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  : وزواج عمر بعاتكة×علي 
 ١٢كة بنت زيد يف سنة ت إن عمر بن اخلطاب تزوج عا:ويقولون

 ودعا أصحاب رسول اهللا ، فأومل عليها. وفاة زوجها عبد اهللابعد ،للهجرة
، فاستأذن عمر أن يكلمها، »عليه السالم«، وفيهم عيل »يه وآلهصىل اهللا عل«

 .نعم: فقال
أي يف رثائها  (!؟يا عدية نفسها، أين قولك» عليه السالم«فقال هلا 

 ): لزوجها عبد اهللا
 ًأصفرا فك جلدي ـنـك وال يـعلي   ةــك عيني حزينـفـنـت ال تـيـفآل

 .مل أقل هكذا، وبكت، وعادت إىل حزهنا: فقالت
 .يا أبا احلسن، ما أردت إال إفسادها عيل: فقال له عمر
 .ما دعاك إىل هذا يا أبا حسن، كل النساء يفعلن هذا: أو قال
َيا أهيا الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون﴿: قال اهللا تعاىل: فقال َُ ُ ُ ََّ َْ َ َ َُ َ َ ََ ِ َ ِ َ ُّ َكرب  َ ُ َ

َمقتا عند اهللاَ أن تقولوا ما ال تفع ْ َ َ ََ َ َُ ُ ً َْ َلونِ ُ﴾)٢(»)١(. 

                                     
 . من سورة الصف٣ و ٢اآليتان ) ١(
=  مطبوع( واإلستيعاب ٣٥٧ ص٤ واإلصابة ج١١٨ ص٣لبية جالسرية احل: راجع) ٢(
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 : ونقول
 : يالحظ عىل الرواية املتقدمة ما ييل

يف دينه، وأخالقه، » عليه السالم«ً إهنا تضمنت إهتاما لعيل  ـ١
 . باهتامه بأنه أراد إفساد املرأة عىل زوجها..واستقامته
ّكة كانت قد آلت عىل نفسها أال تتزوج بعد عبد اهللا بن أيب ت إن عا ـ٢

أن سبب ذلك هو أهنا أخذت : بعض النصوصت م، وقد زع)١(بكر
ً، أو أخذت حديقة أو أرضا، مقابل أال )٢(طائفة من مال زوجها عبد اهللا

 .ًتتزوج أحدا بعده
 إنك قد حرمت عليك ما أحل اهللا :فلام مات عبد اهللا أرسل إليها عمر

 . وتزوجي،لك، فردي إىل أهله الذي أخذتيه
 .)٣(ففعلت، فخطبها عمر، فنكحها

                                     
 وأسد الغابة ١٨٧٨ص) ط دار اجليل( و ٣٦٦ و ٣٦٥ ص٤ج) هبامش اإلصابة= 
 ٢٠٣ ص٣ والفائق يف غريب احلديث ج٥٥٣ ص١٦ وكنز العامل ج٤٩٨ ص٥ج

 .٤٠٥ ص١٠وخزانة األدب ج
 ١٠غدير ج وال٢٦ص) ط دار إحياء الرتاث( و ٢٣ ص٨البداية والنهاية ج) ١(

 ٢٦٥ ص٨ والطبقات الكربى البن سعد ج٦٣٣ ص١٣ وكنز العامل ج٣٨ص
 . ٢٢٨ ص٨واإلصابة ج

 . راجع املصادر يف اهلامش السابق) ٢(
= ) ط دار صادر( و ١٩٤ و ١٩٣ ص٨ج) ط ليدن(الطبقات الكربى البن سعد ) ٣(
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من أن عاتكة قد ردت املال إىل أهله، ثم خطبها : ما ذكرته الروايةلكن 
 . عمر، وتزوجها، غري صحيح

أهنا بقيت حمتفظة بتلك األرايض واألموال حتى طالبتها : والصحيح هو
 .عائشة هبا

إن عاتكة بنت زيد كانت حتت عبد اهللا «: فقد روي عن خالد بن سلمة
عض أرضيه عىل أن ال تزوج بعده، بن أيب بكر، وكان حيبها، فجعل هلا ب

 .)١(»ّأن ردي علينا أرضنا: فتزوجها عمر بن اخلطاب، فأرسلت إليها عائشة
 :وكانت عاتكة قد قالت حني مات عبد اهللا بن أيب بكر

 عـليـك وال ينـفـك جلدي أغـربا    ال تـنـفـك نفيس حزينـة)٢(آليـت
 :فتزوجها عمر بن اخلطاب، فقالت عائشة: قال
 عـليـك وال ينـفك جلدي  أصفرا     ال تـنـفـك عيني قريـرة)٣(آليـت

 .)٤(ردي علينا أرضنا

                                     
 ٨ج) ط دار الكتب العلمية( و ٣٥٧ ص٤ واإلصابة ج٢٦٦ و ٢٦٥ص= 
 وكنز ٢٧٩ ص٥ج) مطبوع مع مسند أمحد(خب كنز العامل  ومنت٢٢٨ص

 . ٦٣٣ ص١٣العامل ج
 .٢٦٦ص) ط دار صادر( و ١٩٤ ص٨ج) ط ليدن(الطبقات الكربى البن سعد ) ١(
 .فآليت: الصحيح) ٢(
 .فآليت: الصحيح) ٣(
 .٢٦٦ص) ط دار صادر( و ١٩٤ ص٨ج) ط ليدن(الطبقات الكربى البن سعد ) ٤(
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روى ابن سور، عن عفان بن مسلم، عن محاد بن سلمة، عن عيل  ـ ٣
أن عاتكة بنت زيد كانت حتت عبد اهللا بن أيب بكر، فامت عنها، : بن زيد

عل واشرتط عليها أن ال تزوج بعده، فتبتلت، وجعلت ال تزوج، وج
 .اذكرين هلا: الرجال خيطبوهنا، وجعلت تأبى، فقال عمر لوليها

 . ًفذكره هلا، فأبت عمر أيضا
 .فزوجه إياها. زوجنيها: فقال عمر

فأتاها عمر، فدخل عليها، فعاركها حتى غلبها عىل نفسها، فنكحها، 
ثم خرج من عندها، وتركها ال . أفف هبا. أف، أف، أف: فلام فرغ قال

 .يأتيها
 .)١(أن تعال، فإين سأهتيأ لك: لت إليه موالة هلافأرس

وهذه الرواية عىل جانب كبري من األمهية، فإهنا غري ظاهرة الوجه، 
ًإهتاما خطريا للخليفة الثاين عمر بن اخلطاب بأحد أمرين: حيث تضمنت ً: 

 يف وطء هو الذي أوقع اخلليفةأحكام اهللا، باجلهل الذريع أن إما 
ًاهتام الصحابة بذلك، حيث سكتوا مجيعا عن عمله ويتبع ذلك .. الشبهة

ً إما جهال منهم باحلكم،  ـ»عليه السالم« باستثناء عيل أمري املؤمنني  ـهذا
 .ًوإما مماألة له، خوفا ورهبة منه

                                     
 ٢٦٥ص) ط دار صادر( و ١٩٤ ص٨ج) ط ليدن(بن سعد الطبقات الكربى ال) ١(

) مطبوع هبامش مسند أمحد( ومنتخب كنز العامل ٦٣٣ ص١٣وكنز العامل ج
 .٣٨ ص١٠ والغدير ج٢٧٩ ص٥ج
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وإما أنه كان يعلم باحلكم، وقد أقدم عىل خمالفته، وارتكاب جريمة 
، الذي يتلقى الناس أفعاله  خطري بالنسبة خلليفة ملسلمنياهتاموهذا . الزنى

بالرضا والقبول والتسليم، ويأخذوهنا عنه عىل أهنا موافقة لرشع اهللا تبارك 
ويتبع ذلك إلقاء قدر كبري من اللوم عىل الصحابة الذين سكتوا ومل .. وتعاىل

 ..يعلنوا بالنكري عليه
بأنه : وأما حماولة اإلحياء بسالمة ترصفه هذا من خالل ترصيح الرواية

أمر وليها بأن يزوجه إياها، ففعل فلذلك جاءها عمر فعاركها حتى غلبها 
 ..ًعىل نفسها، فنكحها، فيكون قد فعل ذلك بمن هي زوجته رشعا

بأنه ليس للويل أن يزوج املرأة الثيب : بأهنم قد رصحوا: فيجاب عنه
فهو عقد ولو فعل ذلك، . وال بد يف إذهنا من ترصحيها بالرضا. بدون إذهنا

 .)١(فإن رفضت بطل العقدويل، فض

                                     
حاشية :  وراجع٣٧ حتى ٣٠ ص٤الفقه عىل املذاهب األربعة ج: راجع) ١(

 وبدائع ١٧٠ و ١٦٥ ص١٦ واملجموع للنووي ج٢٢٧ ص٢الدسوقي ج
 وصحيح البخاري ٢٥٣ و ٢٥٢ ص٦ ونيل األوطار ج٢٤٤ ص٢ع جالصنائ

 ٢٠ ص٥ وكتاب األم للشافعي ج١٢٨ ص٢٠ وعمدة القاري ج٦٣ ص٨ج
 ومعرفة السنن واآلثار ٤٥٩ ص٩ واملحىل ج١١٦ و ١١٥ ص٧واجلوهر النقي ج

 و ١٠٠ و ٧٩ ص١٩ والتمهيد ج٤٠٢ و ٣٩٨ ص٥ واإلستذكار ج٢٤١ ص٥ج
 وجممع الزوائد ٧٦ ص١ وفيض القدير ج٢٣٢ والكايف البن عبد الرب ص٣١٨

 .٧ ص١ واجلامع الصغري ج٣٨٦ ص٤ واآلحاد واملثاين ج٢٧٩ ص٤ج
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قبل العقد وبعده، حتى هذا الزواج أن عاتكة قد رفضت : واملفروض
فكيف يمكن . لقد اضطر عمر إىل العراك معها حتى غلبها عىل نفسها

 !؟تصحيح هذا العقد، أو احلكم بمرشوعية هذا الوطء
  : يتزوجها×خيطب عاتكة، واحلسني  ×علي 

دة أشخاص كلهم مات عنها، تزوجها أن عاتكة تزوجت بع: وزعموا
 .فتزوجها عمر فقتل، ثم الزبري فقتل. زيد بن اخلطاب فقتل بالياممة

: فقالتخطبها بعد موت الزبري، » عليه السالم«ًأن عليا : ًوزعموا أيضا
 .. إين ألضن بك عن القتل

يا أمري املؤمنني، أنت بقية الناس، وسيد املسلمني، وإين : أو قالت
 .)١(ن املوت، فلم يتزوجهاأنفس بك ع

خطبها، وتزوجها، بعد » عليه السالم«إن احلسني : ًبل لقد قالوا أيضا

                                     
 واإلستيعاب ٢٢٧ ص٨ج) ط دار الكتب العلمية( و ٣٥٧ ص٤اإلصابة ج) ١(

 وأسد ١٨٨٠ ـ ١٨٧٦) ط دار اجليل( و ٣٦٦ ص٤ج) مطبوع مع اإلصابة(
 والبداية ٣٢١ت اخلدور ص والدر املنثور يف طبقات ربا٤٩٩ ص٥الغابة ج

 وراجع ٣٨٩ ص٦ج) ط دار إحياء الرتاث العريب( و ٦٤ ص٨والنهاية ج
املعارف البن قتيبة :  وراجع٢٤٢ ص٣ واألعالم ج١٥٧ ص٧ ج٢٦ص
 وأنساب األرشاف ١١٢ ص٣ والطبقات الكربى البن سعد ج٢٤٦ص
 .٨٣ ص٣ والسرية احللبية ج٢٦٠ص
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الزبري، فقتل عنها، فرثته كام رثت عبد اهللا بن أيب بكر، وعمر بن اخلطاب 
 :والزبري، فقالت

ًحسـيـنـا وال نسيـت حسينـا وا  أقـصـدتـــه أسـنـــة األعــــداء    ً
 )١(جـادت املـزن يف ذرى كربالء    ًاـء  صـريعـغـادروه بكــربــال
ما : ، فقالت»عليه السالم«إن مروان خطبها بعد احلسني : ويقولون

 .)٢(»صىل اهللا عليه وآله«كنت متخذة محا بعد رسول اهللا 
 .)٣(من أراد الشهادة، فليتزوج عاتكة: أن عمر قال: بل لقد زعموا
 :ونقول

 :إن ذلك ال يصح، فالحظ ما ييل
من أراد الشهادة فليتزوج : بالنسبة ملا نسبوه إىل عمر من أنه قال: ًوالأ
أنه مل يكن قد مات عن عاتكة إال عبد اهللا بن أيب بكر، أما : نالحظ.. عاتكة

                                     
 ومعجم البلدان ٣٢٢ و ٣٢١ اخلدور صالدر املنثور يف طبقات ربات: راجع) ١(

اإلستيعاب :  وراجع٤٩١ ص٢٧ ورشح إحقاق احلق ج٤٤٥ ص٤للحموي ج
 .٣١٩ ص١٦الوايف بالوفيات ج:  وراجع١٨٨٠ ص٤ج

 وعن تذكرة ٣٢٢ و ٣٢١الدر املنثور يف طبقات ربات اخلدور ص: راجع) ٢(
 .١٤٨اخلواص ص

 ٣الطبقات الكربى ج: جعورا ٣٢١الدر املنثور يف طبقات ربات اخلدور ص) ٣(
 .٨٣ ص٣ والسرية احللبية ج٣١٩ ص١٦ والوايف بالوفيات ج١١٢ص
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 .)١(زيد بن اخلطاب، فيشك يف أن يكون قد تزوجها من األساس
 !؟من أراد الشهادة فليتزوج عاتكة: فام معنى أن يقول عمر

، واستشهاده عنها، »عليهام السالم«إن زواجها باحلسني بن عيل : ًثانيا
أن تكون قد عاشت إىل ما : ثم رثاءها إياه، ثم خطبة مروان هلا بعده، يقتيض

بأهنا قد ماتت يف : مع أن هناك من يرصح. بعد سنة ستني أو إحدى وستني
، أي قبل )٢(أوائل خالفة معاوية، أي يف سنة اثنتني وأربعني للهجرة

 .، بام يقرب من عرشين سنة»عليه السالم«استشهاد احلسني 
 تزوجها بعد أن استفىت عليا×:  

بأن : يف أمر عاتكة، فأفتاه» عليه السالم«ًإن عمر استفتى عليا «: وقالوا
َّترد احلديقة لورثة عبد اهللا بن أيب بكر، وتتزوج، ففعلت، وتزوجها عمر، 

 :بقوهلا» عليه السالم«ّفذكرها عيل 
 عـليـك وال ينـفـك جلدي أغـربا    ليـــت ال تـنـفـك نفيس حزينـةآ

                                     
ط دار ( و ٣٦٥ ص٤ج) مطبوع مع اإلصابة( واإلستيعاب ٣٥٧ ص٤اإلصابة ج) ١(

وراجع أغلب املصادر املتقدمة . ٤٩٨ ص٥ وأسد الغابة ج١٨٧٨ص) اجليل
كر، إضافة إىل روايات فإهنا ذكرت أن عمر تزوج عاتكة بعد عبد اهللا بن أيب ب

 .يف أمر زواجها بعمر» عليه السالم «ًا عليئهاستفتا
 .٢٦ ص٨البداية والنهاية ج) ٢(
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ُكرب مقتا عند اهللاَ أن تقولوا ما ال تفعل﴿: ثم قال ُ ُ ً َْ ُْ َ َ ََ َ ََ ِ َ  .)٢(»)١(﴾َونَ
 :ونقول
من عاتكة، وقراءته لآلية » عليه السالم«ن موقف عيل إ: ألف
َكرب مقتا عند اهللاَ أن تقولوا ما﴿: الكريمة َُ ُ ً َْ ََ ِ َ ُ َ ال تفعلونَ ُ َ ْ َ أنه يرى أن :  يدل عىل﴾َ

ًما فعلته كان أمرا بالغ السوء، وأنه مما يمقته اهللا تعاىل، وهذا ال ينسجم مع 
قد أفتى هلا بجواز ذلك، إذا ردت احلديقة إىل » عليه السالم«بأنه : القول

ًفإن اهللا ال يمقت من يفعل احلالل، فضال . ورثة زوجها عبد اهللا بن أيب بكر
 .أن يكون ذلك من املقت الكبري عنده تعاىلعن 

مل يأمرها بالتكفري عن قسمها، وال أشار يف تلك » عليه السالم«نه إ: ب
 !الفتوى إىل هذا القسم بيشء

 يرى أن زواجها كان غري رشعي، فام »عليه السالم« إذا كان عيل :ج
 !ً كان ممن خطبها أيضا؟»عليه السالم«ّمعنى ادعائهم أنه 

  :× بأم كلثوم بنت علي زواج عمر
 كان زواج عمر )٣( أنه يف السنة السابعة عرشة من اهلجرة:وقد ذكروا

                                     
 . من سورة الصف٣اآلية ) ١(
 ٥أسد الغابة ج:  وراجع٣٢١الدر املنثور يف طبقات ربات اخلدور ص: راجع) ٢(

 .، وفيه أن عاتكة هي التي استفتته٥٥٣ ص١٦ وكنز العامل ج٤٩٨ص
=  وتاريخ األمم ١٤٩ ص٢ وتاريخ اليعقويب ج٥٣٧ ص٢ الكامل يف التاريخ ج)٣(
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 .)١(»عليه السالم«بأم كلثوم بنت أمري املؤمنني 

                                     
دار ط (البداية والنهاية  و٢٣٤نظم درر السمطني ص و٦٩ ص٤وامللوك ج= 

عليه « وحياة اإلمام عيل ٩٣ ص٧ج) هـ١٤٠٨ سنة إحياء الرتاث العريب
 ١٦٢ ص١ واملخترص يف أخبار البرش ج٢٩٤ملحمود شلبي ص» السالم

) عهد اخللفاء الراشدين( وتاريخ اإلسالم للذهبي ٤٩٢ ص٤ة جواإلصاب
 .١٥٤ ص١بن الصباغ جالالفصول املهمة  و١٦٦ص

 ٤ وج١٣٦ ص٢٦تاريخ اإلسالم للذهبي ج: راجع يف هذا الزواج املصادر التالية) ١(
املستدرك  و١٧٠ و ١٦٩ و ١٦٨و  ١٦٧لطربي صلذخائر العقبى  و١٣٧ص

الذرية الطاهرة النبوية  و٢٣٤مطني صنظم درر الس و١٤٢ ص٣لحاكم جل
نساب األرشاف  وأ٢٧٧ ص٣تفسري الثعلبي ج و١٥٩و  ١٥٧لدواليب صل
 وبحار األنوار ٢٣٢ ص٥بن إسحاق جالنبوية السرية وال ١٨٩لبالذري صل

، والغدير »رمحه اهللا« عن اخلالف للشيخ الطويس ٣٨٢ ص٧٨ وج٩٤ ص٤٢ج
) هـ١٤١٣ر إحياء الرتاث العريب سنة ط دا( والبداية والنهاية ١٣٦ ص٦لألميني ج

 ٤٢٦ واملنمق ص٧٠ ص٧ والسنن الكربى للبيهقي ج١٥٧ و ١٥٦ ص٧ج
 ٥وإرشاد الساري ج.  وغريها٥٣٧ ص٢ج) ط دار صادر(والكامل يف التاريخ 

ط مؤسسة ( و ٢٦٠ ص٤ج) ط دار املعارف( وتاريخ األمم وامللوك ٨٤ص
 ١ قسم٣ج) ط ليدن(د والطبقات الكربى البن سع. ١٦٨ ص٣ج) األعلمي

 ٣٩٨ ص٨ وجممع الزوائد ج٤٦٣ ص٨ج) ط دار صادر( و ١٩٠ و ٢٤٠ص
 =  ٥٧١ و ٥٧٠ ص١٢امل جـوكنز الع ٤١ ص١٣ وج٦٠ ص٦اري جـوفتح الب
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 .)١ ( أنه دخل هبا يف ذي القعدة:وزعموا
 . وروى خرب هذا التزويج أهل السنة والشيعة عىل حد سواء

 ..  اإلختالف والتباينغري أن بني هذ الروايات الكثري من
. كام أن ثمة مؤاخذات عديدة وأساسية عىل عدد من تلك الروايات

 ..الفصل األول والثاين.. »ظالمة أم كلثوم«: فراجع يف هذا أو ذاك كتابنا
ّ أن بعض الروايات ترصح بأن عمر مات غري أن من املفيد أن نشري هنا إىل

                                     
 ١ والتحفة اللطيفة ج١٠٥ ص١ واخلصائص الكربى ج٧١٦ ص١٥وج= 
ورشح هنج . ٥٤٨ص) هـ١٤١٣ط دار اجليل ـ سنة ( واملستطرف ١٩ و ٣٩٤ص
 ١ وسنن سعيد بن منصور ج٣٥١ ص١٩ وج١٠٦ ص١٢غة للمعتزيل جالبال
 ٣٤٦ص ٥الكايف ج و٨٠ ص٢ وعن تاريخ ابن عساكر ج١٤٧ و ١٤٦ص

 ٤٤ص ٢٠ ومرآة العقول ج١٥٠ و ١٤٩ ص)ةلثاملجموعة الثا(ورسائل املرتىض 
 من أبواب عقد النكاح ١٠ باب٢٠ج) دار اإلسالميةط ( ووسائل الشيعة ٤٥ و

  و٢٧٢ ص٣ والشايف ج١٣٠ ص٣الرصاط املستقيم ج: وراجع. وأولياء العقد
 ١بن الصباغ جالالفصول املهمة  و٣٦٠ ص٢٤ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق 

 .١٥٣ص
 والكامل ١٦٨ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٦٩ ص٤تاريخ االمم وامللوك ج) ١(

دار ط (البداية والنهاية  و٢٣٥نظم درر السمطني ص و٥٣٧ ص٢يف التاريخ ج
بن الصباغ الالفصول املهمة  و٩٣ ص٧ج) هـ١٤٠٨ سنة اء الرتاث العريبإحي
 .٥٥١ ص١٨ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٥٤ ص١ج
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 .»عليه السالم« من بنات الزهراء  وذلك يدل عىل أهنا مل تكن.)١(قبل بلوغها
 .)٢( أنه مات قبل أن يدخل هبا:ويف بعضها

  :الزواج بأم كلثوم حتت التهديد
ًوقد رصحت الروايات أيضا  بأن هذا الزواج قد جاء نتيجة اإلحلاح، :ّ

 »عليه السالم«بعد أن تعلل أمري املؤمنني .. ثم التهديد القوي واحلاسم
 :فاعتذر لهلدفعه عنها بعلل خمتلفة، 

 . بأهنا صغرية:تارة
رضوان اهللا تعاىل « بأنه عزهلا لولد أخيه جعفر بن أيب طالب :وأخرى

 .»عليه
 .)٣(»عليهام السالم« بأنه يريد أن يستأذن احلسنني :وثالثة

إنام زوجها منه بعد مدافعة كثرية، «: قال أصحابنا: قال الطربيس
، حتى أجلأته الرضورة إىل أن وامتناع شديد، واعتالل عليه بيشء بعد يشء

                                     
 .٢٥٤ ص٩ وج٩ ص٧رشح املواهب للزرقاين ج) ١(
 ومصادر كثرية أخرى، واملناقب البن ١٧املجدي يف أنساب الطالبني ص) ٢(

 ٨٩ ص٣ج) هـ١٣٧٦ ط املطبعة احليدرية سنة( و ٣٠٤ ص٣شهرآشوب ج
 والرصاط ٩٢ ص٤٢ختي، وبحار األنوار جبعن كتاب اإلمامة أليب حممد النو

 .١٣٠ ص٣املستقيم ج
 .وراجع املصادر املتقدمة. ظالمة أم كلثوم: كتابنا: راجع) ٣(
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 .)١(»رد أمرها إىل العباس بن عبد املطلب، فزوجها إياه
، يف تزويج أم كلثوم »عليه السالم«وقد روي عن اإلمام الصادق 

 .)٢(»ذلك فرج غصبناه«: قوله
  !:؟÷هل هي بنت الزهراء 

ًثم إن هناك حرصا ظاهرا لدى فريق من الناس عىل تأكيد زواج عمر  ً
يف حماولة منه .. »عليهم السالم«طاب بأم كلثوم بنت عيل من فاطمة بن اخل

 من جهة، والتخفيف من »صىل اهللا عليه وآله«لتأكيد صلته برسول اهللا 
، ورضبه هلا، الذي »عليها السالم«السلبيات التي حلقته بمهامجته للزهراء 

 . »عليها السالم«انتهى بإسقاط جنينها واستشهادها 
 جيدي يف رفع يشء من ذلك عنه، حتى لو كان ثمة من مع أن ذلك ال

 .يرغب يف إثبات حصول هذا الزواج
                                     

 وظالمة أم كلثوم ٢٠٤ عن إعالم الورى ص٩٣ ص٤٢بحار األنوار ج: راجع) ١(
 .الفصل األول

 ٣ والرصاط املستقيم ج١٠٦ ص٤٢ وبحار األنوار ج٣٤٦ ص٥الكايف ج) ٢(
 و ١٤٩ص) املجموعةالثالثة( واإلستغاثة، ورسائل الرشيف املرتىض ١٣٠ص

دار ط (  و٥٦١ ص٢٠ ج)مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة  و١٥٠
اللمعة  و٥٣٨ ص٢٠جامع أحاديث الشيعة ج و٤٣٣ ص١٤ ج)اإلسالمية

عىل لاملجدي يف أنساب الطالبني :  وراجع٢٨١لتربيزي األنصاري صلالبيضاء 
 .١٧بن حممد العلوي ص
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ولكن إرصار هؤالء ال جيدي يف تقويض احتامل أن تكون التي 
 .)١(تزوجها عمر هي أم كلثوم الصغرى التي كانت أمها أم ولد

 أن هذا اإلحتامل قد يكون هو األقوى أو األوضح، إذا :بل سيأيت
، »عليهام السالم«بني وفاة عمر، وبني والدة أم كلثوم بنت الزهراء قايسنا 

أنه ال يتالءم مع احتامل أن تكون التي تزوجها هي بنت : حيث سيظهر
 .»عليها السالم«الزهراء 

  :هذا الزواج ال يدفع اإلشكال عن عمر
 إننا حني نناقش بعض أهل السنة حول إمامة اإلمام عيل :وربام يقال

، وما جرى بينه وبني اخللفاء، فإهنم حيتجون علينا بقضية »معليه السال«
 ..ابنته أم كلثوم لعمر بن اخلطاب» عليه السالم«تزويج اإلمام عيل 
» عليه السالم« لو كانت هناك مشكلة فيام بني اإلمام عيل :ويقولون

 ..وعمر، مل يزوجه ابنته

                                     
 ١٠٣ص)  هـ١٣٨٤ط سنة ( ونور األبصار ١٨٥املعارف البن قتيبة ص: راجع) ١(

) املجموعة ـ ١٤٠٦ط سنة ( و ١٦ص) ط بصرييت ـ قم(وتاريخ مواليد األئمة 
رشح  و٩٠ ص٤٢بحار األنوار ج و٢٢٢ و ٢٢٣ ص٢وهناية األرب ج ١٥ص

 ٢١٦ ص١٢لتسرتي جلقاموس الرجال  و٢٤٣ ص٩ جللمعتزيل هنج البالغة
رشح  و٣٩٦ ص١إعالم الورى ج و٢٠ ص٣بن سعد جالالطبقات الكربى و

 .٦٧٥ ص٣٢ ج)امللحقات(إحقاق احلق 
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، »ا السالمعليه«كام أنه لو كان عمر قد جترأ عىل السيدة الزهراء 
، ال يزوجه بنت »عليه السالم«ًورضهبا، وأسقط جنينها، فإن اإلمام عليا 

بالذات، فيؤذي بذلك روح األم، ويؤذي » عليها السالم«السيدة الزهراء 
 ..ًابنتها أيضا

 :ونجيب
 : ، وال ينبغي اإللتفات إليه، ملا ييلذاال يصح اإلستدالل هب

فقد يكون عن ميل ورغبة، وقد  إن للتزويج أسبابه وظروفه، ً:أوال
ًوقد يكون عن رضا، وقد .. يكون عن حاجة ورضورة تلجىء إىل ذلك

 ..يكون عن إكراه وإجبار
.. وربام يكون الداعي إىل قبول ذلك هو رعاية مصالح عامة أو خاصة

 .. ختتلف من شخص آلخر، ومن حالة ألخرىي،دواعالسباب، وواأل
وم من عمر، كان عن ميل ورغبة فال يمكن اجلزم بأن تزويج أم كلث
 ..بذلك» عليه السالم«منها ومن أبيها، إال بالترصيح منها ومنه 

وقرائن حالية ومقالية متضافرة، تدل عىل  هناك ترصحيات عديدة :ًثانيا
 .. ًأن عمر بن اخلطاب قد مارس ضغوطا كبرية للحصول عىل هذا الزواج

اهلجر، وهياجم السيدة ب» صىل اهللا عليه وآله«وإن من يرمي النبي 
ُ، ويؤذهيا بالرضب وإسقاط اجلنني، ال بد أن خياف »عليها السالم«الزهراء 

َمنه لو أطلق أي هتديد، وال بد أن يسعى إىل دفع املكروه اآليت من قبله  ِ
 ..باختيار أهون الرشور

ً إن عمر قد سعى أيضا ـ كام يروي أهل السنة ـ إىل التزوج من أم :ًثالثا
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نت أيب بكر، فلم يمكنهم دفعه عن ذلك، حتى توسلت عائشة كلثوم ب
 .)١(بعمرو بن العاص، فدفعه عنها بطريقته اخلاصة

 ..  إن هذا كذب:فإن قيل
 أن الشيعة مل يدونوا ذلك يف كتبهم، وال رووه يف :فاجلواب هو

أخبارهم، وإنام رواه هلم أهل السنة أنفسهم، فلامذا يكذب علامء أهل السنة 
 !..وأي نفع له أو هلم يف ذلك؟! ؟عىل عمر
 إن الروايات تدل عىل أن الزواج، بمعنى إجراء العقد قد وقع، :ًرابعا

إنه تزوج هبا وهي : ولكن ال دليل عىل أنه قد بنى هبا، ال سيام مع قوهلم
بل الروايات تشري إىل خالف . )٢(صغرية، وإنه مات قبل أن يدخل هبا

ًام الناس بسبب صغر سنها، خصوصا ًإنه كان حمرجا أم: ذلك، وتقول
 ..)٣(بالنسبة إليه، حتى اضطر إىل حماولة تربير ذلك عىل املنرب

أنه ال دليل يثبت أن التي تزوجها عمر هي بنت :  قد تقدم:ًخامسا
أم : بنت اسمها» عليه السالم«، فقد كان لعيل »عليها السالم«الزهراء 

                                     
 .ظالمة أم كلثوم:  راجع كتابنا)١(

 .تقدمت مصادر ذلك )٢(

 ابن  عن الدواليب، وخرج ابن السامن معناه، وسرية١٦٩ذخائر العقبى ص )٣(
 ٥ج) معهد الدراسات واألبحاث للتعريفط ( و ٢٤٩ و ٢٤٨إسحاق ص

 .١٥٩ والذرية الطاهرة ص٢٣٢ص
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 ..)١(كلثوم أمها أم ولد
 بأن :ر سن زوجة عمر، حتى ليرصح بعضهمولعل ما ذكر من صغ

فإن . أن تكون التي تزوجها هي هذه: عمر قد تويف قبل أن يدخل هبا، يؤيد
، فلامذا مل يدخل هبا، وهي مل تعد صغرية، فقد كان ٢٣عمر قد قتل سنة 

 . عمرها يناهز اخلمس عرشة سنة حني وفاته
من قد تزوجت ى أم كلثوم الصغر من أن :أما ما ورد يف املناقب وغريه

أن زواجها به ربام يكون بعد : ، ال من عمر، فريد عليه)٢(كثري بن عباس
حيث مل يدخل هبا عمر لصغرها، فلام كربت . وفاة عمر بن اخلطاب عنها

 ..تزوجت بالرجل اآلخر
 من أن عمر قد برر زواجه بأم كلثوم بنت الزهراء :أما ما زعموه

صىل اهللا «واإلتصال برسول اهللا . بدعوى السبب والنسب» عليها السالم«
عن هذا الطريق، ال يتحقق إذا تزوج بأم كلثوم بنت عيل، إال إن » عليه وآله

                                     
 ٢١٦ ص١٢لتسرتي جلقاموس الرجال  و٩٠ ص٤٢بحار األنوار ج: راجع) ١(

 ٥٦٣بن حجر صالتعجيل املنفعة : وراجع ٢١١بن قتيبة صالاملعارف و
مطالب  و١٢ني صاملجدي يف أنساب الطالب و١٣٦ ص٧أعيان الشيعة جو

 .٣١٣السؤول ص
مستدرك  و٩٢ ص٤٢بحار األنوار ج و٩٠ ص٣ جآل أيب طالبمناقب : راجع) ٢(

 ٨مستدركات علم رجال احلديث ج:  وراجع١٢٠ ص١٠سفينة البحار ج
 .٦٠٠ص
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ًكان يقصد أمرا آخرا خيص عليا  ً  .»عليه السالم«ً
أما هذا، فلعله مكذوب عىل لسان عمر يف وقت متأخر، ويكون مراده 

 ..ه هبذا الزواج، وكرس عنفوان»عليه السالم«إذالل عيل : احلقيقي هو
 :ويف مجيع األحوال نقول

إن تضارب النصوص حول هذا األمر جيعلنا نشك يف كل يشء، ال 
سيام مع علمنا بحرص أتباعه وحمبيه عىل التسويق هلذا األمر ألكثر من 

 ..سبب
  :م الكويف يتحدثالقاسأبو 

ـ ونسب ذلك إىل رواية مشاخيه  :روى أبو القاسم الكويفهذا وقد 
 . فامتنع أن عمر بعث العباس إىل عيل يسأله أن يزوجه بأم كلثوم،عامة ـ 

 . واهللا، لئن مل يزوجني ألقتلنه! أيأنف من تزوجيي؟:فأخربه بامتناعه فقال
فأعلم .  بذلك فأقام عىل االمتناع»عليه السالم« ًفأعلم العباس عليا

من  ًأحرض يف يوم اجلمعة يف املسجد، وكن قريبا: عمر  فقال،عمر بذلك
 . قادر عىل قتله إن أردت املنرب لتسمع ما جيري، فتعلم أين

  إن ههنا رجال من أصحاب حممد وقد: فقال عمر للناس،فحرض
 . ، وقد اطلع عليه أمري املؤمنني وحده، فام أنتم قائلونىزن

إذا كان أمري املؤمنني اطلع عليه فام احلاجة  :فقال الناس من كل جانب
 .اهللا ، وليمض يف حكمإىل أن يطلع عليه غريه

فواهللا، لئن .  بام سمعًفلام انرصف طلب عمر من العباس أن يعلم عليا
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 .ألفعلن مل يفعل
 .  بذلكًفأعلم العباس عليا

وما كنت بالذي   أنا أعلم أن ذلك هيون عليه،:»عليه السالم«فقال 
 ..ًيفعل ما يلتمسه أبدا

عباس إىل عمر ومىض ال فأقسم عليه العباس أن جيعل أمرها إليه،
 .)١(فزوجه إياها

 أمر »عليه السالم «عيل أن نفس جعل.. وقد اعترب صاحب اإلستغاثة
 قدكان ابنته هذه دون سواها إىل العباس دليل عىل وجود قهر وإجبار 

 .»عليه السالم «مورس ضد عيل
أنه أمر الزبري أن يضع درعه عىل سطح عيل، : بل لقد ورد يف نص آخر

 .)٢(ريميه بالرسقةفوضعه بالرمح، ل
 وتوعده بام ،»عليه السالم «ّوعمر ألح عىل عيل« :وقال السيد املرتىض

خاف عيل عىل أمر عظيم فيه من ظهور ما مل يزل خيفيه، فسأله العباس ـ ملا 
 . »رأى ذلك ـ رد أمرها إليه، فزوجها منه

ّ إنام زوجها منه بعد مدافعة : قال أصحابنا:أعالم الورى وقال يف
                                     

 ٢وقد أشار إىل ذلك يف تلخيص الشايف ج. ٩٦ ـ ٩٢ص) ط النجف( اإلستغاثة )١(
 و ١٤٩ ص)ةلثاملجموعة الثا(ىض وجمموعة رسائل الرشيف املرت ١٦٠ص

 .١٣٠ ص٣والرصاط املستقيم ج ١٥٠
 .١٣٠ ص٣الرصاط املستقيم ج )٢(
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عليه بيشء بعد يشء حتى أجلأته الرضورة  ة، وامتناع شديد، واعتاللكثري
 .)١(فزوجها إياه إىل أن رد أمرها إىل العباس بن عبد املطلب،

أملحت بوضوح إىل اإلكراه واإلجبار وعىل كل حال، فهناك روايات 
ًوأملحت أيضا إىل ما ورد يف كتب الشيعة من تفاصيل، .. الذي مارسه عمر

 معظم عنارص رواية اإلستغاثة متوفرة يف كتب تطيع أن جتدحتى إنك لتس
عىل إبعاد أي شبهة ن كانوا وما زالوا حريصني كل احلرص يالذأهل السنة، 

عز اخللفاء عليهم، أنه إ: نبالغ إذا قلناال  الذي عن ساحة عمر بن اخلطاب
 .. وأحبهم إليهم

 يلتفت أحد األبواب املختلفة، ال ولكنها قد جاءت جمزأة ومتفرقة يف
 وسنقرأ يف ..اإلستغاثة إىل وجود أي رابط بينها، إال إذا اطلع عىل رواية

 :فنقول.. ًهذا الفصل بعضا مما يوضح ذلك
  :هل للحاكم أن يعمل بعلمه

أن عمر قد حاول أن ينتزع من الناس  إن رواياهتم قد أشارت إىل
مه أنه رآه عىل ملجرد زع  بأن له أن يعمل بعلمه، فيعاقب من يشاءًاعرتافا
 .منه وعبد الرمحن بن عوف، يرفض ذلك، أو عيل ًولكن عليا. فاحشة

 : أن عمر كان يعس ذات ليلة باملدينة، فلام أصبح قال للناس:فقد روي
 فأقام عليهام احلد، ما ، وامرأة عىل فاحشةً رأى رجالًلو أن إماما أرأيتم«

  كنتم فاعلني؟
                                     

 .٢٠٤عالم الورى صإ عن ٩٣ ص٤٢ج  البحار)١(
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 . إنام أنت إمام:قالوا
احلد، إن اهللا   ليس ذلك لك، إذن يقام عليك:ن أيب طالبفقال عيل ب

 .)١(»مل يأمن عىل هذا األمر أقل من أربعة شهود
تركهم ما شاء اهللا أن يرتكهم، ثم سأهلم فقال   ثم:وجاء يف نص آخر

 .)٢(مثل مقالته األوىل القوم مثل مقالتهم األوىل، وقال عيل
   :لئيمة وحاقدةروايات 

التي ،  يف كتب أهل السنةات الواردة لقبول الروايإنه ال جمالوبعد، ف
ثم ) أو فصنعت(ّمر بابنته فزينت  قد أ»عليه السالم« ًتتحدث عن أن عليا

الثاين بذراعها، أو   إىل عمر ليتفحصها، وقد أمسك هذاأرسلها
 . أو نحو ذلك. ضمها إليهّ قد قبلها، أو  أو أنه.)٣(..بساقها

                                     
 .٣٤٠ ص٨ واملصنف لعبد الرزاق ج،١٤٤ ص١٠الكربى ج السنن:  راجع)١(
 .٤٥٧ ص٥كنز العامل ج:  وراجع٤٦٦ص ٢ الفتوحات اإلسالمية ج)٢(
 إسحاقسرية ابن :  وراجع١٨٢ ص٦ وتاريخ بغداد ج١٦٧ر العقبى صذخائ )٣(

 ٩ وخمترص تاريخ دمشق ج٤٦٤ ص٨طبقات ابن سعد ج:  وراجع٢٤٨ص
 وعمدة ٣٥١ ص١٩ وج١٠٦ ص١٢ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج١٦٠ص

 ١٥٩ والذرية الطاهرة ص٢٧٠ ص٢ وحياة الصحابة ج١٦٠ ص١٤القاري ج
 ١٦٠ ص٩وخمترص تاريخ دمشق ج ٤٥٦ ص ٢والفتوحات اإلسالمية ج

 .٢٦٦ وتاريخ عمر بن اخلطاب ص٢٨ ص٦وهتذيب تاريخ دمشق ج
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 : بقسوة من أجل ذلك، وقالت لهأهنا جبهته مويف بعض رواياهت
  .أنفك  لوال أنك أمري املؤمنني لكرست!تفعل هذا؟«

 : ثم خرجت حتى أتت أباها فأخربته اخلرب، وقالت
 .»بعثتني إىل شيخ سوء

 .)١(ا ثم زوجه إياه.بنية إنه زوجك  يا:فقال
 :ابن اجلوزي  مكذوبة بال ريب، وقد قال عنها سبطاتفإهنا رواي

املسلمني،  ثم بإمجاع.  واهللا، لو كانت أمة ملا فعل هبا هذا.ح هذا قبي:قلت«
 .)٢(» فكيف ينسب إىل عمر هذا،ال جيوز ملس األجنبية

 إن الناس يأنفون عن نسبة مثل هذا السقوط إليهم، فكيف ..نعم
                                     

 ٦١٤ ص٥ وأسد الغابة ج٤٥٦و ٤٥٥ ص٢الفتوحات اإلسالمية ج )١(
 والدر املنثور يف طبقات ٤٩١ و ٤٩٠  ص٤ ج)هبامش اإلصابة (واالستيعاب

 ٥٠١ ص٣وسري أعالم النبالء ج ٤٩٢ ص٤ واإلصابة ج٦٢ربات اخلدور ص
 وخمترص ٥١٠ ص١٦ وكنز العامل ج١٣٨ ص٤وتاريخ اإلسالم للذهبي ج

 ١٢ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج١٦٠ ص٩تاريخ دمشق البن منظور ج
 و ١٤٦ ص١ج) ط دار الكتب العلمية( وسنن سعيد بن منصور ٦٠ ١٠٦ص

 ١٦٠ ص٩ وخمترص تاريخ دمشق ج١٦٦وإفحام األعداء واخلصوم ص ١٤٧
 .٢٦٦ وتاريخ عمر بن اخلطاب ص٢٨ ص٦جوهتذيب تاريخ دمشق 

) هـ١٣٨٣ط املكتبة احليدرية ـ النجف األرشف ـ العراق ـ سنة (اخلواص   تذكرة)٢(
 .٣٢١ص



  ٣١                                                                     ..عاتكة وأم كلثوم  :  الفصل األول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّنسبوا ذلك إىل خليفتهم، الذي يدعون له العدالة واإلستقامة، والقيام 
 !؟»هللا عليه وآلهصىل ا« بمهام النبي األكرم
 يف ذلك أن نجد واضع الرواية قد ذكر أن تلك البنت ًويكفي قبحا

الصغرية السن قد رفضت ترصفه هذا، وأنكرته، وهددته بكرس أنفه، 
 .واعتربته شيخ سوء

ًصدور هذا األمر من عمر، استنادا  من ًمانعاال يرى   منولعل هناك
لك أمام الناس، ثم قال قد فعل ذ أنه: إىل ما ورد يف بعض النصوص من

  .»جنيهاّإين خطبتها من أبيها، فزو«: هلم
أو استنادا إىل أن عمر مل يكن ممن يسعى إىل كبح مجاح شهوته، وهو 

ين لست أبايل أي الناس نكحت أّما بقي يف يشء من أمر اجلاهلية إال : القائل
 .)١(وأهيم أنكحت

اجة تقول له زوجته، ما وإىل أنه قد حدثنا هو نفسه أنه كان إذا أراد احل
 .)٢(تذهب إال إىل فتيات بني فالن تنظر إليهن

وله قصة معروفة مع عاتكة بنت زيد التي كانت حتت عبد اهللا بن أيب 
بكر، فامت عنها، واشرتط عليها أن ال تتزوج بعده فتبتلت، ورفضت 
الزواج حتى من عمر فطلب عمر من وليها أن يزوجه إياها، فزوجه إياها، 

: ل عمر عليها فعاركها حتى غلبها عىل نفسها فنكحها، فلام فرغ قالفدخ

                                     
 .٩٨٢ ص٣ج) هـ١٣٧٧ط بريوت سنة (بن سعد اطبقات  )١(

 .اين عن الطرب٣٠٤ ص٤ وجممع الزوائد ج٣٠٣ ص٧املصنف لعبد الرزاق ج )٢(
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 .أف. أف. أف
 .)١(..ثم خرج من عندها وتركها الخ

 :نقول فإننا بدورنا
فإن .. إن ذلك ال يصلح لتربير إرسال أبيها إياها إليه عىل هذا النحو

  مع نساء يصلحن من شأهنا، ويرافقنها إىلال يرسلها إالهو أن  املفروض
 ..اخلدر والسرت  حيث بإعزاز وإكرامبيت الزوجية

 هذا النحو البعيدعمر عىل ىل إوال نتعقل أي معنى ألن يرسلها أبوها 
عن معنى الكرامة والتكريم هلا، والذي ال يفعله رعاع الناس، فكيف 

أهل بيت عن و. بيت اإلمامة والكرامة، والعز والرشف  عنيتوهم صدوره
 ! بالذات؟النبوة

يزوجها بمن يعيص اهللا فيها عىل هذا النحو املرفوض يف الرشع، وكيف 
 .والذي يأباه كرام الناس، وأهل الرشف والغرية؟

  :كذوبةرواية م
 :تقول وغريمها، وابن األثري، وهناك رواية أوردها الدواليب

 من عمر بن »عليه السالم« ملا تأيمت أم كلثوم بنت عيل بن أيب طالب
نك من عرفت، إ: سن واحلسني أخواها، فقاال هلادخل عليها احل اخلطاب

  من رقبتكًسيدهتن، وإنك واهللا لئن أمكنت عليا سيدة نساء العاملني، وبنت

                                     
 .٦٣٣ص١٣ وكنز العامل ج١٩٤ ص٨ج) ط ليدن (طبقات ابن سعد )١(
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ًتصيبي بنفسك ماال عظيام   لينكحنك بعض أيتامه، ولئن أردت أن)ّرمتك( ً
  .لتصيبنه

ثم تذكر الرواية كالما .. (عصاه فواهللا ما قاما حتى طلع عيل يتكئ عىل
 : ثم تقول) معهمله

 .جعل أمرك بيدك، فأنا أحب أن جتعليه بيدي  أي بنية، إن اهللا قد:فقال
فيام ترغب فيه النساء، فأنا   أي أبه، واهللا إين المرأة أرغب:فقالت

أنظر يف أمر  أحب أن أصيب ما يصيب النساء من الدنيا، وأنا أريد أن
 .نفيس

  . هو إال رأي هذين ال واهللا يا بنية، ما هذا من رأيك ما:فقال
 . منهم أو تفعلنيً واهللا ال أكلم رجال:ثم قام فقال

فواهللا ما عىل هجرانك من صرب، ،  اجلس يا أبه:فأخذا بثيابه فقاال
 .اجعيل أمرك بيده
 .. قد فعلت:فقالت
  .زوجتك من عون بن جعفر  فإين قد:فقال

إىل  بعثثم رجع إليها فبعث إليها بأربعة آالف درهم، و. وإنه لغالم
 .)١(ابن أخيه فأدخلها عليه

                                     
 ٦١٥ ص٥ وأسد الغابة ج١٦٢ و ١٦١الطاهرة للدواليب ص  الذرية: راجع)١(

=  سري :وراجع. ٤٩٢ ص٤واإلصابة ج ٦٢والدر املنثور يف طبقات اخلدور ص
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 يا :قال ابن اسحاق فام نشب عون أن هلك، فرجع إليها عيل، فقال
ثم يذكر .. )١(بنية، اجعيل أمرك بيدي، ففعلت فزوجها حممد بن جعفر

 .)٢(ًأنه زوجها بعبد اهللا بن جعفر أيضا: الطربي
 :ونقول

 : ما ييليرد عىل هذه الرواية
عليها « املسلمني يف وقتها هي أختها احلوراء زينبنساء   إن سيدةً:أوال

 . أم كلثوم ال،»السالم
 بناته أيتام أهله، سوى أنه »عليه السالم« أن أنكح عيل  هل سبق:ًثانيا

وهو رجل له مكانته، وموقعه، وليس بالذي  ًأنكح زينبا عبداهللا بن جعفر،
 ..فإنه من رساة القوم. يعري به أحد
وأم كلثوم حيبون املال العظيم،  »عليهام السالم« نان هل كان احلس:ًثالثا

  ..الدنيا واحلياة
إذا جاءكم من : »صىل اهللا عليه وآله«وملاذا ال يأخذان بقول رسول اهللا 

ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد 

                                     
 وسرية ١٧١ و ١٧٠وذخائر العقبى ص ٥٠٢ و ٥٠١ ص٣أعالم النبالء ج= 

 .٢٤للعقاد صفاطمة الزهراء :  وراجع٢٥٠ابن إسحاق ص
 .١٦٣ والذرية الطاهرة ص١٧١ وذخائر العقبى ص٢٥٠سرية ابن إسحاق ص )١(
 .١٦٣ والذرية الطاهرة ص١٧١ ذخائر العقبى ص:راجع )٢(
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 .)١(!كبري؟
 غب فيام ترغب فيه إن جرأة أم كلثوم عىل أبيها، وإظهار أهنا تر:ًرابعا

والسيام من امرأة تربت يف حجر عيل وفاطمة . النساء هلو أمر يثري الدهشة
 ..وسالمه عليهام، وعرفت معاين العفة، والزهد والتقوى صلوات اهللا

ومل يعرف عنها طيلة حياهتا إال ما ينسجم مع هذه الروح، وال يشذ عن 
 ..هذا السبيل
لته هبام من أجل احلصول عىل هذا ويقطع ص  ملاذا هيجر ولديه:ًخامسا

 ـ حسب »عليه السالم« باعرتافه األمر الذي جعله اهللا سبحانه هلا دونه
 !؟زعم الرواية
 مع »وإنه لغالم«:  ما معنى التعبري عن عون بن جعفر بالقول:ًسادسا
 . يشارك يف احلروب، ويقاتل ويستشهد، كام ذكرناه فيام تقدمًأنه كان شابا
فإن  ،ًأن زواجها من عون وإخوته موضع شك أيضام  قد تقد:سابعا

ًعونا وحممدا إذا كانا قد قتال سنة   أي يف نفس السنة التي ة هجري١٧ً
عمر، فكيف نوفق بني ذلك وبني حقيقة أن عمر إنام مات  تزوجت فيها

وأخوه قد ماتا يف الطف، فكيف تزوجها   وإذا كان عون!؟ هجرية٢٣سنة 
 . عبداهللا؟تزوجها أخوه حممد من بعده، ثم

املتويل لتزوجيها للجميع هو أبوها كام يقول البعض ـ حسبام  وإذا كان
 .قد استشهد قبل وقعة الطف بعرشين سنة قدمناه ـ فإن أباها كان

                                     
 .٣٤٧ ص٥الكايف ج )١(
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  : رفئوين:عمر يقول
 أن عمر قد خطب إىل :وتذكر روايات أهل السنة لقصة هذا الزواج

إنام حبست بنايت عىل بني : عيل ابنته أم كلثوم، فقال »عليه السالم «عيل
 . جعفر، فأرص عليه عمر، فزوجه

.  رفئوين:فجاء عمر إىل جملس املهاجرين فيام بني القرب واملنرب، فقال
 .)١(فرفأوه. رفئوين

 ..بالرفاه والبنني:  قولوا يل:واملراد
 :ونقول

 أن قوهلم للمتزوج بالرفاه والبنني، هو من رسوم :إن من الواضح
وقد ورد هذا . .»صىل اهللا عليه وآله« وقد هنى عنه رسول اهللاجلاهلية، 

                                     
 عن ابن سعد، وابن ٦٢٥ و ٦٢٤ ص١٣ج) ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل  )١(

 وتاريخ عمر بن ٣٤٧ ص١راهويه، وسعيد بن منصور والسرية احللبية ج
 وخمترص تاريخ ٦٧١ و ٤٠ ص٢حياة الصحابة ج:  وراجع٢٦٦اخلطاب ص

ورشح هنج البالغة . ٢٨ ص٦ وهتذيب تاريخ دمشق ج١٦٠ ص٩دمشق ج
وطبقات ١٣٢ و ١٣١ وإفحام األعداء واخلصوم ص١٠٦ ص١٢للمعتزيل ج
 ١٦٩ و ١٦٨ واحلديث موجود يف ذخائر العقبى ص،٤٦٣ ص٨ابن سعد ج

 ٤ج) هبامش اإلصابة(واإلستيعاب . »زفوين«أو  »أال هتنئوين«: لكن فيه
 بدليل قوله يف آخر .»رفؤين« أهنا تصحيف : والظاهر.»زفوين« : وفيه٤٩٠ص

 . فرفؤوه:الرواية
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 ..النهي يف كتب الشيعة والسنة عىل حد سواء
 فقد روى الكليني عن عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن أيب عبد اهللا  ـ١

عليها «  فاطمة»صىل اهللا عليه وآله«  ملا زوج رسول اهللا:الربقي رفعه، قال
 . البنني بالرفاه و: قالوا»السالم

 .)١(ال، بل عىل اخلري والربكة: فقال
سامعيل بن عياش، إ روى أمحد بن حنبل، عن احلكم بن نافع، عن  ـ٢

تزوج عقيل بن : عن سامل بن عبد اهللا، عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل، قال
 . بالرفاه والبنني:أيب طالب، فخرج علينا فقلنا

 قد هنانا عن » اهللا عليه وآلهصىل«  مه، ال تقولوا ذلك، فإن النبي:فقال
 . بارك اهللا لك، وبارك اهللا عليك، وبارك لك فيها: قولوا: ذلك وقال

أن : سامعيل بن إبراهيم عن يونس عن احلسنإوروى نحوه أمحد بن 
 .)٢(..عقيل الخ

 :وبعد ما تقدم نقول
 ًهل كان عمر ملتزما بأعراف اجلاهلية، غري آبه بتوجيهات رسول اهللا

  ؟» عليه وآلهصىل اهللا«
وملاذا هذا اإلرصار منه عىل هذا الترصف الذي ال يرضاه أهل الرشع ..

                                     
 ٢ ويف هامشه عن الكايف ج١٨٣ ص٧ج) ط دار إحياء الرتاث(وسائل الشيعة  )١(

 .٧٩ص
 .٤٥١ ص٣مسند أمحد ج )٢(
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 !ألنفسهم؟
  !إعتذار، أم إدانة؟

لعل النهي مل يبلغ هؤالء الصحابة « :وقد اعتذر احللبي عن ذلك بقوله
 .)١(»حيث مل ينكروا قوله، كام مل يبلغ عمر

 : ونقول
مل يبلغ هذا احلكم هؤالء، ومل يبلغ إنه اعتذار أشبه باإلدانة، فإنه إذا 

عمر، فكيف جاز هلم أن يتصدوا أو أن يتصدى عمر عىل األقل ملقام 
!! ، وأخذ موقعه واالضطالع بمهامته؟»صىل اهللا عليه وآله« خالفة الرسول

 .فإن من حيتاج إىل هداية الغري ال يمكن أن يكون هو اهلادي للغري
  :الرواية األغرب واألعجب

 أساليب الكيد السيايس تلك الرواية التي تروي لنا قصة ومن غرائب
أن عمر «: زواج أم كلثوم بعمر بن اخلطاب بطريقة مثرية، حيث جاء فيها

 . إهنا تصغر عن ذلك:»عليه السالم« خطب أم كلثوم، فقال له عيل
كل سبب :  يقول»صىل اهللا عليه وآله«  سمعت رسول اهللا:فقال عمر

ة إال سببي ونسبي فأحب أن يكون يل من رسول ونسب منقطع يوم القيام
 . سبب ونسب»صىل اهللا عليه وآله« اهللا

 .»زوجا عمكام« : للحسن واحلسني»عليه السالم «فقال عيل 

                                     
 .٣٤٧ ص١جالسرية احللبية  )١(
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 . هي امرأة من النساء، ختتار لنفسها:فقاال
، فأمسك احلسن بثوبه، ًمغضبا »عليه السالم «عيل) مقام ظ(فقال 

 . يا أبتاهال صرب يل عىل هجرانك: وقال
 . )١(» فزوجاه:قال
 :ونقول

 : إن املالحظ هنا
 ال ندري ملاذا يأمر غريه بتزويج عمر، وال يتوىل ذلك هو بنفسه،  ـ١

 ..فإنه هو ويل أمر ابنته
 حني تزويج أم الذين مل »عليهام السالم«  إن ولديه احلسن واحلسني ـ٢

أمل .. يل هذا األمر إليهام، فلامذا حي للتوكلثوم بعمر بن اخلطاب قد بلغا احللم
 ..يكن األنسب أن حييل أمر ذلك للعباس كام ذكرته روايات أخرى؟

 عنها، ومن دون اختيار ً يريد تزوجيها جربا»عليه السالم«  هل كان ـ٣
 !..؟ًوهل يصح هلا هي أن ختتار لنفسها من دون إذن أبيها أيضا!.. منها؟
، ومها »عليهام السالم« من احلسنني »عليه السالم«  وكيف يغضب ـ٤

 ! ؟.سيدا شباب أهل اجلنة
 !.. ُوكيف يغضب سيدا شباب أهل اجلنة أبامها؟

                                     
 ٥٣٢ ص١٦ ج)ط مؤسسة الرسالة( وكنز العامل ٥٢٧ ص٢حياة الصحابة ج )١(

 عن الطربي يف ٢٧٢ ص٤ وجممع الزوائد ج٦٤ ص٧والسنن الكربى ج
 .ويف املناقب أحاديث نحو هذا: بزار، قالاألوسط، وعن ال
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وإذا كان هذا هو حال سيدي شباب أهل اجلنة، فلامذا نلوم اآلخرين 
 ..وعىل عدم طاعتهم هلم؟. عىل جرأهتم عىل آبائهم؟

ه  من قول احلق، إذا كان ما قاال»عليه السالم«  وكيف يغضب هو ـ٥
 !ًهو احلق؟ وإذا كان ما قااله باطال، فكيف يقوالن مها هذا الباطل؟

 بثوبه، ومل يفعل ذلك أخوه اإلمام »عليه السالم«  ملاذا أخذ احلسن ـ٦
 أليس هو رشيك أخيه يف إغضاب أبيهام أمري املؤمنني »عليه السالم« احلسني

 ..؟»عليه السالم«
فكيف صارت .. الزواجإذا كانت أم كلثوم تصغر عن ..  وأيضا ـ٧

ً وهل كان احلديث الذي رواه عمر له غائبا.. بعد ذلك كبرية ال تصغر عنه
ًأو أنه كان مقنعا له، إىل درجة أهنا أصبحت صاحلة للزواج . عن ذهنه

ّوأصبح عيل مشتاقا إىل إنجازه إىل حد أنه يدخل مع ولديه يف .. ًتكوينا ً
 .معركة هبذا احلجم

 بحفصة بنت »صىل اهللا عليه وآله «ن زواج النبي أمل يك..ً وأخريا ـ٨
ً وفقا »صىل اهللا عليه وآله«  لتحقيق النسب والصلة بينه وبني النبيًعمر كافيا

 !..ملا احتج به عمر؟
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  :الفصل الثاين
 

  وأحداث أخرى.. حديث سارية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ١٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٤٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٤٣                                                     ..وأحداث أخرى ..  حديث سارية :  الفصل الثاين 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  :يا سارية اجلبل
َّر بن اخلطاب بعث جيشا، وأم أن عم:عن ابن عمر ًر عليهم رجال ً

فبينا عمر خيطب، إذ جعل يصيح، وهو عىل : يدعى سارية بن زنيم، قال
 .يا سارية اجلبل، يا سارية اجلبل، يا سارية اجلبل: املنرب

:  فقدم رسول اجليش عىل عمر، فسأله عام جرى لذلك اجليش، فقال:قال
يا سارية اجلبل، يا : ونا، فإذا صائح يصيحيا أمري املؤمنني، لقينا عدونا فهزم

 .فأسندنا ظهورنا إىل اجلبل، فهزمهم اهللا. سارية اجلبل، يا سارية اجلبل
 .)١( إنك كنت تصيح بذلك:فقيل لعمر

يا سارية بن زنيم اجلبل، ظلم من اسرتعى :  أنه قال:ويف حديث آخر
 !ما ذلك الكالم؟: فقيل لعمر: الذئب الغنم، ويف آخره

 .)١(ً ما ألقيت له باال، يشء أتى عىل لساين، واهللا:فقال

                                     
 عن ٤٦ ص٦ب تاريخ دمشق ج وهتذي١٨٥ و ١٨٤ ص٩خمترص تاريخ دمشق ج) ١(

 ٢٥ و ٢٤ ص٢٠جتاريخ مدينة دمشق  و٥٧١ ص١٢جنز العامل كالبيهقي، و
البداية والنهاية  و٣٨٤ ص١جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٥ ص٣جاإلصابة و
 .١٤٧ ص٧ج
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 .)٢(بجردا إن سارية كان يف فسا، ودار:ويف نص آخر
 .)٣( بنهاوند:وقيل

 .ويبدو أن ذلك كان يف سنة ثالث وعرشين
 :ونقول

 : يف هذه الروايات مواضع للبحث، فالحظ ما ييل
  : التناقض واإلختالف

 : ً ثمة ترصفا يف بعضها عىل األقليف رواية سارية تناقضات تدل عىل أن
 . إن سارية ومن معه قد هزموا كام تقدم:فبعضها يقول

                                     
كنز العامل  و٤٧ ص٦ وهتذيب تاريخ دمشق ج١٨٥ ص٩خمترص تاريخ دمشق ج) ١(

 ١٥جالوايف بالوفيات  و٢٥ ص٢٠جتاريخ مدينة دمشق  و٥٨١ ص١٢ج
 .١٤٨ ص٧ج والنهاية البداية و٤٨ص

تاريخ  و٤٧ ص٦ وهتذيب تاريخ دمشق ج١٨٥ ص٩خمترص تاريخ دمشق ج) ٢(
تاريخ اإلسالم  و٤٢ ص٣جالكامل يف التاريخ  و٢٦ ص٢٠جمدينة دمشق 

 والعرب وديوان املبتدأ ١٤٦ ص٧جالبداية والنهاية  و٢٤٩ ص٣جلذهبي ل
 .١٢٣ ص٢ ق٢جواخلرب 

 ٢جلعجلوين لكشف اخلفاء  و٤٨ص ٢ج) ط أخرى( و ٥ ص٢اإلستغاثة ج) ٣(
 ١٥٦ ص٢جتاريخ اليعقويب  و٢٣ ص٢٠جتاريخ مدينة دمشق  و٣٨٠ص

 .٣٢٧ ص١٦جتاج العروس  و٣٠٧ ص٢جبن أعثم الكتاب الفتوح و
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 إهنم كانوا حيارصون األعداء، ومل يمكنهم فتح :وبعضها يقول
 .)١(حصنهم إال بالصعود للجبل بعد سامعهم النداء

ًإنه مل يلق باال للنداء الذي صدر عنه يتناقض مع ما : كام أن قول عمر
 . فراجع،)٢(رواية أخرى ذكرها ابن عساكر يف كتابهذكرته 

مهام اختلفت الروايات وتعددت، فإن أصل القصة «: قال ابن بدران
 .)٣(»صحيح واهللا أعلم

  : ضعف سند الرواية
 :وعن سند الرواية نقول

روى قصته الواحدي،  «:قال حممد بن درويش احلوت عن قصة سارية
 .)٤(»قب يتوسعونوالبيهقي بسند ضعيف، وهم يف املنا

 :وقال أبو القاسم الكويف
                                     

كنز العامل و ١٤٨ ص٧جالبداية والنهاية  و٤٧ ص٦هتذيب تاريخ دمشق ج) ١(
 ٣جبي لذهلتاريخ اإلسالم  و٢٥ ص٢٠جتاريخ مدينة دمشق  و٥٨١ ص١٢ج

 ٢ ق٢ج والعرب وديوان املبتدأ واخلرب ٤٨ ص١٥جالوايف بالوفيات  و٢٤٩ص
 .١٢٣ص

تاريخ مدينة  و٥٨١ ص١٢جكنز العامل  و٤٧ ص٦هتذيب تاريخ دمشق ج) ٢(
 . ٤٨ ص١٥جالوايف بالوفيات  و٢٥ ص٢٠جدمشق 

 . ٤٨ ص٦هتذيب تاريخ دمشق ح) ٣(
  .٨٤ ص٨جالغدير  و٥٥٣أسنى املطالب ص) ٤(
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َّعىل أنا قد رأينا مجاعة من فقهاء أصحاب احلديث ينكرون صحة هذا «
 .)١(»ويف هذا كفاية ملن فهم ونظر. اخلرب، ويبطلونه، ويطعنون عىل الرواي له
  :أبو حنيفة ومؤمن الطاق

  :قال ابن كثري عن حديث رد الشمس
 قال أبو عباس بن . والتهكم بمن رواهنكاره،إ :روي عن أيب حنيفة«
سمعت : حدثنا جعفر بن حممد بن عمري، حدثنا سليامن بن عباد: عقدة

عمن رويت : لقي أبو حنيفة حممد بن النعامن، فقال: بشار بن دراع، قال
 !حديث رد الشمس؟

 .)٢(»يا سارية اجلبل:  عن غري الذي رويت عنه:فقال
وأن مؤمن ..  ذلك كاملنكر عليهن أبا حنيفة قال لهأ :ويف نص آخر

 .)٣(يا سارية اجلبل: عمن رويت أنت عنه: الطاق أجابه
يا  «: أن مؤمن الطاق ينكر ويتهكم بمن يروي حديث:وهذا يدل عىل

 .»سارية اجلبل
: وقد حاول ابن كثري أن خيفف من وقع جواب مؤمن الطاق، فقال

ضة بام ال جيدي، أي وقول حممد بن النعامن له ليس بجواب، بل جمرد معار«

                                     
 . ١٥٠ص) ط أخرى(و  ٤٨ ص٢تغاثة جاإلس) ١(
 . ٩٣ ص٦ج) هـ١٤٠٨ـ العريب ط دار إحياء الرتاث (البداية والنهاية ) ٢(
 . ١٤٤صبن الصديق املغريب الفتح امللك العىل  و٣٠١ ص٥لسان امليزان ج) ٣(
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ًأنا رويت يف فضل عيل هذا احلديث، وهو إن كان مستغربا، فهو يف الغرابة 
 .يا سارية اجلبل: نظري ما رويته أنت يف فضل عمر بن اخلطاب يف قوله

ًوهذا ليس بصحيح من حممد بن النعامن، فإن هذا ليس كهذا إسنادا 
بأنه حمدث بأمر خرب رد ًوال متنا، وأين مكاشفة إمام قد شهد الشارع له 

 .)١(»الشمس طالعة بعد مغيبها، الذي هو أكرب عالمات الساعة
 : ونقول البن كثري

 إن حديث رد الشمس متواتر وقطعي الصدور، فقد روي يف ً:أوال
 .)٢(ًمصادر أهل السنة عن ثالثة عرش صحابيا

ًوروي عن بعضهم بطرق عديدة، فقد روي عن أسامء مثال بخمسة 
 .)٣(طرق

 .)٤( والقايض عياض بصحته،ورصح الطحاوي

                                     
 . ٩٣ ص٦البداية والنهاية ج) ١(
 . ١٩ و ١٨ص» عليه السالم«رد الشمس لعيل ) ٢(
 ١٠٣ ص٢ج) هـ١٤٠٠ط دار املعرفة (و  ٣٨٦ و ٣٨٥ ص١ية جالسرية احللب) ٣(

 ٢السري النبوية لدحالن ج:  وراجع١١ ص٣ ونسيم الرياض ج،عن اإلمتاع
لمحمودي لرسائل يف حديث رد الشمس  و١٣٦ ص٣جالغدير  و٢٠١ص
 .١٠٨صنظرة يف كتاب الفصل يف امللل  و٦٣ص

 ٩صواعق املحرقة باب  وال٤٨٨ ص٦رشح املواهب اللدنية للزرقاين ج: راجع) ٤(
= ١٣٣ ص٣جر ـديـالغو. اجيـ عن اخلف١١ ص٣اض جـ ونسيم الري٣فصل 
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 .)١(نه شيخ اإلسالم أبو زرعة، وتبعه غريهَّوحس
 . وابن شاهني بإسناد حسن،وأخرجه ابن مندة
 .سناد حسنإهريرة ب أيب  عن،ورواه ابن مردويه

 .)٢(ورواه الطرباين يف الكبري بإسناد حسن، كام حكاه ويل الدين العراقي
تابه كشف اللبس بأسانيد كثرية، وصححه وأورد طرقه السيوطي يف ك

                                     
 و ١١٧ و ٦٧صلمحمودي لرسائل يف حديث رد الشمس  و١٣٧ و ١٣٤و = 

 ٢٣جتفسري اآللويس  و٤٢٨ و ٢٢٠ ص١جلعجلوين لكشف اخلفاء  و١٨٤
 ٩جسبل اهلدى والرشاد  و٣١٤ و ٩٤ ص٦جالبداية والنهاية  و١٩٤ص
ينابيع املودة  و١٨٣صلشريواين ل» عليهم السالم«مناقب أهل البيت  و٤٣٧ص
 ٣٢٥ ص١٦ وج٥٣٢ ص٥ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٤٠٩ ص٢ج

 .١٩٣صفتح الدين احلنفي لفلك النجاة  و٢٦٦ ص٢١وج
 ٤١٨صلامحوزي لكتاب األربعني : وراجع. ٣ فصل٩الصواعق املحرقة باب ) ١(

 ١٣٥ ص٣جالغدير  و١٨٣صلشريواين ل» لسالمعليهم ا«مناقب أهل البيت و
 ٤١٨ ص١جينابيع املودة  و٦١صلمحمودي لرسائل يف حديث رد الشمس و
فلك النجاة  و٢٦٦ ص٢١ وج٦١٩ ص٢٠ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق و
 .١٩٤صفتح الدين احلنفي ل

 ٤٨٨ ص٦ ورشح املواهب للزرقاين ج٢٠١ ص٢السرية النبوية لدحالن ج) ٢(
) مطبوع مع نسيم الرياض( ورشح الشفاء للقادري ١١ ص٣ جونسيم الرياض

 . ١١ ص٣ج
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 .)١(بام ال مزيد عليه
 .)٢( رواه الطرباين بأسانيد رجال أكثرها ثقات:ًوقالوا أيضا
 لو كان كالم مؤمن الطاق ال جيدي، بل هو ملجرد املعارضة :ًثانيا

.. إن هذا قياس مع الفارق: العرتض عليه أبو حنيفة مبارشة، وقال له
حديث سارية من الثقات األثبات، بخالف حديث رد  أن رواة :ولذكر له
 .الشمس
إن املقصود جمرد املعارضة، لبيان املشاهبة يف :  من الذي قال:ًثالثا
فإن هذا جمرد افرتاض، ال سيام وأن السؤال هو عن رواة حديث ! الغرابة؟

 ..رد الشمس، فالالزم هو املقارنة بينهم وبني رواة حديث سارية
ولو أن مؤمن .. أية إشارة إىل استغراب احلدث نفسهوليس يف الكالم 

 بأن هذا خروج عن حمل :الطاق قصد ذلك العرتض عليه أبو حنيفة
 .الكالم
 :ً بالنسبة للحديث عن كون عمر حمدثا نقول:ًرابعا

وإنام يرويه له أتباعه .. إن هذا أول الكالم، وهو حيتاج إىل إثبات
يرون يف سريته مع الناس، ومع رسول وحمبوه، وال يعرتف له به غريهم، بل 

صىل اهللا عليه «ًخصوصا قوله يف مرض موته » صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
                                     

 .٤٢٨ ص١جلعجلوين لكشف اخلفاء : وراجع. ١٢ ص٣نسيم الرياض ج) ١(
رسائل  و١٠ ص٣ج) هبامشه(فاء للقاري  ورشح الش١٠ ص٣نسيم الرياض ج) ٢(

 .٣٣ و ١٩صلمحمودي ليف حديث رد الشمس 
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 ما يمنع من صحة هذه األحاديث يف .نحو ذلك، أو إن النبي ليهجر: »وآله
 ..حقه

ً بالنسبة لكون رد الشمس حدثا كونيا عظيام، ال يقاس بحديث ً:خامسا ً ً
 : سارية نقول
 .مؤمن الطاق مل يقايسه به، بل قايس سند هذا بسند ذاك إن :ألف

 إن حادثة رد الشمس كونية كحادثة شق القمر، فلامذا قبل ابن :ب
 !كثري هذه ورد تلك؟

» عليه السالم« رد الشمس لعيل :وقد حتدثنا عن هذه القضية يف كتابنا
 .فراجع

  : !؟أبو القاسم الكويف ماذا يقول
  : حديث ساريةقال أبو القاسم الكويف عن

 أن عمر نادى يف :ومثله يف الكذب واملحال، وفظيع املقال روايتهم«
يا سارية اجلبل، وهو بنهاوند، فسمع سارية وهو بنهاوند صوته : املدينة

يا سارية اجلبل، يا : حني وقعت عليه اهلزيمة وعىل أصحابه، وهو يقول
 .سارية اجلبل

، لو »عليهم السالم«نبياء ِّفهذه معجزة من أجل معجزات الرسل واأل
 .مثلها ألحد منهمنجد ) مل( ظهرت منهم، و

ولعمري لو ظهرت منهم ما استبعدنا ذلك وال استعظمناه منهم، 
 . ولكنها عند كثري من الناس من املحاالت ولو رويت
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ومن كان يف حمل من يأيت بمثل هذه املعجزة، من املحال أن ال يأيت بآية 
 .قها أو فومثلها، أو دوهنا

ا هو دوهنا، ووجدنا مع ًفلام مل جيد القوم هلا نظريا يف املعجزات وال م
ملن تقدم من صاحبه الذي  أو  أنه كان له:ه إذا طولبوا باإلقرارذلك أولياء

هو عندهم أفضل منه معجزة أنكروا أن تكون املعجزات إال للرسل، وكان 
 .)١(ًهذا كله داال عىل إبطال خترصهم

  :راوية اخلصييب
 : وقد روى اخلصيبي هذه الرواية بنحو آخر، فقال ما ملخصه

عليه « إن عمر خال بأمري املؤمنني :عن جابر بن عبد اهللا األنصاري
ًمجيعا، فمسح » صىل اهللا عليه وآله«ًمليا، ثم رقيا منرب رسول اهللا » السالم

ال : عىل وجه عمر، فصار عمر يرتعد، ويقول» عليه السالم«أمري املؤمنني 
 ..اجلبل] إىل[يا سارية اجلأ : حول وال قوة إال باهللا، ثم صاح ملء صوته

 .ثم مل يلبث أن قبل صدر أمري املؤمنني، ثم نزل وهو ضاحك
 .أن يفعل ما وعده به» عليه السالم«فطالبه عيل 
.  امهلني يا أبا احلسن حتى أنظر ما يرد من خرب سارية:فقال له عمر

 .ًوهل ما رأيته صحيحا أم ال
عن حقيقة ما جرى، » عليه السالم«ًثم سألوا عليا أمري املؤمنني 

                                     
 . ١٥٠ص) ط أخرى( و ٤٨ ص٢اإلستغاثة ج) ١(
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أن عمر أحب أن يعلم خرب جيوشه يف هناوند بعد قتل عمرو بن : فأخربهم
تزعم أنك اخلليفة يف كيف : »عليه السالم«معدي كرب، فقال له اإلمام 

وأنت ال تعلم ما » صىل اهللا عليه وآله«األرض، والقائم مقام رسول اهللا 
 واإلمام يرى األرض ومن عليها، وال خيفى !؟ذنك وحتت قدمكأوراء 

 !؟ءعامهلم يشأعليه من 
 وأين ، فأت خرب سارية!؟ أنت هبذه الصورة، يا أبا احلسن:فقال يل

 ! وكيف صورهم؟!ومن معهم؟! هو؟
 ولكني أريك ، يا ابن اخلطاب، فان قلت لك ال تصدقني:فقلت له

 .قفر خ[ هبم جيش اجلبل يف واد قعيد  وسارية قد كمن.جيشك وأصحابك
 خلصوا هبا، ً فإن سار به جيشك يسريا، كثري األشجار،بعيد األقطار، ]ل

 .وإال قتل أول جيشك وآخره
  .!؟ ما هلم ملجأ منهم، وال خيرجون من ذلك الوادي، يا أبا احلسن:فقال

أن حيذرهم من عدوهم، فأخذ  أو  أن يريه إياهم،:ثم طلب عمر منه
ً عهدا إن رقى به املنرب، وكشف عن برصه، وأراه جيشه، وصاح هبم عليه

 ويسلم إليه ،ّوسمعوه، وجلأوا إىل اجلبل، وظفروا بعدوهم أن خيلع نفسه
 ..حقه

 ، فدعوت بدعوات،ورقيت املنرب :»عليه السالم«إىل أن قال عيل 
 ، وكشفت عنه غطاءه، ومسحت عىل عينيه،ن يريه ما قلتأوسألت اهللا 

 .ال اهلزيمة جليشهإ وما بقي ، وجيش اجلبل،إىل سارية وسائر اجليشفنظر 
 .ن شئتإ صح يا عمر :فقلت له
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 ! يسمع؟:قال
 . ويبلغ صوتك إليهم، نعم، يسمع:قلت

، ]اجلبل[ اجلبل] إىل[ يا سارية إجلأ :فصاح الصيحة التي سمعتموها
نزل  ف، وظفروا بجيش اجلبل، فسلموا، وجلأوا إىل اجلبل،فسمعوا صوته

 .  وخاطبته وخاطبني بام سمعتموه،ضاحكا كام رأيتموه
 وشك آخرون إىل ورود الربيد بحكاية ما ، آمنا وصدقنا:قال جابر

 فكاد أكثر العوام املرتدين ، ونادى بصوته، واراه عمر،حكاه أمري املؤمنني
 .)١(ًال منقلباإ واهللا ما كان ، لهً وجعلوا هذا منقبا،أن يعبدوا ابن اخلطاب

 .مل يف عمر بام كان قد وعد به كام هو معلومو
ولعل هذه الرواية هي األقرب واألصوب، فقد تعودنا الكثري مما 

 .يدخل يف هذا السياق
  : !؟أين اإلنصاف

 : وقد ذكرت بعض الروايات ما ملخصه
.. شكا من ظلم كثري من األمة لعيل» عليه السالم«أن اإلمام الباقر 

ًبكر، ويربؤون من أعدائه كائنا  أيب يتولون حمبيأهنم » عليه السالم«فذكر 
فإذا وصل األمر لعيل، .. من كان، وكذلك احلال بالنسبة لعمر وعثامن

 ..نتوىل حمبيه، وال نتربأ من أعدائه، بل نحبهم: قالوا

                                     
 . ١٨ ـ ١٤ ص٢ ومدينة املعاجز ج١٧٢ ـ ١٧٠اهلداية الكربى ص) ١(
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ِ اللهم وال من وااله وعاد :يقول» صىل اهللا عليه وآله«مع أن رسول اهللا  ِ
، بدعاء »عليه السالم«ً هلم ما اختص اهللا به عليا من عاداه، كام أهنم إذا ذكر

وهم يقبلون ما .. ، وكرامته عىل ربه جحدوه»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 .يذكر هلم يف غريه من الصحابة

 إنه كان عىل املنرب باملدينة خيطب إذ :هذا عمر بن اخلطاب إذا قيل هلم
 )..ارية بنهاوندوكان س(يا سارية اجلبل : نادى يف خالل خطبته
فإذا . ً وكان بني املدينة وهناوند مسرية أكثر من مخسني يوما:إىل أن قال

، »عليه السالم«طالب  أيب كان هذا لعمر، فكيف ال يكون مثل هذا لعيل بن
 .)١(لكنهم قوم ال ينصفون، بل يكابرون

  : ووضع اجلزية على بين تغلب×لي ع
قد عاهد وفد بني تغلب عىل أال » صىل اهللا عليه وآله« رسول اهللا وكان

ّوا وليدا، فكان ذلك الرشط عىل الوفد، وعىل من وفدهم، ومل يكن ِّنرصُي ً
 .عىل غريهم

 :فلام كان زمان عمر، وبالتحديد يف السنة السابعة عرشة، قال مسلموهم
ال تنفروهم باخلراج فيذهبوا، ولكن أضعفوا عليهم الصدقة التي تأخذوهنا 

ًون جزاء من أمواهلم ـ فيك ِ، فإهنم يغضبون من ذكر اجلزاء ـ عىل أال )أي جزية(ِ
                                     

 ٢ واإلحتجاج ج٥٦٣  و٥٦٢التفسري املنسوب لإلمام احلسن العسكري ص) ١(
 ٢١جاألنوار وبحار  ٦٨ ـ ٦٦ ص٢ج )ط دار النعامن(و  ١٩٣ ـ ١٩١ص
 . ٣٤٧ ص١فضائل اخلمسة ج:  وراجع٢٤٤ص:  وراجع٢٤٠  و٢٣٩ص
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 .ًينرصوا مولودا إذا أسلم آباؤهم
فلام بعث الوليد إليه برؤوس .. فخرج وفدهم يف ذلك إىل عمر

 ..أدوا اجلزية: هم قال هلم عمرنيالنصارى وبديا
 واهللا لئن وضعت علينا اجلزية لندخلن ، أبلغنا مأمننا:فقالوا لعمر

 .»ض الرومأر
 : إىل أن تقول الرواية

ً فخذ منا شيئا وال تسمه جزاء:قالوا« ً. 
 .ًزاء، وسموه أنتم ما شئتمِ أما نحن فنسميه ج:فقال

 يضعف مل يا أمري املؤمنني، أ:»عليه السالم«فقال له عيل بن أيب طالب 
 !عليهم سعد بن مالك الصدقة؟

جعوا عىل ذلك ً بىل، وأصغى إليه، فريض به منهم جزاء، فر:قال
 .)١(»..الخ

 : ونقول
 : إن لنا مع هذا النص وقفات، نجملها عىل النحو التايل

  :والتنصر، والتهويد.. الفطرة
لو استفاد  من شأهنا ، اهللا عز وجل عىل اإلنسان هبدايات خمتلفةَّلقد من

                                     
البداية  و١٥٨ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٥٦ ص٤وامللوك جتاريخ األمم ) ١(

 .٨٨ ص٧جوالنهاية 
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بدون هذه اإلستفادة أن توصله إىل موقعه الطبيعي الذي يليق به، ومنها 
 يف أي موقع يف غري املوقع الالئق به، وليس له أن يضع نفسهسريى نفسه 

املتاعب، ولغريه من اخلطأ الذي جيلب له ، ألن ذلك سيكون آخر
 ..وينتهي به إىل اخلراب والدمار والبوارواملصائب، واملصاعب، 

 وعقلية، وترشيعية، ، وفطرية، وحسية،فهناك هداية تكوينية، وإهلامية
رشط ولذلك  .حق منها عىل السابق، وحيتاج إليههي هدايات يرتتب الالو

الترشيعية من خالل اهلدايات التي  عليه أن يكون وصوله إىل اهلداية
 .سبقتها، وباإلعتامد عليها واإلستناد إليها

جتاوز هذه اهلدايات يف من من الناس حتى األبوين كان  ًوقد منع أيا
م القبيح، ومن التعدي  يعترب ذلك من الظلخرين، ألن ذلكتعامله مع اآل

 .عىل احلقوق الذي ال جمال للرضا به، وال السكوت عنه
 ،فليس ألحد أن هييمن عىل الفطرة، أو أن يمنع العقل من ممارسة دوره

أو أن يصادر دور .  وينكر ما تؤدي إليهأو أن يستغني عن خدمات احلواس
من خالل إذا كان قد حصل عىل هذا الترشيع . الترشيع اإلهلي يف حياته

ية ا باهلد، من حيث إهنا تصلهاهلداية العقلية، والفطرية وسوامها مما تقدم
دلت وهذه املعجزة هي التي .. خالل املعجزة القاهرة للعقلمن الترشيعية 
الدالئل والشواهد التي يرضاها باإلضافة إىل سائر ..  األنبياءعىل صدق

 ..حةالعقل، وتؤيدها سائر اهلدايات بصورة رصحية وواض
أن يشرتط عىل وفد بني » صىل اهللا عليه وآله«وألجل ذلك جاز للنبي 

ًتغلب ومن وفدهم أن ال ينرصوا وليدا، بل عليهم أن يفسحوا املجال  ّ
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قدراته وإمكاناته لتكون هي التي ختتار هداياته و وسائر ، ولفطرته،لعقله
 .له، وهتديه السبيل

 كل مولود يولد :أنه قال» هصىل اهللا عليه وآل«وقد روي عن رسول اهللا 
 .)١(عىل الفطرة إال أن أبويه هيودانه، أو ينرصانه، أو يمجسانه

                                     
 ١٤ ص٨جنيل األوطار  و٥٩١ ص٤ وج٢٦٦ و ٢٦١ ص١جكنز العامل : راجع) ١(

 ٦ وج١٠٤ و ٩٨ و ٩٧ ص٢جصحيح البخاري  و١٩٠ ص١جرشح األخبار و
 ١٩جلنووي لاملجموع  و٢٠٣ ص٦جلبيهقي لالسنن الكربى  و٢٠٢ و ٢٠ص
 ٢٤١ ص١جالك ملكتاب املوطأ  و٦٢ ص١٠جلرسخيس لاملبسوط  و٢٢٣ص
 ٣جكشاف القناع  و٤٧٣ و ٨٨ ص١٠ جةبن قدامالاملغني  و٢٤٦ ص١١وج
 ٣١١صأيب داود  مسند و٢١٨ ص٧ججممع الزوائد  و٢٣٣ ص٦ وج٦٢ص

بغية الباحث  و٤٧٣ ص٢جمسند احلميدي  و١١٩ ص١١جلصنعاين لاملصنف و
كشف  و٤٤ ص٥جفيض القدير و ٢٢٦رشح مسند أيب حنيفة ص و٢٠٧ص

 ٣جستذكار اإل و٣٣٧ و ٣٣٦ ص١جصحيح ابن حبان  و١٢٥ ص٢جاخلفاء 
 ٩٨ و ٦٤ ـ ٦١ و ٥٧ ص١٨جبن عبد الرب الالتمهيد  و٩٩ و ٩٨ و ٩٧ص

 ١٤٠ ص٦ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و٣٩ ص٣جالفايق يف غريب احلديث و
اجلامع و ٢٨٥ ص١١جلمرداوي لاإلنصاف  و٥٨ ص٣جختريج األحاديث و

تفسري البغوي  و٣٠٢ ص٧ وج٥ ص٢تفسري الثعلبي ج و٢٨٧ ص٢جالصغري 
 ٤ وج٤٤٢ و ٣٣ ص٣ وج٥٦٩ ص١القرآن العظيم جتفسري  و٤٨٢ ص٣ج

= أضواء  و٤٠ ص٢١جتفسري اآللويس  و٣١٢ ص ٤جتفسري الثعالبي  و٥٥١ص
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  :سياسة عمر مع نصارى تغلب خاطئة
ن من حقنا أن نسأل عن السبب الذي دعا عمر بن اخلطاب إىل إثم 

 عن السياسة النبوية املباركة إىل هلوتغيري سياسته مع نصارى تغلب، وعد
إىل التدخل إليقافه، » عليه السالم« الذي احتاج عيل ،أيالعمل هبذا الر

 ..وردعه عنه
 أن مسلمي بني تغلب قد حذروا عمر من اعتامد هذه :والالفت هنا

 وبينوا له أن وضع اخلراج عىل نصارى تغلب يؤدي إىل نفورهم، ،السياسة
 . ودخوهلم بالد الروم،وتركهم البالد
حلصول عىل املزيد من املال منهم،  أنه إذا كان اهلدف هو ا:وذكروا له

وا ِّخذ من أمواهلم رشط أال ينرصؤفيمكن زيادة مقدار الصدقة التي ت
 .أوالدهم إذا أسلم آباؤهم

رغم أن رفقه .. ولكن عمر أرص عىل رأيه، وطلب من وفدهم اجلزية
هبم سوف هييء األجواء لدخول الكثريين منهم يف اإلسالم، مع وجود 

ًن ال يتعرضوا للتنصري أيضا، األمر الذي من شأنه أن ضامنات ألبنائهم أ
 حتى ينتهي ، ودخوهلم يف اإلسالم بصورة تدرجيية،يؤدي إىل استيعاهبم

                                     
طبقات  و٤٣٤ ص٢جبن عدي الالكامل  و٣٨٠ ص٨ وج٣٠٩ ص١جالبيان = 

 والعرب وديوان ٢٢٦ ص٢جذكر أخبار إصبهان  و٤٧٠ ص٣جان املحدثني بأصبه
غريب  و٢١ ص٢جبن سالم الغريب احلديث  و١٢٣ ص١املبتدأ واخلرب ج

 .١٢١ ص١جبن قتيبة الاحلديث 
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 .. األمر إىل تاليش النرصانية ليحل اإلسالم حملها
 تضييع هذا اإلنجاز خمالفة السياسة النبوية من شأنهفإرصار عمر عىل 

 .ورائعةالعظيم الذي جاء وفق خطة حكيمة 
  :نقذ املوقفأ ×تدخل علي 

حيث . األمور إىل نصاهبا» عليه السالم« تدخل أمري املؤمنني أعادوقد 
أقنع عمر بن اخلطاب بأن يكتفي بام صنعه سعد بن مالك، من إضعاف 
الصدقة عليهم، لكي تبقى الفرصة متاحة الستيعاب نصارى تغلب يف 

ر قد أرص عىل توصيفه بأنه وإن كان عم.. اإلسالم بصورة هادئة ومعقولة
 ..جزية

 يريد أن حيفظ ماء ،ولكن هذا اإلرصار يبقى يف حدوده كشخص
ًالوجه، وال يريد أن يكون تراجعه رصحيا وظاهرا ً.. 

  :حرية عمر يف أمر اوس
ن أ : واللفظ له، وابن مسعود، وعمر بن أوس،وروى جابر بن يزيد

 !بد اهللا بن عباس؟ أين ع!!صنع باملجوسأال أدري ما : عمر قال
 . ها هو ذا:قالوا

 ،ن كنت مل تسمعهإ ف، يقول يف املجوسً ما سمعت عليا:فجاء فقال
 .فاسأله عن ذلك

 : فقال،فسأله عن ذلك، »عليه السالم«فمىض ابن عباس إىل عيل 
ْأفمن هيدي إىل احلق أحق أن يتبع أمن ال هيدي إال أن هي{ ُ َ ْ َْ ْ ُّ َِّ َ َ َ ََّ َ َِ ِ ِِّ َّْ َ َ َ َّْ ُ ََ ِ َدى فام لكم كيف َ ُْ َْ َ َ َ َ
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َحتكمون ُْ ُ  .)٢( ثم أفتاه،)١(}َ
  : ورفع،للمجوس كتاب
ما : قال عمر) أهل أسفندهان(سفيذ مهيار أ ملا اهنزم :عن ابن جبري قال

 ً. وكانوا جموسا. وال هلم كتاب، وال نصارى،هم بيهود
 ولكنه ، كان هلم كتاب، بىل:»عليه السالم«فقال عيل بن أيب طالب 

فلام أفاق ـ أو قال عىل أخته ـ  فوقع عىل ابنته ، هلم سكرً وذلك أن ملكا،رفع
  !كيف اخلروج منها؟: قال

ن أ وتأمرهم ً،نك ترى ذلك حالالأ جتمع أهل مملكتك فتخربهم :قيل
ِحي  .وهُّلُ

 يف ًخدوداأ هلم ّ فخد؛ن يتابعوهأ فأبوا ،ن يتابعوهأ وأخربهم ،فجمعهم
 فمن أبى قبول ذلك قذفه يف ،رضهم عليها وع، وأوقد فيه النار،األرض

 .)٣( ومن أجاب خىل سبيله،النار

                                     
 . من سورة يونس٣٥اآلية ) ١(
 .٢٣٥ ص٤٠ج بحار األنوار  و١٩٠ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية(مناقب آل أيب طالب ) ٢(

 عن ١٩٠ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية( و ٣٦٨ ص٢ طالب جمناقب آل أيب) ٣(
 ٤٤٣ ص١٤جبحار األنوار الواحدي يف البسيط، وابن مهدي يف نزهة األبصار، و

 ٥٤٦ ص٥نور الثقلني ج و٣١٣ ص١٠جلطربيس لجممع البيان  و٢٣٥ ص٤٠وج
=  ١٠الثعلبي ج تفسري و٣٣٣ ص٦جالدر املنثور :  وراجع٢٥٦ ص٢٠جامليزان و
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 : ونقول
ًعرتافا علنيا ايمثل » عليه السالم« إن رجوع عمر إىل أمري املؤمنني  ـ١ ً

 .بأنه هو املرجع يف األمور، ومنه تلتمس اهلداية
مامة أن اإل: آلية الكريمة ليبنيقرأ ا» عليه السالم« إن أمري املؤمنني  ـ٢

إنام هي ملن هيدي إىل احلق، أما الذي حيتاج إىل غريه ليهديه، فال حيق له أن 
 .يتصدى هلذا املقام

 تتحدث عن اتباع الناس ملن ال ا أهن:غري أن الالفت يف هذه اآلية هو
 .ن عىل الناس أن يكفوا عن اتباعهإ: تقولو.. يملك اهلداية هلم

عمر بن اخلطاب أن يتبع من كام أن هذه اآلية تدل عىل أن من واجب 
 .. »عليه السالم«وهو عيل أمري املؤمنني .. هيديه إىل احلق
ي إال أن ِّفليس له أن يتبع عمر، ألن عمر ال هيد» عليه السالم«أما عيل 

 ..هيدى
  : جيلد عبيد اهللا بن عمر احلد×علي 

 بكري، نبإبن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن فضال، عن حممد عن 
أقيم عبيد اهللا بن : يقول» عليه السالم«سمعت أبا جعفر : رة، قالعن زرا

عمر، وقد رشب اخلمر، فأمر به عمر أن يرضب، فلم يتقدم إليه أحد 

                                     
املحرر  و٥٤٩ ص٢جكنز العامل  و٨٨ ص٣٠جري اآللويس تفس و١٧١ص= 

 .٢١٨ ص٨جبن اجلوزي الزاد املسري  و٤٦١ ص٥جبن عطية األندليس الالوجيز 
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فرضبه هبا . ٍسعة مثنية، هلا طرفاننب» عليه السالم« حتى قام عيل ،يرضبه
 .)١(أربعني

 .وسند احلديث موثق كالصحيح
 :ونقول
أنه إذا كان السوط ذا شعبتني اكتفي : ث يستفاد من هذا احلدي ـ١

 بسوط هبالوليد بن عقبة، فإنه جلد» عليه السالم«ذلك فعل كباألربعني، و
 .)٢(له شعبتان أربعني جلدة

 أن أبا شحمة ابن لعمر اعرتف بالزنى، فلام أمر أبوه : ذكر بعضهم ـ٢
 أو معارش املسلمني، من فعل فعيل يف جاهلية: بأخذه، قال أبو شحمة

 .إسالم، فال يأخذين
 فأخذه بيمينه، وقال لولده ، فقال لولده احلسن،طالب أيب فقام عيل بن

                                     
 ١٨ج )دار اإلسالميةط ( و ٢٢١ ص٢٨ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  )١(

مناقب آل أيب  و٢١٤ ص٧ والكايف ج٩٠ ص١٠جاألحكام  وهتذيب ٤٦٦ص
 ١٦٤ ص٧٦جبحار األنوار  و٢٨٧ ص٢جلية األبرار ح و٤٠٨ ص١جطالب 

 .٥١٠ ص٢٥ججامع أحاديث الشيعة و
آل ط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٩٠ ص١٠جهتذيب األحكام  و٢١٥ ص٧الكايف ج) ٢(

مناقب آل أيب طالب  و٤٧٠ ص١٨ج) دار اإلسالميةط ( و ٢٢٦ ص٢٨ج) البيت
 ١٩ججامع أحاديث الشيعة  و١٦٣ ص٧٦جبحار األنوار  و٤٠٨ ص١ج

 .٢٧٠ ص٥جغاية املرام  و١٢١ ص٨جالغدير  و٥٠٠ص
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إذا : ثم قال. ًاحلسني، فأخذ بيساره، ثم رضبه ستة عرش سوطا، فأغمي عليه
 .رضبني احلد من ليس لك يف جنبيه حد: وافيت ربك، فقل

 ..)١(خثم قام عمر، حتى أقام عليه متام مئة سوط، فامت من ذلك إل
 احلد من مل يفعل هشحمة أن جيلد أيب ً إننا ال نرى مربرا الشرتاط ـ٣

 : ألسباب،مثل فعله يف جاهلية وال إسالم
ثلة كبرية قضت عدة ل إنه قد مر عىل ظهور اإلسالم وقت يسمح :أوهلا

 وعاشت ،سنوات من حني بلوغها إىل ذلك الوقت يف أحضان اإلسالم
تسمح لنفسها بارتكاب بالطهارة والعفة، وال أن تعيش كل حياهتا أجواءه، 

 . الثالثنيحتى بلغجريمة الزنا، ولعل بعضهم كان قد جاوز سن العرشين 
 البيت، ومنهم عيلن اهللا تعاىل قد أخرب عن تطهري أهل إ :الثاين

 والذين طهرهم اهللا سبحانه ال يمكن أن تصدر .» السالممعليه«نان سواحل
 أن هؤالء ال يزالون : عن كبائرها، وهو يعلمًمنهم صغائر الذنوب، فضال

 من هو بريء من هذا فام معنى أن يفرتض عدم وجوداحلياة، عىل قيد 
  !الفعل؟

قد من جيري عليه احلد  ملاذا اشرتط أبو شحمة أن ال يكون :الثالث
له، وال بارتكب ذلك األمر الشنيع يف اجلاهلية، فإن اإلسالم جيب ما ق

ام يؤخذ اإلنسان بام يصدر منه بعد دخوله يف هذا الدين، ، وإن فاعلهيؤخذ به
 فام املانع من أن يشارك يف ،فإن كان ممن ظهرت عدالته، وصحت توبته

                                     
 . ٢٥٣ ص٢تاريخ اخلميس ج) ١(
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 .فإنه ليس هللا يف جنبيه حد.. إقامة احلد عىل غريه
قد بارش » عليه السالم«ً أن عليا : إن ظاهر الروايتني اللتني ذكرنامها ـ٤

وأن السبب يف .. مها عبد الرمحان، وأبو شحمة: عمرإقامة احلد عىل ولدين ل
 .. والسبب يف الثاين هو الزنا،األول هو رشبه للخمر

أما الثاين قد أقام احلد بتاممه عىل شارب اخلمر، » عليه السالم«وأنه 
 ..ً بعض احلد، وهو ستة عرش سوطا، وترك الباقي لغريههرضبف

،  بالتحديدًستة عرش سوطامل نستطع أن نعرف السبب يف اكتفائه ب ـ ٥
أراد أن يثبت أليب » عليه السالم«أنه : غري أننا ندرك ،ومل يكمل العدد

كام ! ه؟شحمة وللناس طهارته، وتصديق اآلية الرشيفة النازلة فيه ويف ولدي
 .رصح هو نفسه به

وأن يدل برتكه إمتام احلد إىل غريه عىل أنه جيوز ملن كان يف جنبه حد أن 
ًىل غريه، ال سيام إذا كان تائبا توبة نصوحا، ويعرفهم بذلك أن يقيم احلد ع ً

النهي عن تويل من يف جنبه حد إقامة احلد عىل غريه إنام يراد به جمرد الكراهة 
 .ال التحريم البات

 أن الصحابة كلهم عدول، وأهنم ال يقدمون عىل :ثمة من يدعي ـ ٦
ن إقامة حد من حدود اهللا معصية اهللا تبارك وتعاىل، فام معنى امتناعهم ع

 .!!. رغم أن السلطان نفسه يطالبهم بإجراء احلد!؟حماباة للسلطان
 ..إال إن كانوا يتخوفون من نوايا عمر جتاه من يقدم منهم عىل ذلك

مع ابن عمر، مع ما جرى له » عليه السالم« وما أشبه ما جرى لعيل  ـ٧
لوليد بن عقبة، حيث مل مع أخي عثامن من الرضاعة، أعني ا» عليه السالم«
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إىل ذلك » عليه السالم«يقدم الناس عىل رضبه احلد، حتى بادر أمري املؤمنني 
 .عاىلأيت إن شاء اهللا تِّلتدعوين قريش جالدها، كام سي: ًقائال

  :ظاهرة شرب اخلمر يف بيت اخلليفة
وإذا راجعنا النصوص التارخيية، فسنجد أن أربعة من أبناء عمر بن 

  بل إن عمر نفسه كان يرشب املسكر،جلدوا احلد يف اخلمراخلطاب قد 
 . كام يدعون،، ولكنه مل جيلد، ألن األمر مل يصل به إىل حد السكرًأيضا

 : أهنم يقولون،بيان ذلك باختصار
 .إن عبد اهللا بن عمر رشب اخلمر، وجلد فيها  ـ١

،  إن عمر صىل عىل جنازة، ثم أقبل علينا بوجهه:قال السائب بن يزيد
إين وجدت من عبد اهللا ريح رشاب، وإين سألته عنه، فزعم أنه خل، : فقال

 . ًوإين سائل عنه، فإن كان مسكرا جلدته
 .)١( شهدته جلده احلدانأ ف:قال السائب

                                     
 ٢٢٨ ص٩جلصنعاين لاملصنف  و٨٢٤ ص٣تاريخ املدينة املنورة ج: راجع) ١(

مسند  و٥٧ ص١٠فتح الباري ج و١٩٠ ص٤ وج٢٣٨ ص٣جالسنن الكربى و
 ٧جبن حزم الاملحىل  و٥ و ٣ ص٨جستذكار اإل و١٥٩ ص٤جالشاميني 

كتاب  و١٩٤ و ١٥٦ ص٦جكتاب األم  و٣٢١ ص٧جنيل األوطار  و٥٠٢ص
 ٨جسنن النسائي  و٢٨٤صلشافعي لكتاب املسند  و٨٤٢ ص٢جاملوطأ 

= معرفة و١٠٢ ص١٠جعون املعبود  و١٨٢ ص٢١جعمدة القاري  و٣٢٦ص
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أنه رشب اخلمر : ـ وغريه ـعبد اهللا بن عمر، ذكر ابن عبد ربه  ـ ٢
ًبمرص، فحده هناك عمرو بن العاص رسا، فلام ًمر جلده حدا قدم عىل ع ّ

 .)١(آخر عالنية
 عبد الرمحان بن عمر املعروف بأيب شحمة، حده أبوه يف الرشاب،  ـ٣

 .)٢(ويف أمر أنكره عليه
 .واملراد باألمر الذي أنكره عليه هو جريمة الزنا، حسبام تقدم

 .)٣(حده بعض والة املدينة يف الرشاب:  عاصم بن عمر ـ٤
الصحيح من : نا عنه يف كتابنا فقد حتدث، وأما رشب عمر للخمر ـ٥

 : ونكتفي هنا باإلشارة إىل ما ييل. »صىل اهللا عليه وآله«األعظم سرية النبي 
 )٤(تؤذيهال  إنه كان يرشب النبيذ ليقطع حلوم اإلبل يف بطنه حتى :ألف

                                     
 ١جتفسري البغوي  و٢٦ ص٥جتغليق التعليق  و٤٤٠ ص٦جالسنن واآلثار = 

 .١٣١ ص١٠ جآن واجلامع ألحكام القر١٩٢ص
 .٦٩ص) ط مرص( ونور األبصار ٣٣٣ ص١العقد الفريد ج) ١(
) هورية العربية مكتبة اجلم ـط مرص( ونور األبصار ٣٣٣ ص١العقد الفريد ج) ٢(

 .١٨٨صبن قتيبة الاملعارف  و٢١٧ ص٦جإمتاع األسامع : وراجع. ٦٩ص
 . ٦٩ص) ط مرص(ونور األبصار  ٣٣٣ ص١العقد الفريد ج: راجع) ٣(
) مطبوع مع السنن الكربى( واجلوهر النقي ٢٩٩ ص٨السنن الكربى ج: راجع) ٤(

املحىل  و٢٥٧ ص٦جالغدير  و٢٦٠ ص٤ وسنن الدار قطني ج٢٩٩ ص٨ج
= احلد الفاصل  و٤٨٧ ص٥جة ـبن أيب شيبالف ـاملصن و٤٨٧ و ٤٨٦ ص٧ج
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 .كام يزعم
ًوسقوه حني طعن نبيذا، وكان من أحب الرشاب إليه، فخرج من 

 .)١(جرحه
 .)٢( الروايات التي تدل عىل رشب عمر للنبيذ، فراجعهاوهناك العديد من

                                     
بن الالكامل  و١٣٠ ص١٠ج واجلامع ألحكام القرآن ٢٥٦ صلرامهرمزيل= 

لذهبي لتاريخ اإلسالم  و٢٠٣ ص٨جسري أعالم النبالء  و١٠ ص٤جعدي 
 .١٧٠ ص١١ج

 ٣٥٤ ص٣ج) ط دار صادر( و ٢٥٧ ص٣بقات الكربى البن سعد جطال: راجع) ١(
 ٢٦ ص١واإلمامة والسياسة ج ٥٧٩ ص٨جبن أيب شيبة الاملصنف  و٣٣٨و 
بن شاذان الاإليضاح و ٣٤٦ ص١وحياة احليوان ج ٥٢ ص٧جفتح الباري و

 ١٠٤ ص٧جموارد الظمآن  و٤٣٠ ص٤٤جيخ مدينة دمشق تار و٢٧٠ص
 .٦٩٧ ص١٢ وج٧٢٩ ص٥جكنز العامل و

 ٢واملوطأ ج ٣٣٨ ص٣ج) ط دار صادر(بقات الكربى البن سعد طال: راجع) ٢(
 ٢٦ ص١واإلمامة والسياسة ج ٥٧٦ ص٨جبن أيب شيبة الاملصنف  و٨٩٤ص

 شاذان بنالاإليضاح و ٣٤٦ ص١وحياة احليوان ج ٥٢ ص٧جفتح الباري و
نيل األوطار  و٤١٦ و ٤١٢ و ٤١١ ص٤٤جتاريخ مدينة دمشق  و٢٧٠ص
 ٦جلبيهقي لالسنن الكربى  و٩١ ص٣جلحاكم لاملستدرك  و١٦٢ ص٦ج

 ١٦جعمدة القاري  و٧٦ ص٩ججممع الزوائد  و٤٨ و ٤٧ ص٨ وج٢٨٢ص
=  ١٥جان ـصحيح ابن حب و١١٧ ص٥جىل ـد أيب يعـمسن و٢١١ و ٢٠٨ص
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ً ساير رجل عمر بن اخلطاب يف سفر وكان صائام، فلام أفطر أهوى :ب
 . لعمر، معلقة فيها نبيذ، فرشب منها فسكر، فرضبه عمر احلدةإىل قرب

 ! إنام رشبت من قربتك؟:فقال له الرجل
 .)١( ال عىل رشبك، إنام جلدتك لسكرك:فقال له عمر

احبسوه، : ً بإعرايب قد سكر، فطلب له عذرا، فلام أعياه قال وأيت:ج
 .فإن صحا فاجلدوه

، ودعا بامء فصبه عليه، فكرسه، )أي بام فضل عنه (ودعا عمر بفضله
هكذا فاكرسوه باملاء إذا غلبكم : ثم رشب، وسقى أصحابه، ثم قال

 .شيطانه
                                     

 ٧٢٩ ص٥جكنز العامل  و١٠٤ ص٧جلظمآن موارد ا و٣٥١ و ٣٣٢ص= 
 ٤جصحيح البخاري  و٢٧٨ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٦٩٧ ص١٢وج
 .٣٩٢ ص١٣ وجامع املسانيد واملراسيل ج٢٠٥ص

 ٥٠٢ ص٦جبن أيب شيبة الاملصنف و ١٦٥يب يوسف صكتاب اخلراج أل) ١(
وسنن الدارقطني  ٥٢١صرشح مسند أيب حنيفة و ١٦٢ ص٤جنصب الراية و
 ٣٤ ص١٠ وفتح الباري ج٣٦٩ ص٦ والعقد الفريد ج٢٦١  و٢٦٠ ص٤ج

املصنف لعبد :  وراجع٦٣ ص٤ وربيع األبرار ج٢٧ ص٣ولسان امليزان ج
 وحاشية ابن ٤٦٤ ص٢ وأحكام القرآن للجصاص ج٢٢٤ ص٩الرزاق ج

الغدير و ٣٠٦ ص٨جاجلوهر النقي و ٣٠٦ ص٨الرتكامين عىل سنن البيهقي ج
  .٥١٧ ص٥جوكنز العامل  ٢٥٨ ص٦ج
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 .)١( وكان حيب الرشاب الشديد:قال
  : ة يف املوؤودةختالف الصحابإ

عليه « فقال هلم عيل )املوؤودة(أن الصحابة اختلفوا يف : وذكروا
 .)٢(دة حتى يأيت عليها التارات السبعوإهنا ال تكون موؤ: »السالم

 . صدقت أطال اهللا بقاك:فقال له عمر
ٍولقد خلقنا اإلنسان من ساللة{: أراد بذلك املبينة يف قوله َِ ْ َ َ ََ ُْ َْ ََ ِ َ َ ٍمن طني ْ ِ َّ ثم ِّ ُ

ًجعلناه نطفة يف قرار مكني ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة  َ َ َ ْ ْ َ ً َ َ َ ْ َ ُ َ ً َْ ُْ ُ َّ َّ ََ َ ُ َ ََ َ ُّ َ َ ََ َ َْ ٍْ ِِ ٍ
ًفخلقنا املضغة عظاما َ ْ ََ ِ َ ْ ُ َ َ ً فكسونا العظام حلامَ ََ َ َِ ْ َ َْ ً ثم أنشأناه خلقاَ ْ َُ ُ َ َْ َ َ آخر فتبارك اهللاُ َّ َ ََ َ ََ

َأحسن اخلالقني ِ ِ َ ُ َْ  .)٤(، فأشار أنه إذا استهل بعد الوالدة ثم دفن فقد وئد)٣(}َ

                                     
السنن : راجع و٢٢٦ واآلثار للشيباين ص١٩٢ ص٢يب حنيفة جأجامع مسانيد ) ١(

 فتح : وراجع٥٦٥ ص٢ وأحكام القرآن للجصاص ج٣٢٦ ص٨للنسائي ج
 ١١ ص٢٤جلرسخيس لاملبسوط  و٢٥٨ ص٦جالغدير و ٣٤ ص١٠الباري ج

املصنف  و٢٧٦ ص٩جعمدة القاري  و٢٣٧ ص٣جلنسائي لالسنن الكربى و
 .٥٢٦ ص٥جيبة بن أيب شال

 . حيان أو املرات، وهو مجع تارةاأل: اراتتالب املراد) ٢(
 . من سورة املؤمنون ١٤ـ  ١٢ اتاآلي) ٣(
األنوار بحار و ١٤٨ ص٣جبن عبد الرب الالتمهيد و ٢٢٧ ص٦جستذكار اإل )٤(

= ، وعن رشح األخبار  عن درة الغواص البن احلريري البرصي١٦٤ ص٤٠ج
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 : والذي يستوقفنا هنا
ًأن الصحابة كانوا عربا، فكيف جهلوا معنى املوؤودة حتى بلغ   ـ١

 !.هبم األمر حد اإلختالف؟
، »عليه السالم«ًوإذا كان عمر قادرا عىل تأكيد صدق أمري املؤمنني   ـ٢

حتى » عليه السالم«علمه، وقاس عليه كالمه فلامذا مل جيهر باملعنى الذي 
 !.عرف صدقه، وجهر به، ودعا له؟

ْبأي ذنب قتلت{: عىل أن قوله تعاىل  ـ٣ َ ُِ ٍ ْ َ ِّ َ  إنام يصح لو كان قتل )١(}ِ
.. ًودفنها وذلك ال يكون إال إذا ولد حيا، ثم يقتل.. املوؤودة بنفس وأدها

ع التي ذكرهتا اآلية ب السوال يصدق احلياة ثم القتل إال إذا مر باألطوار
 : الكريمة، قال تعاىل

ٍولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني{ ِ ِ ٍ ِْ ْ ََ ْ َ َ ََ ُْ ََ ِ َ َ ٍ ثم جعلناه نطفة يف قرار ،ْ َ ََّ ً ْ ُِ َ ْ ُ ُ َ ََ
ٍمكني ِ ً ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا املضغة عظاما ،َ َ ْ َ ً َ َ َ ْ ْ َ ً َ َ َ ْ َ َُ ِْ َ َْ ُْ َ َ َ َ ُّ َ ََ َ َُ ََّ َ
َكسونا العظام حلام ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك اهللاُ أحسن اخلالقنيَف ِ ِ َِ َُ ْ َ ُ َْ َ َ َّ َ ََ ََ َ َ ََ ً ْ ُ َْ َ ْ َ َْ ً َ{)٢(. 

معنى هذه » صىل اهللا عليه وآله«فكيف ال يعرف خليفة رسول اهللا 
 !..الكلمة وهي من مفردات اللغة التي يتكلم هبا، ونشأ عليها؟

                                     
 ٣١ وج٤٣٤ ص١٧ج )امللحقات(اق احلق رشح إحقالبن فياض، و= 
 .٣٢٧ ص١جمناقب آل أيب طالب  و٤٩٠ص

 . من سورة التكوير٩اآلية ) ١(
 .  من سورة املؤمنون١٤ ـ ١٢اآليات ) ٢(
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ًئر هذه الكلمة، فضال عن علمه وليت شعري ما هو مقدار علمه بنظا
يف سائر املسائل وال سيام  أو بام هو أدق، وأعمق، سواء يف اللغة العربية،

 .املشكلة منها
  :جل السجنيوزن القيد يف ِر

قيده ّمر رجل مقيد برجلني، فحلف أحدمها بالطالق الثالث أن وزن 
قيده لكي  العبد أن حيل ل موىلأفس. وحلف اآلخر بخالف مقاله. كذا وكذا

 .يعرف وزنه، فأبى
  .فارتفعا إىل عمر
، وسأله عن »عليه السالم«ال نساءكام، وبعث إىل عيل ز اعت:فقال هلام

 .ذلك
وأمر الغالم أن جيعل . بوعاء فوضع فيه عالمة» عليه السالم«فدعا 

 . رجله يف الوعاء
 .يصب املاء حتى غمر القيد والرجلثم أمر أن 

 . ، وأمره أن يرفع قيده من رجله يف الوعاء عالمةّثم علم
 .فنزل املاء من العالمة

 .وعاء حتى تراجع املاء إىل موضعهفدعا باحلديد فوضعه يف ال
 .فوزن، فكان وزنه بمثل وزن القيديوزن احلديد، أمر أن ثم 

 .وأخرج القيد فوزن، فكان مثل ذلك
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 .)١(فعجب عمر
  : ينجي طفالً من موت حمتم×علي 
 ابن ستة أشهر عىل سطح، فمشى الطفل ًكت طفال أن امرأة تر:روي

 وجلس عىل رأس امليزاب، فجاءت أمه عىل ،حيبو حتى خرج من السطح
 .السطح فام قدرت عليه

فجاؤوا بسلم ووضعوه عىل اجلدار، فام قدروا عىل الطفل من أجل 
 .طول امليزاب وبعده عن السطح

ـ بن اخلطاب وكان يف أيام عمر ـ  وأهل الصبي يبكون ،م تصيحألوا
 أيب ما هلذا إال عيل بن:  فتحريوا فيه، فقالوا،فجاؤوا إليه، فحرض مع القوم

  .»عليه السالم«طالب 
                                     

 والفضائل ٣٢٨ ص١ج) ط املكتبة احليدرية( و ٥٠ ص٢مناقب آل أيب طالب ج) ١(
الفقيه  ومن ال حيرضه ٢٨٠ و ١٦٥ ص٤٠ وبحار األنوار ج٥٥١لشاذان ص

خصائص  و١٧ ص٣ج) ـ الطبعة الثانيةمركز النرش اإلسالمي ط ( و ٩ ص٣ج
 ٢٧ج) مؤسسة آل البيتط (ووسائل الشيعة  ٨٥صلرشيف الريض لاألئمة 

 ١٧جمستدرك الوسائل و ٢١٠ ص١٨ج )دار اإلسالميةط (  و٢٨٧ص
جامع أحاديث الشيعة و ٢١٤صالروضة يف فضائل أمري املؤمنني و ٣٩٠ص
ومستدرك  ٧٩ص »عليه السالم« عجائب أحكام أمري املؤمننيو ١٣٦ ص٢٥ج

جواهر الفقه  و٢٧٩صبن جرب الهنج اإليامن  و٣٩٠ ص١٧الوسائل ج
 .٢٤٣صلقايض ابن الرباج ل
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 .فصاحت أم الصبي يف وجهه، »عليه السالم«فحرض عيل 
إىل الصبي، فتكلم الصبي بكالم مل » عليه السالم«فنظر أمري املؤمنني 

 .يعرفه أحد
 . مثلهًههنا طفال أحرضوا :»عليه السالم«فقال 

 وتكلم الطفالن بكالم األطفال، ،فأحرضوه، فنظر بعضهام إىل بعض
 .فخرج الطفل من امليزاب إىل السطح، فوقع فرح يف املدينة مل ير مثله

  ! علمت كالمهام؟:»عليه السالم«ثم سألوا أمري املؤمنني 
 أما خطاب الطفل فإنه سلم عيل بإمرة املؤمنني فرددت عليه، :فقال

 ألنه مل يبلغ حد اخلطاب والتكليف، فأمرت بإحضار ،وما أردت خطابه
 ارجع إىل السطح وال ، يا أخي:طفل مثله حتى يقول له بلسان األطفال

 .حترق قلب أمك وعشريتك بموتك
 . فيستويل عيل الشيطان، دعني يا أخي قبل أن أبلغ:فقال
د حيب  فعسى أن تبلغ وجييئ من صلبك ول، ارجع إىل السطح:فقال

 . ويوايل هذا الرجل،اهللا ورسوله
عليه «فرجع إىل السطح بكرامة اهللا تعاىل عىل يد أمري املؤمنني 

 .)١(»السالم
 

                                     
ط املكتبة (و  ١٥٢ و ١٥١ذان ص والفضائل البن شا٢٦٧ ص٤٠األنوار بحار ) ١(

 . ٤١٤ ص١ومدينة املعاجز ج ٦٤ ـ ٦٣ص ) احليدرية
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 :ونقول
عليه « إن الناس يتوجهون بصورة عفوية إىل عيل أمري املؤمنني  ـ١
ليحل هلم مشكالهتم، ولينقذهم من املآزق الصعبة التي جيدون » السالم

مع أن الصحابة املدعني .. قد حصل ذلك مرات ومراتو. أنفسهم فيها
بل إهنم ليحاربون أوصياء األنبياء، ليستأثروا .. لألهلية، للمقامات كثر

 ..ألنفسهم دوهنم بمقام الوصاية، واخلالفة واإلمامة
ولوال أن األحداث قد أظهرت لعيل هذه القدرة عىل حل املشكالت، 

 .ًامسا لألجوبة واحللولملا توجهت إليه القلوب والعقول، الت
 ،بإمرة املؤمنني» عليه السالم« إن تسليم ذلك الطفل عىل عيل  ـ٢

 : وسائر ما جرى بني الطفل ورفيقه يدل عىل
 ال يقرص عن إدراك ،ً أن لألطفال يف عاملهم إدراكا للحقائق:ألف

لناس الذين ال يشاركوهنم يف اًالكبار، وإن كان هذا اإلدراك حمجوبا عن 
 .الطفولةحالة 

ويدعوهم إىل .  إن هذا اإلدراك يفرض نفسه عىل بعض ترصفاهتم:ب
 حتى لقد ريض هذا الطفل باخلروج من املوضع اخلطر ،اإللتزام بمقتضياته

ًإىل حمل األمان، استجابة ملا فرضه عليه إدراكه لواجب حيايت وإيامين، 
 ..يعرف أن فيه رضا اهللا تبارك وتعاىل

ل بوالية أمري املؤمنني مل يكن نتيجة تلقني تلقاه  إن معرفة هذا الطف:ج
غريهم، بل كان نتيجة إهلام فطري،  أو  بواسطة أبويه،من خارج ذاته

ّولطف إهلي، ونفحة ربانية، هي التي دعت إىل التحذير من التالعب هبا يف 
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كل مولود يولد عىل الفطرة، إال أن أبويه «: احلديث الرشيف الذي يقول
 .)١(»يمجسانه أو نرصانه،ي أو هيودانه،

                                     
 ٨جنيل األوطار  و٥٩١ ص٤ وج٢٦٦ و ٢٦١ ص١جكنز العامل  : راجع)١(

 و ٩٨و  ٩٧ ص٢جصحيح البخاري و ١٩٠ ص١جرشح األخبار و ١٤ص
املجموع و ٢٠٣ ص٦جلبيهقي لالسنن الكربى  و٢٠٢ و ٢٠ ص٦ وج١٠٤

الك ملكتاب املوطأ و ٦٢ ص١٠جلرسخيس لاملبسوط  و٢٢٣ ص١٩جلنووي ل
 ٤٧٣ و ٨٨ ص١٠ج ةمبن قداالي ـاملغن و٢٤٦ ص١١ وج٢٤١ ص١ج
مسند  و٢١٨ ص٧ججممع الزوائد  و٢٣٣ ص٦ وج٦٢ ص٣جكشاف القناع و

 ٢جمسند احلميدي  و١١٩ ص١١جلصنعاين لاملصنف  و٣١١صأيب داود 
فيض و ٢٢٦صرشح مسند أيب حنيفة  و٢٠٧صبغية الباحث  و٤٧٣ص

 ١جصحيح ابن حبان  و١٢٥ ص٢جكشف اخلفاء و ٤٤ ص٥جالقدير 
بن عبد الرب الالتمهيد  و٩٩ و ٩٨ و ٩٧ ص٣جر ستذكااإل و٣٣٧ و ٣٣٦ص
رشح  و٣٩ ص٣جالفايق يف غريب احلديث  و٩٨ و ٦٤ ـ ٦١ و ٥٧ ص١٨ج

اإلنصاف  و٥٨ ص٣جختريج األحاديث  و١٤٠ ص٦ج للمعتزيلهنج البالغة 
 ٢جتفسري الثعلبي  و٢٨٧ ص٢جاجلامع الصغري  و٢٨٥ ص١١جلمرداوي ل

 ١القرآن العظيم جفسري ت و٤٨٢ ص٣جتفسري البغوي  و٣٠٢ ص٧ وج٥ص
 ٣١٢ ص ٤جتفسري الثعالبي  و٥٥١ ص٤ وج٤٤٢ و ٣٣ ص٣ وج٥٦٩ص

 ٣٨٠ ص٨ وج٣٠٩ ص١جأضواء البيان  و٤٠ ص٢١جتفسري اآللويس و
 = ٤٧٠ ص٣جطبقات املحدثني بأصبهان  و٤٣٤ ص٢جبن عدي الالكامل و
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 هذه احلادثة تدلنا عىل أن الطفولة قد أوجبت اإلعفاء من التكاليف، :د
ال ألجل عدم إدراك األطفال للحقائق، بل لعله ألجل عدم قدرهتم عىل 
ًاإلستجابة هلا تكوينا باملستوى املطلوب، وألن سعيهم لإلستجابة هلا، قد 

 ..ال طاقة هلم بتحملها..  هبم ومن حييط،يعرضهم لسلبيات من حميطهم
مل يشأ أن يصدر لذلك الطفل » عليه السالم«أن اإلمام :  قد لوحظ ـ٣

ًأمرا باخلروج من املوضع اخلطر، ألنه مل يرد أن يدخله يف مستوى آخر قد ال 
يقدر عىل اإلستجابه لكل مقتضياته، بل أراد له أن يبقى يف نفس احلال التي 

 .. كون فيهاأراد اهللا تعاىل له أن ي
ولعل إصدار ذلك األمر له يعرضه لتعديات من الناس الذين ال 
ًيدركون الواقع الذي يعيشه، قد تؤثر سلبا عىل تكوينه الروحي 
ًواملشاعري، ظنا منهم أن هذا النوع من التعامل مع األطفال طبيعي، 

ويدخل يف نطاق الرتبية الصاحلة، مع أن األمر يكون عىل عكس .. ومرشوع
 .ًك متاماذل

ملن حرض أن رجوع الطفل إىل بر األمان » عليه السالم« قد أوضح  ـ٤
ً وال كان نتيجة مشاعر طفولة، بل كان عمال جاريا ،مل يكن بصورة عفوية ً

وفق السنة التكوينية، القائمة عىل أساس التفاعل اإلدراكي يف أعىل 

                                     
 ١٢٣ ص١ والعرب وديوان املبتدأ واخلرب ج٢٢٦ ص٢جذكر أخبار إصبهان و= 
 ١جبن قتيبة الغريب احلديث  و٢١ ص٢جبن سالم اليب احلديث غرو

 .١٢١ص
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وينية، ومربراته وهو قرار مستند إىل حكم عقيل، له مبانيه التك.. مستوياته
 .العقالنية الصحيحة والثابتة

ًأن كثريا من األمور التي تتفق لألطفال، :  قد أثبت هذا احلديث ـ٥
ليست ترصفات عفوية، بل هي ختضع ملوازين، ونتيجة قرارات هلا 

 .مربراهتا، وإن كان الناس ال يدركون ذلك
  :عمر وتفسري سبحان اهللا

، عن أمحد بن حممد بن عبد اهللا من عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب
ولد عامر، عن عبد اهللا بن حييى بن عبد الباقي، عن عيل بن احلسن املعاىف، 

الغريار، عن حممد بن  أيب عن عبد اهللا بن يزيد، عن حييى بن عقبة، عن ابن
 : حجار، عن يزيد بن األصم قال

َسبحان { يا أمري املؤمنني ما تفسري :سأل رجل عمر بن اخلطاب فقال َ ْ ُ
  !؟}اهللاِ

 . وإذا سكت ابتدأ، كان إذا سئل أنبأً إن يف هذا احلائط رجال:قال
 يا أبا :، فقال»عليه السالم«فدخل الرجل فإذا هو عيل بن أيب طالب 

َسبحان اهللاِ{احلسن ما تفسري  َ ْ   !؟}ُ
 وتنزهيه عام قال فيه كل مرشك، ، هو تعظيم جالل اهللا عز وجل:قال

 .)١(بد صىل عليه كل ملكفإذا قاهلا الع

                                     
 = ٩٠وج ١٢١ ص٤٠جاألنـوار ار ـبح و٣١٢ و ٣١١دوق صـد للصـالتوحي )١(
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 :ونقول
ً ال نرى حاجة إىل أي تعليق عىل هذه الرواية، سوى أن نعرب  ـ١

للقارئ الكريم عن مزيد استغرابنا من عدم معرفة عمر، وهو يف موقع 
بجواب هذا السؤال، الذي هو من » صىل اهللا عليه وآله«خالفة الرسول 

ئل عىل سيد الوصيني عيل أمري أبده البدهييات، حتى احتاج إىل أن حييل السا
 . »عليه السالم«املؤمنني 
كان  يعرف من أين تؤكل  وتتأكد هذه املفارقة ونحن نجد عمر نفسه  ـ٢
ً، وهو يدبر لتكريس سياساته كواقع ال يرى الناس مناصا منه، وال الكتف

 .فكيف نوفق بني هاتني احلالتني يف هذا الرجل يا ترى. مندوحة عنه
التي برر هبا إحالة السائل » عليه السالم« عمر عن عيل  إن كلمة ـ٣

أن غري عيل كان يفقد هذه الصفة التي أشار إليها، وهي اهتامم : عليه تعطي
َبالعلم وباملعرفة، حتى إنه إذا سئل أنبأ، وإذا سكت » عليه السالم«عيل  ِ ُ
 .ابتدأ

 من فلامذا هذا اإلعراض عن العلم منهم، وهذا التعلق واإلهتامم به
 !؟»عليه السالم«عيل 
كان » عليه السالم« إن كلمة عمر هذه تشري إىل أن اهتامم عيل  ـ٤

                                     
نور  و٣٢٢ ص٥جمستدرك الوسائل و ٩صمعاين األخبار ه، وعن ١٧٧ص= 

 ٥جنور الثقلني  و٣٩٧ ص١٥ججامع أحاديث الشيعة  و١٦٥ ص٢جالرباهني 
 .١٦٠ ص٥ج) تفسري( الصايف و٢٩٧ص
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ًفهو جييب سائله، وهو أيضا يبدأ جليسه . ًمنصبا عىل نرش علمه يف الناس
 .آلخر أو ، إذا اختار جليسه السكوت، لسبب لهببيان احلقائق العلمية

لناس من ظلامت اجلهل هو إخراج ا» عليه السالم«ن خيار عيل إ  ـ٥
 ..إىل نور العلم، وهذا هو خيار اإلسالم الوحيد

ولكن خيار غريه هو السعي لتجهيل الناس، وإبقائهم يف ظلامت 
 .التخلف، لكي يتمكنوا بذلك من رقاهبم، ومن اإلمعان يف التسلط عليهم

 وكأن عمر كان يسعى لتكريس مفهوم خيفف من معاناته يف نطاق  ـ٦
ًأنه ال جيب أن يكون اخلليفة قادرا عىل : إلجابة عىل األسئلة، وهواملعرفة، وا

ًاإلجابة عىل مجيع األسئلة، وال جيب أن يكون عاملا بكل العلوم، وال عارفا  ً
 ..بجميع الشؤون

ويريد أن يفصل بني العلم اخلاص، وبني اإلمامة، فلو بلغ العامل أعىل 
 للخالفة، فإن للخالفة ًالدرجات يف علمه فليس بالرضورة أن يكون أهال

 .مؤهالت أخرى ليس العلم اخلاص منها
 إن عمر يريد بتعامله هذا أن يغطي عىل ضعفه بإظهار نفسه بمظهر  ـ٧

اخلليفة املتواضع، واملرن، واحلكيم، واملنصف، واملتحري للصواب، والذي 
 . يعطي لكل ذي حق حقه

  :رجفة باملدينة يف عهد عمر
رجفت قبور البقيع عىل عهد عمر بن  :العن سليامن الشاذكوين ق

 فضج أهل املدينة من ذلك، فخرج عمر وأصحاب رسول اهللا ،اخلطاب
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يدعون لتسكن الرجفة، فام زالت تزيد إىل أن تعدى » صىل اهللا عليه وآله«
 .ذلك إىل حيطان املدينة، وعزم أهلها عىل اخلروج عنها

: طالب، فحرض، فقال أيب  عيل بأيب احلسن عيل بن:فعند ذلك قال عمر
يا أبا احلسن أال ترى إىل قبور البقيع ورجفتها حتى تعدى ذلك إىل حيطان 

 . املدينة، وقد هم أهلها بالرحلة عنها
 عيل بامئة رجل من أصحاب رسول اهللا :»عليه السالم «فقال عيل

البدريني، فاختار من املائة عرشة، فجعلهم خلفه، » صىل اهللا عليه وآله«
عني من ورائهم، ومل يبق باملدينة سوى هؤالء إال حرض، حتى مل وجعل التس

 . يبق باملدينة ثيب وال عاتق إال خرجت
 كونوا بني يدي ]:هلم[ وقال ،ثم دعا بأيب ذر ومقداد وسلامن وعامر

:  والناس حمدقون به، فرضب األرض برجله، ثم قال.حتى أتوسط البقيع
 .)األرض( فسكنت .ًثالثا) مالك مالك(مالك 
لقد أنبأين هبذا » صىل اهللا عليه وآله« صدق اهللا وصدق رسوله :فقال

 وباجتامع الناس له، إن اهللا عز وجل يقول ، وهذه الساعة، وهذا اليوم،اخلرب
ََإذا زلزلت األرض زلزاهلا{يف كتابه  َ ُْ َ ِْ ُ ْ ِ ِ َ ََ وأخرجت األرض أثقاهلا،ِ َ ْ َ َُ ْ َِ َ َ وقال ،َْ َ َ

ََاإلنسان ما هلا َ َُ ْ  وأخرجت األرض .ماهلا: ما لو كانت هي هي، لقلتأ )١(}ِ
 .يل أثقاهلا

                                     
 .  من سورة الزلزلة٣ـ  ١اآليات) ١(
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 .)١( وقد سكنت الرجفة، وانرصف الناس معه،ثم انرصف
 :ونقول

» عليه السالم«تقدم بعض الكالم حول حادثة شبيهة هبذه جرت له 
 أن ما ذكرناه هناك يكفي يف توضيح بعض :ونعتقد.. بكر أيب يف عهد
 :ا زيادة عىل ما سبق، ما ييلهنضيف ا ننلكنو،  هنااألمور
أي .  إن عمر وسائر الصحابة بادروا إىل الدعاء لتسكن الرجفة ـ١

 .. األمر املخيف عن أنفسهماأهنم أرادوا أن يتولواهم دفع هذ
ًومل يلتفتوا إىل أن اختصاص الرجفة بالقبور أوال ليس أمرا عاديا،  ً ً

ًإفهامهم أمرا خاصا، هو تعاىل  بل هو فعل إهلي، يريد به ،بجميع املقاييس ً
ليس من الزالزل التي يتفق هو إذ . عىل درجة كبرية من األمهية واحلساسية
 . وليس القبور وحسب،وقوعها، ألن الزلزال هيز األرض كلها

 وليت شعري إذا كان اهللا سبحانه يريد أن يوجه أنظارهم إىل أمر  ـ٢
روج من املدينة، ثم الرحيل بعينه له عالقة بالقبور وبمستقبلهم معها، فإن اخل

 .عنها ال جيدهيم، وال ينجيهم، فال معنى الختاذهم قرار اخلروج عنها

                                     
 وتأويل اآليات ١٠١ و ١٠٠ ص٢لسيد هاشم البحراين جلمدينة املعاجز ) ١(

 ٤١جاألنوار  وبحار ٧ ح٢٧٣ والثاقب يف املناقب ص٨٣٧ ص٢الظاهرة ج
 عن تأويل اآليات، ٣٥٨ ص٨ج) تفسري(والربهان  ٢٩٨ ص٤٨وج ٢٧٢ص

بن ميثم الرشح مئة كلمة ألمري املؤمنني  و٣٩٣  و٣٩٢ ص١٤وكنز الدقائق ج
 .٢٥٨صالبحراين 
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ل ّ حالمن هوأن عمر بن اخلطاب كان يعرف :  أظهرت الرواية ـ٣
يملك ًالذي يعرف أيضا أنه ، »عليه السالم «طالب أيب  بنعيلإنه .. املشاكل

ولو تى يف األمور التكوينية، من األرسار الغيبية ما يمكنه من الترصف ح
 . وربام ما هو أعظم من ذلك،مثل الرجفة والزلزالكانت 
عرشة أشخاص من مئة من » عليه السالم« وما أشبه اختيار عيل  ـ٤

ُواختار موسى قومه {: أهل بدر باختيار موسى قومه، كام قال اهللا تعاىل ْ ََ َ ُ ََ َ ْ
ًسبعني رجال ُ َْ ََ ِ{)١(. 

 .طلب من األرض أن تسكنيأن » ه السالمعلي«كان بإمكانه   ـ٥
 .ًأن خيتار أحدا من الناسوستطيعه يف ذلك ـ من دون 

ً اسلامنثم قدم ختار منهم عرشة، ابدر، ثم فلامذا طلب مئة من أهل 
 . واملقداد، ذرا وأبًاوعامر

هذا الترصف هو توجيه الناس يف يف  و،ولعل احلكمة يف هذا اإلختيار
ة يأمهىل قيمة أهل اإلستقامة، وتعريف الناس بهذه احلاالت الصعبة إ

 .اإللتزام بنهج احلق
 .. آثار اجلهاد والتضحية يف سبيل اهللابو
 . بمرور الزمنا وال أثرههافقد قيمتتأن هذه التضحيات ال بو

 أن النتائج الظاهرة لألعامل الصاحلة مثل حتقق :ًوهو يدهلم أيضا عىل
قليل بالنسبة لواقع النتائج احلقيقية هي أقل ال النرص يف احلرب ونحو ذلك

                                     
 .  من سورة األعراف١٥٥اآلية ) ١(
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 ..يف حجمها، ويف امتداداهتا
قد جرى » عليه السالم« بأن كل ما فعله : ورصحت الرواية ـ٦

بحضور أهل املدينة عن آخرهم، فقامت بذلك احلجة عىل اجلميع، وكل 
وأن يوازن بني .. حرض ورأى ال بد أن يسأل نفسه عن خلفيات ما رآه من

 موقع خالفة الرسول، ويبادر إىل اغتصاب مقام اخلالفة من يدعي لنفسه
واسقاط جنينها، » عليها السالم« بقيمة رضب الزهراء من صاحبه الرشعي

وبني من أقيص عن موقعه بقيمة .. باهلجر» صىل اهللا عليه وآله«واهتام النبي 
ًوسكت امتثاال لوصية . العدوان عىل بيته وزوجته سيدة نساء العاملني

 ..ً، وخوفا عىل اإلسالم وأهله»صىل اهللا عليه وآله«هللا رسول ا
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  :الفصل الثالث
 

  !! ليست عفوية..حركات
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  !: عمر القوي األمني؟×علي 
 ، دخلت حري الصدقة مع عمر بن اخلطاب: قال،عن أيب بكر العبيس

 .وعيل بن أيب طالب
عىل رأسه » عليه السالم«عيل  وقام ،ب فجلس عثامن يف الظل يكت:قال

 ، شديد احلر، وعمر يف الشمس قائم يف يوم حار،يمل عليه ما يقول عمر
 يعد إبل ، وقد لف عىل رأسه آخر، بواحدً متزرا،عليه بردان أسودان

 . يكتب ألواهنا وأسناهنا،الصدقة
 َيا{ شعيب يف كتاب اهللا ِ بنتُتْ نع: وسمعته يقول،فقال عيل لعثامن

ُأبت استأجره إن خري من استأجرت القوي األمني ِ ُِّ َ ُ َِ َ ْ َ َ َ َْ ْ َ ْ ْ ْْ ِ ِْ َ َّ ِ َ{)١(. 
 .)٢( هذا القوي األمني: فقال،ثم أشار عيل بيده إىل عمر

 : ونقول

                                     
 . من سورة القصص٢٦ اآلية )١(

أدب  و٢٧١ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٠١ ص٤تاريخ األمم وامللوك ج) ٢(
 ٣جالكامل يف التاريخ  و٧١ ص٤جأسد الغابة  و١٠٤صاإلمالء واإلستمالء 

 .٥٥ص
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 ًقائام عىل» عليه السالم«فإنه إذا كان عيل .  هذه الرواية غري مقبولة ـ١
وال عمر، فإن عثامن كان رأس عثامن، فلامذا حيتاج عثامن إليه ليمل عليه أق

 !؟يسمعها» عليه السالم« كام كان عيل ،يسمع أقوال عمر
 ثم ، بأن عثامن فقط كان جيلس يف الظل: الرواية قد رصحتإن  ـ٢

ولكنها سكتت عن عيل ..  ويف يوم حار،رصحت بأن عمر كان يف الشمس
 فإن كونه عىل فلم تبني هل هو يف الظل أو يف الشمس، ،»عليه السالم«

 مل ا فلامذ،فإن كان يف الظل.. ًرأس عثامن ال يمنع من كونه يف الشمس أيضا
 وإن كان يف الشمس فام الفرق بينه وبني عمر من هذه !؟تضفه إىل عثامن

 !الناحية؟
صفة  فلامذا مل يذكر لنا الراوي ، كام أنه إذا كان عيل يف الشمس ـ٣

 !بردين؟ًهل كان يلبس بردا أو : باسه، كام وصف لباس عمرل
 !أو ال هذا وال ذاك؟! َأ أو أبيض؟َوهل كان لوهنام أسود

 !؟عىل رأسه أم الأحد الربدين ه ُّفليوهل كان 
 أمل يكن هو األجدر بلقب أمني ، إذا كان عمر هو القوي األمني ـ٤

..  الصدقة التي هي لألمةُّ يعد إبل ال سيام وأنه كان،هذه األمة من أيب عبيدة
 .!ئد؟ويالقي هذه الشدا
  :يوم عيد.. يوم الغدير

يا أمري : جاء رجل إىل عمر، فقال: ق بن شهاب قال عن طار ـ١
 لوعلينا معرش اليهود نزلت ألخذنا ،نكم تقرأون آية يف كتابكمإاملؤمنني، 
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 .ًذلك اليوم عيدا
 ! أي آية هي؟:قال
َاليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت ع{ قوله تعاىل :قال َ ُْ َ ُْ ْ ْ َ َ ََ ْ َ َُ ُِ َ ْ ِليكم نعمتيْْ َِ ْ ْْ ُ َ{)١(. 

صىل « واهللا، إين ألعلم اليوم الذي نزلت فيه عىل رسول اهللا :فقال عمر
صىل اهللا عليه «، والساعة التي نزلت فيها عىل رسول اهللا »اهللا عليه وآله

 . »وآله
 .)٢(أي مكان أنزلت ورسول اهللا واقف بعرفة:  فقال عمر:وعند البخاري

                                     
 . من سورة املائدة٣اآلية ) ١(

ط دار (و  ٢٣١٢ و ٢٣١٣ ص٤صحيح مسلم ج: راجع ألفاظ احلديث يف) ٢(
 و ١٧٧ ص٥ج ) هـ١٣١٤ط سنة (وصحيح البخاري  ٢٣٩ ص٨ج) الفكر

 ٢٨ ص١جمحد أمسند  و١٨٦ ص٥ وج١٦ ص١ج) ١٤٠١ط دارالفكر سنة (
ى السنن الكرب و٢٥١ ص٥جسنن النسائي  و٣١٦ ص٤جسنن الرتمذي و
الديباج  و٢٦٢ ص١جعمدة القاري  و١١٨ ص٥ وج١٨١ ص٣جلبيهقي ل

السنن الكربى و ٤٠صمنتخب مسند عبد بن محيد  و٣٢٣ ص٦جعىل مسلم 
 ٤١٣ ص١جصحيح ابن حبان  و٣٣٢ ص٦ وج٤٢٠ ص٢جلنسائي ل
تفسري  و٣٩٨ ص٢جكنز العامل  و٢٥٣ ص١جلطرباين لاملعجم األوسط و

 ١٢٦صلواحدي النيسابوري لت أسباب نزول اآليا و١٦ ص٤جالثعلبي 
زاد  و٣٩ ص٢جبن العريب الأحكام القرآن  و١٠ ص٢جتفسري السمعاين و

 .٣٩٢ ص٨جأضواء البيان  و٢٥٨ ص٢جالدر املنثور  و٢٣٩ ص٢جاملسري 
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وا عند عمر بن اخلطاب، فذكروا هذه اآلية كان:  وعن أيب العالية ـ٢
ْاليوم أكملت لكم دينكم{ ْ َ َ َُ َُ ُِ َ ْ ْْ َ ْ..{)١(. 

 لو علمنا أي يوم نزلت هذه اآلية الختذناه :فقال رجل من اليهود
 ً.عيدا

 .)٢(ً احلمدهللا الذي جعله لنا عيدا:فقال عمر
 :ونقول
فة ال  إن جمرد علم عمر بن اخلطاب بتاريخ نزول اآلية الرشي:ألف

ًوجواب عمر هذا ال يعدو كونه هتربا من اإلجابة، ومتييعا . يقدم وال يؤخر ً
 .للموضوع

فام . ً أيضاه فإن غريه يعلم ب، اآليةل إذا كان عمر يعلم بتاريخ نزو:ب
 !هو األثر العميل الذي ترتب عىل هذا؟

 أن يرصح عمر هبذا التاريخ الذي يعرفه هبذه : كان من املفروض:ج
 .الدقة

ًاحلمد هللا الذي جعله لنا عيدا كان له :  ال ندري إن كان قول عمر:د
 وما هي اخلطوات العملية !! أم الواقعية يف عهده ويف عهد سلفه أيب بكر

 !؟هليالتي كانوا يقومون هبا يف هذا العيد اإل
                                     

 . من سورة املائدة٣اآلية ) ١(

 ٥ج) تفسري(امليزان  و٣٩٩ ص٢جكنز العامل  و٢٥٨ ص٢جالدر املنثور  :راجع) ٢(
 .١٣ ص١جألنصاري اهلروي لالكالم وأهله ذم  و١٩٧ص
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 عىل ته أن عمر قد فوجئ بكالم هذا اليهودي، فجاءت إجاب:وظني
 بأن اهللا تعاىل : القولمة، بتاريخ ذلك اليوم، ثمراحل، بدأت بادعاء املعرف

. ولكن من دون أن يدلنا عىل مظاهر هذا العيد بني املسلمني. ًقد جعله عيدا
 ..بل هو مل يذكر إن كان املسلمون قد قبلوا بام جعله اهللا تعاىل هلم أم ال

  : يف قربه’يؤذي النيب  ×اص علي قانت
  عيل بمحرض من عمر، فقال لهً أن رجال وقع يف:عن عروة بن الزبري

 !أتعرف صاحب هذا القرب؟: عمر
 . هذا حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب:قال

ً ال تذكر عليا إال بخري، ،بلط وعيل بن أيب طالب بن عبد امل:فقال عمر
 .)١(»صىل اهللا عليه وآله«فإنك إن انتقصته آذيت صاحب هذا القرب يف قربه 

                                     
)  مرص١٣٤٣ط سنة (القول الفصل فيام لبني هاشم وقريش والعرب من الفضل ) ١(

ط (التوسل بالنبي وجهلة الوهابيني، تأليف أيب حامد مرزوق :  وراجع٩ ص٢ج
بن ال »عليه السالم«جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيل  و٢١٤ص) إستانبول

 ٣١ج و٣٩٣ ص٦ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٦٧ ص١الدمشقي ج
األمايل :  وراجع٥١٩ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق و. ٢٠٧ و ٢٠٦ و ٢٠٥ص

 و ٢١٧صبن البطريق الالعمدة  و٤٣١صلطويس لاألمايل  و٤٧٢صلصدوق ل
 ١٢٣ ص١٣جكنز العامل  و١١٧ ص٤٠ ج٣٠٣ ص٣٩جبحار األنوار  و٢٧٧

فضائل الصحابة  وعن ١٤٧ ص٦جرام غاية امل و٤٥٤صبن جرب الهنج اإليامن و
 .١٢٣ص ٣جالرياض النرضة وعن  ١٠٨٩ح ٦٤١ ص٢جالبن حنبل 
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 :ونقول
روف ع راوي هذا احلديث هو عروة بن الزبري امل أن:فت هناالال ـ ١

 ،»عليه السالم «ًاعلي ، وقد حارب أبوه الزبري»عليه السالم«ببغضه لعيل 
 َّدُ، وع)١(»عليه السالم« ينال من عيل  عروةوكان. وقتل يف حرب اجلمل

 .)٢(»عليه السالم«ًمن الذين يضعون أخبارا قبيحة يف عيل 
ع، فيسب، ويرضب زميصيبه ال» السالمعليه  «ًاوكان إذا ذكر علي
 .)٣(إحدى يديه عىل األخرى

                                     
 وبحار األنوار ٥٧٨ ص٢ والغارات ج١٠٢ ص٤رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(

 ٩جلتسرتي لقاموس الرجال  و٣٧٢صبن شاذان الاإليضاح  و١٤٣ ص٤٦ج
 .٥٨٣ و ٣٣٠ص

 ٥جمستدركات علم رجال احلديث  و٦٣ ص٤رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ٢(
 ٤٠١ ص٣٠جبحار األنوار  و٢٩٤صلشريازي لكتاب األربعني  و٢٣٣ص
القول الرصاح يف  و٢٥٣ ص٣جخالصة عبقات األنوار  و٢١٥ ص٣٣وج

 ٩٦ ص١جشجرة طوبى  و١٥٠صألصبهاين لالبخاري وصحيحه اجلامع 
ك مستدر و٤٢صلسيد رشف الدين لأبو هريرة  و٥٠٨صالنص واإلجتهاد و

شيخ  و٥٥٤ ص١١جلتسرتي لقاموس الرجال  و٥٢٨ ص١٠جسفينة البحار 
لسيد رشف ل» عليه السالم«صلح احلسن  و٢٣٦ و ١٩٩ص رية يبألاملضرية 

 .٣٢٦صالدين 

 .٦٩ ص٤جرشح هنج البالغة  و٣٠٠ ص٦قاموس الرجال ج) ٣(
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 !وهل يتوقع من أمثال عروة إال ذلك؟

يوم السقيفة من » عليه السالم«يل ن ما جرى عىل ع ال ندري إن كا ـ٢
حراق بابه، إسقاط جنينها، وإ و،رضب زوجته سيدة نساء العاملني

.. لقتل من قبل عمر نفسهًحضاره ملببا إىل جملس أيب بكر، وهتديده باإو
عليه  «انتقاص من عيل هل كان كل ذلك ـ بنظر عمر ـ .وغري ذلك من أمور

قلبه عىل أم كان ! ؟»صىل اهللا عليه وآله«ومن موجبات أذى النبي ، »السالم
 !السمن والعسل؟مثل 

  !:صرفناكم عما تعرفون عمر لو
 عام لو رصفناكم:  أن عمر خطبهم فقال:عن حممد بن خالد الضبي

 !تعرفون إىل ما تنكرون، ما كنتم صانعني؟
 . فسكتوا:قال حممد

 . ًفقال ذلك ثالثا
 . فإن تبت قبلناك، يا عمر، إذن كنا نستتيبك:»عليه السالم«فقال عيل 
 . فإن مل أتب:قال
 . فإذن نرضب الذي فيه عيناك:قال
 .)١( احلمد هللا الذي جعل يف هذه األمة من إذا اعوججنا أقام أودنا:فقال

                                     
  ـ الطبعة الثانية سنةمركز النرش اإلسالميط ( و ٥٢املناقب للخوارزمي ص) ١(

 ١١٦ ص١جكشف الغمة  و١٨٠ ص٤٠جبحار األنوار  و٩٨ص) هـ١٤١٤
 .٦٣صلعالمة احليل لكشف اليقني و
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 : ونقول
 :إننا نشري هنا إىل األمور التالية
  :!؟هل يريد عمر اختبارهم

 أن عمر أراد اختبار الناس، ليعرف مدى : يبدو من هذا احلديث ـ١
نته عليهم، لريى إن كانت ختوله أن يتقدم خطوة أخرى يف سياساته مهي

 الدين قصاء أهل السابقة يفإو، »عليهم السالم«القاضية بإقصاء أهل البيت 
مة، رضابه عىل األأعن كل الشؤون، وتسليط بني أمية، بشخص معاوية و

 ..يف يد بني هاشمبعده  لن تقع لكي يطمئن إىل أن اخلالفة
وربام كان خيطط إللغاء ترشيعات، أو إضافة بعض ما خيدم سياساته يف 

 .كان يسعى لفرضها عىل الناس بنحو أو بآخر.. أمور كثرية
مني حتى مع تكراره هلذا األمر الكريه ثالث  إن سكوت املسل ـ٢
 واستالب قرارهم ، يدل عىل أنه كان قد بلغ األمر يف قهر املسلمني،مرات

ًحدا مقبوال ومناسبا إلجراء سياساته ًً. 
ورصاحته يف بيان جزاء من يفعل » عليه السالم«ولكن اعرتاض عيل 

ًكثريا فيه، حتى قد أحبط مرشوعه، او عىل األقل فرض عليه أن حيتاط ذلك 
الفرصة املناسبة التي الذي قد جيد » عليه السالم«طق عيل نال يصطدم بم

 .الكثري من التأييدخيشاها عمر، وربام جيد 
قد أوضح له أن امللتزمني بالنهج » عليه السالم« إن موقف عيل  ـ٣

النبوي لن يسكتوا عن هذا األمر اخلطري، ولن يرضوا بالعدول عن السنن 
 .ىل اجتهادات الرأي، والعمل باهلوىاإلهلية إم واألحكا
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  :×رعب عمر من علي 
 مشيت خلف عمر بن اخلطاب : قال، وايل يرفعه إىل أيب:سنادوباإل

 !عىل مشيتك يا أبا حفص : فقلت له،إذ أرسع يف مشيهمعه،  أميش انأفبينا 
اما  !كّمُثكلتك أ ما ترى الرجل خلفي، أو : وقال،ً مغضبافالتفت إيل

 .طالب أيب ى عيل بنتر
 .وأول من آمن وصدق به وشقيقه هذا أخو الرسول،! يا أبا حفص :لتفق
 .ًبداأال خيرج رعبه من قلبي  !فواهللا.  لكُّمال أ !يا أبا وايل ال تقل هذا، :قال
 !؟يا أبا حفص ومل ذلك، :قلت
لقد رأيته يوم أحد يدخل بنفسه يف مجع املرشكني كام يدخل  !واهللا :قال

فام زال ذلك دأبه   فيقتل منها وخيىل ما يشاء،،ة الغنمبد بنفسه يف زرياألس
» صىل اهللا عليه وآله«  ونحن منهزمون عن رسول اهللا،فىض إليناأحتى 

أترغبون بأنفسكم عن رسول  ويلكم، :فلام وصل إلينا قال لنا ،)وهو ثابت(
 !؟بعد أن بايعتموه »صىل اهللا عليه وآله« اهللا

ة ّ الكرّنإو  الشجاع قد ينهزم،ّنإ! يا أبا احلسن :القومفقلت له من بني 
  .ى انرصف بوجهه عنيّفام زلت أخدعه حت ة،ّمتحو الفر

 .)١(ًبداقلبي أ واهللا ال خيرج رعبه من !لئيا أبا وا

                                     
 ٢٢٨صالروضة يف فضائل أمري املؤمنني و ٥٠٩  و٥٠٨الفضائل لشاذان ص) ١(

= ار ـ وبح٣١٢ ص١ج) تفسري( والربهان ١١٤ ص١تفسري القمي ج: وراجع
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 : ونقول
إن رواية هذا احلديث عن الشيعة ويف مصادرهم، أحرى أن جيعلنا   ـ١

 .فات والتحريفاتنطمئن إىل صحته، وعدم تعرضه للترص
 أن شجاعة عمر التي أبداها يف هجومه :إن هذا احلديث يدلنا عىل  ـ٢

مل آنئذ » عليه السالم«، وحماولته قتل عيل »عليها السالم «عىل بيت الزهراء
عىل  واقفً لعلمه بأن عليا موىص بالسكوت، وهو كانتإنام تكن واقعية، 

 .»صىل اهللا عليه وآله«ا النبي بأوامر ووصاي» عليه السالم«مدى التزام عيل 
صىل اهللا «فقال له النبي وقد رآه حني أرسله لقتال اليهود يف خيرب، 

 .إذهب وال تلتفت: »عليه وآله
 عىل ما أقاتلهم يا رسول اهللا :ًفسار قليال، ثم وقف ومل يلتفت، وقال

ا إىل هذ» صىل اهللا عليه وآله« فمن يتقيد بحرفية أقوال رسول اهللا ..)١(إلخ

                                     
 .٣٧٠ ص٥جمستدرك سفينة البحار  و٥٢ ص٢٠األنوار ج= 

الطرائف  و١٤٩و  ١٤٤صبن البطريق الالعمدة و ٣٨٠صلطويس لاألمايل : راجع) ١(
 ١٠جكنز العامل  و٥٢٢ ص٨جبن أيب شيبة الاملصنف و ٥٩صبن طاووس ال

 ورشح مسلم للنووي ١٢١ ص٧جصحيح مسلم  و١١٦ ص١٣ وج٤٦٨ص
اإلمام أمري املؤمنني  مناقب و١١١ ص٥لنسائي جلالسنن الكربى  و١٧٧ ص١٥ج
» عليه السالم«خصائص أمري املؤمنني  و٥٠٣ ص٢جلكويف ل» عليه السالم«
 ١٥جصحيح ابن حبان  و٢١٤ ص٣جرشح معاين اآلثار و ٥٨صلنسائي ل

=  ٢٧ ص٢١جوار ـاألن ارـبحو ١٠٨صووي ـلنلني ـاض الصاحلـري و٣٨٠ص
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 ..احلد ال يعقل أن خيالف وصيته بعد موته
إال إن كان يظن أن هذه الوصية إنام ترتبط بام جيري بعد وفاة رسول اهللا 

وال . مبارشة، فيام له مساس بغصب مقامه وموقعه» صىل اهللا عليه وآله«
 .تتعداه إىل ما عداه

إن هذا الرعب حلة طبيعية تنتاب اإلنسان حني يتذكر :  قد يقال ـ٣
ًوقفا مرعبا، حتى مع علمه بأن الطرف اآلخر ال يريد به سوءا ألجل م ً ً

 .وصية وغريها
ٍكام أن هذه احلاالت ال متنع من التدبري أليقاع الطرف اآلخر يف رشك 

 .إن قدر عىل ذلك، إذا كان قد احتاط لنفسه واطمأن لعدم انكشاف األمر
، »ليه السالمع« إن املؤمنني املظلومني، الذين يرون جهاد عيل  ـ٤

وفتكه يف أعداء اهللا ال بد تنتعش أرواحهم، وتبتهج نفوسهم، وأن يشفى 

                                     
تاريخ مدينة دمشق  و١١١صالنص واإلجتهاد  و١٢ وراجع ص١٠ص ٣٩جو= 
جواهر  و٣٣٠وراجع  ٩٣نساب األرشاف ص وأ٨٥ و ٨٤ و ٨٢ ص٤٢ج

 ٥ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٧٨ ص١جبن الدمشقي الاملطالب 
رشح  و٦٤٦ و ٦٤٤ ص٢٢ وج٤٨٣ ص٢١ وج٤٠٠ وراجع ص٣٨٩ص

ينابيع  و٧٣٦ ص٢جالسرية احللبية  و٤٩٧ ص١٢ وج١٣٦ ص٦جأصول الكايف 
خلمسة من  وفضائل ا٢٧٨ ص٤ وج٢٠٢ ص١٠والغدير ج ١٥٣ ص١جاملودة 

 من تاريخ دمشق »عليه السالم«عيل اإلمام  وترمجة ٢٠٠ ص١الصحاح الستة ج
 .١٥٩ ص١ج) بتحقيق املحمودي(
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. .صدورهم هذا القتل الذريع ألعدائهم، ويذهب اهللا به غيظ قلوهبم
. وتتحول قلوهبم اخلائفة إىل قلوب مطمئنة وراضية، وجريئة عىل أعداء اهللا

َأشداء عىل ا{: ًيكونوا مصداقا لقوله تعاىلو َ ُ َّ ِ ْلكفار رمحاء بينهمَ ْ ُُ َ َ َُ َ ِ َّ ُ ْ{)١(.. 
عليه «التعجب من خوف عمر من عيل إىل وهذا ما دعا أبا وائل 

 وحامل ،هو أخو الرسول» عليه السالم«ًوزاد من تعجبه، أن عليا . »السالم
ْلقد جاءكم رسول من { :ميزاته وخصائصة، وقد وصف اهللا رسوله بقوله َِ ٌ ُ َ ْ ُ ْ َ َ

َأنفسكم عزيز ع ٌَ ِ ْ ُ ِْ ُ ِليهَ ْ ُ ما عنتم حريص عليكم باملَ ِ ْ ْ ْ َُ َ َ ٌ َ َِ ُّ ٌؤمنني رءوف رحيمِ َ َِ ِ ٌِ ُ َ ْ{)٢(. 
 ،»صىل اهللا عليه وآله«كيف يمكن أن يكون أول من آمن بالرسول ف

ن املفروض هو أن يأمن معه ا! وصدق به مصدر خوف ألحد من املؤمنني؟
 !الضعيف، ويشجع اجلبان؟به اخلائف، وأن يقوى 

» عليه السالم«أن يعترب مطالبة عيل من ذلك ألعجب  واألغرب وا ـ٥
إىل اخلروج منه  حيتاج ًأزقام» صىل اهللا عليه وآله«هلم بنرصة رسول اهللا 

 يشد ، فيكون معه وإىل جانبه!؟، وال يتشجع بهًوملاذا خيدع عليا! اخلديعة
 ،عدوان املعتدينهو وإياه  ويرد ، وحيمي حوزته،أزره، ويقويه عىل عدوه

 ! والظاملني؟الضالنيوكيد 
 !ًوملاذا يبقى خائفا منه إىل هذا احلد طيلة تلك السنني؟

حرب سبقت  التي دةطيلة تلك امل» عليه السالم«وهل رأى من عيل 

                                     
 .  من سورة الفتح٢٩اآلية ) ١(
 .  من سورة التوبة١٢٨اآلية ) ٢(
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 عقدين من قد بلغت تكون رباملتي ، وكذلك السنني التي تلتها، واحدُأ
ام إال العدل والصدق، واإللتزـ » عليه السالم«ـ هل رأى منه الزمن 

 ! بإحكام الدين، والعفو عن املذنبني، واحللم عن اجلاهلني؟
 بأوامر اهللا ورسوله حني هاجم هو بيته، هأمل يشعر بمدى التزام

 سيدة نساء العاملني، وهي ،ورضب زوجته وهي أعز ما يف الوجود عليه
م، واإللتزام الصارم ل مل يواجه مساءته إال بالصرب واحل»عليه السالم«إنه و

 !؟»صىل اهللا عليه وآله« رسول اهللا بوصية
إن ذلك كله يدل عىل أن عمر إنام يفكر بنفسه، ال بأي يشء آخر، وأن 
ًأيا من تلك األمور التي عاينها ال جيعله يطمئن عىل سالمة نفسه من عيل 

: ، ربام ألنه يقيس األمور بمقاييس عادية ومادية، تصور له»عليه السالم«
ولكن ذلك . ًومؤقتا، وقد يزول تأثريه يف أية حلظةًأن ذلك كله يبقى عارضا 

ال يمنع عمر من إظهار التامسك، ومن أن يتظاهر باحلزم، ومن العمل عىل 
 .البطش بمناوئيه يف اخلفاء، أو يف العلن حني جيد القدرة عىل ذلك

  :!ذرو من قول
كيف خلفت ابن :  أن عمر سأله:روى املؤرخون عن ابن عباس

 !عمك؟
 .  خلفته يلعب مع أترابه: قلت.ه يعني عبد اهللا بن جعفر فظننت:قال
 .  مل أعن ذلك، إنام عنيت عظيمكم أهل البيت:قال
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 . ، عىل نخيالت فالن، وهو يقرأ القرآن)١( خلفته يمتح بالغرب:قلت
بقي يف نفسه يشء هل :  يا عبد اهللا عليك دماء البدن إن كتمتنيها:قال

 !من أمر اخلالفة؟
 . نعم:قلت
 !نص عليه؟» صىل اهللا عليه وآله« أيزعم أن رسول اهللا :قال
 . صدق:فقال، عام يدعيه أيب سألت: وأزيدك..  نعم:قلت

يف أمره ذرو » صىل اهللا عليه وآله« لقد كان من رسول اهللا :فقال عمر
ًولقد كان يربع يف أمره وقتا . ً، ال يثبت حجة، وال يقطع عذرا)٢(من قول

ً أن يرصح باسمه، فمنعت من ذلك، إشفاقا، :ولقد أراد يف مرضه. ما ِّ
 .وحيطة عىل اإلسالم

 . )٣(»..ًال، ورب هذه البنية، ال جتتمع عليه قريش أبدا الخ
                                     

 . الدلو: الغرب) ١(
 . أي طرف: ذرو) ٢(
ن أيب طاهر يف  عن كتاب أمحد ب٢١ و ٢٠ ص١٢رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ٣(

 ٢ وكشف الغمة لألربيل ج٧٩ ص١٢وراجع ج. ًكتابه تاريخ بغداد، مسندا
سفينة  و٩٢ ص٦ وج٢٤١ ص١جغاية املرام  و٤٧٠كشف اليقني ص و٤٧ص

لشريواين ل» عليهم السالم«مناقب أهل البيت و ٢٢٦صلتنكابني لالنجاة 
 ٦ وهبج الصباغة ج١٨٨ ص٧ وج٣٩٨ ص٦وقاموس الرجال ج ٤٤٩ص
= ٣٨ وج٧٤ ص٣١ وج٥٥٥ ص٣٠جاألنوار   وبحار٣٨١ ص٤ج و٢٤٤ص
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 :ونقول
، ولو ملجرد التأكيد الوقوف عندهاسن حيأشارت هذه الرواية إىل أمور 

 :، فالحظ ما ييلري هباعليها والتذك
كانوا يسعون لبعث اليأس يف نفس » عليه السالم« إن املناوئني لعيل  ـ١

وكأهنم  .. إىل اخلالفةوالقضاء عىل كل أثر للطموح لديه» عليه السالم«عيل 
 : ترتبط بالرغبة والطموح، واحلال، أن املسألة بالنسبة إليه شخصية:يرون

 واملسؤولية يراها من مفردات التكليف اإلهلي» عليه السالم«ًأن عليا 
 .الرشعية
ليس جمرد ذرو من » صىل اهللا عليه وآله«ر عن رسول اهللا  إن ما صد ـ٢

يمنع أية شبهة، ويزيل أي نبوي إرصار، وتأكيد عزم إهلي، وقول، بل هو 
بالقول تارة، من بعده » عليه السالم«، فقد نص عىل والية عيل ريب

 . البيعة منهم يف غدير خم» عليه السالم«حتى لقد أخذ له . وبالفعل أخرى
التي تصب يف هذا » صىل اهللا عليه وآله«مجع كلامته ومواقفه ولو أردنا 

اإلجتاه، الحتجنا إىل آالف الصفحات، وتأليف عرشات املجلدات، رغم 
 ..كل مساعيهم لطمس ذلك وإخفائه

فإنه يف » صىل اهللا عليه وآله«شدة وضوح ترصحيات النبي برغم   ـ٣

                                     
 وناسخ التواريخ، ٢٩٢ و ٢٦٦و  ٢١٣ ص٦ج) ط كمباين( و ١٥٦ ص=

 ٢ وج٦٠٩ ص١ ومكاتيب الرسول ج٨٠ ـ ٧٢املتعلق باخللفاء ص املجلد
 .٣٢٠ ص٢جحلية األبرار  و٧٠٦ص
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رة عملية بارش بتسجيله  بصو هذا األمربالغ اهتاممه بتكريسإشارة منه إىل 
 األمر الذي دعا بعمر ابن اخلطاب إىل ،يف مرض موته بصورة مكتوبة

صىل اهللا «اخلطورة، حني اهتم النبي هو يف غاية اجلرأة واإلقدام عىل أمر 
فأبطل بذلك جدوى كتابة ذلك الكتاب، بل جعل . بأنه هيجر» عليه وآله

 .التناحر والتدابرو ًمنه ـ لو كتب ـ سببا لإلختالف والتشاجر،
ّ إن صداقة عمر البن عباس مكنت عمر من استرشاف الكثري مما كان  ـ٤

 ..يدور بني اهلاشميني من أحاديث، وما يتداولونه وما يفكرون فيه من أمور
أن يرصح أراد » صىل اهللا عليه وآله« إن اعرتاف عمر بأن النبي  ـ٥
صىل «كثرة هتاف النبي  يدل عىل ،يف مرض موته» عليه السالم« عيل باسم

ًسم عيل، حتى لقد أصبح واضحا للجميع أن جمرد طلبه اب» اهللا عليه وآله
وما يريد أن » صىل اهللا عليه وآله«ام يف ضمريه يعني معرفتهم ب ،ًكتفا ودواة

 .يفعله هبا
» عليه السالم«أنه منع النبي من الوصية لعيل :  وأما دعوى عمر ـ٦

وأراد «:  فإن عمر نفسه قال البن عباسفوضة؛هي مرحيطة عىل اإلسالم، ف
 ! إذا مل يرد اهللا تعاىل ذلك؟،رسول اهللا األمر له، فكان ماذا

 فنفذ ،ًأراد أمرا، وأراد اهللا غريه» صىل اهللا عليه وآله«إن رسول اهللا 
 .مراد اهللا تعاىل، ومل ينفذ مراد رسوله

 .)١(!؟»كان» صىل اهللا عليه وآله«كلام أراد رسول اهللا أو

                                     
 = ٥٥٤ ص٣٠جبحار األنوار  و٧٩  و٧٨ ص١٢رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(
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 :ونقول لعمر
هو نفس مراد » صىل اهللا عليه وآله«هل يمكن أن ال يكون مراد النبي 

 !اهللا سبحانه؟
وهل يمكن أن نصدق أن غرية عمر عىل اإلسالم أشد من غرية النبي 

 !؟ عليه»صىل اهللا عليه وآله«
 الكل، وعقل م ما مل يدركه سيد ولد آدم، وإماهأم أنه أدرك بثاقب نظر

 !. الكل؟الكل، ومدير
» صىل اهللا عليه وآله«وهل غريته عىل اإلسالم تربر له اهتام النبي 

 !ًوبأنه يريد أمرا ال يرضاه اهللا وال يريده؟!  والعياذ باهللا؟باهلجر واهلذيان
يشري إىل أن امليزان يف اإلمامة عند . ًال جتتمع عليه قريش أبدا:  قول ـ٧

 الذي نعرفه هو أن امليزان هو مع أن. عمر هو اجتامع قريش وعدم اجتامعها
 .ما يريده اهللا ورسوله دوان سواه

ًليس إال حسدا من » عليه السالم«وعدم اجتامع قريش عىل عيل 
 ..البعض، واستجابة لألحقاد بسبب ما ناهلم منه يف حروهبم هللا ولرسوله

  !:هل جنحت سياساتهم؟
» السالمعليه « أن السياسة كانت تتجه نحو إبعاد عيل :من املعلوم

                                     
 ١جمكاتيب الرسول و ٩٣ ص٦جغاية املرام و ١٤٧صالتحفة العسجدية و= 

 .٧٠٧ ص٣ وج٥ ص٢ وج٦١٠ص
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ٍوكان الناس يعرفون ذلك آنئذ بصورة . ومجيع بني هاشم عن مقام اخلالفة
 .عامة

بل كان هناك سعي حثيث لتصغري شأن بني هاشم، وإخالق ذكرهم 
 .ًأيضا

 الرامية إىل إبعاد معرفة الناس بسياسات احلكامشواهد من ونذكر هنا 
 :عن هذا األمر» عليه السالم«عيل 

 من أن عمر بن اخلطاب قال ألحد ،لرزاق ما رواه عبد ا:ألف
 !يكون اخلليفة بعدي؟: من ترى الناس يقولون«: األنصار
ً فعدد رجاال من املهاجرين ومل يسم عليا:قال ِّ ً. 

هم إن كان عليهم حرا فواهللا، إنه أل!احلسن؟ أيب  فام هلم من:فقال عمر
 .)١(»أن يقيمهم عىل طريقة من احلق

الشورى التي كانت مهمتها تكريس إبعاد  حيتج لتدبريه  عمر إن:ب
ً، بأن عليا ال جتتمع عليه قريش أبدا،»عليه السالم«عيل   أو أن قومه أبوه، أو ً

 .)٢(نحو ذلك أو استصغروا سنه،
                                     

كنز العامل  و١٢٧صلبخاري لاألدب املفرد  و٤٤٦ ص٥املصنف للصنعاين ج) ١(
 .٤٧٠ ص٣١ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق و ٧٣٦ ص٥ج

 األنوار بحار و٨٦  و٨٥  و٨٤  و٨٢  و٨٠ ص١٢رشح هنج البالغة ج: راجع) ٢(
 ٤٤٨صلشريواين ل» عليه السالم«مناقب أهل البيت  و٦٣٧ ص٢٩ج
= سفينة النجاة  و١٤٧صالتحفة العسجدية  و٧٣٣ ص٣جمكاتيب الرسول و
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صىل اهللا «ًأن قريشا قد رضيت يف هناية األمر برسول اهللا  :مع أنه يعلم
» عليه السالم«تاه عيل يام أأنه هو السبب فترى ، رغم أهنا كانت »عليه وآله

 ..إليها
 وإذا مل !؟ثم إهنم إن كانوا مسلمني، فلامذا ال يرضون بحكم اإلسالم

يكونوا مسلمني، فمخالفتهم ال ترض، وال مانع من جهادهم، وفرض ما 
صىل اهللا عليه « كام جاهدهم رسول اهللا ،يريده اهللا ورسوله عليهم بالقوة

نفسه يف » عليه السالم«مري املؤمنني من قبل، ثم جاهدهم بعد ذلك أ» وآله
 ..اجلمل، وصفني

ًوأمجعت مذ كان حيا عىل «: عن العرب» عليه السالم« وقال :ج
 .)١(»رصف األمر عن أهل بيته بعد موته

 : ، نقول»عليه السالم « بالنسبة لسعيهم لتصغري شأنه ـ٢
 هذا األمر يف أكثر من مناسبة، وتكفيذكر » عليه السالم«ًإن عليا 

اللهم عليك بقريش، فإهنم قطعوا رمحي، واكفأوا «: اإلشارة هنا إىل قوله

                                     
تاريخ  و١٠٩ ص١٣جكنز العامل  و٣٤٤ ص٦جالغدير  و٢٣٧صلتنكابني ل= 

 ٤١٤ ص٦ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٩٢ ص٤٧جمدينة دمشق 
 .٤٥٤ ص٢٢ وج٣١٦ص ٢١ وج٦١٢ ص١٦وج

الدرجات  و٦١٤ ص١جمكاتيب الرسول  و٢٩٨ ص٢٠رشح هنج البالغة ج) ١(
 .٣٧صالرفيعة 
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 .)١(»..أنائي، وصغروا عظيم منزلتي إلخ
 : نقول» عليه السالم«خالق ذكره إل بالنسبة لسعيهم  ـ٣
ا نحن ممن مخل ذكره، «:  يف مجلة كالم له»عليه السالم« يقول :ألف فكنّ

.  أكل الدهر علينا ورشبوخبت ناره، وانقطع صوته وصيته، حتى
ومضت السنون واألحقاب بام فيها، ومات كثري ممن يعرف، ونشأ كثري ممن 

 .)٢(»..ال يعرف إلخ
عىل » عليه السالم« دخل عدي بن حاتم بعد مقتل أمري املؤمنني :ب

 !؟»عليه السالم«معاوية، فسأله معاوية عام أبقى الدهر يف قلبه من حب عيل 
 !.ذكر ازداد كله، وإذا :قال عدي
 .)٣(خالق ذكرهإ ما أريد بذلك إال :قال معاوية

                                     
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 ص٢٩جاألنوار 
 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

 .٣٧صرجات الرفيعة الد و٢٩٩  و٢٩٨ ص٢٠رشح هنج البالغة ج) ٢(
 .٨٣ ص٣ج) ط دار األضواء( و ١٣٤ ص٣الفتوح البن أعثم ج) ٣(
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ربام ولو أردنا حشد الشواهد واألدلة العملية هلذه السياسات الحتجنا 
» عليه السالم«غري أن ما ال شك فيه هو أنه .. إىل مئات الصفحات

 .يتضوع نرشه، ويظهر أمره كاملسك، ما حركته
قد » عليه السالم«رغم من أنه إىل أنه بال.. وقد أشار بعض العلامء
شاع له فقد ، ً، وأخفى أعداؤه فضائله حسداًأخفى أولياؤه فضائله خوفا

 .)١(بني ذين ما مأل اخلافقني
  : أيضا× نيواإلمام احلس

بكر، حيث  أيب موقف الفت مع» عليه السالم«تقدم لإلمام احلسن 
 ..أيبإنزل عن منرب : جاء إليه، وهو خيطب عىل املنرب، فقال له

ًموقفا » عليه السالم«وال عجب إذا رأينا لإلمام السبط الشهيد احلسني 
ًمماثال متاما هلذا املوقف مع اخلليفة الثاين عمر بن اخلطا  ..بً

 .. أنزل عن منرب أيب:ًحيث قال له أيضا
 .)٢( منرب أبيك واهللا، وهل أنبت عىل رؤوسنا الشعر إال أنتم:فقال عمر

                                     
رشح إحقاق  و١٤٥ ص٥جغاية املرام  و١٧١صمشارق أنوار اليقني : راجع) ١(

 ٧١صاألنوار البهية  و١٣٦ ص٢جحلية األبرار  و٢ ص٤ ج)امللحقات(احلق 
 ١جأعيان الشيعة  و١٣٤صلهمداين ل» عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب و

 . ٤صكشف اليقني  و٣٣٣ص
=  : وقال٣٣٣ ص١ واإلصابة ج١٤٥ ص١مقتل احلسني للخوارزمي ج: راجع) ٢(
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: ًإىل بيته فورا، وحاول تقريره» عليه السالم«ولكن عمر أخذ احلسني 
  .فأجابه عن ذلك بالنفي. إن كان أبوه أمره هبذا، أو ال

                                     
 وإسعاف الراغبني ٣١٤  و٣١٣ ص٢ وأمايل الطويس ج،سنده صحيح= 

 عن كنز العامل ٤٩٥ ص٢ وحياة الصحابة ج١٢٣ ص)هبامش نور األبصار(
بن سعد، وابن راهويه، واخلطيب،  عن ابن كثري، وابن عساكر، وا١٠٥ ص٧ج

 ٢حتجاج للطربيس ج عن ابن سعد، وغريه، واإل١٧٥والصواعق املحرقة ص
 وكشف ١٤١ ص١ وتاريخ بغداد ج٤٠ ص٤ جآل أيب طالب ومناقب ١٣ص

 واإلمام احلسن ٨٤ ص١ وحياة احلسن للقريش ج٤٢ ص٢الغمة لألربيل ج
 وتذكرة ١٦٨ ص وصححه، وينابيع املودة، عن اإلصابة٣٠٥للعالييل ص

  وكفاية الطالب١٥ ص٢ وسرية األئمة االثني عرش للحسني ج٢٣٥اخلواص 
 ٣٢٤ ص٤ وهتذيب تاريخ ابن عساكر ج،محد، وابن سعدأ عن مسند ٢٢٤ص

 وصححه، وفضائل اخلمسة من الصحاح ٣٤٦ ص٢وهتذيب التهذيب ج
 ٢٧ ص٣ ج)بتحقيق املحمودي( وهامش أنساب األرشاف ٣٦٩ ص٣الستة ج
 بعدة ١١٠ أو ١٥ ص١٣ج و١٧٥ ص١٤جخ دمشق البن عساكر عن تاري

  و١٤١ ص)بتحقيق املحمودي(أسانيد، وترمجة اإلمام احلسني من تاريخ دمشق 
 ٧والغدير ج ، يف ترمجة اإلمام احلسني٨ويف هامشه عن ابن سعد ج ٢٠٢و  ١٤٢
معرفة الثقات  و٤٤صاإلكامل يف أسامء الرجال و.  عن ابن عساكر١٢٦ص

 ٢٧ وج٤٢٦ ص١١ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٣٠٢ ص١جلعجيل ل
 .٤٣٦ص
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 :نقولو
 ام جرى له معأن اهتام أمري املؤمنني في:  إن أبا بكر مل يكن يرى ـ١

 ..من صاحله» عليهام السالم«اإلمام احلسن 
وقد تكرس املوقف ًالذي رأى أنه قد أصبح قويا يف احلكم، .. أما عمر

 عمر هذا ـ هيتم بالتعرف  ـلصالح غري أهل البيت عىل الصعيد السيايس
 .رهاصات، ليعمل عىل معاجلتها قبل فوات األوانإلعىل مصدر هذه ا

ًهذه تعترب حتديا عميقا للسلطة، » عليهام السالم«مواقف احلسنني  ـ إن ٢ ً
احلها، ورأت أهنا قد ِّيف أدق وأخطر قضية عملت عىل حسم األمور فيها لص

فجاءت هذه املواقف لتهز من األعامق .. ٍوفقت يف مقاصدها تلك إىل حد بعيد
 . ما ظنت انه يكاد يعترب، أو قد اعترب بالفعل من الثوابت واملسلامت

واحلسنان مها ذانك الفرعان من دوحة اإلمامة، وغرس الرسالة،  ـ ٣
امهنا التقييم الصحيح والسليم، اللذان يفهامن الظروف التي حتيط هبام، ويقي

 . ليتخذا مواقفهام عىل أساس أهنا وظيفة رشعية، ومسؤولية إهلية
ًأما التكليف، واملوقف الذي ألبيهام، فهو وإن كان يف ظاهره خمتلفا 

 ..هنا، إال أنه وال شك خيدم نفس اهلدف، ويسري يف نفس اإلجتاه
كرناه فيام سبق حول ئ الكريم عن مراجعة ما ذر إنه ال غنى للقا ـ٤

إنزل عن منرب أيب، فإنه سيكون : أليب بكر» عليه السالم«قول اإلمام احلسن 
ًمفيدا يف فهم ما جرى هنا أيضا ً.. 

  :×عمر يتهدد الناس بعلي 
، عمرو بن معدى كرب شجاع العرب، الذي ترضب به األمثال وكان
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 :فه منه، وغدر ختوعمر بن اخلطاب يف أمر أنكره عليهكتب إليه وقد 
 تستصغر ً، ألبعثن إليك رجال واهللا لئن أقمت عىل ما أنت عليهأما«

 !» فيخرجه من بني فخذيك،، يضع سيفه عىل هامتكمعه نفسك
 .)١( هددين بعيل واهللا: ملا وقف عىل الكتاب،فقال عمرو
 : ونقول
» عليه السالم« إهنم كانوا يتمنون أن يقبل عيل :قلنا يف هذا الكتاب ـ ١
ىل بعض احلروب هلم، وأن يصبح يف عداد من يسعون يف شد ملكهم، أن يتو

ولكن عىل ختوف من العواقب، التي قد . وتأييد دولتهم، وتثبيت سلطتهم
 ..ال يمكنهم التكهن هبا

 ولكنهم كانوا خيشون من أن يرفض طلبهم، ويكرس بذلك  ـ٢
لكنهم هيبتهم، فيتسبب باإلخالل باندفاع الناس إىل امتثال أوامرهم، و

كام أظهرته هذه .. »عليه السالم«كانوا مع ذلك يتهددون الناس بعيل 
وإن كنا نظن أن غرض عمر كان هو التعريض .. ًالواقعة املذكورة آنفا

الذي قتل أخاه . »عليه السالم«لعمرو بن معدي كرب بام جرى له مع عيل 
رس ، وفر من صيحة أطلقها عليه، وأ»عليه السالم«وابن أخيه وبارزه 

ًوأسقط بذلك غروره، وكرس عنفوانه، وأعاد إليه شيئا من . امرأته رحيانة
التوازن، حني حاول التامدي يف استكباره واستعالئه، وكان ذلك عىل عهد 

حسبام ذكرناه يف األجزاء التي حتدثت .. »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

                                     
 .١١٩ ص١٢ وج٢٥٩ ص١٠ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)١(
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 .. معدي كربإىل بني زبيد بام فيهم عمرو بن» عليه السالم«مسري عيل 
ربام يكون اهلدف من هذا التلويح العمري له هو إثارة حفيظته عىل  ـ ٣

، أو نكأ اجلراح، لكي تبقى نازفة باحلقد والضغينة، واهللا »عليه السالم«عيل 
 .هو العامل بالرسائر، وما حتويه الضامئر

عليه «أن عمر هيدده بعيل : لعل عمرو بن معدي كرب فهم ـ ٤
يضع سيفه عىل : ر من إشارة، ومن هذه اإلشارات قولهمن أكث» السالم

هامتك، فيخرجه من بني فخذيك، فإن هذا من خصائص أمري املؤمنني 
 .)١(َّ، فإنه كان إذا عال قد، وإذا اعرتض قط»عليه السالم«

                                     
 ٦٧ ص٤١ج و١٧٩ ص٢١األنوار جبحار و ٣٥٥ ص١يب طالب جأمناقب آل  )١(

 ٣٨٩و  ٢٥٢ ص١جممع البيان جو ٥٠ ص١ جالبالغة للمعتزيلرشح هنج و
الصحاح و ١٥٣ ص)يت وابن أيب احلديدقصائد الكم(اهلاشميات والعلويات و
لسان و ٤٣٣ و ٤٣٢الفروق اللغوية صو ١١٥٣ ص٣جو ٥٩٧ ص٢ج

حمد بن عبد ملخمتار الصحاح : وراجع. ٨٠ ص٤جو ٣٤٤ ص٣العرب ج
 ٣جو ٤٦٠ ص٢تاج العروس جو ٢٣٢ ص١جممع البحرين جو ٣٩القادر  ص

 ٣٩٧ و ٣٨٢ و ٣٤٠ و ٣٣٠ ص١ وأعيان الشيعة ج٢٠٧ ص٥جو ٥٨ص
 ٥٦٩ ص٣١ وج٧٩ ص١٨ وج٣٢٩ و ٣٢٨ ص٨اق احلق جـإحقورشح 

 وتفسري ٢٦٧ ص٤ وتفسري أيب السعود ج٣٣٧ و ٣٣٦ و ٣٠٥ ص٣٢وج
 .١٤٩ ص١ والنهاية يف غريب احلديث ج٢١٨ ص١٢اآللويس ج
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  :احلجر األسود يضر وينفع
إن عمر بن اخلطاب استند يف تقبيله احلجر األسود إىل فعل رسول اهللا 

: ملا دخل عمر املطاف قام عند احلجر، فقال: ، فقالوا»اهللا عليه وآلهصىل «
صىل «إين ألعلم أنك حجر ال ترض وال تنفع، ولوال أين رأيت رسول اهللا 

 .قبلك ما قبلتك» اهللا عليه وآله
 يرض وينفع، إن اهللا تعاىل ملا أخذ أما إنه، »عليه السالم«فقال له عيل 

ٍ يومئذ لسان، جر رق أبيض، وكان هلذا احلعىل ذرية آدم امليثاق كتبه يف
تشهد ملن : فألقمه ذلك الرق، وقال. افتح فاك:  فقال،وشفتان وعينان

 .وافاك باملوافاة اىل يوم القيامة
 .)١( ال بقيت يف قوم لست فيهم يا أبا احلسن:فقال عمر

                                     
والتفسري الكبري  ٨٣ ص١٢جرشح هنج البالغة و ١٠٣ ص٦الغدير ج: راجع) ١(

 ٢فتوحات اإلسالمية جوعن ال ١٠ ص٣٢ج) الطبعة الثالثة( »مفاتيح الغيب«
 ٧امن للبيهقي جـزرقي يف تاريخ مكة، واجلامع لشعب اإلي وعن األ٤٨٦ص
 ١٠٦ وسرية عمر البن اجلوزي ص٤٥٧ ص١لحاكم جلستدرك امل و٥٩٠ص

 وعن ٦٠٦ ص٤ وعن عمدة القاري ج١٩٥ ص٣رشاد الساري جإوعن 
 يف  والقطان، عن اجلندي يف فضائل مكة٣٥ ص٣ترتيب مجع اجلوامع ج

 عن إحياء ٣٦٣ ص٢ جآل أيب طالب واحلاكم، وابن حبان، ومناقب ،الطواالت
خمترص بصائر  و٥١٧ ص٣١ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق ، وعلوم الدين

 = ٢١٦ ص٩٦جبحار األنوار  و٤٧٦صلطويس لاألمايل  و٢٢٦صالدرجات 
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 :ونقول
» معليه السال«يشري إىل أنه » عليه السالم«ما جرى بني عمر وعيل  ـ ١

 .كان يتصدى لتصحيح املفاهيم، يف كل مورد تقيض احلاجة فيه بذلك
 مشاعر ة إن تقبيل عمر للحجر إىل ذلك احلني مل يكن يستبطن أي ـ٢

بل كان ملجرد املحاكاة لرسول إيامين، أو مضمون .. محيمة، وتفاعل روحي
 .ًاهللا جوارحيا

ريقة تعاطيه ويبقى السؤال عن أن هذا احلدث قد دفع عمر إىل تغيري ط
هذا ما ال . ًأم أن األمور بقيت عىل حاهلا، إن مل تكن قد زادت سوءا! هذه؟

 .بد من مراقبته يف الوقائع واألحداث، ملعرفته
قد أوضح أن لإلنسان تأثرات، » عليه السالم« إن أبا احلسن  ـ٣

وتأثريات وارتباطات بعوامل أرقى من هذا العامل املحسوس باحلواس 
أنه ال انفصال بني هذه العوامل املختلفة، بل هناك انسجام الظاهرية، و

ًوتفاعل متبادل، بحيث يكون كل يف موقعه مكمال لآلخر، ومن أسباب 
 .ارتقائه
 ،نانسّ أن اهللا تعاىل قد قرب الغيب إىل اإل:هذا النص  يظهر ـ٤

                                     
كنز  و١٩٤ ص١١جلنجفي ل» عليهم السالم«موسوعة أحاديث أهل البيت و= 
 ١٠٨ ص٩جتفسري اآللويس  و١٤٤ ص٣جالدر املنثور  و١٧٧ ص٥جامل الع
رشح  و١٧٦ ص١جسبل اهلدى والرشاد  و٤٠٦ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق و

 .٥١٧ و ٤٨٨ ص٣١ وج٢٠٨ ص٨ج )امللحقات(إحقاق احلق 
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 ليكون شعور ،لشهودإىل انقله من الغيبة ويف مواقع حمسوسة، له ده َّسوج
 . وتفاعله معه أيرسه أكرب،ن باساإلن

 إن هذا احلديث يبطل ما يزعمه البعض من عدم صحة التامس  ـ٥
سود، ويف الكعبة وغريها من  ويف احلجر األ، والويل،الربكة يف النبي

ة د وال بأس بطلب الزيا،زيادةل النمو وا: فإن الربكة تعني،ماكن املقدسةاأل
سود وغريه، وفق ما  احلجر األلثامن أم.. يف املجاالت الروحية وغريها

نسان،  فإن ذلك من موجبات تكامل اإل،»عليه السالم«مري املؤمنني أقرره 
 .ً وإيامنياًونموه روحيا

إن كلمة عمر اآلنفة الذكر قد أفرغت تقبيله للحجر : وخالصة األمر
ًمن أي مضمون معنوي، ورفد روحي، وتوهج مشاعري، وجعلته عمال  ٍ ٍ ٍ

ًخاويا، وجافا ، ال يتضمن سوى املحاكاة الفارغة لفعل صدر عن رسول ً
 .»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

قد تضمنت العودة إىل أغوار » عليه السالم«ورغم أن إجابة عيل 
املضمون الروحي، وأوغلت يف مداه العقائدي، ومعناه اإليامين، حني 

 منذ رشحت كيف أن اهللا سبحانه قد أودع احلجر األسود مواثيق اخلالئق
عامل الذر، فإن ذلك مل يمنع حمبي اخلليفة الثاين من اإلرصار عىل املنحى 

وسعوا إىل التنظري له بعد تعميمه وتوسعته، .. الذي نحاه عمر بن اخلطاب
حتى اعتربوا التربك باألماكن املقدسة، أو بأي يشء يرتبط برسول اهللا 

فاعله العقوبة  وبآثاره، من الرشك، الذي يستحق صىل اهللا عليه وآله«
 !!فام ظنك بالتربك بآثار األوصياء واألولياء والصاحلني.. بأقىص مدى
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وقد رضبوا بعرض احلائط مئات النصوص التي حتدثت عن توجيه 
 نفسه للناس من الصحابة والتابعني إىل التربك »صىل اهللا عليه وآله«النبي 

مفردات ما جرى من بآثار األنبياء واملرسلني، ومجيع عباد اهللا الصاحلني، و
 ..ذلك عرب األجيال
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  : قاتل اخللفاء كلهم×علي 
عليه «ً أن املغرية اهتم عليا :فقد ورد يف بعض اإلحتجاجات التي جرت

 :بأنه» السالم
 .)١(» اهللا عليه وآلهصىل« أراد قتل النبي  ـ١

 : قد» عليه السالم« عمرو بن العاص، واملغرية بن شعبة بأنه ههتماثم 
 ..ّسم أبا بكر ـ ٢
 . شارك يف قتل عمر ـ٣
 .)٢( ثم قتل عثامن ـ٤

                                     
 ٧٣ ص٤٤ وبحار األنوار ج٤٠٤ ص١ج) ط دار النعامن( و ٢٢ ص٢اإلحتجاج ج) ١(

 ٢٨٨ ص٦ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و١١٥ ص١ومقتل احلسني للخوارزمي ج
 .٥٤٠ ص٢٦ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٥٧٤ ص١جأعيان الشيعة و

 ـ ٤٠١ ص١ج) ط دار النعامن(و  ٢٣  و٢٢  و٢١  و٢٠ ص٢اإلحتجاج ج) ٢(
رشح هنج البالغة للمعتزيل : وراجع ٧٣  و٧٢ ص٤٤جاألنوار وبحار  ٤٠٥

رشح  و١١٥ ص١ للخوارزمي جومقتل احلسني ٢٨٨ وراجع ص٢٨٧ ص٦ج
 .٥٧٤ ص١جأعيان الشيعة  و٥٤٠ ص٢٦ج )امللحقات(إحقاق احلق 
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 :ونقول
 :، فحسبنا أن نقول»صىل اهللا عليه وآله«أما بالنسبة لقتل النبي 

أما بالنسبة ..  له، فال عقل لهّ حدث العاقل بام ال يليق له، فإن القً:أوال
ال يتعامل هبذه الطريقة، » عليه السالم«أليب بكر وعمر وعثامن، فكذلك إنه 

 .)١(ألن اإليامن قيد الفتك، فال يفتك مؤمن
 ال خيدم قضية ، وعثامن،بكر، وقتل عمر أيب ّ أن اإلقدام عىل سم:ًثانيا

 ..، بل هو يلحق هبا أبلغ الرضر»عليه السالم«عيل 
 ..ًهو عىل األقل ال جيديه شيئا فيام يرمي إليهو
ًلو أراد أن يقتلهم، فقد كان قادرا عىل ذلك يف يوم مهامجتهم إياه  :ًثالثا

انتهى هبا األمر إىل أن فً حمسنا، ثم رضبوا زوجته، ه ولدوايف بيته، حيث قتل
 كل وملاذا حيتاج إىل اإلنتظار.. ثم هتكوا حرمة بيته. قضت شهيدة مظلومة

 ..  ذلك، وما هي املصلحة يفهذه السنوات
 :ويف مجيع األحوال نقول

أي درجة من اإلهتامم، فإهنا ، أو إن هذه اإلدعاءات ال تستحق البحث
 ..يف غاية السخافة والسقوط والتفاهة

                                     
 ٤جالكامل يف التاريخ و ٢٥٣صنساب األرشاف  وأ٦٥صمقاتل الطالبيني  )١(

» عليه السالم«، اإلمام احلسني العوامل و٣٤٤ ص٤٤جبحار األنوار  و٢٧ص
ث أهل البيت موسوعة أحادي و١١٦ ص٨جمستدرك سفينة البحار  و١٩٣ص

 .٢٨٤ و ٢٨٠ ص٨جلنجفي ل
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  :أبو لؤلؤة يتهدد عمر بن اخلطاب
املغرية بن شعبة إىل عمر بن اخلطاب، مواله  أن أبا لؤلؤة شكا :وذكروا

 . أنه قد وظف عليه مئة درهم يف كل شهر، وهو ال يقدر عليها
 اتق اهللا عز :فأرسل عمر إىل املغرية، فدعاه، وأوصاه بغالمه، وقال

 ً.وجل، وال تكلفه ما ال يطيق، وإن كان كافرا
 إين قد أوصيته بك، فاتق اهللا عز وجل، :ثم شكاه ثانية، فقال له عمر

 .وأطع موالك
 ً.ة، ومل يقل شيئا فسكت أبو لؤلؤ:قال

 ! أي األعامل حتسن؟:ثم قال له عمر
 . أحسن كل عمل يعمله الناس، وأحسن ما أعمل أنقر األرحية:فقال

 . فلو اختذت لنا رحى اليد، فإنا حمتاجون إليها:فقال عمر
ّ أفعل ذلك يا أمري املؤمنني، ألختذن لك رحى يسمع :فقال له أبو لؤلؤة

 .هبا أهل املرشق واملغرب
 إنه هتددين : انرصف أبو لؤلؤة، فانرصف عمر إىل أصحابه، فقالثم

 .)١(..هذا العلج وتوعدين، وقد رأيت الرش يف وجهه، واهللا بالغ أمره

                                     
:  وراجع٣٢٤ ص٢ج) ط دار األضواء( و ٨٤  و٨٣ ص٢الفتوح البن أعثم ج) ١(

 ٢٦٣ ص٣ج األمم وامللوكتاريخ  و٣٣٦ ص٣جخالصة عبقات األنوار 
= كنز  و٥٨٠ ص٨جة ـبن أيب شيبالاملصنف و ٤٩ ص٣جالكامل يف التاريخ و
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  :اإلعداد، مث التنفيذ
 أن أبا لؤلؤة استعد لتنفيذ ما عزم عليه، ثم بارش :ثم تذكر الروايات

، لتضمنه خصوصيات التنفيذ، ونحن نختار هنا النص الذي أورده ابن أعثم
ثم نشري إىل بعض ما أملحت إليه سائر النصوص .. حتتاج إىل بيان بعض املآخذ

 : ًأيضا، فنقول
 :قال ابن أعثم

 له رأسان وبينهام مقبض، ثم ،ً طويالًوانطلق أبو لؤلؤة فاختذ خنجرا
: ، وذلك يوم األربعاء يف وقت الفجر، قالًأقبل حتى دخل املسجد متنكرا

فجعل يسوي  وتقدم حتى وقف يف حمرابه، وأقام الصالة، ،فأذن عمر
 .وأبو لؤلؤة يف الصف األول ملفع الرأس الصفوف عن يمينه وشامله،

وكرب الناس معه بدر أبو لؤلؤة من الصف واخلنجر يف  فلام كرب عمر،
وجراحة فوق رسته، ثم  جراحتني يف رسته،: فجرحه ثالث جراحات يده،

 . شق الصفوف وخرج هاربا
 فأمر عبد الرمحن بن عوف أن يصيل ، وعلم عمر أنه مقتول:قال

                                     
 ١٢٤ ص٢ ق٢ج ان املبتدأ واخلرب والعرب وديو٦٩١ و ٦٨١ ص١٢جالعامل = 
 ٣٤٥ ص٣ج) ط دار صادر( و ٢٥٠ ص٣لطبقات الكربى البن سعد جاو
فتح  و٤١٣ ص٤٤جتاريخ مدينة دمشق  و٢١٠ ص١٦جعمدة القاري و

تاريخ  و١٨٥ ص١٢ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٥٠ ص٧جالباري 
 .٢٧٧ ص٣جلذهبي لاإلسالم 
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َقل يا أهيا الكافرون{و فصىل يف الركعة األوىل بأم الكتاب  بالناس، ُ َِ َ ْ ْ َُ ُّ  ويف ،}َ
ٌقل هو اهللاُ أحد{الركعة الثانية بأم الكتاب و  َ َ َُ ْ ُ{. 
  خذوه،: وهم يقولون،دون خلف أيب لؤلؤةافلام سلم وثب الناس يتع

 فكان كلام حلقه رجل من املسلمني ليأخذه وجأه أبو !قتل أمري املؤمننيفقد 
، مات منهم ستة ً حتى جرح من املسلمني ثالثة عرش رجال،لؤلؤة باخلنجر

 .نفر
 وحلقه رجل من ورائه فألقى عىل رأسه برنسا فأخذه، فلام علم :قال

 . أبو لؤلؤة أنه قد أخذ وجأ نفسه وجأة فقتل نفسه
 . وهو ملا به،عمر إىل منزله واحتمل :قال
 !؟ أم غريه،أبو لؤلؤة قتلني:  فقال عمر، واجتمع إليه الناس:قال
 !  أبو لؤلؤة يا أمري املؤمنني:فقالوا
 فأريد أن ، احلمد هللا الذي مل جيعل منيتي عىل يدي رجل مسلم:فقال

 . أخاصم يوم القيامة ذا سجدتني
: لظهر، فأيقظوه وقالوا ثم أغمي عليه ساعة حتى فاتته صالة ا:قال

  !الصالة يا أمري املؤمنني
لكني عىل ما  سالم ملن ترك الصالة،ال حظ يف اإل  نعم،:فقال عمر

 . ترون
 . ثم صىل عمر:قال
 فخرج النبيذ من ، من نبيذةً حلواًفسقاه نبيذا  له بالطبيب،يودع
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 . فلم يدر أنبيذ هو أم دم،جراحته
 فإذا اللبن قد .ً معاوية فسقاه لبنافدعي له بطبيب من األنصار من بني

 .خرج من جراحته أبيض
  . أوص يا أمري املؤمنني فإنك ميت:فقال له الطبيب
 .)١( صدقتني أخا األنصار عن نفيس:فقال عمر

  :الثناء على عمر
 :قال ابن أعثم
 ال أبكى ، ال تبك يا أمري املؤمنني: فقال له ابن عباس،ًثم استعرب باكيا

ً وهجرتك فتحا، ًلقد كان إسالمك عزا برش باخلري كله، فواهللا، وأ،اهللا عينك
صىل « وخالفتك رمحة، ولقد أسلمت حني كفر الناس، ونرصت رسول اهللا

  .حني خذله الناس» اهللا عليه وآله
ِلقد ريض اهللاُ عن { :وأنت من الذين أنزل اهللا تبارك وتعاىل فيهم َ َ ِ َ ْ َ َ

ْاملؤمنني إذ يبايعونك حت َْ َ َ ُ َِ ُ ْ ِ َ ِ ِ ِت الشجرةُ َ َ َّ  :وأنت من الذين أنزل اهللا يف حقهم، }َ
َللفقراء املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم يبتغون فضال من { ْ َ َ ْ ُ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ ُْ َ َُ َ َْ ْ ْ ْ ََ ُِ ِ َِّ َ ِْ َ ُ

ًاهللاِ ورضوانا َ َْ ِ{. 
 حتى برشك باجلنة يف »صىل اهللا عليه وآله«ولقد صحبت رسول اهللا 

 . خرج من الدنيا وهو عنك راضغري موطن، ولقد

                                     
 .٣٢٧ و٣٢٦ ص٢ج)  دار األضواءط( و ٨٩  و٨٨ ص٢الفتوح البن أعثم ج) ١(
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ثم وليت أمور املسلمني بأحسن ما وليها أحد، فأعز اهللا عز وجل بك 
 وأذل بك العدو، حتى فتحت الديار، ومرصت األمصار، ،االسالم

وأقمت املنار، ودونت الدواوين، وجندت األجناد، فعدلت يف رعيتك، 
 وعن هذه األمة وأديت فيهم األمانة، فجزاك اهللا عن نبيك وعن خليفته

 . خري اجلزاء
 !؟د اهللادا عنغتشهد يل هبذا  أو ،وحيك يا بن عباس:  فقال له عمر:قال
: »عليه السالم« ، فقال له عيلً ومل يتكلم شيئا، فأمسك ابن عباس:قال

  !نعم فاشهد له بذلك يا بن عباس
 . أنا أشهد لك بذلك عند اهللا يا أمري املؤمنني، نعم:فقال ابن عباس

 لو كانت يل بام فيها فافتديت من هول ، واهللا يا بن عباس:ال عمرقف
 .)١( ال يل وال عيلً ولوددت أين أخرجت من هذه الدنيا كفافا.يوم املطلع

 والصحابة ×عمر يتهم عليا:!!  
 ًوقد عرب عمر يف هذه املناسبة أيضا عن شكوك كانت تساوره حول

» عليه السالم«طعن دخل عيل أنه ملا : تآمر بعض الصحابة عليه، فقد ورد
 !ٍيا عيل، أعن مأل منكم ورىض كان هذا؟: عليه، فقال عمر

ددنا أن اهللا ولو. ٍما كان عن مأل منا وال رىض :»عليه السالم«فقال عيل 

                                     
 ٣٢٨و  ٣٢٧ ص٢ج) ط دار األضواء(و  ٩٠  و٨٩ ص٢الفتوح البن أعثم ج) ١(

 . ٥١ ص٣الكامل يف التاريخ ج: وراجع
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 .)١(زاد من أعامرنا يف عمرك
  : غسل عمر وحنطه وكفنه×علي 

 :قال ابن أعثم
 ألربع بقني من ذي ،خلميس ليلة ا، بالعيش،ثم تويف عمر يوم األربعاء

 وهو يومئذ ابن ، الرشيفةاحلجة سنة ثالث وعرشين من اهلجرة النبوية
 .)٢(ثالث وستني سنة

 ً:وقال ابن أعثم أيضا
هو  »عليه السالم«طالب  أيب  عيل بن:كان جعفر بن حممد يقول أليب

وأقبل عىل . ثم وضعه عىل رسيره. وكفنه  وحنطه،،الذي غسل عمر بيده
 : بوجهه فقالالناس 

                                     
 ٢٧ ص١ج )حتقيق الزيني(  و٢٢ ص١ج)  هـ١٣٨٨ط سنة (اإلمامة والسياسة ) ١(

 ٣٥٧ ص١٠ ج٥١ ص٦جلصنعاين لاملصنف و ٤٠ ص١ج )حتقيق الشريي( و
 .٤٢٠ ص٤٤جيخ مدينة دمشق تارو

 وكانت واليته ٣٢٩ ص٢ج) ط دار األضواء(و  ٩٢ ص٢الفتوح البن أعثم ج) ٢(
 .عرش سنني ومخسة أشهر وإحدى وعرشين ليلة، كام يقال

 ١١٥٢ ص٣جستيعاب اإل و٢٠٠ ص١٦وج ٢٥٢ ص١٠جعمدة القاري : وراجع
 ١٢٣صل اإلكامل يف أسامء الرجاو ١٨٤ ص١٢ج للمعتزيلرشح هنج البالغة و
بحار األنوار و ٣٨٧ ص٧جهتذيب التهذيب  و٣١٧ ص٢١جهتذيب الكامل و
 .١٥٠ ص٨جلبيهقي لالسنن الكربى  و٥٢٩ ص٢٩ج
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وحلق بربه، وهو  هذا عمر بن اخلطاب قد قىض نحبه،! أهيا الناس
 وركن شديد، كان ال تأخذه يف اهللا لومة الئم،  الفاروق، وقرن من حديد،

عقل من اهللا أمره وهنيه، فكان ال يتقدم وال يتأخر إال وهو عىل بينة من 
 .حتى كأن ملكا يسدده ويوفقه ربه،

ً  عىل الكافرين، كهفاً باملؤمنني، شديداًسلمني، رؤوفا عىل املًكان شفيقا
 واملستضعفني، كان جييع نفسه ، واألرامل، واأليتام،للفقراء واملساكني

  .ويطعمهم، ويعري نفسه ويكسيهم
 ! ً وميتاً يف اآلخرة، فرمحه اهللا حياًراغبا  يف الدنيا،ًكان زاهدا

 من أن ألقى اهللا عز واهللا ما من أحد من عباد اهللا عز وجل أحب إيل
 .  بني أظهركمىجسوجل بمثل عمله من هذا امل

 عىل صهيب بن سنان موىل بني متيم »عليه السالم« ثم أقبل عيل :قال
 . فصل عليه كام أمرك تقدم رمحك اهللا،: فقال له
  .)١(ًفصىل عىل عمر، فكرب عليه أربعا  فتقدم صهيب،:قال

 :ونقول
غي الوقوف عنده هنا يف ضمن ما ييل من  ينبذكر ما نرى أنهإننا سوف ن

 :فقرات
  : تناقض الروايات

 حتى ال تكاد تتفق ،إن روايات قتل عمر ظاهرة التناقض واالختالف
                                     

 .٣٣٠ و ٣٢٩ ص٢ج) ط دار األضواء( و ٩٣  و٩٢ ص٢الفتوح البن اعثم ج) ١(
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وذلك يدل عىل . يف كلمة واحدة إال يف أن أبا لؤلؤة قد قتل عمر بن اخلطاب
احلذر الشديد يف حتتم عىل الباحث وجود أكاذيب متعمدة كثرية فيها، 

 ..ر األحكام، وتقرير حقيقة ما جرىاصدا
  :املوايل ال يدخلون املدينة

 كان عمر ال يأذن لسبي قد احتلم بدخول املدينة، ولكن املغرية :قالوا
بأن يأذن له بأن يدخل أبا لؤلؤة املدينة، ألن عنده ـ أقنعه ـ وهو عىل الكوفة 

 .)١(ن لهًأعامال كثرية، فهو حداد، نقاش، نجار، لينتفع به الناس، فأذ
 إين قد كنت هنيتكم أن جتلبوا إلينا من العلوج :وحني طعن عمر قال

 . )٢(ًأحدا، فعصيتموين
 إن املغرية كان قد استأذنه :مع أن اهتامهم بالعصيان ال يتالءم مع قوهلم

 . فأذن له،لؤلؤة أيب يف أمر

                                     
 ٣٤٥ ص٣ج) ط دار صادر(و  ٢٥٠ ص٣الطبقات الكربى البن سعد ج: راجع) ١(

 ١٨٥ ص١٢ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٢٤٨ ص١وتاريخ اخلميس ج
 ٧جفتح الباري  و١٦١ ص٦جنيل األوطار و ٦٨١ ص١٢جكنز العامل و

 ٤١٣ ص٤٤جتاريخ مدينة دمشق  و٢١٠ ص١٦جعمدة القاري  و٥٠ص
 .٢٧٦ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٨٨٧ ص٣جبن شبة التاريخ املدينة و

املعجم األوسط  و٩ ص٢جك الملاملدونة الكربى  و٧٥ ص٩جممع الزوائد ج) ٢(
 .٤٤١ ص٤٤جتاريخ مدينة دمشق  و١٨٢ ص١جلطرباين ل



  ١٢٩                                                         ..هكذا قتل عمر بن اخلطاب : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد أرشنا يف بعض فصول هذا الكتاب إىل سياسات عمر جتاه غري 
 سياسات مرفوضة من الناحية الدينية اإلسالمية، كام هو العرب، وهي

ولعل خوفه من نتائج هذه السياسات دفعه إىل اختاذ قرار منعهم . .معلوم
ًمن دخول املدينة، لكي يأمن عىل نفسه منهم، وال نرى سببا ملنعهم سوى 

 .هذا
وال يصح تشبيه هذا بام فعله فرعون من ذبح أبناء بني إرسائيل، ألهنم 

فإن عمر مل يقتل املوايل، وال ذبح .. ربوه بأنه يقتل عىل يد واحد منهمأخ
وسيأيت توضيح ذلك إن شاء اهللا .. أبناءهم، ولكنه اكتفى بإصدار هذا املنع

 . تعاىل
 ملاذا يسعى املغرية، وهو وال عىل الكوفة إىل أن :وسؤالنا اآلخر هنا هو

 ال يبقيه عنده لينتفع به أهل وملاذا! يدخل غالمه إىل املدينة، وجيعله فيها؟
 !الكوفة؟

 !أترى املغرية كان يرغب أو خيطط الغتيال عمر عىل يد ذلك الغالم؟
أم أنه كان يرغب باحلصول عىل املال من جهته، بسبب ما حيسنه من 

مع أن البالد كلها كانت حتتاج إىل هذه الصناعات ! حرف وصناعات؟
 .وليس املدينة وحدها

  :لعمرلؤلؤة  أيب تهديد
ًلؤلؤة لعمر، فضال عن أن  أيب إن سياق الرواية املتقدمة ال يربر هتديد

يربر قتله إياه، فحتى لو أن عمر اعتقد بأن ما يطلبه املغرية من غالمه ليس 
ًلؤلؤة جيب أن ينصب أوال وبالذات عىل املغرية، ال  أيب ًكثريا، فإن غضب
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 .عىل غريه
لك رحى تتحدث هبا الناس،  ألصنعن :عىل أن قول أيب لؤلؤة لعمر

فلعله يعتقد أن لديه من املهارة ما جيعله يصنع له ،  ظاهرليس فيه أي هتديد
كالمه فلامذا فهم عمر رحى فريدة، يتسامع الناس هبا يف املرشق واملغرب، 

 !.؟عىل أنه هتديد
لؤلؤة  أيب  أن ما صدر من:ويؤيد ما ذكرناه أن سياق الروايات يدل عىل

.  فورة غضب، وانفعال مفاجئ، بل هو قد فكر فيه، وخطط لهمل يكن جمرد
 .)١(ٍونفذه عن سابق علم وتصميم، وقد مضت ليال حتى فعل ما فعل

ً أن ثمة أمرا قد حصل بني عمر وبني أيب لؤلؤة أوجب :إال إذا فرض
ًأن يتخذ منه موقفا عدائيا دفع أبا لؤلؤة إىل توجيه هذا التهديد املبطن إليه ً. 

  :لؤلؤة  أيبتنكر
ما ذكرته رواية ابن أعثم من أن أبا لؤلؤة قد وقف يف الصف األول 
ًوهو ملفع الرأس يثري الريب أيضا، فإن وجود رجل ملفع الرأس بني ذلك 
اجلمع يدعو الناس إىل التساؤل، ويدفعهم إىل كشف أمر من يفعل ذلك، 

أعثم، وأشار وال سيام إذا آثر الوقوف يف الصف األول كام تقوله رواية ابن 

                                     
كنز  و٣٤٥ ص٣ج) ط دار صادر( و ٢٥٠ ص٣لطبقات الكربى البن سعد جا) ١(

تاريخ مدينة دمشق  و٢١٠ ص١٦جعمدة القاري  و٦٨١ ص١٢جالعامل 
 .٥٠ ص٧جفتح الباري  و٤١٣ ص٤٤ج
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 .ً، وخصوصا إذا كان ذلك يف صالة الصبح)١(إليه املقديس
وكان املفروض بعمر الذي كان يسوي الصفوف بنفسه قبل أن يبدأ 
بالصالة أن يرتاب يف هذا امللفع، ويكشف أمره، وال بد أن يتأكد لديه 
الشك حني يعرف أنه أبو لؤلؤة، الذي ال يتوقع حضوره للصالة، فإهنم 

نه كان أ: حسبام رصحت به نفس الرواية التي نتحدث عنهايزعمون 
 .يف الصف األولللصالة  ويقف ،فلامذا حيرض الكافر إىل املسجد.. ًكافرا

 إن أبا لؤلؤة دخل يف الناس، :وهكذا يقال بالنسبة للرواية التي تقول
 ..)٢(وبيده خنجر إلخ

بل ليال لؤلؤة ق أيب  أن عمر قد فهم من كالم:فإذا ضممنا إىل ذلك
 التهديد والوعيد له؛ فال بد أن تتأكد لديه ولدى من أخربهم بتهديده نوايا

 .وكان عىل عمر أن حيتاط وحيرتس لنفسه وملن يتعلق به.. لؤلؤة السيئةأيب 
أبيض نقره نقرتني،  ًنه رأى يف املنام كأن ديكاإ :ًوعمر نفسه يقول أيضا

 .)٣( إال طعنةّوفرس ذلك بأن الديك رجل أعجمي، وما النقرة

                                     
 والبدء والتاريخ ٣٢٦ ص٢ج) ضواءط دار األ(و  ٨٨ ص٢الفتوح البن أعثم ج )١(

 .١٨٩ ص٥ج
 ٣٤٥ و ٣٣٧ ص٣جخالصة عبقات األنوار  و٢٤٩ ص٢تاريخ اخلميس ج) ٢(

 والعرب ٥٠ ص٣جالكامل يف التاريخ  و٢٦٤ ص٣ج األمم وامللوكتاريخ و
 .١٢٤ ص٢ ق٢ج وديوان املبتدأ واخلرب

= ط (ا و ـ فام بعده٩٠ ص٢ والفتوح البن أعثم ج١٨٩ ص٥البدء والتاريخ ج) ٣(
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  :هنات وهنات يف رواية ابن سعد
 أن أبا لؤلؤة بعد أن قتل عمر انحاز :أما رواية ابن سعد؛ فإهنا تذكر

ًعىل أهل املسجد، فطعن أحد عرش رجال منهم سوى عمر، ثم انتحر 
 .بخنجره

 أن عمر أمرهم بأن يصيل هبم عبد الرمحان، :ثم تذكر الرواية نفسها
 .)١(لناس صوت عبد الرمحانفصىل بالناس، فأنكر ا

                                     
 و ٨٩٠ و ٨٨٨ ص٣جبن شبة التاريخ املدينة  و٣٢٤ ص٢ج) دار األضواء= 

مسند  و٥ ص٦ججممع الزوائد  و٩٠ ص٣جلحاكم لاملستدرك  و٩٣٦ و ٨٩١
منتخب الكالم يف :  وراجع٦٧٩ ص١٢جكنز العامل  و١٧ ص١جاحلميدي 

السنن  و٥٠ ص١جمحد أمسند و ٤٠٦ ص١جبن سريين  التفسري األحالم
 ٢١ و ١١صمسند أيب داود  و٢٠٦ ص٩ وج١٥٠ ص٨جلبيهقي ل الكربى

مسند أيب  و١٠٧ و ١٠٢ ص١جاآلحاد واملثاين  و١٩٥صمسند ابن اجلعد و
التاريخ الكبري  و٤٤٤ ص٥جصحيح ابن حبان  و٢١٩ و ١٦٥ ص١جيعىل 

 ٤٤٠ و ٤٣٩ و ٤٠٧ ص٤٤جتاريخ مدينة دمشق  و٢٤١ ص٢جلبخاري ل
لذهبي لتاريخ اإلسالم  و١٧٥ ص٥جل هتذيب الكام و٧٣ ص٤جأسد الغابة و
 .٢٧٦ ص٣ج

 ٣ج) ط دار صادر(و  ٢٥١  و٢٥٠ ص٣بن سعد جلكربى الطبقات اال) ١(
 ١٢ وكنز العامل ج١٨٥ ص١٢ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٣٤٦ و ٣٤٥ص
 .٤١٣ ص٤٤جتاريخ مدينة دمشق  و٦٨٢ص
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 :وذلك ملا ييل. وهذا كالم عجيب وغريب
ًأحد عرش رجال، مل يرصخ أولئك أبو لؤلؤة  هل حني طعن :ألف

ومل يعرف ! ومل يقع أحد منهم إىل األرض؟! ؟ومل يستغيثوا! املطعونون؟
 !أحد من املصلني بأمرهم؟

 ! ؟ونًن عمر مل يعلم به أيضا أولئك املصلِعُ ملاذا حني ط:ب
ًفإن كانوا قد علموا به، وعرفوا بجرح أحد عرش رجال، فلامذا أنكروا 

 ! صوت عبد الرمحان بن عوف؟
 ! وإن مل يعرفوا ال هبذا وال بذاك، فام هو السبب يف ذلك؟

هل كانت كثرهتم هي التي حجبت أصوات املستغيثني، ورصاخ 
  !املطعونني؟

 ! البعيدين فقط؟أو عن! وإن حجبت، فهل حتجب ذلك عن اجلميع؟
 كيف سمعوا صوت عبد الرمحان بن عوف، ومل يسمعوا ومل يعرفوا :ج

 !.ًحد عرش رجال منهم؟ألبام جرى خلليفتهم، و
 كيف انتظمت هلم صالة بعد طعن إمام تلك الصالة، وطعن هذا :د

 .. ومع سائر ميزات هذا اإلمام وأمهيته بالنسبة هلم،املقدار من املصلني
بن أعثم ومن تابعه قد ناقضت رواية غريه، حيث إن رواية ا: هـ
ً أن أبا لؤلؤة طعن ثالثة عرش رجال، بعد فراغهم من الصالة :تضمنت

 .وذلك حني تعادوا خلفه ليأخذوه



  ١٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ١٣٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنه طعنهم قبل أن خيرج من : ولكن رواية ابن سعد، ومن تابعه تقول
 .)١(املسجد

  :!؟مىت حلق الناس بأيب لؤلؤة
 أن أبا لؤلؤة طعن عمر بمجرد أن كرب :دمةقد ذكرت الرواية املتق

فلام سلم وثب الناس .. للصالة، فأمر عمر عبد الرمحان أن يصيل بالناس
 .. ًلؤلؤة، فطعن منهم ثالثة عرش رجال أيب يتعادون خلف

 ..ًوهو كالم غريب حقا
طلب قاتل خليفتهم إىل أن فرغوا من اخلروج يف  إذ ملاذا صرب الناس عن :ألف
 !أم أن شدة اهتاممهم بصالهتم منعهم من االلتفات إىل يشء آخر؟! الصالة؟

وكيف نصدق ذلك عنهم، وقد حكى اهللا لنا عنهم ما يناقضه وينافيه، 
ًوإذا رأوا جتارة أو هلوا{: فقال َ ْ ْ ََ ًَ َ ََ ِ َ ً انفضوا إليها وتركوك قائامِ ِ َ ََ ُ َُّ َْ َ َ ِ َ قل ما عند اهللاِ َ ِ َ ْ ُ

َخري من اللهو ومن َ َِ ِ ْ َّ ِّ ٌْ َ التجارة واهللاُ خري الرازقنيَ ِ ِِ َّ ْ َُ َ َِّ َ{)٢(. 

                                     
 و ٣٤٥ص ٣ج) ط دار صادر( و ٢٥١ و ٢٥٠ ص٣الطبقات الكربى البن سعد ج) ١(

  و٦٨١ص ١٢جكنز العامل  و١٨٥ ص١٢ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و٣٤٦
 ٥جلصنعاين لاملصنف  و٤١٣ و ٤١٠ ص٤٤جتاريخ مدينة دمشق و ٦٩٧ و ٦٨٢
صحيح ابن  و١١٦ ص٥جمسند أيب يعىل  و٧٦ ص٩ججممع الزوائد  و٤٧٥ص

 .١٠٣ ص٧ج موارد الظمآن  و٣٣١ ص١٥جحبان 
 . من سورة اجلمعة١١ اآلية )٢(
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ً ملاذا بقي أبو لؤلؤة قريبا منهم إىل حد أهنم قد حلقوه هبذه السهولة :ب
 !.رغم مرور حوايل ثالث دقائق عىل فراره؟

ن أبا لؤلؤة إ:  كيف نوفق بني هذه الرواية وبني الرواية التي تقول:ج
 .)١(!طعن نفسه بخنجره، فقتل نفسه باملسجد؟

  !:من الذي غسل وكفن وحنط عمر؟
ًإن عليا : ن جعفر بن حممد كان يقولأ :وقد ادعى ابن أعثم الكويف

، وكفنه، ثم وضعه عىل هّهو الذي غسل عمر بيده، وحنط» عليه السالم«
 .)٢(رسيره، ثم أثنى عليه أمام الناس

 : ونقول
الهتم . هو الذي توىل ذلك كله» عليه السالم«ً لو صح أن عليا :ألف

به الكتب  الرواة، ودونه املؤلفون، واحتج به املحتجون، ولطفحتبه 
 .ضبطت أسانيد الرواياتوواملصنفات، 

                                     
 ٣ج) ط دار صادر( و ٢٥١ و ٢٥٠ ص٣الطبقات الكربى البن سعد ج) ١(

 ٣جستيعاب  اإل و٤٧٥ ص٥جلصنعاين لاملصنف  و٣٤٦ و٣٤٥ص
 ١٢جكنز العامل  و١٨٥ ص١٢ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و١٣٢٩ص
 ٢٥٤ ص٤جأسد الغابة  و٤١٤ ص٤٤جتاريخ مدينة دمشق  و٦٨٢ص

 .١٥٤ ص٧جالبداية والنهاية و
 ٣جبن سعد الالطبقات الكربى  و٣٣٠ ص٢جبن أعثم ال الفتوح كتاب )٢(

  .٤٥٣ ص٤٤جتاريخ مدينة دمشق  و٣٧٠ص
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إال ما رووه عن جعفر بن حممد، إما ًولكننا مل نصادف أحدا ذكر هذا 
 .أنس بن عياض الليثي ًمرسال، أو بواسطة

أحد نيطه وتكفينه يف تغسيله وحت» عليه السالم«ً ملاذا مل يشارك عليا :ب
  عمر فقد كانا أقرب إىل، وال سيام أمثال ابن عوف وعثامن!؟من الصحابة

 .من حيث املسلك واملنحى
أن رواية هذا احلديث منحرصة باإلمام الصادق :  والالفت هنا:ج

 فهل !!، وال زبريي وال أموي، وال تيميي،، فلم يروه عدو»عليه السالم«
وملاذا تأخرت رواية ! ؟ًا به عن كل أحدّمسترس» عليه السالم«فعل ذلك 

 ! ؟ة عمرأي إىل أكثر من مئة سنة عىل وفا.. ذلك إىل عهد اإلمام الصادق
عليه «جعفر اإلمام جعفر عن اإلمام  ذلك شيعة ويرمل  اذاومل
هل ! من نقل ذلك؟» عليه السالم«جعفر اإلمام وما هي غاية  !؟»السالم
 إنه قد فعله مع عيل والزهراء: ما يقالءة عمر من كل ايقرر بر: يريد أن

 !؟»عليهام السالم«
بصورة الرايض عن الشورى » عليه السالم«ًأو أنه يريد أن يظهر عليا 

ًليصبح جميء عثامن للخالفة مقبوال ومعقوال ومربرا؟! التي صنعها عمر؟ ً ً!. 
هيب، وويل غسله وصىل عليه ص«:  عن عمرعن حيي بن بكري قال: د

 .)١(» وكفنه يف مخسة أثواب، عبد اهللابنه

                                     
 .٧٠ ص١جلطرباين لاملعجم الكبري  و٧٩ ص٩مع الزوائد ججم) ١(



  ١٣٧                                                         ..هكذا قتل عمر بن اخلطاب : الفصل الرابع
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كبر عليه أربعا:  
 هو أنه جيب :»عليه السالم«إن املعروف الظاهر من مذهب أهل البيت 

وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل يف بحث لنا . يف صالة امليت مخس تكبريات
 .استعرضنا فيه الروايات التي تؤكد صحة ذلك

وذلك ألنه مل .  تكبرياتأربعإىل  رد الناس بن اخلطابولكن عمر 
ًيعرف السبب الذي دعا النبي إىل التكبري أربعا عىل بعض الناس، وعدوا 

 . أي من األمور التي كان عمر أول من أحدثها.)١(ذلك من أولياته
صىل اهللا عليه « أن النبي :»عليه السالم«وروي عن اإلمام الصادق 

 عىل املنافقني كرب فلام هناه اهللا عز وجل عن الصالة«. ًكان يكرب مخسا» وآله
                                     

  و٢٤٠ ص١ واألوائل أليب هالل العسكري ج١٠٤ ص٢جامع بيان العلم ج) ١(
ر البن شحنة  وروضة املناظ٦٣ ص٢ والرسخيس يف رشح املخترص ج٢٤١

 ١ج) هبامش الكامل( وتاريخ القرماين ١٢٢ ص١١ج) مطبوع هبامش الكامل(
 ونصب الراية ٢٤٤  و٢٤٥ ص٦ والغدير ج١٣٧ وتاريخ اخللفاء ص٢٠٣ص
 عن ١٢٩ ص٤ وعمدة القاري ج٤٠ واآلثار للشيباين ص٢٦٨ ص٢ج

 ٢٣١ ص٢ وارشاد الساري ج٣٧ ص٤الطحاوي والسنن الكربى للبيهقي ج
 ورشح املوطأ ١٨٧ ص٣ج) ط اهلند( وعون املعبود ١٦٢ ص٣ري جوفتح البا

 ٣ واملصنف للصنعاين ج٩٩ ص٤ ونيل األوطار ج٢٥٣ ص٢للزرقاين ج
 ومعاين اآلثار للطحاوي ١١٥ص ٤ واملصنف البن أيب شيبة ج٤٨٠  و٤٧٩ص
 .  واملحىل البن حزم٢٨٨ ص١ج
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وتشهد، ثم كرب وصىل عىل النبيني، ثم كرب ودعا للمؤمنني، ثم كرب الرابعة 
 .وبمعناه غريه. )١(»وانرصف، ومل يدع للميت
 أن النهي عن الصالة عىل املنافق يراد به النهي عن :وهذا يشري إىل

  بعده، فتصرية فحذف الدعاء يقتيض حذف التكبري،الدعاء له بعد الرابعة
 ً.التكبريات أربعا

  :الصالة على عمر بن اخلطاب
توىف ليلة األربعاء لثالث ليال بقني من ن عمر بن اخلطاب إ :وقالوا

 فدفن يف بيت عائشة مع ، فخرجوا به بكرة يوم األربعاء.٢٣ذي احلجة سنة 
 . وأيب بكر»وآلهصىل اهللا عليه «النبي 

 .وتقدم صهيب فصىل عليه
 :»وآلهصىل اهللا عليه «ن أصحاب رسول اهللا وتقدم قبل ذلك رجالن م

 . واآلخر من عند رجليه، فتقدم واحد من عند رأسه: قال. وعثامن،عيل

                                     
 ٢ور الثقلني ج ون٦١  و٦٠  و٦٥ ص٣ج) مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة ) ١(

 واإلستبصار ١٩٨  و١٩٧  و١٨٩  و٣١٧ ص٣ جاألحكامهتذيب  و٢٤٩ص
ط (و  ١٠٠ ص١ ومن ال حيرضه الفقيه ج١٨١ ص٣ والكايف ج٤٧٥ ص١ج

 ٣٠٤  و٣٠٣ص ١وعلل الرشايع ج ١٦٣ ص١ج) مركز النرش اإلسالمي
الصايف و ٢٩٤ ص٣ججامع أحاديث الشيعة و ٣٣٩ ص٧٨جبحار األنوار و
 . ٣٨واملقنعة ص ٣٦٥ ص٢ج) تفسري(



  ١٣٩                                                         ..هكذا قتل عمر بن اخلطاب : الفصل الرابع
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 !!مرة ما أحرصكام عىل اإل، ال إله إال اهللا:فقال عبد الرمحن
 !؟ليصل بالناس صهيب :أما علمتام أن أمري املؤمنني قال

 .)١(فتقدم صهيب فصىل عليه
 : ونقول

 ..كذب هذه الروايةال ريب يف 
مل يكن ليقدم عىل التصدي للصالة عىل » عليه السالم«ًن عليا إ ً:فأوال

 . بأن يصيل عليه رجل بعينهأحد إذا كان يعلم أنه قد أوىص
 إن تصديه للصالة عىل عمر ـ لو صح ـ فإنه ال يفيده يف احلصول :ًثانيا

صىل اهللا عليه  «أن ذلك مل حيصل بأمر من الرسولال سيام و ،عىل اإلمرة
ًنه قد رشحه للخالفة، ورآه أهال إ :، بل وال بأمر من عمر نفسه، ليقال»وآله
 .هلا

يف اإلمرة ألفادت » عليه السالم«ً لو كانت الصالة تفيد عليا :ًثالثا
 .ًهيبا فيها، ال سيام وأنه إنام يصيل بأمر من عمر نفسهص

 ..ئر أركان الشورى املقصود أهنا تفيده يف تقدمه عىل سا:إال أن يقال
 بأهنا إنام تفيد لو كان األمر بيد الناس، أما إذا كان بيد :وجياب عن ذلك

 . أركان الشورى، فال يقدم ذلك وال يؤخر يف بلورة آرائهم
كان يعرف أن رشائط اخلالفة واإلمامة » عليه السالم«ًن عليا إ :ًرابعا

                                     
 ٢٦٥ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ١٩٣ ص٤تاريخ األمم وامللوك ج) ١(

 .٣٣٨ ص٣جخالصة عبقات األنوار : وراجع
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صالة ال تعني  ورشائط إمامة الصالة يشء آخر، وأن األهلية لل،يشء
 .ونقصد بالصالة هنا صالة امليت. األهلية للخالفة
أو رض من إشاعة هذه األباطيل هو تصحيح غأن الهي  :واحلقيقة

 من أن النبي من أمره :بام زعموه استدالهلم عىل خالفة أيب بكرتأييد 
 .. بالصالة بالناس يف مرضه الذي تويف فيه

 ولو ثبت فهو ال يفيد يف ذلك ..مع أن ذلك مل يثبت بل الثابت خالفه
صىل اهللا عليه «الصحيح من سرية النبي األعظم : كام أوضحناه يف كتابنا

 .»وآله
  :رواية الصالة على عمر بطريقة أخرى

: ، قالبن أيب خالدإسامعيل  عن : ـ ولعله هو الصحيح ـويف نص آخر
 ملا مات عمر، وأدرج يف أكفانه، ثم وضع ليصىل: حدثني الشعبي، قال

م عيل بن أيب طالب فقام عند رأسه، وتقدم عثامن فقام عند ، تقدعليه
 .هكذا ينبغي أن تكون الصالة: »عليه السالم«، فقال عيل رجليه

 . بل هكذا:فقال عثامن
 كام ، صل عىل عمر! يا صهيب. ما أرسع ما اختلفتم:فقال عبد الرمحن

 .)١(فتقدم صهيب فصىل عىل عمر .ريض أن تصيل هبم املكتوبة

                                     
لجوهري لالسقيفة وفدك  و٢٠٥ و ٢٠٤قضاء أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ص) ١(

 . عن كتاب شورى أيب عوانة٥١ ص٩ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و٨٥ص
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 : ونقول
إنام .. وعثامن» عليه السالم«أن اخلالف بني عيل :  ظاهر الروايةً:أوال

إن املصيل عىل : يقول» عليه السالم«هو يف كيفية الصالة عىل عمر، فعيل 
أي أن يقف مقابل صدره، فيكون إىل (امليت جيب أن يقف إىل جهة الرأس 

 ).الرأس أقرب منه إىل رجيل امليت
أي ( بل جيب أن يقف املصيل إىل جهة رجيل امليت، :ولأما عثامن، فيق

 )..أن يكون مقابل النصف األسفل من جسده، من جهة الرجلني
 ..ومل يكونا بصدد التسابق عىل الصالة عىل عمر

بأن يكون هو الذي : ما زعموه من وصية عمر لصهيب:  يؤيد ذلكً:ثانيا
 فلامذا حور عبد الرمحان بن .يصيل عليه كام يوحي به كالم عبد الرمحان بن عوف

ًعوف املوقف ليصبح تزامحا عىل الصالة، وتسابقا عليها من أجل اخلالفة؟ ً! 
 إذا كان عمر قد ريض بأن يصيل صهيب املكتوبة بالناس، فلامذا :ًثالثا

ًمل يعترب الناس ذلك تقديام له، وترشيحا للخالفة؟! حرمه من أمر اخلالفة؟ ً! 
 صالته، وصالة أيب بكر املزعومة يف ويسألوا عمر عن الفرق بني

 !.؟»صىل اهللا عليه وآله«مرض النبي 
فإن عمر ـ كام ! وملاذا مل جيعله عمر يف مجلة أركان شورى اخلالفة؟

يزعمون ـ هو الذي استدل بصالة أيب بكر بالناس يف مرض رسول اهللا 
 .. للخالفةعىل أهلية أيب بكر» صىل اهللا عليه وآله«
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  !!:’شة ليدفن مع النيب عمر يستأذن عائ
اذهب إىل عائشة : باملوت قال البنه عبد اهللاعمر ا أحس مل :قالوا

 . واستأذهنا أن أقرب يف بيتها مع رسول اهللا ومع أيب بكر،قرئها مني السالمأو
ني أبلغ يا ب: نعم وكرامة، ثم قالت:  فقالت، فأعلمها،فأتاها عبد اهللا

، استخلف عليهم وال  بال راعال تدع أمة حممد: عمر سالمي وقل له
 .، فإين أخشى عليهم الفتنةًتدعهم بعدك مهال
أدركت أبا  لو ،ومن تأمرين أن أستخلف:  فأعلمه فقال،فأتى عبد اهللا

إذا قدمت عىل ريب فسألني وقال  ف،، استخلفته ووليتهًعبيدة بن اجلراح باقيا
  !؟ت عىل أمة حممدمن ولي: يل

 هذه لكل أمة أمني وأمني: يك يقولسمعت عبدك ونب! أي رب: قلت
 .األمة أبو عبيدة ابن اجلراح

من  : فإذا قدمت عىل ريب فسألني،ولو أدركت معاذ بن جبل استخلفته
  !؟وليت عىل أمة حممد

إن معاذ بن جبل يأيت بني : سمعت عبدك ونبيك يقول! أي رب: قلت
 .علامء يوم القيامةيدي ال

من  : فإذا قدمت عىل ريب فسألني،لوليته، ولو أدركت خالد بن وليد
  !؟وليت عىل أمة حممد

ف من خالد بن وليد سي: سمعت عبدك ونبيك يقول! أي رب: قلت
ولكني سأستخلف النفر الذي تويف رسول . سيوف اهللا سله عىل املرشكني
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 .)١( راضاهللا وهو عنهم
 ملاذا يستأذن عمر بن اخلطاب عائشة يف الدفن مع :وقد يتساءل املرء

 :فإن املفروض!.. ؟»صىل اهللا عليه وآله«بي الن
كام قرره أبو بكر، وعمر معه ال » صىل اهللا عليه وآله« هو أن النبي  ـ١
 ..يورث
فاملفروض .. مل تقسم بعد وفاته» صىل اهللا عليه وآله« إن تركة النبي  ـ٢

 ..هو اإلستئذان من مجيع الورثة، ال من خصوص عائشة
ان أحد بعينه، فقد كان يكفي عمر أن  إن كان ال بد من استئذ ـ٣

 ..يستأذن ابنته حفصة، فإهنا ترث كام ترث عائشة
أنه ال حيتاج إىل إذن أحد، فإنه حني سمع البكاء :  إن عمر كان يرى ـ٤

عىل أيب بكر، وحرمت عائشة عىل هشام بن الوليد أن يدخل عليها البيت، 
وة أخت أيب بكر، أدخل فقد أذنت لك، فدخل وأخرج أم فر: قال له عمر
 ..فرضهبا عمر

  :احلجر ملك األزواج فال بد من اإلستئذان
صىل اهللا عليه «ويمكن أن جييب بعض الناس عن ذلك، بأن النبي 

                                     
 ٢٨ ص١ ج)حتقيق الزيني( و ٢٢اإلمامة والسياسة ص عن ٣٦٢ ص٥جر الغدي) ١(

الوضاعون  و٨٧٦ ص٢ وأعالم النساء ج٤١ ص١ج )حتقيق الشريي(و
 .٤٦١ وراجع ص٤٤١ ص١٦تاريخ مدينة دمشق ج:  وراجع٤٧٦صوأحاديثهم 
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َّكان قد ملك احلجر ألزواجه يف حياته، واملفروض أن احلجرة التي » وآله
ئذان فيها كانت لعائشة، فال بد من اإلست» صىل اهللا عليه وآله«دفن النبي 

 .منها دون سائر الورثة
 .ولكن هذا اجلواب باطل

قد دفن يف بيت فاطمة » صىل اهللا عليه وآله« ألننا قد أثبتنا أن النبي ً:أوال
أن يستأذن من ورثتها : فاملفروض بعمر.. ، ال يف بيت عائشة»عليها السالم«
صىل  «، ألن بيتها كان هلا، وليس هو من مجلة تركة رسول اهللا»عليها السالم«

 ..، ليمكن لعائشة أن يكون هلا دور يف اإلذن بالدفن فيه»اهللا عليه وآله
إنه ال :  لو سلمنا أنه دفن يف بيت عائشة، فقد قلنا أكثر من مرة:ًثانيا

قد ملك احلجر ألزواجه سوى » صىل اهللا عليه وآله«دليل عىل أن النبي 
تكفي لذلك، فإن كانت السكنى . وهي ال تدل عىل ذلك.. سكناهن فيها

ًفإن فدكا كانت بيد فاطمة يف حياة رسول اهللا فهذا يكفي للحكم بأهنا هلا، 
فلامذا تعطى احلجرة لعائشة، .. وهي التي نزلت آية التطهري يف حقها

 .»عليها السالم«وتسلب فدك من فاطمة 
عىل الرغم من أن اهللا سبحانه قد نسب احلجر يف القرآن إىل .. نقول هذا
 .يف آية أخرى يف نفس السورة» صىل اهللا عليه وآله«نه نسبها إىل النبي األزواج، فإ

 ألجل سكناهن فيها، ال ألجل ،نسبة البيوت إليهنوذلك يشري إىل أن 
 .املكيتهن هل
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  : الفصل اخلامس
 

  .. وابن عباس يثنيان على عمر×علي 
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  :ابن عباس على عمرثناء 

 إىل ذلك ابن األثري ـ ثناء ابن عباس وقد ذكرت رواية ابن أعثم، وأشار
 .»عليه السالم«عىل عمر، وشهادته له بمضمون ذلك الثناء، بأمر من عيل 

 : ونقول
ونحن لو أغضينا النظر عن نسبة ذلك إىل .. إننا نشك يف صحة ذلك

 البن »عليه السالم«ابن عباس، فال جمال لإلغضاء عن دعوى أمر عيل 
 : فالحظ ما ييل. صحت يمكن أن  الاعباس بالشهادة به، فإهن

أيد أقوال ابن عباس يف عمر » عليه السالم«ً لو صح أن عليا :ألف
لوجدت الرواة واملؤلفني يتسابقون إىل نقل هذا احلديث وتدوينه، والتأنق 
يف بلورة أسانيده، وترصيفها وتوصيفها بالصحة تارة، وباحلسن أخرى، 

 ..وبالتواتر ثالثة
عىل الرافضة والشيعة ال يتوقف، بل يشاع هبا ولوجدت اإلستدالل 

 ..حتى يمأل كل األسامعيف كل البالد واألصقاع،  ،ويذاع
 إن الوقائع ال تؤيد صحة ما ذكره ابن عباس يف حق عمر، فإن :ب

ًإسالم عمر مل يوجب عزا لإلسالم، وال للمسلمني، وإن ادعى ذلك له 
 . »عليه السالم«مزة وعيل بعض حمبيه، بل قد عز اإلسالم بأيب طالب، وبح
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صىل «وقد حتدثنا عن ذلك يف كتابنا الصحيح من سرية النبي األعظم 
 .حني تعرضنا حلديث إسالمه، فلرياجعه من أراد» اهللا عليه وآله

صىل اهللا «ً أما هجرة عمر فلم تكن فتحا، بل كانت هجرة النبي :ج
حال املسلمني ومل حتدث هجرة عمر أي تغيري يف . هي الفتح» عليه وآله
 .واإلسالم

 وأما أن عمر قد أسلم حني كفر الناس، فذلك هو وصف أمري :د
أما عمر فقد تأخر إسالمه إىل ما قبل اهلجرة . »عليه السالم«املؤمنني عيل 
 . بأشهر يسرية
 هذا األمر أليب بكر، فلربام وجد من يصدق ذلك ممن مل ىولو ادع

 .ة لعمر يبقى هو األغرب واألعجبيطلع عىل الوقائع، لكن ادعاءه بالنسب
 ال حني خذله الناس، ،»صىل اهللا عليه وآله« إن عمر مل ينرص النبي :هـ

َّوال حني نرصوه، بل كان دائام هو الفرار يف املواطن، والذي ال أثر له يذكر 
إنه كان له األثر يف جتبيني الناس، ومحلهم : إن مل نقليف حرب وال نزال، 

 !!صب بأي أذى يف مجيع احلروبومل يعىل الفرار، 
يف أحد، » صىل اهللا عليه وآله«وهل نرص عمر بن اخلطاب النبي 

أم كان !.. واخلندق، وقريظة وخيرب وحنني، وذات السالسل، وغري ذلك؟
 !.والناكل ال املقاتل؟! ؟الفرار ال الكرار

 أما كونه من الذين أنزل اهللا تعاىل فيهم تلك اآليات، فهو ال يدل :و
 ما يرمي إليه ابن عباس، ألن آية بيعة الشجرة، مرشوطة بعدم النكث، عىل

 .. وبالوفاء بالعهد، فراجع اآلية العارشة من سورة الفتح
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وال نريد أن ندخل يف التفاصيل، فإن ما . والنكث له وجوه خمتلفة
من اجلرأة عليه، وما جرى » صىل اهللا عليه وآله«جرى يف مرض رسول اهللا 

من عدم الوفاء بالبيعة التي أخذت منهم يف غدير خم، جيعلنا ال بعد وفاته، 
 .نطمئن إىل صحة ما ينسب إىل ابن عباس

ًوأما آية الفقراء املهاجرين، فهي مرشوطة أيضا بوصف وجودي 
كام ال بد من التأكد من عدم اخلروج عن جادة . رصيح، ال بد من إحرازه

 .. الصواب، كام حصل لبعض أولئك
مات، وهو » صىل اهللا عليه وآله«ر عىل طلحة بأن النبي وقد شهد عم

 .»صىل اهللا عليه وآله«واجد عليه، بسبب ما قاله يف حق نسائه 

لعمر باجلنة، وخروجه » صىل اهللا عليه وآله« بالنسبة لبشارة النبي :ز
فقد كان . ال بد من النظر يف حقيقة ذلك: من الدنيا وهو راض عنه، نقول

، ولعله أخذ هذه »صىل اهللا عليه وآله«يف حياة النبي ًابن عباس صغريا 
املغرية بن  أو من أمثال األشعث،. األخبار عمن ال يصح اإلعتامد عليه

، أو وأمثال هؤالءأو أيب هريرة كعب األحبار،  أو الوليد بن عقبة، أو شعبة،
 .من عمر نفسه

ي يف مرض كام أن هذه البشارة باجلنة ال تتالءم مع ما جرى هلم مع النب
 .موته وبعد وفاته

يف أكثر من مرة ، حسبام املحنا إليه »عليها السالم«ومع ابنته الزهراء 
 .العديد من مواضع هذا الكتاب

 أما بالنسبة ألمور املسلمني، وسائر الفضائل واملزايا التي عددها :ح



  ١٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ١٥٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإن احلديث عنها هبذه الطريقة ال يتالءم مع ما عرف عن ابن عباس، . له
عليه «دانته الغتصاب اخلالفة من صاحبها الرشعي، ومنارصته لعيل من إ

ًيف خصوص هذا األمر قوال وعمال، وكان يرد استدالالت عمر » السالم ً
 .بن اخلطاب وتربيراته باستمرار

 أما حسن واليته، وتدوينه الدواوين، وعدله وغري ذلك مما ذكره، :ط
 وقد ذكرنا ..وضة واملدانة يدخله يف سياق السياسات املرففله حديث آخر

يف هذا الكتاب بعض ما يرتبط بتدوين الدواوين، وبغري ذلك من أمور، ويف 
كتاب الغدير للعالمة األميني، وكتاب النص واإلجتهاد للعالمة رشف 
الدين، وسائر كتب األصحاب الكثري مما يفيد يف جالء الصورة، وبيان 

 .احلق
 من دون أن يكون. ض املصادرهذا يف بع قد ورد كالم ابن عباس :ي

 .)١(ًفيها ذكر لعيل أصال
ريض املثري لعمر، قنشاء هذا التإن ابن عباس هو الذي بادر إىل إ: ك

فلامذا توقف ابن عباس عن الشهادة لعمر بنفس ما . حسب زعم الرواية
 ..بالشهادة له» عليه السالم«ضه به حتى أمره عيل َّرق

                                     
،  عن الطرباين يف األوسط بسند حسن٧٦  و٧٥ ص٩جممع الزوائد ج: راجع) ١(

مامة والسياسة اإل و١٨٣ ص١جاملعجم األوسط  و٥٣ ص٧جفتح الباري و
تاريخ مدينة دمشق  و٤١ ص١ج )حتقيق الشريي(  و٢٧ ص١ج )حتقيق الزيني(
 .٥٣ ص٧جفتح الباري و ٤٤٢ ص٤٤ج
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بالشهادة مدسوس يف » يه السالمعل«أال يدل ذلك عىل أن أمر عيل 
 .هذه الرواية

وكيف مل حيرك هذا التوقف عمر بن اخلطاب ومن حرض حلثه عىل 
أو سؤاله عن ! الشهادة، واإلستدالل عليه بكالمه، ولومه عىل توقفه هذا؟

 !!سببه
  !:هل يتهم عمر الصحابة أم يتهم نفسه؟
»  عليه وآلهصىل اهللا«وعن شكوك عمر يف أن يكون صحابة رسول اهللا 

 : قد ماألوا عىل قتله نقول» عليه السالم«بام فيهم عيل 
مل يأت من اهتام فإنه ! ؟أم اهتام لعمر نفسه! ؟هل هذا اهتام للصحابة

 ثمة ما يدعو عمر للريب يف ويدل عىل أنفراغ، بل له مربراته املوضوعية، 
 .نوايا الصحابة إىل احلد الذي يدعوهم إىل املامألة عىل قتله

ملا طعن أبو لؤلؤة عمر، طعنه طعنتني، فظن  «:قال عبد اهللا بن عمر
ً أن له ذنبا يف الناس ال يعلمه، فدعا ابن عباس، وكان حيبه ويدنيه، :عمر

 . )١(».. من الناس كان هذا إلخٍعن مأل: علمت أحب أن :ويسمع منه، فقال
ر هناك أمألوا عىل قتل عمر، فال بد أن يكون  أهنم ما:ولو فرضنا

                                     
 ٥١ ص٧جفتح الباري  و١٦٢ ص٦جنيل األوطار  و٧٤ ص٩جممع الزوائد ج) ١(

 ١ج )يق الزينيحتق(مامة والسياسة اإل و١٨٢ ص١جلطرباين لاملعجم األوسط و
 .٤٠ ص١ج )حتقيق الشريي( و ٢٧ص
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هم عنديفوق يف خطورته، وأمهيته ويكون بحيث ، عظيم يدعوهم إىل ذلك
 !!. حتى وهو يف موقع اخلالفة والزعامةيف حال الصالة، خطورة قتل مسلم 

َّوكيف نوفق بني ذلك وبني ما يد! فام هو هذا األمر يا ترى؟  من ىعُ
 . عظمة عمر وعدله، ونزاهته وزهده، واستقامته وتقواه، وانجازاته

 أنه قد انتهج سياسات أوجبت حقد املوايل :ىل أن عمر كان يعلمع
ا ينقل عنه نفسه، من أنه قد ممعليه، وجعلتهم يفكرون يف قتله، كام يظهر 

ًثالثا، ففرس  أو  عن ديك نقره مرتني،حتدث هلم عن رؤيا رآها يف منامه
 .ثالث طعنات أو الديك برجل أعجمي، يقتله بطعنتني

 السبب يف تفسري الديك بالرجل األعجمي، وعدا عن السؤال عن
 :نقول

لامذا يفرتض إذن مماألة إذا كان األعجمي هو الذي يقتل عمر، ف
 !الصحابة عىل قتله؟

ـ كام يقوله هو ـ ًوملاذا ال يظن بالصحابة خريا، ال سيام وأن من بينهم 
 .باجلنة» صىل اهللا عليه وآله«من شهد له رسول اهللا 

 أن الذين مل يشهد هلم باجلنة يواجهون خطر عدم وهي شهادة تشري إىل
ً فضال عن ، حتى لو كانوا من مشاهري الصحابة،دخوهلا، واملصري إىل النار

غريهم، وهذا يتناقض مع ما يذهب إليه أهل السنة من عدالة مجيع 
 !!!..الصحابة، ونجاهتم ودخوهلم اجلنة أمجعني، أكتعني أبصعني
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  : قية هنا تناقض الشقش×خطبة علي 
يف الثناء عىل » عليه السالم«وأما اخلطبة التي نسبت إىل أمري املؤمنني 

 : فالحظ ما ييلالنظر، وموجبات الريب، فيها الكثري من مواضع فعمر 
، »عليه السالم«ال ندري كيف نصدق أهنا من أقوال عيل : ألف

ً ونحن نرى عليا يصف عمر يف خطبته ،ًوليست جمعولة عىل لسانه
 .ءيف حوزة خشنا) يعني اخلالفة(صريها ف« :بكر عن أيب ة بقولهالشقشقي

.  فيها، واإلعتذار منها)٢(، وخيشن مسها، ويكثر العثار)١(يغلظ كلمها
، )٣(سلس هلا تقحمأشنق هلا خرم، وإن فصاحبها كراكب الصعبة، إن أ

 .اهللا بخبط وشامس، وتلون واعرتاض  الناس لعمرونيفم
 .»دة املحنةفصربت عىل طول املدة، وش

ن راكب الناقة الصعبة إن أالناقة التي ليست بذلول، أي  هي: والصعبة
 خرم ،كفها بالزمام حتى يلصق العظم الناتئ خلف األذن بقادمة الرحل

 وهي ، وقطعه وإن أسلس هلا، وأرخى زمامها رمى بنفسه يف القحمة،أنفها
 .اهللكة

دى، وبالركوب عىل  أن ابتيل الناس بالسري عىل غري ه:فنشأ عن ذلك
 .ّتلون واعرتاضأصاهبم و.  يأبى أن يركبه أحد،فرس شموس

                                     
ًأي أن خشونتها جترح جرحا بليغا) ١( ً . 
 . الكبوة والسقوط: العثار) ٢(
 .٣٣ ص١ ج)برشح عبده(هنج البالغة : راجع) ٣(
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 .ب من حال إىل حالل هو التق:والتلون
ًيسري عرضا يف حال   هو السري عىل غري خط مستقيم، كأن:واإلعرتاض

 ً.سريه طوال
ثناء ابن عباس «:  قبل قليل حتت عنوانه ال بأس بمراجعة ما ذكرنا:ب

 .»عىل عمر
  :!فاروق ملن؟لقب ال

عليه «منت هذه الفقرات التي يراد إلصاقها بأمري املؤمنني عيل ضقد تو
، مثل وصفه لعمر ً أيضاال يمكن أن تصدر عنهأخرى فقرات » السالم

 .بالفاروق
كان و.. »عليه السالم« أن لقب الفاروق كان لعيل :مع أن الصحيح هو
 . ًلعمر بن اخلطاب أيضا
هو » عليه السالم«أعطى هذا اللقب لعيل  أن الذي :والفرق بينهام

 ..»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 ..أما الذي أعطاه لعمر فهم أهل الكتاب

من قبل رسول » عليه السالم«فأما بالنسبة إلعطاء لقب الفاروق لعيل 
 :ِّ، فتوضحه النصوص التالية»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
ِّأنا الصديق األكرب، «:  مرةقال غري» عليه السالم«ًإن عليا  ـ ١
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 .)١(»بكر، وصليت قبل صالته أيب والفاروق األول، أسلمت قبل إسالم
 »صىل اهللا عليه وآله«سمعنا النبي : ذر، وابن عباس، قاال أيب عن ـ ٢

نت الفاروق الذي يفرق بني احلق أأنت الصديق األكرب، و: يقول لعيل
 .ريليىل الغفا أيب  وقريب منه عن،)٢(والباطل

                                     
وكالم  ٢٠٠ ص١٣ وج١٢٢ ص٤ وج٣٠ ص١جرشح هنج البالغة للمعتزيل ) ١(

 ٣٧٥ ص٦ج الكايف رشح أصول و٣٠٠اإلسكايف يف العثامنية للجاحظ ص
 ٤١ وج٣٣٣ و ٢٦٠ و ٢١٦ ص٣٨ وج٢٦٠ ص٢٦جبحار األنوار و

مناقب آل أيب طالب  و١٢١صكنز الفوائد :  وراجع٣٤ ص١٠٩ وج١٥٢ص
لشريازي لكتاب األربعني  و٢٨٢ ص١جالرصاط املستقيم  و٢٨٦ ص٢ج

 ١٥٦ و ٤٦ و ٤٥صلشريواين ل» عليهم السالم«مناقب أهل البيت  و٤٢٥ص
هنج اإليامن  و٢٦٩صالدر النظيم  و٣٣٥ ص١جالشيعة أعيان  و١٥٧و 
مشارق أنوار اليقني  و١٤٤ ص٢ وج٤٥٥ ص١جينابيع املودة  و٥١٤ص
 ١٩٠ ص٢جإلزام الناصب  و١١٤ ص٥جغاية املرام  و٢٦١ و ٢٥٩ و ٧٥ص

 .٣٧٠ ص٤ وج٢١٢ ص٤ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق و
 وترمجة اإلمام ١٤٠ص١ وفرائد السمطني ج٢٢٨ ص١٣رشح النهج للمعتزيل ج )٢(

 بعدة ٧٨ـ  ٧٦ ص١ ج)حتقيق املحمودي( من تاريخ ابن عساكر »عليه السالم«عيل 
 ٢٩٠ ص)املطبوع معها يف مرص( واإلسكايف يف نقضه لعثامنية اجلاحظ ،أسانيد

 ٤ج) لحقاتامل(إحقاق احلق ورشح  ٣٢٥  و٣٢٤ ص١والآليل املصنوعة ج
=  عن ١٥٥ ص٢ج اض النرضة عن الري٣١٣ ص٢ والغدير ج٣٤ و٣١ ـ ٢٩ص
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 أخذ بيد »صىل اهللا عليه وآله«ن الرسول أ: ذر، وسلامن أيب عن ـ ٣
إن هذا أول من آمن يب، وهذا أول من يصافحني يوم القيامة، : عيل، فقال

وهذا الصديق األكرب، وهذا فاروق هذه األمة، يفرق بني احلق والباطل 
 .)١(..الخ

 . مظاهناوثمة أحاديث عديدة أخرى رصحت هبذا األمر، فلرتاجع يف
وأما بالنسبة إلعطاء أهل الكتاب لقب الفاروق لعمر بن اخلطاب، 

                                     
 وعن ٢٧٦ ص٣ وعن املواقف ج٣٠احلاكمي، وعن شمس األخبار للقريش ص= 

 ٢٧٤صلصدوق لاألمايل :  وراجع. وعن احلمويني٢٠٥ ص٢نزهة املجالس ج
رشح األخبار  و٣٧٦ ص٦جالكايف  رشح أصول و١١٦روضة الواعظني صو
بن طاووس الاليقني  و٢٨٧ ص٢جمناقب آل أيب طالب  و٢٧٨ و ٢٦٤ ص٢ج

 ٤٣٥ ص٢٢جبحار األنوار  و٥٦صذخائر العقبى  و٥١٦ و ٥١٥ و ٥٠١ص
تاريخ مدينة  و٤٠٢ ص٩جقاموس الرجال  و٥ ص٤٠ وج٢٢٧ ص٣٨وج

غاية  و١٤٤ ص٢جينابيع املودة  و٩٤ ص٢جالسرية احللبية  و٤٢ ص٤٢جدمشق 
 .١٧١ ص٦ وج١٨٧ و ١٧٧ و ١١٤ و ١١ ص٥ وج١٦٧ ص١جاملرام 

 ١٠ وج٣١٣ ص٢ج  عن الطرباين والبزار، والغدير١٠٢ص ٩جممع الزوائد ج )١(
 من طريق ابن عساكر ورشح النهج ١٨٧كفاية الطالب ص:  عنه وعن٤٩ص

 عن البيهقي وابن ١٥٦ ص٦كامل كنز العامل جإ وعن ٢٢٨ ص١٣للمعتزيل ج
 وعن ٦٥٧ ص٢عدي عن حذيفة، وعن أيب ذر وسلامن وعن اإلستيعاب ج

 .١٧١ ص٤اإلصابة ج
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 :فقد روي عن الزهري قوله
وكان املسلمون . »الفاروق«بلغنا أن أهل الكتاب أول من قال لعمر «

ذكر » صىل اهللا عليه وآله« أن رسول اهللا :ومل يبلغنا. يأثرون ذلك من قوهلم
 .)١(»ًمن ذلك شيئا

أي أهنا .. ً أن أصل الكلمة أيضا غري عريب:ملصادربل تذكر بعض ا
 وال يزال )٢(صَّخل أو أعتق، أو أنقذ،: ومعناها). فرق(مأخوذة من 

 . أي عيسى خملص»ايشافارقا«: النساطرة يقولون
ً أن اهللا أرسل نبيا إىل :وقد ذكر كعب األحبار لعمر حني دخل القدس

 .)٣(»اروق ينقيك مما فيك عليك الف،أبرشي أوري شلم«: القدس يقول هلا
 .)٤(ًوقد دخل عمر بيت املقدس راكبا عىل محار

                                     
ط ( والطبقات الكربى البن سعد ٣٠مر بن اخلطاب البن اجلوزي صتاريخ ع) ١(

تاريخ مدينة دمشق  و٢٧٠ ص٣ج) ط دار صادر(و ١٩٣ ص١ ق٣ج) ليدن
 ٦٦٢ ص٢جبن شبة التاريخ املدينة و ٥٧ ص٤جأسد الغابة و ٥١ ص٤٤ج
 وتاريخ ١٣٣ ص٧والبداية والنهاية ج ١١للطربي صاملنتخب من ذيل املذيل و

 .٢٢ ص٢ وحياة الصحابة ج،٢٣ حوادث سنة ٢٦٧ ص٣األمم وامللوك ج
 .٧٤٣ص)  مكتبة املحتسب ـ بريوت ـدار اجليل(معجم عربي عريب ) ٢(
 .١٠٧ ص٣ ج)ط اإلستقامة(تاريخ األمم وامللوك ) ٣(
دار ( والبداية والنهاية ١٠٣ ص٣ج) ط اإلستقامة(تاريخ األمم وامللوك : راجع) ٤(

 .٩٤ ص٧ج) ١٤١٣ سنة ط ـ  بريوت ـإحياء الرتاث العريب
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.. ًأن خملصهم يأيت راكبا عىل محار: ويذكر اليهود يف كتبهم املقدسة
 ..)١(فراجع

 »املسيا« أن اليهود يعتربون عمر هو :وعىل كل حال، فإن الظاهر هو
 ..وهلذا البحث جمال آخر.. أي املخلص هلم

 أن لعمر مكانة عظيمة عندهم، وهم يعربون :ك فيه هوولكن مما ال ش
 .)٢(»عاشق إرسائيل« أو »صديق إرسائيل« أو »حبيب إرسائيل«عنه بـ 

  :قرن من حديد
وصف عمر بن » عليه السالم«ً أن عليا :وذكرت الرواية املتقدمة

 :  وذلك غري صحيح ملا ييل. بأنه قرن من حديد:اخلطاب
 :فقد وردهو القرن من حديد، » معليه السال«ً إن عليا :ألف
 اأن«:  فقال،يف خطبة لهبذلك وصف نفسه » عليه السالم« أنه  ـ١

َّقسيم بني اجلنة والنار، ال يدخلها أحد إال عىل قسمي، وأنا الفاروق األكرب، 
 .)٣(»وقرن من حديد، وباب اإليامن

                                     
 . باللغة العربية٧٨سفر احلاخام شمعون باريوحاي ص: راجع) ١(
 .املوسوعة اليهودية: راجع) ٢(
  و٣١٧ص٢٦ وج٣٤٣ ص٣٩جاألنوار  وبحار ٢٢٠صبصائر الدرجات  )٣(

،  عنه، وعن كتاب تفضيل األئمة، وعن كتاب القائم للفضل بن شاذان١٥٣
 . ٣٣٠ ص٢جبن أعثم التاب الفتوح ك و٩٨ ص٣جمستدرك سفينة البحار و



  ١٥٩                                      .. وابن عباس يثنيان على عمر×علي : الفصل اخلامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وأنا قرن من حديد، وأنا عبد اهللا «:»عليه السالم«ويف نص آخر، عنه 
 .)١(وأخو رسوله
 .)٢( وأنا القرن احلديد، وأنا فاروق األمة:إىل أن قال

 .» احلصن من احلديد:واملراد بالقرن احلديد
 إن وصف عمر بأنه قرن من حديد، قد جاء من كعب األحبار: ب

 !كيف جتد نعتي؟: ، فقد أرسل عمر إىل كعب األحبارًأيضا
 .  أجد نعتك قرن من حديد:قال
 !ن من حديد؟ وما قر:قال
 ..)٣( ال تأخذه يف اهللا لومة الئم إلخ، أمري شديد:قال

                                     
مستدرك سفينة  و٣٣صخمترص بصائر الدرجات  و٤٧ ص٥٣جاألنوار بحار ) ١(

 .٣٢٠ ص٢جإلزام الناصب  و١٢٤ ص٤جغاية املرام  و١٧٣ ص٥جالبحار 
 ٤جغاية املرام  و٣٤صخمترص بصائر الدرجات  و٤٩ ص٥٣األنوار جبحار ) ٢(

 .١٢٥ص
املصنف  عنه، و٦٥ ص٩مع الزوائد ججمو ٨٤ص ١جلطرباين لاملعجم الكبري  )٣(

 ١٢جكنز العامل  و١١٣ ص١جاآلحاد واملثاين  و٤٨٢ ص٧جبن أيب شيبة ال
 ٣٩جتاريخ مدينة دمشق  و٢٦٤ ص٢ج القرآن العظيمتفسري  و٥٥٩ص
 ١٠جسبل اهلدى والرشاد  و٤٧٥ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و١٨٩ص
 ١جاإلصابة  و٣٥١ ص١جالسرية احللبية  و٢٦٤ و ٢٣٦ ص١١ وج٢٨٠ص
 .٣٥٠ص
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 ،وىف حديث عمر حني سأل األسقف عن اخللفاء «:وقال املعتزيل
 . صدع من حديد: فقال،فحدثه حتى إذا انتهى إىل الرابع

 .)١(»وا دفراه: وقال عمر
 ،بفتح الدال «:»صدع من حديد«إىل أن قال املعتزيل يف تفسري كلمة 

ن ثبتت الرواية إف[..] ، بني العظيم والشخت وهو ما كان من الوعول
 من ً إذا كان رضبا، رجل صدع: يقال،ً فغري ممتنع أيضا،بتسكني الدال

 . ليس برهل وال غليظ،الرجال
 . وأراد األسقف مدحه»عليه السالم« عيل بن أيب طالب :ورابع اخللفاء هو
 كأنه استصغر نفسه وعاهبا ،هإشارة إىل نفس! »وا دفراه« :وقول عمر

 .)٢(»فه األسقف من مدح الرابع وإطرائهبالنسبة إىل ما وص
  :رمحة عمر

إننا ال نريد هنا أن نفيض يف إيراد الشواهد عىل قسوة عمر بن 
اخلطاب، بل نكتفي بذكر بعض األمثلة، ونكل أمر تتبع املوارد املشاهبة إىل 

                                     
 ٢جالفايق يف غريب احلديث : وراجع. ١٢٤ ص١٢رشح هنج البالغة ج) ١(

 ٣جبن سالم الغريب احلديث  و١٨٩ ص٣٩جتاريخ مدينة دمشق  و٢٤٠ص
 ١٠٩ ص١جلسان العرب  و١٧ ص٣جالنهاية يف غريب احلديث  و٢٣٥ص
 .٢٦٦ ص١١جتاج العروس  و١٩٦ ص٨وج

 . ١٢٥ ص١٢رشح هنج البالغة ج) ٢(
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 :القارئ الكريم
ًعليه، وقد ترجل ولبس ثيابا حسانا، فرضبه فقد دخل ابن لعمر  :ألف ً

 !مل رضبته؟: عمر بالدرة حتى أبكاه، فقالت له حفصة
 .)١(رأيته قد أعجبته نفسه، فأحببت أن أصغرها إليه: قال
هذا سيد ربيعة، فسمعها : أقبل جارود عىل عمر، فقال له رجل :ب

قال عمر، وسمعها اجلارود من عمر، فخفقه عمر بالدرة عىل رأسه، ف
 .بسم اهللا، مه يا أمري املؤمنني: اجلارود
 !  ما يل ولك يا أمري املؤمنني؟:أو قال
 .لقد سمعتها! ؟يل ولك  ما:قال
 !!  فمه، وسمعتها:قال
 .هذا أمري: ويقال . خشيت أن ختالط القوم:قال
 .)٢( خشيت أن خيالط قلبك منها يشء، فأحببت أن أطأطئ منك:أو قال

                                     
 ٦جالغدير ه، و عن١٤٢تاريخ اخللفاء صو ٤١٦ ص١٠جلصنعاين لاملصنف  )١(

 .٦٦٨ ص١٢جكنز العامل  و١٥٧ص
 ورشح ١٨٣ص) ويف ط أخرى (١٧٨سرية عمر بن اخلطاب البن اجلوزي ص) ٢(

تاريخ املدينة  و٨٠٩ ص٣ز العامل ج وكن٧٣ ص١٢جللمعتزيل هنج البالغة 
كتاب الصمت وآداب اللسان و ١٥٧ ص٦جالغدير و ٦٩٠ ص٢جبن شبة ال
 .٢٧٩صبن أيب الدنيا ال
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 فلام .عليه حلة خرضاء، فنظر إليه الصحابةومعاوية دخل عليه : ج
رأى ذلك قام إليه وجعل يرضبه بالدرة، فلام كف عنه سألوه عن السبب 

وأشار بيده إىل ـ  وما بلغني إال خري، ولكن رأيته ،ًما رأيت إال خريا: فقال
 . )١(فوق ـ فأردت أن أضع منه ما شمخ

عمرو بن العاص وقد رشب ابنه عبد الرمحان اخلمر بمرص، فجلده : د
ًاحلد، ثم قدم به أخوه عىل أبيه عمر، وكان عبد الرمحان مريضا ال يستطيع 
امليش ملرضه وإعيائه، فأرص أبوه عىل أن جيلده احلد مرة أخرى، رغم وساطة 

 .فأخذته السياط.. ابن عوف، وشهادة أخيه عبد اهللا بأنه قد جلد يف مرص
تيل، فجلده حتى استوىف أنا مريض، وأنت ـ واهللا ـ قا: وجعل يصيح

 .)٢( فامت،ًاحلد، وحبسه بعده شهرا

                                     
سري  و١١٥ ص٥٩جتاريخ مدينة دمشق  و١٣٤ ص٨جالبداية والنهاية : راجع) ١(

) ط دار الكتب العلمية( و ٤٣٤ ص٣ واإلصابة ج١٣٤ ص٣جأعالم النبالء 
 .١٥٨ ص٦جالغدير  و١٢٢ ص٦ج

اخلطاب البن  وسرية عمر بن ١٠٦ و ١٠٥ ص١٢رشح هنج البالغة ج: راجع) ٢(
 ٣١٢ ص٨ والسنن الكربى للبيهقي ج٢٠٧ص) ط أخرى( و ١٧٠اجلوزي ص

مطبوع ( واإلستيعاب ٤٣٩ ص٩ وإرشاد الساري ج٤٥٥ ص٥وتاريخ بغداد ج
 ٦ والعقد الفريد ج٣٠١ ص٢ وعن الرياض النرضة ج٣٩٤ ص٢ج) مع اإلصابة

 تاريخ الألمم وامللوك يف حوادث: وراجع ٣٦٧صالنص واإلجتهاد  و٢٦٥ص
 . ٤٨ ص٧ والبداية والنهاية ج٢٠٧ ص٢ والكامل البن األثري ج١٣سنة 
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 !ا أقام احلد عىل ولده مرة أخرى؟ ملاذ:والسؤال هو
 !؟وملاذا حده وهو مريض

 !؟ًوملاذا حبسه شهرا
 . )١( إنه مات حتت السياط:أما أهل العراق، فيقولون

 فقتله حتت  شحمةوأقام احلد عىل ولده اآلخر املعروف بأيب: هـ
 . )٢( وذلك يف قضية زنا اعرتف هبا، كام رواه جماهد عن ابن عباس،اطالسي

ًرضب رجال حدا» عليه السالم«ً أن عليا :ويف مقابل ذلك يالحظ ً، 
 .)٣( منه»عليه السالم«، فأقاده فزاده اجلالد سوطني

                                     
 ٣١٢ ص٣جأسد الغابة و ٣٥ ص٥جاإلصابة  و٣٩٤ ص٢اإلستيعاب ج) ١(

 .١٠٦ ص١٢ورشح هنج البالغة ج
 عن شريويه الديلمي يف كتاب املنتقى، وعن ٢٥٣  و٢٥٢ ص٢تاريخ اخلميس ج) ٢(

تذكرة و ٢٦٩ ص٣ججلوزي بن االاملوضوعات : وراجع. الرياض النرضة
 .٣٩٥صلبغدادي لكتاب املنمق  و١٨٠صلفتني لاملوضوعات 

 ٥جكنز العامل  و٣١٨ ص٦جالغدير  و٣٢٢ ص٨بيهقي جكربى للسنن الال) ٣(
 و ١٤٨ ص١٠جهتذيب األحكام  و٢٦٠ ص٧جالكايف : وراجع .٥٧١ص

و  ١٨١ ص٢٩ وج١٧ ص٢٨ج )مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة  و٢٧٨
 ٢جحلية األبرار  و١٣٧ ص١٩ وج٣١١ ص١٨ج )سالميةدار اإلط (

 .٣٠٢ ص٢٦ وج٢٧٨ ص٢٥ججامع أحاديث الشيعة  و٣٥٨ص
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  : الشفيق الرؤوف
ًوأما أنه كان شفيقا عىل املسلمني، رؤوفا باملؤمنني، فإن ما قالوه يف ً 

كان عمر شديد الغلظة، وعر اجلانب، خشن «صفة عمر يدفع هذا، فقد 
امللمس، دائم العبوس، كان يعتقد أن ذلك هو الفضيلة، وأن خالفه 

 .)١(»نقص
 .)٢(»، والشتم والسبه اجلبريًوكان رسيعا إىل املساءة، كث«

يا أمري املؤمنني، انطلق معي فأعدين : ً أن رجال قال له:لة ذلكومن أمث
: مر الدرة فخفق هبا رأسه، فقالعفرفع :  فإنه قد ظلمني قال، فالنعىل

 حتى إذا شغل يف أمر من أمور ،تدعون أمري املؤمنني، وهو معرض لكم
 !  أعدين؟،أعدين: املسلمني أتيتموه

 .)٣( فانرصف الرجل وهو يتذمر:قال

                                     
 . ٣٢٧ ص٦للمعتزيل جرشح هنج البالغة ) ١(
 ٥١٦صبن شاذان الاإليضاح : وراجع. ٢١ ص٢٠رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ٢(

» السالمعليه «اإلمام عيل بن أيب طالب  و٣٢٤صلشريازي لكتاب األربعني و
 .١٩صالدرجات الرفيعة  و٢٦٥ ص٢جمواقف الشيعة  و٨٠٦صلهمداين ل

تاريخ مدينة دمشق  و٦٧٢ ـ ٦٧٠ ص١٢جكنز العامل  و٦١ ص٤سد الغابة جأ) ٣(
 . ٢٩٢ ـ ٢٩١ ص٤٤ج
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  :عمر على بينة من ربه
عليه « أمري املؤمنني  نسبتها إىلنوذكرت اخلطبة املزعومة، التي حياولو

أن عمر ال يتقدم وال يتأخر إال وهو عىل : يف رثاء عمر بن اخلطاب» السالم
 .بينة من ربه
 : ونقول

. ًما أكثر األمور التي اقدم عليها عمر، ومل يكن عارفا بحكم اهللا فيها
 وأحكامه التي فتاويهوقد ذكرنا يف فصول هذا الكتاب موارد كثرية من 

مع األخوة فيام قيل بل هو قد قىض يف إرث اجلد .. أخطأ فيها و،أقدم عليها
 . ينقض بعضها بعضاًـ بسبعني حكام

حفظ عن عمر يف اجلد مائة قضية كلها إين أل «:وقال عبيدة السلامين
 .)١(»ًينقض بعضها بعضا

اث  كان عمر بن اخلطاب قىض يف مري:قال طارق بن شهاب الزهريو
 ليكتب فيه ً، ثم أنه مجع الصحابة وأخذ كتفااجلد مع األخوة قضايا خمتلفة

لو أراد اهللا تعاىل أن : ل فقا، فتفرقوا، فخرجت حية،ًوهم يرون أنه جيعله أبا
                                     

 ٣٣٦ ص٢ والطبقات الكربى البن سعد ج٢٤٥ ص٦بيهقي جكربى للال سننال) ١(
كنز  و٣٦٢ ص٧ جيب شيبةواملصنف البن أ ٢٦٢ ص١٠جلصنعاين لاملصنف و

النص واإلجتهاد  و٢٩٥ ص٩جبن حزم الاملحىل و ٥٨ ص١١جالعامل 
 ١٢جفتح الباري  و١١٦ ص٦جالغدير  و٢٠٥صالفصول املختارة  و٢٦٣ص
 .٢١٩ ص٥جتغليق التعليق  و١٧ص
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 .)١(يمضيه ألمضاه
  : اهللا مبثل عمل عمرىحيب أن يلق

 ىحيب أن يلق» عليه السالم«ًوأما بالنسبة ملا ذكرته الرواية من أن عليا 
رشنا يف موضع آخر من هذا الكتاب إىل أن ثمة ما بمثل عمل عمر، فقد أاهللا 

يشري إىل أن املراد هبا معنى آخر، وقد تكون إحالة القارئ إىل ذلك املوضع 
ًهي األنسب، فراجع ما ذكرنا، حني تعرضنا ملا يدعونه من أن عليا قد رثى 

 .تهي اهللا بمثل صحيفَقْلَعمر، وأنه حيب أن ي
  : لعمر×رثاء علي 

يف رثاء » عليه السالم«إنه ألمري املؤمنني : ة كالم يقاليف هنج البالغ
 :عمر بن اخلطاب، وهو التايل

، وأقام خلف الفتنة وداوى العمد، ّهللا بالء فالن فقد قوم األود«
دى أ .صاب خريها، وسبق رشهاأ .َّذهب نقي الثوب، قليل العيب السنة،

 ال هيتدي فيها ،ة رحل وتركهم يف طرق متشعب.بحقه واتقاه ىل اهللا طاعتهإ
 .)٢(» وال يستيقن املهتدي،الضال

                                     
النص و ٦١ ص١١جكنز العامل و ٢٤٥ ص٦جلبيهقي لالسنن الكربى  )١(

حياة احليوان للدمريي، مادة : اجعور ١١٧ ص٦جالغدير و ٢٦٣صواإلجتهاد 
 ). احلية(

=  قم ـ دار الذخائرط ( و ٤٧٣ص) ط مؤسسة األعلمي ـ بريوت(هنج البالغة ) ٢(
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 :ونقول
 حدثنا ابن دأب :قال،  حدثنا عيل: قال،حدثنا عمر«:  قال الطربي ـ١

 ملا مات : قال، عن املغرية بن شعبة، عن صالح بن كيسان،وسعيد بن خالد
 أمات ، وأبرأ العمد، أقام األود،عمراه  وا: فقالت،عمر بكته ابنة أيب حثمة

 . من العيبً بريئا، خرج نقى الثوب. وأحيا السنن،لفتنا
وأنا » عليه السالم« ً ملا دفن عمر أتيت عليا:وقال املغرية ابن شعبة :قال

 وقد اغتسل ، فخرج ينفض رأسه وحليته،ًأحب أن أسمع منه يف عمر شيئا
  : فقال،مر يصري إليهن األأ ال يشك ،وهو ملتحف بثوب

 ، لقد ذهب بخريها،لقد صدقت ابنة أيب حثمة ،يرحم اهللا ابن اخلطاب
 .)١(» ولكن قولت، ما قالت، أما واهللا.ونجا من رشها
 ما :»عليه السالم«ن قوله إإذ .. ً أن ثمة ترصفا يف هذا الكالم:والظاهر

أو .  أن اآلخرين قد طلبوا منها أن تقول ذلك:ّقالت ولكن قولت، يشري إىل

                                     
رشح هنج  و٥٤٠ص شاذان البناإليضاح  و٢٢٢ ص٢ج) هـ١٤١٢سنة = 

  .٣ ص١٢ جللمعتزيلالبالغة 
 و ٢١٨ ص٢ج) ـ ه١٤٠٥دينـ  بريوت سنة ـط مؤسسة عز ال(األمم وامللوك تاريخ ) ١(

 ط دار(و ٥٠ص ١جالفايق يف غريب احلديث  و٢٨٥ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي(
رشح هنج البالغة  و١٥٨ ص٧البداية والنهاية ج:  وراجع٥٩ ص١ج) الكتب العلمية

الكامل يف  و٩٤١ ص٣جبن شبة التاريخ املدينة  و١٦٤ و ٥ ص١٢ جللمعتزيل
 .٢٩١ ص١جن قتيبة بالغريب احلديث  و٦١ ص٣بن األثري جالالتاريخ 



  ١٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ١٦٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عليه «وهذا ال يتالءم مع قوله .  مل تقلهًأن اآلخرين قد نسبوا إليها أمرا
 .لقد صدقت: »السالم

فأجابه عيل ..  لقد صدقت هو املغرية: أن الذي قال:إال إذا فرض
وأنه أمر مدبر ..  ولكن قولت،أهنا ما قالت.. ً مقسام باهللا»عليه السالم«

 .. إما باإلمالء عليها، أو بافرتاء القول عىل لساهنا،بليل
 مل يرصح باسم عمر بن اخلطاب، »رمحه اهللا«الريض  إن الرشيف  ـ٢

ّهللا بالء فالن، فقد قوم : »عليه السالم«ومن كالم له « :بل املوجود فيه هكذا
 .»..األود إلخ
بعض هبذا الكالم  مدح »عليه السالم«أنه :  ذكر القطب الراوندي ـ٣

  وأنه مات قبل الفتنة التي وقعت بعد رسول اهللا،أصحابه بحسن السرية
 .)١(ختيار واإليثار، من اإل»صىل اهللا عليه وآله«

عليه « أن مراده :أما غري الراوندي فزعمت اجلارودية من الزيدية
 .)٢( عثامن، وهو مدح يراد به الذم والتهكم»السالم
 أن املقصود هو عمر بن اخلطاب، :ابن أيب احلديد املعتزيلذكر   ـ٤

                                     
 وعنه يف رشح هنج البالغة ٤٠٢ ص٢منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة للراوندي ج )١(

) إسامعيليان مؤسسةط ( و ٧٥٤ ص٣ج) م١٩٦٣ط دار مكتبة احلياة سنة (للمعتزيل 
 .٦٢ ـ ٦٠ ص١ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة :  وراجع٤ ص١٢ج

) مؤسسة إسامعيليانط ( و ٧٥٤ و ٧٥٣ ص٣ جرشح هنج البالغة للمعتزيل) ٢(
 .٤ ص١٢ج
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 :ملوسوي األودي الشاعر حدثهأن السيد فخار بن معد ا: وحجته يف ذلك
 .)١(عمر: وحتت فالن.. أنه وجد النسخة التي بخط الريض

 :ونقول
ًإن ذلك ال يصلح دليال عىل ذلك، إذ قد يكون صاحب النسخة 

ًوذلك اجتهادا منه، . فالن:  حتت قوله»عمر«ومالكها هو الذي كتب كلمة 
 .سواه أن هذه الصفات تنطبق عىل عمر دون :حيث رأى ـ بزعمه ـ

ومن : ولو أن الريض قد كتب ذلك لكان أدخله يف عنوان اخلطبة، وقال
،  وشطب كلمة فالن من النص يف عمر بن اخلطاب»عليه السالم«كالم له 

 .فإنه قد فعل ذلك يف موارد أخرى
أال يدل ! ثم ملاذا مل يرضب عىل كلمة فالن، ويكتب كلمة عمر مكاهنا؟

لك النسخة  بل كتبها ما،الرشيف الريضذلك عىل أن كلمة عمر مل يكتبها 
ًتربعا منه واجتهادا؟ ً! 

 يف عمر بن اخلطاب »عليه السالم« املعروف من رأي أمري املؤمنني  ـ٥
، وال أظن أننا نحتاج إىل إيراد الشواهد عىل ذلك.. ًخيالف هذا الكالم متاما

 ..ويكفي مراجعة اخلطبة الشقشقية
أن ابن عساكر يروي : يف النصًومما يدل عىل أن ثمة ترصفا   ـ٦

 :  فهو يقول»لقد صدقت ابنة أيب حثمة«احلديث من دون كلمة 
ًملا كان اليوم الذي هلك فيه عمر، خرج علينا عيل مغتسال، فجلس، «

                                     
 .املصادر السابقة) ١(
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عمراه، قوم  وا: هللا در باكية عمر قالت:  ثم رفع رأسه فقال،فأطرق ساعة
ليل العيب، واعمراه األود، وأبرأ العمد، واعمراه، مات نقي الثوب، ق

 .)١(»ذهب بالسنة، وأبقى الفتنة
 .)٢(»واهللا ما قالت، ولكن قولت«:  فقال عيل:وزاد يف أخرى

 ،)٣(!؟»أصدقت«:  قال»عليه السالم« أنه :ويف نص آخر البن عساكر
 .لقد صدقت: ستفهام، ومل يقلعىل سبيل اإل

.  رشهابخريها ونجا منذهب : ثم إن الشيخ التسرتي اعترب أن قوله
 »عليه السالم«أنه استفاد منها، ومل يصبه أي مكروه فهو نظري قوله : يراد به

  .)٤(لشد ما تشطرا رضعيها: يف اخلطبة الشقشقية
هو القائل، فال بد أن يراد به معنى » عليه السالم«ًلو فرض أن عليا 
والكالم موهم يف نفسه حمتمل ملعاين » عليه السالم«يتناسب مع نظرة عيل 

 ..تضادةم

                                     
 ٤٩ و ٤٨ ص١٩ وخمترص تاريخ دمشق ج٤٥٧ ص٤٤تاريخ مدينة دمشق ج) ١(

 .٧٠٠ ص١٢جكنز العامل و

 ٤٩ و ٤٨ ص١٩ وخمترص تاريخ دمشق ج٤٥٨ ص٤٤تاريخ مدينة دمشق ج) ٢(
 ٣األمم وامللوك ج تاريخ و٥ ص١٢رشح هنج البالغة للمعتزيل ج: وراجع

 .١٥٨ ص٧جالبداية والنهاية  و٦١ ص٣جالكامل يف التاريخ  و٢٨٥ص

 .٤٨٢ ص٩ج) هـ١٤١٨ط دار أمري كبري ـ طهران ـ إيران سنة (هبج الصباغة ) ٣(
 .املصدر السابق) ٤(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :متحالت املعتزيل
لكن ابن أيب احلديد املعتزيل قد جهد يف تأكيد نسبة هذا القول إىل عيل 

ومتسك من أجل ذلك بأضعف .. يف عمر بن اخلطاب» عليه السالم«
 ..االحتامالت

:  إنام يتحدث عن أمري ذي رعية وسرية»عليه السالم« أنه :حيث زعم
ألود، وداوى العمد، وأقام السنة، أقام ا« :»عليه السالم«بقرينة قوله 
 . »وخلف الفتنة
 .»أصاب خريها، وسبق رشها« :وقوله
 .»أدى إىل اهللا طاعته« :وقوله
:  فإن الضمري يف قوله»رحل وتركهم يف طرق متشعبة« :وقوله

والذين ماتوا يف عهد الرسول ال . وتركهم، ال يصح أن يعود إال إىل الرعايا
 .ينطبق عليهم هذا الكالم

 : يف جوابه ما ييلونقول
ستشهاد هبا إن بعض هذه الفقرات يناسب الناس كلهم، فال يصح اإل

 . »أدى إىل اهللا طاعته«: كقوله
 .»أصاب خريها، وسبق رشها« :وقوله

 ..»رحل وتركهم يف طرق متشعبة« :وكذلك قوله
ًبل إن قوله أقام السنة أيضا، ال يأبى عن االنطباق عىل أي كان من 

ذا كان قد التزم إقامة السنة يف دائرته التي تعنيه، حتى لو كانت الناس، إ
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ومعنى خلف الفتنة أنه . فالن أقام الصالة: دائرته الشخصية، فهو كقولك
 ..ً هبا، ومل تنل منه شيئاَبتلُمل ي

 أقام األود أي أصلح املعوج، وداوى العمد أي داوى :وأما قوله
ًلناس أيضا، كل يف الدائرة التي اجلرح، فإن هذا يصدق عىل أي كان من ا

 ..تعنيه، إذا قام بام فرضه اهللا عليه
أصاب خريها بأنه أصاب :  أن املعتزيل قد فرس قوله:ومن العجيب

بل الظاهر أن املقصود هو خري .. مع أن ذلك غري ظاهر.. خري الوالية
 ..الدنيا، وسبق رش الدنيا

وسبق رشها، :  قولهولو كان املقصود هو خري الوالية مل يتناسب مع
أي االختالفات احلاصلة بعد رسول اهللا، من أجل احلصول عىل حطام 

 ً.الدنيا أيضا
وهذه الصفات إذا  ..«:  فال يصغى إىل قول ابن أيب احلديد..وبعد هذا

تأملها املنصف، وأماط عن نفسه اهلوى، علم أن أمري املؤمنني مل يعن هبا إال 
ًيفا ونقال، فكيف وقد رويناه عمن ال يتهم يف عمر لو مل يكن قد روي لنا توق ً

 .)١(»هذا الباب
 : ال يصغى له، وذلك ملا ييل،نعم
أو ! ً ملاذا طبقها عىل عمر باخلصوص، ومل يطبقها عىل أيب بكر مثال؟ ـ١

                                     
 و ٧٥٥ ص٣ج) م١٩٦٣ط دار مكتبة احلياة سنة (رشح هنج البالغة للمعتزيل ) ١(

 .٦ ص١٢ج) مؤسسة إسامعيليانط (
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ًفإن ابن أيب احلديد يرى يف هؤالء أيضا ما يربر وصفهم هبذه ! عىل عثامن؟
 !!األوصاف
، فإنه مات يف »رمحه اهللا«ها عىل سلامن الفاريس بل ملاذا ال يطبق  ـ٢
، وهو الذي صىل عليه وجهزه ودفنه، فلعله رثاه هبذه »عليه السالم«حياته 

إن املقصود هبذه : ملاذا ال يقالالكلامت، ثم استعرت لغري سلامن، أو 
ًالصفات هو عامر بن يارس، الذي كان واليا أيضا عىل الكوفة مدة من  ً

 ..  وملا هو أعظم منها،عيل يرى فيه أنه أهل هلذه الصفاتوكان .. الزمن
وايل  أو عىل حممد بن أيب بكر ! وايل مرص؟أو ملاذا ال يطبقها عىل األشرت

أو غري هؤالء من أعاظم أصحابه الذين استشهدوا يف حرب ! ًمرص أيضا؟
اجلمل وصفني، وكان هلم حظ عظيم يف إدارة األمور، ويف اجلهاد يف سبيل 

ًوكان لبعضهم أيضا تاريخ حافل حتى مع الذين استولوا عىل مقام .. احلق
 !..؟»عليه السالم«اخلالفة، واغتصبوه منه 

ًإن هذا األمر قد روي له توقيفا ونقال؟:  وما معنى قوله ـ٣ فإن ما ! ً
ذكره له فخار بن معد، ال يدخل يف سياق النقل، بل هو اجتهاد من مالك 

 .ئن عىل ذلك يف أوائل هذه اإلجابة فال نعيدوقد ذكرنا القرا. النسخة
وأما قول بعض الزيدية أو غريهم، ومنهم النقيب أبو جعفر حيي بن 
ًأيب زيد العلوي، فهو أيضا ال يعبأ به، ألنه أيضا ال يدخل يف عداد النقل،  ً
واالستناد إىل النص، بل هو جمرد اجتهاد وسبيله سبيل التكهن والرجم 

عىل استحسانات كاالستحسانات التي ذكرها ابن أيب بالغيب، واالعتامد 
 ..احلديد نفسه
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 يف عمر ال »عليه السالم« فإنه ال ريب يف أن رأي عيل ..ًوأخريا  ـ٤
ًبل كان يراه ظاملا متعديا.. يمكن أن يكون هو ما تضمنته هذه الفقرات ما .. ً
ه، فكيف  وأحكامه وسياسات،هيأكثر ما خيالف أحكام اهللا ورشائعه، يف فتاو

 !..يقول فيه بام يعتقد خالفه؟
 أن ما فعله األعلمي من الترصف يف عنوان اخلطبة :وبذلك كله يظهر

ًيعترب افتئاتا عىل الرشيف الريض، وإساءة وافرتاء عىل أمري املؤمنني، وتزلفا  ً
يان احلقائق، ال بتزوير التقرب إليهم ببأن يكون غري مقبول ملن يفرتض 

 ..التاريخ
هو القائل هلذه » عليه السالم«ًفإن هذا كله عىل فرض أن عليا  ..وبعد
أما إن كان قائلها هو بنت أيب حثمة، حيث أرسلت لتقوهلا أمامه .. الكلامت

فإن بنت أيب حثمة إنام تنقل وجهة .. لريوا كيف يكون موقفه» عليه السالم«
 .»عليه السالم«نظر حمبي عمر، ال وجهة نظر عيل 
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  :صل السادسالف

 
  ..×واتهام علي .. قتل عمر
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  :عمر قتل تاريخ

 :وعن تاريخ قتل عمر نقول
ونقيس بعضها إىل بعض، : إننا نريد أن نتعامل مع خمتلف األقوال

ًوسوف نجد فيام نعرضه من افرتاضات خمتلفة، أن ثمة انسجاما فيام بينها، 
ًعجبا من مؤدياهتا، وهي تتوافق عىل نفس األمر الذي جيعل الباحث يقف مت

 .حياولون حتاشيه وتالفيه
فإذا رجعنا إىل أقوال املؤرخني فسنجد أن معظم مؤرخي أهل السنة 
يرصون عىل أن عمر قد قتل يف السادس والعرشين من شهر ذي احلجة سنة 

 ..، أو نحو ذلك)١(..ثالث وعرشين للهجرة

                                     
 ٤٣٩ ص٣جبن خلكان الوفيات األعيان  و١١٥٢ ص٣جستيعاب اإل: راجع) ١(

 وبحار األنوار ١٥٥ ص٧جالبداية والنهاية  و٣٠٤ ص٢٢جالوايف بالوفيات و
 والطبقات الكربى ٣٧٢ ص٥٥ وج١١٩ و ١١٨ و ١١٥ و ١١٣ ص٣١ج

 ٣٢٩ و ٣٢٨ والعدد القوية ص٤٢ ومسار الشيعة ص٣٦٥ ص٣البن سعد ج
تاريخ  و٦٧٧ص)  هـ١٤١٤األعلمي سنة مؤسسة ط (ح للكفعمي واملصبا

= فتح الباري و٧٠ ص١ واملعجم الكبري للطرباين ج٢٦٦ ص٣ جاألمم وامللوك
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 .)١(.. ذلكبل لقد ادعي اإلمجاع عىل
ًوهذا القول كان متداوال . قتل يف التاسع من شهر ربيع األول: وقيل

 . ًومعروفا من زمن ابن إدريس املتوىف يف القرن السادس اهلجري
املشهور بني الشيعة يف األمصار  «:وعىل كل حال، فقد قال املجليس

 . )٢(»واألقطار يف زماننا هذا، هو أنه اليوم التاسع من ربيع األول
ل عمر بن ـه قتـأن في: ة يزعمونـمجهور الشيع«: ال الكفعميـوق

 .)٣(»ابـاخلط
من : وأنكر ابن إدريس ذلك وتابعه الكفعمي عليه، قال ابن إدريس

زعم أن عمر قتل فيه، فقد أخطأ بإمجاع أهل التواريخ والسري، وكذلك قال 
 .)٤(..يف كتاب التواريخ الرشعية» رمحه اهللا«املفيد 

                                     
 ١لبخاري جلالتاريخ الصغري و ١٠٩صتاريخ خليفة بن خياط  و١٥ ص٩ج= 

 ٣جالكنى واأللقاب  و٤٦٦ و ٤٦٣ ص٤٤تاريخ مدينة دمشق ج و٧٥ص
 .ًة جدا ومصادر ذلك كثري١٦٧ص

 وبحار ٦٧٧ص ) هـ١٤١٤األعلمي سنة مؤسسة ط (املصباح للكفعمي : راجع) ١(
 .١١٩ ص٣١ج و٣٧٢ ص٥٥جاألنوار 

 .١٢٠  و١١٩ ص٣١بحار األنوار ج) ٢(

ط ( و ٦٧٧ص) هـ١٤١٤األعلمي سنة مؤسسة ط ( املصباح للكفعمي :راجع) ٣(
 .١١٩ ص٣١بحار األنوار ج و٥١١ص) األعلميمؤسسة 

= مركز ط ( و ٩٦ص) ط حجرية(الرسائر :  وراجع١١٩ ص٣١نوار جبحار األ) ٤(
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 نوافق ابن إدريس عىل تشدده يف إنكاره هلذا األمر، وذلك ملا ونحن ال
 :ييل

إن عمر بن اخلطاب قد توىل اخلالفة لثامن بقني من مجادى اآلخرة : ًأوال
 .)١( للهجرة١٣سنة 

                                     
األعلمي مؤسسة ط ( واملصباح للكفعمي ٤١٩ ص١ج) النرش اإلسالمي= 

 .٥١١ص) األعلميمؤسسة ط ( و ٦٧٧ص) هـ١٤١٤سنة 

) ط دار اجليل بريوت(تاريخ اخللفاء  و٦٣ و ٢٣٨ ص٣جلحاكم لاملستدرك  )١(
 ٢٧٤ و ٤٩ ص٣جبن سعد الى الطبقات الكرب، و عن احلاكم١٥٣ص

 ٣٤٥ ص٥جالبداية والنهاية  و١٠٥٤ ص٣جلباجي لالتعديل والتجريح و
 ٤جبن كثري الالسرية النبوية  و٣١٥ ص٦جإمتاع األسامع  و٢٢ ص٧وج
 ٤جتاريخ مدينة دمشق  و٦٧٣ ص٢جبن شبة التاريخ املدينة  و٦٣٨ص
 ٤٥٢ و ٤٥١ و ٤٥٠ و ١٣ ص٣٠ وراجع ج٣٩٢ و ١٤ ص٤٤ وج٢٩٨ص

بحار :  وراجع٢١٩ و ٢١٨ ص٨ج:  وراجع١٤٢ ص٧جعمدة القاري و
فتح  و٣٩٧ ص٣جلبيهقي لالسنن الكربى  و٥٢١ و ٥١٧ ص٣٠جاألنوار 
اآلحاد  و٩٦ ص١٠جحتفة األحوذي  و٣٤ ص٧ج و٢٠١ ص٣جالباري 
تاريخ خليفة  و١٦٦ ص١ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٨٩ ص١جواملثاين 

 ٣جأسد الغابة  و٥٩ ص١جلبخاري لالتاريخ الصغري  و٨٠صبن خياط 
 ٥ ص١جلذهبي لتذكرة احلفاظ  و٢٨٥ ص١٥جهتذيب الكامل  و٢٢٤ص

= تاريخ  و٤١٨ ص٢جالكامل يف التاريخ  و٦١٢ ص٢األمم وامللوك جتاريخ و
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بأن مدة والية عمر كانت عرش سنني : وقد رصح اليعقويب وغريه
 .)١(وثامنية أشهر

عن شهر ذي احلجة حوايل وهذا يدل عىل أن وفاة عمر قد تأخرت 
إنه تويف أوائل شهر ربيع األول، : شهرين، األمر الذي يشري إىل صحة قوهلم

 ..ًخصوصا إذا الحظنا أهنم يسقطون الزيادات اليسرية يف مثل هذه املوارد
وال يلتفت هنا إىل التناقض الذي وقع فيه اليعقويب، حني ذكر أن عمر 

هذه الغفلة نشأت من ارتكاز لديه نشأ فإن . )٢ً(قد قتل يف ذي احلجة أيضا

                                     
 ١٩ وج١٦٨ ص١٧جالوايف بالوفيات  و١١٥ ص٣جلذهبي لاإلسالم = 
 .٢٦٠ ص١١جسبل اهلدى والرشاد  و٢٨٩ص

ط دار ( و ١١١ ص٢ج)  هـ١٣٧٥ط دار الفكر ـ بريوت سنة ( تاريخ اليعقويب) ١(
بحار  عن الفريايب، و٩٢ ص٣جمناقب آل أيب طالب  و١٥٩ ص٢ج) صادر

 ٢٨ ص٢جلزخمرشي لالفايق يف غريب احلديث  و٢٠٠ ص٤٢جاألنوار 
 .١٣صلبغدادي لكتاب املحرب  و١٣ ص٤٤جتاريخ مدينة دمشق و

 ١٥٩ ص٢ج) ط دار صادر( و ١١١ ص٢ج) ط دار الفكر(تاريخ اليعقويب ) ٢(
 ٥١١ص) أخرىط ( و ٦٧٧ص) األعلميمؤسسة ط (واملصباح للكفعمي 

 ٧٩ ص٩ججممع الزوائد  و٣٧٢ ص٥٥ وج١١٩ و ١١٨ ص٣١جبحار األنوار و
تاريخ خليفة بن خياط  و١١٥٢ ص٣جستيعاب اإل و١٥ ص٩فتح الباري جو

 ٣جوامللوك األمم تاريخ  و٤٦٦ و ٤٦٣ ص٤٤جتاريخ مدينة دمشق  و١٠٩ص
 .١٥٥ ص٧جالبداية والنهاية  و٣٠٤ ص٢٢جالوايف بالوفيات  و٢٦٦ص
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 .عن قراءته ألقوال املؤرخني الذين يرصون عىل مقولتهم يف تاريخ قتله
إنه قتل يف ذي «: إن مما يشري إىل عدم التسليم بصحة قوهلم: ًثانيا

إن مدة خالفة عمر هي عرش سنني : ، قول ابن العامد، واليافعي»احلجة
 .)١(.. ذلكوسبعة أشهر ومخس ليال، وقيل غري

صىل «فإذا قارنا ذلك بام يقولونه من أن أبا بكر قد مات بعد وفاة النبي 
بسنتني ونصف، كام روي عن عائشة بسند حسن، وروي » اهللا عليه وآله

 .)٢(مثله عن اهليثم بن عمران، عن جده بسند رجاله ثقات
 : فإن النتيجة تكون هي التالية

 قد تويف يف آخر شهر صفر، وبدأت »صىل اهللا عليه وآله«إذا كان النبي 
أن أبا : ٍخالفة أيب بكر منذئذ، واستمرت سنتني وستة أشهر، فذلك يعني

                                     
 ١جاآلحاد واملثاين  و٨٠ ص١ ومرآة اجلنان ج٣٣ ص١شذرات الذهب ج) ١(

 ٤٧٨ و ٤٦٧ و ٤٦٣ وراجع ص١٣ ص٤٤جتاريخ مدينة دمشق  و٩٦ص
بن الالثقات  و١١٥٢ ص٣جستيعاب اإل و٣٧ ص١٥جصحيح ابن حبان و

 ٧٧ ص٤جأسد الغابة  و٢٣صشاهري علامء األمصار م و٢٤١ ص٢جحبان 
البداية  و٩٤٣ ص٣جبن شبة ال تاريخ املدينة  و١٨٣صبن قتيبة الاملعارف و

 .١٥٥ ص٧جوالنهاية 

 وتاريخ ٦٠ ص٩ وجممع الزوائد ج٦١  و٥٨ ص١املعجم الكبري ج: راجع) ٢(
تاريخ مدينة  و٥١ ص٨جبن أيب شيبة الاملصنف :  وراجع٢٣٧ ص٢اخلميس ج

 .٨٩ ص١جاآلحاد واملثاين  و٤٥٢ ص٣٠جمشق د
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ٍبكر قد تويف يف آخر شهر شعبان، فبدأت خالفة عمر منذئذ، واستمرت 
، وانتهت يف آخر شهر صفر، )١(ًعرش سنني وستة أشهر وأياما كام يقولون

 ..أو أوائل شهر ربيع األول
إهنم يسقطون الزيادات واأليام اليسرية يف حاالت كهذه، : اوقد قلن

إن خالفة عمر قد استمرت عرش سنني : فكيف إذا كان املسعودي يقول
 .)٢(ًوستة أشهر وثامنية عرش يوما

                                     
 ٣١جاألنوار  وبحار ٤٦٨ و ٤٦٧ ص٢ج) هبامش اإلصابة(اإلستيعاب ) ١(

 ١٦جعمدة القاري و١٦٧  و٨٨ ص٥البدء والتاريخ ج:  وراجع١١٨ص
صحيح  و٢٥٩ ص١٢جعون املعبود  و٣٩٥ ص٦جحتفة األحوذي  و٧٤ص

 ٣جفيض القدير  و٩٣ ص٢٣جبن عبد الرب الالتمهيد  و٣٧ ص١٥جابن حبان 
 ١١٨ ص١جالتاريخ الصغري و١١٠صتاريخ خليفة بن خياط  و٦٧٨ص

تاريخ  و٢٣صمشاهري علامء األمصار  و٢٤١ ص٢جبن حبان الالثقات و
أسد  و٤٧٨ و ٤٦٧ و ٤٦٦ و ٤٦٥ و ٤٥٠ و ١٤ و ١١ ص٤٤جمدينة دمشق 

 ٣جبن شبة التاريخ املدينة  و١٨٣صبن قتيبة الاملعارف  و٧٧ ص٤جالغابة 
 ٢٥١صالتنبيه واإلرشاف  و٢٦٦ ص٣ج األمم وامللوكتاريخ  و٩٤٤ص

 .١٥٥ ص٧ وج٢٢٠ ص٦جالبداية والنهاية  و٥٢ ص٣جالكامل يف التاريخ و

ولكن ذكر . ١١٨ ص١للبخاري جالتاريخ الصغري  و٢٥١التنبيه واإلرشاف ص) ٢(
أن خالفة عمر كانت عرش سنني وستة : ٩٤٤ ص٣يف تاريخ املدينة البن شبة ج

ًر وواحدا وعرشين يوماأشه ً. 
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 .)١( ومخس ليال:وعند ابن إسحاق
 .)٢(وثامنية أيام: وعند أيب الفداء
هر ربيع األول، ألننا بأنه قد قتل يف ش: إنام يناسب القول.. وذلك كله

إىل عرش سنوات وستة أشهر ) مدة خالفة أيب بكر(ًإذا أضفنا سنتني ونصفا 
) وهي مدة خالفة عمر بن اخلطاب..) (مخسة، أو ثامنية، أو: (وأيام

فاملجموع هو ثالث عرشة سنة وأيام، فإذا بدأنا العد من حني وفاة النبي 
أن قتله قد كان يف : يجة هي صفر، فإن النت٢٨يف » صىل اهللا عليه وآله«

 ..أوائل شهر ربيع األول
ويل أبو بكر : إذا أخذنا بام أخرجه احلاكم عن ابن عمر، قال: ًثالثا

أن والية عمر قد بدأت يف آخر : ، فإن معنى ذلك)٣(سنتني وسبعة أشهر

                                     
والفايق يف غريب  ١٨٣ص) ط دار املعارف(و  ٧٩صالبن قتيبة املعارف ) ١(

 وتاريخ مدينة دمشق ١٢٨ ص٢ج) ط دار الكتب العلمية(احلديث للزخمرشي 
 ) بريوتـدار الكتاب العريب ط ( وأسد الغابة ٤٦٧ ص٤٤ج) ط دار الفكر(
 ١ججممع البحرين  و٩٤٤ ص٣ وتاريخ املدينة البن شبة ج٧٧ ص٤ج

 .٧٩صنخبة الآليل رشح بدأ األمايل  و٦٨٩ص

عون  و٣٩٥ ص٦جحتفة األحوذي  و١٦٥ ص١املخترص يف أخبار البرش ج) ٢(
 ٤٤جتاريخ مدينة دمشق  و٦٧٨ ص٣جفيض القدير  و٢٥٩ ص١٢جاملعبود 

 .٥٢ ص٣جالكامل يف التاريخ  و١٤ص

 = اريـخ الصغري للبخـالتاري و١٠٠ص) لـط دار اجلي(تاريخ اخللفاء : عـراج) ٣(
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شهر رمضان املبارك، سنة ثالث عرشة للهجرة، فإذا أضفنا إليها عرش 
ي مدة والية عمر، فإن تاريخ قتله يكون آخر ربيع سنوات وستة أشهر، ه

 ..األول
إن مدة والية عمر هي عرش سنني، ومخسة : إن الطربي يقول: ًرابعا

أشهر، وإحدى وعرشين ليلة، من متوىف أيب بكر، عىل رأس اثنتني وعرشين 
 .)١(ًسنة، وتسعة أشهر، وثالثة عرش يوما من اهلجرة

دة والية أيب بكر هي سنتان وسبعة  إن م:فإذا انضم ذلك إىل قوهلم
أشهر، أو ستة أشهر، كانت النتيجة هي رجحان القول بأنه قتل يف شهر 

 ..ًربيع األول أيضا
ومما يدل عىل أن قتل عمر كان يف شهر ربيع األول، رواية  :ًخامسا

عليه «، عن اإلمام اهلادي »رمحه اهللا«مطولة رواها أمحد بن إسحاق القمي 
صىل اهللا عليه «أن حذيفة بن اليامن دخل عىل رسول اهللا : ها، مفاد»السالم

يف يوم التاسع من ربيع األول، وعنده عيل واحلسنان عليهم السالم، » وآله

                                     
 ٦٥ ص٣ج) ط دار املعرفة( واملستدرك للحاكم ٥٨ ص١ج) املعرفة ط دار(= 

ط دار (السرية احللبية  و٢٤٧ ص٢٨ج) ط دار الفكر(وتاريخ مدينة دمشق 
 .٢٦٦ ص١ج) املعرفة

عمدة  و٤٠٧املجلد الثاين ص) عز الدينمؤسسة ط (تاريخ األمم وامللوك : راجع) ١(
تاريخ مدينة  و٣٦٥ ص٣جبن سعد الالطبقات الكربى  و٢٢٩ ص٨جالقاري 
 .٢٦٦ ص٣ج )ط مؤسسة األعلمي(  و٤٦٤ ص٤٤جدمشق 
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وهو خيربهم بمقتل رجل يف .. »صىل اهللا عليه وآله«وهم يأكلون مع النبي 
: هاهذا اليوم تصدر منه أمور هائلة جتاه أهل البيت عليهم السالم، ذكر من

، ويكذب فاطمة »عليه السالم«أنه حيرق بيت الوحي، ويرد شهادة عيل 
ًصلوات اهللا وسالمه عليها، ويغتصب فدكا، ويسخن عني الزهراء، ويلطم 

، ويغصب حق أهل البيت »عليه السالم«وجهها، ويدبر عىل قتل عيل 
ا  تدعو عليه، ويستجيب اهللا هل»عليها السالم«، وأن فاطمة »عليهم السالم«

 .يف مثل هذا اليوم
 .. »عليها السالم«فاستجاب اهللا دعاء مواليت  :قال حذيفة
 .)١(»رمحة اهللا عليه«وأجرى قتله عىل يد قاتله : إىل أن قال
نقلته من خط حممد بن عيل بن حممد بن طي : قال السيد «:قال املجليس

 ..»رمحه اهللا«
ا، فاعتمدنا ووجدنا فيام تصفحنا من الكتب عدة روايات موافقة هل

 .)٢(»عليها

                                     
 ـ ٣٥١ ص٩٥ وج٣٣٢ ص٢٠ وج١٣٢ ـ ١٢٠ ص٣١بحار األنوار ج: راجع) ١(

 وهوامش البحار، عن كتاب زوائد الفوائد، وعن دالئل اإلمامة، وعن ٣٥٥
مستدرك : عن األنوار النعامنية، وراجعمصباح األنوار للشيخ هاشم بن حممد، و

 ـ ٦٠صالعقد النضيد والدر الفريد ، و عن الشيخ املفيد١٥٥ ص١الوسائل ج
 .٢٣٣صلمرندي لجممع النورين  و١٠١ ـ ٩٣صاملحترض  و٦٤

 .١٣٢ ـ ١٢٠ ص٣١ وج٣٥٥ ص٩٥جاألنوار بحار ) ٢(
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ًوقال املجليس أيضا معلقا عىل ما ورد يف اإلقبال ويظهر من كالم «: ً
يف ذلك ) يعني عمر(خلفه اجلليل ورود عدة روايات دالة عىل كون قتله 

اليوم، فاستبعاد ابن إدريس، وغريه رمحة اهللا عليهم، ليس يف حمله، إذ اعتبار 
ًالشيعة، سلفا وخلفا، ال يقرص عام ذكره تلك الروايات مع الشهرة بني أكثر  ً

 ..املؤرخون من املخالفني
َّوحيتمل أن يكونوا غريوا هذا اليوم، ليشتبه األمر عىل الشيعة 

 .)١(»..الخ
  !:هل كان أبو لؤلؤة جموسيا؟

ًكان أخا لذكوان، والد أيب الزناد، . فريوز النهاوندي: أبو لؤلؤة هو
ملدينة باحلساب والفرائض، والشعر، والنحو، عبد اهللا بن ذكوان، عامل أهل ا

 .)٢(..واحلديث، والفقه
فهو حمل شك عندنا، ومنشأ .. ًما ما ينسبونه إليه، من أنه كان جموسياأ

 :هذا الشك هو األمور التالية
 اختلفت كلامت املؤرخني يف خصوص هذه النقطة، فهناك من  ـ١

                                     
 .١٣٢ ص٣١جاألنوار بحار ) ١(

املخترص يف : عاب، وعن الذهبي يف كتابه عن اإلستي٥٦٠ ص٧سفينة البحار ج) ٢(
دي يف ن عن املريزا عبد اهللا األف٢١٤ ص٩مستدرك سفينة البحار جالرجال، و

 .١٤٧ ص١الكنى واأللقاب ج، و العلامءرياض
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 .)١ً(أنه كان نرصانيا: يدعي
 .)٢(ملجوسيةوهناك من يرميه با

                                     
 ٢ج) هبامش اإلصابة( واإلستيعاب ١١٨ ص٣١بحار األنوار ج: راجع) ١(

 عن ٥٦١ ص٧وسفينة البحار ج ١١٥٥ ص٣ج) ط دار اجليل(و  ٤٧٠ص
املجلد ) عز الدينمؤسسة ط (رياض العلامء عن الذهبي، وتاريخ األمم وامللوك 

 ١٠ودول اإلسالم ص ٢٦٣ ص٣ج )ط مؤسسة األعلمي(و  ٤٠٥الثاين ص
 ١٨٩ و ١٨٨ ص٥ والبدء والتاريخ ج٢٤٩ و ٢٤٨ ص٢وتاريخ اخلميس ج

 ١٦ ج وعمدة القاري١٢٤ ص٢والعرب وديوان املبتدأ واخلرب املجلد الثاين قسم
 ٩١ ص٣لحاكم جلاملستدرك  و٢١٥ ص٩مستدرك سفينة البحار ج و٢١١ص

 ٤٩ ص٣جالكامل يف التاريخ  و٥٩٢ ص٢جلرسخيس لرشح السري الكبري و
 .٢٢٤صجممع النورين  و٧٣ ص٢٤جالوايف بالوفيات و

 ١١٨ ص٣١ عن رياض العلامء، وبحار األنوار ج٥٦١ ص٧سفينة البحار ج) ٢(
 ٣تاريخ املدينة البن شبة ج:  وراجع٢١٥ ص٩مستدرك سفينة البحار جو

 عن ابن أيب شيبة، واإلستيعاب ٦٩٣ و ٦٩١ ص١٢ وكنز العامل ج٩١٣ص
 وتاريخ اخللفاء ١١٥٥ ص٣ج) ط دار اجليل( و ٤٧٠ ص٢ج) هبامش اإلصابة(

 و ٢٧ ص١ ج)حتقيق الزيني(  و٢٢ ص١اإلمامة والسياسة ج:  وراجع١٢٦ص
 ١ واملعجم الكبري ج٢٤٩ ص٢ميس ج وتاريخ اخل٤٠ ص١ ج)حتقيق الشريي(

) ط دار األضواء( والفتوح البن أعثم ٣٢٠ ص٢ ومروج الذهب ج٧١ و ٧٠ص
=  ٦اد الساري جـ وإرش١٩٤ ص٥ والبدء والتاريخ ج٣٢٣ ص٢املجلد األول ج
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 .)١(ًوهناك من يقول بأنه كان مسلام
فاجلزم بمجوسيته من دون حتقيق يف هذا األمر يصبح جمازفة، ال يليق 

 ..باإلنسان العاقل واملنصف، أن يلجأ إليها
فاتفق له أن «: ًأنه كان يف األصل جموسيا، فقد قال:  وابن كثري يرى ـ٢

ولكن ابن . )٢(»رومي الداررضبه أبو لؤلؤة فريوز، املجويس األصل، ال
 .كثري مل يرصح بانتقاله إىل اإلسالم، بل سكت عن ذلك

إن فريوز قد كان من أكابر املسلمني، :  قال املريزا عبد اهللا األفندي ـ٣
َّواملجاهدين، بل من خلص أتباع أمري املؤمنني   .)٣(»عليه السالم«ُ

 .)٤(»واملعروف كون أيب لؤلؤة من خيار شيعة عيل«: وقال
                                     

 ٢٤جالوايف بالوفيات  و٥٩٢ ص٢لرسخيس جلرشح السري الكبري  و١١٢ص= 
اآلحاد  و٤٧٤ ص٥نعاين جلصل املصنف  و٢٢٤جممع النورين ص و٧٣ص

لذهبي لتاريخ اإلسالم  و٤٢٣ ص٤٤جتاريخ مدينة دمشق  و١١٢ ص١واملثاين ج
 .٢١١ ص١٦ وعمدة القاري ج٢٨١ ص٣ج

 ٨جعمدة القاري و عن رياض العلامء، ٥٦٠ ص٧سفينة البحار ج: راجع) ١(
 .٢٢٩ص

 .١٥٤ ص٧ج) ط دار إحياء الرتاث العريب(البداية والنهاية ) ٢(

 ٩جمستدرك سفينة البحار ، و عن رياض العلامء٥٥٩ ص٧ البحار جسفينة) ٣(
 .٢١٤ص

 .٥٠٧ ص٥رياض العلامء ج) ٤(
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: ، أنه قال لعمر بن اخلطاب»عليه السالم« وروي عن أمري املؤمنني  ـ٤
ًإين أراك يف الدنيا قتيال، بجراحة من عبد أم معمر، حتكم عليه جورا، « ً

 .)١(»ًفيقتلك توفيقا
أن ما فعله أبو : وفق ما ورد يف هذا احلديث يعترب» عليه السالم«فهو 

ويف هذا نوع من املدح له، كام هو لؤلؤة كان من التوفيقات التي نالته، 
 .ظاهر

من أنه بعد قتل عمر بن اخلطاب بادر : ويمكن تأييد ذلك بام روي ـ ٥
ًعبيد اهللا بن عمر، فقتل اهلرمزان، وجفينة، وبنتا صغرية أليب لؤلؤة، فأشار 

 .)٢(..عىل عثامن أن يقتله هبم، فأبى» عليه السالم«اإلمام عيل 

                                     
 ٧سفينة البحار جو ١٢٠ص) ط مؤسسة األعلمي(لربيس لمشارق أنوار اليقني  )١(

 و ٤٤ ص٢جمدينة املعاجز  و٢٢٨ ص٨ج) ط قديم( عن البحار ٥٥٩ص
 ٣٠جبحار األنوار  و٢٨٦ و ٢٨٥ عن إرشاد القلوب للديلمي ص٢٤٧ ـ ٢٤٤
لمرندي لجممع النورين  و٢١٣ ص٩جمستدرك سفينة البحار  و٢٧٦ص
 ٢ وحلية األبرار ج٣٢ وعن اهلداية الكربى للخصيبي ص٣١٦ و ٢٢١ص
 .٦٠١ص

ط ( و ٣٣١ ص٨ج) ط قديم(األنوار  عن بحار ٥٦١ ص٧سفينة البحار ج) ٢(
امل البن عن الك ٢١٥ ص٩جمستدرك سفينة البحار  و٢٢٦ ص٣١ج )جديد

 .األثري، وعن اإلستيعاب، وعن روضة األحباب، وكثري من أرباب السري
=  جـريـالدراية يف خت و٣٣٤ ص٦نصب الراية ج و١٦٧ ص٧البداية والنهاية ج: وراجع
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يعترب ابنة أيب لؤلؤة » عليه السالم«ري املؤمنني أن أم: فإن هذا يشري إىل
 .يف مجلة أهل اإلسالم، ويطالب بقتل قاتلها، وال يقتل املسلم بكافر

ومع كوهنا صغرية مل تبلغ سن التكليف، فإن حلوق حكم اإلسالم هبا 
 ..ًإنام يكون من أجل تبعيتها ألبوهيا املسلمني، أو ألحدمها إذا كان مسلام

ًامل أن يكون أبوها مسلام أيضا، وقد حلقت هي به، مع وهذا يثري احت ً
 ..احتامل أن تكون أمها هي املسلمة وقد أحلقت هبا

فإن إسالم أمها يفرض . بل إن إسالم أمها يكفي إلثبات إسالم أبيها
ًأن يكون أبوها مسلام أيضا مل يكن يقر » صىل اهللا عليه وآله«إذ إن النبي . ً

 .ًكافرا عىل مسلمة
ًهد املتقدمة تؤيد أن يكون أبوها مسلام أيضاوالشوا ً.. 
 أن اآلخرين قد تنبهوا هلذا األمر، فحاولوا التعمية عىل :والظاهر

 .)١(»َّكانت صغرية تدعي اإلسالم«: الناس بمثل قوهلم
                                     

 ٦٤ ص٣٨تاريخ مدينة دمشق ج و٢٦٣ ص٢بن حجر جالأحاديث اهلداية = 
 ١٣٣ ص٨دير جالغ و١١٥ ص١١بن حزم جالاملحىل  و٣٤٢ ص٣أسد الغابة جو
الطبقات  و١٩٤ ص٣رشح معاين اآلثار ج و٤٧٨ ص٥لصنعاين جلاملصنف و

لبالذري لنساب األرشاف  وأ١٥ ص٥ وج٣٥٦ ص٣بن سعد جالالكربى 
 .٥٦٨ ص٣لذهبي جلتاريخ اإلسالم  و٢٩٤ص

) ط دار صادر( و ٢٥٨ ص٣ج) ط دار التحرير(الطبقات الكربى البن سعد ) ١(
= املصنف  و١١٥ ص١١ وج٣٥١ ص١٠ج بن حزمالىل ـاملح و٣٥٦ ص٣ج
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 أن ادعاء الصغري لإلسالم ال خيرجه عن كونه :مع أن من الواضح
 ..يام فيام يرتبط بالقود وبالدماءًملحقا بأبويه فيام يرتبط باألحكام، وال س
أن النصوص تدل عىل أن اإلسالم : ومما يسهل علينا تصور هذا األمر

: كان قد فشا وشاع يف العلوج الذين كانوا بيد املسلمني، حتى إهنم يذكرون
لقد كنت وأبوك حتبان أن تكثر العلوج «: أنه ملا طعن عمر قال البن عباس

أي إن شئت . إن شئت فعلت: ًهم رقيقا، فقالباملدينة، وكان العباس أكثر
 ).هم ظ. (قتلنا
 كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم، وصلوا قبلتكم، وحجوا :قال
 . )١(»..حجكم

                                     
معرفة السنن  و١٩٤ ص٣جرشح معاين اآلثار  و٤٧٩ ص٥جلصنعاين ل= 

الدراية يف ختريج  و٣٣٤ ص٦جنصب الراية  و٢٧٠ ص٦جلبيهقي لواآلثار 
 .٢٩٦ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٢٦٤ ص٢جأحاديث اهلداية 

) ط دار الفكر( و ٨٥  و٨٤ ص٥ج) ط املكتبة الثقافية بريوت(صحيح البخاري ) ١(
 ٤١٦ ص٤٤ وتاريخ مدينة دمشق ج١٥٨ ص٦ ونيل األوطار ج.٢٠٥ ص٤ج

 والسنن الكربى ٧٥ ص٤ وأسد الغابة ج١٨٨ ص١٢ورشح هنج البالغة ج
 ٣وتاريخ املدينة البن شبة ج ٢٠٨ ص١٦جعمدة القاري و ٤٧ ص٨ج

طبقات ال و١١٢ ص٦، وإرشاد الساري ج٥١ ص٧ وفتح الباري ج٩٣٤ص
بن أيب العز احلنفي الرشح العقيدة الطحاوية  و٣٣٧ ص٣بن سعد جالكربى ال

 .٥٤١ص
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، فأجابه عمر بام »إن شئت قتلناه«:  أنه قال:وحسب نص ابن شبة
 . .ذكر

 . أن عمر قد أقر بإسالم أيب لؤلؤة:وهذا معناه
إين أرى هذه األعاجم قد كثرت : روقال عيينة بن حصني لعم ـ ٦

 . إهنم قد اعتصموا باإلسالم: ببلدك فاحرتس منهم، قال
أما واهللا، لكأين أنظر إىل أمحر أزرق منهم قد جال يف هذه، يف بطن : قال

 .)١(..ما فعل عيينة الخ: عمر، فلام طعن عمر قال
 جزيرة ال جيتمع يف«: ، أنه قال»صىل اهللا عليه وآله«روي عن النبي  ـ ٧

 .العرب دينان
 أن عمر ملا سمع هبذا احلديث بادر إىل إخراج غري :ًوروي أيضا

 .)٢(»املسلمني من جزيرة العرب
                                     

 ٢ ويف هامشه عن الرياض النرضة ج٨٩٠ ص٣تاريخ املدينة البن شبة ج) ١(
 .٦٠٤ ص٢ وسرية عمر ج١٠٠ص

 عن عبد الرزاق، وعبد بن محيد، والبيهقي يف ١٨٩ ص٦الدر املنثور ج: راجع) ٢(
 ١٦٠ ص٢٠ والبحار ج٢٥٨ ص٩بيان جالدالئل، وابن املنذر، وجممع ال

 وغرائب ٢١٦ و ٢١٥ ص١ وهبجة املحافل ج٢٥١ ص٣والروض األنف ج
 ٤٩٩ ص٤ والكشاف ج٢٢  و١٩  و٣٤ ص٢٨القرآن هبامش جامع البيان ج

 ٤ وج٣٥٩  و٣٥٨ ص٥ واملصنف للصنعاين ج٤٨٦وجوامع اجلامع ص
= ٣٣٢ ص٤ وتفسري القرآن العظيم ج٣٦٠  و٣٥٩ ص١٠ج:  وراجع١٢٦ص
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صىل اهللا «ونحن وإن كنا نشك يف صحة هذا احلديث عن رسول اهللا 
ال جيتمع بأرض : ، ونستقرب أن يكون عمر نفسه هو الذي قال»عليه وآله

، وكام يشري إليه نسبة احلديث )١( موضع آخركام أوضحناه يف. العرب دينان
َإىل عمر فقط، من قبل القاسم بن سالم ِ)٢(. 

                                     
 عن ٥٥٧ ص٩ والتبيان ج٢٦٢ ص١السرية النبوية لدحالن ج: وراجع= 

مطبوع هبامش لباب ( ومدارك التنزيل ٢٤٥ ص٤البلخي، ولباب التأويل ج
 ٢ والسرية احللبية ج١٩٩ ص٥فتح القدير ج:  وراجع٢٤٥ ص٤ج) التأويل

 ٣ والسرية النبوية البن هشام ج٧١٧ ص٢، واملغازي للواقدي ج٢٦٨ص
  والسرية النبوية٢٤٩ ص٤ج) ط دار إحياء الرتاث(ة والنهاية  والبداي٣٧١ص

 ٥ وفتح الباري ج٣٠٦ ص١٣ وعمدة القارئ ج٤١٥ ص٣البن كثري ج
عن ابن أيب شيبة وغريه، واملوطأ ) ط املطبعة الكربى بوالق ـ مرص (٢٤٠ص

 ٢ وغريب احلديث البن سالم ج٨٨ ص٣ج) مطبوع مع تنوير احلوالك(
 ٢٠٩ ص١٥ واملجموع للنووي ج٣٢٠ ص١اء جوفاء الوف:  وراجع٦٧ص

وجممع الزوائد ) ط دار املعرفة (٤ ص٢٣واملبسوط للرسخيس ج) ط دار الفكر(
منشورات دار (وتاريخ املدينة البن شبة ) ط دار الكتب العلمية (١٢١ ص٤ج

 .١٥٥ ص٢ج) دار صادر ـ بريوت( وتاريخ اليعقويب ١٨٣ ص١ج) الفكر

) الطبعة الرابعة(» صىل اهللا عليه وآله«لنبي األعظم الصحيح من سرية ا: راجع) ١(
 .٢٠٤ ـ ١٨٣ ص٩ج) الطبعة اخلامسة( و ١٦٣ ـ ١٤٥ ص٨ج

 .١٤٣األموال ص) ٢(
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غري أن ذلك ال يرض يف صحة اإلستدالل به عىل ما نحن بصدده، ألن 
أنه ال يصح أن يبقى أي إنسان غري : أن عمر بن اخلطاب كان يرى: مفاده

 .ً مسلامفدل ذلك عىل أن أبا لؤلؤة كان. مسلم يف جزيرة العرب
رمحه «، أن حذيفة »عليه السالم«ورد يف حديث عن اإلمام اهلادي  ـ ٨

فاستجاب : روى قضية قتل أيب لؤلؤة لعمر، ثم قال يف أواخر كالمه» اهللا
 .. »عليها السالم«اهللا دعاء مواليت 
 .)١(»رمحة اهللا عليه«وأجرى قتله عىل يد قاتله  :إىل أن قال

عليه « أكان من حذيفة، أم من اإلمام فالرتحم عىل أيب لؤلؤة سواء
ً، أم من الراوي، يدل عىل أن من فعل ذلك يرى هذا الرجل مسلام، »السالم

ًوليس جموسيا وال نرصانيا  بل هو يدل عىل رضاه عام صدر منه يف حق ..ً
 .عمر
يا : ملا طعن أبو لؤلؤة عمر فقال عمر: عن جابر األنصاري، أنه قال ـ ٩

 !ومن الذي دسك إىل قتيل؟! ؟عىل قتيلعدو اهللا، ما محلك 
 . ًاجعل بيني وبينك حكام حتى أتكلم معك: قال

 !ٍبمن ترىض بيننا حكم عدل؟: فقال عمر
 ..»عليه السالم«بعيل بن أيب طالب : قال

تكلم، فقد : ، قال عمر أليب لؤلؤة»عليه السالم«فلام جاءه اإلمام عيل 
 !حكم بيننا حكم عدل

                                     
 .ستأيت مصادر هذه الرواية إن شاء اهللا تعاىل) ١(
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 .تلك يا عمرأنت أمرتني بق: فقال
 !وكيف ذلك؟: قال
، »صىل اهللا عليه وآله«إين سمعتك ختطب عىل منرب رسول اهللا : قال

كانت بيعتنا أليب بكر فلتة وقانا اهللا رشها، فمن عاد إىل مثلها : وأنت تقول
 .فاقتلوه، وقد عدت أنت إىل مثلها

 .)١(..ثم أغمي عليه ومات. صدقت: فقال له
  :هل انتحر أبو لؤلؤة؟

أن أبا لؤلؤة قد وجأ نفسه فقتلها، حني :  ذكرت مصادر كثريةوقد
 . )٢(تكاثروا عليه، وأخذوه

                                     
 .٦٤حمد بن احلسن القمي صملالعقد النضيد والدر الفريد  و٨١ و ٨٠عقد الدرر ص) ١(

 ومروج ١٥٥  و١٥٤ ص٧ج) ط دار إحياء الرتاث( والنهاية البداية: راجع) ٢(
 ٢وتاريخ اخلميس ج ٧٣ ص٢٤ج والوايف بالوفيات ٣٢٠ ص٢الذهب ج

 ٩٦ والفخري يف اآلداب السلطانية ص١٠ ودول اإلسالم ص٢٤٩ص
 ١١٥٣ ص٣ج) ط دار اجليل(و  ٤٧٠ ص٢ ج)هبامش اإلصابة(واإلستيعاب 

) ط دار إحياء الرتاث(العقد الفريد  و١٥٦ص) ط دار اجليل(وتاريخ اخللفاء 
 ١٩٩ ص٩٥ وج١١٨  و١١٥  و١١٣ ص٣١جاألنوار  وبحار ٢٥٨ ص٤ج

 و ٢٥٠ ص٣جالبن سعد  والطبقات الكربى ٣٢٩  و٣٢٨عن العدد القوية ص
=  ونيل ٨٥  و٨٤ ص٥ج) بريوتـ ط املكتبة الثقافية ( وصحيح البخاري ٢٥٢
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إنه واهللا قد قتل «:  أهنم قالوا لعمر عن قاتله:ويف رواية أخرى
 .)١(»وقطع

 )٢(»فصىل بالناس عبد الرمحن بن عوف، وقتل العبد «:ويف نص آخر
 .أنه مل يقتل نفسه: يفهم من هذاو

 : موضع ريب وشك، وذلك ملا ييلًولكن ذلك أيضا
: ثالث جراحات«أن أبا لؤلؤة جرح عمر :  روى ابن أعثم ـ١

 .ًجراحتني يف رسته، وجراحة فوق رسته، ثم شق الصفوف، وخرج هاربا
أنه مقتول، فأمر عبد الرمحن بن عوف أن يصيل : وعلم عمر: قال

لكافرون، ويف بالناس، فصىل يف الركعة األوىل بأم الكتاب، وقل يا أهيا ا
 .الركعة الثانية بأم الكتاب، وقل هو اهللا أحد

 خذوه، :َّفلام سلم وثب الناس يتعادون خلف أيب لؤلؤة، وهم يقولون
 .فقد قتل أمري املؤمنني

فكان كلام حلقه رجل من املسلمني ليأخذه وجأه أبو لؤلؤة باخلنجر، 
                                     

اريخ مدينة دمشق  وت٤٧ ص٨ والسنن الكربى ج١٥٨ ص٦األوطار ج= 
 ٤ وأسد الغابة ج١٨٨ ص١٢ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج٤١٦ ص٤٤ج

  و٦٨٢ ص١٢ وكنز العامل ج٨٩٩ ص٤ وتاريخ املدينة البن شبة ج٧٥ص
 .٣٢٧ ص٢جبن أعثم الكتاب الفتوح  و٦٨٣

 . عن العدين٦٩٥ ص٢كنز العامل ج) ١(

 .٨٩٤ ص٣تاريخ املدينة البن شبة ج) ٢(
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 .فرًحتى جرح من املسلمني ثالثة عرش رجال، فامت منهم ستة ن
ًوحلقه رجل من ورائه، فألقى عليه برنسا، فأخذه، فلام علم أبو : قال

 .)١(»..لؤلؤة أنه قد أخذ وجأ نفسه وجأة، فقتل نفسه
  :ونقول
 إذا كان قد مىض هذا الوقت الطويل، الذي صىل فيه الناس  ـ١

ًركعتني عىل النحو الذي ذكرته الرواية، وكان أبو لؤلؤة قد وىل هاربا، فال 
ِّن يكون قد قطع مسافات طويلة، أو متكن من أن يغيب نفسه يف مكان بد أ

ًخصوصا، وأن ظلمة الليل كانت ال تزال قائمة، .. ال يصل إليه فيه أحد
 !! وال يعرف الناس إىل أية جهة توجه!! ومتنع من الرؤية ملسافات بعيدة

ه، إهنم بعد أن أمتوا صالهتم حلقوا ب: فام معنى أن تقول هذه الرواية
 !..وأخذوه؟

إال أن يكون أبو لؤلؤة عىل درجة كبرية من البطء يف مشيه، أو كان 
ًمعاقا بسبب عاهة أو غريها، مع أن التاريخ ال يشري إىل يشء من ذلك فيه، 

 ..بل هناك ما يدل عىل عكس ذلك، كام سنرى
فطعنه طعنتني، واحدة يف قلبه، وأخرى يف «: ورد يف رواية أخرى ـ ٢

فلم . خذوه، خذوه: ً هاربا، فوثب الناس خلفه، وهم يقولونرسته، ووىل
 ..يقدروا عليه

ًرجال شجاعا: الصحيح(وكان أبو لؤلؤة رجل شجاع  . رسيع الركض) ً
                                     

 .٣٢٧  و٣٢٦ ص٢ ج)ط دار األضواء (أعثمالفتوح البن ) ١(
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ًوكان كل من حلقه من الناس رضبه بذلك املنقار، حتى قتل ثالثة عرش رجال، 
 .)١(ً»ونجا هاربا
أنه ملا أخرب عمر : اسًويمكن تأييد ذلك أيضا بام روي عن ابن عب ـ ٣

أصابك أبو لؤلؤة وأصيب معك ثالثة عرش، وقتل كليب «: بقاتله قال له
 .)٢(»اجلزار عند املهراس
فيمر عليه أبو لؤلؤة وهو يتوضأ عند املهراس، فطعنه، «: ويف نص آخر

 .)٣(»حني قتل عمر. فقتله
  بأن كليب بن البكري الليثي قد قتل عىل يد أيب لؤلؤة:ورصح آخرون

 .)٤(فراجع
أن املهراس هو ماء بجبل أحد، يف أقصاه، جيتمع من : ومن الواضح

 .)٥(املطر يف نقر كبار وصغار هناك، واملهراس اسم لتلك النقر

                                     
 .٧٤عقد الدرر ص) ١(

 .١٩١ ص١٢ ورشح هنج البالغة ج٩٠١ و ٩١٠ ص٣تاريخ املدينة البن شبة ج) ٢(
 واألدب ٥٠ ص٧فتح الباري ج:  وراجع٩٠٢ ص٣تاريخ املدينة البن شبة ج) ٣(

 .٤٢٢ ص٤٤جتاريخ مدينة دمشق  و٢٤٤املفرد ص
عن ابن أيب شيبة،  ٤٦٤ ص٥ج) ار الكتب العلميةط د(و  ٣٠٦ ص٣اإلصابة ج) ٤(

 ٢٩٧ص) املقدمة(فتح الباري  و١٦١ ص٦جنيل األوطار ، ووعن عبد الرزاق
 .٢١١ ص١٦جعمدة القاري  و٥٠ ص٧وج

 .١٣١٥ ص٤وفاء الوفاء ج: راجع) ٥(
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فإذا كان أبو لؤلؤة قد وصل إىل هناك، واستطاع أن يتخلص من كليب 
 هذا إذ كان يالحقه، أو صادفه هناك، فقتله حتى ال يدل عليه، فإن روايات

 ..انتحاره يف املسجد، أو القبض عليه أو نحو ذلك تصبح موضع ريب كبري
أن الناس يف املسجد مل يعرفوا بام حصل، : إن رواية البخاري تفيد ـ ٤

ًوأن من عرف ذلك هم أفراد قليلون جدا، وهم الذين كانوا قرب عمر، 
 فقد قال عمرو بن ميمون بعد أن ذكر أن أبا لؤلؤة طعن عمر، وطعن معه

 :مات منهم سبعة، ثم نحر نفسه.. ًثالثة عرش رجال
َّوتناول عمر يد عبد الرمحن بن عوف فقدمه، فمن ييل عمر، فقد رأى «

وأما نواحي املسجد فإهنم ال يدرون، غري أهنم قد فقدوا صوت . الذي أرى
سبحان اهللا، سبحان اهللا، فصىل هبم عبد الرمحن بن : عمر، وهم يقولون

 .)١(..عوف الخ
ثم صىل «: أنه بعد قتل عمر، ومحله إىل بيته: وجاء يف رواية أخرىـ  ٥

                                     
ط (و  ٨٥  و٨٤ ص٥ج) بريوتـ ط املكتبة الثقافية (صحيح البخاري : راجع) ١(

 ٤٧ ص٨ج و١١٣ ص٣للبيهقي جوالسنن الكربى  ٢٠٤ ص٤ج) دار الفكر
 ورشح هنج ٧٤ ص٤ وأسد الغابة ج٤١٦ ص٤٤وتاريخ مدينة دمشق ج

عمدة القاري  و١٥٨ ص٦ ونيل األوطار ج١٨٧ ص١٢البالغة للمعتزيل ج
 ١٥جصحيح ابن حبان  و٥٧٥ ص٨جبن أيب شيبة الاملصنف  و٢٠٨ ص١٦ج

 .٣٣٧ ص٣جبن سعد الالطبقات الكربى  و٧٢٨ ص٥جكنز العامل  و٣٥١ص
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 . )١(»فأنكر الناس صوت عبد الرمحن) أي ابن عوف(بالناس عبد الرمحن 
وهذا يدل عىل أن الناس مل يعرفوا بام جرى، وأهنم يتوقعون أن 

 .يسمعوا صوت عمر يف الصالة
 إهنم : الرواية القائلةوهبذه الرواية ورواية البخاري السابقة جيمع بني

ًإنه جرح ثالثة عرش رجال، مات : حلقوه بعد صالهتم، وبني التي تقول
 .. منهم ستة

لكن يبقى سؤال حيتاج إىل جواب، هو أنه إذا كان ذلك قد حصل يف 
ًصالة الصبح، فإن املتوقع أن يكون احلضور قليال، ومع قتل هذا العدد 

سائر أهل املسجد غافلني عام الكبري من املصلني وجرحهم، كيف بقي 
 !..ًجيري، مع أن املسجد مل يكن آنئذ كبريا كام هو عليه اآلن؟

ومع أنه حني يقتل شخص، فال بد أن يرصخ، وأن يأيت بحركات 
متالحقة، وغري منتظمة، تنقض الصف الذي هو فيه، فكيف إذا قتل هذا 

 ..قى صالةوال تب. العدد الكبري، فمن الطبيعي أن تنتقض الصفوف كلها
ولعل املقتول هو عمر ومعه فردان أو ثالثة حاولوا القبض عىل أيب 

ولكنهم زادوا يف عدد القتىل لتعظيم جرم أيب .. لؤلؤة، فوجأهم ومىض
 .لؤلؤة

إنه ملا طعن أبو لؤلؤة : تقدمت رواية جابر األنصاري التي تقول ـ ٦
                                     

تاريخ  و٣٤٥ ص٣جبن سعد الالطبقات الكربى  و٦٨٣ ص١٢كنز العامل ج) ١(
 .٤١٤ ص٤٤جمدينة دمشق 
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الذي دسك إىل يا عدو اهللا، ما محلك عىل قتيل، ومن : عمر، قال له عمر
  ..قتيل

 .أنت أمرتني بقتلك يا عمر:  إنه قال له:إىل أن تقول الرواية
 !وكيف ذلك؟: قال
، »صىل اهللا عليه وآله«إين سمعتك ختطب عىل منرب رسول اهللا : قال

كانت بيعتنا أليب بكر فلتة، وقانا اهللا رشها، فمن عاد إىل مثلها : وأنت تقول
 ..لهافاقتلوه، وقد عدت أنت إىل مث

 .)١(صدقت، ثم أغمي عليه ومات :فقال له
ًأن أبا لؤلؤة قد أخذ حيا، وأنه عاش إىل ما بعد موت : وهذا معناه

فلعله . ًإنه وىل هاربا، ومل يقدروا عليه: عمر، فإن صحت الرواية التي تقول
قد أفلت منهم حني انشغاهلم ودهشتهم بموت عمر، فاغتنمها أبو لؤلؤة 

 ..فرصة، ونجا بنفسه
 ..واهللا هو العامل بحقيقة احلال، وإليه املرجع واملآل
  !:ملاذا يقتل أبو لؤلؤة عمر بن اخلطاب؟

 :ً أخرياقولون
ًإن ما يذكرونه سببا إلقدام أيب لؤلؤة عىل قتل عمر، ال نراه صاحلا  ً
ًلذلك، بل هو يصلح مربرا ألن يقتل مواله املغرية بن شعبة، وأن يشكر 

                                     
 .٦٤حمد بن احلسن القمي صملالعقد النضيد والدر الفريد  و٨١ و ٨٠عقد الدرر ص) ١(
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 ..اخلليفة عمر
 أنه شكا مواله املغرية إىل عمر بن :سبب الذي يذكرونه هوألن ال

 .)١(عليه اخلطاب بسبب ثقل اخلراج الذي وضعه املغرية
 .. أن عمر قد تعاطف معه:وتذكر بعض النصوص

فسواء قبل اخلليفة شكواه أم ردها، فإن حقده ونقمته جيب أن يتوجها 
 ..نحو ظامله، الذي يستغله، ويرهقه بالرضائب

أن عمر قد كلم مواله املغرية يف أمره، فوعده : م يزعمونفكيف وه
بأن يفعل ما طلبه منه، ثم عاد أبو لؤلؤة إىل عمر ثانية، وثالثة، فأخربه عمر 

                                     
تاريخ األمم :  وراجع١٥٧ و ١٥٦ص) ط دار اجليل(تاريخ اخللفاء : راجع) ١(

 ٢٤٨ ص٢ وتاريخ اخلميس ج٤٠٦املجلد الثاين ص) عز الدينط (وامللوك 
 ١١٥٤ ص٣ج) ط دار اجليل(و  ٤٦٩ ص٢ج) هبامش اإلصابة(ستيعاب واإل

ط دار إحياء الرتاث العريب سنة ( وفتح الباري ١١١ ص٦وإرشاد الساري ج
 ٩ججممع الزوائد  و١١٥ ص٣١جبحار األنوار  و٥٠  و٤٩ ص٧ج) هـ١٤٠٨

 ٣٣١ ص١٥جصحيح ابن حبان  و١١٦ ص٥جمسند أيب يعىل  و٧٦ص
الطبقات  و٦٩٦ و ٦٨٤ ص١٢جكنز العامل  و١٠٣ ص٧جموارد الظمآن و

 و ٤١٠ و ٤٠٩ ص٤٤جتاريخ مدينة دمشق  و٣٤٧ ص٣جبن سعد الالكربى 
 ٣لذهبي جلتاريخ اإلسالم  و٨٩٣ ص٣جبن شبة التاريخ املدينة  و٤١١
 .٣٢٩صالعدد القوية  و٧٢ ص٢٤جالوايف بالوفيات  و٢٧٧ص
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 .)١(بأنه قد أوىص مواله به
! ويرتك املغرية؟! وملاذا يقتله؟! فلامذا حيقد عليه أبو لؤلؤة واحلال هذه؟

 !!وهو الظامل الذي حيمله ما ال يطيق
  :مالحظة

 أن عمر كان خيشى من أن يكون الصحابة هم :دلت الروايات العديدة
 .الذين دبروا أمر قتله
أعن : ِأخرج، فناد يف الناس: أنه قال لعبد اهللا بن عباس :بل يف بعضها

 !مأل منكم كان هذا؟
أكان هذا : أهيا الناس، إن أمري املؤمنني يقول: فخرج ابن عباس، فقال

 !ٍعن مأل منكم؟
 .)٢(معاذ اهللا، ما علمنا وال اطلعنا: فقالوا

                                     
 .٣٢٤  و٣٢٣ ص٢ ج)ط دار األضواء(الفتوح املجلد ) ١(

 وكنز ٣٧٥ ص١٩ وهناية اإلرب ج٩٠٤ ص٣ تاريخ املدينة البن شبة ج:راجع) ٢(
 عن ابن سعد، واحلارث، والاللكائي يف ٦٩٤  و٦٨٣  و٦٨٠ ص١٢العامل ج

 ٣١جبحار األنوار  و١٦٢ ص٦جنيل األوطار ، و وابن أيب شيبة،السنة
الطبقات  و٢١١ ص١٦جعمدة القاري  و٥١ ص٧جباري فتح ال و١١٤ص

 ٢٦ ص١ج )حتقيق الزيني(مامة والسياسة اإل و٣٤١ ص٣جبن سعد الالكربى 
 .٣٢٩صالعدد القوية  و٣٩ ص١ج )حتقيق الشريي( و
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  !!يوم عيد.. التاسع من ربيع األول
وأما بالنسبة العتبار اليوم التاسع من شهر ربيع األول يوم عيد، فقد 

إن سببه أن عمر بن سعد قتل يف هذا اليوم، أو أنه يوم ورود رأسه إىل : قيل
 .)١(»ه السالمعلي«املدينة من الكوفة، بخدمة موالنا السجاد 

أن يكون سبب تعظيم تاسع ربيع األول هو : واحتمل العالمة املجليس
، »الرشيف فرجه تعاىل اهللا عجل«أنه أول يوم بدأت فيه والية اإلمام احلجة 

 .)٢(بعد استشهاد أبيه اإلمام احلسن العسكري يف الثامن منه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 .٥٠٧ ص٥رياض العلامء ج) ١(

 .٣٥٦  و٣٥٥ ص٩٥جاألنوار بحار : راجع) ٢(
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  :تاسعالباب ال
 

  ..إرهاصات الشورى
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  :الفصل األول
  

  ..بيعة أيب بكر ليست فلتة
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  :بيعة أيب بكر كانت فلتة
ً إن فالنا وهو عامر بن :ويف آخر حجة حجها عمر، أتاه رجل فقال

 .)٣(ًلو مات عمر لبايعت عليا: ، يقول)٢(، أو الزبري)١(يارس
 فواهللا، ما كانت بيعة أيب بكر إال فلتة، فغضب :ولهزاد يف نص آخر ق(

 الذين يريدون أن ،حذر هؤالء الرهطُأألقومن من العشية، ف: قال) عمر ثم
 .يغتصبوا الناس أمرهم

ال تفعل، ألن املوسم جيمع رعاع : فقال له عبد الرمحان بن عوف

                                     
 ٣٠جبحار األنوار ، وجلاحظ عن ا٢٥ ص٢رشح هنج البالغة للمعتزيل ج )١(

 .٣٤١ ص٥جغاية املرام  و٤٦٤ص
 .٤٦٥ ص٣٠جبحار األنوار  و١٩ ص١٠إرشاد الساري ج: راجع )٢(
غاية  و٣٢٦ ص٢جالكامل يف التاريخ  و٢٢ ص٢ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  )٣(

صحيح  و٣٠٠ ص٣جخالصة عبقات األنوار : وراجع. ٣٤٠ ص٥جاملرام 
أضواء  و٦ ص٢٤ وج٦٣ و ٦٢ ص١٧جقاري عمدة ال و٢٥ ص٨جالبخاري 

سبل اهلدى  و١٠٧١ ص٤جبن هشام الالسرية النبوية  و٣٦٨ ص٥جالبيان 
 .١٢٧ ص١١جوالرشاد 
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الناس، وهم الذين يقربون من جملسك، ويغلبون عليه، فأخاف أن ال 
نزلوها عىل وجهها، فيطار هبا كل مطري، فأمهل حتى تقدم املدينة، دار ي

من » صىل اهللا عليه وآله«اهلجرة، ودار السنة، فتخلص بأصحاب رسول اهللا 
 .املهاجرين واألنصار، فيحفظوا مقالتك، وينزلوها عىل وجهها

 . واهللا ألقومن به يف أول مقام باملدينة:فقال
صىل اهللا عليه «ًإن اهللا بعث حممدا : دينة، فقال فقدمنا امل:قال ابن عباس

 .. باحلق، وأنزل عليه الكتاب» وآله
واهللا لو مات عمر «: ًثم إنه بلغني أن قائال منكم يقول «:إىل أن قال

ّبايعت فالنا، فال يغرتن امرؤ أن يقول .. إنام كانت بيعة أيب بكر فلتة، ومتت: ً
 .)٢(»)١(هاّأال وإهنا كانت كذلك، ولكن اهللا وقى رش

إن بيعة أيب بكر كانت فلتة وقى اهللا :  ومنه حديث عمر:قال ابن األثري

                                     
ط ( وصحيح البخاري ٢٣ و ٢٢ ص٢جللمعتزيل رشح هنج البالغة : راجع )١(

 ٢والكامل يف التاريخ ج ٢٥ ص٨ج) ط دار الفكر(و  ٢٦٥ ص٤ج) ولكمش
 ٣جخالصة عبقات األنوار  و٥٥ ص١د جمسند أمح:  وراجع٣٢٦ص
أضواء  و٦ ص٢٤ وج٦٣ و ٦٢ ص١٧جعمدة القاري  و٣٠٣ و ٣٠٠ص

سبل اهلدى  و١٠٧١ ص٤جبن هشام الالسرية النبوية  و٣٦٨ ص٥جالبيان 
 .١٢٧ ص١١جوالرشاد 

) ولكط مش( و ٦٤٤٢ ح٢٥٠٥ ص٦ صحيح البخاري ج:راجع خطبة عمر يف )٢(
 .٢٥ ص٨ج) ط دار الفكر(و  ٢٦٥ ص٤ج
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ومثل هذه البيعة جديرة بأن تكون مهيجة للرش . أراد بالفلتة الفجأة.. رشها
والفتنة، فعصم اهللا من ذلك ووقى، والفلتة كل يشء فعل من غري 

 .انتهى. )١(»روية
 :ونقول

  :!؟هل كانت فلتة
قد  أن بيعة أيب بكر كانت فلتة :عمر بن اخلطاب أو غريهإن ادعاء 

ًبأن عمر أراد اخلالفة لنفسه أوال قبل أيب بكر، إال أنه ملا علم أن هذا : يفرس
ًاألمر ال يتم له ردها عىل أيب بكر لريدها عليه الحقا، فتكون فلتة من هذه 

 .الناحية
أهلها مل يكن  بأن النجاح يف استالب اخلالفة من :ًوقد يفرس ثانيا

ون الفشل ـوا خيشـوإنام حصل هلم ملا تم هلم ما أرادوا، إذ كان. ًمتيقنا
فمن هذه اجلهة . والفضيحة، ولو بسبب حدوث مفاجآت ال يتوقعوهنا

 .يرى أهنا فلتة
 إنه مل يرد هذا املعنى وال ذاك، بل أراد إهيام الناس :ًوقد يقال ثالثا

 .فجأة من دون سابق روية وتفكريوالتعمية عليهم، بادعاء أهنا كانت 
                                     

 ٢ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج٤٦٧ ص٣النهاية يف غريب احلديث ج:  راجع)١(
 ١جمستدرك سفينة البحار  و٣٧٨ ص١٢جرشح أصول الكايف  و٢٦ص
 ٣جتاج العروس  و٦٧ ص٢جلسان العرب  و٢٩٦ ص٨ وج٣٩١ص
 .١٠١ص
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 :ونقول
عىل ، فقد دلت الروايات والشواهد الكثرية ً أيضاغري صحيحإن ذلك 

 كتبوا بينهم صحيفة تعاقدوا فيها عىل أهنا كانت أمرا دبر بليل، وروي أهنم
 كام ذكرناه يف موضع آخر من هذا ،»عليه السالم«رصف األمر عن عيل 

 .الكتاب
 إن :، وقول عمر»صىل اهللا عليه وآله«رض النبي كام أن ما جرى يف م

النبي ليهجر، باإلضافة إىل شواهد كثرية أخرى تدل كلها عىل ان األمر مل 
 .. ٍيكن فجأة، بل كان عن فكر وتدبري، وروية واتفاق

 ومن ،هنا كانت فلتة يقصد به التمويه والتعمية عىل البسطاءإ :فقوهلم
 . ال إطالع هلم

 إن الشيعة مل تسلم لعمر أن بيعة أيب بكر :)١( احلديدوقد قال ابن أيب
 . كانت فلتة

 : قال حممد بن هاين املغريب
 رمـبـري مـة غـتـلـوم فـال قـوإن ق    مـرم بينهـان أبـًرا كـ أمنـكـول

 :وقيل
 ْدـشيَ املِرـ والقصِتـيـبـ الِال ورب    )٢(ًةـــيـاجـ فًةـتـلـا فـوهـمـزع
 ْودُربـ الَجـا نسـُاهبـبـم أسـهـنـيـب    ْتــجـسـُنًورا ـت أمـانـام كـإن

                                     
  .٣٧ ص٢رشح هنج البالغة للمعتزيل ج )١(
  . أي فاجئة)٢(
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  :بيعة أيب بكر من غري مشورة
ًن بيعة أيب بكر يف السقيفة مل تكن عامة، بل بايعه من إ :وسبق أن قلنا

 بشري بن سعد، وأسيد بن : وأبو عبيدة، ومن األنصار، عمر:املهاجرين
ذي اعترب أن عدد حضري، وسامل موىل أيب حذيفة، كام يقوله املاوردي ال

 .)١(هؤالء وهو مخسة يكفي لعقد اإلمامة
وقد غاب عن هذه البيعة عيل وبنو هاشم، وكبار الصحابة وخيارهم، 

 وسلامن، وأيب ذر، واملقداد، وأرص حمبوا أيب بكر عىل فرض ، عامر:من أمثال
 .بيعته عىل الناس بالقوة والقهر، كام أوضحناه

 واحد، أو اثنني، أو ثالثة، أو مخسة، أو وإذا كانت اإلمامة تنعقد ببيعة
ًمن بايع أمريا من غري مشورة من املسلمني، :  فام معنى قول عمر،غري ذلك

 .)٢( أن يقتالّعة له، وال بيعة للذي بايعه تغرةفال بي
إهنا كانت فلتة وقى اهللا رشها، : وقال هو، وقال الزبري عن بيعة أيب بكر

                                     
  .١٥األحكام السلطانية ص )١(
بن الالطرائف  و٢٤٦ ص٥ والبداية والنهاية ج٥٦ ص١مسند أمحد ج: راجع) ٢(

 و ٣١٢ و ٣٠٥ و ٣٠٣ و ٣٠٠ ص٣جخالصة عبقات األنوار  و٢٣٧صطاووس 
 ٨ و ٧ ص٢٤جعمدة القاري  و٢٦ ص٨ ج)ط دار الفكر(صحيح البخاري  و٣١٣

رشح هنج البالغة  و١٤٨ ص٢جصحيح ابن حبان  و٤٤٥ ص٥جاملصنف و
 ٤جبن هشام الالسرية النبوية  و١٥٦ ص٢الثقات ج و١٣ ص١١ جزيلللمعت
 .٣٤٣ ص٥جغاية املرام  و٣١١ و ١٢٨ ص١١جسبل اهلدى والرشاد  و١٠٧٣ص
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 .)١(ثلها فاقتلوهأو كفلتات اجلاهلية فمن عاد مل
 !من يفعل ذلك يبتز املسلمني أمرهم؟عمر هنا أن وملاذا يعترب 

بأن اخلالفة تنعقد ببيعة واحد، : وكيف يقول فريق من أهل السنة
 ببيعة ـ إثنني ـ أو ثالثة، أو أربعة أو مخسة، أو ستة أو سبعة، :وبعضهم قال

 !؟أو ثامنية
يف بدايتها هذه األعداد وكيف صحت خالفة أيب بكر التي مل تتجاوز 

                                     
 ٥٥ ص١ ومسند أمحد ج٢٩ و ٢٧ و ٢٦ ص٢رشح هنج البالغة للمعتزيل ج: راجع) ١(

 وتيسري الوصول ١٥ ص٥ وأنساب األرشاف ج٢٠٥ ص٣وتاريخ األمم وامللوك ج
 ١ وتاج العروس ج٣٠٨ ص٤ والسرية النبوية البن هشام ج٥٣ و ٥١ ص٢ج

 وعن ٣٦ و ٨ و ٥ والصواعق املحرقة ص١٣٧ ومتام املتون للصفدي ص٥٦٨ص
 ١ والرياض النرضة ج٢٤٦ ص٥ والبداية والنهاية ج١١ ص٢الكامل يف التاريخ ج

الرسائل العرش  و١٥٨ ص٢جتاريخ اليعقويب  و٢٤٤صاملسرتشد  و٢٠١ص
 و ١٣٨صبن شاذان الاإليضاح  و٨٥ ص١جدعائم اإلسالم  و١٢٣ص لطويسل

 ١٥٣ ص٢ وج٣٨١ ص١جحتجاج اإل و٥٤صلكراجكي لالتعجب  و٥١٦
كتاب  و٣٠٢ ص٢جالرصاط املستقيم  و٦٤صلقمي لالعقد النضيد والدر الفريد و

 ٢٨٠ ص٤٩ وج٤٤٨ ص٣٠جبحار األنوار  و٢٠١صلشريازي لاألربعني 
 ٧جالغدير  و٣١٧ و ٣١٦صلشريواين ل» لسالمعليهم ا«مناقب أهل البيت و

 ٤٩٥صلباقالين لمتهيد األوائل  و٦١١ و ٦٠٠ ص٣جإلجيي لاملواقف  و١٧١ص
 .١٥٨ ص٢جتاريخ اليعقويب و
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 !حسب روايتهم؟
 !ٍوكيف صحت خالفة عمر نفسه الذي استخلف بوصية من أيب بكر؟

 !وكيف صحت الشورى التي حرصها عمر بالستة؟
وكيف صح أن جيعل الكلمة النهائية فيها إىل ابنه عبد اهللا، يف بعض 

 !احلاالت؟
 !وإىل عبد الرمحان بن عوف يف احلاالت األخرى؟

 !يعة أربعة منهم يف حالة ثالثة؟وإىل ب
 !؟ يف حالة رابعةوعثامن لو اتفقا» عليه السالم«وإىل خصوص عيل 
ثم أمره بقتل من يعود ..  بأن بيعة أيب بكر كانت فلتة:فإن قوله املتقدم

 .. أو أكثره عىل األقل، ينقض ذلك كلهملثلها
  :غريه فاقتلوه أو من دعا إىل إمارة نفسه

 نفسه،من دعا إىل إمارة «:  عمر بن اخلطابقول :علوموبعد، فإن من امل
 .)١(»غريه من املسلمني فاقتلوهأو 

وقد أخرج هذا احلديث ابن األثري اجلزري، حيث رأى أنه يستبطن 
لئن مات عمر : قالكان قد ًاألمر بقتل الصحابة، خصوصا ذلك الذي 

                                     
مناقب  و١٣ ص٤والنهاية يف غريب احلديث ج ٤٤٥ ص٥جلصنعاين لاملصنف ) ١(

سان ل و٧٧٨ ص٥جكنز العامل  و٣٤٩صلشريواين ل» عليه السالم«أهل البيت 
 .٥٤٩ ص١١جالعرب 
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  .ًبايعت فالنا
جيهر بمظلوميته وبأنه باستمرار الذي كان » عليه السالم«وقتل عيل 
 ..هو صاحب احلق

أي اجعلوه كمن قتل  «:فلجأ إىل التحوير والتزوير يف التفسري فقال
 .)١(»ًومات، بأن ال تقبلوا له قوال، وال تقيموا له دعوة

مع أن هذا املعنى ال يدل عليه الكالم الوارد عن عمر، ال من قريب 
 ..وال من بعيد

 هل يشمل هذا :أذهان الكثريين هوغري أن السؤال الذي قد يراود 
غريه، حتى لو كان من أهل  أو ِ كل داع إلمارة نفسه عمراألمر الصادر من

 !.احلل والعقد حسب تعبريهم؟
 أن يكون أبو بكر، وعمر، وأبو عبيدة، وسعد بن عبادة، :فينتج من ذلك

 !!ًوأسيد بن حضري، وسائر من حرض السقيفة مستحقا للقتل بنظر اخلليفة
عليه «اذا جاز قتل املقداد والزبري، وعامر، وغريهم ممن هلج باسم عيل ومل

، »عليه السالم«يف زمان عمر، ومل جيز قتل من دعا إىل إمارة غري عيل » السالم
 .!يف غدير خم» عليه السالم«له » صىل اهللا عليه وآله«رغم نصب الرسول 

 وكيف جاز له وملاذا جاز لعمر بالذات أن يعني شورى الختيار عثامن،
أن حيرص أمر اإلختيار بعبد الرمحان بن عوف، ومل يوجب قتله، بل أوجب 

 !.قتل كل من خالفه؟
                                     

 .٥٤٩ ص١١جلسان العرب  و١٣ ص٤ النهاية يف غريب احلديث ج)١(
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إال إن كان عمر يرى أن ! وملاذا جاز أليب بكر أن يعني عمر للخالفة؟
 ..أي ألنه دعا ألمارة غريه! ؟ًأبا بكر أيضا، يستحق القتل ألجل هذا

ذي نص اهللا  من يدعو إىل إمارة الّوهل يشمل هذا القرار العمري حتى
 !ورسوله عىل إمارته؟

 ! إمارة غريه القتل بنفس دعوته هذه؟وكيف استحق الداعي إىل
ن هذه القاعدة العمرية تؤدي إىل إجياب قتل أصحاب الشورى إ

» عليه السالم«ًأنفسهم، فإهنم يدعون إىل أنفسهم، وخصوصا أمري املؤمنني 
 . واغتصاب حقه،هالذي مل يزل جيهر بمظلوميت

  :عائشة وابن عمر ينصحان عمر باإلستخالف
 إن الناس يتحدثون أنك غري مستخلف، ولو كان :قال ابن عمر ألبيه

لك راعي إبل أو راعي غنم، ثم جاء وترك رعيته رأيت أنه قد فرط 
ورعية الناس أشد من رعية اإلبل والغنم، ماذا تقول هللا عز وجل ). ّضيع(

 .)١(!؟تخلف عىل عبادهإذا لقيته ومل تس

                                     
 ١٤٩ ص٨ والسنن الكربى للبيهقي ج١٩٥سرية عمر البن اجلوزي ص: راجع )١(

 ١٣وفتح الباري ج ٥ ص٦ج) ط دار الفكر(و  ١٠٢ ص٤وصحيح مسلم ج
 ٤٤ ص١وحلية األولياء ج ١٧٧ ص١٣ج) ط دار املعرفة(و  ٢٠٦ص
رشح هنج و ٤٤٨ ص٥جلصنعاين لاملصنف  و٣٥٣ ص٢رياض النرضة جوال

=  ٥جالغدير  و٤٧٨ ص١٤جإمتاع األسامع  و١٩٠ ص١٢ج للمعتزيلالبالغة 



  ١٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٢١٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !لو استخلفت؟:  إنه قال ألبيه:ويف نص آخر
 !  من؟:قال
 .برب، جتتهدهلم  جتتهد، فإنك لست :قال

م أرضك، أمل تكن حتب أن يستخلف مكانه ِّأرأيت لو أنك بعثت إىل قي
  !حتى يرجع إىل األرض؟

 .  بىل:قال
خلف  أرأيت لو بعثت إىل راعي غنمك أمل تكن حتب أن يست:قال

  .)١(!ًرجال حتى يرجع؟
 ال تدع أمة حممد بال راع، :وملا طعن عمر أرسلت إليه عائشة تقول

 .)٢(ًاستخلف عليهم، وال تدعهم بعدك مهال، فإين أخشى عليهم الفتنة
 :ونقول
 هل كانت عائشة وابن عمر أحرص عىل األمة من رسول اهللا  ـ١

 !ً األمة مهال بال راع؟نه تركأ: ونَّدعالذي ي! ؟»صىل اهللا عليه وآله«
                                     

كتاب :  وراجع٤٧٥صالوضاعون وأحاديثهم  و١٣٢ ص٧ وج٣٦١ص= 
 .٢٨١صلشريازي لاألربعني 

 .١٣٣ ص٧جالغدير  و٣٤٣ ص٣بن سعد جلكربى الطبقات ا ال)١(
 ٢٨ ص١ج )حتقيق الزيني( و ٢٣ ص١ج) ـ ه١٣٨٨ط سنة (مة والسياسة اإلما )٢(

 ٣٦٢ ص٥جالغدير  و٤٣صلمظفر لالسقيفة  و٤٢ ص١ج )حتقيق الشريي(و 
 .٤٧٦صالوضاعون وأحاديثهم  و١٠ ص١٠ وج١٣٣ ص٧وج
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 وهل كانت عائشة وابن عمر أبرص بالناس، وأعرف بأحواهلم من  ـ٢
 فكانا خيشيان وقوع الفتنة لو مل يعني هلم ،»صىل اهللا عليه وآله«النبي األعظم 

ًعمر واليا وراعيا؟ ً!  
أو فقل ملاذا مل يرشد اهللا نبيه ! وكيف مل يعط اهللا نبيه هذه املعرفة؟ ـ ٣
ه ليس من املصلحة تركهم يف مهب الريح، لتعصف هبم الفتنة، إىل أن

وقد يستمر إىل ! !ويبقى أثر هذا اإلمهال إىل يومنا هذا! وتتقاذفهم األهواء؟
يوم القيامة عىل شكل خالفات، ومشكالت، ومصائب، وأزمات، وسفك 

 .وما إىل ذلك.. دماء
ة التي ال ختفى  إن ما ذكرته عائشة وابن عمر هو من األمور البدهيي ـ٤

 ،وال حتتاج إىل إعامل فكر، وال جمال للغفلة عنها.. عىل أحد من الناس
 ..ليحتاج ذلك الغافل إىل التنبيه إليها

بامذا جييب ربه إذا سأله عن سبب :  إن عمر مل جيب ابنه عىل سؤال ـ٥
إال بام يوجب الطعن يف حكمة النبي، ويف سالمة ترصفه، فهو ! عمله هذا
لقاه عىل رسول اهللا أإلشكال عن نفسه من دون أن جييب عنه، وقد نقل ا

ً، ليصبح الراعي أحسن تدبريا، وأكثر حكمة من النبي »صىل اهللا عليه وآله«
 ..»صىل اهللا عليه وآله«األعظم 

  :حسب آل اخلطاب ما حتملوا منها
 حسب آل :وحني اقرتح البعض عىل عمر أن يويل ابنه عبد اهللا، قال

 .. ملوا منهااخلطاب ما حت
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 : ونقول
 :ًإننا نشري أيضا هنا إىل ما ييل

 إال إن ،زر يف شأن اخلالفةوً إن آل اخلطاب مل يتحملوا شيئا من الً:أوال
كان وزر املساعدة عىل إبعاد صاحب احلق عن حقه، بل الذي حتمل منها 

 ..وال تزر وازرة وزر أخرى: واهللا تعاىل يقول.. هو خصوص عمر منهم
ً إن عمر قد جعل تيميا آخر يف ضمن الشورى، وهو طلحة بن :ًثانيا

عبيد اهللا، فلامذا مل يقل حسب بني تيم ما حتملوا منها، بسبب تويل أيب بكر 
 !للخالفة؟
 إنه قد جعل يف ضمن الشورى رجلني من بني زهرة، مها عبد :ًثالثا

أنه أمر : الرمحان بن عوف وسعد بن أيب وقاص، وورد يف بعض النصوص
فلو توىل اخلالفة عبد الرمحان، ثم .. ن يتوىل األمر بعده باإلستعانة بسعدم

، كان ال بد لنا من أن نقول لعمر حسب بني زهرة  أو العكساستعان بسعد
 .. ما حتملوا منها

كام أن وجود قرابات بني عثامن وعبد الرمحان بن عوف، وبني عيل 
اؤالت حول هذا والزبري، سوف يوسع من نطاق التس» عليه السالم«

 ..املوضوع
ً إذا كان عمر يرى نفسه قد حتمل شيئا من األوزار بتوليه :ًرابعا

ًإن غريه سوف يتحمل شيئا من ذلك أيضا، فإنه : للخالفة، فمن الذي قال ً
ًإذا كان اهللا ورسوله قد أمرا عليا مثال بتويل هذا األمر، ثم عمل فيه بام  ً

ً يتحمل شيئا من الوزر، بل سيكون له يريض اهللا ورسوله، فإنه ليس فقط ال
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 ..أعظم الثواب واألجر
فإنه .. ًفام معنى أن يتهم غريه سلفا بأنه سوف ييسء الترصف يف واليته

 ..ال يعلم الغيب إال اهللا تبارك وتعاىل
 إذا كان اهللا تعاىل جعل ألي كان من الناس احلق يف يشء، :ًخامسا

وإن كان عمر يريد .. لوصول إىل حقهفلامذا يتدخل عمر أو غريه ملنعه من ا
منعه ألنه مل يكن له حق، فقد كان األوىل به أن يبني ذلك ويوضحه، 

، ال أن يتظاهر بالتنزه عن هذا األمر، بقيمة حرمان ح بسبب املنعويرص
غريه من حقه، أو بإهيام اآلخرين بأنه ينزه نفسه عن أمر ليس له احلق 

 .بمامرسته من األساس
 كيف :هو أنه خاف من الفضيحة التي أشار إليها بقولهوالذي نراه 

 !ًاستخلف رجال عجز عن طالق امرأته؟
وبني » عليه السالم«أو خاف من عجز ابن عمر عن مواجهة عيل 

عليها «ولكن إن كان اخلليفة من بني أمية، فإن وصوهلا إىل عيل . هاشم
 .وبني هاشم سيكون يف غاية الصعوبة» السالم

  :يا وميتاال أحتملها ح
لو وليهم » عليه السالم«ً إن عليا :وذكرت الروايات أنه حني قال عمر

، »عليه السالم«حيملهم عىل الرصاط املستقيم طالبه ابنه عبد اهللا بتوليته 
ًفاعتذر بأنه ال يتحملها حيا وميتا ً)١( .. 

                                     
=  ١١٥٤ ص٣ج) ط دار اجليل( و ٤١٩ ص٢ج) هبامش اإلصابة(اإلستيعاب ) ١(
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 :، ملا ييلوهو اعتذار غري مقبول
حيملهم عىل الرصاط » ه السالمعلي«ً إذا كان عمر يعلم بأن عليا ً:أوال
ال حيملهم عىل الرصاط،  فال حيق له أن يفسح املجال ملن ،كذلكاملستقيم 

بل يتنكب الرصاط هبم، بل ال حيق لعمر أن يطمعه هبذا األمر، وأن يسمح 
ً ألن هذا يعد تفريطا بأمر املسلمني، وتضييعا ملصاحلهم، مع له بالتفكري فيه، ً

تأهيل من يفقد يتوهم أحد أن هل وعىل كل مسلم، أن النصيحة هلم واجبة 
 !رشائط اإلمامة لتويل هذا املقام اخلطري يعد منا صحة هلم؟

مع  إنه حني جعل ولده عبد اهللا هو احلكم، وأمر بقتل من خيالفه، :ًثانيا

                                     
تاريخ مدينة دمشق  و٣٤٢ ص٣جبن سعد الى الطبقات الكربو) ترمجة عمر(= 
 ٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٣٩٩ ص٣جالكامل يف التاريخ  و٤٢٨ ص٤٢ج

 ورشح هنج ٥٥ ص٧ وفتح الباري ج١٦ ص٥وأنساب األرشاف ج ٦٣٩ص
) مطبوع مع دالئل الصدق( وهنج احلق ١٠٨ و ٢٦٠ ص١٢البالغة للمعتزيل ج

إحقاق احلق  و٢٨٧ص) ط مؤسسة دار اهلجرة( و ١١٤ و ١١٣ ص١ ق٣ج
 ٦٤ ص٣١جبحار األنوار  و٢٣ ص٣جالرصاط املستقيم  و٢٤٥ص) األصل(

النص  و٣٣٠ ص٣جوار ـات األنـالصة عبقـخ و٣٩٣ ص٣١ وج١١٥و 
تقريب املعارف  و٢٠٤ ص٤جمامة الشايف يف اإل و٣٩٧ و ٣٨٤صواإلجتهاد 

 ١٥٨صلتنكابني لسفينة النجاة و ٣٦٣صبناء املقالة الفاطمية و ٣٤٩ص
 ١٢جكنز العامل  و٤٦٨ و ٤٦٥ ص٣١ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق و

 . عن ابن سعد، واحلارث املحاسبي وأيب نعيم وغريهم٦٨٠ و ٦٧٩ص
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ًجعل ابن عوف هو احلاكم أيضا ثم . علمه بأن ولده ال حيسن طالق امرأته
 .وأمر بقتل من خالفه

قد يكون . حرص اخلالفة يف الثالثة الذين يكون فيهم ابن عوف ثم
مل ينصح املسلمني، كام أنه مل يعمل بالنص اإلهلي حتملها بعد موته، و

، ومل يفسح املجال للناس ليختاروا من جهة أخرى، وهذا حتمل والنبوي
 .هلذا األمر بصورة غري معقولة وال مربرة

سلمني بعد موته، ومن بينهم من أذهب  إنه يأمر بقتل ستة من امل:ًثالثا
» صىل اهللا عليه وآله«ًاهللا عنه الرجس وطهره تطهريا، وهو أخو رسول اهللا 

فكيف يتحمل قتل هؤالء، وال . ووصيه، بل هو نفسه بنص آية املباهلة
 !.ضافة إىل أنه يمنع من العمل بالنص؟يرتك الناس خيتارون ألنفسهم، باإل

مات وهو راض » صىل اهللا عليه وآله«ن النبي  إ:كام أنه هو نفسه يقول
 ! فهل يصح قتل من كان كذلك؟..عن هؤالء الستة، وأهنم من أهل اجلنة

  :!؟ اإلستخالف’هل ترك النيب 
 يعني ،ن استخلف، فقد استخلف من هو خري منيإ :وحول قول عمر

صىل اهللا «أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خري مني، يعني رسول اهللا 
 .)١(»يه وآلهعل

                                     
قتصاد اإل و٢٢٠ ص١٧ وج١٨٥ ص١رشح هنج البالغة للمعتزيل ج:  راجع)١(

 ٤٦صلشيخ املفيد لالكافئة و ١٥٦ ص٦جنيل األوطار  و٢٠٨صلطويس ل
=  ٣٨٦ ص٣١جوار ـار األنـبح و٥٦٦و  ٢٨٢صشريازي للكتاب األربعني و
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 :نقول
: سأل إننا بغض النظر عن صحة وسقم مضمون هذا الكالم نً:أوال

                                     
مسند  و٣٦١ و ص٣٦٠ ص٥جالغدير  و١٢٣صلطويس لالرسائل العرش و= 
 ١٢٦ ص٨ج )ط دار الفكر(صحيح البخاري  و٤٦ و ٤٣ ص١جمحد أ
السنن الكربى  و٩٥ ص٣جلحاكم لاملستدرك  و٤ ص٦جصحيح مسلم و
 ٧صيب داود مسند أ و٢٧٩ ص٢٤جعمدة القاري  و١٤٨ ص٨جلبيهقي ل
 ٣٣١ ص١٠جصحيح ابن حبان  و٤٢صمنتخب مسند عبد بن محيد و
 ٧٣٤ و ٧٢٧ ص٥جكنز العامل  و١٢٨ ص٢٢جبن عبد الرب الالتمهيد و

بن الالطبقات الكربى  و٩٨٣ ص٧جبن حزم الحكام اإل و٦٧٥ ص١٢وج
علل الدارقطني  و٣٧ ص٥جبن عدي الالكامل  و٣٥٣ و ٣٤٣ ص٣جسعد 

و  ٤٣٢ و ٤٢٥ ص٤٤ وج٤٢٨ ص٤٢جمشق تاريخ مدينة د و٧٣ ص٢ج
 ٣جعتدال ميزان اإل و٢٦٧ ص٩جسري أعالم النبالء  و٤٣٥ و ٤٣٤ و ٤٣٣
 مم وامللوكتاريخ األ و٩٢١ و ٩٢٠ ص٣جبن شبة التاريخ املدينة  و٢١٠ص
 ٢٧٠ ص٥جالبداية والنهاية  و٦٥ ص٣جالكامل يف التاريخ  و٢٩٢ ص٣ج
 ١٠٦٧ ص٤جبن هشام ال السرية النبوية و٤٧٨ ص١٤جإمتاع األسامع و
 ٤١ ص١ج )حتقيق الشريي(  و٢٨ ص١ج )حتقيق الزيني(مامة والسياسة اإلو
 ٣٠٩ ص١٢جسبل اهلدى والرشاد  و٤٩٧ ص٤جبن كثري الالسرية النبوية و
بن ميثم الالنجاة يف القيامة  و١٠٢ ص٣ وج١١٥ ص٢جمامة الشايف يف اإلو

 .٨٣صالبحراين 



  ٢٢٥                                                          ..بيعة أيب بكر ليست فلتة    :  الفصل األول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صىل اهللا «ما يصدر عن أيب بكر بمثابة ما يصدر عن النبي عمر ملاذا جعل 
الذي يصدر عن كام يستن ب ،ة التي يستن هبانعطاه صفة السأو» عليه وآله

 .و تقريرأ ، أو فعل،من قول، »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 إنه يرسل كالمه هذا إرسال املسلامت ـ ألن رشعية موقعه :ًثانيا

عىل إنكاره للنص يقوم  ما خيطط للوصول إليه ، وكذلكوحركته كلها
 فهو يريد التسويق هلذا األمر.. »عليه السالم«اإلهلي والنبوي عىل عيل 

ال بد أن ف أي من احلارضينعليه فيه عرتض ذا قال ذلك ومل ي إه، ألنبالذات
ًبأن ثمة تساملا بني الناس عىل عدم وجود هذا النص الذي مل يزل ذلك يفرس 

عيل وشيعته واهلاشميون وغريهم يلهجون به، ويواجهون به غاصبي موقع 
 ..اخلالفة

ولكن إرصار عيل وشيعته عىل التذكري بالنصوص القرآنية، واألقوال 
وخالفته، » عليه السالم«عيل واألحداث واملواقف النبوية التي تؤكد إمامة 

قد أحبط مسعى عمر هذا، ومسعى الفئة التي تسري يف خطه، وهي الفئة 
التي وإن كان الناس هيابوهنا، وخيشون بطشها، ولكن ذلك مل يمنعهم من 

صىل اهللا عليه «ا تكنه صدورهم مما رأوه وسمعوه عن النبي بكثري ممالبوح 
 ما يؤكد سائر وأهل بيته، و، وما عرفوه من خصال وفضائل عيل»وآله

 . حقهم املغتصب، وما حاق هبم من ظلم واضطهاد
عىل غمط حقه، والتجني » عليه السالم«بل كان حرص مناوئي عيل 

عليه يقابل بحرص أشد عىل تعريف الناس باحلقيقة، ورد الباطل واملزيف 
 . رغم املخاطر اجلسام التي تكتنف ذلك..عىل من أراده وتعمده
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  :الفصل الثاين
 

لو كان سامل حيا..  
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  :لو كان سامل حيا لوليته
لوليته، ًحيا لو كان سامل موىل أيب حذيفة :  قول عمر:والالفت هنا

 :  ما ييلفالحظ
أن النبي : قد شهد عمر يوم السقيفة، وبعد ذلك«:  قال اجلاحظً:أوال

لو كان «: ، ثم قال يف شكايته»األئمة من قريش«: قال» اهللا عليه وآلهصىل «
، حني أظهر الشك يف استحقاق كل واحد من » شكهًسامل حيا ما ختاجلني في

وسامل عبد المرأة من األنصار، وهي أعتقته،  ـ الستة الذين جعلهم شورى
بني قوله،  إنسان بلنكر، وال قاينكر ذلك من قوله م ثم مل  ـوحازت مرياثه
 .وال تعجب منه

ًوإنام يكون ترك النكري عىل من ال رغبة وال رهبة عنده دليال عىل صدق 
 .قوله، وصواب عمله

فأما ترك النكري عىل من يملك الضعة والرفعة، واألمر والنهي، 
والقتل واإلستحياء، واحلبس واإلطالق، فليس بحجة تشفي، وال داللة 

 ..)١(»انتهى كالم اجلاحظ. تيضء

                                     
 =  ٢٦٥ ص١٦ جللمعتزيلة ـ هنج البالغرشح و٢٣١ و ٢٣٠ ص٧ر جـديـالغ) ١(
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 لسامل الذي مل قد يكون السبب يف هذا الوفاء من عمر بن اخلطاب: ًثانيا
ًيكن بني الصحابة هبذه املثابة هو أن ساملا شاركهم يف تشييد خالفة أيب بكر، 

 .)١(»عليها السالم«وكان معهم يف هجومهم عىل بيت الزهراء 
 األئمة  إن عمر وأبا بكر قد احتجا عىل األنصار يف السقيفة بأن:ًثالثا

من قريش، فكيف يأسف هنا عىل غياب سامل الذي كان من املوايل، ال من 
  !؟ًالعرب، فضال عن أن يكون من قريش

 . )٢(خر، أو من كرمدط أنه كان من اص:فقد ذكروا

                                     
سفينة  و٨٦ ص٤جمامة الشايف يف اإلو ٨٢٥صلتربيزي لاللمعة البيضاء و= 

بحار األنوار  و١٥٤ و ١٥٣ ص٣وتلخيص الشايف ج ١٧٩صلتنكابني لالنجاة 
 .٣٧٨ ص٢٩ج

 ١ج) ط دار النعامن( و ٢١٣ ـ ٢٠٩ و ٢٠٣ ـ ١٨٦ص ١اإلحتجاج ج: راجع) ١(
) ط أخرى( و ٥٨٩ ـ ٥٨٦ ص٢ وكتاب سليم ج١١٠ـ  ١٠٨ و ١٠٥ ـ ٩٧ص
 ٥جغاية املرام  و٢٦٨ و ٢٦٢ ص٢٨جبحار األنوار  و١٥٠ ـ ١٤٨ص
 ٢٨٦صاألنوار العلوية و ٤٨٢نفس الرمحن يف فضائل سلامن ص و٣١٧ص

 .١٠٩صبيت األحزان و ٩٧صجممع النورين و
 ٦ ج ورشح النهج للمعتزيل٣٨٠واملسرتشد ص ١١٥ص األرسار الفاطمية: راجعو

 وتاريخ اخلميس ١٦٤ص ١ج والرياض النرضة ٥٧٨صاملوفقيات  عن ١٩ص
 .١٨٨ص ١ج 

 .  راجع املصادر املتقدمة)٢(



  ٢٣١                                                                   ..لو كان سامل حياً   :  الفصل الثاين 
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 .)١( إن اإلمجاع قد انعقد عىل عدم جواز عقد اإلمامة ملثله:وقالوا
أو من عامر بن ، »المعليه الس« هل كان سامل أفضل من عيل :ًرابعا

 !.  أو من غري هؤالء من كبار الصحابة؟، أو من أيب ذر،يارس، أو من سلامن
 لو كان سامل :فكيف يطعن يف صالحية الستة، ويشكك فيها، ثم يقول

 !ك؟ًحيا ما خاجلني فيه الش
 بأنه إنام قال ذلك عن : قد اعتذر أبو عمر بن عبد الرب عن عمر:ًخامسا

 .)٢(ه ورأي أدى إليه نظراجتهاد كان منه،
ولكن ما قيمة هذا اإلجتهاد مع احتجاجهم عىل األنصار يف يوم 

يصح  وهل . األئمة من قريش:»صىل اهللا عليه وآله«السقيفة بقول النبي 
 !اإلجتهاد يف مقابل النص؟

ً إن احلب هللا سبحانه وتعاىل بمجرده ال جيعل ساملا صاحلا :ًسادسا ً
ًفضال عن كونه جمرد ادعاء ال يؤيده آية وال . فةلإلمامة والقيادة واخلال

                                     
 لسيدلالفصول املهمة  و.٤٤٢ و ٤٤١ ص١٢ رشح صحيح مسلم للنووي ج)١(

رصح بانعقاد : وقال يف هامشه ٣٩١صالنص واإلجتهاد  و٩٥صرشف الدين 
 كالفاضل النووي يف أول ، واحد من األعالم وفتوى عىل ذلك غريًاإلمجاع نصا

، وأبو الثناء والقايض اإلجيي يف املواقف. كتاب اإلمامة من رشح صحيح مسلم
 .١٤٠ص ٧ وراجع الغدير ج٤٧٠ األنظار صيف مطالع

 ٢ج) ط دار اجليل(  و٥٦١ ص٢ج) هبامش اإلصابة(اإلستيعاب :  راجع)٢(
  .٢٤٥ ص١٦ج القاري عمدة، و)ترمجة سامل موىل أيب حذيفة (٥٦٧ص
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 .رواية وال دراية
وأين كان احلب الشديد هللا لدى سامل يف خيرب بعد أن اهنزم الشيخان 

صىل اهللا «وملاذا مل ينتدبه النبي ! ًورجعا بالناس، وكان جيبن بعضهم بعضا؟
ًألعطني الراية غدا رجال حيب اهللا ورس: الذي قال» عليه وآله وله وحيبه اهللا ً

ًفأعطاها عليا ومل . ورسوله كرار غري فرار، ال يرجع حتى يفتح اهللا عليه
 .ًيعطها ساملا وال غريه

فإن كانا ! ًوهل كان سامل ـ عند هؤالء ـ أشد حبا له من أيب بكر وعمر؟
 !ًأشد حبا هللا ولرسوله من سامل فلامذا اهنزما؟

الف سامل، ومل تكن ً كيف صار هذا احلديث مربرا الستخ:ًسابعا
كافية » عليه السالم«اآليات القرآنية واألحاديث الكثرية يف عيل 

ُإنام وليكم اهللاُ ورسوله والذين آمنوا { :ومنها قوله تعاىل! الستخالفه؟ َ ُ َ ُ َُّ َ َ ُ َ َِ َِّ ُ ُ ََّ ِ
َالذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون َ ْ َُ ُ َ َ َّ َِ ِ َِ ْ ُ ُ َُ َ ََّ ُ َ َّ{)١(. 

من كنت مواله فعيل مواله، اللهم  «:»صىل اهللا عليه وآله«بي وقول الن
، ثم »..، واخذل من خذلهوال من وااله، وعاد من عاداه، وانرص من نرصه

 .أخذ البيعة له يف يوم الغدير
ًوملاذا مل يتذكر عمر حديثا واحدا قاله النبي  يف » صىل اهللا عليه وآله«ً

ني آالف األحاديث التي سمعها منه من ب» عليه السالم«عيل أمري املؤمنني 
 !فيه؟» صىل اهللا عليه وآله«

                                     
 . من سورة املائدة٥٥ اآلية )١(
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ًوكيف مل يرض باستخالف ابنه عبد اهللا متعلال بأنه مل حيسن طالق 
زوجته، وريض بأن يكون هو خليفة للمسلمني وقبله أبو بكر، مع أنه مل 
يستطع اإلجابة أو أخطأ يف اإلجابة عىل عرشات املسائل التي واجهته أو 

 .سلفهواجهت 
  :لوليته، وليداللو أدركت خالد بن 

مع .. ًوأغرب من ذلك كله، متنيه أن يكون خالد حيا لكي يستخلفه
ًأن رأي عمر يف خالد كان ـ كام يبدو للوهلة األوىل ـ سيئا للغاية، : أننا نعلم

وقد طلب من أيب بكر أن يقتله باملك بن نويرة، وزناه بامرأة مالك بعد قتله 
وقد عزله بعد . ه رأسه إثفية للقدر الذي يطبخ فيه الطعاممبارشة، وجعل

 .موت أيب بكر عن إمارة اجلند يف الشام
فإن !! وما هذا التعظيم والتفخيم له!! فام هذه املحبة الطارئة منه خلالد

ًصح ما يدعيه بعضهم، من أن ما أظهره عمر يف حق خالد مل يكن حقيقيا، 
ويستشهد عىل .. »عليه السالم«ًغضه عليا بل كان حيبه من األعامق بمقدار ب

، فإنه مل يرف له جفن حني »عليها السالم«ذلك بام فعله عمر بالزهراء 
هاجم بيتها، فتلك مصيبة، ولكن املصيبة ستكون أعظم إن كان قد استفاق 

 ..ًعىل أن خالدا هو سيف اهللا، وذلك يؤهله للخالفة
الصحيح من :  كتابنافراجع. فقد أثبتنا أن هذا احلديث غري صحيح

 ..»صىل اهللا عليه وآله«سرية النبي األعظم 
العلم، والعصمة، :  أن لإلمامة رشائط أخرى، ومنها:يضاف إىل ذلك

وأهم تلك الرشائط غري متوفرة يف .. أو العدالة عىل األقل، وغري ذلك
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 .خالد، وال يف معاذ، وال يف أيب عبيدة، وال يف سامل
 أمر أخذ من كالم أيب بكر يف دفاعه عنه عىل أن كون خالد سيف اهللا

، ثم نسبوا ذلك إىل »ًما كنت ألغمد سيفا سله اهللا عىل أعدائه«: حني قال
فأصبحنا مثل أشعب .. ، كام يفعله عمر هنا»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

اذهبوا إىل بيت فالن، فإن فيه : الذي أراد أن يدفع الصبيان، فقال هلم
. بزعم أن من املمكن أن يصدق هذا الكالم. هبوا عنه حلقهموليمة، فلام ذ

أن هذا قرب ويل : أو كالذي دفن هو ورفيقه العصا، وصارا يدعيان للناس
وصاروا حيلفون للناس بأيب عصا وجيمعون األموال عن . اسمه أبو عصا

هذا الطريق، ثم اختلفا عىل األموال فصار أحدمها حيلف بحق أيب عصا أن 
 !أمل ندفنه أنا وأنت؟: فبهت رفيقه، وقال له.. األمر كذا

  : الذين حتسر عمر على فقدانهم
فقد حترس عمر حني تدبريه أمر الشورى عىل فقدان أشخاص .. وبعد

 :ًحدا منهم، وهمابأعياهنم، لو أهنم حرضوه لوىل و
 خالد بن الوليد ـ ١
  أبو عبيدة ـ٢
  معاذ بن جبل ـ٣
  سامل موىل أيب حذيفة ـ٤
 :لونقو
ً أن رشائط اإلمامة عند عمر ختتلف كثريا عن رشائطها احلقيقية، :يبدو لنا

 :ويدل عىل ذلك أمران



  ٢٣٥                                                                   ..لو كان سامل حياً   :  الفصل الثاين 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . السرية التي جرى عليها هو وأبو بكر يف هذا األمر ـ١
 . مواصفات الذين حترس عمر عىل فقداهنم حني حرضه املوت ـ٢

 .وأية نظرة عابرة تكفي إليضاح ذلك
 :وللبيان نقول

، »عليه السالم«ًء مجيعا كانوا يف عداد املناوئني لعيل  إن هؤال ـ١
ًواملشيدين حلكومة الذين عدوا عىل حقه، فأخذوه منه جربا وقهرا، وكلهم  ً

ويف .. ويف رضهبا» عليها السالم«شاركوا حتى يف اهلجوم عىل بيت الزهراء 
 .»عليهم السالم«كثري من املصائب والنوائب التي نزلت بأهل البيت 

يطالب برمجه أو بقتله، ألنه عمر إن بعض هؤالء وهو خالد كان   ـ٢
ًقتل امرأ مسلام هو مالك بن نويرة، وزنى بامرأته يف نفس الوقت؟ ً! 

ًة غدرا مذيج، وعدم مباالته قد جتلت بام فعله ببني ة خالدكام أن قسو
 فعله جتىل ذلك فياممن فعله، ثم » صىل اهللا عليه وآله«حتى تربأ رسول اهللا 

 .بأهل مكة يوم الفتح وغري ذلك
ً أصبح يراه صاحلا إلمامة املسلمني، ويريد أن يأمتنه عىل  عمرفام بال

 !؟دمائهم وأعراضهم ودينهم
ًن ساملا موىل أيب حذيفة مل يكن من قريش، بل كان عبدا أ: تقدم  ـ٣ ً

فأين رشط القرشية .. المرأة من األنصار، وقد أعتقته، وحازت مرياثه
صىل اهللا «بأيب بكر إىل اخلالفة، حيث استدل بقول رسول اهللا الذي جاء 
 !؟األئمة من قريش، أو نحو ذلك: »عليه وآله
 إن كالم عمر يدل عىل أنه كان يرى مجيع هؤالء أفضل من أمري  ـ٤
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هو بل  ومن مجيع أركان الشورى، ،لإلمامة واخلالفةمنه  وأصلح ،املؤمنني
 .سلمني أهنم أفضل وأصلح من مجيع امل:يرى

صىل اهللا عليه «ونحن مل نجد هلم ما يشري إىل هذا املقام لدى رسول اهللا 
، وال ظهر من سريهتم ما يؤهلهم ملا هو أدنى بكثري من مقام اخلالفة »وآله

 .واإلمامة
صىل اهللا «حني واله أول من أجتر يف مال اهللا، هو  إن معاذ بن جبل  ـ٥

صىل « أصاب، فلام قبض النبي فمكث حتىعىل بعض البالد، » عليه وآله
أرسل إىل هذا الرجل فدع له ما : قدم، فقال عمر أليب بكر» اهللا عليه وآله

 .يعيشه، وخذ سائره منه
 منه ًاخذأ، ولست »صىل اهللا عليه وآله« إنام بعثه النبي :فقال أبو بكر
 .)١(ًشيئا إال أن يعطيني

 ودمائهم فمن يتجر يف مال اهللا، كيف يؤمن عىل أموال الناس،
 !؟وأعراضهم

 ..ً أيضاثم إن هذا املوقف من أيب بكر غري مفهوم
                                     

 ١٤٠٤ ص٣ج )ط دار اجليل(ستيعاب اإلو ٢٦٨ ص٨جلصنعاين لاملصنف  )١(
) ١٤٢٢ سنة مركز النرش اإلسالميط ( و ١٢ و ١١ ص٩وقاموس الرجال ج

بن عبد الرب الالتمهيد  و٩٥ ص٣جخالصة عبقات األنوار  عنه، و٩٨ ص١٠ج
تاريخ مدينة  و٥٩١ ص٥جكنز العامل و١٩٨ ص٦جنصب الراية و ٨ ص٢ج

 .٤٣٠ ص٥٨جدمشق 
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صىل اهللا عليه «مل يبعثه النبي  «:»رمحه اهللا«وقد قال العالمة التسرتي 
 .)١(»ألكل مال اهللا، وال أجازه يف التجارة به» وآله

 : غري أننا نقول
ة التي  الذي يتوافق مع السياسـ ال موقف عمر ـ هوإن موقف أيب بكر 

، فإن تأييد معاذ حلكومة »صىل اهللا عليه وآله«اتبعها احلكام بعد رسول اهللا 
ما يقال، و» عليها السالم«أيب بكر، ومشاركته يف اهلجوم عىل بيت فاطمة 

دخوله معهم يف الصحيفة التي تعاقدوا فيها عىل رصف األمر عن عيل من 
 ..، إن ذلك مل يكن من دون ثمن»عليه السالم«

 جيد أن الكثريين ربامأن أبا بكر طالبه بأموال اهللا التي عنده، فولو 
سوف يتخوفون من سياسة أيب بكر، وقد يصبحون يف موقع املعارضة له، 

 ..، فيتقوى هبم»عليه السالم«وربام يصريون إىل عيل 
 ،تركوا أليب سفيان أموال اهللا التي جاء هبا أهنم :هذا وقد ذكر التاريخ

، وال سيام بعد أن فكان هلم ذلك. ا بذلك سكوته عنهمكرشوة له ليشرتو
 .)٢(ًبنه أيضاولوا ا

 :إشكال وجوابه
 أنه إذا كان :ًغري أن يف الرواية املتقدمة إشكاال حيتاج إىل جواب، وهو

                                     
 . ٩٩ ص١٠ج) ١٤٢٢ سنة مركز النرش اإلسالميط ( و ١٢ ص٩قاموس الرجال ج) ١(
 عنه، ٣٩ ص٢ودالئل الصدق ج ٤٤٩ ص٢جاألمم وامللوك تاريخ : راجع) ٢(

 .٢٩١ ص٦ وج٤٣٠ و ٨٢ ص١أعيان الشيعة جو
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عليها «نه شارك يف اهلجوم عىل بيت فاطمة إ : فكيف يقال،معاذ يف اليمن
 !؟»السالم

 : ونجيب
ًح بأن معاذا قدم املدينة بعد أن قبض النبي بأن الرواية نفسها ترص

أو بساعة،  فلعله قدمها بعد ذلك مبارشة ولو بعده .»صىل اهللا عليه وآله«
، بل الذي قد تكرر» عليها السالم« فإن اهلجوم عىل بيت الزهراء .بيوم

ًيظهر هو أهنم هامجوا ذلك البيت بعد استشهاد الزهراء واستخرجوا عليا 
: نايف كتابالروايات  وقد ذكرنا ..لبيعة، ومسحوا عىل يدهل» عليه السالم«

 ..، فراجع»عليها السالم«مأساة الزهراء 
  : حتسر عمر على سامل ومعاذ وأيب عبيدة

َّوقد حترس عمر عىل عدم وجود معاذ بن جبل، وسامل، وأيب عبيدة، عىل 
 أهليتهم ولكنه علل.. اعتبار ان هؤالء هم املؤهلون ـ بنظره ـ ملقام اخلالفة

 ..هذه بام ال يصلح إلثباهتا
 . فقد علل أهلية معاذ بام كان يملكه معاذ من العلم ـ١

 :غري أننا نقول
إن العلم وحده ال يكفي للقيام بشأن اخلالفة، بل حيتاج إىل التقوى 

ًوحيتاج أيضا إىل .. والورع، بل إىل العصمة عن اخلطأ والسهو والنسيان
 امللكات النفسانية، واملزايا األخالقية الفاضلة، وإىل التوازن يف.. الشجاعة

ًومل يكن معاذ معروفا بذلك . وغري ذلك من أمور ذكرت يف اآليات والروايات
 ..ًكله، حتى ما يرتبط بالورع والتقوى، فإن معاذا قد اجتر يف مال اهللا كام قلنا
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علم وأين .. ًكام أن معاذا مل يكن لديه ذلك العلم الذي يميزه عن غريه
وال يصح قياس أحد بعيل بن أيب طالب ! معاذ من علم سلامن، ونظرائه؟

 .  والفضائل األخالقية وسواها،يف العلم ويف سائر الكامالت النفسانية
، »عليهم السالم«ًكام أن معاذا قد شارك يف انتهاك حرمة أهل البيت 

 لرضاها، التي يرىض اهللا» عليها السالم«واهلجوم عىل بيتهم، وفيه الزهراء 
 .ويغضب لغضبها

كذلك احلال بالنسبة لسامل، فإن ما يدعي من حبه هللا تعاىل ال  ـ ٢
 .»عليها السالم«يتالءم مع مشاركته يف اهلجوم عىل بيت الزهراء 

ًولو سلمنا جدال بصحة ما يذكره عمر عنه يف ذلك، فهو ال يكفي 
 .إلثبات أهليته هلذا املقام

ًكان أشد حبا هللا ورسوله من مجيع » السالمعليه «ًوال شك يف أن عليا 
بذلك يف غزوة » صىل اهللا عليه وآله«وقد شهد له النبي .. أهل األرض

 ..خيرب، وشهد له به القرآن يف سورة هل أتى ويف آيات أخرى
ًعىل أن ساملا كان من املوايل، الذين حرمهم عمر من أبسط احلقوق، 

 !فكيف يريد أن يويل موىل مقام اخلالفة؟
 وقد .ًأما أهلية أيب عبيدة فال يمكن أن تثبت ملجرد كونه أمينا ـ ٣

ة له، ويف أمور أخرى ترتبط هبذا املوضوع يف نماناقشنا يف أصل ثبوت األ
 .. موضع آخر من هذا الكتاب

:  أن عثامن يقول ألهل الشورى عن عبد الرمحان بن عوف:وسيأيت
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 .)١(أمني يف األرض أمني يف السامء
  !: ملاذا؟احلسرات

 :ونحن ال نريد أن نطلق العنان للظنون واألوهام، ولكننا نقول
إن عمر كان بصدد التمهيد للشورى، والتأسيس لنظام يريد له أن 

فهو يف الوقت الذي يمنع من قيام . يستمر فيام يرتبط بمواصفات اخللفاء
، حيث عىل غرار ما جرى يف السقيفة» عليه السالم«أمثال عامر بالبيعة لعيل 

إن بيعة عمر وأيب عبيدة وبرش بن سعد أليب بكر قد مهدت لفرضها كأمر 
 يلغي رشط إنه يف موازاة ذلك.. واقع، ويأمر بقتل من يبادر إىل أمر كهذا

القرشية، بذكره إلمكان تويل املوايل هلذا األمر، فام بالك باشرتاط كونه 
 !؟»عليهم السالم«ًهاشميا، أو من أهل البيت 

حني .. مهد األمر إلسقاط رشط العصمة بل رشط العدالةثم هو ي
..  قاتل مالك بن نويرة، ومرتكب اجلرائم واملخالفات املختلفةًايرشح خالد

 .حتى لو كان مثل معاوية ويزيد
                                     

 ٢٩٥ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٣١ ص٤ ج تاريخ األمم وامللوك)١(
 ٩٢٧ ص٣جبن شبة التاريخ املدينة  و٣٤٣ ص٣جخالصة عبقات األنوار و

 ٣جلحاكم لاملستدرك  و٢٨٠ ص١ج) ط دار الفكر(وهتذيب األسامء واللغات 
الطبقات  و٧١٦ ص٥جكنز العامل  و٨٤٦ ص٢جستيعاب اإل و٣١٠ص

الوايف  و٨٧ ص١جسري أعالم النبالء  و١٣٤ ص٣جبن سعد الالكربى 
  .٢٢٦ ص٤ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٢٦ ص١٨جبالوفيات 
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عليه « أن أمثال خالد وسامل أوىل باخلالفة حتى من عيل :كام أنه يقرر
 ..املنصوص عليه من اهللا ورسوله» السالم

  : املبشرة، حديث ال يصحالعشرة
 عليكم بالرهط الذين قال هلم رسول :وقد قال عمر، حني قرر الشورى

ٍإهنم من أهل اجلنة، ومات وهو راض عن هذه الستة : »صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
 .)١(..عيل وعثامن إلخ: من قريش
 :ونقول

حديث العرشة «: يف هذا الكالم إشارة إىل احلديث املعروف باسم
صىل اهللا « أن النبي :رووا عن عبد الرمحان بن عوف؛ فقد »رشة باجلنةاملب

 :قال» عليه وآله
أبو بكر يف اجلنة، وعمر يف اجلنة، وعيل يف اجلنة، وعثامن يف اجلنة، 
وطلحة يف اجلنة، والزبري يف اجلنة، وعبد الرمحان بن عوف يف اجلنة، وسعد 

ة، وأبو عبيدة ابن اجلراح يف بن أيب وقاص يف اجلنة، وسعيد بن زيد يف اجلن
 .)٢(اجلنة

                                     
ط ( و ٢٢٨ و ٢٢٧ ص٤ وتاريخ األمم وامللوك ج٣٨٦ ص٣١ بحار األنوار ج)١(

:  وراجع٦٦و  ٦٥ ص٣جالكامل يف التاريخ  و٢٩٣ ص٣ج) مؤسسة األعلمي
 ٣جخالصة عبقات األنوار  و١٩١ و ١٩٠ ص١رشح هنج البالغة للمعتزيل ج

 .٣٦٠ ص٥جالغدير  و٣٣٩ص
=  ومصابيح ٦٠٥ ص٥ذي جـامع الصحيح للرتمـ واجل١٩٣ ص١د جـمسند أمح) ٢(
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صىل اهللا «النبي :  أن العرشة الذين يف اجلنة، هم:وعن سعيد بن زيد
، وأبو بكر، وعمر، وعثامن، وعيل، وسعد بن مالك، وطلحة، »عليه وآله

 .)١(الرمحان بن عوف، وسعيد بن زيد والزبري، وعبد

                                     
 ١جسنن ابن ماجة  و١١٨ ص١٠جالغدير :  وراجع١٧٩ ص٤ السنة للبغوي ج=

اآلحاد  و٢٨صلنسائي لفضائل الصحابة  و٣١١ ص٥جسنن الرتمذي  و٤٨ص
 ٢يعىل ج ند أيبمس و٥٦ ص٥جلنسائي لالسنن الكربى  و١٨٢ ص١جواملثاين 

 ١جلسيوطي لاجلامع الصغري  و٤٦٣ ص١٥جصحيح ابن حبان و١٤٧ص
تاريخ مدينة  و٢٠٧ ص٤تفسري البغوي ج و٣٢ ص١جكشف اخلفاء  و١٦ص

 و ٢١٣ ص٣ وج٣٠٧ ص٢أسد الغابة ج و٤٦٦ ص٢٥ وج٧٨ ص٢١جدمشق 
سري أعالم  و٣٢٥ ص٩جهتذيب الكامل  و١٠٣ ص٢جذيل تاريخ بغداد  و٢١٤

 .٢٤٠ و ٢٣٩ ص١١جسبل اهلدى والرشاد  و٥٣٩ ص١٠جالنبالء 
 ١ والرياض النرضة ج٣٠٣ ص٣ وتيسري الوصول ج٢١١ ص٤ سنن أيب داود ج)١(

مدينة  و١١٥ و ١١٤صكفاية األثر  و٦٠٩ ص٥ واجلامع الصحيح ج٣٠ص
سنن أيب  و٤٧ ص١جسنن ابن ماجة :  وراجع٣٨٩ و ٣٨٨ ص٢جاملعاجز 

 ٣٤ و ٣٣ و ٣١ و ٢٨صلنسائي لفضائل الصحابة  و٤٠١ ص٢جداود 
 ٤٧٥ و ٤٧٤ ص٧جبن أيب شيبة الاملصنف  و٤٤٠ ص٣جلحاكم لاملستدرك و
لنسائي لالسنن الكربى  و٦٠٦ و ٦٠٥صبن أيب عاصم اعمرو لكتاب السنة و
املعجم  و٤٥٤ ص١٥جصحيح ابن حبان  و٦٢ و ٦٠ و ٥٨ و ٥٦ ص٥ج

= املعجم  و١٤٧ ص٨ وج١٨٢ ص٧ وج٣٣٩ ص٤ وج٢٦٧ ص١جاألوسط 
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عتقادية، قال أمحد بن بل لقد عدوا القول ببشارة العرشة من األمور اإل
  :ن مرسهدد بحنبل يف كتابه اىل مسد

 أبو بكر، وعمر، وعثامن، وعيل، :وأن نشهد للعرشة أهنم يف اجلنة«
وطلحة، والزبري، وسعد، وسعيد، وعبد الرمحان، وأبو عبيدة، فمن شهد له 

 : تى أن تقولأباجلنة شهدنا له باجلنة، وال يت» صىل اهللا عليه وآله«النبي 
صىل «ال العرشة الذين شهد هلم النبي إن يف اجلنة، وفالن يف النار، فال

 .)١(»باجلنة» اهللا عليه وآله
 :ونقول
 هم عبد الرمحان بن عوف، تني الرواياتني أن رواة ه: يالحظً:أوال

قد ذكرا يف مجلة املبرشين باجلنة، وهذا يثري الشبهة يف ، ومها وسعيد بن زيد
 .ة الراوي جر النار إىل قرصهمن حيث إرادصحة الرواية، 

                                     
اللمع يف أسباب  و٩٨٨ ص٣جستيعاب اإل و١٥٣ ص١جلطرباين لري الكب= 

الطبقات الكربى  و٢٥٠  و ٢٤٨ ص١٣جكنز العامل  و٨٩صورود احلديث 
 ٣٢٨ ص٢٠ وج٣٨٩ ص١٨جتاريخ مدينة دمشق  و٣٨٣ ص٣جبن سعد ال

 ٢٧٥ ص٣٥ج و٤٦٧ و ٨٩ ص٢٥ وج٧٧ و ٧٦ و ٧٢ و ٧٠ ص٢١وج
 ١ج أعالم النبالء سري و٢٩ ص٤ وج٣٧٧ و ٣١٤ ص٣جأسد الغابة و

 .٢٤٠ ص١١جسبل اهلدى والرشاد  و٦٣٦ ص٣ وج١٠٣ص
املدخل إىل مذهب :  وراجع.١١٨ عن جالء العينيني ص١٢٢ ص١٠ الغدير ج)١(

 .١٣ ص١اإلمام أمحد البن بدران ج
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ً أن أحدا من غريهم مل يرو هذه الرواية باستثناء رواية عن :مع مالحظة
 .ال سند هلا ، وسنرى أنهستأيتأيب ذر، و

ويرتك كل ما .. فكيف يصح جعل رواية كهذه من األمور اإلعتقادية
 !.عداها مما هو متواتر أو يكاد؟

، فإحدامها املتقدمتني يف األسامء هناك اختالف بني الروايتني :ًثانيا
صىل اهللا عليه « األخرى، وإحدامها جتعل النبي هتذكر أبا عبيدة، وال تذكر

 .أحد العرشة، وليس ذلك يف الرواية األخرى» وآله
 إن رواية ابن عوف هي عن عبد الرمحان بن محيد، عن أبيه، عن ابن ً:ثالثا

 )١(١٠٥ًن محيدا تويف سنةعوف، وال يمكن أن يروي محيد عن ابن عوف، أل
 وهي سنة وفاة ابن عوف بالذات، ولذلك ٣٢ سنة، أي أنه ولد سنة٧٣عن

 .)٢(ًرواية محيد عن عمر وعثامن منقطعة قطعا: قال ابن حجر العسقالين
ًحسب رواياهتم أناسا » صىل اهللا عليه وآله« لقد برش النبي :ًرابعا

 .كثريين باجلنة
 .)٣(»رمحها اهللا« أم أيمن :ومنهم

                                     
كام اختاره أمحد، والفالس، واحلريب، : ١٢٣ ص١٠ قال يف هامش كتاب الغدير ج)١(

  .وابن سفيان، وابن معني) ٤٢٢يف طبقاته ص(وابن أيب عاصم، وابن خياط 
بن الكتاب السنة :  عنه، وراجع١٢٢ ص١٠ والغدير ج٤٠ ص٣هتذيب التهذيب ج) ٢(

 .١٥٥ ص٥ وج١٤ ص١جبن سعد الالطبقات الكربى و. ٥٢٩صأيب عاصم 
=  ٢ج لسيوطي لاجلامع الصغري و ٢٢٤ ص٨جبن سعد الالطبقات الكربى : راجع) ٣(
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 . معروف ومشهور)١(وحديث احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة
 جدمها يف اجلنة، وأبومها : احلسن واحلسني:»صىل اهللا عليه وآله«وعنه 

يف اجلنة، وأمهام يف اجلنة، وعمهام يف اجلنة، وعمتهام يف اجلنة، وخاالهتام يف 
 .)٢(اجلنة، ومها يف اجلنة، ومن أحبهام يف اجلنة

                                     
 سري و٣٠٣ ص٤جتاريخ مدينة دمشق  و١٤٦ ص١٢جل كنز العامو ٦١٠ص= 

 ٨٥ ص١السرية احللبية ج و٣٥٩ ص٨جاإلصابة  و٢٢٤ ص٢جأعالم النبالء 
 والفتح الكبري ٤٠ ص٧ وجامع املسانيد واملراسيل ج١٠٢ ص٢ينابيع املودة جو

لشيخ املفيد لحديث نحن معارش األنبياء  و١٩٧ ص٣ج) ط دار الفكر(للسيوطي 
 ١١٣ ص١جاخلرائج واجلرائح  و١٢١ ص١جلطربيس لحتجاج اإل و٢٨ص

 ١١٦ ص٢٩ وج٣٧٩ ص١٧جبحار األنوار  و٢٤٩صبن طاووس الالطرائف و
فيض القدير  و١١٦ ص٢٥ججامع أحاديث الشيعة  و٣٥٢ ص٣٠ وج١٢٨و 
مستدركات و١٨٦ ص٤جنور الثقلني  و١٥٥ ص٢جتفسري القمي  و١٩٦ ص٦ج

 .١٩٣ ص١٢جسرتي لتلقاموس الرجال  و٥٥٠ ص٨جعلم رجال احلديث 
 . إنه متفق عىل صحته:  وقال١٩١ الصواعق املحرقة ص)١(
 ٢٩٨ ص٦ واملعجم األوسط للطرباين ج٦٦ و ٤٠ ـ ٣٥ ص٣ املعجم الكبري ج)٢(

بن ال »عليه السالم«ترمجة اإلمام احلسن و ٢٢٩ ص١٣جتاريخ مدينة دمشق و
 ٣٠٣ و ٣٠٢ ص٤٣جبحار األنوار و ٣٩٠صهنج احلق و ١٢١صعساكر 

رشح إحقاق احلق  و١٨٤ ص٩ججممع الزوائد  و١٢١ ص١٠جلغدير او
 .٣١٥ ص٢٦ وج١٨٧ و ١٨٥ ص٩ج )امللحقات(
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: يف حديث» عليه السالم«قال لعيل » صىل اهللا عليه وآله«نه  أ:وروي
ًين وأنت واحلسن واحلسني، وفاطمة، وعقيال، وجعفر يف اجلنة عىل رسر إو

 .)١(متقابلني، أنت معي وشيعتك يف اجلنة
 .ً أيضا)٢(ًعامرا باجلنة» صىل اهللا عليه وآله«وقد برش النبي 

عيل بن أيب : شتاق إىل أربعة إن اجلنة ت:»صىل اهللا عليه وآله«وعنه 
 .طالب، وعامر بن يارس، وسلامن الفاريس، واملقداد

                                     
املعجم  و١٧٣ ص٩ وجممع الزوائد ج١٢١ ص١٠ وج٣٢٢ ص٢جالغدير  )١(

بن مردويه األصفهاين المناقب عيل بن أيب طالب  و٣٤٣ ص٧جاألوسط 
 ٦٤٠ ص٣٠ وج١٣٠ ص٢٥ وج١٦ ص٧جرشح إحقاق احلق  و٢٧١ص
 .٢٦٣ ص٣٣وج

 ٢٠وج ٢٥٥ ص١٣ج للمعتزيلرشح هنج البالغة و ١٥٨٩ ص٤جستيعاب اإل )٢(
الدرجات الرفيعة  و٥٢٩ ص١٣وج ٧٢٨ ص١١جكنز العامل  و٣٦ص
أسد  و٢٨١ ص١٢وج ٦ ص١١جلتسرتي لقاموس الرجال  و٢٦٠و  ٢٥٦ص

 ٢١٦ ص٢١جهتذيب الكامل  و٤٨١ و ٩٨ ص٥وج ٤٤ ص٤جالغابة 
 ٩جالغدير  و١٩٠ ص٨ وج٥٠٠ ص٦ج و٤٧٣و  ٢٢٦ ص٤جاإلصابة و

 ١٢ وج١٩٧ ص١جعمدة القاري  و٣٨٣ ص٣جلحاكم لاملستدرك  و٢٠ص
 اجلوهرة يف نسب اإلمام عيل و٣٠٣صبغية الباحث  و١٧٩ ص١٦ وج٢٩ص

 ٦٧ ص٢جالكامل يف التاريخ  و٣١٢ و ٢٩صلجاحظ لالعثامنية  و٩٨صوآله 
 .٧٦ ص٣جالبداية والنهاية و
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 .)١( وعامر، وبالل،ٍّ إىل عيل: اشتاقت اجلنة إىل ثالثة:ويف نص آخر
جعفر بن أيب طالب يف اجلنة له جناحان يطري هبام حيث كام أن و

 .)٢(شاء

                                     
 ١٢ وج٧٢١ ص١١ وكنز العامل ج١٢٠ ص١٠ج و٢٦ ص٩الغدير ج: راجع) ١(

 وتاريخ ١٣٧ ص١ واملستطرف ج٢١٥ ص١٨ وخمترص تاريخ دمشق ج٥٣٩ص
 ٥٩٤ ص٢جرشح األخبار  و٦٢٦ ص١٢ وج٤٥١ ص١٠مدينة دمشق ج

سري أعالم  و٣٠٧ ص٣٣جهتذيب الكامل  و١٣٧ ص٣جلحاكم لاملستدرك و
حلق رشح إحقاق ا و١٧٤ ص١٠جالوايف بالوفيات  و٣٥٤ ص١جالنبالء 

 .٣١٨ ص٣٠ وج٣٢ ص٢٣ وج٥٣٦ و ٥٣٤ ص١٦ ج)امللحقات(
كنز  و٨٨ و ٨٦ ص٧ واملعجم األوسط ج٢٧٣ و ٢٧٢ ص٩جممع الزوائد ج: راجع) ٢(

مناقب  و٢٤٨ و ١٣ ص٢جتفسري القمي  و٦٤٣ ص١٣ وج٦٦٣ ص١١جالعامل 
لطويس لاألمايل  و٤٠٨ و ١٢٩ ص١جلكويف ل» عليه السالم«اإلمام أمري املؤمنني 

 ٢٢ وج٣٣٧ و ١٩٣ ص١٨جبحار األنوار  و٣٥صعمدة الطالب  و٧٢٣ص
 ١٠جالغدير  و٢٩صالنص واإلجتهاد  و٣٠٠ ص٢جشجرة طوبى  و٢٧٦ص
 ٢١٠ ص٣جحاكم للاملستدرك  و٦٧ ص٢جمستدرك سفينة البحار  و١٢١ص

بن الالطبقات الكربى  و٧٧صالدرجات الرفيعة  و١٠٠ ص٣جنور الثقلني و
 ١جسري أعالم النبالء  و٢٤٠ ص١جبن عدي الالكامل  و٣٨ ص٤جسعد 

العدد القوية  و٩٨صالدر النظيم  و٣٦٣ ص١٣جإمتاع األسامع  و٢١٢ص
 .٢٧٢ ص١جتأويل اآليات  و١٠٩ ص١١جسبل اهلدى والرشاد  و٣٤٣ص
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 .)١(برش باجلنة أ:البن مسعود ـ كام رووا ـ» صىل اهللا عليه وآله«وقال 
ًوورد مثل ذلك أيضا بالنسبة ملالك بن نويرة، وعمرو بن ثابت 

 .. وعمرو بن اجلموح، وثابت بن قيس،هيبصاألصريم، و
 .)٢(وأمثال ذلك كثري ال جمال لتتبعه

ًأمورا كثرية » الغدير «: يف كتابه»رمحه اهللا« ذكر العالمة األميني :ًخامسا
 ما فقال يف الرواية من أهل اجلنة ال يستقيم، تبني أن اعتبار أكثر املذكورين

 :ملخصه
عليه «ن ابن عوف الذي رويت عنه هذه الرواية سل سيفه عىل عيل إ

                                     
 واملعجم ٩٢و  ٩١ ص٣٣جتاريخ مدينة دمشق  و٦٨ ص٦جاملعجم األوسط  )١(

 ٢٨٩ ص٩ججممع الزوائد  و١٢١ ص١٠جالغدير  و١٦٦ ص١٠الكبري ج
 .٢٢٠ ص٦ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٠٠صحديث خيثمة و

 ٤٦١ ص٣جاآلحاد واملثاين  و٣٠٥ و ٣٦٢ و ٣٢١ ص٩جممع الزوائد ج:  راجع)٢(
أسد و ٢٨٥ ص١٣ وج٧٥٥ ص١١جكنز العامل  و٤٢٨ ص٥ومسند أمحد ج

املعجم و ٢٤١ ص٣جلطرباين لاملعجم األوسط  و٥٠٠و  ٩٠ ص٤جالغابة 
بن هشام الالسرية النبوية و ١١ ص٢جمسند الشاميني  و١٠٤ ص١جالصغري 

الغدير و ٥٢٣ ص٢جالسرية احللبية و ٤٢٣ ص١جعيون األثر  و٦٠٦ ص٣ج
 ١٦٦ ص١٠وج ١١١ ص٨ ج٧٠ ص٢واملعجم الكبري ج ١٢١ ص١٠ج
 ١٩٥ ص١٦جالوايف بالوفيات  و٢٢١ و ٢٢٠ ص٢٤جتاريخ مدينة دمشق و

 .وغري ذلك
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 .بايع وإال تقتل: ًقائال» السالم
عىل نفسه أن ال يكلم عثامن طيلة حياته، ومات وهو ابن عوف وآىل 

ّفاق، ويعده ن يقذفه بالنمهاجر له، وأوىص أن ال يصىل عليه، وكان عثام
 ً.منافقا

،  أيب بكر وعمر ماتت وهي واجدة عىل»عليها السالم«كام أن فاطمة 
 .وأوصت أال حيرضا جنازهتا
 أن عمر بن اخلطاب كان يسأل حذيفة العامل بأسامء :بضاف إىل ذلك

» صىل اهللا عليه وآله«املنافقني، ويناشده إن كان هو منهم، وهل عده النبي 
، فلامذا »صىل اهللا عليه وآله«ً مبرشا باجلنة من النبي فإن كان.. يف مجلتهم

 !يسأل حذيفة؟
 أمر بقتل الستة الذين رتبهم للشورى، وكلهم من هؤالء كام أنه

 !!.. العرشة
 ا عىل عثامن، وشاركا يف قتله، ومها وإياه من العرشةَّوطلحة والزبري ألب

 .كام يزعمون
ن قتله، وقتل اجلمل يريديف حرب ا» عليه السالم«وقد خرجا عىل عيل 

مؤيديه من املسلمني، وهو إمام زماهنام، وقد نكثا بيعته، فقتال يف تلك 
 ..احلرب

ًساخطا » صىل اهللا عليه وآله« مات رسول اهللا :وقد قال عمر لطلحة
 . عليك، بالكلمة التي قلتها يوم نزلت آية احلجاب

 .»عليه السالم«ًبايع عليا لم يأما سعد، ف
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من و، »عليها السالم« كان من املهامجني لبيت الزهراء وأبو عبيدة
عليها «الذين شيدوا خالفة أيب بكر، ومن املغضبني للسيدة فاطمة الزهراء 

 .)١(»السالم
  : العشرة املبشرة يف حديث أيب ذر

ن إ :، وأنه قال»رمحه اهللا«وقد نسب حديث العرشة املبرشة أليب ذر 
 !؟أال أبرشك: قال لعائشة» صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 ! بىل يا رسول اهللا:قالت
 وعمر يف اجلنة ورفيقه نوح، ، أبوك يف اجلنة ورفيقه إبراهيم:قال

 وطلحة يف ،وعثامن يف اجلنة ورفيقه أنا، وعيل يف اجلنة ورفيقه حييى بن زكريا
سامعيل، وسعد بن أيب وقاص إاجلنة ورفيقه داود، والزبري يف اجلنة ورفيقه 

نة ورفيقه سليامن بن داود، وسعيد بن زيد يف اجلنة ورفيقه موسى بن يف اجل
بن عمران، وعبد الرمحان يف اجلنة ورفيقه عيسى بن مريم، وأبو عبيدة 

 .»عليه السالم«دريس إيف اجلنة ورفيقه اجلراح 
 يا عائشة، أنا سيد املرسلني، وأبوك أفضل الصديقني، وأنت أم :ثم قال

 .)٢( املؤمنني
 

                                     
  .١٢٨ ـ ١٢٣ ص١٠الغدير ج:  راجع ما تقدم وسواه يف)١(
 وأخرجه املال يف سريته يف ٣١ ص١ والرياض النرضة ج١٢٩ ص١٠ الغدير ج)٢(

 . وشذرات الذهب للقريواين١٩٦ ص٥ج
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 :لونقو
 ،ذه الرواية سند صالحليس هل ه بأن: ال حاجة إىل تذكري القارئ:ألف

 .كام هو ظاهر
، فقد  يف هذه الروايةال نريد أن نناقش يف تسمية أيب بكر بالصديق: ب

 يف كتابنا هذا ويف كتاب الصحيح من عدم صحة هذا األمرذكرنا ما يفيد 
 .»صىل اهللا عليه وآله«سرية النبي 

هذه املزعمة، رده عالمة األميني وأجاد فيام أفاد يف لقد أحسن ال: ج
 : ًونحن نكتفي بتلخيص كالمه هنا أيضا، فنقول

 نبي علأنه ال معنى جلباإلضافة إىل  :ما ملخصه» رمحه اهللا«قال 
فإن الرواية املزعومة حكمت .. مع من ال عصمة لهًرفيقا يف اجلنة معصوم 

 .. » عليه وآلهصىل اهللا«بأن عثامن هو رفيق رسول اهللا 
ًرفيقا لرسول اهللا » عليه السالم« أن جيعل عيل :مع أن املناسب هو

: قوله» صىل اهللا عليه وآله« ثبت عنه حيث يف اجلنة، »صىل اهللا عليه وآله«
عليه «ال سيام مع كونه » يا عيل، أنت أخي، وصاحبي، ورفيقي يف اجلنة«

كام ًوهو أيضا نفسه . ، وغريهكام يف حديث املؤاخاةًكان أخا للنبي » السالم
 . آية املباهلةقررته

صىل اهللا «وال أقل من أن يكون جعفر بن أيب طالب هو رفيق النبي 
 : فقد قال جلعفر» عليه وآله

يا حبيبي، أشبه الناس بخلقي وخلقي، وخلقت من الطينة التي «
 .»خلقت منها
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ُقك خلقي ُلقي، وأشبه خلَلقك خَأما أنت يا جعفر فأشبه خ «:أو قال
 .)١(»..وأنت مني وشجريت

روايات تقتيض أن يرافقه أبو » صىل اهللا عليه وآله«كام أهنم نسبوا للنبي 
 . وليس عثامن،بكر يف اجلنة

 عثامن كان شبيه إبراهيم نأ :»صىل اهللا عليه وآله«ونسبوا إىل النبي 
 !؟ً، فلامذا مل جيعلوه رفيقا له»عليه السالم«

ً هديا وبرا، وزهدا ونسكا، :اس بعيسى بن مريموكان أبو ذر أشبه الن ً ً ً
ًوصدقا، وجدا، وخلقا وخلقا، فلامذا مل جيعلوا أبا ذر رفيق عيسى، واستبدلوه  ً ً ًُ َ

                                     
، وعن ٢٧٥ عن الطرباين يف األوسط ص٢٧٥ و ٢٧٢ ص٩ جممع الزوائد ج)١(

 ٥ وج٩٨ ص١جمحد أمسند  و٢١٥ و ٣٥صذخائر العقبى و. الرتمذي، وأمحد
 ٦٣٩ ص١١جكنز العامل  و٢١٧ و ٢١١ ص٣جلحاكم لستدرك امل و٢٠٤ص

سبل  و٣٦٢ ص١٩جتاريخ مدينة دمشق  و٢٥٥ ص١٣ وج٧٥٥ و ٦٦٢و 
 ٣٣٦ ص٤ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٠٧ ص١١جاهلدى والرشاد 

 ٢٣ وج٥٨٢ ص٢٢ وج٢٣١ ص٢٢ وج١٤٢ ص٢١وج١٥٣ ص١٦وج
 ٢٠٢ ص٣جرشح األخبار  و١٢٣ ص٢٥ وج٦٢٠ و ٥٨١ و ١٨٧ و ١٦٠ص

 ١٠جالغدير  و٣٠٧ ص٣٨جبحار األنوار  و٦٣ ص٩جتاريخ بغداد و
مسند  و٢٧٥ ص١جاآلحاد واملثاين  و٢١٤ ص١٦جعمدة القاري  و١٣٠ص

 ٦٥صلخوارزمي لاملناقب  و٥٤٨ ص٣جنصب الراية  و٣٤٤ ص٤جأيب يعىل 
 .٩٧ ص١جكشف الغمة و
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 !بعبد الرمحان بن عوف؟
 ما من نبي إال :ًولو عملوا بمقتىض روايتهم األخرى، عن أنس مرفوعا

ري موسى، وعثامن نظري وله نظري يف أمتي، فأبو بكر نظري إبراهيم، وعمر نظ
هارون، وعيل بن أيب طالب نظريي ـ نعم ـ لو عملوا هبذه الرواية لتغريت 

وجعلت هلم رفقاء من ..  يف اجلنةةالتي جعلت العرش.. معامل الرواية
 .)١(األنبياء

  : أبو عبيدة أمني هذه األمة
ّعبيدة، باعتبار أنه لو كان حيا لواله، أيب وقد حترس عمر عىل فقدان  ومل ً

 ..وذلك ألنه ـ كام قال ـ أمني هذه األمة.. حيتج إىل هذه الشورى
 :ونقول

نا فيه ذكرعبيدة، يف الفصل الذي  أيب تقدم بعض القول عن أمانة
ًاستشارة عمر عليا يف حرب الفرس يف القادسية وهناوند، واملسري إىل حرب 

 .. الروم
 ..ها، واإلطالع عليهاًوذكرنا هناك أمورا كثرية وهامة، حيسن الرجوع إلي

 :ويكفي أن نذكر هنا
صىل «هو ويل كل مؤمن بعد رسول اهللا » عليه السالم«ً إن عليا ً:أوال

ًوقد نصبه هلم إماما وخليفة من بعده يف يوم الغدير، ويف .. »اهللا عليه وآله

                                     
  .١٨٦ ـ ١٨٤ ص١٠ج» رمحه اهللا«الغدير للعالمة األميني :  راجع)١(
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 ..يوم إنذار عشريته األقربني، وغري ذلك مما ال جمال إلحصائه
عليه «عبيدة، بل كان عيل  أيب تكن منحرصة يف إن األمانة مل :ًثانيا

وأبا ذر، ، كام أن سلامن الفاريس،  هللا ولرسوله، وللمؤمننيًأمينا» السالم
 ً.ني، ومئات الصحابة اآلخرين، كانوا أمناء أيضاواملقداد، وعامر واحلسن

ً اإلنسان أهال ملقام اخلالفة،  إن األمانة وحدها ال تكفي جلعل:ًثالثا
 ..و..  تقدير، وهناك الشجاعة والعدالة عىل أقل أو لم والعصمة،فهناك الع
أنه سمي باألمني، ألهنم : ذكرنا يف موضع آخر من هذا الكتاب :ًرابعا

عن » عليه السالم«ائتمنوه عىل الصحيفة التي تعاهدوا فيها عىل إقصاء عيل 
 .املقام الذي جعله اهللا فيه

فال يكفي فيها توفر بعض .. إن اخلالفة حتتاج إىل النص :ًخامسا
عبيدة،  أيب عىل» صىل اهللا عليه وآله«ومل ينص النبي .. الرشائط بنظر الناس

ومل يأخذ له البيعة يوم الغدير، ومل تنزل فيه آية التصدق باخلاتم، وال آيات 
 ..وغري ذلك.. إكامل الدين، وإمتام النعمة، وتبليغ ما أنزل إليه من ربه

  :ال خري للمسلمني فيهم
 أن عمر أمر بقتل الستة بعد ثالثة أيام من موته إن مل يتفقوا، :وتقدم

 ..بحجة أنه ال خري للمسلمني فيهم
 : ونقول
تفاقهم خالل ثالثة أيام ال يعني أنه ال خري للمسلمني  إن عدم اً:أوال

 ..فلعلهم يتفقون يف اليوم الرابع أو اخلامس. فيهم
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 أم ظلم من ظلم، وقهر ! وبعدها؟ هل اتفق املسلمون يف السقيفة:ًثانيا
وسكت من سكت حتت طائلة التهديد بالويل والثبور، وعظائم ! من قهر؟
 !.األمور؟
 ما قيمة هذا اإلتفاق قبل ميض الثالثة أيام أو بعدها، إذا كان :ًثالثا

 .حتت طائلة التهديد بالقتل
 ، أو أكثرهم، إن عدم اإلتفاق قد يكون بسبب عناد بعضهم:ًرابعا

رصاره عىل العمل بام خيالف الرشع، وعدم قدرة البعض اآلخر عىل وإ
 !.القبول بذلك، فلامذا يقتل اجلميع؟

 أية سلطة لعمر عىل الناس بعد موته، لكي حيكم بقتل هذا، :ًخامسا
 ..وبحياة ذاك
قد شهد هلؤالء الستة باجلنة » صىل اهللا عليه وآله« إذا كان النبي :ًسادسا

، فذلك يعني أهنم من أصلح الناس للناس، كام يدعيه عمر نفسه
فكيف حيكم عمر .  ومع اهللا تبارك وتعاىلوللمسلمني عىل وجه اخلصوص

إال إذا كان !  وكيف يأمر بقتلهم؟!عليهم بأهنم ال خري فيهم للمسلمني؟
 .ام أخرب بهفيقد أخطأ » صىل اهللا عليه وآله«يرى أن النبي 
عىل غري ما يرضاه اهللا، ويف غري  إن اإلتفاق الرسيع قد يكون :ًسابعا

 !..مصلحة املسلمني، فهل يكون يف املتفقني خري يف هذه احلال؟
أو اتفقوا عىل حتكيم !  ماذا لو استقال هؤالء الستة من مهمتهم؟:ًثامنا

 !شخص آخر، أو مجاعة آخرين يف هذا األمر؟
 واحد أو ماذا لو بادر مجاعة من املسلمني من أهل احلل والعقد إىل بيعة
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واحلال أهنم يرون أن بيعة مجاعة قليلة تكفي .. منهم قبل ميض الثالثة أيام
 .. بعد حصوهلالعقد اإلمامة، وعدم جواز بيعة شخص آخر
  !:ملاذا ليس البن عمر نصيب؟

ولعل السبب يف إخراج ابن عمر من الشورى، وأنه ليس له نصيب 
 من قوة الشخصية هو أن من ال حيسن أن يطلق امرأته، وال يملك: منها

ومن املقبولية لدى الناس، ما جيعل عمر يطمئن إىل أنه سوف يمسك 
وسائر رجال بني » عليه السالم«باألمر، ويتجرأ عىل الوقوف يف وجه عيل 

 ..ًهاشم، فضال عن غريهم من حمبيهم
بنحو كام أنه ال يملك من الدهاء، واحلنكة، ما يمكنه من إدارة األمور 

يتمكن فيه أن يتجاوز األخطار، إذ ال يكفي جمرد الكون يف املعسكر املناوئ 
، والكاره واملناهض له، فإن الكره الساذج »عليهم السالم«لعيل وألهل بيته 

الذي ال حيسن تغليفه وإخفاؤه، وتلطيفه، وتوظيفه يف السياسات واملواقف 
 .وال ينتج سوى احلرقة والغصة.. قد يضيع الفرصة

ًهذا كله فضال عن أن تولية ابن عمر حتتاج إىل تأييد ومساندة البيت 
ثم تكون النتيجة خالف ما . األموي، وقد ال يفوز بتأييد بني أمية يف ذلك

 ..كان عمر يؤمله
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  :الفصل الثالث
 

  ..أركان الشورى بنظر عمر
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  !!:عمر ونفاق أركان الشورى
 :الشورى بالنفاق، فقال هلماهتم أركان أن عمر بن اخلطاب : وذكروا

ً إين نظرت يف أمر الناس، فلم أجد فيهم شقاقا ،يا معرش املهاجرين األولني«
ًونفاقا، فإن يكن بعد شقاق ونفاق فهو فيكم، ثم أمرهم بالتشاور ثالثة 

 .)١(»أيام
 :ونقول
 فلامذا خيتار عمر خليفة ً إذا كان النفاق حمصورا هبؤالء الستة ـ١

وملاذا ال يرتكهم، ويتوجه إىل سائر املسلمني ليجد ! املسلمني من املنافقني؟
أال يعد اختيار أهل النفاق والشقاق !  واملؤمن الصادق؟،فيهم التقي الورع

 !ال يمكن إقراره، وال السكوت عليه؟ً بمصري األمة تفريطا حكمللت
كان يمكنه أن و..  عىل خمالفة أمرهًكان عمر يعلم أن أحدا ال جيرؤو

 فلامذا ال يبادر إىل ..خيتار لألمة من هو من أهل اإليامن الصحيح واخلالص
 .ذلك لنعرف من هم أهل اإليامن، والصالح بنظره

                                     
 ٢٨ ص١ج )حتقيق الزيني(  و٢٤ ص١ج.)  هـ١٣٨٨ط سنة ( اإلمامة والسياسة )١(

  .٤٢ ص١ج )حتقيق الشريي(و 
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شهد » صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :ذكريعمر نفسه أن  :تقدم  ـ٢
 .ألركان الشورى بأهنم من أهل اجلنة

 !رشون باجلنة من املنافقني؟فهل يكون املب
صىل اهللا عليه «أم أن عمر اكتشف احلقيقة التي غابت عن رسول اهللا 

 !؟»وآله
هلم باجلنة من » صىل اهللا عليه وآله«وهل يمكن أن يشهد رسول اهللا 

 !.عند نفسه؟
ًإال أن يكون عمر بن اخلطاب عاملا بعدم صحة احلديث املنقول له عن 

ال سيام وأن الناقل له هو من يريد أن يسجل .. »آلهصىل اهللا عليه و«النبي 
 ..ه معهماسملنفسه فضيلة عن طريق حرش 

ً كيف مل جيد عمر بن اخلطاب شقاقا ونفاقا يف الناس ـ٣ واهللا تعاىل .. ً
َوممن حولكم من األعراب منافقون ومن أهل املدينة مردوا عىل { :يقول ُ ََ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ََ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ِْ َ َ َِّ َ ُ
ِفاقِّالن صىل اهللا عليه «اآلية قد نزلت يف أواخر حياة النبي   فإن هذه،)١(}َ

صىل اهللا « اهللا النفاق واملنافقني بمجرد موت رسول اهللا أذهب، فهل »وآله
 اختارهم عمر  أو انحرص النفاق بخصوص الستة الذين!؟»عليه وآله

 ! ً إماما لألمة؟للشورى، ليكون أحدهم
 وما رصحت به آية التطهري يكذب ،»عليه وآلهصىل اهللا « إن ما قاله ـ٤

: ًإن فيكم نفاقا:  إال إن كان يقصد بقوله،أطلقها اخلليفةالوصمة التي  ههذ
                                     

  . من سورة التوبة١٠١ اآلية )١(
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ًأن بعض الستة متصف بالنفاق، وهو غري عيل قطعا، آلية التطهري ولغريها 
 ..صلوات اهللا عليه.. من النصوص الرصحية يف إيامنه ويف إمامته

  : الشورىمطاعن عمر يف أركان
لقد طعن عمر يف الذين عينهم يف شورى اختيار اخلليفة بعده يف عدة 
مناسبات، منها ما حصل قبل أن يطعنه أبو لؤلؤة، ومنها ما حصل بعد 

د ر ثم نجمع ما و،ذلك، ونحن نختار بضعة نصوص من هذه املطاعن هنا
بام منها يف الروايات املختلفة، ونضم بعضه إىل بعض، ثم نعلق عىل ذلك 

 : يسمح لنا به املجال فنقول
روى اجلمهور أن عمر ملا نظر إليهم : »رمحه اهللا« قال العالمة احليل ـ١

ّقد جاءين كل واحد منهم هيز عفريته، يرجو أن يكون : قال) أي إىل الستة(
 !!خليفة

 إن قبض النبي لننكحن أزواجه من :أما أنت يا طلحة، أفلست القائل
َوما كان {: ًمدا أحق ببنات عمنا منا، فأنزل اهللا فيكبعده، فام جعل اهللا حم َ َ َ

ًلكم أن تؤذوا رسول اهللاِ وال أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ََ ْ َ ْ ُ َ َ ُ ََ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َ ُْ ْ َْ َ ُ َ ُْ ُ{)١( . 
ً فواهللا، ما الن قلبك يوما وال ليلة، وما زلت جلفا :وأما أنت يا زبري ً

ًجافيا، مؤمن الرضا، كافر الغضب، يوما  .ً شيطان، ويوما رمحان، شحيحً
وأما أنت يا عثامن، لروثة خري منك، ولئن وليتها لتحملن بني أيب 

                                     
  . من سورة األحزاب٥٣ اآلية )١(
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 .معيط عىل رقاب الناس، ولئن فعلتها لتقتلن ـ ثالث مرات
 ً.وأما أنت يا عبد الرمحان، فإنك رجل عاجز، حتب قومك مجيعا

وأما أنت يا سعد، فصاحب عصبية وفتنة، ومقنب وقتال، ال تقوم 
 .بقرية لو محلت أمرها

 .وأما أنت يا عيل، فواهللا لو وزن إيامنك بإيامن أهل األرض لرجحهم
 . ًفقام عيل موليا، خيرج

 واهللا، إين ألعلم مكان الرجل، لو وليتموه أمركم محلكم :فقال عمر
 .املحجة البيضاءعىل 

 ! من هو؟:قالوا
 .ق املستقيم هذا املويل عنكم، إن ولوها األجلح سلك بكم الطري:قال
 . فام يمنعك من ذلك:قالوا
 . ليس إىل ذلك سبيل:قال

 ! فام يمنعك منه؟:قال له ابنه عبد اهللا
ً أكره أن أحتملها حيا وميتا:قال ً. 

 .)١( ال أمجع لبني هاشم بني النبوة واخلالفة:ويف رواية

                                     
ط مؤسسة ( و ١١٤ و ١١٣ ص١ ق٣ ج)مطبوع مع دالئل الصدق(هنج احلق  )١(

 ٢٦٠ و ٢٥٩ ص١٢للمعتزيل ج ورشح هنج البالغة ٢٨٧ص) دار اهلجرة
  .٢٤٥ص) األصل(إحقاق احلق و



  ٢٦٣                                                        ..أركان الشورى بنظر عمر   :  الفصل الثالث 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : قال ابن أيب احلديد ما ملخصه ـ٢
أنه ميت استشار يف من يوليه ملا طعن أبو لؤلؤة عمر بن اخلطاب، وعلم 

ال هاهللا إذا، ال يليها رجالن من : األمر بعده، فأشري عليه بابنه عبد اهللا، فقال
ًولد اخلطاب، حسب عمر ما احتقب، الهااهللا، ال أحتملها حيا وميتا ً. 

ٍمات وهو راض عن هذه » صىل اهللا عليه وآله«إن رسول اهللا  :ثم قال
، وطلحة، والزبري، وسعد، وعبد الرمحان بن عيل، وعثامن: الستة من قريش

 .عوف، وقد رأيت أن أجعلها شورى بينهم، ليختاروا ألنفسهم
 إن استخلف فقد استخلف من هو خري مني ـ يعني أبا بكر ـ وإن :ثم قال

 .ـ»صىل اهللا عليه وآله«أترك فقد ترك من هو خري مني ـ يعني رسول اهللا 
وا عليه وهو ملقى عىل فراشه، فدخل.  ادعوهم يل، فدعوهم:ثم قال

 !أكلكم يطمع يف اخلالفة بعدي؟: جيود بنفسه، فنظر إليهم فقال
!  وما الذي يبعدنا منها؟:فومجوا، فقال هلم ثانية، فأجابه الزبري وقال

 .ّوليتها أنت فقمت هبا، ولسنا دونك يف قريش، وال يف السابقة، وال يف القرابة
 !كم؟ أفال أخربكم عن أنفس:فقال عمر
 . قل، فإنا لو استعفيناك مل تعفنا:قالوا
، مؤمن الرضا، كافر الغضب، )١( أما أنت يا زبري فوعق لقس:فقال

ًيوما إنسان، ويوما شيطان ولعلها لو أفضت إليك ظلت يومك تالطم . ً
 .ٍّبالبطحاء عىل مد من شعري

                                     
  .من ال يستقيم عىل وجه: الضجر املتربم، واللقس: الوعق )١(



  ١٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٢٦٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرأيت إن أفضت إليك، فليت شعري من يكون للناس يوم تكون 
 !يوم تغضب؟هلم كون يمن  و!ًشيطانا؟

 .أما وما كان اهللا ليجمع لك أمر هذه األمة وأنت عىل هذه الصفة
ًثم أقبل عىل طلحة، وكان له مبغضا منذ قال أليب بكر يوم وفاته ما قال 

ًأتويل علينا فظا غليظا؟: حيث قال له(يف عمر  ، )! ما تقول لربك إذا لقيته؟!ً
 !أقول، أم أسكت؟: فقال له
 .ً ال تقول من اخلري شيئاك فإن قل،:قال
وهو ( أما إين أعرفك منذ أصيبت اصبعك يوم أحد، والبأو :قال
ًساخطا » صىل اهللا عليه وآله«ولقد مات رسول اهللا . الذي حدث لك) الكرب

 .عليك بالكلمة التي قلتها يوم أنزلت آية احلجاب
من  )١( إنام أنت صاحب مقنب:ثم أقبل عىل سعد بن أيب وقاص، فقال

وما زهرة واخلالفة . ٍهذه املقانب تقاتل به، وصاحب قنص، وقوس وأسهم
 !!وأمور الناس؟

 وأما أنت يا عبد الرمحان بن :ثم أقبل عىل عبد الرمحان بن عوف فقال
عوف، فلو وزن إيامن املسلمني بإيامنك لرجح إيامنك به، ولكن ليس يصلح 

 !!ألمر؟هذا األمر ملن فيه ضعف كضعفك، وما زهرة وهذا ا
 هللا أنت لوال دعابة فيك، واهللا :فقال» عليه السالم«ثم أقبل عىل عيل 

 .لئن وليتهم لتحملنهم عىل احلق الواضح واملحجة البيضاء
                                     

  .مجاعة اخليل: املقنب )١(



  ٢٦٥                                                        ..أركان الشورى بنظر عمر   :  الفصل الثالث 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هيهات إليك، كأين بك قد قلدتك قريش هذا :ثم أقبل عىل عثامن فقال
األمر حلبها إياك، فحملت بني أمية، وبني أيب معيط عىل رقاب الناس، 

رهتم بالفيء، فسارت إليك عصابة من ذؤبان العرب، فذبحوك عىل وآث
 .واهللا لئن فعلوا لتفعلن، ولئن فعلت ليفعلن. ًفراشك ذبحا

 .)١( كائنه فإذا كان ذلك فاذكر قويل، فإن:ثم أخذ بناصيته، وقال
يا : وملا أقر عمر الشورى دخلت عليه ابنته حفصة، فقالت:  قالواـ٣

 ً.أن هؤالء الستة ليسوا رضاأبت، إن الناس يزعمون 
ما عسى أن يقولوا يف عيل بن أيب :  أسندوين، فأسندوه، فقال:فقال
يا عيل، يدك يف : يقول» صىل اهللا عليه وآله« سمعت رسول اهللا !طالب؟

 .يدي تدخل معي حيث أدخل
 !ما عسى أن يقولوا يف عثامن؟

يصيل  يموت عثامن :يقول» صىل اهللا عليه وآله«سمعت رسول اهللا 
 .عليه مالئكة السامء

 !عثامن خاصة، أم الناس عامة؟،  يا رسول اهللا:قلت
                                     

 عن السفيانية للجاحظ، ١٨٦ و ١٨٥ و ٦٢ ص١جللمعتزيل رشح هنج البالغة  )١(
) ط أوىل(بد املقصود وعن مجاعة غريه، واإلمام عيل بن أيب طالب لعبد الفتاح ع

بحار :  وراجع٥٦٨ ـ ٥٦٦صلشريازي لكتاب األربعني  و٣١٠ ص١ج
 ١جلقريش ل» عليه السالم«حياة اإلمام احلسني  و٣٨٨ ص٣١جاألنوار 

 .٣١٣ ـ ٣١١ص



  ١٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٢٦٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . عثامن خاصة:قال
  !ما عسى أن يقولوا يف طلحة بن عبيد اهللا؟

 ـيقول ليلة ـ وقد سقط رحله » صىل اهللا عليه وآله«سمعت رسول اهللا 
، من يسوي رحيل فهو يف اجلنة، فبدر طلحة بن عبيد اهللا فسواه حتى ركب

يا طلحة، هذا جربيل يقرئك السالم، : »صىل اهللا عليه وآله«فقال النبي 
 .أنا معك يوم القيامة حتى أنجيك منها: ويقول

  !ما عسى أن يقولوا يف الزبري؟
، وقد نام فجلس الزبري يذب »صىل اهللا عليه وآله«رأيت رسول اهللا 

 !يأ أبا عبد اهللا مل تزل؟: عن وجهه حتى استيقظ، فقال له
 . مل أزل بأيب أنت وأمي:فقال
أنا معك يوم القيامة، حتى :  هذا جربيل يقرئك السالم، ويقول:قال

 .أذب عن وجهك رش جهنم
  !ما عسى أن يقولوا يف سعد؟

يوم بدر، وقد أوتر قوسه أربع » صىل اهللا عليه وآله«سمعت رسول اهللا 
 .إرم فداك أيب وأمي: عرشة مرة، فيدفعها له، ويقول

  ! أن يقولوا يف عبد الرمحان بن عوف؟وما عسى
يف منزل فاطمة واحلسن » صىل اهللا عليه وآله«رأيت رسول اهللا 

من يصلنا : »صىل اهللا عليه وآله«ًواحلسني يبكيان جوعا، ويتضوران، فقال 
 . فطلع عبد الرمحان بصحفة فيها حيس، ورغيفان بينهام إهالة!بيشء؟



  ٢٦٧                                                        ..أركان الشورى بنظر عمر   :  الفصل الثالث 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هللا أمر دنياك، وأما أمر آخرتك فأنا  كفاك ا:»صىل اهللا عليه وآله«فقال 
 .)١(هلا ضامن
لو وليتها عثامن حلمل آل أيب معيط عىل :  ويف نص آخر قال عمرـ٤

رقاب الناس، واهللا لو فعلت لفعل، ولو فعل ألوشكوا أن يسريوا إليه حتى 
 .جيزوا رأسه
 !  عيل؟:فقالوا
 .)٢( رجل قعدد:قال
 . طلحة:قالوا
 . ذاك رجل فيه بأو:قال
  ! الزبري؟:قالواو
 . ليس هناك:قال
  ! سعد؟:قالوا
 . صاحب فرس وقوس:قال
 . عبد الرمحان بن عوف:فقالوا
ٍ ذاك فيه إمساك شديد، وال يصلح هلذا األمر إال معط يف غري :قال

                                     
كنز  و٢٨٧ ص٣املعجم األوسط ج: وراجع. ٤١٤ و ٤١٣ ص١الرياض النرضة ج) ١(

 .٤٢٨ ص٣٥ وج٣٩٣ ص١٨جتاريخ مدينة دمشق  و٢٤٦ ص١٣جالعامل 
  .اجلبان اخلامل: القعدد بضم القاف )٢(



  ١٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٢٦٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(رسف، وممسك يف غري تقتري
خرجت مع عيل بن أيب طالب ومعنا عبد : عن نبيط بن رشيط قال  ـ٥

فلام رصنا إىل بعض حيطان األنصار وجدنا عمر بن اخلطاب اهللا بن عباس، 
 . وحده ينكت األرضًجالسا

 !؟ ما أجلسك يا أمري املؤمنني وحدك:فقال له عيل بن أيب طالب
 . ألمر مهني:قال

 !؟فرتيد أحدناأ :»عليه السالم «فقال له عيل
 . إن كان فعبد اهللا:قال عمرف

  .بطأ علينا ابن عباس ثم حلق بناأ و، ومضيت مع عيل،فتخىل معه عبد اهللا
 .!؟ ما وراءك:»عليه السالم«فقال له عيل
 أخربك هبا ،نني أعجوبة من عجائب أمري املؤم! يا أبا احلسن:فقال

 .كتم عيلاو
 . فهلم:قال
 .آه آه: ثرك ويقولأىل إليت رأيت عمر ينظر إليك وَن وأ ملا :قال

                                     
  .٢١٧اآلثار للقايض أيب يوسف األنصاري ص )١(

 ٢جحتجاج اإلو ٨٨٣ ص٣جبن شبة التاريخ املدينة  و١٤٤ ص٧جالغدير : وراجع
 ٥٦٨صلشريازي لكتاب األربعني و ٢٣ ص٣جالرصاط املستقيم و ١٥٤ص

 .٢٨١ ص٤٩ وج٣٥٤ ص٣١جبحار األنوار و



  ٢٦٩                                                        ..أركان الشورى بنظر عمر   :  الفصل الثالث 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !.؟تأوه يا أمري املؤمننيت مم :فقلت
 وقد أعطي ما مل يعطه أحد من ،جل صاحبك يا ابن عباسأ  من:قال

 ـث هن فيه ما كان هلذا األمر  ولوال ثال،»صىل اهللا عليه وآله«آل الرسول 
 . أحد سواهـيعني اخلالفة 
 !؟ وما هن، يا أمري املؤمنني:قلت
 . كثرة دعابته، وبغض قريش له، وصغر سنه:قال

 .!؟عليه فام رددت :»عليه السالم «فقال له عيل
 .بن عمهإل داخلني ما يداخل ابن العم :قال

صىل اهللا « أما كثرة دعابته فقد كان رسول اهللا :فقلت له يا أمري املؤمنني
للصبي ما يعلم أنه يستميل :  ويقول، يداعب وال يقول اال حقا»عليه وآله

 . أو يسهل عىل قلبه،به قلبه
أن جاهدهم يف اهللا واما بغض قريش له فواهللا ما يبايل ببغضهم بعد 

 .ها يف اهللاء واثكل نسا، وكرس آهلتها،قراهناأ فقصم ،حتى أظهر اهللا دينه
  اهللاوأما صغر سنه فلقد علمت أن اهللا تعاىل حيث انزل عىل رسول

ِبراءة من اهللاِ ورسوله{: »صىل اهللا عليه وآله« ِ ُِ َ ََ َ  وجه هبا صاحبه ليبلغ )١(}ٌَ
 فوجهه يف أثره وأمره ،لغ عنه اال رجل من آله فأمره اهللا تعاىل ان ال يب،عنه

 .ستصغر اهللا تعاىل سنها فهل ،ان يؤذن برباءة

                                     
  . من سورة التوبة١ اآلية )١(
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ن سمعتها من غريك مل أنم بني إ ف، أمسك عيل واكتم واكتم:فقال عمر
 .)١(البتيها
 !من تستخلفون بعدي؟: قال عمر:  وعن أيب جملز قالـ٦

 . الزبري:فقال رجل من القوم
ًحيحا علقا، يعني يسء اخللق إذن تستخلفونه ش:قال ً. 

 ً.نستخلف عليا:  فقال رجل:إىل أن قال
 إنكم لعمري ال تستخلفونه، والذي نفيس بيده لو استخلفتموه :فقال

 .ألقامكم عىل احلق وإن كرهتم
 . قد علمنا اخلليفة من بعدك:فقال الوليد بن عقبة

 ! من؟:فقعد، فقال
 . عثامن:قال
 .)٢(! وبره ألهل بيته؟ وكيف بحب عثامن املال،:قال

                                     
غاية املرام  و١٣٢ ونظم درر السمطني ص٤٩٨ ـ ٤٩٦ ص٣ستخراج املرام ج إ)١(

رشح إحقاق احلق  و٣٣٦ـ  ٣٣٤ص ١جفرائد السمطني  و٤٤ ص٥ج
ط دار الصحابة للرتاث (األحاديث املوضوعة  عن ٤٦٦ ص٣١ج )امللحقات(

 .٤٥ص) يف طنطا
ط مؤسسة (و  ١٥٨ ص٣لعامل ج وكنز ا١١٨ ص١ ق٣دالئل الصدق ج )٢(

 .٣٧١ ص١٣ وجامع املسانيد واملراسيل ج٧٣٥ ص٥ج) الرسالة
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 :كانت تلك بعض الروايات التي ذكرت طعون عمر يف أهل الشورى
ننا سنذكر فيام ييل خالصة جتمع أ غري ،قترص عليها لكي ال نقع يف التطويلن

ما ورد فيها ويف غريها، ثم نسجل بعض مالحظاتنا، فالحظ الصفحات 
 :التالية

  :مجع متفرقات املطاعن
ك املعايب التي طعن هبا عمر عىل أهل الشورى ونستطيع أن نجمع تل

 : عىل النحو التايل
ما يمنعني : وقاص، قال عمر بن اخلطاب لهأيب بالنسبة لسعد بن  ـ ١

 .)١(ن أستخلفك يا سعد، إال شدتك وغلظتك، مع أنك رجل حربأ
 أما أنت يا سعد، فصاحب عصبية وفتنة، ومقنب وقتال، ال :أو قال له

 .)٢(لت أمرهاتقوم بقرية لو مح
                                     

حتقيق (  و٢٤ ص١ واإلمامة والسياسة ج١١٧ ص١ ق٣دالئل الصدق ج )١(
عليه «حياة اإلمام احلسني  و٤٣ ص١ج )حتقيق الشريي(  و٢٩ ص١ج )الزيني
 .١٢٧صفتح الدين احلنفي لفلك النجاة  و٣٠٩ ص١جلقريش ل» السالم

 ـدار اهلجرة ط ( و ١١٣ ص١ ق٣ج) مطبوع يف ضمن دالئل الصدق(هنج احلق ) ٢(
 ٣١ وبحار األنوار ج١٦ ص٥األنساب للبالذري ج: وراجع ٢٨٧ ص )قم

 ٣ وج٢٠٣ و ٢٠٢ ص٤ والشايف ج١٤٥ ص٧الغدير ج و٣٩٤ و ٦٢ص
الرصاط املستقيم  و٢٧٤ و ٢٥٩ ص١٢ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج١٩٧ص
  .٣٥٠صتقريب املعارف  و١٤٣صلكراجكي لالتعجب و ٢٣ ص٣ج
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 إنام أنت صاحب مقنب من هذه املقانب، تقاتل به، وصاحب :أو قال
 .)١(!قنص، وقوس وأسهم، وما زهرة واخلالفة، وأمور الناس؟

 .)٢( سعد صاحب مقنب يقاتل به، أما وايل أمر فال:أو قال
ً وإن تولوا سعدا فأهلها هو، وإال فليستعن به الوايل، فإين مل :أو قال
 .)٣(يانة وال ضعفأعزله عن خ

  ! ما عسى أن يقولوا يف سعد؟:أو قال البنته حفصة
يوم بدر، وقد أوتر قوسه أربع » صىل اهللا عليه وآله«سمعت رسول اهللا 

                                     
 عن السفيانية للجاحظ، ١٨٦ و ١٨٥ و ٦٢ ص١ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  )١(

ط ( واإلمام عيل بن أيب طالب لعبد الفتاح عبد املقصود ،وعن مجاعة غريه
لشريازي لكتاب األربعني  و٣٨٩ ص٣١ وبحار األنوار ج٣١٠ ص١ج) األوىل

) عامر بن يارس(حليف خمزوم  و٤٣٧ ص١جلشيعة أعيان ا و٥٦٨ص
  .١٦٨ص

دالئل : وراجع ٣٢٥ ص٢ج) ط دار األضواء(و  ٨٤ ص٢عثم جأ الفتوح البن )٢(
 وبحار ١١١٩ ص٣ج )ط دار اجليل(ستيعاب اإلو ١١٨ ص١ ق٣الصدق ج
 .٣٢٠ ص٢ واإلحتجاج ج٣٦٤ و ٣٥٤ ص٣١ وج٢٧٩ ص٤٩األنوار ج

 ٢٩٤ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي(و  ٢٢٩ ص٣ ج تاريخ األمم وامللوك)٣(
هتذيب الكامل  و٢٨٧ ص٢٠جتاريخ مدينة دمشق  و٦٠٩ ص٢جستيعاب اإلو
 ٣جبن شبة التاريخ املدينة  و٤٢٠ ص٣جهتذيب التهذيب  و٣١٣ ص١٠ج

 .٤٥ ص٧جفتح الباري  و٦٧ ص٣جالكامل يف التاريخ  و٩٢٤ص
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 .)١(إرم فداك أيب وأمي: عرشة مرة، فيدفعها له، ويقول
وما يمنعني منك يا عبد الرمحان إال أنك :  وقال لعبد الرمحان ـ٢

 .)٢(فرعون هذه األمة
املسلمني بإيامنك لرجح إيامنك ) يامنإنصف ( لو وزن إيامن :أو قال له

به، ولكنه ليس يصلح هذا األمر ملن فيه ضعف كضعفك، وما زهرة وهذا 
 .)٣(األمر

يف منزل فاطمة، » صىل اهللا عليه وآله« رأيت رسول اهللا :أو قال
 . ًيبكيان جوعا، ويتضوران» عليهم السالم«واحلسن واحلسني 

 !  من يصلنا بيشء؟:»صىل اهللا عليه وآله«قال ف
                                     

 ٣٩٤ ص١٨جتاريخ مدينة دمشق  و٤١٤ و ٤١٣ ص١الرياض النرضة ج )١(
 وجامع املسانيد ٢٤٦ ص١٣جكنز العامل  و٤٢٩ ص٣٥ وج٢٠٢ ص٣٣وج

 .٤٠٠ و ١٣٧ ص١٣واملراسيل ج
 )حتقيق الشريي( و ٢٩ ص١ج )حتقيق الزيني(و  ٢٤ ص١اإلمامة والسياسة ج )٢(

ودالئل  ٣٠٩ ص١جلقريش ل» عليه السالم«حياة اإلمام احلسني  و٤٣ ص١ج
  .١١٧ ص١ ق٣الصدق ج

عن السفيانية للجاحظ،  ١٨٦ و ١٨٥ و ٦٢ ص١ جمعتزيلللرشح هنج البالغة  )٣(
 ١ج) الطبعة األوىل(عبد املقصود ل واإلمام عيل بن أيب طالب ،وعن مجاعة غريه

 ٣١جبحار األنوار  و٥٦٨ ـ ٥٦٦صلشريازي لكتاب األربعني  و٣١٠ص
 .٣١٣ ـ ٣١١ص ١جلقريش ل» عليه السالم«حياة اإلمام احلسني  و٣٨٨ص
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 .فطلع عبد الرمحان بصحفة فيها حيس ورغيفان بينهام إهالة
 كفاك اهللا أمر دنياك، وأما أمر آخرتك فأنا :»صىل اهللا عليه وآله«فقال 
 .)١(هلا ضامن
 نعم الرجل ذكرت يا ابن عباس، رجل مسلم غري أنه ضعيف، :أو قال

  .وأمره يف يد امرأته
وال يصلح هذا األمر إال لقوي من غري عنف، واللني يف غري ضعف، 

 .)٢(املمسك من غري بخل، واجلواد يف غري رسف
 ذو الرأي عبد الرمحان بن عوف، مسدد رشيد، له من اهللا َمِْعنو :أو قال

 .)٣(حافظ، فاسمعوا منه
                                     

 ٣٩٤ ص ١٨جتاريخ مدينة دمشق  و٤١٤ و ٤١٣ ص١جالرياض النرضة  )١(
 وجامع ٧١٧ ص١١جكنز العامل  و٤٢٩ ـ ٤٢٨ ص٣٥ وج٢٠٢ ص٣٣وج

 .١٧٣ ص٩ وج٤٢٤ ص٥املسانيد واملراسيل ج
 ١١١٩ ص٣ج )ط دار اجليل(ستيعاب اإلو ٨٧ و ٨٦ ص٢الفتوح البن اعثم ج )٢(

ه علي« عن اإلستيعاب ترمجة عيل ١١٨ ص١ ق٣دالئل الصدق ج: وراجع
 ١٥٨ ص٢جتاريخ اليعقويب  و٨٧٩ ص٣جبن شبة التاريخ املدينة ، و»السالم

 و ٢٧٥ ص٣ والفائق ج٣٩٠ و ٦٢ وراجع ص٣٦٤ ص٣١وبحار األنوار ج
 ١٢ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و١٤٥ ص٧ وج٣٦٤ ص٥جالغدير  و٢٧٦
  .٤٨٠صالوضاعون وأحاديثهم  و٢٥٩ص

 .٢٩٤ ص٣ج )ة األعلميط مؤسس( و ٢٢٩ ص٤ ج تاريخ األمم وامللوك)٣(
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 .)١ً(إنك رجل عاجز، حتب قومك مجيعاف :أو قال له
 .)٢(نعم الرجل ذكرت، ولكنه ضعيف عن ذلك :أو قال البن عباس

 .)٣(ضعيف: ك رجل لني، أو قال ذل:أو قال
 .)٤( رجل ليس حيسن أن يكفي عياله:أو قال
 .)٥(نك ملا جاءك من خري أهلإ فواهللا :أو قال
 يمنعني منك يا زبري إال أنك مؤمن الرضا كافر وما: وقال للزبري ـ ٣

                                     
رشح هنج البالغة  و١١٣ ص١ ق٣ج) مطبوع ضمن دالئل الصدق(هنج احلق  )١(

 ١جلقريش ل» عليه السالم«حياة اإلمام احلسني  و٢٥٩ ص١٢ج للمعتزيل
إحقاق احلق  و٢٨٧صهنج احلق  و٢٠٤ ص٤جمامة الشايف يف اإل و٣٠٩ص

 .١٥٨صلتنكابني لسفينة النجاة  و٢٤٥ص) األصل(
وأنساب . »عليه السالم« عن اإلستيعاب ترمجة عيل ١١٨ ص١ ق٣ئل الصدق جدال) ٢(

 ٤الشايف ج:  وراجع٣٩٤ و ٣٦٤ ص٣١ وبحار األنوار ج١٦ ص٥األرشاف ج
 ٢٥٩ ص١٢ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج١٩٧ ص٣ وج٢٠٣ و ٢٠٢ص

مواقف  و١٦٦صبن شاذان الاإليضاح  و٣٢٥ ص٢جبن أعثم الكتاب الفتوح و
  .٢٥٢العدد القوية ص و١١١٩ ص٣جستيعاب اإل و١٣٩ ص٣جالشيعة 

 ١١٨ ص١ ق٣دالئل الصدق جو ١١٢٠ ص٣ج )ط دار اجليل(ستيعاب اإل )٣(
 . ٣٦٤ ص٣١ وبحار األنوار ج١٦ ص٥ أنساب األرشاف ج: وراجع.هعن

 . ١٥٤ ص٢ ج)ط دار النعامن( واإلحتجاج ٢٨١ ص٤٩ وج٣٥٤ ص٣١بحار األنوار ج) ٤(
  .٣٦٠ ص٣١ وبحار األنوار ج٦٣ األمايل للمفيد ص)٥(
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 .)١(الغضب
، مؤمن الرضا كافر الغضب، )٢(ري فوعق لقس أما أنت يا زب:أو قال له

ًيوما إنسان، ويوما شيطان ولعلها لو أفضت إليك ظلت يومك تالطم . ً
فليت شعري، من إليك ٍبالبطحاء عىل مد من شعري، فرأيت إن أفضت 

وما كان . ًماماإًيكون للناس يوم تكون شيطانا، ومن يكون يوم تغضب، 
 .)٣(ت عىل هذه الصفةاهللا ليجمع لك أمر هذه األمة، وأن

                                     
حتقيق ( و ٢٩ ص١ج )حتقيق الزيني(و  ٢٥ و ٢٤ ص١اإلمامة والسياسة ج )١(

بن شاذان الاإليضاح  و١١٧ ص١ ق٣ودالئل الصدق ج ٤٣ ص١ج )الشريي
فلك  و٣٠٩ ص١جلقريش ل» عليه السالم«حياة اإلمام احلسني  و٤٩٨ص

 .١٢٧لفتح الدين احلنفي صالنجاة 
رشح هنج : وراجع. من ال يستقيم عىل وجه:  واللقس.جر املتربمالض: الوعق )٢(

  .٢٥٩ ص١٢البالغة للمعتزيل ج
 عن اجلاحظ يف السفيانية، ١٨٦ و ١٨٥ و ٦٢ ص١رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ٣(

 ١ج) ط أوىل(وعن مجاعة غريه واإلمام عيل بن أيب طالب لعبد الفتاح عبد املقصود 
 ١٥٨ ص٣ عن كنز العامل ج١١٨ ص١ ق٣ جدالئل الصدق: وراجع. ٣١٠ص

 ١٢٦ص ١٠جالغدير  و٥٦٦صلشريازي لكتاب األربعني عن ابن عساكر، و
 ١جلقريش ل» عليه السالم«حياة اإلمام احلسني  و٤٣٧ ص١جأعيان الشيعة و

 و ٣٦٤ وراجع ص٣٥٩ ص٣١ وبحار األنوار ج٦٢ واألمايل للمفيد ص٣١١ص
 .١٩٧ ص٣ وج٢٠٣ و ٢٠٢ ص٤ والشايف ج٣٩٤ و ٣٩٠ وراجع ص٣٨٧
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 فجلس ،وقد نام» صىل اهللا عليه وآله« رأيت رسول اهللا :أو قال حلفصة
  !يا أبا عبد اهللا، مل تزل؟:  فقال له،الزبري يذب عن وجهه حتى استيقظ

 . مل أزل بأيب أنت وأمي:فقال
أنا معك يوم القيامة، حتى :  هذا جربيل يقرئك السالم ويقول:قال

 .)١(هنم جرأذب عن وجهك رش
 فارس بطل، ومعه ضيق وجشع، يظل يومه :أو قال البن عباس

بالبقيع يصال عىل الصاع واملد، خياصم يف قفيز من حنطة، وال يصلح هذا 
 .)٢(األمر إال للسخي من غري تبذير، املمسك من غري إقتار

ً أما أنت يا زبري، فواهللا ما الن قلبك يوما وال ليلة، وما زلت :أو قال له
ً جافيا، مؤمن الرضا، كافر الغضب، يوما شيطان، ويوما رمحان، ًجلفا ً ً

 . )٣(شحيح

                                     
 ١٣ وج٦٨٢ ص١١جكنز العامل  و٤١٤ و ٤١٣ ص١الرياض النرضة ج )١(

 ٣٥ وج٢٠٢ ص٣٣ وج٣٩٤ ص١٨جتاريخ مدينة دمشق  و٢٦٤ص
 . ٢٨٨ ص٣جاملعجم األوسط  و٤٢٩ص

  .٣٢٥ ص٢ج) ط دار األضواء( و ٨٦ ص٢الفتوح البن أعثم ج )٢(
 )ط دار اهلجرة( و ١١٣ ص١ ق٣ ج)مطبوع ضمن دالئل الصدق(هنج احلق  )٣(

 ٦٣ ص٣١جبحار األنوار :  وراجع٢٤٥ص) األصل(إحقاق احلق  و٢٨٧ص 
مامة الشايف يف اإل و٢٥٩ ص١٢جرشح هنج البالغة  و١٢٦ ص١٠جالغدير و
  .٣٥٠صتقريب املعارف  و٢٠٤ ص٤ج
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 . )١( الصاع واملديف إذا، يالطم الناس :أو قال
 .)٢( كثري الغضب، يسري الرضا:أو قال
ً إذن تستخلفونه شحيحا غلقا، يعني يسء اخللق:أو قال ً)٣(. 
 .)٤( لقيس، مؤمن الرضا، كافر الغضب، شحيح:أو قال
 .)٥(غزلمن  رجل بخيل، رأيته يامكس امرأته يف كبة :الأو ق
 يمنعني من طلحة إال نخوته وكربه، ولو وما: وقال عن طلحة ـ ٤

 .)٦(وليها وضع خامته يف اصبع امرأته
ًأو أقبل عليه، وكان له مبغضا منذ قال أليب بكر يوم وفاته ما قال يف 

ًأتويل فظا غليظا؟: عمر، حيث قال له  ! ربك إذا لقيته؟ ما تقول ل!ً
                                     

 ١١٨ ص١ ق٣دالئل الصدق جو ١١١٩ ص٣ج )ط دار اجليل(ستيعاب اإل )١(
 .٢٥٢ص العدد القوية ه، وعن

 . عنه١١٨ ص١ ق٣ ودالئل الصدق ج١١٢٠ ص٣ ج)ط دار اجليل(ستيعاب اإل) ٢(
دالئل الصدق  و٧٣٥ ص٥ج) ط مؤسسة الرسالة( و ١٥٨ ص٣جكنز العامل  )٣(

 . ه عن١١٨ ص١ ق٣ج
 عنه، ١٤٥ ص٧ وج٣٦٤ ص٥جالغدير  و١٦ ص٥أنساب األرشاف ج )٤(

 .٤٧٩صالوضاعون وأحاديثهم و
ط ( و ٣٢٠ ص٢ واإلحتجاج ج٢٨١ ص٤٩ وج٣٥٤ ص٣١ بحار األنوار ج)٥(

  .١٥٤ ص٢ج) دار النعامن
  .١١٧ ص١ ق٣ ودالئل الصدق ج٢٥ ص١اإلمامة والسياسة ج )٦(
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 ! أقول أم أسكت؟:فقال له
 .ً قل، فإنك ال تقول من اخلري شيئا:قال
الذي ) الكرب( إين أعرفك منذ أصيبت إصبعك يوم أحد، والبأو :قال

ًساخطا عليك » صىل اهللا عليه وآله«ولقد مات رسول اهللا . حدث لك
 .)١(بالكلمة التي قلتها يوم أنزلت آية احلجاب

 .)٢ً(خوة يعني كربا فيه ن:أو قال
 .)٣( لوال بأو فيه:أو قال
يقول ليلة ـ وقد سقط » صىل اهللا عليه وآله« سمعت رسول اهللا :أو قال

                                     
 عن اجلاحظ يف سفيانيته، ١٨٦ و ١٨٥ و ٦٢ ص١ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  )١(

) ط أوىل(وعن مجاعة غريه واإلمام عيل بن أيب طالب لعبد الفتاح عبد املقصود 
 ١٢٧ ص١٠جالغدير  و٣٨٨ و ٣٨٧ ص٣١ وبحار األنوار ج٣٠١ ص١ج
 ١جلقريش ل» عليه السالم«حياة اإلمام احلسني  و٤٣٧ ص١جأعيان الشيعة و

  .١٦٧صصدر الدين رشف الدين ل) عامر بن يارس(حليف خمزوم  و٣١٢ص
 ١١٨ ص١ ق٣دالئل الصدق ج و١١٢٠ ص٣ج )ط دار اجليل(ستيعاب اإل )٢(

النهاية يف  و٢٥٢صالعدد القوية  و٣٦٥ و ٣٦٤ ص٣١ه، وبحار األنوار جعن
 . ٣١٥ ص٨جلسان العرب  و٣٤ ص٥ وج٢٠٤ ص٤جغريب احلديث 

 ١٦٨ ص٣جالفايق يف غريب احلديث  و١٤٢ ص١٢رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ٣(
 ٣٩٠ ص٣١جبحار األنوار  و٣٣٣ و ٣٣١ ص٣جبن سالم الغريب احلديث و
 .٩١ ص١جاية يف غريب احلديث النه و١٦٧ ص٢٨جتاريخ مدينة دمشق و
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رحله ـ من يسوي رحيل فهو يف اجلنة، فبدر طلحة بن عبيد اهللا فسواه حتى 
يا طلحة، هذا جربيل يقرئك : »صىل اهللا عليه وآله«ركب، فقال النبي 

 .)١(معك يوم القيامة حتى أنجيك منهاأنا : السالم ويقول
ًارك وتعاىل ليوليه شيئا من  هيهات يا ابن عباس، ما كان اهللا تب:أو قال

 . )٢(هذه األمة مع ما يعلم من تيهه وزهوه، وعجبه بنفسهأمر 
إن قبض النبي لننكحن أزواجه من بعده، :  أفلست القائل:أو قال له

ْوما كان لكم أن {فأنزل اهللا فيك ! منا؟ًفام جعل اهللا حممدا أحق ببنات عمنا  ََ ْ َُ َ َ َ
َتؤذوا رسول اهللاِ ُ َ ُ ْ ُ..{)٤(»)٣(. 
هو أزهى من ذلك ما كان اهللا ) األكنع: الصحيح( األكيع :أو قال

 .)٥(لرياين أوليه أمر أمة حممد وهو عىل ما هو عليه من الزهو

                                     
 ٢٤٦ ص١٣ وج٦٩٦ ص١١جكنز العامل  و٤١٤ و٤١٣ ص١الرياض النرضة ج) ١(

 ١١جسبل اهلدى والرشاد  و٤٢٩ ص٣٥ وج٣٩٣ ص١٨جتاريخ مدينة دمشق و
  .٤٠٠ و١٣٧ ص١٣ وج١٧٠ ص٩ وجامع املسانيد واملراسيل ج٣٠٩ص

  .٣٢٥ ص٢ج) ط دار األضواء( و ٨٦ ص٢الفتوح البن أعثم ج )٢(
  . من سورة األحزاب٥٣ اآلية )٣(
) ط دار اهلجرة( و ١١٣ ص١ ق٣ج) مطبوع ضمن دالئل الصدق(هنج احلق  )٤(

  .٣٢٤صاألنوار العلوية و ٢٨٦ص
ه  عن١١٨ ص١ ق٣دالئل الصدق جو ١١١٩ ص٣ج )ط دار اجليل(ستيعاب اإل )٥(

 .٢٥٢صالعدد القوية  و٣٦٤ ص٣١وبحار األنوار ج
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 . )١( مات رسول اهللا وإنه عليك لعاتب:أو قال له
 . )٢(!؟لزهو والنخوةين اأ :أو قال
 .)٣( وأسته يف املاء، أنفه يف السامء:أو قال
 .)٤(ّرجل له حدة: أو قال

 يمنعني منك يا عثامن إال عصبيتك، وحبك وما: وقال لعثامن ـ ٥
 .)٥(قومك

                                     
تاريخ مدينة ه، و عن١١٨ ص١ ق٣دالئل الصدق جو ٧٤٢ ص٥جكنز العامل  )١(

 ٣٥٩ ص٣١ وبحار األنوار ج٦٢واألمايل للمفيد ص ٤٥٣ ص٤٥جدمشق 
 .٥١ ص٣جمسند الشاميني و

 ٤ والشايف ج٣٩٤ و ٦٢ ص٣١ وبحار األنوار ج١٦ ص٥أنساب األرشاف ج )٢(
 ٣٦٤ ص٥جالغدير  و٢٥٩ ص١٢ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج٢٠٣ص
 ٣٤٩صتقريب املعارف  و٤٨٠صالوضاعون وأحاديثهم  و١٤٥ ص٧وج

  .١٥٧صلتنكابني لسفينة النجاة و
 .١٤٥ ص٧جالغدير  عن الواقدي، و١٧ ص٥أنساب األرشاف ج )٣(
ط ( و ٣٢٠ ص٢ واإلحتجاج ج٢٨١ ص٤٩ وج٣٥٤ ص٣١ بحار األنوار ج)٤(

  .١٥٣ ص٢ج) دار النعامن
 )حتقيق الشريي(و  ٢٩ ص١ج)حتقيق الزيني(و  ٢٥ ص٤اإلمامة والسياسة ج )٥(

عليه «حياة اإلمام احلسني ، و عنه١١٧ ص١ ق٣ودالئل الصدق ج ٤٣ ص١ج
 .١٢٨صفتح الدين احلنفي لفلك النجاة  و٣٠٩ ص١جلقريش ل» السالم
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 هيهات إليك، كأين بك قد قلدتك قريش هذا األمر حلبها :أو قال
الناس، وآثرهتم بالفيء، إياك، فحملت بني أمية وبني أيب معيط عىل رقاب 

واهللا . ًفسارت إليك عصابة من ذؤبان العرب، فذبحوك عىل فراشك ذبحا
 .لئن فعلت لتفعلن، ولئن فعلت ليفعلن

 .)١( فإذا كان ذلك، فاذكر قويل، فإنه كائن:ثم أخذ بناصيته وقال
 سمعت ! وما عسى أن يقولوا يف عثامن؟:أو قال عنه البنته حفصة

يموت عثامن يصيل عليه مالئكة : يقول» هللا عليه وآلهصىل ا«رسول اهللا 
 ! أم الناس عامة؟!يا رسول اهللا، عثامن خاصة؟: السامء، قلت
 .)٢( عثامن خاصة:قال

 هو أهل لذلك لرشفه وفضله، ولكني اتقي عليه :أو قال البن عباس
أن حيمل آل أيب معيط عىل رقاب الناس فيقتل، ولو وليته لفعل، ولو فعل 

                                     
 عن اجلاحظ يف سفيانيته، ١٨٦ و ١٨٥ و ٦٢ ص١ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  )١(

الطبعة (بد الفتاح عبد املقصود وعن مجاعة غريه واإلمام عيل بن أيب طالب لع
لشريازي لكتاب األربعني  و٣٨٩ ص٣١ وبحار األنوار ج٣١٠ ص١ج) األوىل

حليف  و٣١٤ ص١جلقريش ل» عليه السالم«حياة اإلمام احلسني  و٥٦٨ص
 .١٦٨ص) عامر بن يارس(خمزوم 

 ٣٩٣ ص١٨جتاريخ مدينة دمشق  و٤١٤ و ٤١٣ ص١الرياض النرضة ج )٢(
  .٢٠٢ ص٣٣وج
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 .)١(لفعلوا
 .)٢( فإن ويل عثامن فرجل فيه لني:أو قال
 أما أنت يا عثامن، لروثة خري منك، ولئن وليتها لتحملن بني :أو قال له

 . )٣(أيب معيط عىل رقاب الناس، ولئن فعلتها لتقتلن ـ ثالث مرات
 لو فعلت حلمل بني أيب معيط عىل رقاب الناس :أو قال البن عباس

، فوثب اولو فعلت لفعل، ولو فعل لفعلويعملون فيهم بمعصية اهللا، 
 . )٤(الناس عليه فقتلوه
 .)٥( كلف بأقاربه:أو قال

                                     
  .٣٢٥ ص٢ج) ط دار األضواء( و ٨٦ و ٨٥ ص٢لفتوح البن أعثم جا )١(
 ٢٩٣ ص٣ج )ط مؤسسة األعلمي( و ٢٢٩ ص٤ ج تاريخ األمم وامللوك)٢(

 ٧جفتح الباري  و١٦٥ ص٦جنيل األوطار و ٦٧ ص٣جالكامل يف التاريخ و
 .٩٢٤ ص٣جبن شبة التاريخ املدينة  و٥٥ص

 )ط دار اهلجرة(  و١١٣ ص١ ق٣ج) مطبوع ضمن دالئل الصدق(هنج احلق ) ٣(
 ٣٩٥ و٣٥٤ ص٣١ وبحار األنوار ج٣٢٠ ص٢واإلحتجاج ج ٢٨٧ص

 ٢٧٥ ص١٢ جللمعتزيلرشح هنج البالغة :  وراجع٢٣ ص٣جالرصاط املستقيم و
 . ٣٥٠صتقريب املعارف  و٣٠٩ ص١جلقريش لحياة اإلمام احلسني و

 و ١١٧ ص١ ق٣دالئل الصدق جو ١١١٩ ص٣ج )ط دار اجليل(ستيعاب اإل )٤(
 .٢٥٢صالعدد القوية  و٣٦٤ ص٣١جبحار األنوار ه، و عن١١٨

=  بحار و٢٣٦صبن شاذان الاإليضاح  و٥٣ ص١١جلرسخيس لاملبسوط : راجع) ٥(
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 .)١(ثرتهأ أخشى حفده و:زاد يف نص آخر قوله
 .)٢(! وكيف بحب عثامن املال، وبره ألهل بيته؟:أو قال
يامنه بني جند من األجناد لوسعهم، إًن منكم لرجال لو قسم إ :أو قال
 .)٣(وهو عثامن

                                     
 ١٦٨ ص٣جالفايق يف غريب احلديث  و٣٩٠ و ٣٦٤ و ١٤٩ ص٣١جاألنوار = 
 ٥جكنز العامل  و١٤٢ ص١٢ وج١١ ص٣ جللمعتزيلرشح هنج البالغة و

 ٤٣٩ ص٤٤جتاريخ مدينة دمشق  و٥٨٠صلغزايل لملنخول ا و٧٤١ و ٧٣٨ص
 ٣٣١ ص٣جبن سالم الغريب احلديث  و٨٨٣ ص٣جبن شبة التاريخ املدينة و
تاج  و٣٠٧ ص٩جلسان العرب  و١٩٧ ص٤جالنهاية يف غريب احلديث و

  .٤٦٥ ص١٢جالعروس 
 ٢٦٠ ص١ج) ط دار الكتب العلمية( و ٣٧٥ ص٣جالفايق يف غريب احلديث ) ١(

 ١جالنهاية يف غريب احلديث  و٣٩٠ ص٣١ وبحار األنوار ج١٦٨ ص٣وج
 ٦جتاج العروس  و٨ ص٤ وج١٥٣ ص٣جلسان العرب  و٤٠٦ و ٢٢ص
 .٩ص

  .عن ابن راهويه ٧٣٥ ص٥ج )ط مؤسسة الرسالة(و  ١٥٨ ص٣كنز العامل ج )٢(
 و جامع املسانيد واملراسيل ٣٦٠ ص٣١ وبحار األنوار ج٦٣األمايل للمفيد ص) ٣(

كنز  و٥٢ ص٣مسند الشاميني ج و١٠٠ ص١٥ وج٣٩٥ و ٣٧٥ ص١٣ج
 ٤٥ وج٢١٩ ص٣٩جتاريخ مدينة دمشق  و٢٨ ص١٣ وج٧٤١ ص٥العامل ج

 .٤٥٣ص
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وإنك .  وما يمنعني منك يا عيل إال حرصك عليها: وقال لعيل ـ٦
 .)١(أحرى القوم إن وليتها أن تقيم عىل احلق املبني، والرصاط املستقيم

 هللا أنت لوال دعابة فيك، واهللا لئن وليتهم لتحملنهم عىل :أو قال له
 .)٢(احلق الواضح، واملحجة البيضاء
 !ا يف عيل بن أيب طالب؟ فام عسى أن يقولو:أو قال البنته حفصة

يا عيل، يدك يف يدي، تدخل : يقول» صىل اهللا عليه وآله«سمعت رسول اهللا 
 .)٣(معي حيث أدخل

                                     
 )حتقيق الشريي(و  ٢٩ ص١ج )حتقيق الزيني(و  ٢٥ ص١اإلمامة والسياسة ج )١(

عليه «حياة اإلمام احلسني و ١١٧ ص١ ق٣ودالئل الصدق ج ٤٣ ص١ج
  .١٢٨صفتح الدين احلنفي لفلك النجاة و ٣٠٩ ص١جلقريش ل» السالم

 عن اجلاحظ يف سفيانيته، ١٨٦ و ١٨٥ و ٦٢ ص١ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  )٢(
لعبد الفتاح عبد » عليه السالم«وعن مجاعة غريه واإلمام عيل بن أيب طالب 

 ١الغيث املنسجم للصفدي ج:  وراجع٣١٠ ص١ج) الطبعة األوىل(املقصود 
حليف  و٤٣٧ ص١جأعيان الشيعة  و٥٦٧صعني كتاب األربو ٢٧٦ص

 عن ١١٨ ص١ ق٣دالئل الصدق ج: وراجع .١٦٨ص) عامر بن يارس(خمزوم 
 .»عليه السالم«اإلستيعاب ترمجة عيل 

 ١٨١ ص٩ وجامع املسانيد واملراسيل ج٤١٤ و ٤١٣ ص١الرياض النرضة ج )٣(
 ٦٢٧ ص١١جكنز العامل  و٨٩صذخائر العقبى  و٤٠٠ و ١٣٧ ص١٣وج
= ٣٥ وج٢٠٢ ص٣٣ وج٣٩٣ ص١٨جتاريخ مدينة دمشق  و٢٤٦ ص١٣وج
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 لو أنه ويل هذا األمر من بعدي حلملكم ـ واهللا ـ :أو قال البن عباس
عىل طريقة من احلق تعرفوهنا، ولكنه رجل به دعابة، وهو حريص عىل هذا 

 . )١(األمر ملن حرص عليهاألمر، وال يصلح هذا 
 أما أنت يا عيل فواهللا لو وزن إيامنك بإيامن أهل األرض :أو قال له

 .لرجحهم
واهللا إين ألعلم مكان الرجل، لو : فقال عمر. ًفقام عيل موليا، خيرج

 .وليتموه أمركم محلكم عىل املحجة البيضاء
  ! ومن هو؟:قالوا
 . لك هبم الطريق املستقيمجلح س هذا املويل عنكم، إن ولوها األ:قال
  ! فام يمنعك من ذلك؟:قالوا
 . )٢(.. ليس إىل ذلك سبيل الخ:قال

                                     
 و ٤٩٩ ص٦ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٣٢٨ ص٤٢ وج٤٢٩ص= 

 .٧٤ ص٣١ وج٤٩٠ و ٤٨٩ ص٢٢ وج٣٩ ص١٧ وج٥٠٠
بحار :  وراجع٣٢٥ ص٢ج) ط دار األضواء( و ٨٥ ص٢الفتوح البن أعثم ج )١(

 .١٢ ـ ١١ ص)١٩٨٢بريوت (األحكام السلطانية  و٣٩٥ ص٣١األنوار ج
) ط دار اهلجرة( و ١١٣ ص١ ق٣ج) مطبوع ضمن دالئل الصدق(هنج احلق ) ٢(

 ١٢ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج٦٣ ص٣١جبحار األنوار  و٢٨٧ص
عليه «حياة اإلمام احلسني  و٣٢٥صاألنوار العلوية  و٢٦٠ و ٢٥٩ص

= تقريب  و٢٠٤ ص٤جة ـامـمايف يف اإلـالش و٣٠٩ ص١جلقريش ل» السالم
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أوىل باخلالفة يف » عليه السالم«ًأو أنه وافق ابن عباس عىل أن عليا 
 . سابقته، وعلمه، وقرابته، وصهره، ولكنه كثري الدعابة

 .)١( فيه دعابة:أو قال
 .)٢( احلق ولو كرهتم لو استخلفتموه أقامكم عىل:أو قال
 .)٣()مزاح( إن فيه بطالة وفكاهة :أو قال

                                     
سفينة النجاة  و٢٤٥ص) األصل(إحقاق احلق  و٣٤٩صاملعارف = 

  .١٥٨صلتنكابني ل
تقريب و ٨٨٠ ص٣جبن شبة التاريخ املدينة و ١٦٣صبن شاذان الاإليضاح  )١(

 ٢٥٣ ـ ٢٥١ والعدد القوية ص١٢٦ ص٦جغاية املرام و ٣٤٩صاملعارف 
 ٣جستيعاب اإل:  وراجع٣٩٤ وراجع ص٣٦٣ ص٣١وبحار األنوار ج

 و ٢٠٢ ص٤ه، والشايف ج عن١١٧ ص١ ق٣دالئل الصدق جو ١١٢٠ص
  .١٩٧ ص٣ وج٢٠٣

 ٥ج) ط مؤسسة الرسالة(و  ١٥٨ ص٣جكنز العامل و ٢١٤صنساب األرشاف  أ)٢(
  . عنه١١٨ ص١ ق٣دالئل الصدق ج، وعن ابن راهويه ٧٣٦ص

 ٣١ وبحار األنوار ج٦٣ واألمايل للمفيد ص١٦ ص٥أنساب األرشاف ج) ٣(
 ورشح هنج ١٤٥ ص٧ وج٣٦٤ ص٥جالغدير و ٣٩٤ و ٣٦٠ و ٦١ص

الشايف يف  و٤٨٠الوضاعون وأحاديثهم ص و٢٥٩ ص١٢البالغة للمعتزيل ج
لتنكابني لسفينة النجاة  و٣٤٩صتقريب املعارف  و٢٠٣ ص٤جمامة اإل

 .١٥٧ص
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 .)١( رجل قعدد:أو قال
  :الرواية الصحيحة عند ابن روزبهان

: نسبة تلك املطاعن إىل عمر، قال) صحة(وقد أنكر ابن روزهبان 
هل باألخبار، كذاب  جاوصاحب هذه الرواية. هذا أمر باطل ال شك فيهف«

 . ال يعلم الوضع
فإن الرجل جمروح، وهؤالء كانوا أكابر قريش، وأقرانه يف  «:ن قالإىل أ

أتراه يأخذ يف أعينهم، ويشتمهم عند املوت، وهو يريد . احلسب والنسب
 . استخالفهم

 .  إنك جاف جلف:ويقول لزبري شيخ املهاجرين بمحرض الناس
ويقول لطلحة كذا، ولسعد كذا، فهذا من أطوار الصحابة وحكاياهتم 

 .)٢(».. املوضوعات إلخإنه من
براهيم البغدادي إثم ذكر أن أحد علامء الشيعة وهو برهان الدين 

 أنه قال البن عباس يف :وأن الصحيح هو.. وافقه عىل أن هذا كذب رصاح

                                     
 ١٤٤ ص٧جالغدير :  وراجع.٢١٧اآلثار للقايض أيب يوسف األنصاري ص )١(

الرصاط و ١٥٤ ص٢جحتجاج اإلو ٨٨٣ ص٣جبن شبة التاريخ املدينة و
 ٣١جبحار األنوار و ٥٦٨صلشريازي لكتاب األربعني و ٢٣ ص٣جاملستقيم 

 .٢٨١ ص٤٩ وج٣٥٤ص
 .٢٤٥ص) األصل(إحقاق احلق  و١١٤ ص١ ق٣ دالئل الصدق ج:راجع )٢(
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 .أنه متفكر يف من يوليه هذا األمر: خلوة
 !.أين لك من عثامن؟:  قلت:فقال ابن عباس

لناس، ثم مل يلبث العرب إال أن  أخاف أن يويل بني أمية عىل ا:قال
 .يرضبوا عنقه، واهللا لو فعلت لفعل، ولو فعل لفعلوا

 ! أين لك من طلحة؟:فقلت
 . نعوذ باهللا من زهوه:قال
 ! أين لك من الزبري؟:قلت
 . شجاع جاف:قال
 ! أين لك من سعد؟:قلت
 . قائد عسكر، وال يصلح للخالفة:قال
 ! أين لك من عبد الرمحان؟:قلت
 ..ضعيف :فقال
 ! أين لك من عيل بن أيب طالب؟:قلت
 . فيه دعابة، وإذن حيملهم عىل احلق الذي ال يطيقونه:قال

ثم ما مر أسبوع حتى رضبه أبو لؤلؤة، هكذا سمعت منه، ثم بعد هذا 
ذكر عىل نحو ما :  ألقىض القضاة املاوردي،رأيت يف األحكام السلطانية

 . من الشيخ برهان الدين البغداديسمعته
 يذكر املعائب القادحة لإلمامة، ثم إنا لو فرضنا صحة ما ذكر، فإنه مل
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 .)١(بل هذا من مناصحة الناس، فذكر ما كان من العيوب
 :ونقول
نكار ابن روزهبان ال أثر له، فقد صدر من عمر يف املقامات إإن   ـ١

 .كثر منه يف هذا املقامأاملختلفة، ما ال يمنع صدور هذا و
ه عن برهان الدين لف ابن روزهبان بصحته مما نقن ما اعرت إ ـ٢

 .ًالبغدادي ال يبعد كثريا عن املضامني التي انكرها
جمرد كون هؤالء من أقرانه ويرشحهم للخالفة ال يمنعه من ذكر   ـ٣

 نه من طبيعتهسباب أخرى، ومنها ما عرف عمعايبهم لتأكيد هيمنته وأل
رته لرضب الناس بدرته ملجرد  وشدته عىل القريب والبعيد، ومباد،اخلشنة

 .اذالهلم، كام ذكرناه يف موضع سابق
إنك عىل هذا األمر : »عليه السالم«وقد قال عمر بن اخلطاب لعيل 

 .حلريص
 .)٢(، وأنا أخص وأقرب وأبعدأنتم واهللا احرص: »عليه السالم«فقال 

 
 

                                     
  .١١٥ و ١١٤ ص١ ق٣ دالئل الصدق ج: فراجع،هذا ما ذكره ابن روزهبان )١(
 ٦٠٥ ص ٢٩لمجليس ج لبحار األنوار  و٨٤ ص ٢ هنج البالغة ج:  راجع)٢(

 ٢بن شهر آشوب جالمناقب آل أيب طالب  و٧٦٧ ص ٢لثقفي ج لالغارات و
  .٣١٨ ص٣٨ وج١٩ص 
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  :الفصل الرابع

 
  ..مطاعن عمر حتت اهر
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  :!؟كيف يشتم أقرانه
أن عمر ـ كام تقدم يف رواية : هناك أمر حتسن مالحظته هنا، وهو

 !أكلكم يطمع يف اخلالفة من بعدي؟: يقول ألهل الشورىـ املعتزيل وغريه 
 وليتها أنت فقمت هبا، ولسنا !وما يبعدنا منها؟ «:فيجيبه الزبري، بقوله

 .»ال يف القرابةدونك يف قريش، وال يف السابقة و
 أنه ال معنى لقول عمر يف طعونه التي أوردها حني :فهذا النص يعطي

 !ما زهرة وهذا األمر؟: وصل إىل سعد، وإىل ابن عوف
، حسب يدل عىل عدم الصالحية للخالفة، مما أو ما يؤدى هذا املعنى

 ..معايريه
 األمر  أن هؤالء الذين ال أهلية هلم هلذا:ولعله أراد بذلك أن يفهمنا

فعيل لسعد وطلحة .. متقاربون يف املؤهالت، وال فوارق تذكر فيام بينهم
، وأوجد »عليه السالم«ويكون بذلك قد حط من مقام عيل .. كعثامن الخ

 .قرناء ومنافسني له
ولعل حترس عمر عىل أيب عبيدة وخالد وسامل ومعاذ، ألنه وجد أهنم 

، وأكثر جرأة عليه »ه السالمعلي«أقوى من هؤالء اخلمسة عىل منافسة عيل 
، ال  ـ وهو عثامن ـبل إن أمثلهم وأقواهم بنظر عمر.. وعىل بني هاشم



  ١٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٢٩٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ..ًيطمئن عمر إىل حسن قيامه هبذا األمر، وسيبقى قلقا عىل مصريه فيه
وكذا ال معنى لكثري من مطاعنه يف أهل الشورى التي أراد أن يسقطهم 

ا كانوا ليسوا دونه، فال معنى هبا عن الصالحية، ألن الذين اختارهم إذ
ّالستبعادهم منها وفق منطقه، إذ ال معنى ألن جتر باء عمر، وال جتر باء  َّ

 ..غريه
.. َّوألجل ذلك شكك ابن روزهبان بصحة روايات هذه الطعون عنه

وإن كان هذا اإلستبعاد يف غري حمله، فقد تعودنا من عمر أمثال هذه 
 .املفارقات

  :×علي ب لإلضرارملدح والذم ا
قل فينا :  أن أصحاب الشورى هم الذين قالوا لعمر:ويروي ابن قتيبة

 .)١(يا أمري املؤمنني مقالة نستدل فيها برأيك، ونقتدي به
 : ونقول

يف مجلة من طلب منه ذلك، » عليه السالم«إننا ال نرجح أن يكون عيل 
ول فيه  فيهم، فهو يعرف أنه سوف يقهيأأو ريض بأن يطلب منه الترصيح بر

ًوفيهم ما يوجب تعمية األمر عىل الناس، وإهيامهم بأنه ال يرجح أحدا 
 .ان وظهربن الرتجيح والتجني قد إ ف،منهم عىل من عداه

                                     
 )حتقيق الشريي(  و٢٩ ص١ج )حتقيق الزيني(  و٢٤ ص١اإلمامة والسياسة ج )١(

فلك  و٣٠٩ ص١جلقريش ل» عليه السالم«حياة اإلمام احلسني  و٤٣ ص١ج
 .١٢٧صفتح الدين احلنفي ل النجاة
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، إىل ما سيؤول األمر، بمجرد قد عرف ورأى» عليه السالم«ان عيل وك
يأيت  اموقد ذكرنا ذلك في.. وبيانه طريقة العمل واألداءنطق عمر باألسامء، 

 ..إن شاء اهللا تعاىل
ومل يكن عيل يرغب يف مساعدة عمر عىل تعمية األمور، ألن ذلك يرض 

 ..ِّبقضيته، بل كان يريد أن يعرف الناس بتعمد عمر رصف األمر عنه
بينه عمر أن يساوي » عليه السالم«كان من الطبيعي أن يتوقع عيل و

 بقضية احلق ٌّوبني الباقني، يف املدح والذم عىل حد سواء، وكالمها مرض
والدين، وال يصح السعي إليه، ألن املساواة بني اجلميع فيها غمط حلق عيل 

 وتصغري لشأنه، وحط من مقامه، ورفعة لشأن من ال ،»عليه السالم«
 .. يستحق الرفعة
ّمتى اعرتض الريب يف مع األول منهم،  «:»عليه السالم«وقد قال 

 ..»!؟حتى رصت أقرن إىل هذه النظائر
فحراجة املوقف ستمنعه ..  ساواه هبم يف الذم والعيب واإلنتقاصوإن

 ..من الرد عليه
ً إذا نقل إىل أناس ال يعرفون عليا ،وقد جيد هذا الذم من يصدق به

 ..أكثر من معرفتهم بغريه.. »عليه السالم«
 فهو رابح عىل كل ،من أهل الشورى» عليه السالم«أما من عدا عيل 
ًوعاب عليا فذلك ال يزعجهم، إن مل نقل إنه يرضيهم حال، ألنه إذا عاهبم 

عليه «وإن مدحهم بام ليس فيهم، وساوى بينهم وبني عيل .. ويسعدهم
 ..، فذلك غاية أمنياهتم، ومنتهى آماهلم»السالم
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  :هي عدة وقائع
 :إن من يراجع نصوص الروايات التي ذكرت القصة املتقدمة يتضح له

يف خلوة  الشورى عدة مرات، إحداها أن عمر طعن أو أثنى عىل أصحاب
ًهم أن يقول فيهم قوال حني عينهم، وطلب منه بعضبينهم، واألخرى 

 أنه قد رصح هبذا ويبدو. )١( عىل رأيه، وعىل ما هو حمط نظرهيستدلون به
 ..كثر من مرةأالتعيني 

 طعن هبم يف حديثه مع ابن عباس يف خلوة له به، وذلك :ومرة أخرى
 .بو لؤلؤة بيومني أو ثالثةقبل أن يطعنه أ

 أنه قال هلم ذلك بعدما طعنه أو لؤلؤة، ومجعهم، :ويف بعض النصوص
 .ليبلغهم قرار تشكيل الشورى منهم

 من تستخلفون بعدي، فاقرتحوا عليه هذا :ويف بعضها أنه قال للناس
 .تارة وذاك أخرى، فصار يوجه إليهم طعونه

  :واإلختالف.. التناقض
ملختلفة تفيد وتظهر أن يف أقوال عمر نوعني من ومالحظة النصوص ا

 :اإلختالف
 تناقض، بل هو بعد ضم صفة إىل أخرى يصل إىل حد الال :أحدمها

يفيد يف استكامل مالمح الصورة احلقيقية، ألنه يتضمن إثبات خصوصيتني، 
                                     

حتقيق (  و٢٩ ص١ج )حتقيق الزيني( و ٢٤ ص١ اإلمامة والسياسة ج:راجع )١(
  . عنه١١٧ ص١ ق٣ودالئل الصدق ج ٤٣ ص١ج )الشريي
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 ..ال مانع من اجتامعهام يف شخص واحد
ذا هو األكثر واألوفر وه اإلختالف إىل حد التضارب والتباين، :الثاين
كوصفه لعبد الرمحان بن عوف تارة بأنه ضعيف، أمره بيد امرأته، يف كالمه، 

 ..صفه أخرى بأنه فرعون هذه األمةثم ي
أن هذا الضعيف :  إال إن املقصود. يصفه بفرعون األمة:كام أنه تارة

 ..أمام امرأته، تراه يف ظلمة للناس مثل فرعون
لرجح بإيامن عبد الرمحن بن عوف ن املسلمني  لو وزن إيام:وأخرى يقول

الذي ال الطاغية واملستكرب، إيامن عبد الرمحان به، فهل يكون فرعون األمة 
 !ًمؤمنا إىل هذا احلد؟ يتورع عن ذبح األبناء، ويدعي لنفسه الربوبية

صىل «وال ندري إن كان قد ذكر ذلك عىل سبيل الرواية عن رسول اهللا 
 .. أو هو من عند نفسه، حق عبد الرمحان بن عوفيف» اهللا عليه وآله

بأنه أهل للخالفة تارة، ـ فيام قاله البنته حفصة ـ ًوصف سعدا ثم 
 ..بأنه ال يقوم بقرية لو محل أمرهاوصفه أخرى و

 .. مات وهو راض عن الستة» صىل اهللا عليه وآله« إن النبي :وهو يقول
سوف ينجيه من » وآلهصىل اهللا عليه « إن رسول اهللا :ويقول لطلحة

 .. النار يوم القيامة
صىل اهللا عليه « إن النبي :ثم ينقض هذا وذاك حني يعود فيقول لطلحة

 .مات وهو عليه ساخط» وآله
 هي التي توقعه يف  بعض األمورولعل رغبة عمر اجلاحمة يف مترير

التناقض، حيث يتفوه بكل ما خيطر عىل باله، وجيري عىل لسانه، دون تدبر 
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فإذا مجع الناس كالمه يف ..  تذكر ملا كان قد صدر عنه يف مناسبة أخرىوال
 ..املوارد املختلفة ظهر التناقض بني أطرافه

  :رمتين بدائها
 أن عمر بن اخلطاب قد عاب سعد بن أيب وقاص بالشدة :تقدم

إن هذا هو ما يمنعه : ًأن سعدا رجل حرب، وقال: والغلظة، مع أنه يزعم
ًإن كنا مل نر ومل نسمع لسعد شيئا يدل عىل شجاعته و.. من استخالفه

كام أنه قد عاب الزبري بالبخل، وعاب . وإقدامه، الذي حياولون نسبته إليه
 .عبد الرمحان بن عوف بالضعف

 : وأقول
ليت شعري كيف صح أليب بكر إذن أن يستخلف عمر بن اخلطاب 

 عمر يف الغلظة ومل يكن سعد إال نقطة يف بحر!! نفسه، مع شدته وغلظته؟
والشدة؛ فإن هذه الصفات إن كانت متنع من استخالف سعد، فمنعها من 

 .. استخالف أيب بكر لعمر كان بطريق أوىل
مع أن هذه الشدة والغلظة يف عمر مل تتغري فيه بعد استخالفه عام كانت 

 ..إىل األشد واألسوأت قد تغريت عليه قبل ذلك، إال إن كان
 للبخل والضعف، فإن عمر بن اخلطاب يقول وكذلك احلال بالنسبة

اللهم إين شديد «: م به عىل املنرب بعد استخالفهلكتعن نفسه يف أول كالم 
ّفليني، وإين ضعيف فقوين، وإين بخيل فسخني ّ«)١( . 

                                     
= لشريواين ل» عليهم السالم«ب أهل البيت ـمناق و٢٤١ ص٢خ اخلميس جـتاري )١(
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ٌبل اإلنسان عىل نفسه بصرية{: وقد قال تعاىل َ ِ ِ َِ َ َْ َ َْ ُ َ ِ ِ{)١(. 
! رمتني بدائها وانسلت؟:  هل صدق املثل القائل:فهل يصح، أو فقل

 . أم أن املثل قد غلط يف ذلك
 . رمتني بدائها واعرتفت به:وكان األوىل أن يقال
  : سعد رجل حرب

وقد طعن عمر بن اخلطاب يف صالحية سعد بن أيب وقاص للخالفة 
 .بأنه رجل حرب، وصاحب مقنب وقتال

 :ونقول
ًإننا وإن كنا نعتقد أن سعدا وخالدا مل يكونا رجال ح رب بل مها من ً

 :أهل البطش والفتك ـ نشري إىل ما ييل
 !  فلامذا يتحرس عىل فقد خالد بن الوليد؟، إذا صح كالمه هذاً:أوال

 ! وهل كان خالد إال رجل حرب، وصاحب مقنب وقتال؟
 !وهل خالد أصلح من سعد هلذا األمر؟

ف عن خالد يشء من العلم، ومن احلكمة، والتدبري، ِرُهل ع: ًثانيا
سوى أنه قتل مالك بن نويرة، ! إللتزام بحدود اهللا، والورع والتقوى؟وا

، ثم زنى »صىل اهللا عليه وآله«وهو رجل مسلم من صحابة رسول اهللا 

                                     
 .٢٧٤ ص٣جبن سعد الالطبقات الكربى  و٣٥٢ص= 

  . من سورة القيامة١٤ية اآل)١(
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 !!بامرأته يف نفس يوم قتله
ً إن سعدا صاحب مقنب وقتال، وهذا :إال إن كان عمر يريد أن يقول

وصفات أخرى .. سة وحيلةال يكفي ملقام اخلالفة، بل حيتاج إىل دهاء وسيا
 !ًولكن هل وجد هذه الصفات، أو تلك يف خالد أيضا؟ ..ال نحب ذكرها

مثل  امهنفإ! وماذا عرف عن طلحة والزبري، أكثر مما عرفه عن سعد؟
 ..من مجلة املقاتلنيسعد 
ً إن ما ذم به سعدا، واعتربه ألجله غري الئق بمقام اخلالفة هو :ًثالثا

ما : بنته حفصة عىل أهلية سعد للخالفة، حيث قالنفسه الذي استدل به ال
  !عسى أن أقول يف سعد؟
يوم بدر، وقد أوتر قوسه أربع » صىل اهللا عليه وآله«سمعت رسول اهللا 

 ..إرم فداك أيب وأمي: عرشة مرة، فيدفعها له، ويقول
صىل اهللا « الصحيح من سرية النبي األعظم :رغم أننا قد أثبتنا يف كتابنا

إن : مع اإلشارة إىل أن رواياهتم تقول..  عدم صحة ذلك)١(»لهعليه وآ
 . ال يوم بدر،ذلك قد حصل يوم أحد

ً إذا كان سعد ليس أهال للخالفة ألي سبب كان، فلامذا جعله :ًرابعا
ًعمر نفسه يف الشورى، أليس ذلك يعد تغريرا بالناس، واستهانة هبم 

 !وبمصريهم وبمصاحلهم؟
                                     

) الطبعة اخلامسة(» صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم :  راجع)١(
  .٢١٨ ـ ٢١٤ ص٦ج) الطبعة الرابعة( و ٢١٧ ـ ٢١٣ ص٧ج
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  :ما زهرة وأمور الناس
وثمة مفارقة أخرى ظهرت فيام عاب به عمر بن اخلطاب سعد بن أيب 
ًوقاص، وهي أنه عابه بأنه صاحب عصبية، وجعل ذلك دليال عىل عدم 

 ..أهلية سعد هلذا املقام
 : ونقول
وما زهرة واخلالفة، وأمور :  إن عمر نفسه قد قال عن سعدً:أوال
توجب حسب منطق  وهذا منطق أهل العصبية العشائرية، التي !الناس؟

 .عمر سقوط عمر نفسه عن الصالحية ملقام اخلالفة
 إن اجلمع بني هذين األمرين غري ممكن، بل هو نوع من :ًثانيا

ًاإلزدواجية غري املقبولة، إذ ال يعقل أن تكون العصبية سببا لفقد الصالحية 
ملقام اخلالفة، ثم نرىض بأن تكون هذه العصبية بالذات من صفات من 

 ..ًنه جامعا للصفات املطلوبة هلذا املقاميعتربو
وقد احتج عمر نفسه عىل األنصار بأن ! ً أمل يكن سعد قرشيا؟:ًثالثا

 !فلامذا هذا التمييز من عمر بني قبائل قريش؟.. األئمة من قريش
 ..فإن هذا يؤدي إىل أن يكون سبب الثبوت هو نفسه سبب اإلنتفاء

وملاذا صارت .. ي تيم وعديمع أن بني زهرة ليسوا بأقل من قبيلت
ًقبيلتا تيم وعدي أهال للخالفة، ومل تكن زهرة أهال هلا؟ ً.! 

  :سعد صاحب فتنة
وال ندري كيف يكون من يوصف بأنه صاحب فتنة ـ وهو سعد ـ 
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ًأهال ألن حيكم البالد والعباد، ويكون مسؤوال عن أمن الناس، وعن  ً
 .، وعن إبعاد شبح الفتن عنهماستقرارهم
 علينا أن نبحث يف تاريخ سعد، فلعلنا نجد فيه ما يصدق هذه عىل أن

 .. التهمة العمرية له
 له للخالفة، وجعله ا أن نسال عمر عن السبب يف ترشيح سعدوعلين

 ! احلال؟هضمن الشورى، وهو عىل هذ
  :سعد ال يقوم بقرية

وثمة تناقض آخر يف كالم عمر عن سعد، فهو تارة يصفه بأنه ال يقوم 
فكيف يكون ..  فأهلها هوًاإن تولوا سعد: ّو محل أمرها، ثم هو يقولبقرية ل

بلغ يف الضعف ًأهال للخالفة، ولتحمل مسؤولية قيادة األمة بأرسها رجل 
 ..ّال يقوم بقرية لو محل أمرهاوالعجز إىل حد أنه 

  : فرعون هذه األمةابن عوف 
 ..لقد وصف عمر عبد الرمحان بن عوف بأنه فرعون هذه األمة

 :ونقول
ْلقد جاءكم رسول من أنفسكم {:  قال اهللا تعاىل عن نبي األمةً:أوال ُ َ ُْ ِْ ُِ َ ْ ٌَ ُ ْ َ َ

ٌعزيز عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني رءوف رحيم َ َ ْ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ٌِ ُّ ٌُ َ ْ ُ ِ ُ َ ََ ٌ َ َ َ َِ ِ{)١( . 
 إال مامة ال تصلح اإل:قوله» صىل اهللا عليه وآله«وروي عن النبي 

                                     
  . من سورة التوبة١٢٨اآلية  )١(
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وحلم يملك به غضبه، . ورع حيجزه عن حمارم اهللا: لرجل فيه ثالث خصال
 .)١(وحسن الوالية عىل من ييل، حتى يكون هلم كالوالد الرحيم

ًفكيف يرشح عمر بن اخلطاب لوالية أمور املسلمني رجال يقول هو 
ًفهل يمكن أن نتصور فرعون األمة إنسانا .. إنه فرعون هذه األمة: عنه

ًرحيام، وحليام، وورعا؟ ً ً! 
 كيف جيعل عمر فرعون هذه األمة إىل جانب من يصفه رسول :ًثانيا

بأنه أب هذه األمة، وله عىل األمة حق الوالد عىل » صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
األمر الذي يدل عىل أنه .. »عليه السالم«بن أيب طالب  وهو عيل ،ولده

كان يسعى إىل حفظ األمة، وتربيتها، وتدبري شؤوهنا، » عليه السالم«
ًإرشادها وتعليمها من موقع احلكمة والتعقل، متاما كام هو حال األب مع و

 ..أوالده
 أنا وعيل أبوا هذه :أنه قال» صىل اهللا عليه وآله«فقد روي عن النبي 

 .)٢(األمة

                                     
بحار  و١١٦صلصدوق لاخلصال  و١٣٨صاإلمامة والتبرصة  و٤٠٧ ص١الكايف ج) ١(

 ٥١٢ ص١جمستدرك سفينة البحار  و٢٥٠ ص٢٧ وج١٣٧ ص٢٥جاألنوار 
 .١٢٥ و ٢٣٤ ص٤جلنجفي ل» عليهم السالم«موسوعة أحاديث أهل البيت و

 وعيون أخبار ١١٨ و ٥٢ ومعاين األخبار ٣٦٩ ص١ج) تفسري(الربهان : راجع) ٢(
 ١٢٧ وعلل الرشائع ص٩١ ص١ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٨٥ ص٢الرضا ج

=  ٤زان جـ واملي٧٥٥ و ٤١١و  ٦٥لصدوق صلايل ـألماو ٢٦١صكامل الدين و
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 ٢٦ وج٢٥٩ و ١٢٨ ص٢٣ وج٣٦٤ و ٩٥ ص١٦ وبحار األنوار ج٣٥٧ص= 
 ١٥٢ و ٩٢ ص٣٨وج ٢٥٥ و ١٤ و١١ و ٩ و ٦ ص٣٦ وج٣٤٢ و ٢٦٤ص
لامحوزي لكتاب األربعني  و٣٤٣ ص٦٦ وج٤٥ ص٤٠ وج٩٣ ص٣٩وج
 ١٨وج ١٤٩ ص١ججامع أحاديث الشيعة و ٢٨٦صاملراجعات و ٢٣٨ص
مناقب  و٤٥٥ ص١٠ وج٢٦٤ ص٩جمستدرك سفينة البحار  و٣١٢ و ٣١١ص

 ٥جخامتة املستدرك  و٣٢٢صروضة الواعظني  و٣٠٠ ص٢جآل أيب طالب 
 ١٨٦صلكراجكي لكنز الفوائد  و٧٤٥ و ٧١٧ ص٢جلثقفي لالغارات  و١٤ص

سعد  و١٣٣صالروضة يف فضائل أمري املؤمنني  و٣٤٥صبن البطريق الالعمدة و
 ٧٣صلحيل لاملحترض  و٧٠العقد النضيد والدر الفريد ص و٢٧٥صالسعود 

 ٧٤ و ٤٧صلشريازي لكتاب األربعني  و٢٤٣ و ٢٤٢ ص١جالرصاط املستقيم و
مسند اإلمام  و٧٨٧ و ٧٦صلهمداين ل» عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب و

موسوعة أحاديث أهل  و٢٢١ و ٨٠ ص١جعطاردي لل» عليه السالم«الرضا 
 ١٥٩صتفسري أيب محزة الثاميل  و٢٤٣ ص٧جلنجفي ل» عليهم السالم«البيت 

 ١ج) تفسري(الصايف  و٣٣٠ص» عليه السالم«إلمام العسكري لتفسري املنسوب وال
نور  و٥٢٠ و ١٣ و ١٢ ص٦ وج٥٢ ص٥ وج١٦٦ و ١٦٥ ص٤ وج١٥٠ص

مفردات  و٤٤٠ ص٢ وج٢٨٦ ص١جكنز الدقائق  و٢٣٨ و ٢٣٧ ص٤جالثقلني 
بشارة املصطفى  و٣١ ص٢٢جتفسري اآللويس  و٧صاغب لرلغريب القرآن 

رشف الدين لتأويل اآليات  و٦٢٩ و ٦٢٥صهنج اإليامن  و٢٥٤ و ٩٧ص
=  ٨١صاللمعة البيضاء  و٣٧٠ ص١ينابيع املودة ج و١٢٨ و ٧٤ ص١جاحلسيني 
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أو ( حق عيل بن أيب طالب عىل هذه األمة :»صىل اهللا عليه وآله«وعنه 
 .)١(كحق الوالد عىل ولده) عىل كل مسلم

                                     
 ٢٥٠ و ١٧٧ ص١جغاية املرام  و٢٨٩ و ٤٣صمشارق أنوار اليقني  و١٢٣و = 
 ٣٠٣و  ٣٠١ و٢٩٩ و ١٢٢ و١١٨ ص٥ وج٧٠ ص٣ وج٢١١ و ١٧٩ص ٢وج
رشح إحقاق احلق  و١٢٨ ص٧ وج١٦٧ و ١٦٦ و ١٥٥ و ٦٦ ص٦وج

 ١٣ وج٢١٦ ص٧ وج٩٥ ص٥ وج٣٦٦ و ٢٢٧ و ١٠٠ ص٤ ج)امللحقات(
 و ٢٨٢ و ٢٨٠ ص٢٢ وج٢٣٠ ص٢٠ وج٥١٩ و ٥١٨ ص١٥ وج٧٧ص

 .٦٢١ و ٥٨٠ ص٢٣ وج٣٤٦
) ط دار الثقافة( و ٢٧٧ ص٢ وأمايل الشيخ الطويس ج٣٩٧ ص١فرائد السمطني ج) ١(

بن البطريق الالعمدة  و٣٠٠ ص٢جمناقب آل أيب طالب  و٣٣٤ و ٤٥ص
واملناقب للخوارزمي  ١٣١صالروضة يف فضائل أمري املؤمنني  و٣٤٥و  ٢٨٠ص
عليه « ومناقب اإلمام عيل ٣١٠ص) مركز النرش اإلسالميط ( و ٢٣٠ و ٢١٩ص

البن » عليه السالم«بن أيب طالب  وترمجة اإلمام عيل ٤٨البن املغازيل ص» السالم
 ولسان ٥٤٤ وغاية املرام ص٢٧٢ و ٢٧١ ص٢ج) بتحقيق املحمودي(عساكر 

 ١جالرصاط املستقيم  و٣١٦ ص٣ وميزان اإلعتدال ج٣٩٩ ص٤امليزان ج
 ١١ و ٥ ص٣٦جبحار األنوار  و٧٣صلشريازي لكتاب األربعني  و٢٤٢ص

 ٧٢ ص٨جشاهرودي للمستدركات علم رجال احلديث  و٢٤٣ ص٧جالغدير و
 ٢٤٣ ص٥جبن عدي الالكامل  و١٢٢ ص٢جبن حبان الكتاب املجروحني و
= ه ـعلي«مناقب عيل بن أيب طالب  و٣٠٨ و ٣٠٧ ص٤٢جة دمشق ـخ مدينـتاريو
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املستكرب املدعي للربوبية، الذي ال  كيف يكون فرعون هذه األمة :ًاثالث
ًمؤمنا إىل حد أنه لو وزن إيامنه بإيامن املسلمني يتورع عن ذبح األطفال 

 !.لرجح إيامنه كام ادعاه عمر يف حق عبد الرمحان؟
ًوكيف يكون فرعون األمة ضعيفا إىل احلد الذي يسقطه ضعفه عن 

 !الصالحية للخالفة؟
 !وهل؟! وهل؟! هل يكون أمر فرعون األمة بيد امرأته؟و

 نعم إن هذه هي صفة الظلمة والطواغيت، فهم خيضعون ملن :قد يقال
فوقهم إىل حد الذل، ويبطشون بمن هم دوهنم بنفس الشدة واحلدة للتشفي 

 .واإلنتقام
 ما هذا املنطق القائم عىل أساس العصبيات العشائرية، البعيد :ًرابعا

ًق اإلسالم الذي حتدثنا عنه آنفا، حني ذكر أن بني زهرة ال أهلية هلم عن منط
 .ملقام اخلالفة
إنه مسدد :  ويقول، كيف يأمر عمر بطاعة فرعون األمة:ًخامسا

                                     
 »عليه السالم«فضائل أمري املؤمنني  و١٨٠صه األصفهاين ـبن مردويال »السالم= 
 ٦٢٩صبن جرب اليامن هنج اإل و٤١٤صبشارة املصطفى  و٧٧صبن عقدة ال
 ٢٣٨ و ٧٦ ص٢ وج٣٧٠ و ٣٦٩ ص١جينابيع املودة  و٣٠٠صكشف اليقني و
رشح  و٢٩٨ و ٢٩٦ ص٥جغاية املرام  و٥٣صلسبزواري لمعارج اليقني و

 ٢٧ و ٢٦ و ٢٥ ص١٧ وج٤٩٢ و ٤٩١ و ٤٨٨ ص٦ ج)امللحقات(إحقاق احلق 
  .٢٧٢ ص٢٣ وج٥٧٧ ص٢١وج
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 !وكيف يأمر بطاعة ضعيف جيعل أمره يف يد امرأته؟! ورشيد؟
وكيف جيعل القول النهائي لعبد الرمحان، ويأمر بقتل من خيالفه إذا 

 !ن عبد الرمحان فرعون هذه األمة؟كا
أو كيف يأمر بقتل من خالف هذا الرجل العاجز الضعيف إىل احلد 

 .الذي جيعل أمره يف يد امرأته
ومن الذي يضمن له أن ال تصل اخلالفة إىل هذا الرجل العاجز 

 !والضعيف، والذي جيعل أمره يف يد امرأته؟
 !؟أو إىل هذا الفرعون الطاغي والباغي واجلبار

  :ضعف عبد الرمحان
ًوإذا كان عبد الرمحان مؤمنا ضعيفا كام يقول عمر، ويف بعض  ً

 . )١( إنك رجل عاجز حتب قومك:الروايات
 .جيعل القرار بيد امرأتهإن ويل الناس  أنه :ويف نص ثالث

 ! ثنان؟افكيف جعل األمر إليه، حني جيتمع معه 
الذي » عليه السالم«عيل وملاذا ال جيعل القرار بيد أحد األقوياء، مثل 

 ! حيملهم عىل املحجة باعرتافه؟

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

رشح هنج البالغة  و٦٣ ص٣١جبحار األنوار  و٢٨٧ص)  قمـار اهلجرة ط (
 .٢٤٥ص) األصل(إحقاق احلق  و٢٥٩ ص١٢ج للمعتزيل
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ولو أن الستة اجتمعوا عىل عبد الرمحان فولوه اخلالفة، فهل يرىض 
عليه «ال سيام مع قول عيل أمري املؤمنني ! عمر بتوليته وهو رجل ضعيف؟

 : »السالم
 .)١(»ن أحق الناس هبذا األمر أقواهم عليه، وأعلمهم بأمر اهللا فيهإ«
 يف اختيار  بأن هذا من اجتهادات عمر:قد أجاب ابن روزهبانو

 : اإلمام، فال اعرتاض، ونقول
 .  ال يصح اإلجتهاد مع وجود النص من رسول اهللاً:أوال
جتهاد يف جمال لال، ولكن ال أنه من اجتهادات عمر:  لو سلمنا:ًثانيا

رهتم عىل  ملجرد خمالفتهم لرأي غريهم، أو ملجرد عدم قد،سفك دماء الناس
 .اإلتفاق، أو ملخالفتهم لرأي ابن عوف

كان يريد اخلالفة لنفسه، فكيف » عليه السالم«ً إن عليا :ولعلك تقول
 !؟جيعل رأيه هو املرجح

 : ونجيب
 بأنه مل :يف إناطة األمر بابن عوف هو علم عمرالسبب  إذا كان ً:أوال

وملاذا ! ؟ًصال يف ضمن الستة أكن يريد األمر لنفسه، فلامذا جعله عمري
احتاج ابن عوف إىل أن خيرج نفسه، وخيرج سعد بن أيب وقاص منها، كام 

                                     
 ٣٤جبحار األنوار  و١٧٣ اخلطبة رقم ٨٦ ص٢ج )برشح عبده(هنج البالغة  )١(

 .٣٢٨ ص٩ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٢٤٩ص
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 .)١(!ورد يف بعض الروايات؟
 عوف سوف ال يعدل عن  من أين علم عمر أن عبد الرمحان بن:ًثانيا

 !وال سيام بعد جعل األمر يف يده؟ الدنيا يف عينه، رأيه، وحتلو
 جهة، ومعه من معه، لكن مشكلة ابن عوف هي وجود عيل من

ووجود بني أمية وحزهبم، فلعله فضل أن يتناغم مع عثامن لريد إليه األمر 
 ..ِّمن بعده إن قدر له البقاء بعده

ولكن فأله خاب وعرف أن عثامن لن يؤثره عىل بني أبيه، فدق اهللا 
 ..»عليه السالم«بينهام عطر منشم كام قال 

قول سعد بن أيب وقاص لعبد  :ومما يدل عىل رشاكة ابن عوف التامة
 .)٢(!؟ أهيا الرجل بايع لنفسك وأرحنا وارفع رؤوسنا:الرمحان بن عوف

                                     
تاريخ و ٣٣٣ ص٢جأعثم البن كتاب الفتوح  و٢١ ص٥ساب األرشاف ج أن)١(

 ١٣٢ ص٢جأصول الرسخيس :  وراجع٢٩٦ و ٣٠٠ ص٣ج مم وامللوكاأل
رشح هنج  و٣٣٤ ص٣جخالصة عبقات األنوار  و٣١٥ ص٣جأسد الغابة و

 ٥٥ ص٤جلجصاص لالفصول يف األصول  و٢٧٨ ص١٢ج للمعتزيلالبالغة 
 والعرب ٩٢٨ ص٣جبن شبة الريخ املدينة تا و١٦٢ ص٢جتاريخ اليعقويب و

 .٧٠ ص٣ والكامل يف التاريخ ج١٢٦ ص١ ق٢ج وديوان املبتدأ واخلرب
 ٣١ وبحار األنوار ج١٢ ص١٠جالغدير و ٩٢٨ ص٣جبن شبة التاريخ املدينة ) ٢(

ط ( و ٢٣٢ ص٤ وتاريخ األمم وامللوك ج٧٠ ص٣ والكامل يف التاريخ ج٤٠١ص
  .١٢٦ ص١ ق٢ جعرب وديوان املبتدأ واخلرب وال٢٩٦ ص٣ج) مؤسسة األعلمي
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 :وقد اعتذر بعضهم عن وصف عمر البن عوف بالضعف بقوله
راد به الضعف عن القيام ، إنام أوالضعف الذي وصف به عبد الرمحن«

 .)١(»، ال ضعف الرأيباإلمامة
 : واجلواب

ابن املجتمعون ذ قد كان من املمكن أن خيتار إن ذلك أرش وأرض، إ
 .عوف للخالفة، وهو غري قادر عىل القيام بأعبائها
 هو ضعفه عن التصدي :ولعل املقصود احلقيقي بضعف ابن عوف

 .وبني هاشم» عليه السالم«لعيل 
  :اجلرب اإلهلي وخالفة الزبري

 أننا نشري أما ما ذكره عمر يف أوصاف الزبري فال حيتاج إىل تعليق، غري
 : إىل ما ييل
ًرجال هو يوما إنسان ويوما شيطان، ومن يف الشورى  كيف جيعل  ـ١ ً ً

يف مجلة من يراد اختيار كيف جيعله  !؟..إلخ.. و.. ًال يلني قلبه يوما وليلة و
 !وهل يصح اختيار الشيطان خليفة لألمة؟! أحدهم لإلمامة واخلالفة؟

!  شيطان يف بعض حاالته؟وكيف يرىض أن يصل إىل اخلالفة من هو
ًوال يتحمل أن يوليها عليا الذي حيملهم يف مجيع األحوال عىل املحجة 

 ! الواضحة، والطريق املستقيم؟
                                     

 و ٢٠٢ ص٤جمامة الشايف يف اإل و٢٥٨ ص١٢ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)١(
٢١٧. 
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، ألنه ابن عمته، »عليه السالم«ولعله كان خيشى من ميل الزبري لعيل 
ولكنه كان يرى فيه جهة .. وهذا امليل هو احلالة الشيطانية التي خيشاها

صىل اهللا عليه «وهي أنه سمع من النبي .. لعلها هي التي تطمئنهرمحانية 
ولكنه غفل عن .. وهو له ظامل» عليه السالم«ًأن الزبري سيقاتل عليا : »وآله

سيصل إىل » عليه السالم«ًأن نفس هذه الكلمة النبوية تدل عىل أن عليا 
 ..احلكم، وسيقاتله الزبري يف هذا احلال

 تعاىل ال جيمع للزبري أمر األمة، وكذلك احلال  إذا كان يرى أن اهللا ـ٢
وهل ادخلهام يف ! بالنسبة لطلحة، فكيف جيعلهام يف ضمن شورى اخلالفة؟

 !. أو ألجل املجاملة؟!الشورى ليكونا متممني للعدد؟
أم أنه أراد إسكات عائشة وبني تيم بطلحة من جهة، وليكونوا يف 

 ..من جهة أخرى» عليه السالم«مقابل عيل 
 هل أطلعه اهللا عىل ! من أين علم أن الزبري ال يصل إىل هذا املقام؟ ـ٣
ِ فكيف يدخل ! أم أنه كان يعرف ميول أركان الشورى وآراءهم؟!غيبه؟ ُ

ًبينهم من يعلم علام قطعيا بعدم وصوله إىل يشء  وإنام سيكون جمرد آلة ..ً
 !ووسيلة؟
ة تدخل يف دائرة  إن كان عمر بكالمه هذا يريد أن يقرر أن القضي ـ٤

ًكان مهموما وغاضبا من قول عامر إذن ملاذا : فريد سؤال.. اجلرب اإلهلي ً
ًن عليا ِّفإن اجلرب اإلهلي سوف ال يمك! ًإن مات عمر بايعت عليا؟: أوغريه

 ..وال الزبري وال غريمها من مزامحة عثامن
ا ًأال يعد ذلك القول مناقضا هلذ! الشورى من أساسها؟كانت بل ملاذا 
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 !الترصف؟
 معه يوم» صىل اهللا عليه وآله«ً وهل من يكون شيطانا يكون النبي  ـ٥

صىل اهللا «وكيف يرىض رسول اهللا ! القيامة يذب عن وجهه نار جهنم؟
 !ويشهد هلم بأهنم يف اجلنة؟.. عن الشياطني» عليه وآله

  :الزبري يف نظر عمر بن اخلطاب
خلطاب عىل الزبري، إن األوصاف والنعوت التي أغدقها عمر بن ا

جتعله يف ًأيضا هنا تسقطه عن األهلية ملقام اخلالفة، وإنام هي باإلضافة إىل أ
عداد الفسقة الفجرة الذين ال بد من إقصائهم واحلذر منهم، وإيصاد كل 

 .. األبواب التي يمكن أن يتسللوا منها إىل أي موقع
ن الغزو، وبغض النظر عن ذلك فإن عمر كان هو الذي منع الزبري م

ًوأمره باجللوس يف بيته، خوفا من إفساده، فقد استأذنه الزبري يف الغزو 
 :ثالث أو أربع مرات، فقال له يف املرة األخرية

اقعد يف بيتك، فواهللا ألجد بطرف املدينة منك ومن أصحابك أن «
 .)١(»خترجوا فتفسدوا عىل أصحاب حممد

 التي امة واخلالفةًفكيف أصبح هذا الذي خيشى إفساده أهال لإلم
ًعلام بأن هذا الرجل نفسه قد محل لواء الفساد .. هتدف إىل اإلصالح

                                     
نفس اجلزء ) مطبوع هبامشه( وتلخيصه للذهبي ١٢٠ ص٣املستدرك للحاكم ج )١(

 .٢٦٧ ص١١جكنز العامل  و٢٤٦ ص١١جعون املعبود ، ووالصفحة
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قاد جيش الفتنة يف حرب اجلمل، وتسبب بقتل األلوف وواإلفساد بالفعل، 
 .من املسلمني

ويرى أن سريه يف خط .. ًإال إن كان عمر ال يرى هذا فسادا، بل صالح
و الفساد الذي خيش أن يشيعه الزبري يف يف بداية األمر ه» عليه السالم«عيل 

 .. الناس لو خرج إليهم
 . وهذا وذاك مما ال يمكن قبوله منه وال من غريه

  :طلحة يتحدى عمر بن اخلطاب
 أنه قد حتدى عمر يف اللحظة :والذي لفت نظرنا بالنسبة لطلحة

ومل خيش من أن .. ًاحلساسة، وسجل عليه أنه ال يقول من اخلري شيئا
 .. ه عمر من الشورىيستبعد
عىل ذلك أنه كان يعلم أن عمر غري قادر عىل ه  الذي شجعلعلو

 يثري ضده عاصفة من شأنه أنألن ذلك .. استبعاده يف تلك اللحظة بالذات
ًتتزعمها عائشة، من حيث أن طلحة كان تيميا، وكان لعائشة هوى يف أن 

 ..يكون له نصيب من األمر
 :ويؤكد ذلك

فيام عمر، لدى من حيث املؤدى والنتيجة ًنا أن طلحة كان مضمو
يرتبط بااللتزام بتنفيذ مراد عمر من هذه الشورى، فإن طلحة لن يقف إىل 

عن » عليه السالم« بل املهم عنده هو إبعاد عيل .»عليه السالم«جانب عيل 
وال هيم بعد ذلك أن ييل اخلالفة . ّوهذا كان هو اهلم األكرب لعمر. اخلالفة

 .ً املفسد، حتى لو كان أعرابيا أو موىل، كسامل موىل حذيفةاملصلح أو
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 ..عىل أن هذا النوع من التعابري ال يرض عمر فيام يرمي إليه
  :’طلحة يؤذي الرسول 

، حتى »صىل اهللا عليه وآله«إن ما صدر عن طلحة يف حق رسول اهللا 
نزل القرآن يف تقبيحه وإدانته جيعل طلحة غري صالح ليشء من أمور 

سلمني، بل هو يوجب أن يعامل بالشدة واإلهانة، واإلدانة، وإظهار امل
 .. ال أن يكافئه عمر بجعله ضمن شورى اخلالفة.. اإلستياء مما صدر منه

أن الذنب الذي صدر منه، يظهر سقوطه من الناحية األخالقية، إىل كام 
 يف عرضه،» صىل اهللا عليه وآله«احلضيض، فإن من يتجرأ عىل رسول اهللا 

ًويؤذيه فيه، ال يمكن أن يؤمتن عىل أعراض الناس وأخالقهم، فضال عام 
 ..سوى ذلك

صىل اهللا « لقد ريض الناس بخالفة عمر، مع أنه اهتم النبي :إال أن يقال
باهلجر واهلذيان، واعتدى بالرضب وإسقاط اجلنني عىل الزهراء » عليه وآله

 ..وغري ذلك» عليها السالم«
  :ة أم ساخط راض على طلح’النيب 

صىل اهللا عليه « إن النبي :ثم إننا ال ندري كيف نجمع بني قول عمر
مات وهو ساخط عىل طلحة، وبني جعله طلحة يف مجلة الذين مات » وآله

إن جربيل يقرئ : أو قوله.. وهو راض عنهم» صىل اهللا عليه وآله«النبي 
 ..اإنه معه يوم القيامة حتى ينجيه منه: طلحة السالم، ويقول له

حتى .. إال إن كان املراد تربير ترشحه للخالفة يف مجلة أهل الشورى
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ًلو كان كالمه هذا قد جاء مناقضا لكالمه اآلخر، فقد كان عمر يعلم أن 
ًأحدا ال جيرؤ عىل مطالبته هبذا األمر أو إثارته، وال سيام يف تلك الظروف 

 ..احلساسة
وهو ساخط » يه وآلهصىل اهللا عل«وهل يصلح للخالفة من مات النبي 

صىل اهللا «وجاء القرآن بتقبيح ما صدر منه من إيذاء لرسول اهللا !. عليه؟
 !يف عرضه؟» عليه وآله

  :ذنب طلحة
 أن ذنب طلحة عند عمر هو اعرتاضه عىل أيب بكر لتوليته عمر :تقدم

ًوليت علينا فظا غليظا«: بقوله..  فظ غليظعمرمن بعده، و وقد كان عمر . »ً
 .. ألجل ذلكيبغض طلحة

وهذا الذي وقع فيه طلحة، وأوجب حقد عمر عليه هو نفسه الذي 
، فإن طعونه اجلارحة ألركان الشورى  مع أهل الشورىًوقع فيه عمر أيضا

ًوضا، وساقطا عن اإلعتبار بنظر أهل غًبلغت حدا جيعل الذي يتفوه هبا مب ً
 حيب الشورى اذ ال يمكن ملن يوصف منهم بأنه شيطان، أو فرعون أن

 ..عمر، حتى مع صدق عمر يف قوله هذا
بل كانت هذه العملية كلها ، ه عمر يف الطعن عليهوأما الذي ظلم

 بأن فيه دعابة، إياهتوصيفه ، ل»عليه السالم«لتكريس هذا الظلم، فهو عيل 
 من حيث ،ن اإلعتبارًنفسه، فضال عن قوله عفإن هذا الطعن سيسقط عمر 

 ..بطالنه وعدم صحتهظهور 
 :يف مجيع األحوال نقولو
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 ى أعط أحدهمملاذا يتعامل عمر مع الناس باحلقد والضغينة، ملجرد أن
نسان ملجرد رأي أظهره سواء أخطأ إوهل يصح اضطهاد ! كشخص؟ رأيه

 !ذلك الشخص يف رأيه أو أصاب؟
  !!:اجلاحظ يالحظ

صىل اهللا عليه «إن رسول اهللا : أنت قلت: لو قال لعمر قائل «:قال اجلاحظ
عليه «إنه مات : مات وهو راض عن الستة، فكيف تقول اآلن لطلحة» وآله

 .)١(لكان قد رماه بمشاقصه.. وهو ساخط عليك للكلمة التي قلتها» السالم
ولكن من الذي كان جيرس عىل عمر أن يقول له ما دون هذا فكيف 

 .)٢(!؟»هذا
زلت آية  طلحة ملا نأن: أما الكلمة التي ذكر عمر أن طلحة قاهلا، فهي

 .)٣(ًما الذي يغنيه حجاهبن اليوم، وسيموت غدا فننكحهن:  قالاحلجاب
                                     

  .ًهو نصل السهم إذا كان طويالو. مجع مشقص:  املشاقص)١(
 ١٠جالغدير  و٣٨٨ ص٣١جبحار األنوار  و١٨٦ ص١ رشح هنج البالغة ج)٢(

 .١٢٧ص
كتاب األربعني و ١٢٧ ص١٠جالغدير و ١٨٦ ص١ جللمعتزيلرشح هنج البالغة ) ٣(

أعيان  و٣٤٨صلشريواين ل» عليهم السالم« مناقب أهل البيت ٥٦٧صلشريازي ل
 ٣جالرصاط املستقيم : وراجع. ٣٨٨ ص٣١األنوار ج وبحار ٤٣٧ ص١جالشيعة 

 الصالح احللبي يبألتقريب املعارف  و٢٠٣ ص٤جمامة الشايف يف اإل و٢٣ص
 .٢٤٥ص) األصل(إحقاق احلق و ٢٨٦هنج احلق ص و٣٥٠ص
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» صىل اهللا عليه وآله« لئن قبض رسول اهللا :أو قال ـ كام عن مقاتل ـ
  :كحن عائشة بنت أيب بكر، فنزلتألن

َوما كان لكم أن تؤذوا رسول اهللاِ وال أن تنكحوا أ..{ َ َُ َ َِ ْ َ ُْ ْ ْ ََ َ ُ َ ْ َُ ُ َ ِزواجه مَ ُ َ َ ِن بعده ْ ِ ْ َ ْ
ًأبدا َ ً إن ذلكم كان عند اهللاِ عظيامَ ِ ِ َِ َ ْ َ ََّ ْ ُ َ ِ{)٢(»)١(. 

 كام ركض ،ًلئن أمات اهللا حممدا لنركضن بني خالخيل نسائه: أو قال
 .)٣(بني خالخيل نسائنا

  :!!عمر بن اخلطاب أكثر من رافضي
 : أن عمر قد زاد يف الطني بلة حني زعم:ويتابع ابن أيب احلديد، فيذكر

                                     
 . من سورة األحزاب٥٣ اآلية )١(
 تفسري البغويو ٢٢٥ ص٢٥جرازي كبري للتفسري ال وال٣٨٨ ص٣١جبحار األنوار ) ٢(

مناقب أهل و ١٧٤ ص٨ججممع البيان و ٢٩٨ ص٤جنور الثقلني و ٥٤١ ص٣ج
 ٣جختريج األحاديث واآلثار  و٣٤٨صلشريواين ل» عليهم السالم«البيت 

 .٣٦٢ ص٣ وج٤٤٨ ص١جالسرية احللبية  و١٢٨ و ١٢٧ص
 ٢٧ ص١٧ وبحار األنوار ج٣٢٣ و ٥٦ ص٩ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  )٣(

لشريازي لكتاب األربعني  و١٠٧ ص٣٢ وج٣٨٨ ص٣١ وج١٩٠ ص٢٢وج
األصفى  و٣٧٥صلشريواين ل» عليهم السالم«مناقب أهل البيت  و٢١٧ص

نور  و٦١ ص٦ وج١٩٩ ص٤ج) تفسري(الصايف  و١٠٠٠ ص٢ج) تفسري(
 .٢٩٨ ص٤جالثقلني 
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ثم  « تويف وهو راض عن هؤالء الستة،»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا أن 
 .»فصل حال اإلمامة وايأمر برضب أعناقهم إن أخر

هذا بعد أن ثلبهم، وقال يف حقهم ما لو سمعه العامة اليوم من قائل 
 إىل السلطان، ثم شهدت عليه بالرفض، ًلوضعت ثوبه يف عنقه سحبا

 .واستحلت دمه
ً رفضا فعمر بن اخلطاب أرفض ،ن عىل بعض الصحابةفإن كان الطع

 .)١(الناس، وإمام الروافض كلهم
  :عصبية عثمان

 ما وصف به عمر عثامن من أوصاف متناقضة ..وأغرب من ذلك كله
واعتربه . ًأيضا، حيث اعتربه تارة أنه إذا مات تصيل عليه مالئكة السامء

إن عصبيته : نها، وقالأخرى من أهل العصبية التي يرفضها اإلسالم ويدي
وإىل أن .. ًسوف تؤدي به إىل أن يسري الناس إليه ويقتلوه ذبحا عىل فراشه

 ..حيمل عىل رقاب الناس من يعمل يف الناس بمعصية اهللا
 .. ًووصفه أيضا بأنه حيب املال

 .ً إن روثة خري منه:وقال
 ! فهل من يكون كذلك تصيل عليه املالئكة؟

                                     
 ٥١٥صبن شاذان الاإليضاح  و٢١ ص٢٠رشح هنج البالغة للمعتزيل ج:  راجع)١(

 .١٩صالدرجات الرفيعة  و٣٢٤صلشريازي لكتاب األربعني و
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م يف ذلك يف فقرة تقدمت، فال حاجة إىل وقد أرشنا إىل بعض الكال
 .اإلعادة

  :عمر يتنبأ مبا جيري لعثمان
 أن عثامن إن ويل اخلالفة فسيحمل : بأن عمر ذكر:ورصحت الروايات

قومه من بني أمية عىل رقاب الناس، وسيعملون فيهم بمعصية اهللا، وأن 
 ..الناس سوف يسريون إليه ليقتلوه، وسيقتلونه بالفعل

 : ونقول
 نفسه، وال د أن هذه التنبؤات مل يأت هبا عمر من عن:الذي يبدو لنا

كانت قراءة سياسية له، مكنه منها وقوفه عىل دخيلة عثامن، ومعرفته 
 .. بنفسيات الناس

، فإنه هو الذي »صىل اهللا عليه وآله«ولكنه أخذ ذلك من رسول اهللا 
وبام ستؤول إليه . أخرب بام يكون بعده من متكن بني أمية من رقاب الناس

األحوال حني خيضمون مال اهللا خضم اإلبل نبتة الربيع، وحني يتجاهرون 
باملعايص، والظلم واإلستبداد، واإلستئثار، ويشيعون ذلك يف كل اجتاه، ثم 

 .ما يكون بعد ذلك
ُإذا بلغ ولد احلكم، أو : قال» صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :وقد رووا ْ ُ

ً رجال جعلوا مال اهللا دوال، وعباده خوالبنو أيب العاص ثالثني ً ً)١(. 
                                     

 ٦ وقاموس الرجال ج٢٥٨ ص٨ وج٥٦ ص٣ جللمعتزيلرشح هنج البالغة ) ١(
=  ٢٣٥ ص٤ج) ةـمستدرك هنج البالغ(ة ـمصباح البالغ عنه، و٢٦٣ و ٢٦٢ص
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يف حديث تبشري » صىل اهللا عليه وآله«أن النبي : وروى حمبوا عثامن
وأخربه أنه ييل أمتي من بعد أيب بكر وعمر، وأنه «: عثامن باجلنة قال ألنس

 .)١(سيلقى منهم بالء يبلغون دمه
، )٢( وأنت مقتول:ثامنقال لع» صىل اهللا عليه وآله«ويف رواية أخرى أنه 

                                     
 و ٥٨٦صلشريازي لكتاب األربعني  و٣٦٢ و ٣٠٣صكتاب سليم بن قيس و= 

 الغدير و١٥٢ص ٣٣ وج١٧٧ ص٣١ وج٤١٦ ص٢٢جبحار األنوار  و٦٠٧
لهمداين ل» عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  و٣٨٩ و ٣٤٦ و ٣٠٥ ص٨ج

 ٣٧٤ ص٢جبن أعثم الكتاب الفتوح  و٢٤٤صالدرجات الرفيعة  و٦٩٦ص
ط دار (هنج احلق  و٢٧٠صتقريب املعارف  و٢٩٥ ص٤جمامة الشايف يف اإلو

تنكابني للسفينة النجاة  و٢٥٦ص) األصل(إحقاق احلق  و٢٩٩ ص)اهلجرة
 .٢٥٢ص

  .١٤٠ ص١٦خمترص تاريخ دمشق جو ١٤٦ ص٣٩جتاريخ مدينة دمشق  )١(
خمترص  و١٦٥ ص٤٤ وج٢٩٠و  ١٨٤ و ١٧٤ ص٣٩جتاريخ مدينة دمشق  )٢(

 ٩٦ و ٦٦ ص١٣ وج٧٤٣ ص٥جكنز العامل  و١٤٨ ص١٦تاريخ دمشق ج
 ٩ وج١٧٦ ص٥ججممع الزوائد  و٢٦٢ ص١جلبخاري لالتاريخ الكبري و

 ٥٤٤صبن أيب عاصم الكتاب السنة  و١٧٧ ص١٦جقاري عمدة ال و٨٩ص
 ٤٢٢صالوضاعون وأحاديثهم  و٤٧٤ ص١٢ وج٤٥ ص٧جمسند أيب يعىل و
 ٣٤٠ ص٩جتاريخ بغداد  و٩٢ ص٤ وج٢٦٤ ص١جبن عدي الالكامل و
 .٢٤٩ ص١١جسبل اهلدى والرشاد  و١٩٣ ص٣جلسان امليزان و
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 .وهناك روايات أخرى هبذا املعنى
 ملاذا يريد عمر إهيام الناس بأنه :وحينئذ ال بد من اإلجابة عىل سؤال

ًوملاذا أيضا يقدم عىل جعل ! يقول ذلك من عند نفسه؟خيرب عن الغيب، و
عثامن يف الشورى، بل هو يسوق األمر إليه، ويتيقن بحصوله عليه، مع كونه 

 ،»صىل اهللا عليه وآله«ع بام يكون منه وبام جيري له من رسول اهللا قد سم
 ! الذي ال ينطق عن اهلوى؟

 بن ولتشبث معاوية وعمرليكون ذلك ذريعة هل أراد له أن يقتل 
 !؟ باألمر عن هذا الطريقالعاص وأرضاهبام

بني ومنعه، ومنع » عليه السالم«ويكون ذلك ذريعة ملحاربة عيل 
ألجل ذلك اهتموا بني هاشم بالتحريض عىل ا األمر، وهاشم من نيل هذ

ولعل يف !.. باحلرب والقتال؟ملواجهتهم ً، واملشاركة فيه، متهيدا قتل عثامن
النصوص التي تظهر حرص عمر عىل اطامع معاوية وابن العاص، وبني 

 ..أمية هبذا األمر ما يشهد هلذه احلقيقة، واهللا هو العامل
  :عثمان رجل فيه لني

مع أنه هو ..  بأنه رجل فيه لني: وصف عمر بن اخلطاب عثامنوقد
 ..ًاآلخر كان معروفا بالزهو والتكرب

فهل هذا من قبيل الدعايات .. ولكننا مل نلحظ هذا اللني يف عثامن
 .)١(ًكيف وهو قد داس يف بطن عامر بن يارس حتى أحدث له فتقا! اإلنتخابية؟

                                     
=  ١٩٤ ص٣١جوار ـنبحار األ و٣٧٣ ص٢جبن أعثم الوح ـكتاب الفت: راجع) ١(
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نه ميلء إ :»ىل اهللا عليه وآلهص«وعامر هو الذي يقول فيه رسول اهللا 
 .)١(ًإيامنا إىل مشاشه

                                     
رشح هنج البالغة  و١٦ ص٩جالغدير  و٢٩٠ ص٤جمامة يف اإل الشايفو= 

ات ـدرجـال و٣٦ ص٢٠ وج١٠٢ ص١٠ج وراجع ٥٠ ص٣ج للمعتزيل
حياة اإلمام  و٥٣ ص١جستغاثة اإل و٢٥٥ وراجع ص٢٦٣ صةـالرفيع

 ٢٤٧صلتنكابني لسفينة النجاة  و٣٦٦ ص١جلقريش ل» عليه السالم«احلسني 
عليهم «مناقب أهل البيت : وراجع ١٥٦صفتح الدين احلنفي لالنجاة فلك و

ستيعاب اإل و٢١ ص٣جخالصة عبقات األنوار  و٣٦٢صلشريواين ل» السالم
أنساب  وعن ٢٣٣ ص٢٢جالوايف بالوفيات  و١١٣٦ ص٣ج) ط دار اجليل(

 .٨٥ص ٣جالرياض النرضة وعن  ١٦٢ص ٦جاألرشاف 
بحار األنوار  و٢٨١صضة الواعظني رو و٣٢٤صلصدوق لاألمايل :  راجع)١(

عليهم «مناقب أهل البيت  و٤٦ ص٤٣ وج٢٥ ص٣٣ وج٣١٩ ص٢٢ج
 و ٨٧ و ١٨ ص١٠ وج٢٥ و ٢٤ ص٩جالغدير  و٣٧٩صلشريواين ل» السالم
فضائل  و١١١ ص٨جسنن النسائي  و٥٢ ص١جسنن ابن ماجة  و٣١٢

 ٩ججممع الزوائد  و٣٩٢ ص٣جلحاكم لاملستدرك  و٥٠صلنسائي لالصحابة 
 و ٢١٧ ص٧جبن أيب شيبة الاملصنف  و٧٢ ص٧جفتح الباري  و٢٩٥ص
صحيح ابن حبان  و٥٣٢ ص٦ وج٧٤ ص٥جلنسائي لالسنن الكربى  و٥٢٤

 ١٠ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و١١٣٧ ص٣جستيعاب اإل و٥٥٢ ص١٥ج
= امل ـكنز الع و٥٣٩ و ١٧٨ ص٢جامع الصغري ـاجل و٣٨ ص٢٠ وج١٠٣ص
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صىل اهللا عليه «وعثامن هو الذي يرص عىل العمل بام خيالف سنة النبي 
 .)١(رغم تذكريه هبا.. »وآله

وهو الذي أمر ابن زمعة بأن يعنف بابن مسعود، فاحتمله فرضب به 

                                     
الدرجات  و٥ ص٦ وج٤٧٣ ص٤جدير فيض الق و٧٢٤ و ٧٢٢ ص١١ج= 

 ٤٣جتاريخ مدينة دمشق  و١٥٢ ص٤جعلل الدارقطني  و٢٥٧صالرفيعة 
 ٣٨٣ ص٥جأسد الغابة  و١٦٨ ص٦٠ وج٣٩٣ و ٣٩٢ و ٣٩١ و ٣٥٩ص

 .٢٢٢ ص٢١جهتذيب الكامل و
هتذيب التهذيب  و٤٧٣ ص٤جاإلصابة  و٤١٣ ص١جسري أعالم النبالء : وراجع
 ٢٣٣ ص٢٢جالوايف بالوفيات  و٥٧٣ ص٣جتاريخ اإلسالم  و٣٥٨ ص٧ج
 ٢جينابيع املودة  و٣٢٣صلمنقري لصفني  و٣٤٥ ص٧جالبداية والنهاية و

 ٣٤٧ ص٦جلسان العرب  و٣٣٣ ص٤جالنهاية يف غريب احلديث  و٧٧ص
رشح  و٧٥ص) عامر بن يارس(حليف خمزوم  و١٩٦ ص٩جتاج العروس و

 .٥٠٣ ص١٦ وج١٣٤ ص٦ وج٢٨٥ ص٥ج )امللحقات(إحقاق احلق 
 ٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم و ٣٢٢ ص٣تاريخ األمم امللوك ج :راجع:  راجع)١(

 ٢ قسم٢ والعرب وديوان املبتدأ واخلرب ج١٠١ ص٨والغدير ج ٣٢٧ص
 و ١٠٣ ص٣ والكامل يف التاريخ ج١٥٤ ص٧ والبداية والنهاية ج١٤٠ص

 ٥٨٦صلشريازي لكتاب األربعني  و٣٢ ص٣جالرصاط املستقيم و ١٠٤
 .٢٦٢صتقريب املعارف  و٢٦٩ ص٣١جبحار األنوار و
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 .)١(ً فكرس ضلعا من أضالعه،األرض
ع عن مواقفه وأعامله التي نقمها الناس عليه، وهو الذي مل يرض بالرتاج

  .حتى قتل
ويمكن حشد الكثري من الشواهد الدالة عىل قسوته، وجرأته عىل عظائم 

  .األمور، فام معنى وصف عمر له بأنه رجل فيه لني
عليه «ًإال أن كان يريد حثه عىل القسوة والشدة عىل الناس خوفا من عيل 

 .وبني هاشم» السالم
  :ن للمالحب عثما

.  أنه حيب املال وحيب قومه:ولكن قد ظهر صدق قول عمر يف عثامن
حتى .. ن حب عثامن هذا، هو الذي أودى به إىل القتلفإ. ًوقد كان به عارفا

 .ذبح عىل فراشه
 إن عمر وإن أوهم أنه يتنبأ هبذا األمر لعثامن، فصدقت :ًوقد قلنا آنفا

صىل «د سمع ذلك من رسول اهللا ولكن احلقيقة هي أن عمر كان ق.. نبوءته
 .نفسه» اهللا عليه وآله

                                     
رشح  و١٣٨ ص٦ج) ط مركز نرش الكتاب ـ طهران(قاموس الرجال :  راجع)١(

سفينة و ٢٨١ص ٤جمامة  الشايف يف اإلو ٤٣ ص٣ج للمعتزيلهنج البالغة 
 ٥جلشاهرودي لمستدركات علم رجال احلديث و ٢٦٣صلتنكابني لالنجاة 

 .  عن الواقدي١٨٨ ص٣١جبحار األنوار و ٤ ص٩جالغدير  و١٩ص
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  :صالة املالئكة على عثمان
 . يوم يموت عثامن تصيل عليه مالئكة السامء:تقول بعض الروايات املتقدمة

 .لناس عامةل يا رسول اهللا عثامن خاصة أم  قلت:قالت حفصة
 . عثامن خاصة:قال

 .املؤمننيوهذا كالم غري صحيح، فإن صالة املالئكة تعم 
ُهو الذي يصيل عليكم ومالئكته{: وقد قال تعاىل َ َ َ َ ُُ َ ُِ َِ َ ْ ْ َُ ِّ َّ{)١(.  

 . فاملالئكة تصيل عىل مجيع املؤمنني
 !..فلامذا تريد الرواية إخراجهم منها، وختصيص عثامن هبا؟

 !..وكيف يقتل الصحابة العدول من تصيل عليه املالئكة دون سواه؟
 
 
 
 
 
 

                                     
 .حزاب من سورة األ٤٣اآلية  )١(
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  :الفصل اخلامس
 

  !!!!×هلذا أبعد علي 
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  :من طعون عمر يف أصحاب الشورى
: طرقني عمر بعد هدأة من الليل، فقال:  عن ابن عباس، قال ـ١

حتى أتى . ًأخرج بنا نحرس نواحي املدينة، فخرج، وعىل عنقه درته، حافيا
دميه بيده، وتأوه فاستلقى عىل ظهره، وجعل يرضب أمخص ق. بقيع الغرقد

َصعدا، فقلت له  يا أمري املؤمنني، ما أخرجك إىل هذا األمر؟: َ
 .  غص غواص، إن كنت لتقول فتحسن:قال
 .أمر اهللا يا ابن عباس: قال
 ذكرت هذا األمر بعينه وإىل :قال.  إن شئت أخربتك بام يف نفسك:قال
 .ِّمن تصريه
 . صدقت:قال
 !محان بن عوف؟أين أنت عن عبد الر:  فقلت له:قال
ٍوهذا األمر ال يصلح إال ملعط من غري .  ذلك رجل ممسك:فقال

 .رسف، ومانع من غري إقتار
 !سعد بن أيب وقاص؟:  فقلت:قال
 . مؤمن ضعيف:قال
 ؟)عبيد اهللا(طلحة بن عبد اهللا :  فقلت:قال
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يعطي ماله حتى يصل إىل مال .  ذاك رجل يناول للرشف واملديح:قال
 .وكربوفيه بأو . غريه

 .فهو فارس اإلسالم! ؟فالزبري بن العوام:  فقلت:قال
، وإن كان ليكادح )١( ذاك يوم إنسان، ويوم شيطان، وعقة لقس:قال

 .عىل املكيلة من بكرة إىل الظهر، حتى تفوته الصالة
 !عثامن بن عفان؟:  فقلت:قال
 إن ويل محل آل إيب معيط، وبني أمية عىل رقاب الناس، وأعطاهم :قال

ولئن ويل ليفعلن واهللا، ولئن فعل لتسرين العرب إليه حتى تقتله . ل اهللاما
 .يف بيته

 . ثم سكت
 ًامضها يا ابن عباس، أترى صاحبكم هلا موضعا؟:  فقال:قال
 .!وأين يبتعد من ذلك مع فضله، وسابقته، وقرابته، وعلمه؟:  فقلت:قال
لطريق، فأخذ  هو واهللا كام ذكرت، ولو وليهم حلملهم عىل منهج ا:قال

الدعابة يف املجلس، واستبداد الرأي، والتبكيت : ًاملحجة، إال أن فيه خصاال
 .للناس مع حداثة السن

َّيا أمري املؤمنني، هال استحدثتم سنه يوم اخلندق، إذ خرج :  فقلت:قال
ّعمر بن عبد ود، وقد كعم عنه األبطال، وتأخرت عنه األشياخ، ويوم بدر 

                                     
 ..الشحيح: اليسء اخللق، وقيل: واللقس. أي يتضجر ويتربم: ةوعق) ١(
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 !؟ًقطاإذ كان يقط األقران 
، وقريش )الشعب(َّهال سبقتموه باإلسالم، إذ كان جعلته السعب 

 .)١(يستوفيكم
 إليك يا ابن عباس، أتريد أن تفعل يب كام فعل أبوك وعيل بأيب :فقال

 !بكر يوم دخال عليه؟
 .ّ فكرهت أن أغضبه، فسكت:قال
ابن عمك ألحق » عليه السالم«ً واهللا يا ابن عباس، إن عليا :فقال
ّ به، ولكن قريشا ال حتتمله، ولئن وليهم ليأخذهنم بمر احلق، ال الناس ً

 .)٢(جيدون عنده رخصة، ولئن فعل لينكثن بيعته، ثم ليتحاربن
 : ونقول

 : نستفيد من هذه الرواية عدة أمور، نجملها عىل النحو التايل
                                     

 .فلتحرروهي غري مفهومة لنا، . وردت هذه العبارة يف املصدر عىل هذا النحو) ١(
أي شعب أيب (إذ كانت قريش جعلته أو حرصته يف الشعب : القول: ولعل املقصود
» صىل اهللا عليه وآله«ينام يف فراش النبي » عليه السالم«وقد كان عيل ) طالب

 ..أوىف من كل أحد يف ذلك» عليه السالم«وبذلك يكون .. يفديه بنفسه كام تقدم

موسوعة  و٣٢٨ ص٢جمواقف الشيعة  و١٥٩و ١٥٨ ص٢تاريخ اليعقويب ج) ٢(
ريخ املدينة  تا: وراجع١٠٢ ص٣ج »عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب 

 ٣جستيعاب  واإل٣٢٥ص ٢البن أعثم ج والفتوح ٨٨٢ص ٣البن شبة ج
 .٢١٥ص
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تشري إىل أن عمر كان » عليه السالم« إن إشكاالت عمر عىل عيل  ـ١
عىل عكس ما هو شائع عنه أنه .. ّريش وال يأخذها بمر احلقيتساهل مع ق

 .ًكان شديدا يف أمور الدين
 !  ما معنى أن يستقل عمر بن اخلطاب بحراسة نواحي املدينة؟ ـ٢

ًوهل كان عمر قادرا عىل دفع عدو، أو مواجهة ولو فارس واحد يف 
 !..حرب ونزال؟

 !وأين هو سيف عمر الذي يقاتل به؟
 !ّدرته أن تصنع لو قصده أحد قد استعد له؟وماذا يمكن ل

 !.وما الذي هيأه عمر ألي مفاجأة حيتمل حصوهلا؟
.. إال إن كان مقصوده باحلراسة مراقبة السارقني أو املتسرتين بمعاصيهم

 ..وإن كان ذلك خالف ظاهر العبارة
 إن ابن عباس قد أدرك أن خروج عمر إىل بقيع الغرقد مل يكن  ـ٣

وقد أقر عمر له بذلك، حني طلب منه أن يتنبأ له بسبب . .ألجل احلراسة
 ..ذلك
 ما معنى أن يعترب سبب خروجه هذا الذي كان من صنعه واختياره  ـ٤

 ! هو أمراهللا تبارك وتعاىل؟
 ! ً إن اهللا تعاىل كان راضيا بخروجه هذا؟:ومن الذي قال لعمر

 سبحانه، أليس هذا هو التهرب من املسؤولية، وإحالة األمر عىل اهللا
ًانطالقا من اعتقاده باجلرب اإلهلي، الذي عاد فأحياه بني أهل اإلسالم، بعد 
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أن كان قد انحرس أو كاد، ولكنه تقوقع يف زوايا بعض النفوس، وحنايا 
 ! بعض القلوب ألكثر من سبب؟

ولعل عىل رأس أسباب العودة إىل عقيدة اجلرب محل الناس عىل التسليم 
ًستسالم واخلضوع إلرادات اآلخرين، وخصوصا باألمر الواقع، واإل

احلكام، واإلنقياد هلم، والرتاجع أمام خططهم، وعدم مقاومتها، أو حتى 
 ..اإلعرتاض عليها

 سياق هذه القضية يشري إىل أهنا حصلت يف وقت إحساس عمر  ـ٥
باحلاجة إىل حسم أمر اخلالفة بعده، وإجياد املخارج، والسبل العملية 

عن هذا األمر بصورة ال تثري أمامه الكثري من » عليه السالم«إلقصاء عيل 
 .املصاعب

ال متثل » عليه السالم« املؤاخذات التي أطلقها عمر يف حق عيل  ـ٦
ًطعنا يرض يف التصدي هلذا األمر، بل هي من أسباب الرتجيح والرتشيح 

 :له، فالحظ ما ييل
 :بالنسبة للدعابة نقول

 . لة، أو غري دقيقة سيأيت أهنا هتمة باط:ألف
 إن هذه التهمة حتى لو صحت، فهي ال ترض يف مقام اإلمامة، بل :ب

هي من موجبات إخراج الناس من أجواء الرهبة واخلوف إىل أجواء الراحة 
والرضا، والعالقة الروحية باحلاكم، واألنس به واملحبة له، والعفوية 

 .داء النصيحة لهوالرصاحة معه، واجلرأة عىل إبداء الرأي لديه، وإس
 : بالنسبة إىل اإلستبداد بالرأي، نقول:ج
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إنه السمة التي أمر اهللا تعاىل نبيه هبا، وهي سمة احلزم التي ال بد منها 
َلكي ال يكون اإلنسان إمعة تتالعب به أهواء املشريين، وتأرسه جهاالهتم َّ ..

َوشاورهم يف األمر فإذا عزمت فت{: قال تعاىل َ ََ َ َْ ْ ْ َْ ُ ََ ِ ِ ِ َوكل عىل اهللاِِ َْ ََّ..{)١(. 
بل كان يسعى . ومل يكن عمر يرىض يف سياسته للرعية بأقل من هذا

 .. لفرض آرائه وقراراته ولو استلزم ذلك الظلم والتعدي
بل هو قد مارس فرض آرائه عىل أيب بكر من قبل، وكان يسعى لذلك 

 .باستمرار مع الرسول األعظم نفسه
ًرية لكي تضع حدا َ هلذه الترصفات وقد نزلت اآليات يف موارد كث

وكان آخرها ما جرى يف مرض النبي، ليس يف .. ولكنها استمرت.. منه
قضية اإلمتناع عن السري يف جيش أسامة وحسب، وإنام يف موضوع كتابة 
الكتاب الذي لن يضلوا بعده، حيث منع النبي من كتابته، واهتمه باهلجر 

 .»عليهم السالم«لألنبياء الذي يعلم كل أحد أنه ال تصح نسبته 
 فلست أدري ما أقول فيه، ..  وأما تبكيت الناس مع حداثة السن:د

يفعل ذلك، فإن عمر كان » عليه السالم« إنه إذا كان عيل ً:فأوال
يرضب الناس بدرته من دون سبب، بل ملحض إذالهلم، واسقاط عزهتم، 

ًبل هو يرضب الرجل ملجرد أنه يراه يلبس ثوبا جديدا،  ليطأطئ منه ً
ًفضال عن رضبه الناس لسؤاهلم عن حكم رشعي، أو عن تفسري .. بزعمه

 ..آية، أو نحو ذلك

                                     
 . من سورة آل عمران١٥٩اآلية ) ١(
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 ما املانع من تبكيت املعتدين واملذنبني إذا صدر منهم ما يستحق :ًثانيا
 ! وما شأن السن يف ذلك؟! اللوم والتبكيت؟

 يفعل ذلك مع شيوخ» صىل اهللا عليه وآله«وملاذا كان رسول اهللا 
قريش، الذين كانوا أسن منه، حني يراهم يعبدون األصنام، ويظلمون 

 !؟الناس، ويقطعون أرحامهم، ويرتكبون العظائم واجلرائم
وهكذا احلال بالنسبة لسائر األنبياء، فقد كانوا يبكتون من كان من 

 .قومهم أسن منهم، عىل كفرهم ومعاصيهم
الرأي حني ظهور وجه  إن هذه الصفة، وكذلك صفة اإلستبداد ب:ًثالثا

الصواب واحلق، وتأليف الناس، واألنس هبم، وعدم إشاعة اخلوف 
والرهبة فيهم، إن كل هذه األمور اذا انضمت إىل سائر الصفات وامليزات 

، وهي العلم، والشجاعة، وحسن التدبري والتقوى »عليه السالم«فيه 
 ..ام اخلالفةًوالعصمة، وغري ذلك جتعل من يتحىل هبا أوفر حظا لنيل مق

صىل اهللا عليه « أمل يكن اهللا سبحانه وتعاىل، وكذلك رسوله :ًرابعا
حني نزلت اآليات ! ؟»عليه السالم«يعرفان هذه الصفات يف عيل » وآله

ًإماما لألمة يف يوم غدير » صىل اهللا عليه وآله«القرآنية فيه، ونصبه رسول اهللا 
 !!خم وسواه

تحىل هبا، فهل مل يكن اهللا يعلم أهنا وإذا كان يف ذلك الوقت مل يكن ي
ًوملاذا ينصبه إماما لألمة، ويعرض األمة للخطر، وال .. سوف تصبح فيه

 !خيتار هلا، من تكون هذه الصفات فيه بالفعل؟
بجامعيته لكل » عليه السالم« ويف مقابل ذلك اعرتف عمر لعيل :هـ
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: ًاقدا هلا ـ وهيالصفات الرضورية ملقام اخلالفة ـ والتي كان عمر نفسه ف
العلم، والفضل، والسابقة، باإلضافة إىل القرابة، وأنه لو وليهم حلملهم 

 .عىل الطريق املستقيم، واملحجة الواضحة
 إن الطعون التي سجلها عمر يف حق ابن عوف، وسعد، وطلحة، :و

ًوالزبري، وعثامن، جتعلهم مجيعا غري جديرين بمقام اخلالفة لرسول اهللا 
ّفكيف إذا كان بعضهم متصفا بام هو أرش وأرض، . »عليه وآلهصىل اهللا « ً

ًحتى إنه ليكون يوما شيطانا ويوما إنسانا ً ً ً. 
 .أو أنه يناول عىل املديح، حتى يصل إىل مال غريه

 .أو يكادح عىل املكيلة من بكرة إىل أن تفوته صالة الظهر
 .أو أنه حيمل عشريته عىل رقاب الناس

ريته وأقاربه، حتى ينتهي به األمر إىل أن يقتله أو يعطي مال اهللا لعش
 .الناس

ًأو كان ضعيفا، ممسكا، بحيث يرض ذلك بالناس ً.. 
إن ذلك كله جيعل من أي كان من الناس غري صالح للخالفة واإلمامة 
إذا حتىل بواحدة منها، فكيف إذا فقد صفة العلم، أو صفة العصمة، أو 

 !.. مامة؟غريها من الصفات الرضورية ملقام األ
وملاذا جيعل أمثال هؤالء يف مجلة أهل الشورى الذين يصبحون يف 

ًدائرة اإلحتامل حارضا ومستقبال؟ ً! 
ًومل جيعل السن رشطا للسيادة ..  إن سياسة األمة ال ترتبط بالسن ـ٧

ًوال لإلمامة، بل وال للنبوة أيضا، وقد أرشنا إىل ذلك أكثر من مرة، بل املهم 
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 .. حتمل املسؤولية، وإنجاز املهامت املوكلة إليههو القدرة عىل 
يف اخلندق ويف » عليه السالم«وقد أشار ابن عباس إىل إنجازات عيل 

ًبدر، حيث تأخرت األشياخ، وأشار أيضا إىل قبوله دين اهللا وسبقه إليه، 
 .حيث تلكأ األشياخ، بل كانوا يف موقع املناوئ واملحارب

كان مع احلق يف عقله، وفكره، » معليه السال«وهذا يدل عىل أنه 
 .. ومعه يف جهاده وحركته يف احلياة. وقلبه

أما األشياخ فلم يكونوا كذلك، ال يف فكرهم وعقلهم وقلبهم، وال يف 
 ..أحق منهم هبذا األمر» عليه السالم«جهادهم وحركتهم، ولذلك كان 

وهذا هو ما ضايق عمر بن اخلطاب، وأغضبه، حتى اضطر ابن عباس 
 ..لسكوتل

 يبدو أن عمر كان يعيش أزمة من نتائج ما جرى بني العباس،  ـ٨
ًمن جهة، وبني أيب بكر من جهة أخرى، ومل يكن قادرا » عليه السالم«وعيل 

عىل جتاوزها أو نسياهنا، مما يدل عىل أن النتيجة كانت ضد توجهاته، وأن أبا 
 .»عليه السالم«بكر فشل يف مواجهة حجة العباس وعيل 

ًيبدو أن هذه احلادثة تركت آثارا بالغة يف وعي الناس للحقيقة، مل و
ومل يكن يرغب يف تكرار مثل هذه .. يكن حيب عمر وحزبه أن تكون

 ..ولذلك ذكر ابن عباس هبا يف هذه املناسبة.. األمور
ً إن عمر مل يكن يريد التفريط بعالقته بابن عباس خصوصا يف هذا  ـ٩

ختاذ قرارات حاسمة، ومصريية بالنسبة لكل ما الظرف الذي يتهيأ فيه ال
عليه «ًخيطط له، فكان بحاجة دائام إىل استنكاه األجواء التي حتيط بعيل 
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أنه عاد ملالينتة : من خالل استدراج ابن عباس، ولذلك نرى» السالم
 ..وأبقى عىل العالقة معه

عىل » عليه السالم« ثم إن عمر قد عاد إىل إلقاء تبعة إقصاء عيل  ـ١٠
ّغريه، وعىل قريش بالذات، مدعيا أهنا ال حتتمله ألنه يعمل فيهم بمر  ً

عن مقامه، » عليه السالم«مع أنه هو الذي عمل عىل إقصاء عيل .. احلق
 .وقريش إنام تبعته وتابعته

 كان املفروض بعمر الذي مل يزل يظهر التشدد يف تطبيق األحكام  ـ١١
، ويشد عىل يده، وخيتاره دون كل من »معليه السال«أن يقف إىل جانب عيل 

 .ّسواه، لكي حيمل الناس عىل الطريق املستقيم، ويعمل فيهم بمر احلق
وأن يكون معه ضد قريش التي تريد أن ال تعمل باحلق، ال أن يكون 
هو حامل راية اخلالف عليه، بل هو رائد قريش يف ذلك، ويكون الناس 

 !.ليهم؟كلهم له تبع، فلامذا يلقي بالتبعة ع
عليه «أنه كان حياول ختويف الناس من حكم عيل : إنه يبدو لنا ـ ١٢
، ويدعوهم هبذا األسلوب إىل مناوأته ومنعه من الوصول إىل »السالم
ليس إىل تولية عيل : ولذلك نجده يقول يف بعض النصوص.. اخلالفة
 . .سبيل

 ..تضح لو وليهم ال انتقضوا عليه، وحاربوه، كام ا:ويقول يف نص آخر
أن ابن عباس مل يعرض عىل عمر إال أسامء الذين :  ـ الالفت هنا١٣

أن ابن عباس كان عىل علم بام دبره عمر : مما يعني.. جعلهم عمر شورى
عليه «فهل كان قد علم ذلك من عيل . »عليه السالم«لرصف األمر عن عيل 
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لم ذلك كان خيرب بالكثري مما جيري قبل وقوعه، وكان قد ع، الذي »السالم
وبام هيأه اهللا تعاىل له من وسائل معرفة . »صىل اهللا عليه وآله«من رسول اهللا 

 .»عليه السالم«خاصة به 
  : خرافة..×دعابة علي 

كان عبد اهللا : قال أبو العباس، أمحد بن حييى، ثعلب، يف كتاب األمايل
ًبن عباس عند عمر، فتنفس عمر نفسا عاليا، قال ابن عباس ظننت أن : ً

إال هم ! ما هذا النفس منك يا أمري املؤمنني: العه قد انفجرت، فقلت لهأض
 !شديد؟
 . أي واهللا يا ابن عباس، إين فكرت يف من أجعل األمر بعدي:قال
 !ً لعلك ترى صاحبك هلا أهال؟:ثم قال
 ! وما يمنعه من ذلك مع جهاده، وسابقته، وقرابته، وعلمه؟:قلت
 .ةصدقت، ولكنه امرؤ فيه دعاب: قال
إن أحراهم أن حيملهم عىل كتاب رهبم، :  ثم أقبل عيل، ثم قال:وقال

واهللا، لئن وليها ليحملنهم عىل املحجة البيضاء، . وسنة نبيهم لصاحبك
 .)١(والرصاط املستقيم

 بمن ًدخل عليه ابن عباس فرآه مغتامعمر حني طعن  أنه :يف روايةو

                                     
رشح هنج و ٤٥١صلشريواين ل» عليهم السالم«مناقب أهل البيت :  راجع)١(

 .١٤٩ ص١جمواقف الشيعة  و٣٢٦ ص٦البالغة للمعتزيل ج
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 . كلف بأقاربه: فقال، فذكر عثامن،يستخلف بعده
 !؟فعيل: قال
 .فيه دعابة: قال
 !؟فطلحة :قال
 .لوال بأو فيه: قال
 !؟فالزبري :قال
 . لقسة وعق:قال
 !؟فعبد الرمحن :قال
مر ال يصلح وهذا األ.  ولكنه ضعيف،ً صاحلاًذكرت رجال! أوه: قال

 . والقوى من غري عنف،له إال اللني من غري ضعف
 .فسعد: قال
 .)١( ذاك يكون يف مقنب من مقانبكم:قال

 . شديد احلب هلم:كلف بأقاربه أي« :قوله :قال املعتزيل
 . املزاح:والدعابة
 . الكرب والعظمة:والبأو
 ة وشد، كله الرشاسة: ومعناه،ضبيس : ويروى،وعقة لقس :وقوله

                                     
 ١٦٨ ص٣جالفايق يف غريب احلديث  و١٤٢ ص١٢رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(

 .٣٩٠ ص٣١جبحار األنوار  و٣٣١ ص٣جبن سالم الغريب احلديث و
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 ، وخبث النفس،اخللق
 .)١(» مجاعة من الفرسان:واملقنب

 : ونقول
» عليه السالم«أن يف عيل : ًقال ابن أيب احلديد، مفندا دعوى عمر: ًأوال

 :دعابة ما ييل
صىل اهللا «يف أيام رسول اهللا » عليه السالم«وأنت إذا تأملت حال عيل «

ًوجدته بعيدا عن أن ينسب إىل الدعابة واملزاح، ألنه مل ينقل عنه » عليه وآله
 .ًيشء من ذلك أصال، ال يف كتب الشيعة، وال يف كتب املحدثني

 أيام اخلليفتني أيب بكر وعمر، مل جتد يف كتب وكذلك إذا تأملت حاله يف
ًالسرية حديثا واحدا يمكن أن يتعلق به، متعلق يف دعابته ومزاحه  .)٢(!!؟»ً

ما ما كان يقوله عمرو بن العاص يف عيل فأ«: ًقال املعتزيل أيضا: ًثانيا
إن فيه دعابة، يريد أن يعيبه بذلك عندهم، : ألهل الشام» عليه السالم«

ك كلمة قاهلا عمر، فتلقفها منه من تلقفها، حتى جعلها أعداؤه فأصل ذل
ًعيبا له، وطعنا عليه ً«)٣(. 
، فإذا نظرت إىل كتب »عليه السالم«فأما أمري املؤمنني «: ًوقال أيضا

ًاحلديث والسري مل جتد أحدا من خلق اهللا عدوا وال صديقا روى عنه شيئا  ً ً ً
                                     

 .١٤٢ ص٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج )١(

 .٣٢٨ ص٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ٢(

 .٣٢٦ ص٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ٣(
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ًمن هذا الفن، ال قوال، وال فعال ومل  . يكن وقار أتم من وقارهً
ًوما هزل قط، وال لعب، وال فارق احلق والناموس الديني رسا وال جهرا ً. 

ولكنه خلق عىل سجية لطيفة، وأخالق سهلة، ووجه طلق، وقول 
التي اختصه اهللا » عليه السالم«حسن، وبرش ظاهر، وذلك من فضائله 

ًبمزيتها، وإنام كانت غلظته فعال ال قوال ً«)١(. 
ِأشداء عىل الكفار {: ت غلظته شدة عىل الكافرين، كام قال تعاىلوكان َّ ُ ْ َ َ َّ ِ َ

ْرمحاء بينهم ْ ُُ َ َ َ َ{)٢(. 
برشه يف وجهه، «: املؤمن بقوله» عليه السالم« لقد وصف عيل :ًثالثا

 .)٣(»وحزنه يف قلبه
دعابة، فهي ال ترض يف » عليه السالم« لو صح أنه كان يف عيل :ًرابعا

 .وقد أرشنا إىل ذلك فيام سبق. إلمامةصالحيته ملقام ا
 إن الدعابة التي ال تصل إىل حد امليوعة حمبوبة ومطلوبة، حني :ًخامسا

تكون من موجبات اإلنبساط، وإخراج الناس من أجواء اخلوف والرهبة 
                                     

 . من سورة الفتح٢٩اآلية ) ١(

 .٣٣٧ ص٦يل جرشح هنج البالغة للمعتز) ٢(

 ٢٢٦ ص٢جالكايف  و٣٣٣، احلكمة رقم ٧٨ ص٤ ج)برشح عبده(هنج البالغة ) ٣(
 ١١ وج٤٥٢ ص٨جمستدرك الوسائل  و١٣٧ ص٩جرشح أصول الكايف و

جامع  و٣١٧ ص٧٠ وج٤١٠ ص٦٦ وج٣٠٥ ص٦٤جبحار األنوار  و١٨٠ص
 .٥٢٥ ص١٥جأحاديث الشيعة 
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إىل أجواء األنس والرضا، والعفوية والرصاحة مع احلاكم، واجلرأة عىل 
 ..النصيحة لهابداء الرأي املخالف، وإسداء 

 : ًمكذبا هذه الشائعة» عليه السالم« قال أمري املؤمنني :ًسادسا
َّأن يف دعابه، وأين امرؤ تلعابة، : ًعجبا البن النابغة، يزعم ألهل الشام«

ًأعافس وأمارس، لقد قال باطال، ونطق آثام ً. 
أما ـ ورش القول الكذب ـ إنه ليقول فيكذب، ويعد فيخلف، ويسأل 

فإذا كان عند احلرب، . ّأل فيبخل، وخيون العهد، ويقطع اإللفيلحف، ويس
ما مل تأخذ السيوف مآخذها، فإذا كان ذلك كان أكرب : فأي زاجر وآمر هو

 .مكيدته أن يمنح القرم سبته
أما واهللا، إنه ليمنعني من اللعب ذكر املوت، وانه ليمنعه من قول احلق 

ط له أن يؤتيه أتية، ويرضخ له نسيان اآلخرة، إنه مل يبايع معاوية حتى رش
 .)١(عىل ترك الدين رضيخة

: »عليه السالم« نقل ابن أيب احلديد بمناسبة قول عمر عن عيل :ًسابعا
صىل اهللا «مجلة من الروايات التي تضمنت مزاحات النبي » إن فيه دعابة«

 .، ورصح بأهنا من األحاديث الصحيحة، واآلثار املستفيضة»عليه وآله
                                     

رشح مئة و ٢٦٨ ص١ج حتجاجاإل و١٤٧ ص١ج )برشح عبده(هنج البالغة  )١(
 ٢٢١ ص٣٣جبحار األنوار و ١٦٢صبن ميثم البحراين الكلمة ألمري املؤمنني 

 والعقد الفريد، واألمايل ،وعن عيون األخبار البن قتيبة ١٢٨ ص٢جالغدير و
 .١٣١ ص١أليب عيل الطويس ج
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ألمزح وال أقول إين : أنه قال» صىل اهللا عليه وآله« رووه عنه ثم ذكر ما
 .)١(ًإال حقا

 .)٢(ً احلقي زوجك فإن يف عينه بياضا:وقال المرأة من األنصار
 .)٣( إنا حاملوك عىل ولد الناقة:وقال المرأة طلبت منه دابة حتملها

                                     
 ٢٩٨ و ١١٦ ص١٦جبحار األنوار  و٢١صلطربيس لمكارم األخالق : راجع) ١(

 ١٧ ص٩ وج٨٩ ص٨ججممع الزوائد  و١٧٢ ص٥جة البحار مستدرك سفينو
 و ٣٢ ص٧ وج٢٩٨ ص١جاملعجم األوسط  و١٦٩ ص٢٢جعمدة القاري و

اجلامع  و٢٩٩ ص١٢جاملعجم الكبري  و٧ ص٢جلطرباين لاملعجم الصغري  و٢١٩
قاموس الرجال  و٢٣٤ ص١جكشف اخلفاء  و٤٠٢ ص١جلسيوطي لالصغري 

 ٢٥١ ص٢جلسان امليزان  و١٤٩ص ٤جتاريخ بغداد  و٦٥٨ ص٩جلتسرتي ل
كشف الغمة  و١٨٨ ص٢جلقايض عياض لالشفا  و٢٥٦ ص٢جإمتاع األسامع و
 ٤٤٠ ص٣جالسرية احللبية  و١٠ ص١٢جسبل اهلدى والرشاد  و٩ ص١ج
 .٢٢٤ص ٢جلنراقي لجامع السعادات  و١٩٦ ص٤ججممع البحرين و

 ٧٤ ص١جات الوايف بالوفي و٣٣٠ص ٦ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  :راجع) ٢(
لجزائري ل) خمطوط(التحفة السنية  و٢٢٤ ص٢جلنراقي لجامع السعادات و

 .٢٥١ ص٥جزاد املسري  و٣٢٣ص

سبل  و٤١ ص٤جتاريخ مدينة دمشق  و٢٤٤ ص١١ج ةبن قدامالاملغني : راجع) ٣(
مستدرك  و٤٥٣ ص٨ جةبن قدامالالرشح الكبري و١١٣ ص٧جاهلدى والرشاد 

=  ١جمناقب آل أيب طالب  و٥٢ ص٦جة ـلنهاية واـالبداي و٤١٠ ص٨جالوسائل 
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ًوذكر أيضا أمورا أخرى ً)١(.. 
 ..املراجعةلكنه خلط الصحيح بالسقيم كام يعلم ب

 : ًوأخريا نقول
ِنحن ال ننكر أن يكون لعيل يشء من البرش، واملالطفة للمؤمنني، 
للحصول عىل ثواب ادخال الرسور عىل قلوهبم، ولكن ال إىل احلد الذي 
خيرجه عن حالة اإلعتدال والتوازن إىل اإلبتذال وامليوعة، وال بالنحو الذي 

ًكام أنه ال يتضمن خروجا عن . والصغارحيرج اإلنسان املؤمن، ويشعره باملذلة 
 . »صىل اهللا عليه وآله«بل هو كمالطفات رسول اهللا . جادة احلق والصدق
صىل «ًكان يأكل مترا مع رسول اهللا » عليه السالم«ً أن عليا :وقد روي
عليه «يضع النوى أمام عيل » صىل اهللا عليه وآله«فكان . »اهللا عليه وآله

 !! إنك ألكول: لعيل» صىل اهللا عليه وآله«وى، قال ، فلام كثر الن»السالم
 .)٢( األكول من يأكل التمر ونواه:»عليه السالم«فقال عيل 

                                     
جامع  و٢٩٤ ص١٦جبحار األنوار  و٣١٢ ص١جحلية األبرار  و١٢٨ص= 

سنن أيب  و٣٧٧ ص٩مستدرك سفينة البحار ج و٥٤٦ ص١٥جأحاديث الشيعة 
 ٣محد جأمسند  و٢٤٨ ص١٠جلبيهقي لالسنن الكربى  و٤٧٧ ص٢داود ج

سبل اهلدى  و٢٥٣ ص٢ع جإمتاع األسام و٤١٢ ص٦جمسند أيب يعىل  و٢٦٧ص
 .١١٣ ص٧جوالرشاد 

 .٣٣٠ ص٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج: راجع) ١(

 .٣٢٣صلجزائري ل) خمطوط(التحفة السنية  :راجع) ٢(
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  : على اخلالفة×سباب حرص علي أ
بأنه حريص عىل » عليه السالم«ًلقد وصف عمر بن اخلطاب عليا 

 ..اخلالفة، وال يصلح هذا األمر ملن حرص عليه
 : ونقول

ًعىل هذا األمر مل يكن طمعا بالدنيا، » السالمعليه «إن حرص عيل 
تدل عىل خالف ذلك، » عليه السالم«لكي يصح كالم عمر، فإن سرية عيل 

، وكانت )١(أهون من عفطة عنز» عليه السالم«فقد كانت الدنيا عنده 
ًاخلالفة عنده أقل شأنا من نعل بالية إال أن يقيم حقا، ويبطل باطال ً ًٍ)٢(. 

                                     
 ٢١٠صلطويس لقتصاد اإلو ٣٧ ص١ج )برشح عبده(هنج البالغة :  راجع)١(

الرسائل العرش و ٢٨٩ ص١جلمفيد لاإلرشاد و ١٥١ ص١جعلل الرشائع و
 ٢جلشيخ املفيد ل »عليه السالم«مسألتان يف النص عىل عيل  و١٢٤صويس لطل

لشريازي لكتاب األربعني  و٢٨٨ ص١جلطربيس لحتجاج اإل و٢٧ص
عليهم «مناقب أهل البيت  و٢٦٩صلامحوزي لكتاب األربعني  و١٦٨ص

لسان  و٢٦٤ ص٣جالنهاية يف غريب احلديث  و٤٦٠صلشريواين ل» السالم
 ١٠جتاج العروس  و٢٠٨ ص٣ج البحرين جممع و٣٥٢ ص٧جالعرب 

عيون  و٤٩ ص٢جمناقب آل أيب طالب  و٣٧٤صلطويس لاألمايل  و٣٣٩ص
 .٤٢١ و ٤١٩صبن طاووس الالطرائف  و٥٠٧صلواسطي لاحلكم واملواعظ 

مستدرك هنج (مصباح البالغة  و٨٠ ص١ج )برشح عبده(هنج البالغة :  راجع)٢(
= الب ـاقب آل أيب طـمن و٢٤٧ ص١جلمفيد لاإلرشاد  و٩٣ ص١ج) البالغة
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عىل اخلالفة إنام هو ألنه يريد تنفيذ حكم » يه السالمعل«كام أن حرصه 
اهللا، والعمل بوصية رسوله، من حيث أن القيام هبذا األمر هو من 

دون سواه، ال ألجل ارادة » عليه السالم«الواجبات الرشعية عىل عيل 
ٍ واستجابة إىل ميل وهوى، واندفاع غرائزي،حتقيق رغبة شخصية ً. 

وقال  «:ذا األمر، الذي أريد به الباطل، فقاله» عليه السالم«وقد ذكر 
 بل أنتم واهللا :، فقلتهذا األمر يا ابن أيب طالب حلريصإنك عىل : قائل

 يل وأنتم حتولون بيني ً، وإنام طلبت حقاألحرص وأبعد، وأنا أخص وأقرب
 .)١(»، وترضبون وجهي دونهوبينه

  :احلرص املانع من اخلالفة
لو » عليه السالم«ً أن عليا :عمر ذكروقد جاء يف بعض النصوص أن 
                                     

 ٢٢٨صبن ميثم البحراين الرشح مئة كلمة ألمري املؤمنني  و٣٧٠ص ١ج= 
هنج  و١١٣ و ٧٦ ص٣٢جبحار األنوار  و١١١صبن شدقم الاجلمل و

رشح إحقاق  و١٨٥ ص٢ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٢٤٩ ص١جالسعادة 
 .٦ ص١٨ وج٢٦٢ ص٨ج )امللحقات(احلق 

 ٧٦٧ ص٢جلثقفي لالغارات  و٨٤ ص٢ج )برشح عبده(غة هنج البال:  راجع)١(
بحار  و١٩٠صلشريازي لكتاب األربعني  و١٩ ص٢جمناقب آل أيب طالب و

» عليهم السالم«مناقب أهل البيت  و٣١٨ ص٣٨ وج٦٠٥ ص٢٩جاألنوار 
سفينة النجاة  و٣٠٥ ص٩ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٤٤٦صلشريواين ل
 .٣٥٢صلتنكابني ل
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.. وليهم حيمل الناس عىل الطريق املستقيم، أو عىل طريقة من احلق يعرفوهنا
وال يصلح هذا األمر ملن حرص «ثم عابه بأنه حريص عىل هذا األمر، 

 .»عليه
 :ويالحظ عىل ذلك ما ييل

صىل  « إن الطريقة من احلق التي يعرفوهنا إنام هي طريقة رسول اهللا ـ١
 ..دون سواه، أو هي املتوافقة مع أحكام اهللا ورشائعه» اهللا عليه وآله
عىل هذا األمر هو ألجل حفظ » عليه السالم« تقدم أن حرص عيل  ـ٢

مصلحة الدين واألمة، ألن من حيمل األمة عىل الطريق املستقيم حتى لو 
فع كرهوا، ال يمكن أن يكون حرصه عىل اخلالفة ألجل احلصول عىل منا

 ..شخصية
ال سيام إذا كان ذلك سوف يواجه بكراهة الناس له ولسياساته، 

ذلك ومن يتحمل .. وكراهتهم لطاعته يف إجراء أحكام اهللا، والتزام رشائعه
 وإن مل يكن . فهو غاية يف اإلخالص والتفاينذه النتائج الصعبة،ويرىض هب

 . من أهل اإلخالص، فهو غاية يف احلمق والبالهة
من حيرص عىل هذا األمر من املنطلق الذي أرشنا إليه هو الذي  إن  ـ٣

 !فكيف يدعي عمر عكس ذلك؟.. يصلح له هذا األمر وال يصلح لغريه
  :×ال سبيل إىل تولية علي 

عليه «ثم إن تعلالت عمر التي ساقها لتربير استبعاد عيل أمري املؤمنني 
واحلقيقي منها هو  .ليست هي املربرات احلقيقية.. من اخلالفة» السالم

ًحيا، بسبب » صىل اهللا عليه وآله«اتفاقهم عىل استبعاده، منذ أن كان النبي 
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حسدهم وبغضهم له، وألهنم طامعون يف هذا األمر، ويظنون أهنا إن 
 .. صارت إىل بني هاشم مل خترج منهم إىل غريهم

د اهللا ب حني سأله ولده عأن عمر: وألجل ذلك ذكرت بعض النصوص
ليس إىل : ، أجابه بقوله»عليه السالم«عن سبب عدم تولية عيل بن عمر 

 ..ذلك سبيل
أنه سيمنع :  ليس إىل ذلك سبيل:بل لعل األظهر أن مراد عمر من قوله

ال أمجع لبني هاشم : قوله بعد ذلك: من ذلك بكل قوة، ويدل عىل ذلك
ل حياته، النبوة واخلالفة، وال يريد أن ينسب إليه أنه مجع بينهام هلم يف حا

 ..وال أن يكون له أي دور يف هذا اجلمع بعد مماته
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  ٣٦٣ ـ ٣٥١..................................................:الفهارس



  ١٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٣٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 



  ٣٥٥                                                                                             ..الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

   ـ الفهرس التفصيلي٢
 

  وتفاصيل.. أحداث :الباب الثامن

   ..عاتكة وأم كلثوم :الفصل األول

  ٩........................................: وزواج عمر بعاتكة×عيل 
  ١٤.....................: يتزوجها×سني خيطب عاتكة، واحل ×عيل 

  ١٦....................................:×ًتزوجها بعد أن استفتى عليا 

  ١٧................................:×زواج عمر بأم كلثوم بنت عيل 

  ٢٠......................................:الزواج بأم كلثوم حتت التهديد

  ٢١.........................................!:؟÷هل هي بنت الزهراء 

  ٢٢...............................:هذا الزواج ال يدفع اإلشكال عن عمر

  ٢٦..........................................:م الكويف يتحدثالقاسأبو 

  ٢٨.........................................:هل للحاكم أن يعمل بعلمه

  ٢٩...............................................:روايات لئيمة وحاقدة

  ٣٢.......................................................:رواية مكذوبة

  ٣٦..................................................: رفئوين:عمر يقول



  ١٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٣٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٨....................................................!إعتذار، أم إدانة؟

  ٣٨..........................................:الرواية األغرب واألعجب

  حداث أخرىوأ.. حديث سارية :الفصل الثاين

  ٤٣......................................................:يا سارية اجلبل

  ٤٤................................................:التناقض واإلختالف

  ٤٥.................................................:ضعف سند الرواية

  ٤٦.............................................:أبو حنيفة ومؤمن الطاق

  ٥٠......................................!:أبو القاسم الكويف ماذا يقول؟

  ٥١......................................................:راوية اخلصيبي

  ٥٣....................................................!:أين اإلنصاف؟

  ٥٤............................: ووضع اجلزية عىل بني تغلب×عيل 

  ٥٥.........................................:والتنرص، والتهويد.. الفطرة

  ٥٨................................: مع نصارى تغلب خاطئةسياسة عمر

  ٥٩......................................: أنقذ املوقف×تدخل عيل 

  ٥٩...........................................:حرية عمر يف أمر املجوس

  ٦٠.............................................:للمجوس كتاب، ورفع

  ٦١...............................: جيلد عبيد اهللا بن عمر احلد×عيل 

  ٦٥..................................:ظاهرة رشب اخلمر يف بيت اخلليفة

  ٦٩.......................................:إختالف الصحابة يف املوؤودة



  ٣٥٧                                                                                             ..الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧١.........................................:ِوزن القيد يف رجل السجني

  ٧٢...............................:ً ينجي طفال من موت حمتم×عيل 

  ٧٧.............................................:عمر وتفسري سبحان اهللا

  ٧٩...........................................:رجفة باملدينة يف عهد عمر

   !!ليست عفوية.. حركات :الفصل الثالث

  ٨٧....................................!: عمر القوي األمني؟×عيل 

  ٨٨...............................................:يوم عيد.. يوم الغدير

  ٩١..................: يف قربه’      يؤذي النبي×انتقاص عيل 

  ٩٣......................................!:عمر لو رصفناكم عام تعرفون

  ٩٤..........................................!:هل يريد عمر اختبارهم؟

  ٩٥...........................................:×رعب عمر من عيل 

  ٩٩.......................................................!:ذرو من قول

  ١٠٣...........................................!:هل نجحت سياساهتم؟

  ١٠٧........................................ً: أيضا×واإلمام احلسني 

  ١٠٩......................................:×عمر يتهدد الناس بعيل 

  ١١٢..........................................:احلجر األسود يرض وينفع

   ..هكذا قتل عمر بن اخلطاب :الفصل الرابع

  ١١٩......................................: قاتل اخللفاء كلهم×عيل 

  ١٢١...................................:أبو لؤلؤة يتهدد عمر بن اخلطاب



  ١٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٣٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٢٤.....................................................:الثناء عىل عمر

  ١٢٥.................................!!: والصحابة×ًهم عليا عمر يت

  ١٢٦...............................:ّ غسل عمر وحنطه وكفنه×عيل 

  ١٢٧...................................................:تناقض الروايات

  ١٢٨............................................:املوايل ال يدخلون املدينة

  ١٢٩...............................................:هتديد أيب لؤلؤة لعمر

  ١٣٠.....................................................:تنكر أيب لؤلؤة

  ١٣٢....................................:هنات وهنات يف رواية ابن سعد

  ١٣٤.......................................!:متى حلق الناس بأيب لؤلؤة؟

  ١٣٥...............................!:من الذي غسل وكفن وحنط عمر؟

ًكرب عليه أربعا َّ:......................................................١٣٧  

  ١٣٨.......................................:الصالة عىل عمر بن اخلطاب

  ١٤٠...............................:رواية الصالة عىل عمر بطريقة أخرى

  ١٤٢...................!!:’    عمر يستأذن عائشة ليدفن مع النبي

  ١٤٣..........................:احلجر ملك األزواج فال بد من اإلستئذان

   .. وابن عباس يثنيان عىل عمر×عيل  :الفصل اخلامس

  ١٤٧............................................:ثناء ابن عباس عىل عمر

  ١٥١.............................!:هل يتهم عمر الصحابة أم يتهم نفسه؟

  ١٥٣.............................: هنا تناقض الشقشقية×خطبة عيل 



  ٣٥٩                                                                                             ..الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٥٤................................................!:لقب الفاروق ملن؟

  ١٥٨.....................................................:قرن من حديد

  ١٦٠..........................................................:رمحة عمر

  ١٦٤...................................................:الشفيق الرؤوف

  ١٦٥...............................................:عمر عىل بينة من ربه

  ١٦٦...................................:حيب أن يلقى اهللا بمثل عمل عمر

  ١٦٦..............................................: لعمر×رثاء عيل 

  ١٧١....................................................:متحالت املعتزيل

  ..×م عيل واهتا.. قتل عمر :الفصل السادس

  ١٧٧....................................................:تاريخ قتل عمر

  ١٨٦........................................!:ًهل كان أبو لؤلؤة جموسيا؟

  ١٩٥...............................................:هل انتحر أبو لؤلؤة؟

  ٢٠١.............................!:ملاذا يقتل أبو لؤلؤة عمر بن اخلطاب؟

  ٢٠٤..................................!!يوم عيد.. ن ربيع األولالتاسع م

   ..إرهاصات الشورى :الباب التاسع

   ..بيعة أيب بكر ليست فلتة :الفصل األول

  ٢٠٩.............................................:بيعة أيب بكر كانت فلتة

  ٢١١...................................................!:هل كانت فلتة؟



  ١٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٣٦٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢١٣........................................: مشورةبيعة أيب بكر من غري

  ٢١٥..............................:من دعا إىل إمارة نفسه أو غريه فاقتلوه

  ٢١٧.......................:عائشة وابن عمر ينصحان عمر باإلستخالف

  ٢١٩...................................:حسب آل اخلطاب ما حتملوا منها

ًحتملها حيا وميتاال أ ً:................................................٢٢١  

  ٢٢٣..........................!: اإلستخالف؟’     هل ترك النبي

 
   ..ًلو كان سامل حيا :الفصل الثاين

  ٢٢٩..............................................:ًلو كان سامل حيا لوليته

  ٢٣٣..................................:لو أدركت خالد بن الوليد، لوليته

  ٢٣٤.......................................:الذين حترس عمر عىل فقداهنم

  ٢٣٨...............................:حترس عمر عىل سامل ومعاذ وأيب عبيدة

  ٢٤٠...................................................!:احلرسات ملاذا؟

  ٢٤١....................................:العرشة املبرشة، حديث ال يصح

  ٢٥٠....................................:العرشة املبرشة يف حديث أيب ذر

  ٢٥٣...........................................:أبو عبيدة أمني هذه األمة

  ٢٥٤.............................................:ال خري للمسلمني فيهم

  ٢٥٦......................................!:ملاذا ليس البن عمر نصيب؟



  ٣٦١                                                                                             ..الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ..أركان الشورى بنظر عمر :الفصل الثالث

  ٢٥٩.......................................!!:عمر ونفاق أركان الشورى

  ٢٦١.....................................:مطاعن عمر يف أركان الشورى

  ٢٧١..............................................:مجع متفرقات املطاعن

  ٢٨٨.................................:الرواية الصحيحة عند ابن روزهبان

   ..مطاعن عمر حتت املجهر :الفصل الرابع

  ٢٩٣................................................!:كيف يشتم أقرانه؟

  ٢٩٤...................................:×ملدح والذم لإلرضار بعيل ا

  ٢٩٦.....................................................:هي عدة وقائع

  ٢٩٦.............................................:واإلختالف.. التناقض

  ٢٩٨.......................................................:رمتني بدائها

  ٢٩٩..................................................:سعد رجل حرب

  ٣٠١..............................................:ما زهرة وأمور الناس

  ٣٠١..................................................:سعد صاحب فتنة

  ٣٠٢.................................................:سعد ال يقوم بقرية

  ٣٠٢........................................:ابن عوف فرعون هذه األمة

  ٣٠٧................................................:ضعف عبد الرمحان

  ٣١٠.........................................:اجلرب اإلهلي وخالفة الزبري

  ٣١٢......................................:الزبري يف نظر عمر بن اخلطاب



  ١٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                    ٣٦٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣١٤.......................: راض عىل طلحة أم ساخط’     النبي

  ٣١٥........................................................:ذنب طلحة

  ٣١٦..................................................!!:اجلاحظ يالحظ

  ٣١٧.................................!!:عمر بن اخلطاب أكثر من رافيض

  ٣١٨.......................................................:عصبية عثامن

  ٣١٩...........................................:عمر يتنبأ بام جيري لعثامن

  ٣٢١.................................................:عثامن رجل فيه لني

  ٣٢٤...................................................:حب عثامن للامل

  ٣٢٥...........................................:صالة املالئكة عىل عثامن

  !!!!×هلذا أبعد عيل  :الفصل اخلامس

  ٣٢٩...............................:من طعون عمر يف أصحاب الشورى

  ٣٣٩..........................................: خرافة..×دعابة عيل 

  ٣٤٦.............................: عىل اخلالفة×أسباب حرص عيل 

  ٣٤٧...........................................:احلرص املانع من اخلالفة

  ٣٤٨.......................................:×ال سبيل إىل تولية عيل 

   :الفهارس

  ٣٥٣.......................................... ـ الفهرس اإلمجايل١          

 ٣٥٥......................................... ـ الفهرس التفصييل٢          
 


