىل نصاهبا
ْكم {:  هو منطق القرآن القائم عىل أساس»ليه السالمع«ومنطق عيل  َ

ِمن فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهللاِ ْ ِ ِ ً ََ ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ ًِ َ َ ََ ْ ََ َْ{)١(. 
  !!:تشابه األحداث

 فقد تقدم ما يشبه هذه القصة ،لقد تشاهبت األحداث هنا مع ما سبق
 يف أمر القادسية، فخرج عمر بالناس إىل رصار،  عمرحني استشارهم
 . عىل املدينة حسب زعمهم» عليه السالم«ًواستخلف عليا 

 فأشاروا عليه باملسري إىل حرب الفرس، فأظهر هلم ، استشار الناسثم
 فأشاروا عليه بالبقاء، وإرسال شخص ،موافقته، ثم استشار ذوي الرأي

 ..مده هو بالرجالي ثم ،آخر
ف قد  أن عمر ظن أن الظرووربام يكون السبب يف تكرر احلدث هو

اختلفت، وأنه ال بد من البحث عن آلية جديدة ليواجه هبا اخلطر اآليت من 
من حلول صحيحة » عليه السالم«فوجد هذه اآللية فيام قدمه . جهة الرشق

 ..ودقيقة
  : كثرة املشريين

بعدم عىل عمر  أن املشريين :إن رواياهتم حول حرب القادسية تظهر
أن : ، مع أن من البدهييات التارخييةونسري بنفسه إىل حرب األعداء كثريامل

                                     
 بقرة من سورة ال٢٤٩اآلية ) ١(
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 :ولذلك نقول.. »عليه السالم«الذي أشار بذلك هو عيل 
 عىل من سواه ال يمتاز» عليه السالم«ًعليا هل يريدون إظهار أن  ً:أوال

 !يف إطالق هذه املشورة؟
 إنه إذا كان األمر هبذا الوضوح لذوي الرأي، فلامذا مل يظهر هذا :ًثانيا

، ومل يبادر لألخذ به بمجرد طرحه عليه،  بن اخلطاب نفسهالرأي لعمر
ًوملاذا بقي متوقفا فيه حتى مع كثرة املشريين به عليه قبل أن يتكلم عيل 

 السياسية هم الذين يبالغون يف حنكة عمر وال سيام! ؟»عليه السالم«
 .. إال إن كان املقصود هو استدراج الناس للجهر بآرائهم!؟واإلدارية

ت الرواية عند ابن أعثم، وعند الطربي، وغريه الكثري من وقد نسب
، وطلحة والزبري، وابن عوف وعثامن يف متجيد »عليه السالم«الكالم لعيل 

 .رأي عمر يف حصافته وصحته، وعمقه، وصوابيته
مل خيطر  فلامذا ، حرب القادسيةيف إذا كان هذا األمر قد حصل :ًثالثا

 !هذا الرأي عىل بال أحد منهم؟
 أهنم قد استفادوا يف قصة املسري إىل هناوند من مشورة عيل :ولنفرتض

فأشاروا بنفس الرأي لتشابه األمور بنظرهم . يوم القادسية» عليه السالم«
 ..يف املوردين
 بالنقض عليهم بعمر بن اخلطاب نفسه، فإن األمر إن كان :فيجاب

أمل ! ًملرة أيضا؟لإلستشارة يف هذه اهبذا الوضوح مل يكن معنى لعودة عمر 
 !.. لكل أحد من املرة األوىل؟قد ظهر يكن الرأي الصواب 

 إن عمر أراد باستشارته هذه أن جيد العذر يف :إال إن كان هؤالء يقولون
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 !التخلف، دون أن يظن به أحد أنه يتحاشى احلضور يف ساحات احلرب والقتال؟
، فتوقف عن  أن املشريين عليه كانوا يشريون عليه باملسري:والظاهر

باملكوث فتلقفها » عليه السالم«مشورة عيل األخذ برأهيم، حتى سمع 
 .بلهفة، حيث وافقت هواه

  :م باألمرمكان القيِّ
ّعن القيم بأمور املسلمني من » عليه السالم«وقد لفت نظرنا هنا حديثه 

 ..نواح خمتلفة
.. سلمنيّأنت القيم بأمور امل: مل يقل لعمر» عليه السالم« أنه :إحداها

بل هو حتدث عن املوضوع بنحو القضية احلقيقية، التي يراد منها إثبات 
 بغض النظر عن الواقع اخلارجي ،طبيعي املوضوعلاحلكم أو املحمول 

ومكان القيم «:  ولذلك قال،، إن كان يوجد موضوع أو ال يوجدوالعميل
 .»..باألمر مكان النظام من اخلرز، جيمعه ويضمه إلخ

 كان خيشى عىل األمة أن يتداعى »عليه السالم«عىل أنه وهذا يدل 
 ..نظامها، بسبب كثرة املنافقني واملرتبصني

 كام مل »إمامة« أو »خالفة«مل يرصح بكلمة » عليه السالم« إنه :الثانية
ذا احلاكم هليرش إىل املسلمني، وال إىل الدين، ربام لكي ال يفهم أحد أن 

 .ً أو أي دور قد انجزه فعال يف حفظ الدين،الفعيل أدنى قيمومة عىل الناس
 أو امللك أو السلطان، ، أو اخلليفة،ومكان احلاكم:  إنه مل يقل:الثالثة

. ًحتى ال يفهم منه أنه تقرير إلضافة هذه املناصب إىل شخص بعينه أيضا
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أو ) كمقام اإلمامة أو اخلالفة للرسول (،فيفهم منه اإلقرار له بمقام ديني
 . واحلاكمية، وامللك،منه األهلية للسلطاندنيوي يفهم 

 وال يف ،ً ال يعطي ألحد حقا يف خالفةغائم،بل جاء بتعبري توصيفي 
 ..الناسأي كان من  وال يف قيمومة عىل ،ملك، وال يف والية عىل أحد

 عىل الناس، ٍمِّحتدث عن قيم باألمر، ال عن قي» عليه السالم«إنه 
ٍن عبء يفرتض فيه أن حيمله ويقوم به، والقيم باألمر يستبطن احلديث ع

 أو عىل سبيل اإلدعاء واإلستئثار، ،ًسواء أكان تعرضه حلمله مرشوعا
 .واملزامحة لصاحب احلق

  :×عناصر القوة يف كالم اإلمام علي 
، قد حدد مقومات »عليه السالم«وغني عن البيان أن أمري املؤمنني 

التدخل اإلهلي لتحقيق النرص بمعنى أن يصبح  ألهل اإليامن  اإلهليالنرص
ًأمرا حتميا   :بأمور ثالثةً
ً وجود العنرص البرشي، ليقابل عنرصا برشيا آخر:األول ً. 
 لكي ال يفهم أن اإللتزام ،بالدين:  ومل يقل، اإللتزام باإلسالم:الثاين

 .يكون له نفس هذا املستوى من التأثريبأي دين يمكن أن 
 ، والتعاضد، ووحدة النظرة واهلدف عنرص اإلجتامع والتنارص:الثالث

يف األهم والقائد هو العنرص . والسعي، وعدم التفرق والتشتت والتمزق
 ، وتبلور عنرص القوة فيهم، فإنه كنظام اخلرز،مجع الناس، وتوجيههم

 .»عليه السالم«حسبام أوضحه 
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  :العرب يف عهد عمر
م أمام مسري املانع األعظ» عليه السالم«لقد جعل عيل أمري املؤمنني 

 :  التاليةمورهو األعمر بن اخلطاب حلرب الفرس 
 . انه بنظر الناس هو الناظم واجلامع للناس:األول
ً حرصا عىل  عرف بوجود عمر، فسيزيده ذلك أن العدو إذا:الثاين

حسم احلرب لصاحله، من خالل سعيه لتسديد رضباته إلسقاط هذا 
 غري ما جيري يف ساحات خرى أالناظم، وقد يستفيد من اساليب خمتلفة،

 ..القتال
اض ق أن خروجه يف هذا الوجه سوف يفسح املجال النت:الثالث

الداخل عليه، وسيؤدي إىل انفراط النظام، حتى لو مل يتمكن العدو نفسه 
 ..من القيام هبذا األمر

 وغري قابل للمعاجلة، وال يصح تعريض ،ًوبذلك يكون اخلطر مضاعفا
 ..ثله، يف مجيع األحوالاإلسالم واملسلمني مل

أن :  وهو السبب األهم الذي مل يكن جمال للترصيح به، هو:الرابع
فقد اهنزم يف . ًحضور عمر قد يكون سببا يف وقوع اهلزيمة عىل املسلمني

 .أحد، ويف حنني، ويف قريظة
  :السؤال احملري

بأنه إن ذهب عمر من هذه  :»عليه السالم«تقدم ترصيح أمري املؤمنني 
حتى .. ضت العرب عليه من أطرافها وأقطارهاقرض ـ يعني املدينة ـ انتاأل
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 .يكون ما يدع وراءه من العورات أهم إليه من حرب الفرس
 أليس عكس ذلك هو !العرب يا ترى؟ينتقض عليه  ملاذا :والسؤال هو

 !األوىل واألجدر هبم؟
 :  بام ييلوقد يمكن لنا أن نجيب

منهم ذا الدين، ومل يكن الكثريون ن العرب كانوا حديثي عهد هبإ
ه الروحي ِعدُيعرفون منه وعنه إال أقل القليل، وهم مل يعيشوه بعد يف ب

 ومل يتامزج مع ، ومل تتعمق مفردات اإليامن يف قلوهبم وعقوهلم.واألخالقي
 ومل يذوقوا حالوته يف معانيه وقيمه . وأرواحهم، ومشاعرهم،نفوسهم
وإن كانوا قد .. فوا الكثري من أحكامه وتعاليمه وال وعوا وال أل،اإلنسانية

 خالل ،مارسوا بعض العبادات بصورة ظاهرية وحمدودة فرتة وجيزة
 .. يسريةسنوات

ً القليل الذي مل يكن كافيا ًكام أهنم مل يكونوا قد استفادوا منه دنيويا إال
 .. وبحفظه وصيانته من العوادي واألخطار،إلثارة اهتاممهم به

ض املامرسات اخلاطئة والسياسات العنيفة التي عانوا منها بل لعل بع
 ،، قد أرضت بمستوى تعلقهم به»صىل اهللا عليه وآله«بعد وفاة رسول اهللا 

 ومن احلكام الذين ،وجعلتهم يميلون للتخلص منه. وحرصهم عليه
 ..حيكمون بإسمه

 أهنم عاشوا أكثر حياهتم بال قيود، وال :وربام يشجع العرب عىل ذلك
حدود، وال ضوابط، أو روابط، فلامذا ال يعودون إىل سابق عهدهم، فإن 

 ..احلنني إىل حياة اإلنفالت من أي قيد، والتنكر لكل نظام مل يغادر قلوهبم بعد
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صىل اهللا عليه « أن التمرد الذي جرى بعد رسول اهللا :يضاف إىل ذلك
ين من طالب ، وسياساهتم يف األموال واملناصب قد فتح شهية الكثري»وآله

 . ّاللبانات إىل حتني الفرص لالنقضاض عىل ما يعتربونه فريسة هلم
  : !؟من املشري بالنعمان بن مقرن

ِّرسال النعامن بن مقرن إ أن عمر هو الذي اقرتح :ويف رواية سيف
 .)١(املزين إىل حرب الفرس يف هناوند

يه بالنعامن هو املشري عل» عليه السالم«ً بأن عليا :لكن ابن أعثم يرصح
 . )٢( وقد تقدم ذلك،ِّبن مقرن

 إن رواية سيف قد حذفت املقطع الذي أشار فيه عيل بتولية :وربام يقال
النعامن، واكتفت باملقطع الذي يذكر أن عمر استشار املسلمني يف ذلك، فال 

 فأشار عليه، ثم استشار ،»عليه السالم «ًمانع من أن يكون استشار عليا
ًمل يشريوا عليه برجل بعينه أعلن هلم إسم النعامن ناسبا فلام  املسلمني،

 .. اقرتاحه إىل نفسه
عليه « ليبعد األمر عن عيل ،ًا قد حرف الروايةفوإن كنا نظن أن سي

 ..»السالم
ألجل تصحيح كالم سيف، فال عامتني، عاء وجود مشورتني ِّأما اد

                                     
 .١٨٠ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ١٢٦ ص٤تاريخ األمم وامللوك ج) ١(

 .٢٩٥ ص٢ج )ار األضواءط د(  و٤٠ ـ ٣٩ ص١ ج البن أعثمالفتوح) ٢(
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 .يؤيده سياق رواية ابن أعثم
  : يف الفتوحات×شيعة علي 

، »عليه السالم« فقد يتساءل البعض عن موقع شيعة عيل ..بعدو
بأن من يتتبع الروايات : وأثرهم يف الفتوحات، ونسارع هنا إىل القول

أن الذين أخرجوا جيش املسلمني يف القادسية من احلرج : يمكن أن يفهم
 .»عليه السالم«الذي يواجههم، هم عظامء شيعة عيل 
، )١(»رمحه اهللا«قادسية سلامن الفاريس فقد كان داعية ورائد جيش ال

عىل جند العراق، فإهنم بعد أن انتهوا من فتح ) املرقال(وكان هاشم بن عتبة 
وأصحاب هاشم عرشة آالف إال من أصيب «دمشق رضبوا نحو سعد، 

 . )٢(»منهم، فأمتوهم بأناس ممن مل يكونوا منهم، ومنهم قيس واألشرت
، بل إن شدة )٣(عد بن أيب وقاصوكان هاشم املرقال عىل مقدمة س

احلرج التي كان فيها املسلمون يف حروب الفرس قد أجلأهتم إىل طلب 
                                     

الكامل  و.٩ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٣٨٩ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ١(
 .٥١٤ ص٢جيف التاريخ 

 ٦٢٨ ص٢ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٣٩٧ ص٣ تاريخ األمم وامللوك ج)٢(
 .١٣١ ص٢جتاريخ مدينة دمشق و

 و ٥٤٣ وال بأس بمراجعة ص٤٤١ و ٤٤٠ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج: راجع) ٣(
ط مؤسسة ( و ٦٦ و ٢٦ و ١٠ و ٨ص) ٨ و ٧ج( واملجلد الرابع ٥٥٢

 .١٦ ص٣ج) األعلمي
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املعونة، فأعانوهم بعرشة آالف مقاتل كانوا يقاتلون يف بالد الشام، 
. وحيققون أعظم اإلنجازات، وأحلقوهم بجيش املسلمني يف بالد فارس

 ..وشاركوا يف فتوح القادسية وهناوند
، )١(حذيفة يف هناوند هو القائد األول الذي جاء النرص عىل يديهوكان 

 .»عليه السالم«وال جيهل أحد مكانة حذيفة عند عيل 
  :جند اهللا الذي أمده وأعده

 :إىل ما ييلًأيضا ولعل من املفيد اإلشارة 
 إىل إمداد اهللا تعاىل »ّأمده«يشري هنا بقوله » عليه السالم« لعله  ـ١

 . يف بعض املواطنئكة، املسلمني باملال
                                     

هتذيب الكامل  و٣١ ص٥جة ـابـأسد الغ و١٥٠٦ ص٤جستيعاب اإل: راجع) ١(
 ١٠١ ص٩ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٥٠٦ ص٥ وراجع ج٤٦٠ ص٢٩ج
األمم  تاريخ و٣٢٢ ص٩جإمتاع األسامع  و٧١٣ ـ ٧١١ ص٥جكنز العامل و

 ٣جالكامل يف التاريخ  و٢١٨و  ٢٠٤ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( وامللوك
 ٨٥ ص٢٧جالوايف بالوفيات و ٢٢٦ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم و ١٤ص

 ١٣٧و  ١٣٦صاألخبار الطوال  و١٠٧و  ١٠٦صتاريخ خليفة بن خياط و
تاريخ مدينة :  وراجع٦٩ ص٣٢جبحار األنوار  و٧١٥صلطويس لاألمايل و

 و ٣١٣ و ٤٩ ص٥جمعجم البلدان  و٣٩٥ ص٤٤ وج٢٨٧ ص١٢جدمشق 
 والعرب ١٢٦ ص٧جالبداية والنهاية  و٣٧٥ ص٢جفتوح البلدان  و٣١٤

 .١١٧ و ١١٦ ص٢ ق٢جوديوان املبتدأ واخلرب 
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ُإذ تستغيثو{: قال تعاىل ِ َ َْ ْ َن ربكم فاستجاب لكم أين ممدكم بألف من ِ َ َ َِّ ٍ ِْ ََ ِ ْ ْ ْ ْ َُ ُّ َُ َِّ َ ُ َُ
َاملالئكة مردفني ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ  .)١( اآليات}َ

ٍإذ تقول للمؤمنني ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثالثة آالف{: وقال ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َُ ُ ُ ِْ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُُّ ُْ َّ َْ َْ َ َ ُ ْ ِ 
َمن املالئكة منزلني ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ َ ُ بىل إن تصرب،َ ِ ْ ََ ْ ِ ْوا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم َ ْ ُ ْ ْ َُ ُْ َ ْ ْ َ َِ ِ َِ ِ َ ُ َّ َْ ُ

َربكم بخمسة آالف من املالئكة مسومني ِ ِ ِ ِ ٍ ِِّ َ َُّ ُ َ ْ ْ ََ َ َُ َ َ ِ{)٢(. 
ً أن اإلعداد أيضا كان من اهللا تبارك :يقرر» عليه السالم« إنه  ـ٢

ً وعزما وتصميام بام ، استفاد قوةإنامل املقصود هو أن هذا اجلند وتعاىل، ولع ً
صىل اهللا « وتربية استفادوها من رسول اهللا ،هيأه اهللا له من هداية، ورعاية

 .. مبارشة، أو من صحبه الذين نقلوا هلم سريته وسنته وكالمه» عليه وآله
أحكام وكذلك بام هيأه اهللا هلم من فوائد وعوائد، بسبب رعايتهم 

 . والتزامهم وأدائهم ـ ولو بصورة جزئية ـ فروض عبادته،دينه
بربكتهم يرزقهم كون فيهم بعض أهل الصالح والتقوى، الذين قد يو

 ..اهللا الثبات والقوة، والعزيمة يف ميادين القتال واجلهاد
قد دعا اهللا تبارك وتعاىل يف بدر » صىل اهللا عليه وآله«عىل أن النبي   ـ٣
للهم إن هتلك هذه العصابة ال تعبد، وإن شئت أن ال تعبد ال ا«: وقال
، وهو اإلمام »عليه السالم«ًفإذا كانت احلرب مصريية، فإن عليا . »تعبد

 ..احلق ال يمكن أن ال يطلب من اهللا حفظ أهل اإليامن

                                     
 . من سورة األنفال٩اآلية ) ١(
 . من سورة آل عمران١٢٥ و ١٢٤اآليتان ) ٢(
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وهو يعلم أن اهللا سبحانه قد أنزل السكينة عىل املسلمني يف زمن 
 . مرسول اهللا وربط عىل قلوهب

وإذا كان هذا اجلند هو جند اهللا، فيفرتض فيه أن يسري وفق ما   ـ٤
أن يراعي حدوده، البد رسمه اهللا تعاىل، فال عدوان إال عىل الظاملني، و

 ..عه وأحكامه يف كل جهات تعاملهويلتزم برشائ
أن هذا النرص قرار إهلي، وتدبري رباين، من : »عليه السالم« ّ ثم بني ـ٥

 وقد ،ىل وعد بأن يظهر دينه عىل الدين كله ولو كره املرشكونحيث أنه تعا
نحن عىل موعود من اهللا، واهللا منجز وعده، : حسم هذا األمر حني قال

 .ونارص جنده
أن ما حيصل هلم من نرص ليس بفضل : ن كوهنم جند اهللا يعطيإ  ـ٦

ه بفضل اهللا تعاىل وحده، فال معنى لرسقة النرص وجتيريهو هذا وذاك، بل 
 وحسن تدبري ، وال من العدل نسبة الفتوح إىل آراء الوالة،إىل فئة بعينها
يف كالم آخر له عن » عليه السالم «فقد قال كام تفعله قريش، ،العاملني فيها

 : قريش
لت بعد اجلهد ّو ومت،ثم فتح اهللا عليها الفتوح، فأثرت بعد الفاقة«

مجا، وثبت يف قلوب واملخمصة، فحسن يف عيوهنا من اإلسالم ما كان س
 . لوال أنه حق ملا كان كذا: وقالت. كثري منها من الدين ما كان مضطربا

ثم نسبت تلك الفتوح إىل آراء والهتا، وحسن تدبري األمراء القائمني 
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 .)١(».. إلخ ومخول آخرين،هبا، فتأكد عند الناس نباهة قوم
  :سلبيات الفتوحات
 : ويرد هنا سؤال

ن الكثري من املامرسات التي حصلت يف  أ:وهو أن من الواضح
فهل يتحمل .. الفتوحات مل يكن مرضية من الناحية الرشعية، واإلنسانية

 !مسؤوليتها؟» عليه السالم«عيل 
 وشيعته كانت هلم اليد الطوىل يف» عليه السالم«ً أن عليا :فإن املفروض

هيم، م عىل أيد تنجاز ما هو أسايس منها قدإ، إن مل نقل إن الفتوحات
 ..وتدبريهم، ومشاركتهم القوية والعميقة فيه

 :ونجيب
ًإن هناك فرقا كبريا بني انجاز الفتح الكبري الذي اريد به حتصني أهل  ً

فكان .. اإلسالم من عدوان تلك الدولة القوية واخلطرة عىل كل وجودهم
ال بد حلفظ اإلسالم وأهله من رضب تلك القوة التي يمكن أن ترتكهم 

 . كلهط عىل املحياع حالة احلرب التي تفرض نفسهوشأهنم، م
أما املامرسات اخلاطئة فهي اما حدثت يف حروب صغرية كان خيوضها 

أو أهنا حصلت يف دائرة املامرسات التي ظهرت بعد .. آخرون هنا وهناك
ومل .. من أدوات احلكم بمقاليد األمور سك اآلخرونأمحصول الفتح، و

                                     
 ٣٧صالدرجات الرفيعة  و٢٩٩ و ٢٩٨ ص٢٠رشح هنج البالغة للمعتزيل ج )١(

 .٧٢٨صلهمداين ل» عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب و
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وربام يكون شطر من هذه .. يعته أي دوروش» عليه السالم«يعد لعيل 
 أو .عنارص غري منضبطة وال مسؤولةاملامرسات اخلاطئة، قد حصل من 

 وال يطيعون ، من قبل الذين ال يلتزمون بنظام،ثناء الفتحبعضها أحصل 
 ..بني جذيمةبًاوامر قادهتم، متاما كام فعله خالد بن الوليد 

  :خيار الصحابة رضوا بعمر
أن أبا بكر قد اختار هلم عمر بن اخلطاب، :  كالمه لعمروذكر عثامن يف

مع أن بعض هؤالء الذين يتزلفون لعمر، ويثنون ..  خيار الصحابةهورضي
 ..عليه، مل يرتض هذا اإلختيار، واعرتض عىل أيب بكر فيه

، »عليه السالم «ض بعيلّيعركان  أن عثامن :إال أن الذي يظهر لنا هو
ًا عمر عليه، معتربا إياه وحمرضًغامزا من قناته،  من غري اخليار من الصحابة، ً

ً، ويعتربه خمالفا ملا  وجيريألنه هو الذي مل يزل يعلن عدم رضاه بام جرى
 ..قرره اهللا ورسوله

،  من الصحابةمن غري اخليار» عليه السالم«وليت شعري إذا كان عيل 
  !؟ يا ترىعند عثامنهم فمن هم اخليار من

لعونة يف القرآن أم هم ابن عامر وابن كريز ومروان هل هم الشجرة امل
 ..وابن عقبة وارضاهبم

 أن خيار الصحابة :ولعل سياسات عثامن يف أيام خالفته تدلنا عىل
مروان، والوليد بن عتبة، وعبد اهللا بن سعد بن أيب رسح، : عندهم هم

لعنهم ممن .. واحلكم بن أيب العاص، وعبد اهللا بن عامر بن كريز، وأرضاهبم
 .بقتلهم أو بنفيهم» صىل اهللا عليه وآله«اهللا ورسوله، وأمر رسول اهللا 
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  :عمر يفند مشورة عثمان
والغريب يف األمر أن عمر نفسه قد فند مشورة عثامن ـ حسب نص 

أنه ليس يف املدينة خيل وال رجال يمكن أن تواجه : ابن أعثم ـ حيث بني له
 ..مئة ومخسني ألف مقاتل

 ،سار املشورة لتصبح باجتاه استدعاء أهل الشام واليمنفحول عثامن م
املدينة، والكوفة والبرصة، وافراغ البالد من الرجال ليواجهوا وة مكو

 ..الفرس
 .ًولكن ذلك مل يقنع عمر أيضا، وبقي عىل تردده

لتوضح فساد هذا الرأي، وبوار » عليه السالم«ثم جاءت مشورة عيل 
 .هذا املنطق كام أوضحناه

  : لعمر×ح علي مدائ
 وثناء منًوقد تضمن مدحا  أما ما نقله النص الذي أورده ابن أعثم  ـ١

، فال نطمئن إىل صحة نسبته له ته يف مشورعىل عمر» عليه السالم«عيل 
وقد محلك اهللا أمر «: ال سيام قولهًوال نجد له مربرا ، »عليه السالم«

حياته كلها إىل أن مل يزل يردد يف » عليه السالم«ً فإن عليا ،»رعيتك
ًقد اغتصب منه ظلام وعدوانااخلالفة حق له، و أن :استشهد فكيف يقول .. ً

 !؟ةرعيالن اهللا تعاىل محل عمر أمر إ :هنا
  من صاحبه الرشعياألمر أنه بعد أن أخذ هذا :إال أن يكون املقصود

وأن اهللا .  فإنه يتحمل أمام اهللا مسؤولية حفظ الرعية، وحفظ الدينًقهرا؛
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 : سبحانه سوف يطالبه لو ضيعها بأمرين
 .. ً اغتصابه أمرا ليس له:األول
 .. بتضييعه الرعية، وإيرادها املهالك:والثاين
ًقد اعترب عمر أفضل أصحابه رأيا، وأيمنهم نقيبة، » عليه السالم« إنه  ـ٢

عليه «إنه : يف عمر وقد يقال» عليه السالم«وهذا خيالف ما نعهده من رأي عيل 
عليه «إنام قايس عمر بأصحاب عمر، ال بأصحابه وشيعته هو » مالسال

 .ً، وال بغريهم من الصحابة، فضال عن أن يقايسه بسائر الناس»السالم
. أفضل الصحابة، أو أفضلنا:  أفضل أصحابك، ومل يقل:لذلك قال

 املقصود هو خصوص هذا الرأي الذي هو مورد املحاورة إن: بل قد يقال
.. عمر أنه يبحث عمن يشري عليه بالبقاء ال بالشخوصحيث أظهرت حالة 

فإنه مل يرق له إيكال األمر إليه، ومل يرق له الرأي الذي يأمره باملسري بنفسه، 
 .فلم يبق إال الرأي الذي يقيض بالبقاء، وإشخاص غريه

، »عليه السالم« كله عىل فرض صحة نسبة هذه الكلامت إىل عيل ..هذا
صلوات اهللا «أهنا من املدسوس عليه : ل نعتقدونحن ال نرى صحتها، ب

» عليه السالم«، وهو ما ال جمال لقبوله، فإن مراجعة كالمه »وسالمه عليه
يف وصف عمر يف املناسبات املختلفة، تدل عىل أنه يرى فيه خالف ذلك، 

 ..فراجع اخلطبة الشقشقية، وكثري غريها جتد صحة ما قلناه
  : نالرعدة والنفضة والرأي املكنو

 وإن عىل عمر،» عليه السالم« الذي أشار به هذا الرأي أن :وقد ذكرنا
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ًكان صوابا يف نفسه، ولكن منطلق عمر يف جنوحه إليه كان خيتلف عن 
 ..منطلقات غريه

. مربرات تبنيه هلذا الرأي بام ال مزيد عليه» عليه السالم«ّفقد بني عيل 
ًلكن عمر مل يفصح عنها، وربام كان حمرجا جدا  .  يف إفصاحه عنها لو طولب بهً

 ، ونفضة، ورعدة، من اضطراب،ما ظهر من حاله لكل أحدعىل أن 
 ،إىل حد سامع املسلمني أطيط أرضاسه، ومناداته يف املسجد للمسلمني

 يدل داللة واضحة عىل أن سبب ،ثم رعدته عىل املنرب. وطلبه املعونة منهم
وليس الغضب ولذلك تراه هذه الرعدة والنفضة واإلضطراب هو اخلوف، 

 ، وقد اجتمعت األعاجم عىلفام احليلة يف ذلك«: »عليه السالم «يقول لعيل
 .!؟» يريدون استئصال املسلمني،بكرة أبيها بنهاوند يف مخسني ومائة ألف
يف مشورته، الترصيح » عليه السالم«ثم ورد يف سياق كالم أمري املؤمنني 

 .مر عليه يف ذلكومل يستدرك ع.. بخوف عمر من الفرس
 التي جاءت لتخفف من وقع هذه الظاهرة ولعل دعوى الغضب قد

، ولتحفظ بعض ماء الوجه ملن عرف عنه اخلوف بل الفرار من ّأملت بعمر
 .. وحتايش ساحات احلرب والنزال،مواقع القتال

لقد كان رأيه : »عليه السالم« عن مشاورة عيل :وقد جاء قول عمر
 ما كان يسعى إليه عمر، بدافع من اخلوف والرعب رأييي ليعرب عن حقيقة

 .الذي كان يعيشه
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  :إختالف يهدف إىل متييع احلقيقة
أوكال األمر قد  أن طلحة والزبري :قد ذكر النص املنقول عن ابن أعثم

ليس عندمها إال السمع ليتخذ القرار الذي يرتئيه، وعمر بن اخلطاب،  إىل
 .والطاعة

 .سري إىل حرب الفرسواما ابن عوف، فأشار بامل
 . يف كالم اجلميعوقد ظهر التزلف لعمر

 إن طلحة والزبري، وعبد الرمحن بن :ًلكن الطربي يذكر نصا آخر يقول
صىل اهللا عليه « من أهل الرأي من أصحاب رسول اهللا ً ورجاال،عوف
قد أشاروا عىل عمر بعدم الشخوص إىل » عليه السالم«، وكذلك عيل »وآله

 .. وأعجبه ذلك منهم،ّفرس عمر بحسن رأهيم. لفرسالعراق حلرب ا
ًوذكر الطربي أيضا نصا يقول  إن طلحة أشار بقبول كل ما يقرره :ً

أشار عليه » عليه السالم«عمر، وعثامن أشار عليه بالشخوص، وعيل 
 ..بعدمه

 .ىل سيف فام يظهر من سياق الكالممع أن روايتي الطربي تنتهيان إ
ثر من ثعلبة، فإننا ما زلنا نتوقع مثل هذا التالعب  يف كل واد أ:ونحن نقول

 .الظاهر يف روايات هذا الرجل املتهم بالوضع، والتزييف، والتحريف
عليه «ً أن سائر املصادر تقريبا تشري إىل عيل :غري أن من الواضح

فال وقع وال اعتبار بروايات . عىل أنه هو املشري بعدم الشخوص» السالم
 . من تبعه من دون متحيصسيف، وال قيمة لرأي
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عليه «إال أن يكون هؤالء قد أدركوا خطأهم بعد سامعهم لقول عيل 
، فعادوا إىل »عليه السالم«، وعرفوا أن عمر يريد األخذ برأي عيل »السالم

ما يرغب به عمر، وعربوا عن قبوهلم به وتأييدهم له، ال سيام وأن بعضهم 
كي ال يستبعده من دائرة يرشح نفسه للخالفة، ويسعى إلرضاء عمر ل

 ..اإلختيار
 ..فاختزل سيف الكالم، هبدف التحوير والتزوير

  :العباس ينتقد الرأي لعمر
ًبالرغم من أننا مل نر للعباس أثرا يف هذه احلوادث، ال يف هذا، و

 وال يف ، وبالد الشام،اإلستشارة يف أمر القادسية، وال يف املسري إىل الروم
سم اأن رواية الطربي عن هناوند قد دست : ننا نالحظفإ.. املسري إىل هناوند

 للرأي عند عمر، وهو منصب مل نجده يف »ٍناقد«بعنوان  ،»رمحه اهللا«العباس 
تاريخ اإلسالم ألحد من الناس إال للعباس يف خصوص هذا املورد، مع أن 

ببنت شفة هنا، بل كان قد نبس  »رمحه اهللا«سياق احلديث، ال يفهم منه أنه 
عليه «وعثامن وعيل وابن عوف  وطلحة والزبري، ،ًكالم حمصورا بني عمرال

 .»السالم
، »عليه السالم «أن خيفف من أمهية مشورة عيليف وكأن ثمة من يرغب 

 الذي يراد ،ضها عىل ناقد اآلراءعرولو بأن يضعها موضع الريب املوجب ل
ية، والتعتيم ًولو قليال نور اإلمامة والوال لكي خيفت ،اعطاؤه بعض الوهج

 .»عليه السالم«نور رأي عيل عىل 
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  :ورع عمر يف األموال
فتح إليه ، حني انتهى ة مجع الناس عمر باملدين:عن ابن عمر قال
ًمرءا تاجرا، يغنياإين كنت : القادسية ودمشق، فقال يل بتجاريت، عيا اهللا ً

 !وقد شغلتموين بأمركم، فامذا ترون أنه حيل يل من هذا املال؟
 ! ما تقول يا عيل؟:ساكت، فقال» عليه السالم«فأكثر القوم، وعيل 

وليس لك من هذا املال .  ما أصلحك، وأصلح عيالك باملعروف:فقال
 .غريه

 .)١( القول قول ابن أيب طالب:فقال القوم
 عمر قعد عىل رزق أيب بكر الذي كانوا فرضوا يل ملا و:ونص آخر يقول

فاشتدت حاجته، فاجتمع نفر من املهاجرين، منهم عثامن، . فكان بذلك. له
 .نزيدها إياه يف رزقه: لو قلنا لعمر: فقال الزبري. وعيل، وطلحة والزبري

َ وددنا قبل:»عليه السالم«فقال عيل   .ذلك، فانطلقوا بنا ِ

                                     
رشح و ١١١ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٦١٦ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ١(

غاية  و٥٠٤ ص٢جالكامل يف التاريخ  و٢٢٠ ص١٢ج للمعتزيلهنج البالغة 
 .٩٩ريخ عمر بن اخلطاب البن اجلوزي صتا و٢٦٩ ص٥جاملرام 
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 ، نأيت حفصة.لنستربئ ما عنده من وراءف عمر، فهلموا  إنه:فقال عثامن
 عن نفر، وال  باخلربوأمروها أن ختربفدخلوا عليها فنسأهلا، ونستكتمها، 

 .وخرجوا من عندها. ًتسمى له أحدا إال أن يقبل
  من هؤالء؟:رفت الغضب يف وجهه، وقالفلقيت عمر يف ذلك، فع

 ! ال سبيل إىل علمهم حتى اعلم رأيك:فقالت
 لو علمت من هم لسؤت وجوههم، أنت بيني وبينهم، أنشدك :فقال

يف بيتك من » صىل اهللا عليه وآله«ما أفضل ما اقتنى رسول اهللا  .باهللا
 !؟امللبس

 . ثوبني ممشقني كان يلبسهام للوفد، وخيطب فيهام للجمع:قالت
 !؟ فأي الطعام ناله عندك أرفع:قال
ا وهي حارة أسفل عكة لنا،  خبزنا خبزة شعري، فصببنا عليه:قالت

 .فأكل منها، وتطعم منها استطابة هلا. فجعلناها هشة دسمة
 ! فأي مبسط كان يبسطه عندك كان أوطأ؟:قال
خني، كنا نربعه يف الصيف، فنجعله حتتنا، فإذا كان ث كساء لنا :قالت

 .ثرنا بنصفهدالشتاء بسطنا نصفه، وت
قدر » صىل اهللا عليه وآله« أن رسول اهللا:  يا حفصة، فأبلغيهم عني:قال

وإين قدرت فواهللا ألضعن . ةزجيفوضع لنا الفضول مواضعها، وتبلغ بالت
 .جيةزالفضول مواضعها، وال تبلغن بالت
ً، كثالثة سلكوا طريقا، فمىض األول وقد ّوإنام مثيل ومثل صاحبي
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لث، ثم اتبعه اآلخر فسلك طريقه، فأفىض إليه، ثم اتبعه الثا. ًتزود زادا فبلغ
هام، وإن كان سلك غري عفإن لزم طريقهام، وريض بزادمها حلق هبام، وكان م

 .)١(طريقهام مل جيامعهام
 :ونقول
إن عمر بن اخلطاب : األوىل تقولفن، ا إن هاتني الروايتني متنافرتً:أوال

.. كان إىل ما بعد فتح دمشق والقادسية ينفق من أمواله عىل نفسه وعياله
 ..ن الصحابة أن يزيدوا يف عطائه، فاستجابوا لهوأنه هو الذي طلب م
 فلام عرضوا عليه ـ ، إنه قعد عىل رزق أيب بكر:أما الثانية فتقول

 ووجه إىل املقرتحني كلامت ،زيادة عطائه رفض ذلكـ بواسطة ابنته حفصة 
 !قارصة، فأي ذلك هو الصحيح؟

 شديدة،  دعوى أنه اقترص عىل رزق أيب بكر، أو أنه واجه حاجة:ًثانيا
فيام يظهر صح، فقد كان تفقرروا له ما يصلحه ويصلح عياله باملعروف، ال 

ري، كام دلت عليه م والدنانعرشات األلوف من الدراهالترصف بيملك 
 .. النصوص املختلفة
أربعني » عليه السالم« إنه مهر زوجته أم كلثوم بنت عيل :فقد قالوا

                                     
 ٣ج) ط مؤسسة األعلمي(و  ٦١٧ و ٦١٦ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ١(

 ٦٣٥ ص١٢جكنز العامل  و٣٣ ص١٢ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج ١١٢ص
 والعرب ٥٠٤ ص٢جالكامل يف التاريخ  و٢٧٠ص ٤٤جتاريخ مدينة دمشق و

 .١٠٦ ص٢ ق٢ج وديوان املبتدأ واخلرب
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 .)١(ألف درهم

                                     
مركز النرش ط (والرسائر ،  الطويس واملبسوط للشيخ١٥ ص٣١جواهر الكالم ج) ١(

 و ٢٦٣ ص٢١ج) مؤسسة آل البيتط ( وسائل الشيعة ٦٣٧ ص٣ج) اإلسالمي
 ٤٢جبحار األنوار و ١٧٠صذخائر العقبى  و١٩ ص١٥ج) دار اإلسالميةط (

 ٧لبيهقي جلالسنن الكربى و ٤٥٦ و ٤٥٥ ص٢والفتوحات اإلسالمية ج ١٠٧ص
 ٦١٥ ص٥ وأسد الغابة ج١٦٠ص لدواليبلالذرية الطاهرة النبوية  و٢٣٣ص

وميزان  ٣٣٠ ص٥ وج١٥٦ و ٧ج والبداية والنهاية ٤٩٢ص ٤ج واإلصابة
وتاريخ  ٦٢املنثور يف طبقات ربات اخلدور ص والدر ٤٢٥ص٢عتدال جاإل

 ٤جبن عدي الالكامل  و١٦٦ص) عهد اخللفاء الراشدين(اإلسالم للذهبي 
 ٣ أعالم النبالء ج وسري٤٩١ ص٤ ج)هبامش اإلصابة(واإلستيعاب  ١٨٦ص
 عن ابن سعد، والبيهقي ٦٢٥ ص١٣ج) ط مؤسسة الرسالة( وكنز العامل ٥٠١ص

يف السنن، وابن أيب شيبة، وابن عساكر، وابن عدي يف الكامل، وتاريخ األمم وامللوك 
 والكامل يف ٢٠٥ ص٢١ججامع أحاديث الشيعة  و٢٧٠ ص٣ج) ط اإلستقامة(

الفصول املهمة  و٦٦٠ ص١ليل مجعة ج ونساء أهل البيت خل٥٤ ص٣التاريخ ج
 ١٦ واملجموع ج٦١١ ص٤بن كثري جالالسرية النبوية  و١٥٤ ص١جبن الصباغ ال

 عن أيب عمر، والدواليب، وابن السامن، وإفحام ١٧٠ وذخائر العقبى ص٣٢٧ص
 ٩ وج٢٧٠ ص٤ وخمترص تاريخ دمشق البن منظور ج١٦٥األعداء واخلصوم ص

 ٢للمعتزيل ج  ورشح هنج البالغة٣١٩ ص٣ج  واملصنف البن أيب شيبة١٦١ص
=  ٣ي جـري الثعلبـتفسو ٢٣٤صني ـم درر السمطـنظ و١٤٦ ص١٥ وج٢٢٧ص
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 .)١( دينارلفأو أربعني أ
 .)٢(ًو أربعني ألفا بال تعينيأ

                                     
 ٤ وعيون األخبار البن قتيبة ج١٠١ ص٥ ج واجلامع ألحكام القرآن٢٧٧ص= 

 والسرية النبوية ٤٩٤ ص١ وحياة احليوان ج١٣٧ ص٢٠ وعمدة القاري ج٧١ص
دار ط (و  ٤٦٤ ص٨ى البن سعد ج والطبقات الكرب٢٤٩البن إسحاق ص

 ١٩ وج١١٦ ص٨جتاريخ مدينة دمشق و ٣٤٠ ص٨ج) التحرير للطباعة والنرش
 ١جبن العريب الأحكام القرآن  و٢٨ ص٦ وهتذيب تاريخ دمشق ج٤٦٨ص
 .٩٠لشيخ املفيد صلاملسائل الرسوية  و٣٧٠ ص٥إمتاع األسامع ج و٤٧٠ص

ًكتبي يف األجوبة املهمة، نقال عن  عن املختار ال٤٠٥ ص٢الرتاتيب اإلدارية ج) ١(
 .احلافظ الدمريي

 وهناية ٢٦٧وتاريخ عمر بن اخلطاب ص. املصادر يف اهلامشني السابقني: راجع) ٢(
بن الاملغني :  وراجع.٦٤ والسيدة زينب حلسن قاسم ص٣٩١ ص١٩األرب ج

الرشح  و١٣٧ ص٢٠جعمدة القاري  و٩٩ ص٦جالغدير  و٥ ص٨جة قدام
 ٨جاإلصابة  و١٩٥٥ ص٤جستيعاب اإل و٥ ص٨ج ةبن قدامالالكبري 

 ١٣جكنز العامل  و٢٩٦ ص١جلزيلعي لختريج األحاديث واآلثار  و٤٦٥ص
 ١٩جتاريخ مدينة دمشق  و٤٦٣ ص٨جبن سعد الالطبقات الكربى  و٦٢٥ص
 ٢٧٠ ص٣ج األمم وامللوكتاريخ  و٦١٤ ص٥جأسد الغابة  و٤٨٦ص

 الوايف و٢٧٥ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٥٤ ص٣جالكامل يف التاريخ و
= النبوية سرية  وال١٥٧ و ٩٣ ص٧جالبداية والنهاية  و٢٧٢ ص٢٤جبالوفيات 
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 .)١( درهمئة ألفاأو م
 .)٢(و عرشة آالف دينارأ

 .)٣(أو أربعة آالف درهم
 .)٤(أو مخس مئة درهم

ًن األرقام األخرية كانت خمففة جدا عن الرقم الصحيح، أ :ويبدو
عتذار عن بذله هذه األموال ًن ضخام إىل حد احتاج عمر إىل اإلالذي كا

: ته يف مصاهرة رسول اهللا هي التي دعته إىل ذلك، فقالالطائلة، بأن رغب
 .)٥(»ًوأعطيت هذا املال العريض إكراما ملصاهريت إياه«

 !عمر عىل هذه األموال؟حصل أين فمن 
ألزمه به عيل أو بام ! وملاذا مل يلتزم بام ألزم به نفسه أمام حفصة؟

                                     
) ط مؤسسة األعلمي(أنساب األرشاف  و٢٣٣ ص٥جبن إسحاق ال= 
 .١٨٩ص

 عن هشام بن ١٨٩ص) ط مؤسسة األعلمي( و ١٦٠ ص٢أنساب األرشاف ج) ١(
 .الكلبي

 .١٥٠ و ١٤٩ ص٢تاريخ اليعقويب ج) ٢(

 ١٠٧ ص٤٢جبحار األنوار  و٦٢الدر املنثور يف طبقات ربات اخلدور ص) ٣(
 .٩٠صلشيخ املفيد لاملسائل الرسوية و

 .١٠٧ ص٤٢جبحار األنوار  و٩٠صلشيخ املفيد لاملسائل الرسوية  )٤(

 .٤٠٥ ص٢دارية جالرتاتيب اإل) ٥(
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 !واملسلمون حينام مجعهم، وعرض عليهم مشكلته؟
ذا هذا احلرص من عيل وعثامن وطلحة عىل إخراج عمر من  ملا:ًثالثا

 !؟الة الزهد والقناعة التي هو فيهاح
ًوهل قرأ أحد أو سمع أن عليا، وهؤالء حاولوا إخراج سلامن وأيب 

وهم عىل جع فش،تهم تلكلذر، وسوامها من زهاد ذلك العرص من حا
ء من بيت و أعانوهم بيشأ ،ستفادة من األموال التي كانت حتت يدهماإل

 ! املال حني أصبح حتت يدهم؟
ال يعني » صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا » عليه السالم«أمل يشاهد عيل 

بأي يشء عىل اخلروج مما هي فيه من مصاعب » عليها السالم«الزهراء 
 وتركها يف معاناهتا ، بل يعوضها من ذلك تسبيح الزهراء،ومتاعب

 ! بة؟الصع
ومعه أبناءه، وكأن وجوههم » عليه السالم«ه عىل أمل يأيت عقيل إىل أخي

قد سودت بالعظلم، فطلب منه أن يعطيه، فأمحى له حديدة، فأعطاه إياها ـ 
 .)١(فلذعته

 : حيث قال»عليه السالم«وال بأس بذكر احلادثة عىل لسان عيل 

                                     
عامل كنز ال و١٢٨ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٠ ص٤تاريخ األمم وامللوك ج) ١(

لواقدي ل فتوح الشام:  وراجع٣٤٣ ص٤٤جتاريخ مدينة دمشق  و٥٨٦ ص١٢ج
 ٧٨ ص٧البداية والنهاية ج و٥١٧ ص٢جالكامل يف التاريخ  و٢٠٧ ص٢ج
 .٤٥٥ ص١٧ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق و
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ًواهللا ألن أبيت عىل حسك السعدان مسهدا، وأجر يف األغالل 
 ألقى اهللا ورسوله يوم القيامة ظاملا لبعض العباد، ًمصفدا، أحب إيل من أن
 . ًوغاصبا لشئ من احلطام

ًوكيف أظلم أحدا لنفس يرسع إىل البىل قفوهلا، ويطول يف الثرى 
ًحلوهلا واهللا لقد رأيت عقيال، وقد أملق حتى استامحني من بركم صاعا،  ً
ورأيت صبيانه شعث الشعور غرب األلوان من فقرهم كأنام سودت 

ًجوههم بالعظلم، وعاودين مؤكدا وكرر عيل القول مرددا فأصغيت إليه و ً
ًسمعي فظن أين أبيعه ديني وأتبع قياده مفارقا طريقي، فأمحيت له حديدة، 
ثم أدنيتها من جسمه ليعترب هبا، فضج ضجيج ذي دنف من أملها، وكاد أن 

 . حيرتق من ميسمها
ديدة أمحاها إنساهنا  ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من ح:فقلت له

للعبه، وجترين إىل نار سجرها جبارها لغضبه، أتئن من األذى وال أئن من 
لظى، وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة يف وعائها، ومعجونة شنئتها 
كأنام عجنت بريق حية أو قيئها، فقلت أصلة أم زكاة أم صدقة فذلك حمرم 

 . علينا أهل البيت
 . كنها هدية ال ذا وال ذاك ول:فقال
 هبلتك اهلبول، أعن دين اهللا أتيتني لتخدعني، أخمتبط أنت أم :فقلت

واهللا لو أعطيت األقاليم السبعة بام حتت أفالكها عىل أن . ذو جنة أم هتجر
أعيص اهللا يف نملة أسلبها جلب شعرية ما فعلت وإن دنياكم عندي الهون 

 ولذة ال تبقى، نعوذ باهللا من ورقة يف فم جرادة تقضمها ما لعيل ولنعيم يفنى
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 ..)١(من سبات العقل، وقبح الزلل وبه نستعني
  :فت فعفت الرعيةعف:  لعمر×علي 

ويف السنة السادسة عرشة جيء إىل عمر بسيف كرسى، ومنطقته، 
 .ًإن أقواما أدوا هذا لذوو أمانة: قالف ،وزبرجه
 .)٢( إنك عففت فعفت الرعية:ل عيلفقا
 :ونقول

ؤ عىل إخفاء سيف كرسى، ومنطقته، وزبرجه عن عمر ًإن أحدا ال جير
وبني مجيع . بالدلبن اخلطاب الذي سوف يالحق من يفعل ذلك يف مجيع ا

لعرف أهنا ال من يريد االستئثار هبذه األشياء لنفسه ولو فكر .. العباد
 .ساوي هذه املتاعب التي سوف يتعرض هلات

، ويدخل إىل اإلسالميةالدولة إال إن كان يريد أن خيرج هبا من نطاق 
ًأنه سيبقى قادرا له وليس ثمة ما يضمن .. بالد الكفر والرشك من أجلها

 التي سوف ال جيد فيها ً أيضا ال سيام وألنهعىل االحتفاظ هبا يف تلك البالد

                                     
 .١٥٦ ص٣مصادر هنج البالغة ج:  وراجع٢١٧ ص٢هنج البالغة ج )١(

كنز العامل  و١٢٨ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٠ ص٤تاريخ األمم وامللوك ج) ٢(
 امـوح الشـفت:  وراجع٣٤٣ ص٤٤جق ـة دمشـخ مدينـاريـت و٥٨٦ ص١٢ج
 ٧البداية والنهاية ج و٥١٧ ص٢جالكامل يف التاريخ  و٢٠٧ ص٢جلواقدي ل

 .٤٥٥ ص١٧ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٧٨ص
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 .ً وزناهمن يرعى له حرمة، او يقيم ل
 لنفسه، ً أحدا سولت له نفسه أن حيتفظ هبذه األشياء أن:اولو فرضن

أخذها حتت أنه  :، ألن املفروضلن يتمكن من ذلك... وأن يتكتم عليها
 فكيف ،نظر اجليش وبرصه، وال بد أن يشهدوا عليه بذلك، وأن يطالبوه هبا

عني ترتبط برمز سلطة أهل الكفر، وكل األوهي يمكنه إخفاء أمرها، 
 .عود إليهيأو له، نسب ٍأي شئ يمشدودة إىل 

 :من أجل ذلك نقول
 الرعية بعفة فةحول ع» عليه السالم«مة املنسوبة إىل عيل إن الكل

ًراعيها، ال يرتبط هبذه احلادثة جزما، وإنام هو كالم ركب عىل كالم آخر، 
 .»عليه السالم«ثبات فضيلة لعمر عىل لسان عيل إهبدف 

 .لكن األدلة والشواهد تفضح تركيب هذا الكالم، وتسقطه عن اإلعتبار
  : ذو الرقعتني

، من أن عمر »عليه السالم«ا ذكرته اخلطبة املزعومة املنسوبة لعيل وأما م
 : ًكان كهفا للفقراء، يعري نفسه ويكسوهم، فهو غري دقيق، فالحظ ما ييل

 الذي ال يشء له سوى ، يف عهد عمر كان يعيش ذو الرقعتني ـ١
 ،، فلامذا مل يعر نفسه)١( يسرت بإحدامها قبله، ويسرت باألخرى دبرهتنيرقع

                                     
كشاف القناع  و٥٧٦ ص٧ واملغني البن قدامة ج٢٦٧ ص٦املصنف للصنعاين ج) ١(

= اب األم ـكتو ٢٠٩ ص٧جللبيهـقـي ربى ـالسنن الك: وراجع ١٠٤ ص٥ج
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 !ويكسو هذا الرجل املسكني؟
 إن عمر هو الذي طالب الصحابة بأن جيعلوا له ما يكفيه من بيت  ـ٢

 .املال، كام ذكرناه فيام سبق يف هذا الكتاب
 أو أربعني ألف درهم، أو ،ر هل من يمهر زوجته عرش آالف دينا ـ٣

يكون .. ، إلخ)١(مئة ألف أو بال تعيني،ً، أو أربعني ألفا أربعني ألف دينار
ًويكون كهفا ! ؟ نفسه ويكسوهمي ويعر!؟ممن جييع نفسه ويطعم الفقراء

 !هلم؟
 ! والرغبة يف اآلخرة؟،وهل ذلك كله من الزهد يف الدنيا

  :بشر الوارث
نبع، ثم ي» عليه السالم«ًأقطع عليا بن اخلطاب  أن عمر :وذكروا

 ً. عينافر فيهاحًأرضا إىل جنب قطعته، ف) »عليه السالم «أي عيل(اشرتى 
 عيل فبينام هم يعملون فيها إذ انفجر عليهم مثل عنق اجلزور من املاء، فأيت

ِّفبرش بذلك ُ. 

                                     
ومعرفة  ٢٥٦ و٢٥٥ ص١٦جلنووي لاملجموع  و٨٧ ص٥جلشافعي ل= 

 ٧رشح الكبري جالو ٧٠٤و  ٧٠٣ ص٩ وكنز العامل ج٣٤٨ ص٥السنن ج
 .٥٣٣ص

 .تقدمت مصادر ذلك) ١(
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 .)١( برشوا الوارث، ثم تصدق هبا:فقال
 ثم وقف ذلك املال عىل . أنه قال ذلك عدة مرات:ويف نص آخر

 .)٢(ًالفقراء، وكتب به كتابا يف تلك الساعة
 : ونقول
ال ذلك منه » عليه السالم«وقبوله   لعيلقطاع عمر األرضإ إن  ـ١

 :بمرشوعية ترصف عمر، بل هو يعني» عليه السالم« ًيعني اعرتافا من عيل
 .يف تلك األرض» عليه السالم« عيل ملوانع من طريق ترصفعمر اإزالة 

، أو إىل ألوالده أو وقد حيتاج اإلنسان إىل استصدار بطاقة هوية لنفسه
تسجيل رشكته يف دوائر  أو أرضه، أو بيتهسند مالكية لاحلصول عىل 

 ن وإ.الدولة، من أجل محاية نفسه من التعديات، وإطالق يده يف الترصفات
 . وغري رشعيةكان يرى أن تلك الدولة غاصبة وظاملة

مل يكن يتملك األرض ملجرد أن يمنع غريه » عليه السالم«ً إن عليا  ـ٢
بل .. قم جديد إىل قائمة متلكاتهليضيفها كر أو من إحيائها،من متلكها، أو 

 فإنه جيعل ذلك وسيلة ،يتملكها ليحييها، فإذا أحياها» عليه السالم«كان 
 .ويسد حاجاته، وحيل مشكالتهإلنعاش املحيط الذي يعيش فيه، 

                                     
 ١٤٤ ص٤جالغدير و ١٠٣صذخائر العقبى و ١٨٣ ص٣الرياض النرضة ج) ١(

رشح  وعن ابن السامن يف املوافقة، و١٧صواإلمام عيل ملحمد رضا املرصي 
 .٤٨ ص١٨ج )امللحقات(إحقاق احلق 

 . ١٤٤ ص٤جالغدير  و٢٩٠ ص٧رشح هنج البالغة ج) ٢(
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ثم . ًمرددا ذلك عدة مراتبرش الوارث، : »عليه السالم« لقد قال  ـ٣
 .فقراءهو يف نفس الساعة يوقف تلك األرض عىل ال

فدلنا ذلك عىل أنه ال يقصد بالوارث من يرثه من ابنائه وأقاربه، بل 
أهنم أخطأوا حني خصوه هو بالبشارة، بل اإلنصاف واملنطق قصد به 

فالكالم جاء عىل سبيل رضب القاعدة .. ويقيض بأن تكون البشارة لوارثه
يرث من حيق له أن فال ضري يف شموله لكل . للناس يف مثل هذه األحوال

حتى لو كان من الفقراء الذين يرثون اإلستفادة من هذه األرض .. ًمسلام
 .بالذات

  :×الرفاهية يف عهد علي 
هو الذي بلغ الناس يف عرصه » عليه السالم« ً أن عليا:إن احلقيقة هي

 .الرفاهيةدرجة ا ذلك إىل وحد اإلكتفاء الذايت، بل هم قد جتاوز
معاوية، عن  أيب  عن، عن أبيه،لفقد روى عبد اهللا بن أمحد بن حنب

 :قال» عليه السالم«ة، عن عيل خرب عن جماهد، عن عبد اهللا بن س،ليث
ًما أصبح بالكوفة أحد إال ناعام، إن أدناهم منزلة ليأكل من الرب، « ً

 .)١(» ويرشب من ماء الفرات،وجيلس يف الظل

                                     
 واملستدرك للحاكم ٣٠فضائل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ألمحد بن حنبل ص) ١(

 ٢ج) ط دار الكتب العلمية( و ٤٤٥ ص٢ج) ن املرعشيليوسف عبد الرمححتقيق (
= ب آل أيب ـمناق: عـوراج. ٣٦٨ ص١ وعن فضائل عيل للخوارزمي ج٤٨٢ص
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معاوية، عن  أيب  ورواه احلاكم، من طريق.وهذا حديث صحيح
 .)١(حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه :ش عن جماهد، وقالاألعم

ًال جيء هبا من بعض البالد، فأخذ امرة حب» عليه السالم«م َّوقس
 .)٢( وترك بعضهم،بعضهم

، بل كان ً شيئايأخذ من بيت مال املسلمني» عليه السالم«ومل يكن عيل 

                                     
 ٨جبن أيب شيبة الاملصنف  و٣٢٧ ص٤٠جبحار األنوار  و٣٦٨ ص١جطالب = 

 ٣٦١ ص١٦ وجامع املسانيد واملراسيل ج١٧٢ ص١٤جكنز العامل  و١٥٧ص
  .٥٣١ ص١ج) ط دار الكتب العلمية(وفضائل الصحابة للنسائي 

ط دار ( و ٤٤٥ ص٢ج) يوسف عبد الرمحن املرعشيلحتقيق (لحاكم لستدرك  امل)١(
 .٤٨٢ ص٢ج) الكتب العلمية

 ٨٣ ص١جللثقفي  والغارات ٢٩فضائل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ص) ٢(
 :  وقال يف هامشه٣٥١ ص٣٤جبحار األنوار و

أمري املؤمنني من من باب فضائل ) ٥( بن أمحد يف احلديث  عبد اهللاًوهذا رواه أيضا
 . )١ط ( ٨كتاب الفضائل ص

 »عليه السالم«من ترمجة أمري املؤمنني ) ١٢٣٣( منه رواه ابن عساكر يف احلديث ًوقريبا
 . )٢ط ( ٢٢٨ ص٣جمن تاريخ دمشق 

 كتاب من) ١١٣٥ و ٦٧٨(وليالحظ ما وراه أمحد يف مسند أمري املؤمنني حتت الرقم 
 . ١جاملسند 

 . من كتاب الفضائل»عليه السالم«من فضائل عيل ) ٣٤٧( احلديث ًولرياجع أيضا
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 .)١(فق من أمواله بينبعنيو ،يرتيبيع ويش
، ويأكل هو من يشء جييئه من دي ويعيشغ ي كان عيل:ويف نص آخر

 .)٢(املدينة
شف به كولطاملا . الكوفة، وهو خليفةوهو الذي باع سيفه يف رحبة 

عنده ثمن أزار كان ولو . »صىل اهللا عليه وآله « عن وجه رسول اهللالكرب
 .)٣(هاعما ب

                                     
بن حنبل ال وكتاب الزهد ٣٣بن حنبل صالفضائل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ) ١(

 والسنن الكربى ١٨٤ ص١٣ وكنز العامل ج٢٤ ص٤ وأسد الغابة ج١٣٠ص
 وفضائل ٢٧٩ ص١٦املراسيل ج وجامع املسانيد و٣٣٠ ص٥للبيهقي ج
 ١جأعيان الشيعة  و٣٦٧ ص٤جمعرفة السنن واآلثار  و٥٣٢ ص١الصحابة ج

 . ٥٨٧ ص١٧ وج٢٩٤ ص٨ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٣٤٦ص
 وجواهر املطالب ٤١فضائل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ألمحد بن حنبل ص) ٢(

لكويف ل» عليه السالم« ومناقب عيل بن أيب طالب ٢٨٥ ص١جالبن الدمشقي 
 وعن ٨٢ص ١جحلية األولياء  وعن ٣٤٧ ص١جأعيان الشيعة  و٧٩ ص٢ج

 . ٢٣٦ ص٣٢ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٢١ص ٣جالرياض النرضة 
مناقب اإلمام و ٤٦فضائل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ألمحد بن حنبل ص) ٣(

زهد ألمحد بن حنبل وال ٥٥ ص٢جلكويف ل »عليه السالم«أمري املؤمنني 
 والبداية ٦٨٣ ص٢ وتاريخ الفسوي ج١٧ ص١ وحلية األولياء ج١٣١ص

= لطربيس لمكارم األخالق  و٦٣ ص١جلثقفي لالغارات  و٣ ص٨والنهاية ج
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  :عمر حيبس األموال
ًف أن عليا أحداث ومواق: »عليه السالم« عمر وعيل :تقدم يف فصل

رص إىل عمر، فإنه محل :  دعا سلامن يف إحدى اليايل وقال له»عليه السالم«
:  فقل له، وقد عزم أن حيبسه،ومل يعلم به أحدإليه من ناحية املرشق مال، 

 ، ففرقه عىل من جعل هلم،أخرج ما محل إليك من املرشق: يقول لك عيل
 .  فأفضحك،وال حتبسه

 .وأديت الرسالة ، فمضيت إليه:فقال سلامن
 !؟به] هو[ فمن أين علم ، حريين أمر صاحبك:فقال
 !؟ وهل خيفى عليه مثل هذا:فقلت

                                     
بن طاووس الكشف املحجة  و٣٦٦ ص١جمناقب آل أيب طالب  و١١٤ص= 

بحار األنوار  و٢٤٨ ص٢جحلية األبرار  و١٠٧صذخائر العقبى  و١٢٤ص
مناقب أهل البيت  و٣١٣ ص٧٦ وج١٣٦ و ٤٣ ص٤١ وج٣٢٤ ص٤٠ج
 املصنف و٣٢٣ ص١٠ججممع الزوائد  و٢١٩صلشريواين ل» عليهم السالم«
 ١٧٤ ص٧جلطرباين لاملعجم األوسط  و١٥٧ ص٨جبن أيب شيبة ال
كنز  و٢٠٠ ص٢ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و١١١٤ ص٣جستيعاب اإلو

اجلوهرة يف نسب  و٤٨٢ ص٤٢جشق تاريخ مدينة دم و١٧٨ ص١٣جالعامل 
بن الجواهر املطالب  و١٨٤صمطالب السؤول  و٩٠صاإلمام عيل وآله 

ينابيع  و٣٠١ و ٢٩٠ ص١١جسبل اهلدى والرشاد  و٢٨٤ ص١جالدمشقي 
 .٣٤٦ ص٦جغاية املرام  و١٩٥ ص٢جاملودة 
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 وإين ملشفق ، ما عيل إال ساحر: يا سلامن، اقبل مني ما أقول لك:فقال
 .  وتصري يف مجلتنا،منه، والصواب أن تفارقه] عليك[

د رأيت منه،  وارث من أرسار النبوة ما قً بئس ما قلت، لكن عليا:قلت
 . منه) مما رأيت(وعنده ما هو أكثر 

 .السمع والطاعة ألمرك: فقل له) إليه( ارجع :قال
 .  أحدثك بام جرى بينكام:، فقال»عليه السالم «فرجعت إىل عيل

إن : أعلم به مني، فتكلم بكل ما جرى بيننا، ثم قال] أنت [:فقلت
 . )١(رعب الثعبان يف قلبه إىل أن يموت

 :ونقول
 ملاذا يريد عمر أن حيبس هذا املال؟ وملن سيعطيه؟ وبامذا :لسؤال هووا

 جييب ربه يوم القيامة إذا سأله عن هذا املال؟ 
وهل حبس أموال الناس عنهم من الزهد يف الدنيا، ومن سنن العدل 

إن حبس هذا املال مل يكن طاعة هللا سبحانه بدليل خوف عمر من ! فيها؟
، ثم مسارعته لتنفيذ أمر عيل »عليه السالم« الفضيحة التي هدده هبا عيل

 ..»عليه السالم«
                                     

 واخلرائج واجلرائح ٤٧٨ ص١ج:  وراجع٢١١ ـ ٢٠٩ ص٣مدينة املعاجز ج )١(
 ٣٣ ـ ٣١ ص٢٩األنوار ج وبحار ٢٥٨ ص٢ثبات اهلداة جإ و٢٣٢ ص١ج
تفسري اآللويس  و٨٢ ص٨ج) ط حجرية( و ٢٥٦ ص٤١ج ٦١٤ ص٣١وج
 .٤٦٠صنفس الرمحن يف فضائل سلامن  و١٢٣ ص٣ج
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 فهل يمكن أن يقاس من يفعل هذا بمن يقول فيه عدوه ..وبعد
لو كان عنده بيتان بيت من ترب، وبيت من تبن ألنفق تربه قبل : معاوية
 !تبنه؟

  :حلي الكعبة
ه حيل طاب يف أيام أنه ذكر عند عمر بن اخل:روي«: ن أيب احلديدقال اب

 لو أخذته فجهزت جيوش املسلمني كان أعظم :الكعبة وكثرته، فقال قوم
 !وما تصنع الكعبة باحليل؟ .»لألجر

 إن هذا :، فقال»عليه السالم«وسأل أمري املؤمنني . ّفهم عمر بذلك
 : ، واألموال أربعة»صىل اهللا عليه وآله«القرآن أنزل عىل حممد 

 .ة يف الفرائضأموال املسلمني، فقسمها بني الورث
 .فقسمه عىل مستحقيه. والفيء
 .وضعهفوضعه اهللا حيث . واخلمس

 .والصدقات، فجعلها اهللا حيث جعلها
ًومل يرتكه نسيانا، ومل . ٍوكان حيل الكعبة فيها يومئذ، فرتكه اهللا عىل حاله

َخيف عنه مكانا، ف ّره حيث أقره اهللا ورسولهِقَأً ّ. 
 . لوالك الفتضحنا:فقال عمر

 .)١(احليل بحالهوترك 

                                     
=  )برشح عبده(هنج البالغة :  وراجع١٥٨ ص١٩جرشح هنج البالغة للمعتزيل  )١(
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 :ونقول
 :يستوقفنا يف هذه القضية عدة أمور، هي التالية

  :التاريخ يعيد نفسه
نطق الذي أرادوا من خالله تربير الترصف بحيل الكعبة هو  إن املـ١

م من بعض الناس، حول الذهب الذي حتىل به قباب بعينه ما نسمعه اليو
ام أشبه الليلة بالبارحة، فقد ف ..والتخف التي هتدى إليها.. املشاهد املرشفة

 .تشاهبت القلوب، رغم مرور األحقاب، واختالف األزمان
                                     

دار ط (  و٢٥٤ ص١٣ج )مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة و ٦٥ ص٤ج= 
 وراجع ٦٩ ص٩٦ وج٦٩٤ ص٣٠جبحار األنوار  و٣٥٧ ص٩ج )اإلسالمية

 ١٧جاحلدائق النارضة  و٧٦ ص١٠ججامع أحاديث الشيعة  و٢٣٥ ص٤٠ج
 ٨ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٦٨ ص٥جغاية املرام  و٣٦٤ص
ناقب املو ٣٥١ ص٩جمستدرك الوسائل :  وراجع٥٠٧ ص٣١ وج٢٠٣ص

الغدير  و١٨٩ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية(و  ٣٦٨ ص٢آشوب جالبن شهر
 ، يف كتاب احلج٨١ ص٣جصحيح البخاري :  عن املصادر التالية١٧٧ ص٦ج

سنن أيب داود و ،أخبار مكة لألزرقيو، ًعتصام أيضا، ويف اإلباب كسوة الكعبة
 ١٥٩ ص٥جسنن البيهقي و ٢٦٩ ص٢جسنن ابن ماجة و ٣١٧ ص١ج
ربيع األبرار و ٢٠ ص٢جالرياض النرضة و و ٥٥فتوح البلدان للبالذري صو
 ٣جفتح الباري و، تيسري الوصولو، زخمرشي يف الباب اخلامس والسبعنيلل

 .١٤٥ ص٧جكنز العامل و ٣٥٨ص
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ها عنه، بل ؤاغنو استأ إن املعيار ليس هو حاجة الكعبة للحيل،  ـ٢
املعيار هو أثر وجود هذا احليل يف التعبري عن التقديس والتبجيل واالحرتام 

فإن هذا يؤثر . ارتباط هباوالتحرج من املساس بأي يشء له انتساب أو . هلا
 ..ة قلوهبم، وتزكي وتناميهيامن الناسإ وتصفية ،يف تعميق هذا التقديس

ن السياسة االهلية يف هداية الناس تقيض إوقد قلنا مرات عديدة 
ة يف املشاعر والذي يبلغ الذر.. بتقريب الغيب إىل الشعور اإلنساين

 ،ىل شهود وحضورولذلك كان السعي لتحويل هذا الغيب إ.. احلسية
 مثل الكعبة املرشفة، واحلجر األسود، وغري ،وجتسيده يف أمور حمسوسة

 .ذلك
فإن فإن منفعته تبقى وتستمر،  إن احليل حني يكون عىل الكعبة،  ـ٣

شد األنظارترداحلشود ال تفتأ والنفوس تتأثر به،  ُّ لزيارة بيت اهللا، وتنْ إليه،  ََ
 .مما له من بركات وآثاروتتوافد عليه باستمرار، وتستفيد 

 رة واحدةملأما إذا رصف هذا احليل يف احلروب، فإن االستفادة تكون 
 التقرب قصد بهقد نفق فيه أ إن كان املوقع الذي  وال يدرى.وينتهي األمر

 أم قصد به ،و تقوية شوكتهأ الذب عن حريم االسالم، إىل اهللا، من خالل
 .، وتوسعة امللك وما إىل ذلكءات واملراصول عىل اجلاهحلبسط السلطة، وا

، ومل »صىل اهللا عليه وآله«احليل يف عهد رسول اهللا هذا  وقد كان  ـ٤
 ..، وال أشار إىل أنه قد فكر يف ذلك لهيتعرض
 جتاهسالم  لإلهذه النظرة السياسية الشاملة..  واألهم من ذلك كله ـ٥

احلكم تخذ منها لي» عليه السالم«ها عيل أمرياملؤمنني كام بيناألموال، 
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حها وبداهتها بحيث جعلت وألمر، والتي كانت يف وضاوالفيصل يف هذا 
ال . عمر بن اخلطاب يقر بأنه لو عمل بام كان يفكر فيه لكانت الفضيحة

 بأن اهللا تعاىل قد قسم األموال وجعلها يف »عليه السالم« سيام حني ألزمه
 . للعيانًالماثوكان حيل الكعبة .. مواضعها
.. جهل مكان ذلك احليل، أو نسيهتعاىل قد  إن اهللا :يمكن أن يقالوال 

فذلك يعني أن اهللا . من موجبات الكفرإليه تعاىل ألن نسبة اجلهل والنسيان 
 ..وهكذا كان.. عىل حالههذا احليل يريد أن يبقى 

 :ها عمر نقولمن وعن الفضيحة التي نجا  ـ٦
ًيحة، ألن الناس مجيعا، نعم، إنه لو تعرض حليل الكعبة لكانت الفض

 ! وما املربر؟! احليل أين ذهب؟سوف يتساءلون عن 
عل، ال ف وال ن اهللا ورسوله مل يتعرضا له بقول أ:وسيدور يف خلدهم

  !؟عن نسيان وال عن جهل، فلامذا يتعرض له هؤالء
 وجرأة عىل ارتكاب ،ًما أن يكون ذلك عدوانا منهم عىل احلرماتإف

كال هذين و. ًهال بأبسط أحكام الرشيعة والديناملحرمات، او يكون ج
 ..فضيحة ملن جهل وتعدى، ويف مهالك الفضائح تردى

حني خيش أن يصبح ما يفعله عمر سنة » عليه السالم«ً إن عليا  ـ٧
تتداوهلا األجيال، تدخل هبذه الطريقة التي جعلت عمر نفسه يرتاجع عن 

 .وينقض عزمه. موقفه
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  :ملال الكثرياملال القليل لصاحبه، كا
يت عمر أ : قال،سناده إىل طلحة بن عبد اهللاإ ب،عن يزيد بن أيب خالد

 فاستشار فيها من حرضه من ، ففضلت منه فضلة،بامل فقسمه بني املسلمني
ن قسمتها مل يصب كل رجل منها إ فإنك ،خذها لنفسك:  فقالوا،الصحابة

 .يلتفت إليهال إال ما 
 فالقليل ، أصاهبم من ذلك ما أصاهبم.اقسمهإ :»عليه السالم «فقال عيل

 .يف ذلك والكثري سواء
 .)١(لك مع أياد مل أجزك هبا ٌ ويد:لفقا» عليه السالم«ثم التفت إىل عيل 

حيث » عليه السالم«رتي عن عيل خ أيب البوقد فصلت ذلك رواية
  !؟ ما ترون يف فضل فضل عندنا من هذا املال: عمر بن اخلطاب للناس:قال

 ، وضيعتك، قد شغلناك عن أهلك، يا أمري املؤمنني:ناسفقال ال
 . فهو لك،وجتارتك

 . ما تقول أنت:فقال يل
 . قد أشاروا عليك:لتفق

 . قل:فقال يل

                                     
 ١٨٥ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية( و ٣٦٤ و ٣٦٣ ص٢مناقب آل أيب طالب ج) ١(

عجائب أحكام  و٢٣٠ ص٤٠جبحار األنوار  و٣٠٩ ص٢جرشح األخبار و
 .٨ص »عليه السالم«ري املؤمنني أم



  ٢٠٩                                                  ..وبساط كسرى ..  ذو الرقعتني :  الفصل اخلامس 
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 ً. مل جتعل يقينك ظنا:فقلت
 . لتخرجن مما قلت:فقال
صىل اهللا « أتذكر حني بعثك نبي اهللا ، ألخرجن منه، أجل واهللا:فقلت
 فكان ، فمنعك صدقته،تيت العباس بن عبد املطلبأ ف،ً ساعيا»عليه وآله
 فوجدناه »صىل اهللا عليه وآله« انطلق معي إىل النبي : فقلت يلء،بينكام يش

 فأخربته بالذي ، فوجدناه طيب النفس، فرجعنا ثم غدونا عليه،ًخاثرا
  : فقال لك،صنع

 !؟أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه
 والذي رأيناه من ، اليوم األولوذكرنا له الذي رأيناه من خثوره يف

 وقد بقي ، إنكام أتيتامين يف اليوم األول: فقال،طيب نفسه يف اليوم الثاين
 وأتيتامين اليوم ، فكان الذي رأيتام من خثوري له،عندي من الصدقة ديناران

 . فذاك الذي رأيتام من طيب نفيس،وقد وجهتهام
 .)١( خرة صدقت واهللا ألشكرن لك األوىل واآل:فقال عمر
 :ونقول
من قبل الصحابة احلارضين لذلك املجلس، قد  إن هذه املشورة ً:أوال

 أن عمر كان يرتزق من بيت املال ما :يف غري حملها، فاملفروضجاءت 
                                     

مسند أيب يعىل  و٢٣٨ ص١٠ججممع الزوائد  و٩٤ ص١جمحد أمسند :  راجع)١(
 ورشح هنج ١٩٢ ص٧جكنز العامل  و١٧٤صأمايل املحاميل  و٤١٤ ص١ج

  .٩٩البالغة للمعتزيل ج
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 .يه، فام املرجح لتخصيصه هبذه الفضلة دون سائر املسلمنيفيك
املدينة، مثل  ملاذا مل يشريوا عليه بإعطاء هذه الفضلة لبعض فقراء :ًثانيا

 )١(!ذي الرقعتني الذي كان ال يملك سوى رقعتني يسرت هبام قبله ودبره؟
 .)٢(كان يعيش يف عهد عمرو

وذلك إن دل عىل يشء فإنام يدل عىل أن احلكم ال يامرس العدل يف 
عليه «قد ورد عن أيب احلسن األول توزيع األموال، ويدل عىل ذلك أنه 

: بعد أن ذكر أصناف املستحقني وسهامهمرواية يقول يف آخرها » السالم
 ومل يبق فقري من فقراء قرابة رسول اهللا ، فقري من فقراء الناسفلم يبق«
 .)٣(» إال وقد استغنى فال فقري»صىل اهللا عليه وآله«

هو الصحيح، فإن ذلك » عليه السالم« إن كالم أمري املؤمنني :ًثالثا

                                     
 ٥٧٦ ص٧ج ةبن قدامالاملغني  و٢٥٦ ص١٦جلنووي لاملجموع  :راجع) ١(

 ١٠٤ ص٥جلبهويت لكشاف القناع  و٥٣٣ ص٧ج ةدامبن قالالرشح الكبري و
 ٢٦٧ ص٦جلصنعاين لاملصنف  و٢٠٩ ص٧جلبيهقي لالسنن الكربى و
 .٧٠٣ ص٩جكنز العامل  و٣٤٨ ص٥جمعرفة السنن واآلثار و

 . اهلامش السابقراجع) ٢(

 و ٥١٤ ص٩ج) ط مؤسسة آل البيت( والوسائل ١٣١ ص٤هتذيب األحكام ج) ٣(
 ورشح أصول ٥٤٢ ص١ عن أصول الكايف ج٣٥٩ص ٦ج) ط دار اإلسالمية(

ذخرية املعاد  و٥٨٦و ٦١ ص٨ وجامع أحاديث الشيعة ج٣٩٥ ص٧الكايف ج
 .٤٨٦ ص٣ ق١لمحقق السبزواري جل) ق.ط(
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 إليهم، وال جيوز الترصف به إال املال إن كان للمسلمني، فال بد من إيصاله
 ..هم نظرهم عنه أو العلم برصف،بإذن منهم

 فال ،ًكانت ملكا لشخصوحبة من بر، فإن هذه الفضلة حتى لو كانت 
جيوز الترصف هبا ألحد بغري رضاه، مهام كانت زهيدة بنظر الناس، فإن 

ري  وإن كانت غ.ذلك ال خيرجها عن ملكيته، وال يسقط أحكام امللك عنها
 ً.قابلة للبيع، وال يبذل العقالء بإزائها ماال

 عنده، »عليه السالم« ً إن عمر قد اعترب هذه املشورة يدا لعيل:ًرابعا
لتزامه يف  تؤدي إىل حفظ ماء وجهه، وتأكيد ايستحق عليها املكافأة، ألهنا

 ..التي تعطيه صفة الزاهد والعادلموضوع األموال باحلدود الرشعية 
ٍأياد ٍ عنده مل جيزه هبا، مما » عليه السالم«قد أقر بأن لعيل كام أن عمر 

مل يكن يتعامل معه عىل أساس أنه يريد أن » عليه السالم«ً أن عليا :يعني
يمكر به، وأن يظهر أخطاءه، وأن يفضحه بني الناس يف علمه أو يف تقواه، 

 يريد حفظ الرشيعة» عليه السالم«أو يف أي شأن من الشؤون، بل كان 
 .)١(وحفظ حقوق الناس

  !:ملاذا هند دون ذي الرقعتني؟
 بنت عتبة بن ربيعة ًن هنداأ: ًروى الطربي أيضا «:قال ابن أيب احلديد

                                     
 ١٨٥ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية( و ٣٦٤ و ٣٦٣ ص٢مناقب آل أيب طالب ج) ١(

ام عجائب أحك و٢٣٠ ص٤٠جبحار األنوار  و٣٠٩ ص٢جرشح األخبار و
 .٨ص »عليه السالم«أمري املؤمنني 
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 تتجر ،بعة آالف درهم فسألته أن يقرضها من بيت املال أر،قامت إىل عمر
  .فيها وتضمنها

 .)١(».. الخ، فباعت واشرتتفخرجت هبا إىل بالد كلب
 :ونقول
ًيت عمر أقرض ذا الرقعتني ألفا واحدا ـ وليس أربعة آالف ـ  ل ـ١ ً

ليتجر هبا، وليشرتي لنفسه كسوة حتجب عريه وفقره عن الناس، وليكن 
 .ذلك من ماله أو من بيت املال

 ليت عمر أعطى ذا الرقعتني من ماله مئة درهم، كام أعطى قريبه  ـ٢
 .ًألفا هبة منه
 ! وهل كانت هند بحاجة إىل هذه األموال، وإىل هذه التجارات؟ ـ٣
 ملاذا ال يعطيها زوجها وأبناؤها، وال سيام معاوية الذي كان عمر  ـ٤

 !يشاطر عامله وحياسبهم دونه؟
 هل كان عمر يقرض مجيع املسلمني من بيت املال، كام أقرض  ـ٥
 !ًهندا؟

 !وهل؟! وهل؟
إن «: موال ألقاربه وأهل بيته بقولهوقد اعتذر عثامن عن إعطائه األ

 كان من بني هاشم، فحبا أهله، ووصلهم، »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
                                     

 ٢٨٧ ص٣ج األمم وامللوكتاريخ  و٩٨ ص١٢ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)١(
 .١٨٥ ص٧٠جتاريخ مدينة دمشق و
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ًوجعل هلم اخلمس نصيبا، ووفره عليهم، ونحلهم صفو األموال، وأغناهم 
 .عن السؤال

 .ن أبا بكر حبا أهله وخصهم بام شاء من املالإو
 ،م باإلكرام واإلعظام وخصه، واصطفاهم،ن عمر حبا بني عديإو

 .وأعطاهم ما شاء من املال
 وأنا أخصهم بام شئت من ،وإن بني أمية وعبد شمس أهيل وخاصتي

 .)١(».. الخاملال
صىل «ولكننا ال يمكن أن نوافق عثامن عىل مساواته بني عطايا النبي 

 ..  ألهل بيته، وبني عطايا أيب بكر وعمر لبني تيم وعدي»اهللا عليه وآله
.  كان يطبق أحكام اهللا، وينفذ رشيعته»صىل اهللا عليه وآله«لنبي فإن ا

فإن حكم اخلمس لذوي القربى ترشيع إهلي، ونص قرآين، كام أن ما مل 
، »صىل اهللا عليه وآله«ًف عليه بخيل وال ركاب يكون خاصا للرسول جيو

وله أن يعطيه ملن يشاء بخالف عطايا أولئك لقومهم، فإنه يعطيهم ما ال 
                                     

الطبقات :  وأشار يف هامشه إىل املصادر التالية١٨٤ و ١٨٣اجلمل للمفيد ص) ١(
و  ٥١٤ و ٥١٢ ص١ ج٤ وأنساب األرشاف ق٦٤ ص٣الكربى البن سعد ج

 ٢٧٩ ـ ٢٧٢ ص٤ والشايف ج٧١ و ٧٠ وأمايل املفيد ص٥٨٠ و ٥٣٨
 ـ ٣٣ ص٣ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج٩٨ و ٩٧ ص٤وتلخيص الشايف ج

 وتاريخ ١٦٣ والتمهيد والبيان ص٧٣ والرياض النرضة املجلد الثاين ص٣٩
 .١٥٢ ص٧ والبداية والنهاية ج٤٣٢اإلسالم للذهبي ص
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 ..هلم فيه، بل يكون حقهم فيه كحق غريهم من املسلمني كام هو ظاهرحق 
  :بساط كسرى

ويف السنة السادسة عرشة جيء إىل عمر ببساط كرسى، فاستشار عمر 
 .فاختلفت آراؤهم. الناس يف البساط

 مل جتعل علمك :فقام عيل حني رأى عمر يأبى حتى انتهى إليه، فقال
ك من الدنيا إال ما أعطيت فأمضيت، او إنه ليس ل! ً ويقينك شكا؟ًجهال،

 .نيتفكلت فأألبست فأبليت، أو 
 .  صدقتني:قال

ًفقطعه، فقسمه بني الناس، فأصاب عليا قطعة منه، فباعها بعرشين 
 .)١(وما هي بأجود تلك القطع. ًألفا

 : ونقول
 :تضمنت هذه الرواية ما ييل

ًعلمه جهال، ويقينه جيعل يتهم عمر بأنه » عليه السالم«ًن عليا إ ً:أوال
ُ وهذا أمر ال يقبل ممن يضع نفسه يف موقع املعلم، واملريب، واألمني .ًشكا

 .عىل احلق والدين

                                     
الكامل  و١٣٠ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٢ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ١(

لواقدي لفتوح الشام  و٧٨ ص٧جالبداية والنهاية  و٥١٨ ص٢جيف التاريخ 
 .٢٠٧ ص٢ج



  ٢١٥                                                  ..وبساط كسرى ..  ذو الرقعتني :  الفصل اخلامس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّأحس أن عمر كان يريد أن يكون بساط » عليه السالم«ً لعل عليا :ًثانيا
كرسى للخليفة باعتباره الرجل األول، كام كان كرسى هو الرجل األول يف 

 .قومه
مكن إعطاء البساط لفرد آخر بعينه، ألن قيمته تفوق حد كام أنه ال ي

 .ً كائنا من كانالتصور، وال مربر إلعطاء هذا املقدار ألحد من الناس
 من صنقي لعل عمر رأى أن تقطيع البساط سوف :ومن جهة ثالثة

يضيع بعض جهات القيمة فيه، مما يكون من مظاهر البساط  وأقيمته، 
 .يف حالته العاديةومعامله 

ويدل عىل صحة اإلحتامل القاتل بأن عمر كان يريد البساط لنفسه 
ليس لك من الدنيا إال ما أعطيت، فأمضيت، أو » عليه السالم«قول عيل 

 .لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت
هم من مال يوالفقرة األوىل ليس حملها هذا املورد، فإن عمر ال يعط

 أن الفقرة الثانية هي التي فظهر.. ه ليكون ذلك هو نصيبه من دنيا،نفسه
 .تنطبق عليه بنحو أو بآخر
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  ٢١٧                                                  ..وبساط كسرى ..  ذو الرقعتني :  الفصل اخلامس 
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  :بعالباب السا
 

  ..من سياسات عمر
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  ٢١٩                                                              ..الدواوين يف عهد عمر   :  لفصل األول ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  :ولالفصل األ
 

  ..الدواوين يف عهد عمر



  ١٣ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٢٢٠
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  ٢٢١                                                              ..الدواوين يف عهد عمر   :  لفصل األول ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  :الدواوين وتدوين ×علي 
 .)١( يف سنة عرشين دون عمر الدواوين:قال الواقدي
وان يف السنة اخلامسة عرشة قال له عيل  ملا أراد عمر وضع الدي:وقيل

 .ابدأ بنفسك: وعبد الرمحن بن عوف
، ثم األقرب فاألقرب، »صىل اهللا عليه وآله« ال، بل أبدأ برسول اهللا :قال

 .)٢(..ففرض للعباس، وبدا به، ثم فرض ألهل بدر مخسة آالف الخ
 أن عمر بن اخلطاب استشار املسلمني يف :وعن جبري بن احلويرث

تقسم كل سنة ما اجتمع إليك :  فقال له عيل بن أيب طالب،ين الدواوينتدو
 ً.من مال، فال متسك منه شيئا
وا حتى ًكثريا يسع الناس، وإن مل حيصً أرى ماال :وقال عثامن بن عفان

                                     
 .١١٥ ص٧جالبداية والنهاية  و٥٤ص) هـ١٣٢١ط سنة (بصار نور األ) ١(

 ١٠٩ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٦١٤ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ٢(
والعرب  ٦٢١ ص٧جبن أيب شيبة الاملصنف و ٥٠٢ ص٢جالكامل يف التاريخ و

فتوح  و٥٧٤ ص٤جكنز العامل : وراجع ١٠٦ ص٢ ق٢ج وديوان املبتدأ واخلرب
 .٥٥٦ ص٣جلبالذري لالبلدان 



  ١٣ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٢٢٢
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 .تعرف من أخذ ممن مل يأخذ خشيت أن ينترش األمر
 جئت الشام  يا أمري املؤمنني قد:فقال له الوليد بن هشام بن املغرية

 ً.د جندا وجنًِّن ديواناِّودفًجندا؛  دواًفرأيت ملوكها قد دونوا ديوانا، وجنَّ
ن  بريوخمرمة بن نوفل، وجب ، فدعا عقيل بن أيب طالبخذ بقولهأف
 ،اكتبوا الناس عىل منازهلم، فكتبوا: وكانوا من نساب قريش، فقال. مطعم

 . ثم عمر وقومه عىل اخلالفة ثم أتبعوهم أبا بكر وقومه،،فبدأوا ببني هاشم
ولكن ابدأوا بقرابة .  لوددت واهللا أنه هكذا:فلام نظر فيه عمر قال

األقرب فاألقرب، حتى تضعوا عمر حيث » صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 .)١(وضعه اهللا

وأيب بكر » صىل اهللا عليه وآله«كان العمل زمن النبي « :قال العالييل
ـ أال جيعل من عيل امة، إال أن عمر رأى ـ وخالفه ًجاريا عىل التسوية الع

 كمن قاتل معه، فجعل االمتياز بحسب السابقة، فالذي ،قاتل رسول اهللا
 .»يف فتوح العراق والشام قاتل يوم بدر يفضل عىل من قاتل

 وتشكل يف طبقات ،ومن هنا حدث التفاوت امللموس يف األعطيات
واألكثرية . ًخرى عطاء متوسطاًومراتب، فطائفة تأخذ عطاء كبريا، وأ

                                     
 ٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢١٠ و ٢٠٩ ص٤تاريخ األمم وامللوك ج) ١(

 ٥٦٥ ص٤جكنز العامل  و٩٤ ص١٢ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٢٧٨ص
 .٥٤٩ ص٣جفتوح البلدان  و٢٩٥ ص٣جبن سعد الالطبقات الكربى و



  ٢٢٣                                                              ..الدواوين يف عهد عمر   :  لفصل األول ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(».. الخًيأخذون عطاء ضئيال
 :ونقول

إن كالم العالييل غري دقيق، وال صحيح، فإن التمييز يف العطاء كان 
 ..القبول هبا» عليه السالم«ًقائام عىل أمور أخرى باطلة، مل يكن يمكن لعيل 

 :كام ييلًوبيان ذلك حيتاج أوال إىل االملاح إىل حقيقة ما جرى، وهو 
  :تفاصيل ديوان عمر

فرض ألهل بدر من املهاجرين، وقريش، والعرب، واملوايل  :قالوا
 .)٢(مخسة آالف درهم

وفرض لبني هاشم، واحلسن، واحلسني لكل واحد منهم مخسة آالف 
 . )٣(درهم

                                     
 .٢٣٢صللعالييل مام احلسني اإل) ١(

 .٣٠٤ ص٣ج) ط دار صادر( و ٢١٩ ص٣بن سعد جالكربى الطبقات ال) ٢(
 ١١٦ ص٣جلبهويت لكشاف القناع  و٣١٠ ص٧ج ةبن قدامالاملغني : وراجع

 .٢١٤ ص١٢ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٤٦ ص٣١جبحار األنوار و

الكربى  السنن و٤١ ص٨جالبداية والنهاية  و٢٥٩ ص٣جسري أعالم النبالء ) ٣(
 ٣٠٥ ص٣جرشح معاين اآلثار  و٤ ص٦ججممع الزوائد  و٣٥٠ ص٦ج
 ٦جهتذيب الكامل  و١٧٦ ص١٤ وج٢٣٨ ص١٣جتاريخ مدينة دمشق و

 نيترمجة اإلمام احلس و١٣٥صبن عساكر الترمجة اإلمام احلسن  و٢٣٢ص
 = ٦١صات ابن سعد ـام احلسن من طبقـة اإلمـترمج و٢٠٥صر ـعساكبن ال



  ١٣ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٢٢٤
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ً، وملن شهد بدرا من ))١(ًاثني عرش ألفا (وللعباس بن عبد املطلب
  .الف درهماملهاجرين واألنصار مخسة آ

 ).)٢(ألهل بدر من األنصار أربعة آالف: قيلو(
 . أربعة آالف درهمًاد أحدولألنصار ومواليهم، وملن شه

  .ولعمر بن أيب سلمة، وألسامة بن زيد أربعة آالف درهم
 ).)٣(فرض ألسامة مخسة آالف: وقيل(

 .بل الفتح، ولعبد اهللا بن عمر ثالثة آالف درهموملن هاجر ق
 زدته ألنه :بن زيد عليه، فقال عمر عمر لزيادة أسامة واعرتض ابن

وكان أبوه أحب إىل . منك» صىل اهللا عليه وآله«كان أحب إىل رسول اهللا 

                                     
 .٣٠ص من طبقات ابن سعد نياإلمام احلس ترمجةو= 

رشح معاين  و٤ ص٦ججممع الزوائد  و٣٧٧ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم ) ١(
 .١١٠ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( مم وامللوكتاريخ األ و٣٠٥ ص٣جاآلثار 

 ٥٥٢ ص١٠ج ةبن قدامالالرشح الكبري  و٣١٠ ص٧ج ةبن قدامالاملغني  )٢(
رشح هنج  و٤٦ ص٣١جبحار األنوار  و١١٦ ص٣جلبهويت لكشاف القناع و

 .٢١٩ ص٣بن سعد جالكربى الطبقات  وال٢١٤ ص١٢ج للمعتزيلالبالغة 

 ١جأسد الغابة  و٦١٨ ص١جفيض القدير  و٣٤ ص١٨جلنووي لاملجموع  )٣(
 ٦١٧ ص٤جبن كثري الة النبوية السري و٣٣٣ ص٥جالبداية والنهاية  و٦٥ص

 .٧٦ ص١جستيعاب اإلو



  ٢٢٥                                                              ..الدواوين يف عهد عمر   :  لفصل األول ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(رسول اهللا من أبيك
صىل اهللا عليه «عمة رسول اهللا (وفرض لصفية بنت عبد املطلب 

 .وألهل بدر واملهاجرين ستة آالف درهم.  ستة آالف درهم)»وآله
، ففضل عليهن عائشة، »صىل اهللا عليه وآله«ض ألزواج النبي وفر

ففرض هلا اثني عرش ألف درهم، ولسائرهن عرشة آالف، عرشة آالف غري 
 .)٢( ستة آالفامجويرية، وصفية فرض هل

 . وملسلمة الفتح لكل رجل منهم الفي درهم،رينيبدوفرض ألبناء ال
اهللا بن  وألم عبدوفرض ألسامء بنت عميس، وألم كلثوم بنت عقبة، 

 .مهلف درأمسعود 
 واللقيط مئة درهم، وفرض للمرتعرع ماءيت )٣(وفرض للمنفوس

                                     
 ٢٩٧ ص٣جبن سعد الالطبقات الكربى  و٢٩٠ ص٢ذكر أخبار إصبهان ج) ١(

 ٢٥٣صبن شاذان الاإليضاح :  وراجع٥٥١ ص٣جلبالذري لفتوح البلدان و
 .٢١٦صلجاحظ لالعثامنية  و٢٤٨ ص٣جبن عبد الرب الستذكار اإلو

 ٢١٤ ص١٢ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٢٠ ص٢جمسند ابن راهويه  )٢(
 ٥٥٧ و ٥٥٦ ص٣جلبالذري لفتوح البلدان  و٢٨٢ ص٤جتاريخ بغداد و
السنن  و٥٠٣ ص٢جالكامل يف التاريخ  و١٠٩ ص٣ج مم وامللوكتاريخ األو

 .٧٢ ص٧جلبيهقي لالكربى 

 .ّ واملراد باملنفوس املمولود ـ واملرتعرع هو الولد الذي نشأ وشب)٣(
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 . )١(درهم
 فإن تفضيله العرب عىل العجم يف العطاء أمر ومهام يكن من أمر،

فإنه كتب الناس عىل قدر أنساهبم، فلام انقضت العرب . )٢(معروف ومشهور
 .)٣(ذكر العجم

تزل العصبية ثابتة يف الناس منذ ذاك إىل يومنا فلم « :قال ابن شاذان
 .)٤(»هذا

  : يف هذا الديواناملعيار
 أن املعيار مل يكن هو السابقة، فإن تفضيل :ضح من هذا العرضتفا

وكذلك احلال بالنسبة لتأخري . أسامة عىل ابن عمر مل يكن ألجل سابقته
 ..بعض نساء النبي، وتقديم بعضهن وال سيام عائشة

                                     
 .٣٠٤ ص٣ج) ط دار صادر( و ٢١٩ ص٣بن سعد جالكربى الطبقات  ال)١(

 ٨٢٤ ص٢جلثقفي لالغارات  و١١١ ص٨ج للمعتزيلرشح هنج البالغة :  راجع)٢(
لجاحظ لالعثامنية  و٢٦٢ ص٣٣ وج٣٥ ص٣١جبحار األنوار  و٨٢٨و 
نفس الرمحن يف  و٤٥ ص١جالقاسم الكويف أليب ستغاثة اإلو ٢١٩ و ٢١١ص

 ٢ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  و٥٦٨صلطربيس لفضائل سلامن 
بناء املقالة الفاطمية  و١٦٤ ص٣٢ج )املحقات(رشح إحقاق احلق  و٦٤ص
 .٢٨٢ص )حتقيق األنصاري(كتاب سليم بن قيس  و٤٠٠صبن طاووس ال

 .١٥٩قتضاء الرصاط املستقيم صإ) ٣(

  ٢٥٢صبن شاذان الاإليضاح  )٤(
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 مل يكن يف حمله، تقديم املهاجرين عىل األنصار، بصورة مطلقةكام أن 
 .فإن بعض املهاجرين مل يكن له سابقة عىل كثري من األنصار

 ..حلاقة العباس بن عبد املطلب بأهل بدروكذلك احلال بالنسبة إل
 .كام ال وجه لتقديم أيب بكر وقومه، ثم عمر وقومه كام هو احلال يف اخلالفة

وغري  خمتلفة، ًاا يدل عىل أن املعيار عنده كان أمورإىل غري ذلك مم
وكلها تفوح منها رائحة العصبيات والعشائريات، والسياسات متسقة، 

 ..اهلادفة إىل تكريس هيمنة فئة عىل أخرى، وعرق عىل آخر
 . أن عمر قد الحظ معايري العدل واإلنصاف يف ديوانه هذا:ولنفرتض

 : ٍغري أننا نقول حينئذ
 أن ينظر إىل الناس :جة، فالعدل يقتيضيار، إن كان هو احلاإن املع

ذلك وّ ويسد خلتهم يف رضوريات حياهتم، ،بحسب ما حيفظ هلم حياهتم
 ..قتيض توحيد العطاء، بسبب وحدة مناشئه وموجباتهي

وليد بن ل كام يظهر من مشورة اواجلهدوإن كان املعيار هو العمل 
منهم إنجازه ويعطى  العمل املطلوب هشام، فال بد أن ينظر إليهم، بحسب

 .. بحسبه، وأن ال ينظر إىل عرق العامل أو عشريته، أو غري ذلك
سالم، جند لإلجمرد اعتبارهم وإن كان املعيار هو املوقع والوظيفة، و

هذا يقتيض توحيد العطاء فيدافعون عنه، وحيفظونه من أعدائه ومناوئيه، 
يهم بصورة متساوية، فالكل  وانبساطه عل،لوحدة املطلوبللجميع، 

متأهب ومنتظر ملا يطلب منه يف هذا السبيل، فلامذا التمييز، يف العطاء مع 
 إال إن كان هناك قادة هلم مسؤولياهتم ومكانتهم !؟ه ومنشإهوحدة موجب
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 .التي تقتيض زيادة تناسب ذلك
هو » عليه السالم«ً إن عليا :وذلك كله جيعلنا نرفض الرواية التي تقول

 .ذي أشار عىل عمر بالديوان، وأن يبدأ فيه بنفسهال
ً الرواية األخرى التي رصحت بأن عليا أمره بأن يقسم :والصحيح هو

.  ومن دون أي متييز بني الناس..ًكل سنة مااجتمع إليه، فال يمسك منه شيئا
 ..إال فيام تفرضه رضورات احلياة ومتطلباهتا
يفعله، وهو » اهللا عليه وآلهصىل «فإن هذا هو نفس ما كان رسول اهللا 

 .. والدين، والرشع،موافق للعقل
ل رسول اهللا فعهذا احلاكي ل» عليه السالم«ولكن عمر ترك قول عيل 

 وأخذ بالسنة التي ابتدعها ملوك الدنيا، الذين ال ،»صىل اهللا عليه وآله«
هم أهواؤ بل املعيار عندهم هو ،يراعون العدل، والرشع، يف قراراهتم

 .هم، وحساباهتم الدنيويةومصاحل
 وتقوية فئة عىل أخرى، ومما يدل عىل أن امليزان عند عمر هو العرق

ة تويريه سج أنه حني أعطي: سالموليس هو الدين واإل.. وغري ذلك
ال أجعل سبية كابنة أيب بكر «: ًآالف، وأعطى عائشة اثني عرش ألفا قال

 .)١(»الصديق
من اخلمس، » عليه السالم«يت هم أهل البسوال ندري إن كان إسقاط 

ان جيري عىل قاعدة التمييز ك، »عليها السالم«واستالب فدك من الزهراء 
                                     

 .٤٤٢ ص١أنساب األرشاف ج: راجع) ١(
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أم أن هناك معايري أخرى فرضت هذه السياسة عىل ! العنرصي املشار إليها؟
 !؟خصوص بني هاشم

  :سواد العراق يفء، وليس غنيمة
:  للناسالقادسية، وافتتاح الشام قال عمرحرب  إنه بعد :وقالوا

 . فأحرضوين علمكم فيام أفاء اهللا عىل أهل القادسية وأهل الشام،اجتمعوا
َما {: فاجتمع رأي عمر وعيل عىل أن يأخذوا من قبل القرآن، فقالوا

َأفاء اهللاُ عىل رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى  َ ْ ُ َّ َ ُ ََ ْ ُ ْ َّ ُ ْ ََ َ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َِ َ َ
ِواملساك َ َ  إىل اهللا وإىل الرسول، من اهللا األمر، وعىل الرسول ِ أي)١(}ِنيَ
 ..القسم

سم عليه اخلمس يف من بدأ به، وثنى قفأخذوا األربعة أمخاس عىل ما 
ذلك وثلث، وأربعة أمخاس ملن أفاء اهللا عليهم املغنم، ثم استشهدوا عىل 

ْواعلموا أنام غنمتم من يش{ :ًأيضا بقوله تعاىل ََ َْ ْ َِ ِْ ْ ُُ َ َّ َّء فأن هللاِ َ َ َ ُمخسهٍ َ ُ قسم إىل  ف)٢(}ُ
 .األمخاس عىل ذلك

 .)٣(واجتمع عىل ذلك عمر وعيل، وعمل به املسلمون بعده

                                     
 .  من سورة احلرش٧اآلية ) ١(
 .  من سورة األنفال٤١ اآلية )٢(
 ٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٦١٨  و٦١٧ ص٣جألمم وامللوك تاريخ ا: راجع) ٣(

 .  واملواعظ واإلعتبار للخطيب القزويني١١٢ص
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 :ونقول
ما نيل منهم من دون هو ء ي والف.ما حصل بقتالهي  الغنيمة  ـ١
 أن الفيء ال يعطى منه :وقد حكم اهللا تعاىل يف آيات سورة احلرش.. حرب

 اهللا  ثم دل.»صىل اهللا عليه وآله« بل هو لرسول اهللا أحد من املسلمني،
 : عىل مواضع رصفه، وهي التاليةرسوله

 . فيرصف وينفق يف سبيل اهللا،منه ما خيتص باهللا
 .ومنه ما يأخذه الرسول لنفسه

 .»صىل اهللا عليه وآله«ومنه ما يعطى لقرابة رسول اله 
صىل اهللا «من قرابته  وأبناء السبيل ،ومنه ما يعطى للفقراء واملساكني

عن أهل البيت وهو املروي ،  اآليةًأيضا، كام يشعر به سياق» عليه وآله
 ً. أيضا»عليهم السالم«

ِفلله {:  ال معنى لقوله يف النص املتقدم يف تفسري قوله تعاىل ـ٢ َِّ َ
ِوللرسول ُ َّ ِ  أي هللا األمر، ومن اهللا القسم، فإن هذا خيالف ظاهر اآلية، فإن }َ

 .»صىل اهللا عليه وآله«أنه ملك هللا وملك للرسول  هاظاهر
 بإسمه جل  للتربك يف اآلية جاء إن ذكره تعاىل:كام ال معنى لقوهلم

 ً.، فإنه خالف الظاهر أيضاوعال
ن عمر عمل يف سواد العراق بام تضمنته اآلية الرشيفة، أ: وزعموا  ـ٣

 وسلامن الفاريس، ، وبالل،عىل الزبريهبا ً حمتجا ،عتربها عامة للمسلمنيفا
. مني بعقاره وعلوجهناغعىل الة السواء  طلبوا منه قسموغريهم، حني

، بعد ًوافقه الذين خالفوه أوال وعثامن وطلحة، بل ووافقه عىل ما أراد عيل



  ٢٣١                                                              ..الدواوين يف عهد عمر   :  لفصل األول ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(ًاللهم اكفني بالال وأصحابه: يف خطبتهأن قال 
 :ونقول

 : ال يمكن قبوله لعدة جهاتإن قوهلم هذا 
أن السواد فتح عنوة، وهو يقتيض : شهور يف كتب املغازين املإ ً:فأوال

 .)٢(منيناغكونه غنيمة فيقسم عىل ال

                                     
 ٩ وج٣١٨ ص٦جلبيهقي لالسنن الكربى و ٤٠ ص٢٨روح املعاين ج: راجع) ١(

 ١٦ ص١٠جلرسخيس لاملبسوط  و٤٥٦ ص١٩جلنووي لاملجموع  و١٣٨ص
كشاف القناع  و١٦٣ ص٨جنيل األوطار  و٥٨٠ ص٢ج ةبن قدامالاملغني و
 ٨جعون املعبود  و٥٣٩ ص١٠ج ةبن قدامالالرشح الكبري  و١٠٧ ص٣ج

تفسري  و٥١٦ ص٤جكنز العامل  و٩٠ ص٧جمعرفة السنن واآلثار  و١٩٧ص
 .١٩٧ و ١٩٦ ص٢جتاريخ مدينة دمشق  و٤٦ ص٢٨جاآللويس 

نصب الراية  و٤٦ ص٢٨جتفسري اآللويس  و٤٠ ص٢٨روح املعاين ج: راجع) ٢(
 ٨جعون املعبود  و١٩٧ و ١٩١ ص٢جتاريخ مدينة دمشق  و٣١٥ ص٤ج

 ١جتاريخ بغداد  و١٣٠ ص٢جالدراية يف ختريج أحاديث اهلداية  و١٩٦ص
بن قتيبة الاملعارف  و٢٨٧ ص١٢جللمعتزيل رشح هنج البالغة  و٣٦ص
فتوح  و٢٧٥ ص٣ وج٤٤ و ٤٢ و ٤١ ص١جالبلدان معجم  و٥٦٩ص

 ٣ وج٥٧٦ ص٢األمم وامللوك جتاريخ  و٤٧٢ و ٣٢٩ و ٣٢٦ ص٢جالبلدان 
معجم ما استعجم  و٣٨٥ ص٦جالبداية والنهاية  و١٣٩ و ٨٨ و ٨٧ص

 .٢٢٣ ص١جألندليس ل
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 حيتاج إىل ،مني حتى تركوا حقهمناغوادعاء أن عمر استطاب قلوب ال
بأنه ال القاضية ً انطالقا من سياسته ، إال أن يكون قد قرر هو ذلك.إثبات

 .رق عىل عريب
عىل ذلك، واحلال أنه خيالف » ه السالمعلي «كيف يوافقه عيل: ًثانيا

» صىل اهللا عليه وآله«ء لرسول اهللا ينص اآلية املباركة التي ترصح بأن الف
 .مصارفه »صىل اهللا عليه وآله«له خاصة، ثم بينت 

ء فال ينايف ما ذكرناه يف معنى يوأما إعطاء الفقراء املهاجرين من الف
: ار إليه بقولهشامل(يرصف يف سبيل اهللا صداق ملا املاآلية، ألن املراد هو بيان 

ِفلله{ َِّ َ{( . 
 ..ًمن حيث كونه رصفا له يف سبيل اهللاهو فإعطاء املهاجرين إنام 

 أعطى ،يف يفء بني النضري» صىل اهللا عليه وآله« أنه :ويدل عىل ذلك
أبو دجانة، وسهل بن :  وثالثة فقراء من األنصار هم،فقراء املهاجرين

 .)١(ن الصمةحنيف، واحلارث ب

                                     
 و ٤٤١ ص٣جختريج األحاديث واآلثار  و١٣٣ ـ ١٣٢ ص٨جعون املعبود : راجع) ١(

 ١٩جامليزان  و٤٣١ ص٩ججممع البيان  و٥٣٥ ص٣ج اجلامع جوامع و٤٤٢
تفسري  و٤٠٠ ص٥جتفسري السمعاين  و٢٧٢ ص٩جتفسري الثعلبي  و٢٠٥ص

 ٢١٣ ص٤ج و٥٤٥ ص٣جبن العريب الأحكام القرآن  و٣١٦ ص٤جالبغوي 
 واجلامع ألحكام ٢٨٥ ص٢٩جلرازي الكبري لتفسري  وال٣٣٦ ص٧جزاد املسري و

=  ٨جود ـري أيب السعـتفس و٢٤٤ ص٨جط ـر املحيـالبح و١١ ص١٨ جرآنـالق
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قد رصفه فيهم، من حيث » صىل اهللا عليه وآله«فإن هذا يشري إىل أنه 
 . ال بام أهنم رشكاء يف الفيء،أنه يف سبيل اهللا
وموقع الزبري بني  إن شخصية بالل ومقامه ال تصل إىل شخصية :ًثالثا

 وجعل سلامن ،ه بباللءفلامذا خص عمر دعا. سلامناملسلمني، فكيف ب
 .ًابا لهوالزبري أصح
 ملاذا حرص الرواي املوافقني لعمر بثالثة، وهم عيل، وعثامن، ً:رابعا
! وأين كان سائر الصحابة الكبار الذين ال يمكن جتاهل مواقفهم؟!. وطلحة؟

فإن فيهم من هو أهم من بالل، فهل كانوا مؤيدين أو معارضني، أو كانوا ال 
 !رأي هلم؟
بحرمان أهل القاضية اسة عمر  أن سي: إن من املعلوم لدى كل أحد ـ٤

فهل عد عيل سهم ذوي القربى كانت حاسمة، ء واخلمس، ويالبيت من الف
تربئة عمر من تبعات هذه يراد به  يف ذلك عمرًموافقا ل» عليه السالم«

 !السياسة؟
  :منع بين هاشم من سهم ذوي القرىب

أن نجدة : ويدل عىل أن عمر قد منع بني هاشم من سهم ذوي القربى
 .حلروري كتب إىل ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى وأشياء أخرىا

                                     
 والسرية ٤٦٢ ص١تاريخ اخلميس ج و٤٤ص ٢٨جتفسري اآللويس  و٢٢٩ص= 

 وهبجة ، عن غري ابن إسحاق٢٥١ ص٣نف ج والروض األ٢٦٩ ص٣ جةاحللبي
 . ٢١٦ ص١املحافل ج
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تسألني عن سهم ذوي القربى الذي ذكره اهللا  «:فكتب إليه ابن عباس
» صىل اهللا عليه وآله«قرابة رسول اهللا أن وإنا كنا نرى ! عز وجل من هم؟

 .)١(»فأبى ذلك علينا قومنانحن، هم 
ً قد أطبقت الصحابة إطباقا : جعفرًقال املعتزيل نقال عن النقيب أيبو
 كإسقاطهم ، عىل ترك كثري من النصوص ملا رأوا املصلحة يف ذلكًواحدا

 .)٢( وإسقاط سهم املؤلفة قلوهبم،سهم ذوي القربى

                                     
النص و ٢٢٥ ص٢جسنن الدارمي  و٣٠٨  و٢٩٤ و ٢٤٨ ص١مسند أمحد ج) ١(

رشح معاين اآلثار و ٤٨٤ ص٦جلنسائي لالسنن الكربى  و٥٢صواإلجتهاد 
معرفة و ٥٥ ص٧جلطرباين لاملعجم األوسط  و٣٠٤ و ٢٣٨ و ٢٣٥ ص٣ج

 ٩ ص١٠ججامع البيان  و٨٣ص ٥جستذكار اإلو ٤٩٩ ص٦جالسنن واآلثار 
 ٢جالقرآن العظيم تفسري و ٣٥٨ ص٤جتفسري الثعلبي و ١٠٤ ص٩جامليزان و

أضواء البيان  و٣١٢ ص٢جفتح القدير و ١٨٦ ص٣جالدر املنثور  و٣٢٥ص
لسيد رشف الدين لالفصول املهمة و ٣١٧ ص٢٧جهتذيب الكامل و ٦٣ ص٢ج

 ٤جلشافعي لكتاب األم و ١٩٨ ص٥جصحيح مسلم  : وراجع٩٠ص
 ٧جبن حزم الاملحىل  و٣٠١ ص٧ج ةبن قدامالاملغني  و٢٧٢و  ١٦٠ص
 ١٠جرسخيس للاملبسوط و ٤٩٤ ص١٠ج ةبن قدامالالرشح الكبري  و٣٢٩ص
املصنف  و٥٣ و ٢٢ ص٩ وج٣٤٥ ص٦جلبيهقي لالسنن الكربى  و١١ص
 .٦٤٨ ص٢جبن شبة التاريخ املدينة  و٧٠٠ و ٦٩٩ ص٧جبن أيب شيبة ال

 . ٨٣ ص١٢ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  )٢(
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  :منع بين هاشم من الفيء
ند عمر ترصيح عمر والعباس ع» عليه السالم« وجاء يف خصومة عيل

عمر قررا أن يعطيا من الفيء نفقة أهل  بأن أبا بكر و:رييف يفء بني النض
 .)١(فراجع. هم، ثم جيعالن الباقي يف بيت املالتالنبي سن

  :منع بين هاشم من اخلمس
وأما منع عمر بني هاشم من اخلمس، فقد كان هو اآلخر من موارد 

هو لنا وأبى علينا قومنا «:  البن عباس، فأجابه بقولهة احلروريجدنأسئلة 
 .)٢(»ذلك

                                     
 ٩ وج٨٨ ص٥وج) ط كتاب الشعب (١١٥ـ ١١٣ ص٥صحيح البخاري ج) ١(

 ٦جلبيهقي لالسنن الكربى  و١٤٧ ـ ١٤٦ ص٨ج) ط دار الفكر( و ١٢٢ص
 .٤٢ ـ ٤١ ص٢٥جعمدة القاري  و٢٩٩ ـ ٢٩٨ص

 ٢٢ ص٩جالسنن الكربى  و١٩٧ ص٥ وصحيح مسلم ج٢٢٤ ص١جمحد أمسند ) ٢(
 ٣٣٧ و ٣٣٦ ص١٠جاملعجم الكبري  و١٩١ ص١٢جلنووي لرشح مسلم و
 ٢١٢ ص١٢ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و٤٩٩ ص٦جمعرفة السنن واآلثار و

لصدوق لاخلصال و ٢٦١صبن طاووس الالطرائف  و٢٠٥ ص٣لياء جوحلية األو
بحار األنوار  و٧٦ ص٢جيل وايل الآل وغ٢٨٨ص ٧جمستدرك الوسائل  و٢٣٥ص
جامع أحاديث الشيعة  و١٦١ ص١٠٠ وج٣١ ص٩٧ وج٢٠٠ و ١٩٨ ص٩٣ج
نور الثقلني  و٤٧٠ ص٤ججممع البيان  و٦١ ص٢جتفسري العيايش  و٥٧١ ص٨ج
 .٣٦١صشف الصدق هنج احلق وك و١٥٩ ص٢ج
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  : بداية وتوطئة:  والسنة×علي 
وفعله وتقريره » صىل اهللا عليه وآله«ال شك يف أن قول رسول اهللا 

 واإلعتقادات التي ال حجة عىل األحكام، وعىل السياسات واألخالق،
 ..إلخ.. و..  واملفاهيم، والقيم وا إال النقلسبيل ملعرفته

 .)١( أوتيت القرآن ومثله معه:أنه قال» صىل اهللا عليه وآله«وروي عنه 
ِهو الذي بعث يف األميني رسوال منهم يتلو عليهم آياته {: وقال تعاىل ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ ُ َ ِّ ِِّ َ ُ َ ََّ َ َ َ ُْ ُْ ًَ ِ

ْويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلك ِ ِْ َ َ َ َ ََ َْ ُِّ ُ ُ ْ ُُ ِ ٍمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل ِّ َ َُ ِ َِ ُ َ َْ ْ ََ ْ ِ َ
ٍمبني ِ ُ{)٢(. 

 وتلك األقوال ،فكان ال بد للناس من أن يتداولوا هذه احلكمة

                                     
حتفة األحوذي  و١٣١ ص٤جمحد أمسند  و٢٧٨ ص٨جنيل األوطار  :راجع) ١(

 ٤٢٣ ص٢جكشف اخلفاء  و١٣٧ ص٢جمسند الشاميني  و٣٢٤ ص٥ج
اإلتقان يف  و١٧٦ ص٢جلزركيش لالربهان  و٤ ص١ج القرآن العظيمتفسري و

لسان  و١٨٧ ص٣ وج١١٨ ص٢جفتح القدير  و٤٦٧ ص٢جعلوم القرآن 
 .١٩صمنهاج الكرامة  و٣ ص١جامليزان 

 .  من سورة اجلمعة٢اآلية ) ٢(
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 ..واألفعال، وأن ينقلوها إىل غريهم
، »صىل اهللا عليه وآله«وقد صدرت األوامر الكثرية للناس منه وعنه 

 .)١( وغري ذلكته،ابأن يكتبوا أقواله وأفعاله، وسريته وسياس

                                     
 ٨٥  و٣٤  و٧٦ ص١العلم ججامع بيان : راجع عىل سبيل املثال ال احلرص ما ييل) ١(

 وتيسري املطالب يف ١٠٩ ص١ وكشف األستار ج٣٤ ص٢ وج٧٢  و٨٤ و
) املقدمة( وحتفة األحوذي ١٥٤ ص٨ والغدير ج٤٤أمايل اإلمام أيب طالب ص

 ١٥٢  و١٤٤ ص٢ والبحار ج٢٩٤ ص٢ ومروج الذهب ج٣٥  و٣٤ص ١ج
 ١٩٤ ص٥ وج٦ ص١ والبداية والنهاية ج١٣٠ و ١٣٩ ص٧١ وج٤٧ و

 ١عتدال ج وميزان اإل٨٩  و٨٨  و٨٦  و٨٥  و٧٢  و٧٠ ـ ٦٥وتقييد العلم ص
 ١٧٣  ـ١٧٢ ص١ وج٢١ ص٤ وج٢٩٨ ص٢ ولسان امليزان ج٦٥٣ص

  ـ٢٤٨ ص٢ وج٢٣٨  و١٠٠ص ١ ومسند أمحد ج٤٨٧ص ٢ جالوفاء ووفاء
 واملعجم ١٨٣ ص٥ وج٣٣٤ ص٤ وج٢١٥  و١٩٢  و١٦٢  و٤٠٣  و٢٤٩

 ٤ج) مطبوع هبامش اإلصابة(ستيعاب واإل ١١٤  و١٦٢ ص١الصغري ج
 ٢٤٧  و٢٤٦  و٢٠٣  و١٩٩  و١٨٢  و١٨٤ ص١ وفتح الباري ج١٠٦ص

 ١ وسنن الدارمي ج٣٨ ص٢ والبيان والتبيني ج٢١٩ ص٢والعقد الفريد ج
 ١٩٤ص  وحسن التنبيه٢٢٨ ص٢صبهان جأأخبار   وذكر١٢٧  ـ١٢٥ص

 والرتاتيب ٧٦٣ ص١ واملنار ج١٣٩  و١٥٢  و١٥١ ص١وجممع الزوائد ج
  و٣١٦  و٢٢٧  و٢٢٣  و٢٢٥  و١٩٩  و٢٥٠  و٢٤٩ ـ ٢٤٤ ص٢اإلدارية ج

  = رد ـ واألدب املف٦٦ ص٢راوي جـدريب الـ وت١٠ ص١ات جـ والثق٣١٧
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، )١( وسننهه الصحابة أمره، وكتبوا الكثري من أحاديث الكثريوقد امتثل

                                     
 ٤٢ ص١ وتذكرة احلفاظ ج٢٥٤ ص١١ج واملصنف للصنعاين ١٢٩ص= 

 واملعارف ٥ وأدب اإلمالء واالستمالء ص٩٣وتأويل خمتلف احلديث ص
 ٤ وج١٩٥ حتى ص٧٥ ومن ص١٥٧ ص١٠ل ج وكنز العام٢٠٠ص
 ورشح معاين اآلثار ١٤٥ واإلرسائيليات وأثرها يف كتب التفسري ص١٠٠ص
يخ  وهتذيب تار٨٣ ص٣ والضعفاء الكبري للعقييل ج٣٢٠ ـ ٣١٨ ص٤ج

 وتاريخ ٤٤٢  و٢٧٣  و٢٦٨ ص٣ وحياة الصحابة ج٣٧٧ ص٧دمشق ج
 والباعث احلثيث ١٤٨ ص١ وعن البخاري ج٣٧ ص٢اإلسالم للذهبي ج

 وعلوم احلديث أليب الصالح ١٣٣  و١٣٢ح اختصار علوم احلديث صرش
 وبحوث يف ٨٠  و٣١  و٢٣ ـ ١٤  و٣٥ ورشف أصحاب احلديث ص١٦١ص

 ١ج) ١٣٠٩ط سنة ( وصحيح البخاري ٢٢٠  و٢١٩فة صرشتاريخ السنة امل
 . ٢١  و٢٠  و١٨  و١٥ص

 يف عدد من املصادر التي ذكرناها يف اهلامش املتقدم، ونزيد ة ما تقدميمكن مراجع) ١(
 ، عن مصادر كثرية٢٢٩ ـ ٢٢٢بحوث يف تاريخ السنة املرشفة ص: عىل ذلك ما ييل

اهد وعلوم شمني مع الاجلامع الصحيح للرتمذي، كتاب األحكام باب الي: وراجع
 ٢ وج٧٥  و٨٤ ص١العلم جبيان  وجامع ٢٣و  ٢٢احلديث ومصطلحه ص

 .١٢٣  و٤٢ و ٢٣ ص١ وتذكرة احلفاظ ج٣٤ص
 ٨ وج٢٥٩  و٤٢٥  و١٨٣ ص١١ واملصنف للصنعاين ج٣٠٢ ص٥واملحجة البيضاء ج

=  ٢٥٤  و٢٥٩  و٢٥٨  و٣١٩ و ٢٤٧  و٢٤٦ ص٢والرتاتيب اإلدارية ج ٤١ص
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 ١٨ ـ ١٢ وأدب اإلمالء واالستمالء ص٣١٢  و٢٧٧  و٢٦٢ ـ ٢٦٠  و٢٥٦ و= 

 وجممع ١٠٤ ص١ والعلل ومعرفة الرجال ج١٧١ ص٣وإحياء علوم الدين ج
 ٤ وج٣٢٤ ص١٠جللبيهقي  والسنن الكربى ١٥٢  و١٥١ ص١الزوائد ج

  وبحار١٥٦ ص٨ والغدير ج٤١  و٤٠ ص١ ومشكل اآلثار ج٩٠ ـ ٨٥ص
 واملعرفة ١٢٤  و١٢٧  و١٢٨ ص١ج وسنن الدارمي ١٥٢ ص١٢األنوار ج
 وتأويل ٢٣٦ ص٣األبرار ج  وربيع٦٦١  و١٤٣  و١٤٢  و٢٧٩ ص٢والتاريخ ج

 والسرية النبوية لدحالن ٥٩٩ ص٢ وسري أعالم النبالء ج٢٨٦خمتلف احلديث ص
 والكفاية يف علم ٢٢ ص٦ ولسان امليزان ج١٧٩ ص٣ج) مطبوع هبامش احللبية(

  و٩٦ وتقييد العلم ص٢٢ و ٢٥  و١٤  و١٣ وعلوم احلديث ص٨٢الرواية ص
 ورشف ١١٥ ـ ٩٣  و٩١  و٨٩ ـ ٧٢  و٣٩  و١٣٦  و٩٢  و٩٠  و٦٣ ـ ٦٠

 ١٨٠ ص٧ وج ٢٣٦ ص٤ وهتذيب التهذيب ج٩٧أصحاب احلديث ص
) ط صادر(البن سعد  والطبقات الكربى ٣٩٨ ـ ٣٩٠ ص١ومستدرك احلاكم ج

 ٢ ق٤ ج)ط ليدن (و. ٢٢٠ ص٦ وج٣٧١ ص٢ وج١٧٩  و٣٦٧  و٣٧١ ص٥ج
 واألسامء ١٧٤  و١٧٩ ص٦ ج)ط مؤسسة دار التحرير ( و١٤ ص٧ وج٩  و٨ص

ط سنة ( وصحيح البخاري ٥٠وأضواء عىل السنة املحمدية ص ٣٠والصفات ص
 ٥٤٩  و٣٥١ والزهد والرقائق ص٢١ ص١ وج١٢١  و١٢٤ ص٤ ج)ـ ه١٣٠٩

ذيب ـ وهت٣٢٠ ـ ٣١٨ ص٤ار جـاين اآلثـح معرش و١١٧وجزء نعيم بن محاد ص
 ١٤٥ ص١٠ وكنز العامل ج٤٥٢ و٤٥١ ص٥ وج١٧٨ ص٧دمشق ج تاريخ

=  ١٧ وخمترص تاريخ دمشق ج٣١٤  و٨٣ ص٣ والضعفاء الكبري ج١٨٩ و ١٧٨و
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ًومن الذين كتبوا شيئا من ذلك أبو بكر وعمر أيضا ً)١(. 
  :املنع من احلديث ومن تدوينه

» صىل اهللا عليه وآله«بعد موت رسول اهللا لكن الغريب يف األمر أنه و
صىل اهللا «ان قد كتبه يف عهد رسول اهللا مبارشة بادر أبو بكر إىل حمو ما ك

 .)٢(»عليه وآله
وأن ثمة سياسات خطرية ..  أن مرحلة جديدة بدأتفدل ذلك عىل

وإن كانت ارهاصات هذه السياسة قد بدأت يف عهد رسول يراد انتهاجها، 

                                     
 ختصار علوم احلديثإو ١٦١ وعلوم احلديث البن الصالح ص١٠ص= 

 وعن ٣٩٠ ص٢ وعن املصنف البن أيب شيبة ج١٣٣  و١٣٢ص) احلثيث الباعث(
 . ٩ وعن السري احلثيث ص٢٤هية صتاريخ املذاهب الفق

 عن مسند الصديق ١٧٤ ص١٠ وكنز العامل ج٥ ص١تذكرة احلفاظ ج: راجع) ١(
 ومكاتيب ١٥١جتهاد صوالنص واإل. ثري، عن احلاكملعامد الدين ابن ك

 .٢٢١ وبحوث يف تاريخ السنة املرشفة ص٦١ ص١ج) الطبعة األوىل(الرسول 
 ١مسند أمحد ج و٧١٠ ص٢بة ج وحياة الصحا٣٣١ ص١حلية األولياء جو

  .١٦ص
 عن مسند الصديق ١٧٤ ص١٠ وكنز العامل ج٥ ص١تذكرة احلفاظ ج: راجع) ٢(

 ومكاتيب ١٥١النص واالجتهاد ص: وراجع. لعامد الدين ابن كثري، عن احلاكم
 . ٢٢١ الطبعة األوىل وبحوث يف تاريخ السنة املرشفة ص٦١ ص١الرسول ج
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 ً. أيضا)١(»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
حسبنا : »هصىل اهللا عليه وآل«ولعل قول عمر يف مرض رسول اهللا 

 .كتاب اهللا كان من هذه اإلرهاصات
أما يف عهد عمر، فقد بلغت هذه السياسة ذروهتا، فقد اهتم بتكريس 

ما يشغل بال أن هذا األمر هو أعظم : هذا املنع إىل احلد الذي يظهر للناظر
 . وحساسيته إال اخلالفة نفسهاه عنده يف أمهيته يوازياخلليفة، وأنه ال يشء
، واملنع من »صىل اهللا عليه وآله« منع الرواية عن النبي فكان يرص عىل

كتابتها، ويراقب، ويعاقب، ويرضب، ويتخذ اإلجراءات، ويعلن القرارات، 
ًويويص بذلك والته وبعوثه وجيوشه، ويشيعهم أمياال هبذه الوصايا، ويتهدد 

 )٢(بمن يتجاوز أوامره هذه بالطرد والنفي، بعد ما ينزله به من اإلهانة والرض

                                     
 ٨٠ وتقييد العلم ص٤٤مايل اإلمام أيب طالب صتيسري املطالب يف أ: راجع) ١(

من  (٣٥ ص١ وحتفة األحوذي ج٨٢  و٧٩  و٧٨  و٧٧  و٧٤صوانظر 
 ومسند أمحد ٣١٨ص ٣ وسنن أيب داود ج١٢٥ ص١وسنن الدارمي ج) املقدمة

 عن املصادر ٨١ ونقله يف هامش تقييد العلم ص١٩٢ و ١٦٢ ص٢بن حنبل ج
 وعن جامع بيان العلم ٢٦ملاع صاإل وعن ٢ ص٤ل جصاملحدث الفا: التالية

 ٣ وتيسري الوصول ج١٨٤ ص٤ وعن معامل سنن أيب داود ج٧١ ص١ج
 ١٠٥ و ١٠٤ ص١املستدرك ج:  وراجع٩٣ وحسن التنبيه ص١٧٦ص

 . ٢١٨وبحوث يف تاريخ السنة املرشفة ص
=  وغريب احلديث البن ٤٨٠ ص١ جالربهان يف علوم القرآن للزركيش: راجع) ٢(
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 .ويسومه الذل واهلوان
» صىل اهللا عليه وآله«ًثم بقي شهرا جيمع ما كتبه الصحابة عن النبي 

ًبحجة أنه يريد أن يؤلف منها كتابا واحدا  يرجعون إليه، حتى ال ً، جامعا،ً
 .»صىل اهللا عليه وآله« سنة رسول اهللا ندرست

                                     
  و٢٩٤ ص٦ ج والغدير٢٥٣ وحياة الشعر يف الكوفة ص٤٩ ص٤ج سالم= 

صىل «ل اهللا وًث حديثا عن رسِّد ال أح: وفيه قال قرظة٣٠٨ ص٧م ج واأل٢٦٣
 ١ وسنن ابن ماجة ج٨٥ ص١سنن الدارمي ج:  وراجع.ً أبدا»اهللا عليه وآله

 ١٢٠ ص٢ وجامع بيان العلم ج١٠٢ ص١ ومستدرك احلاكم ج١٦ص
 ٢ وكنز العامل ج١٢٠ ص٣ح النهج للمعتزيل ج ورش٣ ص١وتذكرة احلفاظ ج

 وحياة ٧٩  و٧٨ص» عليه السالم«السياسية لإلمام احلسن   واحلياة٨٣ص
 وراجع .٧ ص٦بن سعد جالكربى الطبقات ال و٢٥٨  و٢٥٧ ص٣الصحابة ج

أضواء عىل السنة املحمدية وشيخ املضرية، والسنة قبل التدوين، وأبو : ًأيضا
بحوث مع أهل السنة :  رشف الدين رمحه اهللا، وراجعهريرة للسيد عبد احلسني

الكنى : ًوراجع أيضا. والسلفية، وأي كتاب يبحث حول أيب هريرة أو يرتجم له
 ورشف أصحاب ٤٥٤ وقواعد يف علوم احلديث ص١٨٠ ص١واأللقاب ج
 وبحوث يف تاريخ السنة املرشفة ١٢٣  و٩٣  و٩٢ و٩١ و٩٠ و٨٨ احلديث ص

 وحديث طلب البينة من املغرية أو أيب موسى ١٢ ص١املجروحون جو ٨٨ص
 فال حاجة ًاألشعري موجود يف كتاب االستئذان يف خمتلف كتب احلديث تقريبا

  .إىل تعداد مصادره
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 من هذه ثم أمر بإحراق مجيع ما اجتمع لديه، وأمر من كان عنده يشء
 .)١(الصحائف فليمحه

                                     
  و٦٠١ ص٢سري أعالم النبالء ج: ً أو بعضا يف املصادر التاليةًراجع ما تقدم، كال) ١(

 وتقييد العلم ٧٧ ص١م ج وجامع بيان العل٣٣ وخمترص جامع بيان العلم ص٦٠٢
 ٥٣ وكتابته إىل األمصار يف ص٥٢ وإحراقه للحديث ص٥٣ ـ ٤٩للخطيب ص

 ٣ وج٧ ص٦ وج١٨٨ ص٥ ج)صادردار ط (البن سعد والطبقات الكربى 
 ٧  و٢ ص١ وتذكرة احلفاظ ج، عن البيهقي٦٧ ص٢ وتدريب الراوي ج٢٨٧ص

 ١٠٧ص ٨ والبداية والنهاية ج٤٩ ص٤جالبن سالم  وغريب احلديث ٨ و
 ١٣٨ وغري ذلك من صفحات هذا اجلزء وتاريخ اخللفاء ص٢٩٥ ص٦ج الغديرو

نفس ) مطبوع هبامشه( وتلخيص املستدرك للذهبي ١٠٢ ص١ومستدرك احلاكم ج
  ـ٢٥٧ ص١١ واملصنف للصنعاين ج٨٥ ص١الصفحة، وسنن الدارمي جاجلزء و
 ١٠  و٩ ص١ والضعفاء الكبري ج٢٥٨  و٢٥٧ ص٣ وحياة الصحابة ج٢٥٨

 عن ابن عبد الرب، وأيب خيثمة، ١٨٠  و١٧٩  و١٨٣ ص١٠كنز العامل ج: وراجع
 واحلضارة اإلسالمية يف ١٢ ص١وسنن ابن ماجة ج. وابن عساكر، وابن سعد
فقه :  وراجع، عن البخاري يف كتاب البيوع٣٦٩ ص٢القرن الرابع اهلجري ج

. ستيعاب واإل عن البخاري ومسلم، وعن أيب داود،٤١  و٤٠السرية للغزايل ص
احلياة السياسية و وأضواء عىل السنة املحمدية ٢٤٨ ص٢والرتاتيب اإلدارية ج

وحيث إن مصادر .  عن مصادر كثرية٧٩  و٧٨ ص»عليه السالم«لإلمام احلسن 
 .  فإننا نكتفي بام ذكرناهًذلك كثرية جدا
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أن ال يفارقوه ما عاش، قرر  و،ثم إنه حبس كبار الصحابة يف املدينة
وذلك بعد أن طالبهم بام أفشوه من حديث رسول .. فبقوا فيها إىل أن مات

 . )١(»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
 .)٢(ثم منع الناس من السؤال عن معاين آيات القرآن

                                     
مراجعة ويمكن . ٤١  و٤٠ ص٢وج ٢٧٣  و٢٧٢ ص٣حياة الصحابة ج) ١(

ومروج . ـ ه٣٥ حوادث سنة ٤٢٦ ص٣ وامللوك جتاريخ األمم: لتاليةاملصادر ا
 ١١٠ ص١ وج١٢٠ ص٣درك احلاكم جت ومس٣٢٢  و٣٢١ ص٢الذهب ج

 عن ابن عساكر، وابن صاعد، والدارمي، وابن عبد ١٨٠ ص١٠وكنز العامل ج
 ورشح هنج ٧ ص١ وتذكرة احلفاظ ج٣٥ ص١واملجروحون ج. الرب وغريهم

 ١ وجممع الزوائد ج٨٧ ورشف أصحاب احلديث ص٢٠البالغة للمعتزيل ج
 ٤ ط صادر وط ليدن ج٢٣٩ ص٥ والطبقات الكربى البن سعد ج١٤٩ص
 والفتنة ١٦١ وحياة الشعر يف الكوفة ص١١٢  و١٠٠ ص٢ ق٢ وج١٣٥ص

  و٣١٧ ص١وسرية األئمة االثني عرش ج ٧٧  و٤٦  و١٧ص) عثامن(الكربى 
 ٢٠٩  و٢٠٨ادي يف التفسري ص والتاريخ اإلسالمي واملذهب امل٣٦٥  و٣٣٤

. ٤٥٩ ص١املعترص ج:  عن بعض من تقدم، وعن٢٩٥  ـ٢٩٤ ص٦والغدير ج
 . ٩٤ ص١ وعن املوضوعات ج١٣٣ل صصًونقل ذلك أيضا عن املحدث الفا

 ١٤٨ ـ ١٤٦تاريخ عمر بن اخلطاب البن اجلوزي ص: راجع يف ذلك وغريه) ٢(
 وحياة ١١٣ ص٨وائد ج وجممع الز٧٠ ص٣وكشف األستار عن مسند البزار ج

= : التالية  عن املصادر٢٩٣ ـ ٢٩٠ ص٦ والغدير ج٢٥٩  و٢٥٨ ص٣الصحابة ج
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 !!بال كتاب وبال سنةه السياسة من جراء هذفبقي الناس 
  :!؟ ومن البديل!ملن الفتوى؟

ثم بأناس بأعياهنم، مثل عائشة، وزيد بن .. ثم حرص الفتوى باألمراء
بعد أن كان منعه موسى األشعري، ثم سمح بذلك أليب هريرة وأيب ثابت،

 .)١(ورضبه
من البدائل أيضا:  

شعر، وإنشاده، التشجيع عىل ال :ومن البدائل عن حديث رسول اهللا
أهل األخذ من ترهات وأباطيل ، وبنساالاواحلث عىل تداول . والتغني به

ًوهذا هو البديل الذي كان أعظم خطرا، وأبعد أثرا، وأشد . )٢(الكتاب ً
 .ًرضرا عىل اإلسالم وأهله

                                     
 وهتذيب تاريخ ٥٥  و٥٤ ص١ وسنن الدارمي ج٣٠ ص١حياء علوم الدين جإ= 

 وكنز ٥ ص٢تقان ج واإل٢٣٢ ص٤ وتفسري ابن كثري ج٣٨٤ ص٦دمشق ج
نباري، ابن األصبهاين، و عن نرص املقديس، واأل٢٢٩  و٢٢٨ ص١العامل ج
 ١٧ ص٨ وفتح الباري ج٣٢١  و١١١ ص٦والدر املنثور ج. وغريهمي والاللكائ

 . ٤٤٥ ص٢ والفتوحات اإلسالمية ج٢٣٠ ص١٣وج
الصحيح من سرية النبي : راجع النصوص ومصادرها حول ذلك يف كتابنا) ١(

 . ٩٧ـ٩١ ص١ج» صىل اهللا عليه وآله«األعظم 
 . ١٣٢ـ١٠٩ ص١ج» صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي : راجع) ٢(
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بتدبري وتشجيع من عمر نفسه من أهل الكتاب، واحتل القصاصون 
ليقصوا عىل الناس ترهاهتم » آلهصىل اهللا عليه و«مسجد رسول اهللا 

 ودسائسهم، وتوسعوا يف ذلك، موأباطيلهم، وينرشوا فيهم إرسائيلياهت
 .)١(وعم هذا األمر سائر البالد والعباد

                                     
وتاريخ  ٢٢٠ و ٢١٩ ص٣املصنف للصنعاين ج:  حول سائر ما تقدمراجع) ١(

وسري أعالم  ١٣ و ١٥  و١٠ وراجع ص١٢  و١١ ص١املدينة البن شبة ج
اخلطط :  وراجع.٣٦٠ ص٣ وهتذيب تاريخ دمشق ج٤٤٦ ص٢النبالء ج

 الداري بأن يقص، وأنه ًوحول أن عمر قد أمر متيام. ٢٥٣ ص٢للمقريزي ج
 ٧٣٧ ص١ وصفة الصفوة ج٥٠٨الزهد والرقائق ص: أول من قص راجع

 ٣ ومسند أمحد ج١٣٨ ص١ وهتذيب األسامء ج٢١٥ ص١وأسد الغابة ج
 ١٨٤  و١٨٣ ص١ واإلصابة ج١٩٠ ص١وجممع الزوائد ج ٤٥١  و٤٤٩ص

ه  أن: وفيه٣٧٩  و٣٧٨ ص٨ واملفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ج١٨٦ و
 ١ طبقات ابن سعد ج:جع يف اهلامش إىلأرتعلم ذلك من اليهود والنصارى، و

 وكنز العامل ١٦١اإلرسائيليات وأثرها يف كتب التفسري ص: وراجع .٧٥ص
عن املروزي يف العلم وعن أيب نعيم، وعن العسكري يف  ١٧٢ و ١٧١ ص١٠ج

ي  وعن الضوء الساري للمقريز٣٣٨ ص٢والرتاتيب اإلدارية ج املواعظ
  و٣١٤ ص٤ وهتذيب الكامل ج٣٢١ ص٥ وخمترص تاريخ دمشق ج١٢٩ص

  و٥٨  و٥٠  و٤٥  و٤٤ص ٢٢  و٢٩  و٢١  و٢٠القصاص واملذكرين : راجع
 .١٣٦ ومتمم طبقات ابن سعد ص٣٩١ ص١واملعرفة والتاريخ ج ٣٢  و٦٢
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  :آثار ونتائج
 مل يبق من اإلسالم إال اسمه، ومن هوقد نتج عن هذه السياسات أن

 . )١(»عليه السالم«الدين إال رسمه، كام روي عن عيل 
ًما أعرف شيئا  «: أنه قالوى مالك، عن عمه أيب سهيل بن مالك،ور

 .)٢(»مما أدركت الناس عليه إال النداء بالصالة
يريد الصحابة، وأن األذان باق عىل ما كان « :قال الزرقاين، والباجي

عليه، ومل يدخله تغيري، وال تبديل، بخالف الصالة، فقد أخرت عن 
 .)٣(»..لخاالتغيري أوقاهتا، وسائر األفعال دخلها 

رأيت ابن الزبري :  أخرج الشافعي من طريق وهب بن كيسان، قال ـ٣
صىل اهللا عليه «كل سنن رسول اهللا «: يبدأ بالصالة قبل اخلطبة، ثم قال

 .)٤(»ريت، حتى الصالةُقد غ» وآله
دخلنا عىل أنس بن مالك بدمشق، وهو وحده :  يقول الزهري ـ٤

                                     
 . ١٩٠ ورقم٣٦٩هنج البالغة احلكمة رقم ) ١(
 . ٢٤٤ ص٢ وجامع بيان العلم ج٩٣ ص١ج) مطبوع مع تنوير احلوالك(املوطأ ) ٢(
 عن ٩٤  ـ٩٣ ص١ وتنوير احلوالك ج٢٢١ ص١رشح املوطأ للزرقاين ج) ٣(

 .الباجي
 ٨والغدير ج ٢٦٩ ص١ج) ط دار الفكر(و  ٢٠٨ ص١كتاب األم للشافعي ج) ٤(

معرفة السنن واآلثار  و٦٦٩ ص١جمكاتيب الرسول ، وعنه ٢٦٤و  ١٦٦ص
 .٤٦ ص٣ج
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 ! ما يبكيك؟: يبكي، قلت
 .)١(»ًال أعرف شيئا مما أدركت إال هذه الصالة، وقد ضيعت« :الق
لو خرج عليكم أصحاب رسول اهللا «:  وقال احلسن البرصي ـ٥

 . )٢(»ما عرفوا منكم إال قبلتكم» صىل اهللا عليه وآله«
 :نقولولكننا 

، وجعلوها إىل بيت املقدس، حيث الصخرة ً أيضاحتى القبلة غريت
صىل «الصحيح من سرية النبي األعظم : ناه يف كتابناكام أوضحقبلة اليهود، 
 ..»اهللا عليه وآله

صىل اهللا «واهللا ال أعرف فيهم من أمر حممد «:  وقال أبو الدرداء ـ٦
                                     

 :وراجع ٢٠٠ ص٢ج )ط دار الكتب العلمية(و  ٢٤٤ ص٢ ججامع بيان العلم) ١(
 والزهد والرقائق ٦٣٢ ص٤ واجلامع الصحيح ج٣٦٥ ص١ضحى اإلسالم ج

 ويف هامشه عن طبقات ابن سعد ترمجة أنس، وعن الرتمذي، والبخاري ٣١ص
 ٣٧٨صبن طاووس الالطرائف  و١٣٤ ص١ج) ط دار الفكر( و ١٤١ ص١ج
بحار  و٢٦٧صلشريازي لاب األربعني كت و٢٣١ ص٣جالرصاط املستقيم و

الدرجات الرفيعة  و٦٦٩ ص١جمكاتيب الرسول  و٣١ ص٢٨جاألنوار 
) األصل(إحقاق احلق  و١٠١٦ ص٢جلباجي لالتعديل والتجريح  و٣١ص
 .٥٩٦صنفس الرمحن يف فضائل سلامن  و٢٧٠ص

 ٢٠٠ ص٢ج )ط دار الكتب العلمية( و ٢٤٤ ص٢جامع بيان العلم ج) ٢(
 .٦٦٩ ص١جول مكاتيب الرسو
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 .)١(»ً إال أهنم يصلون مجيعاًشيئا» عليه وآله
لو أن رجلني من «:  أنه قال؛ وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ـ٧

تيا الناس اليوم مصحفيهام يف بعض هذه األودية، ألأوائل هذه األمة خلوا ب
 .)٢(»ًوال يعرفان شيئا مما كانا عليه

  ــ وقد ذكرت هذه األهواء عنده »عليه السالم«وعن اإلمام الصادق 
» صىل اهللا عليه وآله«ال واهللا، ما هم عىل يشء مما جاء به رسول اهللا «: فقال

 .)٣(»إال استقبال الكعبة فقط
أخذ بيد » عليه السالم« صىل عمران بن حصني خلف عيل  وحينام ـ٨

 . لقد صىل صالة حممد، ولقد ذكرين صالة حممد: مطرف بن عبد اهللا، وقال
 .)٤(»عليه السالم« حينام صىل خلف عيل ،وكذلك قال أبو موسى

                                     
مكاتيب  و٤٤٣ ص٦ج) ط دار صادر( و ٢٤٤ ص٦مسند أمحد بن حنبل ج) ١(

 .٦٧٠ ص١جالرسول 
 . عنه٨١ص ١جودراسات وبحوث  ٦١الزهد والرقائق ص) ٢(
 .٣٦٦ ص١ وقصار اجلمل ج٩١ ص٦٨جاألنوار بحار ) ٣(
 وكنز ٦٨ ص٢ ط األعلمي وسنن البيهقي ج١٨٠ ص٢أنساب األرشاف ج: راجع) ٤(

 ٦٣ ص٢ عن عبد الرزاق وابن أيب شيبة واملصنف للصنعاين ج١٤٣ ص٨ل جالعام
 ٤٤٤  و٤٤١  و٤٢٩  و٤٢٨ ص٤ ومسند أمحد ج١٠٥ ص٢ومسند أيب عوانة ج

 ٢٠٣  و٢٠٢ ص١٠ والغدير ج٤٣٢  يف موضعني و٣٩٢  و٤١٥  و٤٠٠ و
    = . ٢٥٤ ص٢ج  والبحر الزخار٢٦٠ ص١وكشف األستار عن مسند البزار ج
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  :!؟ملاذا هذه السياسات
 :  ما ييلوأما بالنسبة لدوافعهم العتامد هذه السياسة، فيمكن هنا اإلشارة إىل

 ما كتبه الصحابة عن رسول هًعمر بن اخلطاب مربرا إحراقلقد برر   ـ١
) أو مثناة(أنه ال يريد أن يصري للمسلمني مشناة ب ،»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

 . أهل الكتاب) كمثناة(كمشناة 
 .ولكنه هو نفسه اطلق للقصاصني أن يقصوا عىل مشناهتم يف مساجد املسلمني

ً كانوا قبلكم، كتبوا كتبا، فأكبوا عليها، ًذكرت قوما «:مفقد قال هل
 .»ًوإين ـ واهللا ـ ال أشوب كتاب اهللا بيشء أبدا. وتركوا كتاب اهللا
 .»ال كتاب مع كتاب اهللا «:أو قال

 .»من كان عنده يشء منها فليمحه «:وكتب إىل األمصار
: هريرة ـوقد بلغ من تشدده يف هذا األمر ـ كام يذكرون يف ترمجة أيب 

» صىل اهللا عليه وآله«قال رسول اهللا «: أهنم ما كانوا يستطيعون أن يقولوا
 .)١(»حتى قبض عمر

                                     
 ١ وصحيح مسلم ج٢٠٩ ص٢صحيح البخاري ج: در التاليةوعن املصا= 
 وسنن ابن ماجة ٨٤ ص٥ وسنن أيب داود ج١٦٤ ص١ وسنن النسائي ج٢٩٥ص
 .٢٤١ ص١ واملصنف البن أيب شيبة ج٢٠٩ ص٢ وفتح الباري ج٢٩٦ ص١ج

  و٦٠١ ص٢سري أعالم النبالء ج: ً أو بعضا يف املصادر التاليةًراجع ما تقدم، كال) ١(
=  وتقييد ٧٧ ص١ وجامع بيان العلم ج٣٣ جامع بيان العلم ص وخمترص٦٠٢
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 هي روايات شفوية دوهنا اليهود، ثم رشحها علامؤهم، :ناةواملش
فسمي الرشح مجارا، ثم مجعوا بني الكتابني، فسمي جمموع الكتابني 

 .»التلمود«بـ » املشناة ومجارا «:أعني» األصل والرشح«
ً أن عمر قد أخذ األمر عن أهل الكتاب، تأثرا منه :وهذا يدل عىل

                                     
 وكتابته إىل األمصار ٥٢ وإحراقه للحديث ص٥٣ ـ ٤٩العلم للخطيب ص= 

 ٢٨٧ ص٣ وج٧ ص٦ وج١٨٨ ص٥لطبقات الكربى ط صادر ج وا٥٣يف ص
 ٨  و٧  و٢ ص١ عن البيهقي وتذكرة احلفاظ ج٦٧ ص٢وتدريب الراوي ج
 ١٠٧ص ٨والبداية والنهاية ج. ٤٩ ص٤جالبن سالم وغريب احلديث 

 وغري ذلك من صفحات هذا اجلزء وتاريخ اخللفاء ٢٩٥ ص٦ج والغدير
مطبوع ( وتلخيص املستدرك للذهبي ١٠٢ ص١ ومستدرك احلاكم ج١٣٨ص

 واملصنف للصنعاين ٨٥ ص١الصفحة، وسنن الدارمي جاجلزء ونفس ) هبامشه
 والضعفاء الكبري ٢٥٨  و٢٥٧ ص٣ وحياة الصحابة ج٢٥٨  ـ٢٥٧ ص١١ج
 عن ابن عبد ١٨٠  و١٧٩  و١٨٣ ص١٠كنز العامل ج:  وراجع١٠  و٩ ص١ج

 ١٢ ص١وسنن ابن ماجة ج. الرب، وأيب خيثمة، وابن عساكر، وابن سعد
 عن البخاري يف ٣٦٩ ص٢واحلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري ج

خاري ومسلم،  عن الب٤١  و٤٠فقه السرية للغزايل ص: كتاب البيوع وراجع
 وأضواء عىل ٢٤٨ ص٢والرتاتيب اإلدارية ج. وعن أيب داود، واالستيعاب

 عن ٧٩  و٧٨ ص»عليه السالم«احلياة السياسية لإلمام احلسن والسنة املحمدية 
  .مصادر كثرية
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يدرس عندهم » صىل اهللا عليه وآله«، وقد كان يف زمن رسول اهللا بأجوائهم
وكانوا حيبونه، بل مل يكن أحد من أصحاب النبي ) ماسكة(يف مدارس 

 ..)١(أحب إليهم منه فراجع» صىل اهللا عليه وآله«
عاد بار هذه العالقة حني فرض سياسته القاضية بإستوقد ظهرت آث

وسنته والتمكني ألهل الكتاب ألن » صىل اهللا عليه وآله«كالم الرسول 
يشيعوا ثقافتهم التي كانت حتمل للناس الكثري من الرتهات واألباطيل، 
ًمؤثرا هلا عىل ما عن رسول اهللا الذي ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي 

 .يوحى
 إذا كان احلكام غري قادرين عىل اإلجابة عىل املسائل التي تطرح  إنه ـ٢

عليهم، وال عىل حل املعضالت التي تواجههم، وفق ما دل عليه القرآن، 
هم يف إجاباهتم ستظهر، ءخطاأفإن . »صىل اهللا عليه وآله«ّوبينه رسول اهللا 

 .وستكثر اإلعرتاضات عليهم، والشكوى منهم
 .هم، وتتالشى هيبتهموستضعف نتيجة لذلك شوكت

صىل اهللا عليه «فال بد من منع الناس من اجلهر بام قاله رسول اهللا 

                                     
 ، وكنز العامل عن كالمه١٢٤  ـ١٢٣ ص٢جامع بيان العلم ج: راجع حول ذلك) ١(

 عن ٩٠ ص١ والدر املنثور ج٢٢٨ ص٢ جيلسد وا، وعن قتادة،وعن الشعبي
. ابن جرير، ومصنف ابن أيب شيبة، ومسند إسحاق بن راهويه، وابن أيب حاتم

وكون اسم مدارس . ١٠٨  و١٠٧واإلرسائيليات وأثرها يف كتب التفسري ص
 . خرىأمذكور يف مصادر ) ماسكة(اليهود 
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، وختصيص الرواية عنه بأشخاص بأعياهنم، وحرص الفتوى باألمراء »وآله
 .. واحلكام

 ومن ،كام أن ذلك يقتيض منع كبار الصحابة من السفر إىل البالد
 »صىل اهللا عليه وآله« اهللا اإلتصال بالعباد، حتى ال يفشوا حديث رسول

 ويسمعونه ، ويصري الناس قادرين عىل املقايسة بينه، وبني ما يرونه،بينهم
 ..ينقل هلم عن خلفائهمبارشة، أو 
 إلظهار فضلهم، وعلمهمًكبار الصحابة جماال  ال يعطي  عمركام أن

من يسعى لتحقيق طموحات ألنه كان خيشى أن يكون من بينهم ، للناس
فكان خيلصه من » عليه السالم« وأما عيل .حلكام كل اخلشيةخيشاها ا

 .ًاملشكالت وينقذه من املآزق، فلم يكن جيد بدا من القبول منه واألخذ عنه
 إن عمر كان يعرف أن إفساح املجال للصحابة ليتصلوا :واخلالصة

يف متناول أيدي الناس الكثري من املفردات أن يصبح : بالناس سينتج عنه
 ..ر هلم السعي، الستبداهلم بمن هم أفضل وأعلم منهمالتي ترب
ّ ثم إن هناك الكثري الكثري من األمور التي حدثت يف عهد رسول  ـ٣

سجل  أو موقف،» صىل اهللا عليه وآله «وكان له. »صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
ًوهي تعني أناسا هم من الرموز األساسية يف احلكم، ولعل .. ًقوالجتاهها 

فلو شاعت .. هلم دور فاعل يف تأييده، وتشييده أو  أركانه،بعضهم من
 فسيكون هؤالء ،من هؤالء» صىل اهللا عليه وآله«أقوال ومواقف النبي 

 ً.احلكام يف موقع حرج جدا
 ،تسديدويد، جمتوثناء و أن هناك مواقف تأييد :إىل ذلك يضاف  ـ٤
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ب األرض ر، أوحاها إليه »صىل اهللا عليه وآله«عن النبي وإخبارات 
أن تظهر هلم تلك بحق أناس ال يطيق الغاصبون للخالفة وحمبوهم والسامء 

، ومحلهم إياه املناقب والكرامات، واملواقف واملقامات، وما حباهم اهللا به
 ..من مسؤوليات

وأهل بيته، وشيعتهم األخيار، » عليه السالم«وعىل رأس هؤالء عيل 
 .وغريهمسلامن، واملقداد، وأيب ذر، وعامر : مثل

حيث إن ظهور ذلك سوف ينتهي بفضيحة ال يمكن حتملها، ولربام 
يكون له تفاعالت خطرية عىل حكوماهتم، وعىل مواقعهم، وحيرمهم من 

صىل اهللا عليه «أية فرصة لإلستمرار يف سلطان بدأوه باجلرأة عىل رسول اهللا 
ىل أقدس ، واهتامهم إياه باهلجر واهلذيان، وواصلوا بعده العدوان ع»وآله

الناس، وأطهر الناس، وأكرم الناس عىل اهللا، وهم أهل بيت النبوة، 
وموضع الرسالة، وخمتلف املالئكة، وقد أرشنا إىل ذلك يف العديد من 

 .املوارد
 إن هؤالء كانوا يرغبون باستبدال بعض ما صدر عن رسول اهللا  ـ٥

جاهتم ببعض آرائهم التي يرون أهنا تلبي حا» صىل اهللا عليه وآله«
ِّوهو ما سمي بعد ذلك بـ.. وطموحاهتم ومل يكن .. »سنة الشيخني«: ُ

» صىل اهللا عليه وآله«يمكنهم ذلك إال باملنع من تداول أقوال رسول اهللا 
 ..ّوأفعاله لكي ال يبقى للناس مفر من العمل بالسنة التي يفرضوهنا عليهم

  :  ماذا يقول×وعلي 
ن من رجال هذه و وشيعته، والواع،»عليه السالم«أمري املؤمنني أما 
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السياسة التي تستهدف حديث  هلذه  بصالبة وحزمقد تصدوافاألمة، 
يف الشورى » عليه السالم«، حتى لقد رفض »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 . عرض اخلالفة يف مقابل اشرتاط العمل بسنة الشيخني
ظر القصاصني من املساجد، ورفع احل» عليه السالم«وقد طرد 

 .)١(»صىل اهللا عليه وآله«املفروض عىل رواية احلديث عن النبي 
» قيدوا العلم، قيدوا العلم«:  أنه قال:»عليه السالم«ورووا عن عيل 

 .)٢(ونحوه غريه. مرتني
 !ًمن يشرتي منا علام بدرهم؟ «:يقول» عليه السالم«كام أنه 

 .»ت هباًشرتيت صحفا بدرهم، ثم جئ فذهبت فا:قال احلارث األعور
                                     

 ٢٨١ ص١٠ج كنز العامل : وراجع٢٨هامش ص) فاريس(رسگذشت حديث ) ١(
 عن قوتو .، والعسكري يف املواعظعن املروزي يف العلم، والنحاس يف ناسخه

 .٣٠٢ ص٢القلوب ج
الدر املنثور  و٦٢ ص٢ج  واجلامع ألحكام القرآن١٠٠احلوادث والبدع ص: وراجع
 .١٠٦ ص١ج

 عن حبيب بن ٩٠ وص، عن احلارث٨٩صتقييد العلم للخطيب البغدادي  )٢(
معادن اجلوهر لألمني : ّ حض عيل عىل الكتابة انظرويف«: وهبامشه قال ،جري

 . »٣ ص١جالعاميل 
بن ميثم الرشح مئة كلمة ألمري املؤمنني  و٢٧٨صالثاقب يف املناقب : وراجع

 .٢٦١صالبحراين 
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ًفكتب له علام كثريا «:ويف بعض النصوص ً«)١( . 
 تزاوروا، وتذاكروا احلديث، وال ترتكوه :قال» عليه السالم«وعن عيل 

 . )٢(يدرس
ًإذا كتبتم احلديث فاكتبوه بإسناده، فإن يك حقا  «:»عليه السالم«وعنه 

 . )٣(»ًكنتم رشكاء يف األجر، وإن يك باطال كان وزره عليه
 . )٤(»عليه السالم« كثري عنه ومثل ذلك

  :كثر الصحابة حديثاأ ×علي 
صىل «ًكتبا كثرية أمالها عليه رسول اهللا » عليه السالم«وقد كتب عيل 

                                     
 ٦ج) ط ليدن( والطبقات الكربى البن سعد ٢٥٩ ص٢الرتاتيب اإلدارية ج) ١(

ط دار الكتب ( و ٣٥٧ص ٨ وتاريخ بغداد ج١٦٨ ص٦ج) ط صادر( و ١١٦ص
  ويف هامشه٩٠ وتقييد العلم ص٢٦١ ص١٠ وكنز العامل ج٣٥٢ ص٨ج) العلمية

ط ( و ٣ ص٤واملحدث الفاصل ج ٣٤عمن تقدم، وكتاب العلم أليب خيثمة ص
البن العلل  و٧١٨ ص٢جلثقفي لالغارات و. ٣٧٠ ص)هـ١٤٠٤دار الفكر سنة 

 .٣٠١ ص٤٦جتاريخ مدينة دمشق  و٢١٣ ص١حنبل ج
 . ٦٠ ومعرفة علوم احلديث ص٣٠٤ ص١٠ كنز العامل ج)٢(
 .  عن املستدرك، وأيب نعيم، وابن عساكر٢٢٢ ص١٠كنز العامل ج) ٣(
 ..  كتاب العلم١٠كنز العامل ج: راجع عىل سبيل املثال) ٤(
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 .)١(»صلوات اهللا عليهم«، وتوارثها عنه األئمة من ولده »اهللا عليه وآله
صىل اهللا عليه «كان أكثر أصحاب رسول اهللا » عليه السالم«ومع أنه 

ما بالك أكثر : ذلك، فقيل لهسبب ، حتى لقد سئل هو عن ً حديثا»وآله
 .!؟ًحديثا» صىل اهللا عليه وآله«أصحاب رسول اهللا 

 .)٢( كنت إذا سألته أنبأين، وإذا سكت ابتدأين:فقال

                                     
فة من ئ طا٨٩ ـ ٧١ص ٢جذكر العالمة األمحدي يف كتابه مكاتيب الرسول ) ١(

عرشات النصوص  الطبعة الثانية هلذا الكتاب يف لكنه أضاف ،املصادر لذلك
، كتاب القضاء، وكتاب  الشيعةوسائل: يمكن مراجعةوخرى، واملصادر األ

 ٣٣٧ ص١ وكنز العامل ج٦٦ ص٢ وج٩٨ و٩٤ و٧٧ ص٧احلدود، والكايف ج
 وحياة الصحابة ١٢ستمالء ص وأدب اإلمالء واإل٢٥٥ص النجايش ورجال

 ١٦٨ ص٨ ج والغدير١١٦ ص١ ومسند أمحد ج٥٢٢  ـ٥٢١ ص٣ج
 ٣ وربيع األبرار ج٣٠٦  و٣٠٥ص) ط مؤسسة األعلمي(واملراجعات 

 ١٣٠٩ط سنة (صحيح البخاري :  وراجع٢٧٤ ص٧٢ والبحار ج٢٩٤ص
طبقات ابن سعد :  وراجع٢٥١ ص٥ج والبداية والنهاية ٢١  ـ٢٠ ص١ ج)ـه
ح رش والباعث احلثيث ١٦١ صح وعلوم احلديث البن الصال٧٧ ص٥ج

 ٨٩  و٨٨ وتقييد العلم ص١٣٢ص) ً وهامشاًمتنا(لوم احلديث اختصار ع
 . ١٣٠والرحلة يف طلب احلديث ص

 وترمجة اإلمام عيل بن أيب طالب ٩٨ ص٢ج) بتحقيق املحمودي(أنساب األرشاف ) ٢(
= كتاب  و٤٥٦ ص٢ج) بتحقيق املحمودي(من تاريخ ابن عساكر » عليه السالم«
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هو مئة » عليه السالم« أن ما روي عنه :رغم ذلك، فإهنم يزعمون. نعم
 الذي مل ير ،هريرة أيب  عنوها رويف حني أن م.. ًوثامنية ومخسون حديثا فقط

ً حديثا، ٥٣٧٤ قد بلغًإال بمقدار يسري جدا » صىل اهللا عليه وآله«النبي 

                                     
الطبقات الكربى  و٤٧٠ ص٤جدير فيض الق و٤٥٨صلامحوزي لاألربعني = 
 ٣٨٦ و ٣٧٨ و ٣٧٧ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق  و٣٣٨ ص٢جبن سعد ال

املستدرك  و٣٠١ ص٥جسنن الرتمذي  و٣١٥صلصدوق لاألمايل : وراجع
السنن الكربى  و٤٩٥ ص٧جبن أيب شيبة الاملصنف  و١٢٥ ص٣جلحاكم ل
 .١٤٢ ص٥جلنسائي ل
 ٤جأسد الغابة و ١١٢ صلنسائيل »معليه السال«خصائص أمري املؤمنني : وراجع

 ١٢٨ و ١٢٠ ص١٣جكنز العامل  و٣٧٢ ص١٥جهتذيب الكامل  و٢٩ص
مطالب  و٢٩٧ ص٥جهتذيب التهذيب  و٣٤٢ ص١٧جمستدرك الوسائل و

 ١٠١ ص٢جغاية املرام  و٣٩٤ و ١٨٤ ص٢جينابيع املودة و ١٠٦صالسؤول 
 ٢١٧عجائب أحكام أمري املؤمنني ص و١٠٣ و ٤٨ ص٦ وج١١٤ ص٣وج
بن البطريق الالعمدة  و٣٣٣ ص١ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة و

ذخائر العقبى  و٣٩٧صلواسطي لعيون احلكم واملواعظ  و٤٠٣ و ٢٨٣ص
كتاب  و٢٥٨ ص٣الرصاط املستقيم ج و١٥٨صلحيل لاملحترض  و٩٤ص

 ٧٣ ص٣٧ وج١٥٣ ص٢٦جبحار األنوار  و٤٧٩ و ٣٠٩صلشريازي لاألربعني 
 ١٧ وج٥٢٣ و ٥١٩ ص٦ج) امللحقات(إحقاق احلق رشح  و١٨٥ ص٤٠وج
 .٣٤٨ ص٣٠ وج١٠٦ و١٠٥ و١٠٢ و١٠١ و١٠٠ ص٢٣ وج٤٦٢ و٥٠ص
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 .)١(فتبارك اهللا أحسن اخلالقني
  :حماولة فاشلة

عليه «وقد بذلت من الفريق احلاكم حماولة للوقوف يف وجه عيل  ..هذا
فوجدوا منه املوقف ّ، وصده عن إشاعة أحكام اهللا تبارك وتعاىل، »السالم

 .احلازم واحلاسم، الذي اضطرهم إىل الرتاجع واإلعتذار
جعفر وأيب  أيب  عن عبد اهللا بن عيل احللبي، عن،فقد روي العيايش

ّ وهو خليفة، فحج جحج عمر أول سنة ح: ، قال»عليه السالم«عبد اهللا 
 . تلك السنة املهاجرون واألنصار

 تلك السنة باحلسن واحلسني ّقد حج يف» عليه السالم«وكان عيل 
ًفلام أحرم عبد اهللا لبس إزارا : ، وبعبد اهللا بن جعفر، قال»عليه السالم«

ًورداء، ممشقني ـ مصبوغني بطني املشق ـ ثم أتى، فنظر إليه عمر وهو يلبي، 
، فقال عمر »عليه السالم« اإلزار والرداء، وهو يسري إىل جنب عيل هوعلي

 !. التي يف احلرم؟ما هذه البدعة: من خلفهم

                                     
أبو :  وراجع٢٢٥ و ٢٢٤أضواء عىل السنة املحمدية للشيخ حممود أيب رية ص) ١(

 ٨جمستدركات علم رجال احلديث  و٤٦صلسيد رشف الدين لهريرة 
مسند  و٩٩صق النجمي لشيخ حممد صادلأضواء عىل الصحيحني  و٤٧٥ص

 ١٣٢ و ١٢٤ص رية يبألشيخ املضرية أبو هريرة  و٤٧ و ٨ ص١جابن راهويه 
 .١٧٩ ص٤جبن سالم الغريب احلديث  و٣٠٨ ص٣جلزركيل لاألعالم و
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 يا عمر، ال ينبغي ألحد أن :فقال له» عليه السالم«فالتفت إليه عيل 
 !!.يعلمنا السنّة
 .)١( صدقت يا أبا احلسن، ال واهللا، ما علمت أنكم هم:فقال عمر

تراجع عمر املبارش يدل عىل أن ما زعمه بدعة مل يكن كذلك، ألنه فإن 
له أن يرتاجع، حتى لو كان العامل لو كان بدعة فال ينبغي، بل ال جيوز 

، وال أقل من أن يبني له ذلك، ويقيم عليه »عليه السالم«بالبدعة هو عيل 
 ..احلجة فيه

ً أن ما فعله ليس خارجا :يفيد» عليه السالم«عىل أن نفس جواب عيل 
 ..بل هو أعرف هبا من كل أحد. ًعن السنّة، وأنه كان هبا عارفا

  :× ال يقطعون أمرا دون علي
عليه « عباس عن عيل  أن عمر قال البن:وقد ذكر الراغب األصفهاين

ًواهللا ما نقطع أمرا دونه، وال نعمل شيئا ! ال جرم، فكيف ترى؟«: »السالم ً
 .)٢(»..حتى نستأذنه

                                     
 والربهان ٢٢٧ و ١٤٢ ص٩٦جاألنوار بحار  و٣٨ ص٢تفسري العيايش ج) ١(

 و ٤٨٣ص ١٢ج )مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة  و٤٩ ص٢ج) تفسري(
 .٤١ ص١١ججامع أحاديث الشيعة  و١٢٢ ص٩ج )دار اإلسالميةط (

بن طاووس الاليقني  و٤٧٨ ص٢ج) أخرى. وط (٢١٣ ص٧ جحمارضات الراغب) ٢(
= عيل بن  مناقب و٣٨٩ ص١جالغدير  و٢١٢ ص٣٠جوار ـار األنـبح و٥٢٣ص
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 : ونقول
ً ورد يف بعض الروايات أيضا ما يدل عىل هذه السياسة، وأن عمر  ـ١

 موضع آخر  وقد ذكرنا ذلك يف هذا.»ًراال تعصوا لعيل أم«: قد قال ألعوانه
 . الكتابمن

مراجعات عمر لعيل يف األمور املشكلة، ويف كثري من يؤيد ذلك و
إنه قال ذلك يف : ليلوال عيل هللك عمر، حتى ق: األحكام، وقول عمر

 .)١ً(سبعني موطنا
 .)٢( من معضلة ليس هلا أبو احلسنذوكان يتعو

                                     
 ٦جأعيان الشيعة  و١٢٦صبن مردويه األصفهاين ال »عليه السالم«أيب طالب = 

 .١٦١ص
مصباح اهلداية يف إثبات الوالية ، وسعيد بن املسيب عن ٩٥صاألنوار العلوية  )١(

  .٣٠٩ و ٦٢ص
رشح  و٨٢يب عمر، وذخائر العقبى صأ عن أمحد، و١٧٢ ص٢ينابيع املودة ج) ٢(

 ٢٥٧صبن البطريق الالعمدة  و٢١صمامة دالئل اإل و٥٦٥ ص٢جاألخبار 
كتاب  و٢٢٤ ص١ج املستقيم الرصاط و٤٧٣صبن طاووس الالطرائف و

والصواعق املحرقة  ٩٥كفاية الطالب ص  وعن ٥٤٥صلشريازي لاألربعني 
 ٣٠٠ و ١٤٨ ص٤٠جبحار األنوار و ١٥٤وتذكرة اخلواص ص ٧٦ص
مناقب أهل  و٤٥٩ و ٤٥٥صلامحوزي لكتاب األربعني  و١٦٨ ص٥٥وج
  =٩٨ ص٣جر ـديـالغ و٢٠١ و ١٩٣صلشريواين ل» عليهم السـالم«ت ـالبي
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بن اخلطاب إذا أشكل عليه يشء أخذ  أن عمر :ج أمحد يف املناقبوأخر
 . )١(من عيل

 .)٢(ً ائت عليا فاسأله:وسئلت عائشة عن املسح عىل اخلفني، فقالت

                                     
 ٢٨٦ ص١٣جفتح الباري  و٤٢٨ و ٢٧٠ ص٧جمستدرك سفينة البحار و= 
نظم درر  و١١٠٢ ص٣جستيعاب اإل و١٥٢صتأويل خمتلف احلديث و

 ٢٣ ص٤جأسد الغابة  و٤٧٠ ص٤جفيض القدير  و١٣١صالسمطني 
هنج اإليامن  و١٦٣صمطالب السؤول  و٢٩٦ ص٧جهتذيب التهذيب و

جواهر املطالب  و٢٠١ ص١جغ بن الصباالالفصول املهمة  و٢٨٣ و ١٤٧ص
 .١٩٥ ص١جبن الدمشقي ال

البن البطريق العمدة :  وراجع٧٩ وذخائر العقبى ص١٧٢ ص٢ينابيع املودة ج) ١(
 ٤٢٤ ص٢جحلية األبرار  و٥٣صبن طاووس الالطرائف  و٢٥٨ و ١٣٦ص

لامحوزي لكتاب األربعني  و٢٦٦ ص٣٧ وج٢٩٥ ص٣٣جبحار األنوار و
 ٦ وج٩٨ص ٣جالغدير  و٢٠٠صات املراجع و٢٠٢ و ٢٠١ و ٨١ص
 ٤٢جتاريخ مدينة دمشق  و٣٠ص ١٠جمستدرك سفينة البحار  و٢٥٠ص
 ٢٩٧ و ١٩٧ ص١جبن الدمشقي الجواهر املطالب  و٧٤ ص٥٩ وج١٧١ص

رشح إحقاق احلق  و٢٥٨ و ٢٠٥ و ٦٤ و ٣٧ و ٣٠ ص٢جغاية املرام و
 ١٧١ ص٢١ وج١٣ ص١٦ وج٦٣٢ ص٧ وج١٩٤ ص٥ج )امللحقات(

 .٥٣٩ و ٥٣٨ ص٣١ وج٤٩٨ ص٣٠وج
= عليهم «مناقب أهل البيت  و٧٩ وذخائر العقبى ص١٧٢ ص٢ينابيع املودة ج) ٢(
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 .. بكر، وعمر وعثامن، ومعاوية كثرية أيب والشواهد عىل ذلك يف عهد
ًوقد ذكرنا يف كتابنا هذا شطرا وافرا منها، فال حاجة إىل تكثري  ً

 .. هناالنصوص
، أشار  إىل حد التبايناسة التي ظهرت بوجهني خمتلفني إهنا السي ـ٢

                                     
 ١١٠ ص٦ وج١٤٦ و ١٠ ص١جمحد أمسند  و١٩٥صلشريواين ل» السالم= 
السنن الكربى و ١٨٣ ص١جسنن ابن ماجة و ١٦٠ ص١جصحيح مسلم و
لسنن او ١٥صمسند أيب داود الطياليس  و٢٧٧ و ٢٧٥ و ٢٧٢ ص١جلبيهقي ل

رشح مسلم و ٢٢٩ ص١جمسند أيب يعىل و ٩٢ ص١جلنسائي لالكربى 
مسند  و٢٠٣ و ٢٠٢ ص١جلصنعاين لاملصنف  و١٧٥ ص٣جلنووي ل

 ١جصحيح ابن خزيمة  و٣٧١صمسند ابن اجلعد  و٢٥ ص١جاحلميدي 
 ٣جستيعاب اإل و٧٣صمسند أيب حنيفة  و١٥٨صأمايل املحاميل  و٩٨ص
كنز العامل  و٢٥١ ص١جصب الراية ن و٣١٣صاألذكار النووية  و١١٠٧ص
 ١١جلرازي الكبري لتفسري  وال٢٥٩صرشح مسند أيب حنيفة  و٦٠٦ ص٩ج

 ١جكشاف القناع  و١٩٧ ص١جبن الدمشقي الجواهر املطالب  و١٦٤ص
 ١جار ـستذكاإل و٢٩٩ و ٢٣٧ ص٥جلطرباين لاملعجم األوسط  و١٣٤ص
 ١جاية نصب الر و١٥٣ و ١٤٢ ص١١جبن عبد الرب الالتمهيد  و٢٢٠ص
 ٢٣جتاريخ مدينة دمشق  و٢٤٦ و ٢٤٥ ص١١جتاريخ بغداد  و٢٣٩ص
 ٣١ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٠٧ ص٤جسري أعالم النبالء  و٦٥ص
 .٤٦٢ص
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 وهو يوازن بني سياسة أهل بيت العصمة  رمحه اهللا،إليهام الكميت األسدي
 : وسياسة بني أمية من جهة أخرى، فيقول.. من جهة» عليهم السالم«
 امـــــعـة األنــيـواء ورعــس س  ناــــرى الــن يــة ال كمـاســـس

 امـهـبـًا بالـدعـًا ودعــقـــــة نع    ـَّانتقاء لذي املخجزذي الصوف و
 اخلالفة، إىل كل يشء هيون يف سبيل وصوله :فعمر ينتهج سياسة تقول

 .ا وإبعاد عيل وبني هاشم عنها،واإلحتفاط هب
، وإسقاط جنينها، وال »عليها السالم «من رضب الزهراءمانع فال 

وهو يسمع ـ بأنه هيجر،   ـ»آلهصىل اهللا عليه و«إشكال يف اهتام النبي 
 .وهيذي

يف غدير » عليه السالم« لعيل وال مانع من نقض البيعة التي أعطاها
 .خم

 وربام ..»عليه السالم«وال مانع من بذل املحاولة الغتيال عيل 
ونحو ذلك مما يدخل يف هذا .. ن عبادةبالتدبري الغتيال سعد  أو التحريض
 .السياق

ال مانع من ف ، وحتكموا بالبالد والعباد،يدونفإذا حصلوا عىل ما ير
يان وحتايش اعرتاضاته عىل أخطائهم يف ب» عليه السالم «إسكات عيل

ً بإعطائه دورا فاعال يف هذا املجال، ليظهروا األحكام، ومعاجلاهتم للقضايا، ً
وأن .. للمأل أهنم منصفون، ومتساحمون، وأهنم ليس لدهيم مشكلة مع عيل

 انقشعت دون  أبرقت، وأرعدت، ثميفصن بمثابة سحابة ما جرى إنام كا
 .أن متطر
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هذه السياسة إىل إزالة ما يف قلب عيل سيكونون سعداء إذا أدت و
يسلوا هذا األمر، ويرىض هبذا أو إذا أدت إىل أن   جتاههم،»عليه السالم«

الدور الذي أوكل إليه، وتصري دعوته هلم، ويصبح من األقامر التي تدور يف 
 .همر وتسبح يف مدا،همفلك

مصلحتهم اإلحتفاظ باخلالفة، وسالمة فأساس هذه السياسة هو 
 ..قيود أو ومن دون أية حدود.. الفئوية بأي ثمن أو الشخصية

 ،، فمحورها حفظ الدين»عليهم السالم «أهل بيتهوأما سياسة عيل 
، من ظلم وحيف»  السالممعليه«وسالمة الرشيعة، مهام ناله هو وأهل بيته 

 ومل يكن فيها جور إال عيل ،ألسلمن ما سلمت أمور املسلمني«: عىل قاعدة
 .)١(»خاصة

وتعليمهم  وتبليغهم ،وأهم يشء بالنسبة للمسلمني هو حفظ دينهم
 .األحكام، وصيانة حقائق اإليامن من التزييف والتحريف

 املرجعية مه» عليهم السالم« أن أهل البيت :ويتم ذلك بإفهام الناس
 أن يدعي هذا املقامله ية يف ذلك كله، وأن كل من عداهم ال حيق اإلهل

 . لنفسه
أن حيقق هذا اهلدف، بصورة جلية » عليه السالم«وقد استطاع عيل 

                                     
 ٦١٢ ص٢٩جبحار األنوار  و١٢٤ ص١ج )برشح عبده(هنج البالغة  :راجع) ١(

 رشح هنج و٧٠٣صلهمداين ل» عليهم السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب و
 . ١٦٦ ص٦ج للمعتزيلالبالغة 
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 ..وواضحة
ّ يذكر الناس باستمرار بحقه املغتصب، الذي  أن من ذلكمل يمنعهو

هذا  وتبقى مسؤولية نرصته ومعونته عىل اسرتجاع.. جعله اهللا تعاىل له
 :  عىل قاعدة،تقع عىل عاتق الناس أنفسهماحلق 

، ولكم علينا حق »صىل اهللا عليه وآله«ًإن لنا عليكم حقا برسول اهللا 
 .)١(به، فإن أنتم أديتم لنا احلق، وجب علينا احلق لكم

ًحيا وواضحا يف وأبقاه  ،قد حفظ معنى اإلمامة هلم» عليه السالم«ألنه  ً
 وإىل أن تقوم ،اهنم عىل مدى الدهور والعصور ويف وجد،عقوهلم وقلوهبم

 هموهن إليه، كام أنه أفهم أو خلل أو  ومنع من ترسب أي ضعف.الساعة
رصة نحأن مرجعيتهم احلقيقة يف الدين ومفاهيمه، وعقائده ورشايعه م

 .»عليهم السالم «بأهل البيت
ليهم هم أن يقوموا بواجب النرصة واملعونة، فإخالهلم بواجبهم فع

 .ال يرتب عليه صلوات اهللا وسالمه عليه أية مسؤوليةحق الرضر هبم، ويل
 
 

                                     
لمفيد لاإلرشاد  و٣٧٦مقاتل الطالبيني ص و٢٢٦صروضة الواعظني : راجع) ١(

 »عليه السالم«مسند اإلمام الرضا  و١٤٦ ص٤٩جبحار األنوار  و٢٦٢ ص٢ج
 ٧٤ ص٢جإعالم الورى  و١٩ ص٢جأعيان الشيعة  و١٢٢ ص١جعطاردي لل
 .١٧٩ ص٣٣ ج)حقاتاملل(رشح إحقاق احلق  و٦٨٠صالدر النظيم و
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  :لثلفصل الثاا
 

  ..دفاع عن التاريخ اهلجري
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  : ووضع التاريخ اهلجري×علي 
خ باهلجرة النبوية، هو اخلليفة الثاين رإن أول من أ :يقول املؤرخونو

ختياره اهلجرة مبدأ للتاريخ كان اأن :  وأكثرهم يذكر،عمر بن اخلطاب
 .)١( أيب طالب صلوات اهللا وسالمه عليهبإشارة عيل بن

                                     
دار ط ( والكامل البن األثري ٧٦تاريخ عمر بن اخلطاب البن اجلوزي ص: راجع )١(

 ٢ج) ط مؤسسة األعلمي( مم وامللوكتاريخ األو ٥٢٦ ص٢ ج)صادر
وتاريخ اليعقويب  ٣٨ص ١٢جسبل اهلدى والرشاد  و١٤٤ ص٣وج ١١٢ص

 ٢٨ل ص وحمارضة األوائ٢٥٢رشاف صإليه وانب والت١٤٥ ص٢ ج)ط صادر(
الثقات و ٢٠٩ ص٧ وفتح الباري ج٢٣ ص١وهتذيب تاريخ ابن عساكر ج

 عن ١٣٨  و٢٣  و١٣٦  و١٣٢وتاريخ اخللفاء ص ٢٠٦ ص٢جبن حبان ال
 بعد ٣٥١  ـ٣٥٠ ص٥٨ج و٢١٨ ص٤٠األنوار جالبخاري يف تارخيه، وبحار 
 ومناقب ٦٤١ ص٢ وسفينة البحار ج٢١٨ ص٤٠تصحيح أرقام صفحاته وج

 ،عن الطربي ٤٠٦ ص١ج) ط املكتبة احليدرية(و  ١٤٤ ص٢ جآل أيب طالب
بن الإقبال األعامل و ٨١  و٨٠وجماهد يف تارخييهام، واإلعالن بالتوبيخ ص

=  ـ١٣٩وعيل واخللفاء ص ٣٤٩ ص١جأعيان الشيعة و ٢٢ ص٣جطاووس 
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 فقط، بل معه ًإن املشري عليه بذلك ليس عليا :وبعض منهم يقول
 .)١(ًبعض الصحابة أيضا

وربام تكون إضافة بعض الصحابة هتدف إىل التخفيف من وهج 
 !؟»عليه السالم« مشورة عيل وإال فلامذا ال يذكر معظمهم سوى.. احلدث

ويف ربيع األول من هذه السنة ـ أعني : قال الواقدي« :قال ابن كثري
 ـ كتب عمر بن اخلطاب )٢( عرشةامينث أو ،سبع عرشة أو ،سنة ست عرشة

 .ن كتبهالتاريخ، وهو أول م
 أنه رفع إىل عمر صك :قد ذكرنا سببه يف سرية عمر، وذلك :قلت

 .دين، حيل عليه يف شعبانمكتوب لرجل عىل آخر ب
 ! أمن هذه السنة، أم التي قبلها، أم التي بعدها؟! أي شعبان؟:فقال

 ضعوا : فقال)»صىل اهللا عليه وآله«أي أصحاب النبي (ثم مجع الناس 
                                     

  ٣٧٢ ص١٢جلتسرتي لقاموس الرجال  و٣١٠ ص١٠جكنز العامل و ١٤١= 
 ٩ ص١جلبخاري لالتاريخ الكبري و ٤١ ص١جلبخاري لالتاريخ الصغري و
إحقاق  ورشح ١٤ ص٣جلحاكم لاملستدرك  و٤٤ ص١جتاريخ مدينة دمشق و

 وسيأيت جانب ١٢٩ عن الوسائل للسيوطي ص٢٢٠ ص٨ج) امللحقات(احلق 
 .من املصادر لذلك فيام يأيت

 .٣٣٦ ص٣ ومآثر اإلنافة ج٢٠ والوزراء والكتاب ص٧٤ ص٧البداية والنهاية ج )١(
دار إحياء ط ( و ٢٠٧  و٢٠٦ ص٣ والبداية والنهاية ج٢٠الوزراء والكتاب ص )٢(

 .٧٣ ص٤ج) ط مكتبة املعارف( و ٨٥ ص٧ج )الرتاث العريب
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 .ًللناس شيئا يعرفون به حلول ديوهنم
أن يؤرخوا كام تؤرخ : )١()رمزانوهو اهل( إهنم أراد بعضهم :فيقال

 الذي بعده، ةخوا من تاريخ واليرهم، كلام هلك ملك أالفرس بملوك
 .فكرهوا ذلك

 خوا بتاريخ الروم،رأ :)٢()وهم بعض مسلمي اليهود(ومنهم من قال 
 . ًمن زمان إسكندر، فكرهوا ذلك لطوله أيضا

 . »صىل اهللا عليه وآله«أرخوا من مولد رسول اهللا  :وقال قائلون
 .من مبعثه :وقال آخرون
 :  وآخرون»عليه السالم«طالب  أيب  بنوأشار عيل

أن يؤرخ من هجرته إىل املدينة، لظهوره لكل أحد، فإنه أظهر من «
                                     

 عن تاريخ أيب الفداء، وقد ٢٤١ ص٦صبح األعشى جيف ) اهلرمزان( رصح باسم )١(
  و٣٤٩ ص٥٨البحار ج: ًأن عمر أرسل إليه فاستشاره، ولرياجع أيضا: ذكر
 وتاريخ ابن ٦٤١ ص٢صفحاته، وسفينة البحار ج أرقام  بعد تصحيح٣٥٠

 ١٨٧ ص١نس اجلليل يف أخبار القدس واخلليل ج واأل١٤٥ ص١الوردي ج
 .أن عمر استدعاه:  وفيه٢٨٤ ص١واخلطط للمقريزي ج

 ويف نزهة ٣٥٠ ص٥٨جاألنوار بحار  و٨١اإلعالن بالتوبيخ ص هذه الفقرة يف )٢(
أن النصارى كانوا يؤرخون بتاريخ : تاريخ ابن عساكر عن ٢٢ ص١اجلليس ج

قد جرى : كام أن كتاب تاريخ خمترص الدول البن العربي النرصاين.. سكندراإل
 ..سكندرعىل تاريخ األ
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 .بعث، فاستحسن عمر ذلك والصحابةاملولد، وامل
 . )١(»صىل اهللا عليه وآله«خ من هجرة رسول اهللا رأن يؤ: فأمر عمر

                                     
 ٣ً ولرياجع أيضا ج٧٤  و٧٣ ص٧ البداية والنهاية ج:راجع مجيع ما تقدم يف )١(

تاريخ عمر بن و ٨٥ ص٧ وج٢٥١ ص٣ج) ط دار إحياء الرتاث(و  ٣٠٦ص
  و٢٢ ص١ وهتذيب تاريخ ابن عساكر ج٧٦  و٧٥اخلطاب البن اجلوزي ص

السرية  و٦ ص١جعجائب اآلثار و ٧٤ ص١٢للمعتزيل ج  ورشح النهج٢٣
غاية املرام  و٣٨ ص١٢جسبل اهلدى والرشاد  و٢٨٧ ص٢جبن كثري الالنبوية 

 ٢٤٠وعيل واخللفاء ص ١٨٢صنفس الرمحن يف فضائل سلامن  و٢٦٨ ص٥ج
 .ًعنه ملخصا

هامش مسند ( ومنتخب كنز العامل ٨١  و٨٠  و٧٩اإلعالن بالتوبيخ ص: وراجع
 وكنز العامل ١٠ ص١ج) ط صادر( والكامل البن األثري ٦٧ ص٤ ج)أمحد
عن املستدرك، وعن  ٣١٣ ص١٠ج) ط مؤسسة الرسالة(و  ١٩٥ ص١٠ج

ي ـتفسري اآللوسو ،يب خيثمةأ عن ابن ١٩٣البخاري يف األدب، وراجع ص
 ٥٥جوار ـاألنوبحار  ٤١ و ٤٠ ص١جتاريخ مدينة دمشق  و٩٠ ص١٠ج

 ١٢جللمعتزيل رشح هنج البالغة  و٦٦ ص١٧جعمدة القاري و ٣٤٩ص
خ ـتاري و٢١ ص١ونزهة اجلليس ج ٤٧٩ ص٢ججواهر العقود  و٧٤ص
) ط مؤسسة األعلمي(و  ٣٨٨ ص٢ ج)ط دار املعارف بمرص( مم وامللوكاأل
 وصبح ٢٠٩ ص٧ وفتح الباري ج٢٠ب صوالوزراء والكتا ١١١ ص٢ج

= أن أبا موسى:  عن ابن حاجب النعامن يف ذخرية الكتاب٢٤١ ص٦األعشى ج
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من أي يوم : فسأهلممجع عمر الناس « :وعن سعيد بن املسيب قال
 !كتب التاريخ؟ي

صىل «من يوم هاجر رسول اهللا  :»عليه السالم«فقال عيل بن أيب طالب 
 .  وترك أرض الرشك، ففعله عمر ريض اهللا عنه»اهللا عليه وآله
 .)١(»سناد، ومل خيرجاههذا حديث صحيح األ :قال احلاكم

وفيها أرخ الكتب، وأراد أن « : هـ ١٦وقال اليعقويب يف حوادث سنة 
من املبعث، : ، ثم قال»صىل اهللا عليه وآله«ريخ منذ مولد رسول اهللا يكتب التا

                                     
 حمله ًنا صكاأقد قر ه يأتينا من قبلك كتب ال نعرف نعمل فيهاـ كتب إىل عمر أن=

املايض؟ أو اآليت؟ فجمع الصحابة الخ ما يف : ي الشعبانني هوأشعبان فام ندري 
 .٢٢٣ ص١ هالل العسكري جيباألوائل أل: ًجع أيضاولريا. املتن

املستدرك للذهبي هامش الصفحة ذاهتا   وتلخيص١٤ ص٣مستدرك احلاكم ج )١(
 والطربي ٢٠٩ ص٧ وفتح الباري ج٨٠ًوصححه أيضا، واإلعالن بالتوبيخ ص

 ٧٦ وتاريخ عمر بن اخلطاب ص١٤٤ ص٣ وج٣٩١ ص٢ ج)املعارفدار ط (
 امش مسندهب( ومنتخب كنز العامل ٢٣ ص١وهتذيب تاريخ ابن عساكر ج

 ١٩٣ ص١٠ وكنز العامل ج٢٤٠  و٢٣٩ وعيل واخللفاء ص٦٧ ص٤ ج)أمحد
 عن ابن عساكر، ٢١٩ ص٨ج) امللحقات(إحقاق احلق رشح و ١٩٢ و

ط ( والشامريخ للسيوطي ٢٨٤ ص١واملقريزي يف كتاب اخلطط واآلثار ج
 ١ج) صادردار ط (ل  والكام٩ ص١ والتاريخ الكبري للبخاري ج٤ص) ليدن
 .١٠ص
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 .)١(»أن يكتبه من اهلجرة: »عليه السالم«فأشار عليه عيل بن أيب طالب 
ن عمر هو أول من وضع إ : تقولإىل غري ذلك من النصوص، التي

 . التاريخ اهلجري اإلسالمي
  :الرأي األمثل

 أن التاريخ : القول، ونعتقد هذاًولكننا بدورنا نشك كثريا يف صحة
صىل «، وقد أرخ به النبي »صىل اهللا عليه وآله«اهلجري وضع من زمن النبي 

 .)٢( نفسه أكثر من مرة، ويف أكثر من مناسبة»اهللا عليه وآله
 من ًجعل مبدأ السنة شهر حمرم بدال :وما حدث يف زمن عمر هو فقط

 . )٣( كام أشار إليه الصاحب بن عباد،ولربيع األ
  :!؟من املشري مبحرم

 من ربيع األول، فقد اختلفت الروايات ًأما من الذي أشار بمحرم بدال

                                     
 .١٤٥ ص٢ ج)ط صادر(تاريخ اليعقويب  )١(
 .»صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم :  حتدثنا عن ذلك يف كتابنا)٢(
 ٦٠ ص٢جتفسري اآللويس :  وراجع.١١عنوان املعارف وذكر اخلالئف ص )٣(

لسرية النبوية ا و٢٥٢ ص٣جالبداية والنهاية  و٤٥ ص١جتاريخ مدينة دمشق و
فيض  و٣٨ و ٣٧ ص١٢جسبل اهلدى والرشاد  و٢٨٩ ص٢جبن كثري ال

الكامل يف التاريخ  و١١١ ص٢ج األمم وامللوكتاريخ  و١٣٣ ص١جالقدير 
 .٢٠٨ ص١٧جلنووي لاملجموع  و١١ ص١ج
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 .)١(إن ذلك كان بإشارة عثامن بن عفان:  فيقالً، أيضاهفي
 .)٣( لتكون األشهر احلرام يف سنة واحدة.)٢( بل هو رأي عمر نفسه:وقيل

ن مبد السنة ربيع مع أن األشهر احلرم ستبقى يف سنة واحدة حتى لو كا
 ..ًاألول أيضا

 شار عيلأف أشار بشهر رجب، فوإن عبد الرمحن بن ع :وبعضهم قال
 .)٤( مقابل ذلك بشهر حمرم، فقبل منه يف»عليه السالم«

عليه «بتدأ من املحرم، بعد إشارة عيل اإن عمر  :ويقول آخرون

                                     
 ٨٠ واإلعالن بالتوبيخ ص٢٠٩ ص٧ وفتح الباري ج٢١ ص١نزهة اجلليس ج )١(

ط ( والشامريخ ٦٧ ص٤ ج)سند أمحدامش مهب(ومنتخب كنز العامل 
 ١٠ عن ابن عساكر وج١٤٥ ص١٧ وكنز العامل ج١٠ص) م١٩٧١سنة
، عن أيب خيثمة يف تارخيه ٣١١ ص١٠ج) ط مؤسسة الرسالة(و  ١٩٣ص

 .٣٨ ص١٢جسبل اهلدى والرشاد  و٤٥ ص١جتاريخ مدينة دمشق و
 ٧اري ج وفتح الب٢٠، ولرياجع الوزراء والكتاب ص٧٩اإلعالن بالتوبيخ ص )٢(

 . وراجع اهلامش التايل٢٢٣ ص١ واألوائل ج٣٣٧ ص٣ة جف ومآثر االنا٢٠٩ص
 والبداية ١٨٠ ص٣السرية النبوية إلبن كثري ج:  وراجع٢٢٣ ص١ األوائل ج)٣(

 .١٠٧ ص٤والنهاية ج
إن الديلمي يف الفردوس، وولده : ٨٢ وقال ص٨١ص) ط القاهرة(اإلعالن بالتوبيخ  )٤(

 . عن اإلعالن٢٢٠ ص٨ج) امللحقات(إحقاق احلق  رشح و،رويا ذلك عن عيل
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 .)١( وعثامن بذلك»السالم
أن الذي أشار : ذه اآلثارفاستفدنا من جمموع ه :وفريق آخر يقول

 . )٢(»عليه السالم« باملحرم عمر، وعثامن، وعيل
 قد أشار برتك ربيع »عليه السالم«أن يكون عيل  :ً كثرياولكننا نستبعد

يف  م، الذي كان أول السنة عند العرباألول، واألخذ بشهر حمر
ىل  عً كان مرصا»عليه السالم« بل نكاد نجزم بخالفه، وأنه ،)٣(اجلاهلية

 . شهر ربيع األول مدة حياته صلوات اهللا وسالمه عليه
رأي مجع كبري من املسلمني هذا هو ومل يكن ذلك رأيه وحده، بل كان 

الصحيح من : وقد ذكرنا بعضهم يف كتابنا ،األبرار، والصحابة األخيار
 .. فلرياجع» صىل اهللا عليه وآله«سرية النبي األعظم 

 :غري أننا نشري هنا إىل ما ييل
يوم «ن يكتبوا التاريخ من أ أشار عليهم ب»عليه السالم« أنه :تقدم  ـ١
 كام هو » أرض الرشك»صىل اهللا عليه وآله«يوم ترك النبي «من  أو ،»هاجر

                                     
 .٢٤٨ ص١ ووفاء الوفاء ج٣٣٨ ص١تاريخ اخلميس ج )١(
 وفتح ٢٣٤ ص٦ وإرشاد الساري ج٨٠اإلعالن بالتوبيخ ملن يذم التاريخ ص )٢(

 .٢١٠ ـ ٢٠٩ ص٧الباري ج
 ٢٥٣ ص٣ج) ط دار إحياء الرتاث(و  ٢٠٨  و٢٠٧ ص٣البداية والنهاية ج )٣(

والسرية النبوية البن  ١٢٣ ص٥٦ وج٣٧٦ و ٣٦٨ ص٥٥جوار األنوبحار 
 .٢٣٢ ص٣جامليزان  و٢٨٩  و٢٨٨ ص٢كثري ج
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 .رصيح رواية ابن املسيب املتقدمة
يريد أن يكون مبدأ التاريخ هو شهر » عليه السالم«وهذا يدل عىل أنه 

كان أول  »صىل اهللا عليه وآله«ألن يوم هجرته ربيع األول ال شهر حمرم، 
  .يوم من شهر ربيع األول

لعبارة  عىل عهد أهل نجران ا»عليه السالم«جاء فيام كتبه عيل   ـ٢
رافع، لعرش خلون من مجادى اآلخرة،  أيب  بن)١(وكتب عبد اهللا«: التالية

 .)٢(»ينة املد»صىل اهللا عليه وآله«اهللا سنة سبع وثالثني، منذ ولج رسول 
 يف شهر ربيع األول كام هو »صىل اهللا عليه وآله«وإنام وجلها رسول اهللا 

  ..ً، وهذا يدل عىل ما قلناه أيضاواضح
  :ما فعله عمر

 أنه أراد أن يلغي التاريخ الذي وضعه رسول اهللا :أما ما فعله عمر فهو
بطريقة حمرجة، » عليه السالم«، فتصدى له عيل »صىل اهللا عليه وآله«

 .. واضطره إىل القبول ببقاء التاريخ اهلجري
ولكن عمر أبى إال أن يرتك بصامته عىل هذا األمر، فجعل ابتداء 
حساب السنة من املحرم، وألغى شهر ربيع األول، إما بقرار مبارش منه، أو 

 ..باقرتاح من عثامن بن عفان
ت وقدظهر ملسلمة اليهود آراء يف ذلك اإلجتامع، وآراء لغريهم، كان

                                     
 .عبيد اهللا: الظاهر أنه )١(
 . عنه٥٣ رقم٨٢ ص١ ومجهرة رسائل العرب ج٨١أليب يوسف ص اخلراج )٢(
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كلها تسعى اللغاء التاريخ اهلجري، واستبداله بعام الفيل، أو ببعض 
وكثر القول، وطال اخلطب يف «تواريخ األعاجم، أو بتاريخ االسكندر 

 .)١(عىل حد تعبري املسعودي» تواريخ األعاجم وغريها
وأرص عىل أن تبقى .. أرجعهم إىل احلق» عليه السالم«ًولكن عليا 

..  من دار الرشك، هي املحور واألساس» عليه وآلهصىل اهللا«هجرة النبي 
. فقد أعز اهللا تعاىل هبا هذا الدين، وانترش اإلسالم يف طول البالد وعرضها

 ..ونرشت اعالمه، وظهرت دالئله يف البالد والعباد
عليه «وأما التاريخ املتداول يف هذه األيام، والذي يبدأ بميالد املسيح 

 .قت متأخر، فهو قد حدث يف و»السالم
.. سكندر إىل وقت قريبوكان علامء النصارى يؤرخون بتاريخ اإل

وتاريخ خمترص الدول البن العربي امللطي شاهد صدق عىل ذلك، فإنه 
 ..سكندر، كام يظهر لكل من رجع إليه والحظهيعتمد تاريخ اإل

كان يف اخلامس » عليه السالم«كام أن ادعاء أن ميالد السيد املسيح 
من شهر كانون األول غري دقيق، فقد روي عن اإلمام الصادق والعرشين 

تكذيب هذه الدعوى، وأنه ولد يف النصف من حزيران، » عليه السالم«
 .)٢(ويستوى الليل والنهار يف النصف من آذار

                                     
 .٢٥٢صرشاف التنبيه واإل) ١(
 ٩جدرك سفينة البحار مست و٣٧٥ وحتف العقول ص٢٦٠ ص٧٥بحار األنوار ج: راجع) ٢(

 . ١٨٠ و ١٧٩ ص٢ ومروج الذهب ج٦٧ وخمترص التاريخ البن الكازروين ص٢٩٨ص
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  :عرابلفصل الا
 

   التمييز العنصري عمر يفسياسات
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  :بـدايـة
ي يف سياسات التمييز العنرصهو الذي بدأ  بن اخلطاب  عمركان

وكان .. املجتمع اإلسالمي، وعمل عىل تكريس ذلك بصورة قوية وشاملة
، فال موقف من هذه السياسة بل سياسة أخرى تناقضها» عليه السالم«لعيل 

 ونقترص عىل ما كان ..عرض ـ ولو موجز ـ للسياسات واملواقفمن بد 
 :قولفن اهر،لعيل فيه أثر ظ

  :سياسة عمر جتاه غري العرب
سلامن الفاريس يف  «:ة من هذه السياسات يف كتابناقد ذكرنا طائف

يل نحومنها،  بعض النامذج اقتباس ونقترص هنا عىل ،»مواجهة التحدي
 :، فنقول الكتابلكالقارئ الكريم إىل ذ

عليه « فقال له عيل ،ن عمر أراد بيع أهل السوادأ :روى رشيك وغريه
من ) كذا(ن بعتهم فبقي إ و، ولن تصيبوا مثله،ن هذا مال أصبتمإ: »لسالما

 .له يشء سالم اليدخل يف اإل
 !؟صنعأ فام :قال
 . دعهم شوكة للمسلمني:قال

 .فرتكهم عىل أهنم عبيد
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 .)١( فمن أسلم منهم فنصيبي منه حر:»عليه السالم«ثم قال عيل 
 : ونقول

 .ب منهم خصوص غري العر:املراد بأهل السواد
ًمن كان جاره نبطيا، واحتاج إىل ثمنه « :ومن أقوال عمر املشهورة قوله

 .)٢(»فليبعه
طي من عبادة بن الصامت، حني َب النَِدِقُكام أن عمر بن اخلطاب مل ي

رضبه فشجه، ألن عبادة طلب منه أن يمسك له دابته فرفض، واكتفى 
 . )٣(بإعطائه دية الرضبة

                                     
 .٢٣٣ ص٤٠جبحار األنوار  و٣٦٥ ص٢مناقب آل أيب طالب ج) ١(

 واملحاسن ٤٠ و ٣٨ وبغداد لطيفور ص١٣٠ ص١عيون األخبار البن قتيبة ج) ٢(
 ٥٢ص) عيم بن محادقسم ما رواه ن( والزهد والرقائق ٢٧٨ ص٢واملساوي ج

 ١٥٠ ص١٢جللتسرتي قاموس الرجال و ٣٥٠ ص١وحمارضة األدباء ج
:  وراجع٤٨٦اإليضاح البن شاذان ص: وراجع ٢٣٣ ص٤جمعجم البلدان و

 . عن ابن قتيبة واحلموي٢٦٤قضاء أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ص

ى كربسنن الال و٣١ ص١ وتذكرة احلافظ ج٤٤٦ ص٥هتذيب تاريخ دمشق ج) ٣(
تاريخ مدينة دمشق و ٤١٩ ص٦جبن أيب شيبة الاملصنف و ٣٢ ص٨بيهقي جلل
 وجامع املسانيد واملراسيل ٣١ ص١جلذهبي لتذكرة احلفاظ  و٢٩٧ ص١٩ج
 ٩٤ ص١٥كنز العامل ج و٤٤٠ ص٢ وسري أعالم النبالء ج٤٦٠ ص١٤ج
 .١٣٣ ص٦جالغدير و
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 عىل مكة ومن هبا  ألنه وىل،نافع بن علقمةوقد اعرتض عىل أمري مكة 
 .)١(أبزىًمن قريش رجال من املوايل، وهو عبد الرمحان بن 
نه فضل العرب عىل العجم إ :وحني الكالم عن تدوين الدوواين قلنا

 .فراجع» صىل اهللا عليه وآله«حتى بالنسبة لنساء رسول اهللا 
ألمنعن فرجوهن  :ًوهنى عمر أيضا أن يتزوج العجم من العرب، وقال

ألمنعن فروج العربيات : أو قال. إال من األكفاء) فروج ذوات األنساب(
 .)٢(إال من األكفاء

                                     
) الرسالةط مؤسسة (و  ٢١٦ ص٥كنز العامل جو ١٥٠ ص٣حياة الصحابة ج) ١(

 ويف هامشه ٤٣٩ ص١١ واملصنف للصنعاين ج،عن أيب يعىل ٥٦٠ ص١٣ج
 ٢١٦ ص٥ج) مطبوع مع مسند أمحد(عن مسلم وأيب يعىل ومنتخب كنز العامل 

 .١٨٦ ص١جمسند أيب يعىل و

: وراجع.  ويف هوامشه عن مصادر عديدة٢٨٦ و ٢٨٠صالبن شاذان اإليضاح ) ٢(
 واملصنف للصنعاين ١٣٣ ص٧جهقي للبي والسنن الكربى ٤٥اإلستغاثة ص

 وحمارضات األدباء ٢٩ص )ط حجرية(نفس الرمحان و ١٥٤ و ١٥٢ ص٦ج
بن الاملغني  و١٩٦ ص٤جلرسخيس لاملبسوط  و٢٠٨ ص٣املجلد الثاين ج

الغارات  و٧٣ ص٥جلبهويت لكشاف القناع  و٣٧٥ و ٣٧٢ ص٧ج ةقدام
 ٤٦٦ ص٣جبن أيب شيبة الاملصنف  و٧٤صاملسرتشد  و٨٢٢ ص٢جلثقفي ل
الرشح  و٢٥٩ ص٥جمعرفة السنن واآلثار  و٢٠٦ ص٣جسنن الدارقطني و

= اجلرح  و٥٣٤ ص١٦جكنز العامل  و٤٦٦ و ٤٦٢ ص٧ج ةبن قدامالالكبري 
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 . كل من ليس بعريب:ويقصد بالعجم
 .)١()يف أمر املناكح) أي من أيب بكر(وكان أشد منه  (:وقال اجلاحظ

 . )٢(ً من األعاجم إال أحدا ولد يف العربًاوقد أبى عمر أن يورث أحد
 .)٣(ً أو امرأة جاءت حامال فولدت يف العرب:زاد رزين قوله

ودخل عمر بن اخلطاب السوق، فلم ير فيه يف الغالب إال النبط، 
 .)٤(فاغتم لذلك
 . )٥( ال يدخل األعاجم سوقنا حتى يتفقهوا يف الدين:وقال

 كام صنع مع ،مل يمنع العرب من السوق حتى يتفقهوا يف الدينلكنه و
                                     

 ١٩ وج١٤٧ ص٧جتاريخ مدينة دمشق  و١٢٤ ص٢جلرازي لوالتعديل = 
 .١٩٣ص

 .٢١١صللجاحظ العثامنية ) ١(

 ٩جبن حزم الاملحىل ، و عنه١٨٧ ص٦ والغدير ج٥٢٠ ص٢جملالك املوطأ ) ٢(
حتفة و ٢٦٧صالنص واإلجتهاد و ٤٠ ص٣١جبحار األنوار و ٣٠٣ص

بن الستذكار اإل:  وراجع٣٥١ ص٢وبداية املجتهد ج ٦٣ ص١جاألحوذي 
 ١٨٨ ص٢وتيسري الوصول ج ٢٩ ص١١كنز العامل جو ٣٧٢ ص٥جعبد الرب 

 .٣٨٣ و ٣٦٥ و ٣٣٨ ص٣جالك ملاملدونة الكربى و

 .٤٠ ص٣١جبحار األنوار  و١٨٨ ص٢وصول جتيسري ال) ٣(

 .٢١ وراجع ص٢٠ ص٢الرتاتيب اإلدراية ج) ٤(

 .١٧ ص٢الرتاتيب اإلدراية ج) ٥(
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 !األعاجم؟
  وال تفتنكم هذه احلمراء عىل، عليكم بالتجارة:قال عمر بن اخلطابو
 .دنياكم

 .)١(كانت قريش تتجر، وكانت العرب حتقر التجارة: قال أشهب
 .)٢( من العجم يدخل املدينةًوكان عمر ال يرتك أحدا

 .)٣( هم املوايل:واحلمراء
  :سليم بن قيس يتحدث

رة أوضح وأتم، فهو وقد مجع سليم بن قيس سياسات عمر هذه بصو
 .وإخراجه من املدينة كل أعجمي: يقول

من  «:وإرساله إىل عامله بالبرصة بحبل طوله مخسة أشبار، وقوله

                                     
 . عن العتيبة، عن مالك٢٠ ص٢الرتاتيب اإلدراية ج) ١(

:  وراجع٤٧٤ ص٥ واملصنف للصنعاين ج٣٢٠ ص٢مروج الذهب ج: راجع) ٢(
 ٣بن سعد جالكربى الات طبقال عن الطرباين، و٧٥ ص٩جممع الزوائد ج

 وتاريخ عمر بن اخلطاب البن اجلوزي ٣٥٠ ص٣ واملجروحون ج٣٤٩ص
 .٢٩ ص٢ وحياة الصحابة ج٢٤١ و ٢٣٨ص

 ٤٣٨ ص١جالنهاية يف غريب احلديث  و٢١٠ ص٤جلسان العرب : راجع) ٣(
 .٣١٩ ص٣٤ وج٥٢٣ ص٣٢جبحار األنوار  و٨٣٠ ص٢جلثقفي لالغارات و
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 .)١(»أخذمتوه من األعاجم فبلغ طول هذا احلبل، فارضبوا عنقه
 : وجاء يف رسالة معاوية لزياد ما ييل

عمر بن  نةوانظر إىل املوايل ومن أسلم من األعاجم، فخذهم بس«
 .اخلطاب، فإن يف ذلك خزهيم وذهلم

 .أن تنكح العرب فيهم، وال ينكحوهم
 .وأن ترثهم العرب وال يرثوهم

 .وأن تقرص هبم يف عطائهم وارزاقهم
 .ُوأن يقدموا يف املغازي، يصلحون الطريق، ويقطعون الشجر

 .وال يؤم أحد منهم العرب يف صالة
 حرضت العرب، إال أن وال يتقدم أحد منهم يف الصف األول، إذا

 .يتموا الصف
ً أحدا منهم ثغرا من ثغور املسلمني، وال مرصا من أمصارهمِّوال تويل ً ً.  

 . أحد منهم قضاء املسلمني، وال أحكامهميلوال ي
 ..»فإن هذه سنة عمر فيهم وسريته

 : إىل أن يقول

                                     
 ٥٧٠ ـ ٥٦٨نفس الرمحان ص:  وراجع٦٨٢ ص٢كتاب سليم بن قيس ج) ١(

 ٣٠جبحار األنوار  و٣٣٤ ص٢ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة و
 .١٠٩ ص٧جمستدرك سفينة البحار  و١٦٥ ص١٠٠ وج٣٠٩ص
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دية املوايل عىل النصف من دية العرب ـ وذلك سن لوال أن عمر «
 .»تقوى ـ ملا كان للعرب فضل عىل العجمأقرب لل

 .»وبحسبك ما سنه عمر فيهم فهو خزي هلم وذل «:إىل أن قال
أنك قرأت كتاب : وحدثني ابن أيب معيط أنك أخربته« :إىل أن قال

وقال  .عمر إىل أيب موسى األشعري، وبعث إليه بحبل طوله مخسة أشبار
ته من املوايل، ومن أسلم  من أهل البرصة، فمن وجدَكَلَبِ اعرض من ق:له

 . من األعاجم قد بلغ مخسة أشبار، فقدمه فارضب عنقه
فشاورك أبو موسى يف ذلك فنهيته، وأمرته أن يراجع عمر فراجعه، 

 .وذهبت أنت بالكتاب إىل عمر
ٍوإنام صنعت ما صنعت تعصبا للموايل، وأنت يومئذ حتسب أنك  ً

ته عن رأيه، وخوفته فرقة فلم تزل بعمر حتى ردد، منهم، وأنك ابن عبيد
 . الناس، فرجع
 ، ما يؤمنك ـ وقد عاديت أهل هذا البيت ـ أن يثوروا إىل عيل:وقلت له

 .فكف عن ذلك»  فيزيل ملكك؟،فينهض هبم
ًأنه ولد مولود يف آل أيب سفيان أعظم شؤما عليهم  «:وما أعلم يا أخي

 .» حني رددت عمر عن رأيه، وهنيته عنه،منك
 فلو كنت يا أخي مل ترد عمر عن رأيه جلرت سنة، وال« :إىل أن قال

وإذن الستنت به اخللفاء من بعده، حتى ال .  وقطع أصلهم،ستأصلهم اهللا
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 .)١(» وال نافخ نار، فإهنم آفة الدين، وال ظفر،يبقى منهم شعر
  :احلبل الذي طوله مخسة أشبار

اس وللحبل الذي طوله مخسة أشبار نظري آخر يف سياسات عمر للن
من بلغ طول هذا : وهو احلبل الذي أرسله يف صبيان رسقوا بالبرصة، وقال

 .)٢(احلبل فاقطعوه
أن اشربوه، :  أن عمر كتب يف غالم عراقي رسق:وروى ابن أيب مليكة

 فوجد ستة أشبار تنقص منه ،فإن وجدمتوه ستة أشبار فاقطعوه، فشرب
 .)٣(أنملة، فرتك

 عمر ذي األشبار اخلمسة، فيأمر ثم جاء بعد ذلك من استفاد من حبل
بقتل كل من يتهمه إذا بلغ مخسة أشبار، فإن إبراهيم اإلمام أرسل إىل أيب 

                                     
ونفس الرمحان  ٢٨٢ص) ط أخرى(و  ٧٤٥ ـ ٧٤٠ ص٢كتاب سليم بن قيس ج) ١(

غارات ال:  وراجع.٢٦٤ ـ ٢٦٢ ص٣٣ وبحار األنوار ج٥٧٠ ـ ٥٦٨ص
 .٨٢٤ ص٢جلثقفي ل

مصباح البالغة  و٢٣٢ص) ط أخرى( و ٦٨٣ ص٢كتاب سليم بن قيس ج) ٢(
 ١٠٠ وج٣١٠ ص٣٠جبحار األنوار  و٣٣٤ ص٢ج) مستدرك هنج البالغة(

 .١٣٤ ص٦جغاية املرام  و١٦٥ص

 ١٧٨ ص١٠ واملصنف للصنعاين ج٤٧٢ و ٤٧١ ص٦املصنف البن أيب شيبة ج) ٣(
 وجامع املسانيد واملراسيل ١٧١ ص٦جدير الغ و٥٤٤ ص٥وكنز العامل ج

 .٤٤٦ ص١٤ج
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وإن استطاع . بقتل كل من شك فيه، أو وقع يف نفسه يشء منه«مسلم يأمره 
 مخسة وأي غالم بلغ. ة إال قتله فليفعلأن ال يدع بخراسان من يتكلم العربي

 .)١(»..لخأشبار يتهمه فليقتله ا
  :سياسات عمر جتاه العرب

د يكطاب سياسات تكريس اإلمتيازات، وتأثم كانت لعمر بن اخل
رب عىل كل من عداهم، وتتجىل هذه السياسات، يف أقواله العتفوق 

 : ومواقفه وترصفاته التالية
 بل اكتفى بإعطائه ، أنه مل يقتص للنبطي من عبادة بن الصامت:تقدم

 ..الدية
 ..ىل غريهم يف العطاء ويف األرزاقييزه للعرب عوحتدثنا عن مت

 ..وأرشنا إىل منعه من زواج غري العريب بالعربية
 .... إلخ..نه منع غري العرب من اإلرثإ :وقلنا

                                     
ط مؤسسة (و  ٢٥ ص١٠ وج١٩٧٤ ص٩ج) ط ليدن(تاريخ األمم وامللوك ) ١(

 والبداية والنهاية ٢٩٥ ص٤والكامل يف التاريخ ج ١٥ و ١٤ ص٦ج) األعلمي
 ٢ج )حتقيق الزيني(و  ١١٤ ص٢ واإلمامة والسياسة ج٦٤ و ٢٨ ص١٠ج

ط (و  ٤٥والنزاع والتخاصم ص ١٥٦ ص٢ج )حتقيق الشريي(و ١١٤ص
 ٢٦٧ ص٣ ورشح هنج البالغة ج٤٧٩ ص٤والعقد الفريد ج ١٣٥ص) أخرى

 .١٠٣ ص٣ج العرب وديوان املبتدأ واخلرب و٣٢ ص١وضحى اإلسالم ج
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نه لقبيح بالعرب أن يملك إ :أنه ملا ويل قال: ونضيف إىل ما تقدم
 .د وسع اهللا عز وجل وفتح األعاجم وق.ًبعضهم بعضا

داء سبايا العرب يف اجلاهلية واإلسالم إال امرأة ولدت واستشار يف ف
 .)١(لسيدها
 .)٢( ليس عىل عريب ملك:قوله

 

                                     
مؤسسة ط ( وتاريخ األمم وامللوك ٣٨٢ ص٢الكامل يف التاريخ ج: راجع) ١(

 و ٢٦٣ص» عليه السالم« وقضاء أمري املؤمنني عيل ٥٤٩ ص٢ج) األعلمي
 .٢٥٠ ص١٤جإمتاع األسامع  و٢٦٤

 وقضاء أمري املؤمنني عيل ٢٤٩ واإليضاح ص١٩٩ و ١٩٨ و ١٩٧األموال ص) ٢(
مؤسسة ط ( وتاريخ األمم وامللوك ٢٦٤ص» عليه السالم«بن أيب طالب 

املصنف و ٧٤ص ٩بيهقي جكربى للسنن الال و٥٤٩ ص٢ج) األعلمي
بن الاملصنف و ٢٥٨ ص٣ج يف غريب احلديث الفايقو ٢٧٨ ص٧جلصنعاين ل

ط (و  ١١٥ واملسرتشد ص١٥٠ ص٨ونيل األوطار ج ٥٨٠ ص٧جأيب شيبة 
املحىل  و١٤٤ ص١٢ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٥٢٥ص) هـ١٤١٥سنة 

 ٦جكنز العامل  و٤٥ ص٤جلكحالين لسبل السالم و ٣٩ ص١٠جبن حزم ال
اية يف غريب احلديث النه و٣٤١ ص٣جبن سالم الغريب احلديث  و٥٤٥ص
 ١١جلسان العرب  و٤٦٣والنظم األسالمية لصبحي الصالح ص ٣٦١ ص٤ج

 .٦٣٢ص
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 .)١( العربعىل إين كرهت أن يصري السبي سنّة :وقال
 .)٢( وفرق بينهن وبني من اشرتاهن.عتق سبي اليمن وهن حباىلأو
عتق كل مصل من سبي العرب، ورشط عليهم أن خيدموا اخلليفة أو

 .)٣(ه ثالث سننيبعد
ولألمري من بعده . أن يعتق كل عريب يف مال اهللا «:وكان يف وصيته

 . )٤(»عليهم ثالث سنوات، مثلام كان يليهم عمر
 مخسة :اختلفت فتاويه يف مقدارهو ، فداء العريب بعدد من اإلبلوحدد

 .)٥( أو نحو ذلك، أو ستة،رةعأب
                                     

 .١٣٩ ص٢تاريخ اليعقويب ج) ١(

 .١٠٨ص) خمطوط(بن شهرآشوب الاملثالب  و٢٤٩صالبن شاذان اإليضاح ) ٢(

املسرتشد :  وراجع١٦٨ ص٩ وج٣٨١ و ٣٨٠ ص٨املصنف للصنعاين ج) ٣(
 ٩جبن حزم الاملحىل و ٤٥١ ص١٢ج ةبن قدامالالرشح الكبري  و١١٥ص
بن الاملغني  و٣٥٩ ص١٠جكنز العامل  و٤٢٠ ص٧جستذكار اإلو ١٨٥ص
سبل  و٣١٤ ص٢جبن رشد احلفيد البداية املجتهد  و٤٨٢ ص١٢ج ةقدام

 .١٤٣ ص٤جالسالم 

 .٦٧٣ ص١٢جكنز العامل و١٦٨ ص٩ وج٣٨١ ص٨املصنف للصنعاين ج) ٤(

 و ٣٠٢ و ١٠٤ ص١٠ وج٢٧٩ و ٢٧٨ ص٧نعاين جاملصنف للص: راجع يف ذلك) ٥(
رشح هنج  و٥٤٩ ص٢ج) ط مؤسسة األعلمي( وتاريخ األمم وامللوك ١٠٣

 .٧٣٦ ص٥كنز العامل ج و٣٨ ص١٠جاملحىل  و١٤٤ ص١٢ جللمعتزيلالبالغة 
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 ًا إىل عشائرهم، عىلورد سبي اجلاهلية، وأوالد اإلماء منهم أحرار
 .فدية يؤدوهنا إىل الذين أسلموا وهم يف أيدهيم

 .)١( وهذا مشهور من رأيه:قال
وأمر برد سبي مناذر وكل ما أصابوه منهم، عىل اعتبار أهنا من قرى 

 .)٢(السواد
. ً عىل الرغم من أن بعضهم قد وطأ جاريته زمانا،ورد سبي ميسان

 .)٣( منه أم الًفردها، وهو ال يعلم إن كانت حامال
 ومن نصارى العرب نصف ،كام أنه أخذ من نصارى تغلب العرش

 .)٤(العرش
                                     

 .١٩٧األموال ص) ١(

تاريخ  و٤٨٦ ص٤جكنز العامل  و٢٠٥واألموال ص ٤٦٥فتوح البلدان ص) ٢(
بن الاملصنف  و١٢٦٤ ص٤جمعجم ما استعجم  و٢٨٩ ص٦١جمدينة دمشق 

 .٣٣ ص٨جأيب شيبة 

بن الالطبقات الكربى  و٣٥ ص٨جبن أيب شيبة الاملصنف  و٢٠٥األموال ص) ٣(
 .١٢٧ ص٧جسعد 

 ١١٤ ص٦جبن حزم الاملحىل  و٣٧٠ ص١٠ وج٩٩ ص٦املصنف للصنعاين ج) ٤(
 ٤٧صعد مسند ابن اجل و٥٩٨ و ٥٩٥ ص١٠ج ةبن قدامالاملغني  و١١٥و 
:  وراجع٦٢٥ ص١٠ج ةبن قدامالالرشح الكبري و ٤٣١ ص٢جنصب الراية و

 .١٣١ ص٢جبن عبد الرب الالتمهيد 
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 :ًوكان إذا بعث عامله رشط عليهم رشوطا منها
 .ال ترضبوا العرب فتذلوها

 .وها فتفتنوهاروال جتم
 .)١(تلوا عليها فتحرموهاوال تع

  !ملاذا؟: خدمة اخلليفة بعده
ًتق سبي العرب املسلمني، مشرتطا ويستوقفنا ما تقدم من أن عمر اع

وأثبت ذلك يف وصيته حتى بالنسبة ملن يعتقون . عليهم خدمة اخلليفة بعده
 ..بعده

 أنه كان خيطط الستخالف رجل بعينه وأنه :ولعل هذا يؤيد، بل يؤكد
كان عىل يقني من وصوله إىل مقام اخلالفة، وأنه كان يسعى جلمع املؤيدين 

 ..وأهله ليعتضد به عىل ما نا

                                     
مؤسسة ط ( وتاريخ األمم وامللوك ٣٢٥ ص١١املصنف للصنعاين ج: راجع) ١(

 ٢٧٩ ص١ وج٣٩ ص٩بيهقي جكربى للسنن الال و٢٧٣ ص٣ج) األعلمي
 واملستدرك للحاكم ١١٥صواملسرتشد  ٢٧٧ ص٤٤جتاريخ مدينة دمشق و
 عن ابن أيب ١٤٨ ص٣كنز العامل جو ٨٢ ص٢ وحياة الصحابة ج٤٣٩ ص٤ج

 والنظم اإلسالمية ٦٨٩ ص٥ج) ط مؤسسة الرسالة( و  والبيهقي،شيبة
 .٣١٠لصبحي الصالح ص
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  :العرب لن تقتل عمر بن اخلطاب
وأهنا ستؤدي إىل حب .. ًوقد كان عمر مطمئنا إىل نتائج سياساته

جارف للخليفة لدى العرب، ومن هذه السياسات تفضيلهم وتقديمهم يف 
وألجل ذلك أمن عمر جانبهم، كام يدل عليه قوله حني . ًكل ما ذكرناه آنفا
 .)١(»عرب لن تقتلنيقد كنت أظن أن ال«: طعنه أبو لؤلؤة
 .)٢(»ما كانت العرب لتقتلني «:ويف لفظ آخر

  :الرافد األول واألساس
 أن سياسات التمييز العنرصي غريبة عن :فإن من الواضح.. ًوأخريا

 .مناقضة لترشيعاتهوبعيدة كل البعد عن تعاليمه، واالسالم، 
،  ومحاهتا بغريهم، ممن حرصوا عليهااسةّفهل تأثر رواد هذه السي

 !حرصهم عىل أنفسهم، واعتربوها هنج حياة، وأساس تعامل؟
قد جييب البعض بنعم، ويستدل عىل ذلك بأن كعب األحبار، وابن 
سالم وغريهم من مسلمة أهل الكتاب كان هلم تأثري يف املحيط الذي 

                                     
 .٤٧٦ ص٥املصنف للصنعاين ج) ١(

 للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٢٤٠تاريخ عمر بن اخلطاب البن اجلوزي ص) ٢(
بن الالطبقات الكربى  و٦٨٤ ـ ٦٨١ ص١٢جكنز العامل  و١٨٦ ص١٢ج

بن التاريخ املدينة  و٤١٤ ص٤٤جتاريخ مدينة دمشق  و٣٤٦ ص٣جسعد 
 .٩٠٣ ص٣جشبة 
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 نصوص دينية ل الكتاب هم رواد هذا النهج، ولدهيموأه. فيهيعيشون 
ُوقالت اليه{:  اإلجتاه فيهم، وقد قال تعاىلوتارخيية كثرية تؤكد هذا َ ْ َ َِ ُود َ

ْوالنصارى نحن أبناء اهللاِ وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم برش ممن  َ َ ُ َ ُ َّ َ ْ ُ ْ َ ََّ ِ ِ ٌِ َ ْ ْ ُْ ْ ْ ُ َ َُ َ َّْ ُ ُ ُ ُ ََ َ َِ ُِ ِّ َ ُ
َخلق َ َ{)١(. 

 ولكنها .كام هي يف اليهودًأيضا وهذه العقيدة وإن كانت يف النصارى 
 : ما ييلًأكثر رصاحة ووضوحا، فالحظيف نصوص  اليهود برزت يف

 :يقول اليهودي
باقي الناس حيوانات يف صورة وقريب اليهود هو اليهودي فقط، «
 .»هم محري، كالب، وخنازير. إنسان
فاألمي « ،»هلية، فكأنام رضب العزة اإلًرسائيلياإ ّذا رضب أميإ«

 .)٢(»يستحق املوت
شعب اهللا املختار، فألن اهللا قد تزوج إعتبار اليهود أنفسهم أما 

ً ارسائيل، وسجل عقد الزواج بينهام، وكانت السموات واالرض شهودا
 .)٣(عىل هذا العقد

ولليهودي يف األعياد أن يطعم الكلب، وليس له أن يطعم غري اليهود، «
 .والشعب املختار هم اليهود فقط، أما باقي الشعوب، فهم حيوانات

                                     
 . من سورة املائدة١٨اآلية ) ١(

 .٢٧٢ص) اليهودية( ومقارنة األديان ٦٦الكنز املرصود ص) ٢(

 .٢١٣ و ٢١٢ص) اليهودية(مقارنة األديان ) ٣(
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ىل زعيم اليهود ليتزوجها، قال له إّم بخت نرص ابنته َّ أنه ملا قد:ويروى
 .)١(»..لخإ ولست من احليوانات ،ّين هيوديإ: هذا الزعيم

 إن النطفة املخلوق منها باقي ):٩٤ص(وجاء يف تلمود أورشليم 
 .)٢(الشعوب اخلارجني عن الديانة اليهودية هي نطفة حصان

ً وجها من احلامم شيئاذا رأت عند خرإن تعيد غسلها أويلزم املرأة 
 .)٣(».. الخ أو خنزير، أو مجل، أو أمي، أو جمنون، أو محار،، ككلبًنجسا

 خلدمة ً ليكون الئقا،خلق اهللا األجنبي عىل هيئة االنسان« :وقالوا
 .)٤(»اليهود

بل يعتربون . )٥( من اهللاًن اليهود يعتربون أنفسهم جزءاإ :ًوقالوا أيضا
 .)٦(يةأنفسهم مساوين للعزة اإلهل

 :ويقولون
                                     

التلمود :  وعن٦٨ و ٦٧الكنز املرصود ص. ٢٧٢ص) اليهودية(مقارنة األديان ) ١(
 .٢٥رشيعة إرسائيل ص

 .٦٨ وراجع ص٦٧الكنز املرصود ص) ٢(

 .٦٨ وراجع ص٦٧الكنز املرصود ص) ٣(

 .٦٩الكنز املرصود ص) ٤(

ً واليهود قديام وحديثا ص٦٦الكنز املرصود ص) ٥(  )اليهودية( ومقارنة األديان ٦٩ً
 .٢٧٢ص

 .٧٢الكنز املرصود يف قواعد التلمود ص) ٦(
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نحن شعب اهللا يف األرض، وقد أوجب علينا أن يفرقنا ملنفعتنا، ذلك «
أنه ألجل رمحته ورضاه سخر لنا احليوان اإلنساين، وهم كل األمم 

نوع : أننا نحتاج إىل نوعني من احليوان: واألجناس، سخرهم لنا، ألنه يعلم
املسيحيني أخرس ـ كالدواب، واألنعام، والطري ـ ونوع ناطق، ك

ن أهل الرشق والغرب، فسخرهم، مواملسلمني، والبوذيني، وسائر األمم 
 ونمسك ،ليكونوا مسخرين خلدمتنا، وفرقنا يف األرض، لنمتطي ظهورهم

 .)١(»..بعناهنم إلخ
ويف بروتوكوالت حكامء صهيون، الربوتوكول اخلامس عرش، واحلادي 

ك، مما ورد يف املوارد هذا عدا عام سوى ذل.. عرش نصوص أخرى، فلرتاجع
 .املختلفة

  ..ًوأخريا
 .كان أغلب جتار الرقيق يف أوروبا من اليهود «:ال آدم متزفقد ق

 .)٢(»ً ـ تقريبا ـ من املرشق األدنىهوكان الرقيق جيلب كل
  : هناك سبب آخر

ًنرى أن ألهل الكتاب أثرا قويا يف سياسة التمييز  وإن كنا لسنا نحنو ً
 :  ما ييلأننا نرى أن علينا أن نضيف إىل ذلكغري . العنرصي هذه

                                     
ًاليهود قديام وحديثا ص) ١(  .١٣٦ ص٢ وتفسري اجلواهر للطنطاوي ج١٤ً

 .٣٠١ ص١احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري ج) ٢(
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ً جمتمعا عشائريا قبلياالعرب يف اجلاهلية كانوان إ ـ١ ً  وحني جميء .ً
. ، بصورة عامةإىل حد اخلفوت اإلسالم تضاءل صوت القبلية والعشائرية

 يف أعامق الكثريين، وبإمكان كل أحد أن يرى ً وكامناً حياولكنه بقي
 ..لام سنحت له الفرصة، وواتاه الظرفإطالالته املتكررة، ك

 إن اإلنسان العريب قبل اإلسالم مل يكن لديه ـ باستثناء البيت  ـ٢
اهلاشمي وما سبقهم من أنبياء عرب كام يقال يف هود وصالح ـ مل يكن لديه ـ 
إال الشاذ النادر، من الشخصيات الكبار، الذين يستطيع أن يباهي هبم، مل 

اريخ متميز، يمكنه أن جيد فيه ما يريض غروره، وأن يكن لديه حضارة وال ت
 .يبعث فيه الزهو واإلعتزاز

 تعيش جاهليتها، ،بل كان هذا املجتمع عبارة عن جمموعات برشية
 ،وجترت ضعفها، وترىض بانسحاقها، وبتقوقعها يف داخل حميطها الضيق

 .والقاتلواخلانق 
 موقع احلاجة، ، مناألمم التي حتيط هبموكانوا يتعاملون مع كل 

والضعف، واإلستكانة، والفقر، فيقيسون ما هم فيه من ذل إىل ملك 
كرسوي، وجربوت قيرصي، فريون البون الشاسع والفرق الكبري، فأين 

ثم هم ما بني ليلة وضحاها  .وأين احلضيض من السها. الثريا من الثرى
لدنيا  وصار مال ا، األمور، وأصبحوا هم امللوك عىل الناس هبمنقلبتإ

 :وقد وصف لنا قتادة حاهلم قبل وبعد اإلسالم فقال. وامللك بأيدهيم
ًكان هذا احلي من العرب أذل الناس ذال، وأشقاه عيشا، وأبينه « ً

ًضاللة، وأعراه جلودا، وأجوعه بطونا، معكومني عىل رأس حجر بني  ً
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ال واهللا، ما يف بالدهم يومئذ من يشء حيسدون . فارس، والروم: أسدين
ّيه، من عاش منهم عاش شقيا، ومن مات ردي يف النار، يؤكلون وال عل ً

 .يأكلون
ًواهللا، ما نعلم قبيال يومئذ، من حارض األرض، كانوا فيها أصغر حظا ٍ ً، 

ّوأدق فيها شأنا منهم، حتى جاء اهللا عز وجل باإلسالم، فورثكم به الكتاب  ًّ
ًلكم به ملوكا وأحل لكم به دار اجلهاد، ووضع لكم به من الرزق، وجع

 .)١(»عىل رقاب الناس
 قبل املعربة عن حالة العرب» عليه السالم«وهناك كلامت أمري املؤمنني 

رش دين، ويف رش دار، بني حجارة خشن، «: ، وأهنم كانوا عىلاإلسالم
 .)٢(»..وحيات صم، ترشبون الكدر، وتأكلون اجلشب إلخ

فلرياجعها من .. ربكلامت أخرى تعرب عن حالة الع» عليه السالم«وله 
ولعمرو بن . )٣(ًولرياجع أيضا كالم املغرية بن شعبة يف هذا املجال.. أرادها

                                     
 . عنه١٨ ص١ وضحى اإلسالم ج٥٢ ص٤جللطربي جامع البيان ) ١(

 ١٨٧وراجع اخلطبة رقم . ٢٦رقم طبة اخل ٦٦ ص١ج )برشح عبده(هنج البالغة  )٢(
رشح هنج  و٢٢٤ ص٢جشجرة طوبى  و٢٢٦ ص١٨جبحار األنوار ، وًأيضا

 .١٩ ص٢ج للمعتزيلالبالغة 

دار ط ( والبداية والنهاية ١٨ ص٣ج )ط مؤسسة األعلمي(تاريخ األمم وامللوك ) ٣(
: وراجع ٣٧ ص٤ج) ط مكتبة املعارف(و  ٤٩ ص٧ج) إحياء الرتاث العريب

 .٢٢٠ ص١ وحياة الصحابة ج١٢١خبار الطوال صاأل
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 .)١(ًالعاص أيضا كالم يشري إىل هذا الواقع، فمن أراده فلرياجعه
من سباهتا، وبعث فيها احلياة رغم أهنا فجاء اإلسالم فأيقظ هذه األمة 

 .قد رفضته وحاربته خالل سنني طويلة
 كل هذا العطاء، وكل هذا اخلري  اإلسالما حني وجدت يفولكنه

ًأسلمت وأسلست إليه طرفا من قيادها، ولكن ضمن احلدود التي حتفظ هلا 
، وانقلبت الكثري من مكوناهتا املوروثة التي نشأت عليها يف جاهليتها

األمور، وأصبح العرب هم احلكام عىل الناس، وصار امللك واملال يف 
 واختصوا أنفسهم بكل ، واستولوا عليها،لوا عىل الدنيافأقب.. أيدهيم

  ..، والفضل والتقدم فيهامصادر الرزق واخلري
من ًولكن ذلك مل يكن كافيا إلزالة عقدة التخلف واحلقارة، واملهانة 

فكان من الطبيعي أن يكون استيالؤهم .  وهنائيةبصورة حقيقيةنفوسهم 
ًمرباطورية الكرسوية، فضال عن عىل البالد والعباد، وال سيام عىل اإل

 واملسيطرين ،غريها، وصريورهتم بني ليلة وضحاها أسياد العامل وحكامه
كان من ـ واملترصفني هبا كام حيلو هلم فيه، عىل كل القدرات واإلمكانات 

ال سيام وأن . ً أن يرتك هذا األمر أثرا يف نفوسهم وعىل سلوكهم ـالطبيعي

                                     
 ٣ عن الطرباين، وحياة الصحابة ج٢٣٧ ص٨ج و٢١٨ ص٦ججممع الزوائد ) ١(

 ١٤جصحيح ابن حبان  و٣٣٨ ص١٣جمسند أيب يعىل ، و عنه٧٧٠ص
 ١٥٩ ص٤٦جتاريخ مدينة دمشق  و٣٦٠ ص٥جموارد الظمآن  و٥٢٢ص

 .٧٠ ص٣جسري أعالم النبالء و
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 وعصبياهتا ،قد ختلصت من مفاهيمها ورواسبهاأكثريتهم الساحقة مل تكن 
 عىل مفاهيم احلق واإليامن واإلسالم، وإنام ُاجلاهلية، ومل تكن قد تربت بعد

هي عاشت اإلسالم بمستوى الشعار، والتوهج العاطفي، ومل يتجاوز ذلك 
إىل حد التأصل يف وعيها، والتجذر يف فكرها، والتامزج مع فطرهتا، 

 .داهناومالمسة ضمريها ووج
ٍ أن األمة قد تعرضت بعد وفاة نبيها ملسح : ـ ومما زاد الطني بلة٣
وتثقيفي، عمل عىل إجياد حالة جديدة، تستهدف ومسخ تربوي  ،إعالمي

 ينسجم مع املصالح آخر،حتويل اإلجتاه يف مرامي الطموح إىل مسار 
ة، والتغريات العارضة، التي جاءت كنتيجة للتغيري غري الطبيعي ضيقال

مت ّ، فتسل»ّصىل اهللا عليه وآله«الذي نال مركز القيادة بعد الرسول األعظم 
ما كانوا ليست هلم، وبامتيازات ّالقيادة تلك الفئة التي خصت العرب 

فعكفوا عىل دنياهم، وغرقوا يف زبارجها .. يفكرون فيها، وال حيلمون هبا
 .وهبارجها

متيازات، وحيوطوها، ومل يعد هيمهم، إال أن يكرسوا ألنفسهم هذه اإل
 احلصول عىل املزيد منها، مهام كان ذلك  أن يسعواوحيافظوا عليها، ثم

ًظاملا، ومدمرا لألخرين، أو خمالفا للرشع، وألحكام الدين، أو متجه  ً ً
 ..األخالق، وتأباه الفطرة

 وهناك أمر آخر أشارت إليه بعض الروايات، وفيها رصح النبي  ـ٤
أن أهل بيته سليقون من بعده القتل والظلم والترشيد : »صىل اهللا عليه وآله«

 .ًمن قريش خاصة، ومن العرب عامة، وأن أكثر الناس سريجعون بعده كفارا
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ٍمن يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللاُ بقوم {: وأشار إىل تأويل آية ْ ْ ْ َ َْ ِ ِ ْ َ َ ْ ْ َ ََ ْ َّ ََ ِ ِ ِ ُِ
ُحيبهم وحيبونه ُّ َ َُّ ِ ُِ ُْ  هؤالء املرتدين بقوم آخرين،  بأن اهللا سوف يستبدل)١(}ُ

 .إهنم قوم سلامن: وقال
ًولعل كالم زياد لعمر حول سياسته مع املوايل قد زاده خوفا من أن 

، وذلك جيعله » السالمعليه«تؤدي سياسته إىل التفاف املوايل حول عيل 
ًفزاده ذلك إرصارا عىل إضطهادهم، وتضعري . يتقوى هبم عىل استعادة حقه

 . م من أبسط احلقوقشأهنم، وحرماهن
من قبل وحني جاء قرار التمييز والتفضيل للعرب عىل غريهم   ـ٥

من الطبيعي أن يصاب الكثريون كان رأس اهلرم، وهو عمر بن اخلطاب، 
املهم ع بداء الغرور والعنجهية، والكربياء إىل حد الصلف يف تمن العرب

 بل ،ذالل واإل، والتعدي، عىل أساس الظلممع غري العرب، القائم
واإلضطهاد إىل حد التفكري بإبادة مجاعات من الذين كانوا باألمس 

 .أسيادهم، وأصبحوا اليوم مواليهم
  كان من املتوقع والبالد والعباد،بعد أن ملكوا األموال، والضياع و ـ٦
وا يف محأة الشهوات، وأن يستغرقوا بصورة بشعة، وغري معقوله طأن يسق

وأن تسحرهم اجلواهر . ّا حل منها، وما حرموال متزنة يف امللذات، م
 .واملظاهر، وتأخذ عقوهلم الدنيا وما فيها، من زبارج وهبارج

ثم كان من الطبيعي يف هذه األجواء أن تبدأ مالمح شخصيتهم اإلنسانية 

                                     
 .املائدةرة  من سو٥٤اآلية ) ١(
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ًباإلنحسار والتاليش، ليربز عوضا عنها ذلك املارد البهيمي الرشس، 
 ..ني كان يعيش يف ظلامت نفوسهموالضاري، الذي أفلت من القمقم، ح

  حياول أن يقف يف وجهه،ًهذا املارد العتي، الذي مل يكن لريحم أحدا
سوف يواجهه باملزيد من املقت، والكراهية، واحلقد، وبروح اإلفناء بل هو 
 ال يفرق بني نبي، أو ويل، وال بني رسول ورسالة، وال بني فضيلة ،والتدمري

 ..و عقلًأو تقوى، وال بني فطرة أ
ًوهذا بالذات هو الذي يفرس لنا ما نال عليا  وأهل بيته » عليه السالم«ّ

 . وما واقعة كربالء عنا ببعيد.، وشيعته، عىل مدى التاريخ»عليهم السالم«
ًوهو أيضا يعطينا التفسري الدقيق لدوافع احلرب التي ال تزال تشن 

دين، وكامل دون هوادة عىل اإلسالم والقرآن، وعىل كل ما هو رشف و
 ..وفضيلة

ًذلك أن عليا  وشيعته، » عليهم السالم«وأهل بيته » عليه السالم«ّ
يلتزمون بتعاليم اإلسالم، ويمثلون خط القرآن واإليامن، ويتحلون 

 .بفضائل األخالق، وكريم السجايا، وهيتدون هبدى العقل والفطرة
 
 
 
 
 



  ١٣ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٣٠٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٣٠٩                                 ..سياسات ونتائج :  علي والتمييز العنصري  :  الفصل اخلامس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  :امسالفصل اخل
 

سياسات : ييز العنصري والتم×على 
  ونتائج 



  ١٣ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٣١٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  ٣١١                                 ..سياسات ونتائج :  علي والتمييز العنصري  :  الفصل اخلامس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  : ومرتكزاتها×سياسات علي 
» عليه السالم«ًوإذا عطفنا النظر إىل اإلجتاه اآلخر، فإننا نجد أن عليا 

وأهل بيته وشيعته ليس هلم سياسة ختصهم يف هذا املجال، بل هم ساروا وفق 
العقل التعاليم اإلهلية، وعىل هدى القرآن والسنة النبوية، ووفق أحكام 

ْإنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم {: والفطرة التي خلصتها اآلية الكريمة ُْ َ َُ َ َْ َ ْ ََ َ َ َ ْْ َُّ ٍ َ ِ ِ
ْشعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللاِ أتقاكم ْ َ َ َُ َْ َ َ ًْ َ ْ ََ َِ ِ ُِ َّ ِ ُ َُ َ َ ُ{)١( . 

ال فضل لعريب عىل عجمي إال  «:»صىل اهللا عليه وآله«وقال رسول اهللا 
 .)٢(»ىبالتقو

 أن كل من ولد يف اإلسالم فهو :»صىل اهللا عليه وآله«وقد اعترب 

                                     
 . من سورة احلجرات١٣اآلية ) ١(

 ٢ وتاريخ اليعقويب ج٢٣٨ ص٣ والعقد الفريد ج٢٣ ص٢البيان والتبيني ج) ٢(
 ٨ج) ط دار الكتب العلمية(و  ٢٧٢ و ٢٦٦ ص٣ وجممع الزوائد ج١١١ص
شعب :  وراجع٢٢ ص٤ وزاد املعاد ج١٣ ص١٨واملعجم الكبري ج ٨٤ص

 ٤١١ ص٥جمحد أمسند  و٤٦٣ ص٢ ج واجلامع الصغري٢٨٦ ص٥اإليامن ج
 .١٠٦صمسند ابن املبارك  و٨٦ ص٥جاملعجم األوسط و
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 .)١(عريب
 .)٢(ًأيضا» عليه السالم«وروي نحو ذلك عن اإلمام الباقر 

متوافقة مع ما تقتضيه ـ وهلا نظائر كثرية ـ وقد جاءت هذه البيانات 
و نحوها ألن جعل العرق أو اللون أو اجلغرافيا، أ. الفطرة، وحيكم به العقل

 وترفضه الفطرة، ويدينه ،ًأساسا للتمييز والتفاضل بني البرش مما يأباه العقل
 : وذلك ملا ييل. الوجدان
 الوجود، وقد سخر اهللا تعاىل له ما  هذايفما  أغىل  هو إن اإلنسانً:أوال

فال يصح أن نضحي بإنسانية اإلنسان وبكرامته .. يف الساموات واألرض
 كام هو ، مل يكن كذلكذامهام غال وعال، فكيف إ. من أجل أي يشء آخر

 .. والعرق، وما إىل ذلك، واللغة، واجلغرافيا،احلال يف اللون
 إلسهامها ،، فإنام هو ألن اهللا تعاىل رشفهاعوإذا ما رشفت بعض البقا

 .يف حفظ اإلنسانية والكرامة لإلنسان
نعها اإلنسان  إن اللون والعرق، ونحومها ليس من األمور التي يصً:ثانيا

                                     
 ومستدرك ، عنه٢٠٧ ص١٣ وجامع أحاديث الشيعة ج١٨٥فريات صعاجل) ١(

 .١٤٦ ص٣ججممع البحرين ، و عن روضة الكايف١٢٦ ص١١الوسائل ج

 ٢ج دعائم اإلسالم  و١٤٨ ص٨جالكايف  و١٦٨قتضاء الرصاط املستقيم صإ) ٢(
 ١٢جرشح أصول الكايف  و٤٠٥ و ٤٠٤ و ٢٣٩صمعاين األخبار  و٣١٧ص
مستدرك  و٤٦ ص٩٧ وج١٨٠ و ١٧٩ ص٦٤جبحار األنوار  و١٥٥ص

 .١٤٢ ص٧جسفينة البحار 
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ليس من األمور اإلختيارية التي تسهم إرادة اإلنسان يف : لنفسه، أو فقل
 . صنعها

 ليست من أسباب تكوين كامالته، وميزاته  هذه األمور وأمثاهلاكام أن
به من هدفه األسمى، وهو القرب من اهللا تبارك اإلنسانية، وال هي مما يقر

 .. شاء ذلك أم أبى،ة عليهبل هي أمور مفروض.. ، ونيل رضاهوتعاىل
وحني يواجه اإلنسان املشكالت، فإن هذه األمور ال تسعفه يف حلها، 

 .وال تسهم يف التغلب عليها
، فإنه سيكون من  هذه األشياء إن التفاضل إذا كان عىل أساس:ًثالثا

الناس، وسينتهي األمر إىل هدر ني أسباب ظهور نزعات الكراهية ب
 إبطال و،، وتقويض مواهبهمكثريين منهمالكرامات وتضييع حقوق 

خالقيتهم، وطمس معامل اإلبداع يف عقوهلم وأرواحهم، ألهنا ستؤدي إىل 
 . وال ضمري، وال رشع،معاملتهم بطريقة شاذة، ال يقرها عقل

 وتدمري ،ًوبدال من التعاون بني أهل اإليامن يكون التدابر والتنافر
 .ات وتبديد القدر، وهدر الطاقات،املنجزات

 واستجامع أسباب القوة، ،واإلتساعوالتعاون، ًوبدال من اإلستقطاب 
، وإحتكار كل  والتجزئة والتمزق، يكون التفرق،والتشبث بأنواع املعارف

 والتقوقع يف الطاقات واألستئثار بالعلوم، والتقوى هبا عىل اآلخرين،
يات  باجلزئشبث لصالح التئر ضيقة، وجتاهل كل ما جيمع ويقويضمن دوا

 .التافهة، والتفاصيل واخلصوصيات امليتة والعقيمة
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  :املعيار الصحيح
ويف مقابل ذلك، فإن اإلسالم قد أعطى اإلمتيازات، وصنف الناس وفق 
حمور عميل، من شأنه أن يعطي لإلنسان نظرة شمولية جامعة، ويسهم يف 

 الدائبة التكامل والتنامي، وبناء القوة، وحتقيق السعادة له، ويؤثر يف حركته
وهو يف نفس الوقت أمر اختياري، يستطيع . نحو أهدافه الكربى والسامية

اإلنسان أن يسعى إليه، وأن حيصل عليه، أال وهو التقوى، والعمل الصالح، 
والتحيل بالسجايا الفاضلة، واخلصال احلميدة، باإلستناد إىل العلم النافع 

ْإن أك{: ًاملعطاء، انطالقا من قوله تعاىل َ َّ ْرمكم عند اهللاِ أتقاكمِ ْ َ َُ َ ْ َ َْ ِ ُ{)١(. 
ْقل هل{: وقوله تعاىل ْ َ يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمونَُ َُ َ ُ َ ْ ََ َّ َ َّْ َ َ ْ ََ ِ ِ ِ َ{)٢(. 
ٍأمل تر كيف رضب اهللاُ مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة {: وقوله تعاىل ٍ َِ َ َ َِّ َ ِّ َ َ ْ ََ ََ ً َ ََ َ ًَ ً َ َ َ ْ َ َ

ِأصلها ثابت وفرعها يف  َ َُ َ ْْ َ ٌ ِ َ ُ ِالسامءَ َ َ تؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا و،َّ َ ِّ َ ِ ٍ ِْ ِ ِ ِ َّ َُ َُ ُ ْ ُيرضب اهللاُ ُ ِ ْ َ
َاألمثال للناس لعلهم يتذكرون ُ َ ْ َّْ َ َ َُّ َّ َ ََ ِ ِ ْ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت ،َ ُ َ ََّ َ َ ُ َْ َ ٍَ ٍ ٍ ٍ ِِ َِ َ ََ َ َ
ٍمن فوق األرض ما هلا من قرار َ َ َْ ْ ْ ِْ ََِ ِ ِ َ{)٣(. 

ْال يس{: وقوله تعاىل َ ِتوي القاعدون من املؤمنني غري أويل الرضر َ َ َُّ ِ َ ُْ ْ َ َ ِ ِ ِ ِْ َُ َ ُ َِ
ْواملجاهدون يف سبيل اهللاِ بأمواهلم وأنفسهم فضل اهللاُ املجاهدين بأمواهلم  ْ ْ ْ ْ َِِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ َ َ َ ََ َ ِِ ُِ َُ َّ َ ُِ َْ ِ ِ َ ُ

َّوأنفسهم عىل القاعدين درجة وكال وعد اهللاُ احلسنى وفض َُ َُ َ َ َ َ َ َ َ ََ َْ َ ُْ ً ًْ َ ْ َِ ِ ِِ َل اهللاُ املجاهدين َ َِ ِ ُ َ
                                     

 . من سورة احلجرات١٣اآلية ) ١(

 . من سورة الزمر٩اآلية ) ٢(

 . من سورة إبراهيم٢٥ و ٢٤اآليتان ) ٣(
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ًعىل القاعدين أجرا عظيام ِ ِ َِ ْ َ ًَ َ ْ ََ{)١(. 
ُقل ال يستوي اخلبيث والطيب ولو أعجبك كثرة {: وقوله تعاىل ََ ِّ ْ َْ َ ُ ْ َُ َ َ ْ ْ َ ُ ََ َّ ِ َِ ََ

ِاخلبيث ِ  .وآيات كثرية أخرى .)٢(}َ
صىل اهللا عليه «هذا باإلضافة إىل كلامت رشيفة مروية عن رسول اهللا 

إلئمة الطاهرين صلوات اهللا عليهم أمجعني، كلها تشري إىل هذه وعن ا» وآله
 .املعاين

 ،وبذلك يكون قد وضع اإلنسان يف حلبة التسابق نحو كل ما هو خري
ِفاستبقوا اخلريات{:  ونجاح، وفالح،وصالح َ ْ َْ ُ ِ َ ٍوسارعوا إىل مغفرة {، )٣(}َ َِ َ َْ َ ِ ُ َِ

ُمن ربكم وجنة عرضها السموات ََّ َ َ َ ِّ َْ َّ ْ ْ ََ ُ ٍ َ واألرض أعدت للمتقنيُِ ِ ِ َِّ ْ َُّ ْْ ُ ُ ْومنهم {، )٤(}َ ُ ْ ِ َ
ٌسابق ِ ِ باخلرياتَ َ ْ َ ِ{)٥(. 

 املنسجمة مع فطرة اإلنسان الصافية، ومع ،وهذه هي احلركة الطبيعية
 .طموحاته الواقعية، ومع أمانيه الواسعة، وآماله العراض

                                     
 . من سورة النساء٩٥اآلية ) ١(

 . من سورة املائدة١٠٠اآلية ) ٢(

 . من سورة املائدة٤٨ واآلية ، من سورة البقرة١٤٨اآلية ) ٣(

 . من سورة آل عمران١٣٣اآلية ) ٤(

 . من سورة فاطر٣٢اآلية ) ٥(
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  : ×مفردات عملية من سياسات علي 
يف مواجهة التمييز » عليه السالم«ونذكر من مفردات سياسات عيل 

 : الذي كان يامرسه التيار اآلخر بقوة ومحاس، ما ييل،العنرصي
أعلن أن من أسلم من أهل السواد » عليه السالم« ما تقدم من أنه  ـ١

 . ورائعةمن بيعهم بطريقة ذكيةعمر فنصيبه منه حر، وذلك بعد أن منع 
ع النساء، وجيعل يمر أن يب املدينة أراد عىل ملا ورد سبي الفرس إ ـ٢

ًالرجال عبيدا للعرب، وعزم عىل أن حيملوا الضعيف والشيخ الكبري يف 
 .الطواف حول البيت عىل ظهورهم

فوت الفرصة عليه، حيث بادر إىل » عليه السالم«ولكن أمري املؤمنني 
 .عتق نصيبه ونصيب بني هاشم، ففات عىل عمر ما كان أراده

قد ترصف يف نصيبه ونصيب بني » عليه السالم«ً أن عليا :ونالحظ هنا
 قد :نصيبه، قال مجيع بني هاشم» عليه السالم«نه حني أعتق أل ،هاشم

 . ًوهبنا حقنا أيضا لك
 اللهم أشهد أين قد أعتقت مجيع ما وهبونيه من نصيبهم :فقال هلم
 .لوجه اهللا تعاىل

 .اهللارسول أخا  قد وهبنا حقنا لك يا :فقال املهاجرون واألنصار
واشهد يل بأين قد .  اللهم اشهد أهنم قد وهبوا حقهم وقبلته:فقال

 .أعتقتهم لوجهك
وما الذي رغبك عن ! ؟ي يف األعاجمم مل نقضت عيل عز:فقال عمر
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 !؟رأيي فيهم
 ،كرام الكرماءإيف » صىل اهللا عليه وآله«فأعاد عليه ما قال رسول اهللا 
 .وما هم عليه من الرغبة يف اإلسالم

 وسائر ما مل ، قد وهبت هللا ولك يا أبا احلسن ما خيصني: عمرفقال
 .يوهب لك

 وعىل ، اشهد عىل ما قالوهم الله:»عليه السالم«فقال أمري املؤمنني 
 .)١(عتقي إياهم
أميل إىل املوايل، وألطف هبم، » عليه السالم «كان عيل: قال مغرية « ـ٣

ًوكان عمر أشد تباعدا منهم ّ«)٢(. 
ًمل يكن يميز أحدا عىل أحد، ال يف العطاء، » عليه السالم« كام أنه  ـ٤

 ًقرآن لبني إسامعيل فضال عىل بنيأنه مل جيد يف الًمعلال ذلك بوال يف غريه، 
                                     

 ١٩٦ ـ ١٩٤ص) ط مؤسسة البعثة( و ٨٢ و ٨١ص) ط النجف(دالئل اإلمامة ) ١(
 وبحار ٤٨ ص٤شوب جواملناقب البن شهرآ ٧٤ و ٥٧العدد القوية صو

 ٣٣٠ ص٤٥وج ١٩٩ ص١٠١وج ٥٦ ص٩٧ وج١٦ و ١٥ ص٤٦األنوار ج
 ١١جمستدرك الوسائل :  وراجع٥٧٠ونفس الرمحان ص ١٣٤ ص٣١وج
جامع أحاديث  و٨٢٥ ص٢جلثقفي لالغارات  و٤٨٤ ص١٥ وج١٣٢ص

 .٥٨٠صالدر النظيم  و٣٧٧ ص١٩ وج١٨٠ ص١٣جالشيعة 

بحار األنوار  و٨٢٤ ص٢ج) ألرمويحتقيق ا( و ٤٩٩ ص٢جللثقفي الغارات ) ٢(
 .٤٦٥ ص١٠جمستدرك سفينة البحار  و٣١٩ ص٣٤ج
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يف إجابته لتلك املرأة التي طالبته بأن يفضلها عىل أخرى كام ورد  ،إسحاق
 .)١(غري عربية

 .وقد كان ذلك من أهم أسباب تقاعد العرب عنه
تستقيم له من الناس عىل غريه، لكي ّأن يميز البعض ب أشري عليه وقد

نه مل يكن ليطلب النرص باجلور، عىل حد إاألمور، فرفض ذلك، حيث 
 .)٢(تعبريه صلوات اهللا وسالمه عليه

                                     
 ٢ج) بتحقيق املحمودي( وأنساب األرشاف ٧٠ ص١جللثقفي الغارات : راجع) ١(

 ١٨٣ ص٢ وتاريخ اليعقويب ج٣٤٩ ص٦كربى للبيهقي جسنن الال و١٤١ص
وار  عن البيهقي، وبحار األن١١٢ ص٢ وحياة الصحابة ج٦٩ ص٨والكايف ج

 ١٢ وهبج الصباغة ج٢٤٠ ص٨والغدير ج ١٣٧ ص٤١ج و١٣٤ ص٣٢ج
 ويف هامش الغارات . عن بعض من تقدم، وعن مصادر أخرى٢٠٧ـ ١٩٧ص
 .٧٣٩وعن ثامن بحار األنوار ) ط أمري هبادر (٤٣١ ص٢الوسائل ج: عن

رشح  و٢٣٥ ص٨جنيل األوطار  و٣٨٥ ص١٩جلنووي لاملجموع : وراجع
جامع أحاديث  و٣٥٨ ص٢جحلية األبرار  و٤٢٤ ص١١جأصول الكايف 

 .٦١١ ص٦جكنز العامل  و١٩٨ ص١جهنج السعادة  و٣٣٦ ص١٩جالشيعة 

 ١ واألمايل للشيخ الطويس ج١٧٦و ١٧٥األمايل للشيخ املفيد ص: راجع) ٢(
 ١جمناقب آل أيب طالب  و١٩٥ و ١٩٤ص) ط دار الثقافة(و  ١٩٨ و ١٩٧ص
 ٣٢جبحار األنوار  و٣٥٧ و ٢٥٥و  ٢٨٣ ص٢جحلية األبرار و ٣٦٥ص
   = ٧٢ وج١٢٢ و ١٠٨ ص٤١ وج٣٢١ ص٤٠ وج٢٠٨ ص٣٤وج ٤٨ص
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أنه قد عدل عن :  أن من مجلة ما نقمه عليه طلحة والزبري:وقد علمنا
 .)١(ومشهورعنه   وذلك معروف،سنة عمر بن اخلطاب يف العطاء

 !أجيوز تزويج املوايل بالعربيات؟: »عليه السالم« وسئل  ـ٥
 . )٢(! تتكافأ دماؤكم، وال تتكافأ فروجكم؟:فقال
عىل عكس ما كانت عليه سياسة عمر بن اخلطاب يف أمر النكاح، .. وهذا

                                     
 ٧٥ ص١جللثقفي والغارات  ١٦٥ ص٩٣ وج٩٦ ص٧٥ وج٣٥٨ص= 
مؤسسة آل ط (وسائل الشيعة و ١٩٦ ص١٢وهبج الصباغة ج ٨٢٧ ص٢وج

 ٤والكايف ج ٨٢ ـ ٨١ ص١١ج )دار اإلسالميةط ( و ١٠٧ ص١٥ج )البيت
 ١٨٥ص) مركز النرش اإلسالميط (و  ١٢٦ وحتف العقول ص٣١ص

 و ١٩٧ ص٢ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج١٥٣ ص١واإلمامة والسياسة ج
مستدرك الوسائل  و٦ ص٢ج )برشح عبده(هنج البالغة  و١٠٩ ص٨وج ٢٠٣
 و ١٩٩ ص٢ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  و٩٣ و ٩١ ص١١ج

 ٢جهنج السعادة  و٩٠ ص١٤ وج١٩٨ ص١٣ججامع أحاديث الشيعة  و٢٠١
 .٤٥٣ص

أل أيب طالب مناقب و١١٤ و ١١٣املعياو واملوازنة ص: راجع عىل سبيل املثال) ١(
رشح هنج البالغة  و٣٦ ص٣٢ وج٥٠ ص٣١جبحار األنوار  و١١١ ص٢ج

 .١٠٢ ص٣ج للمعتزيل

 ٢جلثقفي لالغارات  و١٨٦ ص١٤جمستدرك الوسائل  و٤٥ص ١جاإلستغاثة ) ٢(
 .٧٤ ص٢٠ججامع أحاديث الشيعة  و٣٦ص ٣١جبحار األنوار  و٨٢٨ص
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 ..كام قدمناه
 نشكو : وقد أتى املوايل أمري املؤمنني عليه الصالة والسالم، فقالوا ـ٦

كان يعطينا معهم » وآلهصىل اهللا عليه «ّن رسول اهللا إ :ليك هؤالء العربإ
ًالعطايا بالسوية، وزوج سلامن، وبالال ال : ، وأبوا علينا هؤالء، وقالواّ

 ..نفعل
 .ليهم أمري املؤمنني، فكلمهمإفذهب 

 . أبينا ذلك ياأبا احلسن، أبينا ذلك:فصاح األعاريب
ن هؤالء إيا معرش املوايل، : ءه، وهو يقولفخرج وهو مغضب، جير ردا

قد صريوكم بمنزلة اليهود والنصارى، يتزوجون منكم، وال يزوجونكم، 
 .)١(..لخإروا بارك اهللا لكم َّوال يعطونكم مثل ما يأخذون، فاجت

شعت بن قيس وهو عىل ، قال له األ»عليه السالم« ويف أيام خالفته  ـ٧
 !تنا هذه احلمراء عىل قربكيا أمري املؤمنني، غلب: املنرب

 . فركض عىل املنرب برجله:قال
 مالنا وهلذا ـ يعني األشعث ـ ليقولن أمري املؤمنني :صعصعةفقال 

 !!.. ال يزال يذكرًاليوم يف العرب قوال
                                     

 ٧١ ص٢٠ج) مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة  و٣١٩ و ٣١٨ ص٥الكايف ج) ١(
جامع  و٢٨٧ ص٢ وج٣٧٧ ص١جحلية األبرار  و٨٢٣ ص٢جلثقفي لالغارات و

) ط حجرية(سفينة البحار :  وراجع٧٧ ص٢٠ وج١٢٠ ص١٧جأحاديث الشيعة 
 .١٦٠ ص٤٢ وبحار األنوار ج٣٠ص) ط حجرية( ونفس الرمحان ١٦٥ ص٢ج
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، يتمرغ )١( من يعذرين من هؤالء الضياطرة:»عليه السالم«فقال عيل 
لذكر، فيأمرين أن أطردهم ّأحدهم عىل فراشه مترغ احلامر، وهيجر قوم ل

 . )٢(..لخإ
 من ًوتوقعات صعصعة، التي حتققت، تدل عىل أن ذلك كان معروفا

 .وطريقته» عليه السالم«رأي عيل 
تشري إىل أن احلديث هو عن املسلمني من » عليه السالم «وكلمة عيل

                                     
 .ِهو األمحر، العضل، الفاحش: الضيطر) ١(

 ١٢٤ ص١٩ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج٦٢ ص٢الكامل للمربد ج: راجع) ٢(
 عن ابن أيب ٣٩٧ ص٤ وكنز العامل ج٣١٩ ص١والفائق ج ٢٨٤ ص٢٠وج

شيبة، واحلارث، وأيب عبيد، والدورقي، وابن جرير وصححه، والبزار وغريب 
 ١تفسري العيايش ج:  وراجع٨٧ ص٣ والنهاية ج٤٨٤ ص٣ديث جاحل
 ١ والربهان ج١١٨ ص٤١ج و٣١٩ ص٣٤ج وبحار األنوار ٣٦١ و ٣٦٠ص
 وهبج ٩٩ ص٢ وقاموس الرجال ج٥٩٨ و ٥٩٧ ص١ ونور الثقلني ج٥٢٧ص

 يف مقال للعالمة ٢٠ ص٦ عدد ٢ سنة ، وجملة نور علم٤٠٠ ص١٣الصباغة ج
 و ٢٩٩ ص١عن بعض من تقدم، وعن نثر الدرر جاملحقق األمحدي امليانجي، 

 وعن رشح الكامل للمرصفي ١١٦ ص٢ وعن هتذيب الكامل للسباعي ج٣٠٠
 ٢جلثقفي لالغارات  و١٧٦ص ٧جلشافعي لكتاب األم :  وراجع.١٩٤ ص٤ج

 ٢جهنج السعادة  و٤٦٥ ص١٠جمستدرك سفينة البحار  و٨٢٩ و ٤٩٨ص
 .٢٠٠صحاميل أمايل امل و٣٢٢ ص١جمسند أيب يعىل  و٧٠٣ص
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ً ويظهر أن التدين والعمل الصالح كان ظاهرا وشائعا يف املوايل .غري العرب ً
 .كثر منه يف العربأ

  :تسري على نهجه ×ذرية علي 
وأهل بيته عىل نفس » عليه السالم«وقد سار ولد عيل أمري املؤمنني 

 :نهج، ويكفي أن نذكر، واعتمدوا عني هذا الًهذه السياسة أيضا
، )١(ًقد أعتق ـ عىل ما قيل ـ مخسني ألفا» عليه السالم« أن السجاد  ـ١
 .)٢(..أعتق مائة ألف: بل قيل

ليه عبد امللك إموالته، ثم تزوجها، فكتب » عليه السالم« وأعتق  ـ٢
سالم وقد رفع اهللا باإل..«: بن مروان يعريه بذلك، فأجابه بكتاب جاء فيه

نام إ مسلم، ئتم به النقيصة، وأذهب اللوم، فال لوم عىل امرأاخلسيسة، و
 .»اللوم لوم اجلاهلية

يرتفع » عليه السالم«السجاد مام اإل بأن :ٍوقد اعرتف عبد امللك حينئذ
 .)٣(من حيث يتضع الناس

                                     
 .٤٧زين العابدين، لعبد العزيز سيد األهل ص) ١(

 .٧زين العابدين، لعبد العزيز سيد األهل ص) ٢(

وسائل و ٣٤٥ و ٣٤٤ ص٥ والكايف ج١٦٥ و ١٦٤ ص٤٦بحار األنوار ج) ٣(
 ٤٨ ص١٤ج )دار اإلسالميةط ( و ٧٢ ص٢٠ج )مؤسسة آل البيتط (الشيعة 

= زين العابدين لعبد العزيز :  عن٢٨٨ و ٢٨٧ ص١ وأئمتنا ج٣٦١وراجع ص
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 فال بد من حتقيق ،)١(وقد نسبت هذه القضية لإلمام احلسني مع معاوية
يف لإلطالة وال جمال  ،»عليهام السالم«ولعل هذا األمر قد تكرر هلام ذلك، 

 ..هذه العجالة
حلسن ن السجاد تزوج أم ولد عمه اإ:  تقول رواية أخرىهناك و ـ٣

 هنا »أمه«كلمة أن املراد ب: ونعتقد (.، وزوج مواله أمه»عليه السالم«
 .)٢()مه قد توفيت، يف نفاسها بهأمرضعته، ألن 

ويبدو أن مرضعته كانت عربية، ولعلها من بني هاشم، ولذلك أخذو 
 .عليه أنه زوجها من موىل

 .ويمكن أن يؤيد ذلك بمضمون جوابه لكتاب عبد امللك
ًة أمه حرفت أو أبدلت يف النسخ سهوا أوعمدا عن كلمة بل لعل كلم ً

 .»أمته«
 .ولعل أمته كانت عربية فيكون أعتقها وزوجها مواله فأخذوا عليه ذلك

                                     
 ٣جآل أيب طالب ناقب م و١٢٨ ص٦والعقد الفريد ج. ٦٠سيد األهل ص= 

موسوعة أحاديث أهل البيت  و٧٩ ص٢٠ججامع أحاديث الشيعة  و٣٠٠ص
 .٥ ص١٠جلنجفي ل» عليهم السالم«

 .٣٩املوايل يف العرص العبايس ص:  عن٦٦ ـ ٦٥اإلسالم واملشكلة العنرصية ص) ١(

وبحار  ١٣٦ ص١ج) ط مؤسسة األعلمي(و  ١٢٨ ص٢عيون أخبار الرضا ح) ٢(
 ٧جأعيان الشيعة  و٢٨٦ ص١٢جقاموس الرجال  و٩ و ٨ ص٤٦األنوار ج

 .٣٥٣ص



  ١٣ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٣٢٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قد وطأ تلك األمة، بل قد ملكها »عليه السالم«مع أنه قد ال يكون 
 ..فقط

يه لإ كتب  هذا األمربلغ ذلك عبد امللك إنه ملا :ويف مجيع األحوال نقول
 :ليه السجادإيف ذلك، فكتب 

، فقد زوج »صىل اهللا عليه وآله«فهمت كتابك، ولنا أسوة برسول اهللا 
 .)١(وتزوج موالته صفية بنت حيي بن أخطب.  موالهًزينب بنت عمته زيدا

عرش ئمة اإلثني  أن أمهات سبعة من األ: ويكفي أن نذكر هنا ـ٤
 : وهمكن أمهات أوالد »عليهم السالم«

  . فارسية كانت»عليه السالم«أم اإلمام السجاد  الف ـ
  .أم اإلمام الكاظم محيدة كانت بربرية ب ـ
  .سندية» عليه السالم«أم الرضا  ج ـ
 .وبيةن قبطية أو ،أم اإلمام اجلواد د ـ
 .أم اإلمام اهلادي أم ولد كانت مغربية هـ ـ
 ً.أم اإلمام العسكري أم ولد أيضا و ـ

                                     
 ٤٦ج و٢١٤ ص٢٢جوبحار األنوار . ٣٦١ و ٣٤٦ ص٥الكايف ج: راجع) ١(

 عن ٦٦واإلسالم واملشكلة العنرصية ص ٣٧٤ ص١٠٠وج ١٤٠ ـ ١٣٩ص
 ٦٠صلحسني بن سعيد الكويف لكتاب الزهد  و٦٦رص األموي صاملوايل يف الع

 .٨١ ص٢٠ججامع أحاديث الشيعة و
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 .رومية» عليه السالم«ي أم اإلمام املهد ز ـ
 .وحسبنا ما ذكرنا، فإننا لسنا بصدد تتبع ذلك واستقصائه

  :سلبيات سياسة العدل
هناك سلبيات فرضها أهل الباطل عىل أمري املؤمنني،  فإن ..وبعد

 ورضيت ،العقلالتي أمر هبا اهللا، وحكم هبا بسبب إلتزامه بسياسة العدل 
 حة يف موضوع العطاء، حيث استفزض وقد جتىل ذلك بصورة وا.هبا الفطرة

 :الحظ النصوص التاليةف ،ذلك العرب وأغضبهم
بني العرب وغريهم، وال سيام يف » عليه السالم« مساواة عيل ـ١

العطاء، كانت من أهم أسباب اخلالف عليه، وكانت قسمته بالسوية أول ما 
 .)١(أنكروه منه، وأورثهم الضغن عليه

ة والزبري، ثم ما جرى يف حرب وكان ذلك من أسباب خروج طلح
 .)٢(اجلمل

، وأبو اهليثم، وأبو أيوب، وسهل بن حنيف،  بن يارسوقد قال له عامر
 : ومجاعة
. رفضكإىل إهنم قد نقضوا عهدك، وأخلفوا وعدك، ودعونا يف الرس «

                                     
اإلمام عيل  و١٨ ص٣٢جبحار األنوار  و٣٧ ص٧رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(

 .٦٦٦صلهمداين  ل»عليه السالم« بن أيب طالب

 .١١٤ و ١١٣املعيار واملوازنة ص: راجع) ٢(
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هداك اهللا لرشدك، وذاك ألهنم كرهوا األسوة، وفقدوا اإلثرة، وملا آسيت 
 .)١(»..أنكروا إلخبينهم وبني األعاجم 

 :يقول له» عليه السالم«وكتب ابن عباس إىل اإلمام احلسن 
ًوقد علمت أن أباك عليا، إنام رغب الناس عنه وصاروا إىل معاوية، ..« ّ

 .)٢(»..ألنه واسى بينهم يف الفيء، وسوى بينهم يف العطاء إلخ
عليه « بل لقد كان للعرب، كل العرب موقف سلبي من عيل  ـ٢
 : نام كتب ألخيه عقيلي، عرب عنه هو نفسه، ح»السالم
أال وإن العرب قد أمجعت عىل حرب أخيك، إمجاعها عىل حرب «

قبل اليوم، فأصبحوا قد جهلوا حقه، » صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
وجحدوا فضله، وبادروه العداوة، ونصبوا له احلرب، وجهدوا عليه كل 

 .)٣(»..اجلهد، وجروا إليه جيش األحزاب إلخ

                                     
 ١٢ عن األسكايف، وهبج الصباغة ج٣٩ ص٧تزيل جرشح هنج البالغة للمع) ١(

بن الاجلمل  و٢٧٧ ص٢ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  و٢٠٠ص
 .١٩ ص٣٢جبحار األنوار  و٦٨صشدقم 

 ٢٣ ص١٦ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج١٤٩ ص٤الفتوح البن أعثم ج) ٢(
 .٢٦ ص٢حياة اإلمام احلسن بن عيل للقريش ج: وراجع

 ٧٥ ص١ج )حتقيق الشريي( و ٥٤ ص١ج )حتقيق الزيني( والسياسة مامةاإل )٣(
 وبحار ٤٣١ ص٢ والغارات ج١١٩ ص٢رشح هنج البالغة للمعتزيل جو

=  والدرجات ٦٢١ ص٨ج) ط قديم( و ٢٣ ص٣٤ وج٦٢٢ ص٢٩جاألنوار 
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  : ×سياسة علي 
ًا تعاطف» عليه السالم«وقد أثمرت سياسة العدل واملساواة لدى عيل 

 ئك الذين وجدوا فيهم التجسيد احليولأل غري العرب، ًوإحرتاما وحمبة من
عته األبرار، ، وشي»عليهم السالم« وأهل بيته عيل،: لتعاليم اإلسالم، وهم
أوارص املحبة، وأن ينظروا إليهم ّأن تشدهم إليهم : فقد كان من الطبيعي

بعني اإلكبار، واإلجالل، والتقدير الفائق، وأن جيدوا فيهم امللجأ واملالذ 
 ..هلم، يف مجيع ما ينوهبم

 :يكفي أن نذكر هناو
 أن املوايل كانوا هم أنصار املختار، يف حركته التي كانت ترفع شعار  ـ١

ك ـ عىل ما يبدو ـ هو ، وكان ذل»عليه السالم«األخذ بثارات احلسني 
 .)١(السبب يف ختاذل العرب عنه

كان لعثامن عبد، فاستشفع بعيل أن يكاتبه عثامن، فشفع له،   ـ٢
 .)٢(فكاتبه

                                     
 ١جمكاتيب الرسول  و٣٠٢ ص٥ وهنج السعادة ج١٥٦الرفيعة ص= 
جواهر  و٥٢٠ ص١جان الشيعة أعي و١٨٠صاملعيار واملوازنة  و٥٨٠ص

 .٣٦٥ ص١جبن الدمشقي الاملطالب 

للشيخ  »عليه السالم«أنصار احلسني :  وراجع٢٢٨ و ٢٢٧اخلوارج والشيعة ص) ١(
 .١٩٥صحممد مهدي شمس الدين 

 .٢٢ ص٣ربيع األبرار ج) ٢(
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 منذ بداية الدعوة وقد أظهر اإلمام عيل«:  قال السيد أمري عيل ـ٣
لقد كان . اإلسالمية كل تقدير ومودة نحو الفرس، الذين اعتنقوا اإلسالم

.  وصديقهلفاريس ـ وهو أحد مشاهري أصحاب الرسول ـ رفيق عيلسلامن ا
وكان من عادة اإلمام أن خيصص نصيبه النقدي يف األنفال الفتداء 

ًوكثريا ما أقنع اخلليفة عمر بمشورته، فعمد إىل ختفيف عبء . األرسى
 . الرعية يف فارس
 .)١(»ً كان والء الفرس ألحفاده واضحا متام الوضوح..وهكذا
أن من أسباب ميل اخلراسانيني، وغريهم من : ويرى فان فلوتن  ـ٤

ًاإليرانيني إىل العلويني، هو أهنم مل يعاملوا معاملة حسنة، وال رأوا عدال، 
 .)٢(»عليه السالم«ّإال يف زمن حكم اإلمام عيل 

فقد رأينا السودان ـ وهم ليسوا من العرب ـ يثورون .. ً وأخريا ـ٥
وكان فيهم غالم البن عمر اسمه . ةيًا البن احلنفضد ابن الزبري، انتصار

ًرباح، فلام كلمه ابن عمر، متعجبا ومستفهام عن سبب خروجه مع  ً
 :الثائرين، قال

 .)٣(»..واهللا، إنا خرجنا لنردكم عن باطلكم إىل حقنا«
 عدا عن أن هذه السياسة اإلسالمية اخلالصة، قد أسهمت ..هذا كله

                                     
 .٣٠٦روح اإلسالم ص) ١(

 .السيادة العربية والشيعة واإلرسائيليات) ٢(

 .٢٩٥ ص٣ ج)بتحقيق املحمودي(اف أنساب األرش) ٣(
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 تعاليمه، وترسيخ قواعده عىل املدى يوعيف حفظ أصول اإلسالم، ويف 
ّثم يف تعريف الناس عىل أولئك الذين حيملون هم اإلسالم .. البعيد

لإلسالم، ال ألجل مصاحلهم اخلاصة، وال لتحقيق مآرهبم يف التسلط 
 ..واهليمنة عىل اآلخرين واستغالهلم

ًفهم يعيشون اإلسالم قضية وفكرا، وطريقة، ومنطلقا، وهدفا،  ً ً ً
ًسدونه رسالة إهلية، وانسانية، تنبض باحلياة، وتزخر باملعاين السامية، وجي ً

 . كام هي غنية يف عطائها، وروافدها،والغنية يف مضامينها
  :وإبتالء ..وفاء

أن العرب كانوا أوفياء ملؤسس سياسة التمييز  :وقد ظهر مما تقدم
يب العنرصي، وهو عمر بن اخلطاب، وكانت املتاعب واملشكالت من نص

 .»عليه السالم«عيل 
ن رائد سياسة تفضيل العرب عىل غريهم وختصيص العرب  إ..نعم

عىل حساب كل من هو غري عريب هو الظاملة والغاشمة بكل اإلمتيازات 
 ،الفتوحات الواسعة والكبريةقد نسبت إليه كل تلك  و.عمر بن اخلطاب

قة هي أن  وإن كانت احلقيالتي مكنت العرب من الدنيا وما ومن فيها،
هم أصحاب السهم األوفر فيها، ولكن عمر » عليه السالم«اصحاب عيل 

كان أكثره من قريش ينفذ تلك و : انتقاه بعنايةقد خص نفس بفريق
 وأن ، وهييء الناس للطاعة، وللتعلق بصانعي تلك املنجزات،السياسات

وهو إىل ذلك بقوله » عليه السالم« وقد أشار عيل .يكونوا معهم ويف حزهبم
 :يتحدث عن قريش
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ثم نسبت تلك الفتوح إىل آراء والهتا، وحسن تدبري األمراء القائمني «
 .)١(»..عليها، فتأكد عند الناس نباهة قوم، ومخول آخرين إلخ

  :سلبيات الفتوحات
أن الكثري من املامرسات التي :  وهو أن من الواضح:ويرد هنا سؤال

.. حية الرشعية، واإلنسانيةحصلت يف الفتوحات مل يكن مرضية من النا
ًفإن املفروض أن عليا ! مسؤوليتها؟» عليه السالم«فهل يتحمل عيل 

وشيعته كانت هلم اليد الطوىل فيها، إن مل نقل إن انجاز ما هو اسايس منها 
 .. قد تم عىل أيدهيم، وتدبريهم، ومشاركتهم القوية والعميقة فيه

 :ونجيب
ًإن هناك فرقا كبريا من انجاز ا لفتح الكبري الذي اريد به حتصني أهل ً

 ..اإلسالم من عدوان تلك الدولة القوية واخلطرة عىل كل وجودهم
فكان ال بد حلفظ اإلسالم وأهله من رضب تلك القوة التي يمكن أن 

 ..ترتكهم وشأهنم، مع حالة احلرب التي تفرض نفسها عىل املحيط كله
وب صغرية كان خيوضها أما املامرسات اخلاطئة فهي اما حديث يف حر

أو أهنا حصلت يف دائرة املامرسات التي ظهرت بعد .. آخرون هنا وهناك
ومل .. حصول الفتح وامسك األخرون من أدوات احلكم بمقاليد األمور

وشيعته أي دور عنارص غري منضبطة وال مسؤولة » عليه السالم«يعد لعيل 
                                     

عليه «اإلمام عيل بن أيب طالب  و٢٩٩ ص٢٠رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(
 .٣٧صالدرجات الرفيعة  و٧٢٨صلهمداين ل» السالم
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بنظام وال يطيعون اوامر من أو حصل اثناء الفتح من قبل الذين ال يلتزمون 
 ..ًقادهتم، متاما كام فعله خالد بن الوليد ببني جذيمة

ً أن يوجد ذلك التمييز والتفضيل للعرب، تيارا :فكان من الطبيعي
ًجارفا من احلب، والتعظيم والتبجيل لذلك الذي كان السبب يف حصوهلم 

تصبح سنته عىل كل ما حصلوا عليه، وأن يصبح رأيه فيهم كالرشع املتبع، و
 .فيهم هي السنة املاضية
ًأن عليا :  أنه قد بلغ من عظمة عمر بن اخلطاب:ويكفي أن نذكر عليه «ّ

عليه «قال حتى منع جنده من صالة الرتاويح، يستطع أن يمل » السالم
 : »السالم
يا أهل اإلسالم، : وتنادى بعض أهل عسكري، ممن يقاتل معي..«

 ولقد خفت أن .ً يف شهر رمضان تطوعا ينهانا عن الصالة.غريت سنة عمر
 .)١(»يثوروا يف ناحية جانب عسكري

ً أهنم سألوه أن ينصب هلم إماما يصيل هبم نافلة شهر :ويف نص آخر

                                     
و  ٤٦ ص٨ج )مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة  و٦٣ ـ ٥٩ ص٨الكايف ج) ١(

 ٢ج)  هنج البالغةمستدرك(مصباح البالغة  و١٩٣ ص٥ج )دار اإلسالميةط (
 ٣٤جبحار األنوار  و٣٩٣ـ  ٣٩٢ ص١جلطربيس لحتجاج اإلو ٦٢ص
اإلمام و ٢١٣ ص٧ججامع أحاديث الشيعة و ٣٨٤ ص٩٣ ج١٧٤ و ١٦٨ص

 ١٠جاحلدائق النارضة و ٧٣٥صلهمداين ل» عليه السالم«عيل بن أيب طالب 
 .١٤١ ص١٣ججواهر الكالم  و٥٢٢ص
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أن ذلك خالف السنة، فرتكوه، واجتمعوا : رمضان، فزجرهم، وعرفهم
فلام رأوه «ألنفسهم، وقدموا بعضهم، فبعث إليهم ولده احلسن ليفرقهم، 

 .)١(»عمراه وا: وا إىل أبواب املسجد، وصاحواتبادر
 .)٢(ولعل أول من صاح بذلك هو قاضيه رشيح

ال  «:الكوفةًوحينام أراد أن يعزل رشحيا عن القضاء، قال له أهل 
ًتعزله، ألنه منصوب من قبل عمر، وقد بايعناك عىل أن ال تغري شيئا قرره 

 .)٣(»أبو بكر وعمر
. ا له هبذا الرشط، وقبله منهم أهنم قد رصحو:وليس معنى هذا

أن هذا األمر كان هو : بل املقصود..  أن يفعل ذلك» السالمعليه«فحاشاه 
ولو عقلوا أنه سوف ال يفعل ذلك ملا . املرتكز يف نفوسهم عند بيعتهم له

 .بايعوه

                                     
 والرصاط ٢٦٩ ص١ وج٢٨٣ ص١٢جرشح هنج البالغة للمعتزيل : راجع) ١(

 و ٧ ص ٣١ج وبحار األنوار ٥٨ ص٤ وتلخيص الشايف ج٢٦ ص٣املستقيم ج
 ٢٢٠ ص٤جمامة الشايف يف اإل و٢٨٤ ص٨ج) ط قديم( و ١٨١ ص٣٤ وج٨
إحقاق احلق  و٥٦٢صلشريازي لكتاب األربعني  و٣٤٧صتقريب املعارف و
 .٢٤٧ص) األصل(

 .٦٧ ص٥جاموس الرجال وق ٨٣ ص٢لاممقاين جتنقيح املقال ل) ٢(

 ٢ جلاممقاينلتنقيح املقال : وراجع ٦٤صمجاع كشف القناع عن حجية اإل )٣(
 .٦٧ ص٥ج وقاموس الرجال ٨٣ص
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 مل يرض يف الشورى بأن يتعهد هلم » السالمعليه« أنه :ومن املعلوم
ر، رغم حماولتهم ذلك، وارص عىل اإلقتصار عىل بالعمل بسنة أيب بكر وعم

 ..كتاب اهللا، وسنة رسوله
وليس . )١(كام أن يزيد بن املهلب قد وعد الناس بالعمل بسنة العمرين

 !!»صىل اهللا عليه وآله«ّسنة النبي ب
طلحة والزبري، الذين قاتال أمري ل» عليه السالم«وقد قال أمري املؤمنني 

  : بأهل البرصة العراقيني»عليه السالم«املؤمنني 
 !ما الذي كرهتام من أمري، ونقمتام من تأمريي، ورأيتام من خاليف؟..«
 .)٢(».. خالفك عمر بن اخلطاب، وأئمتنا، وحقنا يف الفيء إلخ:قاال

 .)٣(»أعطنا سنة العمرين «:ونادى أصحاب اجلمل بأمري املؤمنني قائلني
                                     

 ٥ جاألمم وامللوكتاريخ :  وراجع١٨٨ ص٣حمارضات الراغب املجلد الثاين جزء) ١(
 .٢٢٢ ص٨بن أعثم جالكتاب الفتوح و ٧٦ ص٥جالكامل يف التاريخ  و٣٣٦ص

فضائل أمري و ٤١ ص٧ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و١١٣عيار واملوازنة صامل) ٢(
) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة و ٩٤صلكويف ل» عليه السالم«املؤمنني 

 ٧٢صبن شدقم املدين الاجلمل  و٧٣٢صلطويس لاألمايل  و٢٨٠ ص٢ج
 .٣٠ و ٢١ص ٣٢جبحار األنوار و

 ٥٩ ص٨ج الكايف : وراجع١٤٤ ص١ج) ط دار هنضة مرص(الكامل للمربد  )٣(
 ٣٤٣ ص٣ج والكامل يف التاريخ ٢٦٩ص ١جالبالغة للمعتزيل ورشح هنج 

  =  ٢ج )وديـبتحقيق املحم(راف ـ وأنساب األش٢٠٧صار الطوال ـخبواأل
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 .م أو تأتونا بمثل عمرلسنا متابعيك «:وقال اخلوارج لقيس بن سعد
 .»رض مثل عمر، إال أن يكون صاحبنااأل واهللا، ما نعلم عىل :فقال

ما نعلمه فينا غري صاحبنا، فهل تعلمونه  «:وحسب نص الطربي
 .)١(!؟»فيكم

هم، وهو زيد بن حصني، بقبول ئوحينام أراد اخلوارج إقناع بعض زعام
 سيدنا وشيخنا، وعامل عمر أنت«: الوالية عليهم، اجتمعوا إليه، وقالوا له

 .)٢(»..ّبن اخلطاب عىل الكوفة، تول إلخ
 قد ختىل عن فكرة مهامجة املدينة، ملا أن :كام أن نجدة بن عامر احلروري

ًأخرب بلبس عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب السالح، تأهبا لقتاله مع أهل «
بن اخلطاب ه عمر املدينة، ذلك أن نجدة، وسائر اخلوارج، كانوا يوقرون أبا

ًتوقريا شديدا ً. 
وقد اختاره نجدة لإلجابة عىل مسائله، فكتب إليه نجدة يسأله عن 

                                     
 ٦جلنحاس لمعاين القرآن و ٨٣ ص٢ج وتنقيح املقال ٣٧١ ـ ٣٧٠ص= 
 .٣١٢ ص٣ج لزركيشلالربهان  و١٠٣ ص٥جتفسري السمعاين  و٣٦٢ص

 والكامل البن األثري ٦٢ ص٤ وتاريخ األمم وامللوك ج٢٠٧األخبار الطوال ص) ١(
 ٣٧١ و ٣٧٠ ص٢ ج)بتحقيق املحمودي ( وأنساب األرشاف٣٤٣ ص٣ج

رشح إحقاق احلق  و٨٣ ص٢جالغدير  و١٤٣ ص٧وهبج الصباغة ج
 .٥٣٣ ص٣٢ج )امللحقات(

 .٧١ واخلوارج والشيعة ص٢٩٥ ص٢الثقات ج) ٢(
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ا كانت أسئلة عويصة، فرتك اإلجابة عنها إىل ابن ه لكن،أشياء يف الفقه
 .)١(»عباس

عليه « أن ابن عباس، قد أشار عىل أمري املؤمنني :ًويذكرون أيضا
فإن عمر بن «: هاحتج لذلك بقولبإبقاء معاوية عىل الشام، و» السالم

 .)٢(»اخلطاب واله الشام يف خالفته
اخلليفة الثالث عثامن بن » عليه السالم«وحينام عاتب أمري املؤمنني 

أنكرت عيل استعامل «: عفان، يف أمر تويل معاوية للشام، قال له عثامن
 !؟أن عمر استعمله: معاوية، وأنت تعلم

اهللا، أال تعلم أن معاوية كان أطوع  نشدتك :»عليه السالم«قال عيل 
ًإن عمر كان إذا استعمل عامال وطأ عىل صامخه ! ؟لعمر من يرفأ غالمه

 .)٣(»..إلخ
ّ يول عمر املغرية بن شعبة، وليس ملأ«:  إن عثامن قال له:ويف نص آخر

 هناك؟
 . نعم:قال

                                     
 ٦٠ص) دار اجلليل ـ ط  عبد الرمحن بدوي.رمجة دت( و ٧١اخلوارج والشيعة ص) ١(

 .٣٨٧ ص٣ج مواقف الشيعة :وراجع

 ٣٥٩ ص١ج )ط دار احلديث(  و٤٩ص) ط أوىل(الفصول املهمة البن الصباغ ) ٢(
 .٦٢٩ ص٨ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق و

 .٢٤ ص٩رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ٣(
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 !؟ّ أومل يول معاوية:قال
ًخوفا وطاعة لعمر من إن معاوية كان أشد : »عليه السالم« عيل :قال

 .)١(»..وهو اآلن يبتز األمور دونك إلخ. يرفأ
 وقد احتج معاوية نفسه عىل صعصعة وأصحابه بنصب عمر له، ..هذا
 .)٢(فلرياجع

ًوملا خرجت اخلوارج من الكوفة، أتى عليا أصحابه، وشيعته، فبايعوه، 
سنة نحن أولياء من واليت، وأعداء من عاديت، فرشط هلم فيه : وقالوا
 .»وآلهصىل اهللا عليه «ّالنبي 

فجاءه ربيعة بن أيب شداد اخلثعمي، وكان شهد معه اجلمل، وصفني، 
 .بايع عىل كتاب اهللا، وسنة رسوله: ومعه راية خثعم، فقال له

 .. عىل سنة أيب بكر، وعمر:فقال ربيعة
 ويلك، لو أن أبا بكر وعمر عمال بغري :»عليه السالم«فقال له عيل 

                                     
 وتاريخ األمم  ١٥٢ ص٣ جيف التاريخ والكامل ٦٠ ص٥جأنساب األرشاف ) ١(

 والغدير ١٤٣ ص٢ قسم ٢ والعرب وديوان املبتدأ واخلرب ج٣٧٧ ص٣وامللوك ج
، والنصائح الكافية ١٦٨ وعن تاريخ أيب الفداء ص، عنهم١٦٠ من ٩ج

 .٢٦٥ ص٩رشح هنج البالغة للمعتزيل ج و١٧٤ص

 والغدير ١٤٣ ص٣بن األثري ج والكامل ال٣١٦ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ٢(
العرب  وعن ١٦٠ ـ ١٥٨ ص١رشح هنج البالغة للمعتزيل ج:  عن٣٥ ص٩ج

 .١٦٨ ص١ وعن تاريخ أيب الفداء ج٣٨٩ ـ ٣٨٧ ص٢ جوديوان املبتدأ واخلرب
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 ..، وسنة رسوله، مل يكونا عىل يشء من احلقكتاب اهللا
 .فبايعه ربيعة

 أما واهللا، لكأين بك، وقد نفرت :، فقال»عليه السالم«ونظر إليه عيل 
 ..مع هذه اخلوارج، فقتلت، وكأين بك، وقد وطأتك اخليل بحوافرها

 . فقتل يوم النهر
 وشدخت ً فرأيته يوم النهروان قتيال، قد وطأت اخليل وجهه،:قال قبيصة
 . رأسه، ومثلت به

 هللا در أيب احلسن، ما حرك شفتيه قط بيشء :فذكرت قول عيل، فقلت
 .)١(إال كان كذلك

فيام يرتبط » عليه السالم«وقال األشعث بن قيس ألمري املؤمنني 
وهذا أبو موسى األشعري، وافد أهل .. « :بإرسال أيب موسى للتحكيم

، وصاحب مغانم أيب بكر، وعامل »وآلهصىل اهللا عليه «اليمن إىل رسول اهللا 
 .)٢(»..عمر بن اخلطاب

                                     
حتقيق (و  ١٢٦ ص١ج )حتقيق الزيني(و  ١٤٦ ص١اإلمامة والسياسة ج) ١(

 وهبج الصباغة ٥٦ ص٤وك جتاريخ األمم واملل: اجعور ١٦٧ ص١ج )الشريي
 .٣٦٥ ص٢جهنج السعادة  و٣٣٧ ص٣ والكامل البن األثري ج١٧٩ ص٧ج

 )حتقيق الزيني(  و١١٣ ص١ج )حتقيق الزيني(  و١٣٠ ص١اإلمامة والسياسة ج) ٢(
 .١٤٩ ص١ج
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  :غري العرب هم روّاد العلم والثقافة
ّورغم أن السياسة األموية القاسية جتاه غري العرب، والتي مل تكن إال 
ًاستمرارا لسياسة اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب قد أرهقت غري العرب، 

فإن هؤالء الناس قد .. الرشعيةوحرمتهم من أبسط احلقوق اإلنسانية و
اجتهوا نحو ما هو أهم ونفعه أعم، فحصلوا عىل املجد والرفعة عن طريق 
العلم واملعرفة، واقبلوا عىل اإلسالم، وعىل النهل من معني معارفه، وآدابه، 

 .والغوص يف بحار علومه وحقائقه بصورة مثرية ومذهلة
ء اإلسالم، ودعاته،  علامء األمة، وقراحتى أصبحوا يف مدة وجيزة

 :نذكر هنا النصوص التاليةوللتدليل عىل ذلك 
  : قال أبو هالل العسكري عن احلجاج ـ١
. وهو أول من نقش عىل يد كل رجل اسم قريته، ورده إليها..«

 ..وأخرج املوايل من بني العرب
 أن أكثر القراء، والفقهاء، كانوا :وكان الذي دعاه إىل ذلك :إىل أن قال

 . وايلمن امل
ّوكانوا جل من خرج عليه مع ابن األشعث، فأراد أن يزيلهم من 

 . موضع الفصاحة واألدب، وخيلطهم بأهل القرى، فيخمل ذكرهم
 ابن وكان سعيد بن جبري منهم، وكان عبد رجل من بني أسد، اشرتاه

 بن كسري، أما قدمت ييا شق: حلجاج، قالإىل ا به العاص، فأعتقه، فلام أيت
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 .)٢(»..إلخ! ؟ً عريب، فجعلتك إماما)١(]إال[وما يؤم هبا الكوفة، 
 :  روى احلاكم بسنده عن الزهري، قال ـ٢
 !؟ من أين قدمت يا زهري: يل فقال،قدمت عىل عبد امللك بن مروان«
 . من مكة:قلت
 !؟ فمن خلفت هبا يسود أهلها:قال
 . عطاء بن أيب رباح:قلت
 !؟ فمن العرب أم من املوايل:قال
 . من املوايل:قلت :قال
 !؟ وبم سادهم:قال
 . بالديانة والرواية:قلت
 . إن أهل الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا:قال
 !؟ فمن يسود أهل اليمن:قال
 . طاووس بن كيسان: قلت:لقا

                                     
لكنها موجودة يف شذرات الذهب ويف ، هذه الكلمة ساقطة من كتاب األوائل) ١(

 .٣٧٣ ص٢وفيات األعيان ج

   ـ٤١٦ ص٣العقد الفريد ج:  وراجع٦٢ و ٦١ ص٢األوائل للعسكري ج) ٢(
. ومل يذكر يف العقد قصة سعيد بن جبري. ١٠٩ ص١، وشذرات الذهب ج٤١٧

 .٣٧٣ ص٢وهي يف وفيات األعيان ج
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 !؟ فمن العرب أم من املوايل:قال
 . قلت من املوايل:قال
 !؟وبم سادهم :قال
 . بام سادهم به عطاء:قلت
 .نه لينبغي إ:قال
 !؟ فمن يسود أهل مرص:قال
 . يزيد بن أيب حبيب: قلت:قال
 !؟ فمن العرب أم من املوايل:قال
 . من املوايل: قلت:قال
 !؟ فمن يسود أهل الشام:قال
 . مكحول: قلت:قال
 !؟ فمن العرب أم من املوايل:قال
  . أعتقته امرأة من هذيل، عبد نويب، من املوايل: قلت:قال
 .ود أهل اجلزيرة فمن يس:قال
 . ميمون بن مهران:قلت
 !؟ فمن العرب أم من املوايل:قال
 . من املوايل: قلت:قال
 !؟ فمن يسود أهل خراسان:قال
 . الضحاك بن مزاحم: قلت:قال
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 !؟ فمن العرب أو من املوايل:قال
 . من املوايل: قلت:قال
 !؟ فمن يسود أهل البرصة:قال
 . احلسن بن أيب احلسن: قلت:قال
 !؟ فمن العرب أم من املوايل:لقا
 . من املوايل: قلت:قال
 !؟ فمن يسود أهل الكوفة:قال
 . إبراهيم النخعي: قلت:قال
 . فمن العرب أم من املوايل:قال
 . من العرب: قلت:قال
 ، ليسودن املوايل عىل العرب، فرجت عني واهللا، ويلك يا زهري:قال

 !. والعرب حتتها،حتى خيطب هلا عىل املنابر
 ، من حفظه ساد، ودينه، هو أمر اهللاً إذا، يا أمري املؤمنني: قلت:قال

 .)١(ومن ضيعه سقط
 :  وعن العباس بن مصعب، قال ـ٣

                                     
 ٨ وج٦٢ ص١جحتفة األحوذي  و١٩٩ ـ ١٩٨صللحاكم معرفة علوم احلديث ) ١(

 ٣٩٣ ص٤٠جينة دمشق تاريخ مد و٢٢٤صمقدمة ابن الصالح  و٢١٦ص
 .٨٥ ص٥جسري أعالم النبالء  و٨١ ص٢٠جهتذيب الكامل  و٣٠٤ ص٥٦وج
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ّالد العبيد، ما منهم أحد إال وهو إمام خرج من مرو أربعة من أو
 :عرصه

 .عبد اهللا بن املبارك، ومبارك عبد
 .وميمون عبد. براهيم بن ميمون الصائغإو

 .وواقد عبد.  بن واقدواحلسني
 .)١( وميمون عبد،وأبو محزة، حممد بن ميمون السكري

ثم ذكر احلاكم مجاعة من كبار التابعني وأئمة املسلمني، كلهم من 
معرفة علوم احلديث :  فمن أراد اإلطالع عىل ذلك، فلرياجع كتابه،املوايل

 .٢٠٠ ـ ١٩٩ص 
من : مروان، فقال بن لك ودخل حممد بن أيب علقمة عىل عبد امل ـ٤

 !؟ةسيد الناس بالبرص
 . احلسن:قال
 ! موىل، أو عريب؟:قال
 . موىل:قال
 !. ثكلتك أمك، موىل ساد العرب؟:قال
 . نعم:قال
 ! بم؟:قال

                                     
 .٥١٥ ص٣جلسمعاين لاألنساب و١٩٩معرفة علوم احلديث ص) ١(
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 استغنى عام يف أيدينا من الدنيا، وافتقرنا إىل ما عنده من العلم :قال
 .)١(..إلخ

 شديد ،ًكان ديانا و،قال يل عيسى بن موسى: قال ابن أيب ليىل و ـ٥
 !؟ من كان فقيه البرصة:العصبية
 . احلسن بن احلسن:قلت
 !؟ ثم من:قال
 . حممد بن سريين:قلت
 !؟ فام مها:قال
 . موليان:قلت
 !؟ فمن كان فقيه مكة:قال
 .يسار وسليامن بن ، وسعيد بن جبري، وجماهد، عطاء بن رباح:قلت
 !؟ فام هؤالء:قال
 . موايل:قلت
 !؟هاء املدينة فمن كان فق:قال
 . ونافع بن أيب نجيح، وحممد بن املنكدر، زيد بن أسلم:قلت
 !؟ فام هؤالء:قال
 . موايل:قلت

                                     
 .٨١١ ص١ربيع األبرار ج) ١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !؟ فمن كان أفقه أهل قباء:فتغري لونه ثم قال
 . وابن أيب الزناد، ربيعة الرأي:قلت
 !؟ فام كانا:قال
 . من املوايل:قلت

 !؟ فمن كان فقيه اليمن:فاربد وجهه، ثم قال
 .اووس، وابنه، ومهام بن منبه ط:قلت
 !؟ فام هؤالء:قال
 . من املوايل:قلت

 !؟ فمن فقيه خراسان:ًفانتفخت أوداجه، وانتصب قاعدا، ثم قال
 . عطاء بن عبد اهللا اخلراساين:قلت
 ! فام كان عطاء هذا؟:قال
 . موىل:قلت

ًفازداد وجهه تربدا، واسود اسودادا، حتى خفته، ثم قال   فمن كان:ً
 !شام؟فقيه ال
 . مكحول:قلت
 . فام مكحول هذا:قال
 . موىل:قالت

ًفازداد تغيظا وحنقا، ثم قال  !؟ فمن كان فقيه اجلزيرة:ً
 . ميمون بن مهران:قلت
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 !؟ فام كان:قال
 . موىل:قلت
 !؟فمن كان فقيه الكوفة:  فتنفس الصعداء، ثم قال:قال
 . سليامن وعامر بن أيب،بةتي احلكم بن ع:اهللا لوال خوفه لقلتوف :قال

 . والشعبي،إبراهيم: فقلت؛ ولكن رأيت فيه الرش
 !؟ فام كانا:قال
 . عربيان:قلت
 .)١(وسكن جأشه . اهللا أكرب:قال
عبد اهللا بن : ملا مات العبادلة:  بن أسلمد وقال عبد الرمحان بن زي ـ٦

عباس، وعبد اهللا بن عمر، وعبد اهللا بن الزبري، وعبد اهللا بن عمرو بن 
 :الفقه يف مجيع البلدان إىل املوايلالعاص، صار 
 . عطاء:فقيه مكة
 . طاووس:وفقيه اليمن
 . حييى بن أيب كثري:وفقيه الياممة
 . احلسن البرصي:وفقيه البرصة

 . إبراهيم النخعي:فقيه الكوفةو
 . مكحول:وفقيه الشام

                                     
 .٤١٦ و ٤١٥ ص٣العقد الفريد ج) ١(
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 . عطاء اخلراساين:وفقيه خراسان
ّ سعيد بن املسيب :مدافعإال املدينة، فإن اهللا حرسها بقريش، فقيه غري 

 .)١(..إلخ
ًبراهيم النخعي يف مجلة املوايل ال يصح، فإنه كان عربيا من إولكن ذكر 
 .النخع من مذحج

 ملاذا كانت احلراسة بقريش :ساءل هنا، فنقولوقد جيوز لنا أن نت
 مع أن مكة أرشف منها وأقدس، ألن فيها الكعبة !؟خلصوص املدينة

 وأصل !؟ فلامذا مل حيرسها اهللا بقريش.، وبيت اهللاملرشفة، قبلة املسلمني
 .قريش منها

 . كام يف معجم البلدان، خصها:ولعل األصح
كام أننا نرى أن لنا احلق يف تسجيل حتفظ فيام يرتبط بنسبة الفقاهة إىل 

 .هم، وملناقشة هذا األمر موضع آخرامؤأكثر العبادلة، الذين ذكرت أس
أما العلم، فهم فرسانه، ف«: ان وقال ياقوت عن أهل خراس ـ٧

حممد بن اسامعيل البخاري :  ومن أين لغريهم مثل.وساداته، وأعيانه
 .)٢(»..إلخ

                                     
تاريخ مدينة  و٣٥٤ ص٢ ومعجم البلدان ج١٠٣ ص١ب جشذرات الذه) ١(

 ٢٥٠ ص٧جأعيان الشيعة :  وراجع٢١٤ ص٦٠وج ٤٢٦ص ٤٠جدمشق 
 .٢٢٥صمقدمة ابن الصالح  و٦٣ ص١جحتفة األحوذي و

 .٣٥٣ ص٢معجم البلدان ج) ٢(
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أن محلة العلم يف اإلسالم أكثرهم : وملا تكلم ابن خلدون يف فصل « ـ٨
 .)١(»..من العجم، من مقدمة العرب إلخ

مية أكثرهم أن محلة العلم يف امللة اإلسال: من الغريب الواقع «:قال
، إال يف القليل )٢(العجم، ال من العلوم الرشعية، وال من العلوم العقلية

وإن كان منهم العريب يف نسبته، فهو أعجمي يف لغته، ومرباه، . النادر
 .»..ومشيخته، مع أن امللة عربية، وصاحب رشيعتها عريب

وينه ومل يقم بحفظ العلم وتد.. «:إىل أن قال بعد ذكره أمثلة عىل ذلك
لو تعلق العلم : »وآلهصىل اهللا عليه «وظهر مصداق قوله .  األعاجمإال

 .)٣(»..له قوم من أهل فارس إلخبأكناف السامء لنا
 :  وقال الزخمرشي ـ٩

 .ّ سألني سعيد بن املسيب عن أخوايل:قال قريش
 . أمي فتاة:فقلت

فنقصت يف عينه، فأمهلت حتى دخل عليه سامل بن عبد اهللا بن عمر، 
 !من أمه؟: فقلت
 . فتاة:قال

                                     
 .٢٩ ص١جلرازي لاملحصول  و٣١٨ ص٢الرتاتيب اإلدارية ج) ١(

 من العلوم الرشعية، أو من العلوم العقلية، كام جرى عليه ابن  أكان سواء:أي) ٢(
 .رياتهخلدون يف تعب

 .٥٤٥ ـ ٥٤٣مقدمة ابن خلدون ص: راجع) ٣(
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 ! من أمه؟:ثم دخل القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق، فقلت
 . فتاة:قال

 ! من أمه؟:ثم دخل عيل بن احلسني، فقلت
 . فتاة:قال

! أفام يل هبؤالء أسوة؟!!  رأيتني نقصت يف عينك، ألين ابن فتاة:ثم قلت
 .)١(فجللت يف عينه
ن سعيد بموقف زيد بن عيل  ويذكرنا موقف هذا القريش م ـ١٠

 :من هشام بن عبد اهللا امللك، حينام قال له هشام» رضوان اهللا تعاىل عليه«
 . أنك تطلب اخلالفة، ولست هلا بأهل:بلغني
 ! ومل؟:قال
 . ألنك ابن أمة:قال
 وقد أخرج اهللا من . فقد كان إسامعيل ابن أمة، وإسحاق ابن حرة:قال

 ..ولد إسامعيل سيد ولد آدم
  :ية هذه النصوصأهم

 الذين هم أهنا تتحدث عن العلامء: واملراقب هلذه النصوص يالحظ
يلتزمون بنفس اخلط السيايس واإلعتقادي، والفقهي الذي يلتزم به احلكام، 
أي أن املوايل قد سيطروا عىل فكر غري الشيعة، وأصبحوا علامء ذلك اخلط، 

                                     
 .٢٦٨ ص٣جبن خلكان الوفيات األعيان  و٣١ ص٣ربيع األبرار ج) ١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًكون هذا أشد إيالما وال بد أن ي.. وحكامؤه، ومراجعه يف الفقه والدين
 . لقلوب رواد السياسة العمرية جتاه غري العرب

النسبة لغري الشيعة، فإن النبوغ والتميز فيهم ال يقترص عىل طائفة بأما 
دون طائفة، وال خيتص بفريق دون فريق، بل يمتد ويتسع ويستوعب كل 

ال  وسار عىل هنجه وهذه ميزة يف هذا اخلط »عليه السالم«من تشيع لعيل 
ًجتدها فيام عداه حتى لو كان يتخذ اإلسالم دينا، وجيعله له شعارا ً. 

  :واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.. غري العرب
ًالعرب كانوا أكثر التزاما جلانب احلق، غري  أن :ًاوقد رأينا أيض.. هذا

ًوأشد حتريا واجتهادا، والتزاما بالرشع وأحكامه، وقد تقدم كيف أن  ً ً
ً وهم ليسوا من العرب ـ يثورون ضد ابن الزبري، انتصارا البن السودان ـ

رباح، فلام سأله ابن عمر عن : احلنفية، وكان فيهم غالم البن عمر، اسمه
 .الذي دعاه للخروج مع الثائرين

 .)١(»..واهللا، إنا خرجنا لنردكم عن باطلكم إىل حقنا.. «:قال
 
 
 
 

                                     
 .٢٩٥ ص٣ ج)بتحقيق املحمودي(أنساب األرشاف ) ١(
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  :الفهارس
 
   ـ الفهرس اإلمجايل١           

   ـ الفهرس التفصيلي٢          
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  ب وفتوحات يف عهد عمرحرو :لباب السادسا
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   ..أسئلة ملك الروم :الفصل التاسع
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  ٢٢........................................................:×جواب أمري املؤمنني 

  ٢٣.........................................................:حكم اهللا أم حكم اجلاهلية

  ٢٣...........................................................: جييب×لو غري عيل 

  ٢٤................................................................:تفسري دق الناقوس

  ٢٦.............................................................!:ملاذا أسلم النرصاين؟

  ٢٧..............................................................:األسئلة ختتلف وتتفق

  ٢٧...........................................................:رسالة واحدة أم رسالتان

  ٢٨......................................................................:أول من ارتد

  ٢٨.....................................................!:احلارث، أم جبلة ابن األهيم؟



  ١٣ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٣٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ..من أسئلة أهل الكتاب :الفصل العارش

  ٣٣.................................................................:نرصاين يسأل عمر

  ٣٥.......................................................:اسئلة هيودي من أهل املدينة

  ٤٠........................................................:نجران وأسقف ×عيل 

  ٤٣..................................................:ِّ يكذب كعب األحبار×عيل 

  ٤٧....................................................: جيدد تكذيب كعب×عيل 

  ٥٢...................................................:اليهود يناظرون عمر بن اخلطاب

  حروب وفتوحات يف عهد عمر :لباب السادسا

   ..حدث وموقف..  وعمر×عيل  :لفصل األولا

  ٦٥.............................................................:عمر خياف من الثعبان

  ٧٠............................................................:املعجزات، والكرامات

  ٧١.........................................................:واخلطوط احلمر.. العتاب

  ٧٢...................................................................:الثعبان: القوس

  ٧٤................................................................:ًت حقا هو يلوترك

  ٧٥.....................................................!: بالثعبان؟×ما شأن عيل 

  ٧٥.............................................................:عمر يستجيب ويعتذر

  ٧٦....................................................................:ألنه ذكر شيعته

  ٧٦...................................................................:إربع عىل ظلعك



  ٣٥٧                                                                                            ..الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧٧....................................................................!!نك هلا هنا؟وإ

  ٧٨...............................................................!:من أين علم باملال؟

  ٧٩.................................................................:عمر يطمع بسلامن

  ٧٩..........................................................:×معرفة سلامن بعيل 

  ٧٩.....................................................: يصحح، ويوضح×عيل 

  ٨١.........................................: تنسب لعمر بن اخلطاب×خطبة لعيل 

  ٨٤............................:’ ما نيس أن يسأل عنه النبي ×ًيسأل عليا 

  ٨٦.....................................................................:الذوق السليم

  ٨٧......................................................................:اعتدال املزاج

  ٩١..................................................................!:من هو السفلة؟

  ٩٣..........................................................:قرب هيودا، ودانيال، وهود

  ×املسري إىل القادسية يف مشورة عيل  :الفصل الثاين
  ٩٩................................................: يف فتح القادسية×مشورة عيل 

  ١٠٠...................................................:يظهر املوافقة، ويضمر خالفها

  ١٠١......................................................:البالذري يعكس األحداث

  ١٠٢...................................................................:روايات سيف

  ١٠٢...........................................................!:إستشارة العامة ملاذا؟

  ١٠٣.................................................:املشري بإرسال سعد إىل القادسية

  ١٠٤............................................:قاص يشري بسعد بن أيب و×عيل 



  ١٣ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٣٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٠٥......................................................:مشورة املهاجرين واألنصار

  ١٠٦..............................................................:×مشورة عيل 

  ١٠٧........................................................:منزلة سعد بن أيب وقاص

  ١١١................................................: عىل املدينة×استخالف عيل 

  ١١٣............................................: حرب الفرس×إقرتاح تويل عيل 

  ١١٧..................................................:×اقرتاح عثامن إرسال عيل 

  ١١٨...............................................................:ًعطفا عىل ما سبق

   واملسري إىل القدس×عيل  :الفصل الثالث

  ١٢٣.........................................: يف حرب الروم×ًعمر يستشري عليا 

  ١٢٨...................................................!:هل ثمة خلط بني األحداث؟

  ١٣٠............................................................!:أين هي رغبة عمر؟

  ١٣١.....................................................:×مضامني مشورة عيل 

  ١٣٣..........................................................:العباس يعسكر بالناس

  ١٣٤......................................................:ت العباس وظهور الرشمو

  ١٣٥...............................................!:ملاذا يريد النصارى حضور عمر؟

  ١٣٦..................................................: يف غزو الروم×ما قاله عيل 

  ١٣٧................................................: عىل املدينة×استخالف عيل 

  ١٣٩.......................................................................:أمني األمة

  ١٤٦..............................................................:×مشورة عيل 



  ٣٥٩                                                                                            ..الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   واملسري إىل هناوند×عيل  :الفصل الرابع

  ١٤٩...................................................: يشري يف أمر هناوند×عيل 

  ١٥٠...................................................................:نص ابن أعثم

  ١٥٧....................................................................:نص الطربي

  ١٦٢...................................................................:الرعب القاتل

  ١٦٢..........................................................:اهللا إختار عمر للخالفة

  ١٦٣...................................................................:يا أمري املؤمنني

  ١٦٤......................................................!:يف القادسية، أم يف هناوند؟

  ١٦٤.....................................................:فرسخطورة املسري حلرب ال

  ١٦٥........................................................:أصلهم نار احلرب دونك

  ١٦٦......................................................................:رأي عثامن

  ١٦٧...............................................................!!:تشابه األحداث

  ١٦٧...................................................................:كثرة املشريين

  ١٦٩...............................................................:مرِّمكان القيم باأل

  ١٧٠..........................................:×عنارص القوة يف كالم اإلمام عيل 

  ١٧١.............................................................:العرب يف عهد عمر

  ١٧١...................................................................:السؤال املحري

  ١٧٣....................................................!:ِّمن املشري بالنعامن بن مقرن؟

  ١٧٤..................................................: يف الفتوحات×شيعة عيل 



  ١٣ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٣٦٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٧٥........................................................:جند اهللا الذي أمده وأعده

  ١٧٨..............................................................:سلبيات الفتوحات

  ١٧٩......................................................:خيار الصحابة رضوا بعمر

  ١٨٠..........................................................:ورة عثامنعمر يفند مش

  ١٨٠.........................................................: لعمر×مدائح عيل 

  ١٨١..................................................:الرعدة والنفضة والرأي املكنون

  ١٨٣..................................................:إختالف هيدف إىل متييع احلقيقة

  ١٨٤........................................................:العباس ينتقد الرأي لعمر

   ..وبساط كرسى.. ذو الرقعتني :الفصل اخلامس

  ١٨٧.............................................................:ورع عمر يف األموال

  ١٩٥..........................................:عففت فعفت الرعية:  لعمر×عيل 

  ١٩٦.....................................................................:ذو الرقعتني

  ١٩٧.....................................................................:برش الوارث

  ١٩٩......................................................:×الرفاهية يف عهد عيل 

  ٢٠٢..............................................................:عمر حيبس األموال

  ٢٠٤......................................................................:حيل الكعبة

  ٢٠٥...............................................................:التاريخ يعيد نفسه

  ٢٠٨...............................................:كاملال الكثرياملال القليل لصاحبه، 

  ٢١١.....................................................!:ملاذا هند دون ذي الرقعتني؟



  ٣٦١                                                                                            ..الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢١٤...................................................................:بساط كرسى

   ..من سياسات عمر :الباب السابع

   ..الدواوين يف عهد عمر :الفصل األول

  ٢٢١....................................................: وتدوين الدواوين×عيل 

  ٢٢٣..............................................................:تفاصيل ديوان عمر

  ٢٢٦............................................................:املعيار يف هذا الديوان

  ٢٢٩..................................................:سواد العراق يفء، وليس غنيمة

  ٢٣٣.............................................:منع بني هاشم من سهم ذوي القربى

  ٢٣٥.........................................................:منع بني هاشم من الفيء

  ٢٣٥.......................................................:منع بني هاشم من اخلمس

   ..الدفاع عن السنة النبوية :الفصل الثاين

  ٢٣٩................................................:بداية وتوطئة:  والسنة×عيل 

  ٢٤٣.....................................................:املنع من احلديث ومن تدوينه

  ٢٤٨.....................................................!:ومن البديل؟! ملن الفتوى؟

  ٢٤٨.................................................................:ًمن البدائل أيضا

  ٢٥٠......................................................................:آثار ونتائج

  ٢٥٣...........................................................!:ملاذا هذه السياسات؟

  ٢٥٧..........................................................:ذا يقول ما×وعيل 



  ١٣ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٣٦٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٥٩.................................................:ً أكثر الصحابة حديثا×عيل 

  ٢٦٢....................................................................:حماولة فاشلة

  ٢٦٣.................................................:×ًال يقطعون أمرا دون عيل 

   ..دفاع عن التاريخ اهلجري :الفصل الثالث

  ٢٧٣..............................................: ووضع التاريخ اهلجري× عيل

  ٢٧٨....................................................................:الرأي األمثل

  ٢٧٨.............................................................!:من املشري بمحرم؟

  ٢٨١.....................................................................:ما فعله عمر

  سياسات عمر يف التمييز العنرصي :الفصل الرابع

  ٢٨٥..........................................................................:ةبـدايـ

  ٢٨٥.....................................................:سياسة عمر جتاه غري العرب

  ٢٨٩..........................................................:سليم بن قيس يتحدث

  ٢٩٢....................................................:احلبل الذي طوله مخسة أشبار

  ٢٩٣.......................................................:سياسات عمر جتاه العرب

  ٢٩٧........................................................!ملاذا؟: خدمة اخلليفة بعده

  ٢٩٨.................................................:العرب لن تقتل عمر بن اخلطاب

  ٢٩٨..........................................................:الرافد األول واألساس

  ٣٠١.................................................................:هناك سبب آخر



  ٣٦٣                                                                                            ..الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سياسات ونتائج:  والتمييز العنرصي×ىل ع :الفصل اخلامس

  ٣١١.................................................: ومرتكزاهتا×سياسات عيل 

  ٣١٤.................................................................:املعيار الصحيح

  ٣١٦.........................................:×مفردات عملية من سياسات عيل 

  ٣٢٢.................................................: تسري عىل هنجه×ذرية عيل 

  ٣٢٥...........................................................:سلبيات سياسة العدل

  ٣٢٧..............................................................:×سياسة عيل 

  ٣٢٩...................................................................:وإبتالء.. وفاء

  ٣٣٠..............................................................:سلبيات الفتوحات

  ٣٣٨...............................................:ّغري العرب هم رواد العلم والثقافة

  ٣٤٨.............................................................:أمهية هذه النصوص

  ٣٤٩.................................:واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.. غري العرب

   :الفهارس

  ٣٥٣....................................................... ـ الفهرس اإلمجايل١           

  ٣٥٥......................................................س التفصييل ـ الفهر٢           

 
 


