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بسم اهلل الرمحن الرحيم

[لقد تعرض العلمة الطهران يف البحث الثان آلخر تدابري النبي يف حفظ أمته من :جتهيزه جيش أسامة ،ووصيته
يف حفظ الثقلني وغريها من األحداث التي سبقت موته صل اهلل عليه وآله.
ويف األبحاث القادمة سيتعرض إلثبات حصول رزية يوم اخلميس من رواياات العاماة القطعياة عنادهم ،ثام
سيتعرض لمجموعة من األبحاث يف حتليل هذه الواقعة ،وهنا سنعرض لبحثني منهم فقط :األول :كون احلادثة
ليست ارجتالية بل خمطط هلا من النبي ،كام أن حضور عمر وأصحابه كان خمططا له ،والثان :كون العبارة التي قاهلا
إن َر ُس َ
عمرَّ :
ول اهللِ َ َْي ُج ُر!
ويف األبحاث اللحقة سنكمل عرض األبحاث التحليلية هلذه الرزية].

متهيد:
يقول علامء الشيعة :كان ُع َمر يعلم أن رسول اهلل صال اهلل علياه وآلاه أراد أن ُياويص ألماري
المؤمنني عيل بن أيب طالب واألئمة من ذريته حتى قائمهم صلوات اهلل عليهم أمجعني خطيا ،فلهاذا
حال دون إحضار الدواة والكتف ،وأخل بنظم المجلس ونسب إىل رسول اهلل اهلجار ،ومان أجال
ذلك َظ َّل يف المدينة وختلف عن اخلروج يف جيش أسامة ،ونقض سنة رسول اهلل برصاحة ،ومل يعمل
ِ ِ
َار ٌك فِيكُم ال َّث َق َل ِ ِ
بقوله صل اهلل عليه وآله « :يإن ت ِ
أه َ
ال َب ْيتِاي»  ،بال باذل هاو
ار ِي ْ
ني :كت َ
َااَ اهلل وع ْ َ
ْ
ُ
وأعوانه قصارى جهودهم من أجل طمس ذلك.
وها نحن نذكر فيام يأي بحول اهلل وقوته هاذه المطالاب نقال عان أوثا كتاب أهال السانة
وصحاحهم ونُثبت أن هذه المطالب والقضايا كلها منقولة عل لسان أهل السنة أنفسهم ،ومع ذلك
يتعصبون تعصبا جاهليا فيتبعونه ُعميا عل غري بصرية ،وينكلون بالشيعة ظاالمني هلام حتاى ظهاور
إمام احل اإلمام المهدي عجل اهلل فرجه الرشيف .إ َذ ْن يبتني إثباتنا معرف َة اإلمام عل أساا

قاول
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إمجاعي اتفاقي ال عل أساا

خصاوأ أقاوال علاامء الشايعة وأحادياث أئماتهم علايهم السالم

ومنهاجهم.

وسنستعرض هذا الموضوع ب ُأسلوَ يقنع كل ِ
عامل متتبع من أهل السانة ويدفعاه إىل التشايع
ُ

واإلمامة شاء أم أىب ،ذلك أن البحث االجتهادي القائم عل ُأسسهم الثابتة يف ُأصاول العقائاد ُملازم
هلم.
روايات العامّة حول رزيّ ة يوم اخلميس وبعض األحداث قبلها
روى ابن سعد يف «طبقاته» بسنده عن أىب ُم َو َْيِ َبة غلم رسول اهلل أنه قال :قال رسول اهلل صل

مرت أن أستغفر ألهل البقيع فانطل معي! فخرج وخرجات
اهلل عليه وآله يف جوف الليل :إن قد ُأ ُ
ِ
ِ ِ
أصا َب َ
أصا َب ْحت ُْم اَّاا ْ
معه حتى جاء البقيع فاستغفر ألهله طويل ثم قال (هلم خماطباا) :ل َي ْهنا ْْك ُْم َماا ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ٌّر ِما َن
النَّا ُ فيه! أ ْق َب َلت الف َت ُن َكق َط ِع ال َّل ْي ِل ُ
الم ْظل ِم َي ْت َب ُع َب ْع ُض َها َب ْعضاَ ،ي ْت َب ُع آخ ُرها َّأو َهل َا ،اآلخر ُة َ م
األوىل.

()1

وهذا الدعاء واالستغفار هو نفسه الذي ذكره الشيخ المفيد إال أن الشيخ ذكار أناه ذهاب إىل

البقيع مع عيل بن أيب طالب ،وجاء هنا أنه ذهب مع أيب ُم َو َْيِب َة .وال فرق بينهام يف أصال الموضاوع،
وهو اإلخبار عن الفتن المظلمة.
نقل احلاكم يف مستدركه بسنده عن مجاعة ،عن عائشة أّنا قالات :إن رساول اهلل بادأه مرضاه

الذي مات به يف بيت ميمونة ،فخرج عاصبا رأسه فدخل َع َيل بني َر ِ
جلني ختط رجاله األرض .عان
يمينه العبا  ،وعن يساره رجل.

(« )1الطبقات الكربى» ج  ،2أ  ،202يف ذكر خروج رسول اهلل صل اهلل عليه وآله إىل البقيع واستغفاره ألهله والشهداء؛ و«تاريخ الطربي» ج  ،2أ،232
طبعة مطبعة االستقامة؛ و«المستدرك» للحاكم ،ج  ،3أ .22
وروى ابن ُش َّبة أبو زيد عمر بن ُش َّبة النمريي البرصي المولود سنة  173ها والمتوّف سنة  262ها يف «تاريخ المدينة» ج  ،1أ  ،77منشورات دار الفكر ،قم
أه َّبنِي َر ُس ُ
ول اهللِ ،وكان ذلك يف جوف الليل ،فقال :إن قد أمرت أن استغفر ألهل
سنة  1210ها ،بسنده عن عبداهلل بن عمرو بن العاأ ،عن أيب موَيبة قالَ :
فانطلقت معه .ولام أٌّرف عل البقيع قال :السلم عليكم يا أهل المقابر ،لو تعلمون ما نجاكم اهلل منه ليهن ما أصبحتم فيه اا أصب النا
البقيع
ُ

فيه .أقبلت

خللد ثم اجلنةُ ،
فخري ُت
الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أوهلا .اآلخرة ٌّر من األوىل .ثم استغفر هلم ،ثم قال :يا أبا موَيبة! إن قد أعطيت خزائن الدنيا وا ُ
فقلت :بأيب أنت وأمي! فخذ خزائن الدنيا واخلُلد ثم اجلنة! فقال :ال واهلل يا أبا موَيبة ،قد اخرت لقاء ريب واجلنة.
بني ذلك وبني لقاء ريب واجلنة.
ُ
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قال عبيد اهلل (راوي احلديث) :أخربن ابن عبا

أن الذي عن يساره عيل.

()1

اتّكاء رسول اللـه على عليّ والعبّاس ،ودخوله حجرة عائشة
وروى الطربي يف تارخيه بسنده عن عائشة قالت :تتام برسول اهلل وجعه وهو يدور عل نساائه
حتى است ُِع َّز به وهو يف بيت ميمونة فدعا نساءه فاستأذّنن أن يمار َض يف بيتايِ )2(.
فاأذ َّن لاه فخارج
ُ َ َّ
و ٌ
رجال آخار،

رسول اهلل صل اهلل عليه وآله وسلم بني َر ُجلني من أهله ،أحدمها الفضل بن العبا

ثت هذا احلديث عنها عباد اهلل
ختط قدماه األرض عاصبا رأسه حتى دخل بيتي .قال عبيد اهلل :فحد ُ
بن عبا

قلت :ال .قال :عيل بن أيب طالب ،ولكنها كانت ال تقدر عال
فقال :هل تدري من الرجل! ُ

أن تذكره بخري .وهي تستطيع أن تقول :بني الفضل بن العبا

وعيل بن أيب طالب.

()3

وحتمل هذه الروايات أيضا مضمون ما رواه الشيخ المفيد إال أن الفارق الوحياد فيهاا هاو أن
عائشة مل تقدر عل النط باسم عيل ،فقالت :رجل آخر.
الروايات الواردة يف منع عمر النَّيبّ صلّى اللـه عليه وآله أن يكتب كتاباً يف املرض الذي توفّي فيه
 -1روى البخاري يف صحيحه بسنده عن عبيد اهلل بن عبداهلل ،عن ابان عباا أناه قاالَ :ل َّاام
هلل َع َلي ِه وآل ِ ِه ويف البي ِ
ح ِِض رس ُ ِ
ت ِر َج ٌال فِ ِيه ْم ُع َم ُر ْب ُن اخلَ َّط ِ
ااََ ،ق َ
اال النَّبِاي صال ا ُ
هلل
َْ
ول اهلل صل ا ُ ْ
ُ َ َ ُ

()2
ِ ِِ
ُب َلك ُْم ِكتَابا َال ت َِض ُّلوا َب ْعدَ ُه!
َع َل ْيه وآلهَ :ه ُل َّم أ ْكت ْ
ِ
ِ
أه ُ
الو َج ُع ،و ِعنْدَ ُك ُم ال ُق ْر ُ
َف َق َال ُع َم ُرَّ :
َاَ اهللَِ ،ف ْ
ال
اخ َت َل َ
ف ْ
آنَ .ح ْس ُبنَا كت ُ
ب َع َل ْيه َ
إن النَّبِي َقدْ َغ َل َ
البي ِ
ُب َلك ُُم النَّبِي ِكتَابا َل ْن ت َِض ُّلوا َب ْعدَ ُه ،و ِمن ُْه ْم َم ْن َي ُق ُ
اخت ََص ُمواِ ،من ُْه ْم َم ْن َي ُق ُ
ت َف ْ
ول َماا
ولَ :ق ير ُبوا َي ْكت ْ
َْ

َقا َل ُه ُع َم ُر.

(« )1المستدرك عل الصحيحني يف احلديث» ج  ،3أ .26
( )2قال ابن سعد يف طبقاته ،ج  ،2أ  :232يف رواية ابن شهاَ ،قال :قالت فاطمة الزهراء سلم اهلل عليها لنساء رسول اهلل :إنه يش عل رسول اهلل
االختلف (الردد يف حجرات زوجاته) ِ
فأذن له ،فخرج من بيت َميمونة إىل بيت عائشة.
(« )3تاريخ الطربي» ج  ،2أ  ، 233طبعة مطبعة االستقامة؛ وروى ابن سعد مثلها يف طبقاته ،ج  ،2أ  231و232؛ وذكرها ابن هشام يف سريته ،ج ،1
أ ،297الطبعة الرابعة ،بريوت.
رصف و ُيتَّخذ فعل
(َ )2ه ُل َّم :تعال .وهو الزم ،وقد يتعدى كقوله تعاىلَ :ه ُل َّم ُش َهدَ ا َء ُك ْم وهلم اسم فعل يستوي فيه المفرد واجلمع والمذكر والمؤنث .و ُي ْ َ
هلمي ،ويف اجلمع :هلموا.
و ُي ْل َح ُ به ضمري .ويقال يف تثنيتهَ :ه ُل َّام ،ويف تأنيثه :ي
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ف ِعنْدَ النَّبِيَ ،ق َال َهل ُ ْم َر ُس ُ
َف َل َّام أ ْك َث ُروا ال َّل ْغ َو و ْ
ول اهللِ صل ا ُ
هلل َع َل ْي ِه وآل ِ ِهُ :قو ُموا.
االختِ َل َ
ِ
ني رس ِ
َان ا ْب ُن َع َّبا ٍ َي ُق ُ
ولَّ :
َفك َ
ول اهللِ صل ا ُ
اني
هلل َع َل ْي ِه وآل ِ ِه و َب ْ َ
الر ِز َّية َما َح َال َب ْ َ َ ُ
الر ِز َّي َة ُك َّل َّ
إن َّ
()2( )1
ِ
ِ
ْ
َاَ ِمن ْ
اختِ َلفِ ِه ْم و َل َغطِ ِه ْم.
ُب َهل ُ ْم َذل َك الكت َ
أن َي ْكت َ
وهذا احلديث من األحاديث التي ال شك يف صحتها وصدورها عند العامة )3(،ألن البخااري

رواه عن إبراهيم بن موىس ،عن هشام ،عن ُم َع َّمر ،وكذلك عن عبداهلل بن حممد ،عان عباد الارزاق،
الزهري ،عن عبيد اهلل بن عبداهلل ،عن ابن عبا  .وال شابهة عناد العاماة يف توثيا
عن ُم َع َّمر ،عن ُّ
هؤالء وتعديلهم.
 -2وكذلك روى البخاري يف صحيحه عن حييى بن سليامن ،عن ابن َو َهاب ،عان ياونس بان
هلل َع َلي ِه وآل ِ ِ
اه َو َج ُعا ُه
شهاَ ،عن عبيد اهلل بن عبد اهلل ،عن ابن عبا أنه قالَ :ل َّام ْاشتَدَّ بِالنَّبِي صل ا ُ ْ
اه وآل ِ ِ
هلل َع َلي ِ
َق َال :إ ْئت ِ
ُون بِكِت ٍ
ُب َلك ُْم ِكتَابا َال ت َِض ُّلوا َب ْعدَ ُه! َق َال ُع َم ُرَّ :
اه َغ َل َبا ُه
إن النَّبِي صال ا ُ ْ
َاَ أ ْكت ْ
ِ
ِ
َاَ اهللِ َح ْس ُبنَاَ .ف ْ
اخ َت َل ُفوا و َك ُث َر ال َّل َغ ُط.
الو َج ُع وعنْدَ نَا كت ُ
َ
ال الر ِزي ِ
َق َالُ :قو ُموا َعنيي و َال َينْ َبغي ِعن ِْد َي ال َّتن َُاز ُعَ .ف َخ َر َج ا ْب ُن َع َّبا ٍ َي ُق ُ
ولَّ :
اة َماا
الر ِز َّي َة ُك َّ َّ َّ
إن َّ
ِ ِ ِ ()2
ني رس ِ
ول اهللِ صل ا ُ
ني كتَابه.
هلل َع َل ْي ِه وآل ِ ِه و َب ْ َ
َح َال َب ْ َ َ ُ
و هذا احلديث أيضا من األحاديث الصحيحة عند العامة وال شبهة وال شك يف رواته.
يصة ،عن ابن ُع َي ْينَة ،عن ساليامن األحاول ،عان ساعيد بان
 -3وكذلك روى البخاري عن َقبِ َ
يس و َما َي ْو ُم اخلَ ِم ِ
ُج َب ْري ،عن ابن عبا أنه قالَ :ي ْو ُم اخلَ ِم ِ
حل ْصا َبا َء.
يس؟ ُث َّم َبكَى حتى َخ َض َ
ب َد ْم ُع ُه ا َ
( )1ال َّلغط :الصوت واجلَ َلبة ،أو أصوات مبهمة ال تُفهم.
( )2ذكر البخاري هذا احلديث يف كتاَ الطب والمرىض ،يف باَ قول المريض :قوموا عني .ج  ،7أ  120يف طبعة بوالق سنة  1312ها ،ويف :ج  ،2أ،2
طبعة المطبعة العثامنية المرصية ،سنة  1321ها ،ويف :ج  ،2أ  ،6طبعة مطبعة دار إحياء الكتب العربية مع حاشية سندي؛ ونقله البخاري أيضا يف كتاَ
النبي ،باَ مرضه ،طبعة بوالق ،ج  ،6أ  9و ،10وذكر قوله« :قال بعضهم» مكان قوله« :قال عمر».
( )3ورواها الشيخ المفيد أيضا يف أماليه ،طبعة مجاعة المدرسني أ  36و 37بسنده عن عبيد اهلل بن عبداهلل بن عتبة ،عن ابن عبا

هبذا المتن عينه .وجاءت

كلمة «أبدا» بعد كلمة «بعده» .ووردت «قوموا» مكان «قربوا» ،وتلحظ فيه زيادة يف كلم عمر« :ال تأتوه بيشء» أيضا .وقال يف التعليقة :قال العلمة المجليس
رضوان اهلل عليه :خرب طلب رسول اهلل صل اهلل عليه وآله الدواة والكتف ومنع عمر عن ذلك مع اختلف ألفاظه متواتر بالمعنى ،وأورده البخاري ومسلم
وغريمها من حمدثي العامة يف صحاحهم ،وقد أورده البخاري يف مواضع من صحيحه منها يف الصفحة الثانية من مفتتحه.
(« )2صحي البخاري» ج  ،1أ  ،30كتاَ العلم ،باَ كتابة العلم ،طبعة بوالق مرص ،ويف طبعة المطبعة العثامنية المرصية :ج  ،1أ  22و ،23ويف :طبعة
دار إحياء الكتب العربية مع حاشية سندي :ج  ،1أ  32و.33
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َف َق َالْ :اشتَدَّ بِرس ِ
يسَ ،ف َق َال :إ ْئت ِ
ُون بِكِت ٍ
هلل َع َل ْي ِه وآل ِ ِه َو َج ُع ُه َي ْو َم اخلَ ِم ِ
ول اهللِ صل ا ُ
ُب َلك ُْم ِكتَابا
َاَ أ ْكت ْ
َ ُ
هلل َع َلي ِ
َلن ت َِض ُّلوا بعدَ ه أبداَ .ف َتن ََاز ُعوا ا و َال ينْب ِغي ِعنْدَ نَبِي َتن َُازع ا َف َقا ُلوا :هجر رس ُ ِ
اه
اول اهلل صال ا ُ ْ
ٌ
َ َ
َْ ُ َ
ْ
َ ََ َ ُ
وآل ِ ِه.
ون إ َلي ِه .وأوَص ِعنْدَ موتِ ِه بِ َث َل ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
َق َالَ :د ُع ِ
الم ْ ِ
ثْ :
ني
رش ِك َ
َْ
ون! َفا َّلذي أنَا فيه َخ ْ ٌري ا َّا تَدْ ُع ِ ْ
أخ ِر ُجوا ُ
ْ َ
ِ ()1
َ ،و ِ
ِم ْن َج ِز َير ِة ال َع َر ِ
يت ال َّثال َث َة.
الو ْفدَ بِن َْح ِو َما ُكن ُْت أ ِج ُيز ُه ْم ،ون َِس ُ
أج ُيزوا َ
وذكر مسلم يف صحيحه أيضا ،يف آخر كتاَ الوصايا ثلثاة أحادياث يف هاذا الشاأن .حيمال
األول بعينه مضمون هذا احلديث الثالث الذي نقلناه عن البخاري لكنه خيتلف عنه فايام ياأي :أوال:
جاء مكان قولهَ :ف َقا ُلوا :هجر رس ُ ِ
اس َت ْف ِه ُمو ُه!
ول اهلل ،قوله :و َقا ُلواَ :ما َشأ ُن ُه؟ َ
أه َج َر؟ ْ
َ ََ َ ُ
اهلا َف ُأ ِ
ِ ِ
نسيت َُها.
يت ال َّثال ِ َث َة ،قوله :و َسك َ
ثانيا :ذكر بدل قوله :ون َِس ُ
َت َع ِن ال َّثال َثةْ ،أو َق َ َ
وحيمل الثالث نفسه مضمون احلديث األول الذي نقلناه عن البخاري.

ومن اجلدير ذكره أن هذين احلاديثني أوردمهاا مسالم بأساناد ُأخارى غاري أساناد البخااري،
ويتامثلن يف المضمون فحسب .وروى الثان عن إسحاق بن إبراهيم ،عان وكياع ،عان مالاك بان
ِ
الم ْغ َول ،عن طلحة بن ُم َرصف ،عن سعيد بن ُج َب ْري ،عن ابن عبا أنه قالَ :ي ْو ُم اخلَ ِم ِ
او ُم
ايس و َماا َي ْ
اخلَ ِم ِ
يس؟ ُث َّم َج َع َل ت َِس ُيل ُد ُمو ُع ُه حتى َرأ ْي ُت َع َل َخدَّ ْي ِه َك َّأّنَا نِ َظا ُم ال ُّل ْؤ ُلؤَ .ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللِ صال
()2
ُون بِالكَتِ ِ
هلل َع َل ْي ِه وآل ِ ِه :إ ْئت ِ
ف والدَّ َو ِاة ِ
ا ُ
ُب َلك ُْم ِكتَابا َل ْن ت َِض ُّلوا َب ْعدَ ُه أ َبادا،
(أو ال َّل ْو ِح والدَّ واة) ا ْكت ْ
إن َر ُس ُ
َف َقا ُلواَّ :
ول اهللِ صل ا ُ
هلل َع َل ْي ِه وآل ِ ِه َ َْي ُج ُر.

()3

(« )1صحي البخاري» ج  ،2أ  69و ،70كتاَ اجلهاد والسري ،باَ جوائز الوفد ،طبعة بوالق ،و :ج  ،2أ  ،117طبعة المطبعة العثامنية بمرص ،و :ج ،2
أ  ،177طبعة دار إحياء الكتب العربية.
وتتمة احلديث :يقول يعقوَ بن حممد :سألت المغرية بن عبد الرمحن عن جزيرة العرَ أين تكون؟ فقال :مكة والمدينة والياممة واليمن .وقال يعقوَ :العرج
أول هتامة.
( )2قال يف «المصباح» :اللوح كل صحيفة من خشب وكتف ،إذا ُكتب عليه سمي لوحا؛ والدواة هي التي ُي ْكتَب فيها.
( )3انظر« :صحي مسلم» ج  ،2أ  12و ،16طبعة عيىس البايب احللبي بمرص ،ويف طبعة دار إحياء الراث العريب ،حتقي حممد فؤاد عبد الباقي :ج ،3
أ 1227و ،1227األحاديث المرقمة  20و 21و .22ومعنى قوله :سكت عن الثالثة ،أن ابن عبا

امتنع عن ذكرها .ومعنى قولهُ :أنسيتها ،أن سعيد بن

جبري نساها.
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وروى أمحد بن حنبل األحاديث الثلثة التي نقلناها عن البخاري بنفس األسناد واأللفاا يف
أ  322و 222و 322من اجلزء األول من مسنده بالتسلسل.
أجل ،إن حديث طلب الدواة والكتف ،ومنع عمر ،وقذف رسول اهلل باهلجر واهلذيان ،ورزية
يوم اخلميس التي كاان يبكاي منهاا ابان عباا

كلاام ذكرهاا ،كال ذلاك مان القضاايا المشاهورة

السنن واألخبار .نقلها كبار العامة يف كتبهم وأقروا هبا.
السري و ُّ
والمعروفة عند أصحاَ ي

()1

ذكر ابن ساعد يف طبقاتاه تساعة أحادياث يف هاذا المجاال .وأورد احلاديث األول والثالاث
ا اللذين نقلنامها عن البخاري ا عن مسلم ،وعن حييى بن محاد بسنده عن سعيد بن ُجباري ،عان ابان
ان ِعنْدَ ُهَّ :
عبا  ،وفيهَ :ف َق َال َب ْع ُض َم ْن َك َ
إن نَبِي اهللِ َل َي ْه ُج ُر.
وأورد حديثا عن حممد بن عبداهلل األنصاري بسنده عن جابر بن عبداهلل األنصااري ،وحاديثا
عن حفص بن عمر احلويض بسنده عن أمري المؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم ،وحاديثا عان
حممد بن عمر بسنده عن جابر ،بحديثني آخرين :األول :عن حممد بن عمر ،عن هشام بن سعد ،عان
أس َلم ،عن أبيه ،عن عمر بن اخلطاَ أنه قال:
زيد بن ْ
هلل َع َلي ِ
اال رس ُ ِ
ِ ِ
ُكنَّا ِعنْدَ النَّبِي صل ا ُ
اه
هلل َع َل ْي ِه وآل ِ ِه و َب ْينَنَا و َب ْ َ
اول اهلل صال ا ُ ْ
ني الن َيساء ح َج ٌ
اََ .ف َق َ َ ُ
ٍ
ِ ٍ
َ وأت ِ
وآل ِ ِه :ا ْغ ِس ُل ِ
ون ب َس ْب ِع ِق َر ٍ
ُب َلك ُْم ِكتَاباا َلا ْن ت َِضا ُّلوا َب ْعادَ ُه أ َبادا! َف َق َ
اال
ُون بِ َصحي َفة و َد َواة أ ْكت ْ
هلل َع َلي ِه وآل ِ ِه بِحاجتِ ِه! َق َال ُعمرَ :ف ُق ْل ُت :اس ُك ْتن َفإ َّن ُكن صاو ِ
النيسوةُ :إ ْئتُوا رس َ ِ
اح ُب ُه .إ َذا
َّ َ َ
ْ َ
َ َ
ول اهلل صل ا ُ ْ
ْ َ
َُ
َ ُ
ول اهللِ صل ا ُ ِ ِ ِ
ِ
أخ ْذ ُت َّن بِ ُعن ُِق ِه!(َ )2ف َق َال َر ُس ُ
رص ُت َّن أ ْع ُينَ ُك َّن .وإ َذا َص َّ َ
اري
هلل َع َل ْيه وآلاهُ :ها َّن َخ ْ ٌ
َمر َض َع َ ْ
ِمنْك ُْم!
وأخرجه الطربان أيضا يف أوسطه عن عمر.

()3

( )1ذكر ابن األثري اجلزري يف كتاَ «الكامل يف التاريخ» ج  ،2أ  ،320طبعة بريوت  1372ه ،-الرواية الثالثة التي نقلناها عن البخاري .وأورد أبو الفداء
الدمشقي يف «البداية والنهاية» ج  ،2أ  ،227احلديث الذي نقلناه عن مسلم يف صحيحه ،وجاء فيه :ما شأنه؟ َيجر استفهموه ،ونقله أبو الفداء عن مسلم
والبخاري كليهام ،واحلديث األول الذي نقلناه عن البخاري ومسلم .نقله هو أيضا عنهام.
( )2ويمكن أن يكون المعنى كاآلي :إذا مرض ،تبكني عليه ،وإذا ص  ،تأخذن بعنقه( .كناية عن إعناته وإيقاعه يف المشقة).
( )3كام روى المل عل المتقي اهلندي يف «كنز العامل» ج  ،3أ  ،137الطبعة األوىل.
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هلل َع َلي ِ
الثان :عن حممد بن عمر بسنده عن عكرمة ،عن ابن عبا أنه قاالَّ :
اه
إن النَّبِاي صال ا ُ ْ
ِ ٍ
ٍ
ات فِ ِيه :إ ْئت ِ
ُب َلك ُْم ِكتَابا َل ْن ت َِض ُّلوا َب ْعدَ ُه أ َبدا! َف َق َال
وآل ِ ِه َق َال يف َم َر ِض ِه الذي َم َ
ُون بِدَ َواة و َصحي َفة أ ْكت ْ
اه َلايس بِمي ٍ
هلل َع َلي ِه وآل ِ ِ
إن رس َ ِ
ِ
ِ
ُع َم ُر ْب ُن اخلَ َّط ِ
ات
ْ َ َي
ول اهلل صل ا ُ ْ
الرو ِم؟ َّ َ ُ
اََ :م ْن ل ُف َل َن َة و ُف َل َن َة َمدَ ائ ِن ُّ
ِ
َب َز ْو ُج النَّبِي صل ا ُ
هلل
ات َال ْن َت َظ ْرنَا ُه َك َام ا ْن َت َظ َر ْ
حتى َن ْفت ََح َها ،و َل ْو َم َ
إْسائ َيل موىسَ .ف َقا َل ْت َز ْين ُ
ت َبنُو ْ َ
هلل َع َل ْي ِه وآل ِ ِه َي ْع َهدُ إ َل ْيك ُْم؟! َف َل َغ ُطاواَ ،ف َق َ
َع َل ْي ِه وآل ِ ِهَ :أال ت َْس َم ُع َ
ون النَّبِي صل ا ُ
االُ :قو ُماوا! َف َل َّاام َقاا ُموا
()1
ُقبِ َض النَّبِي صل ا ُ
هلل َع َل ْي ِه وآل ِ ِه َمكَا َن ُه!
عدّة أحباث يف حتليل ما ورد يف روايات رزيّة يوم اخلميس
واآلن ا بعد أن حتددت مصاادر هاذا احلاديث يف هاذه الرزياة مان كتاب الصاحاح والسانن
الموثوقة من الدرجة األوىل ألهل السنة ا ( )2نعرض فيام يأي عددا من األبحاث حول مفاد ما تقدم:
البحث األوّل :كون احلادثة ليست ارجتاليّة بل خمطّط هلا من النيبّ ،كما أنّ حضور عمر وأصحابه كان خمطّطاً له
البحث األول :يستفاد من هذه األحاديث والروايات أن هذه الواقعة مل تكان مفاجْاة ،حياث
ينكر القوم ابتداء ختطيط الرسول األعظم للكتابة ،بل تادل القارائن المشاهودة عال أن رساول اهلل
صل اهلل عليه وآله كان يعلم بتآمرهم عل حكومة عيل عليه السلم ،لذلك أنفذ جيش ُأسامة .وكاان
قد أدرك جيدا اخلطط المادبرة مان خالل األخباار المبثوثاة داخال بيتاه مان قبال حازَ النسااء
ِ
المعار َضات ،وكذلك من خلل األخبار التي تناهات إىل سامعه مان خاارج البيات ودارت حاول

(« )1الطبقات الكربى» ج  ،2أ  ،222طبعة بريوت ،سنة  1376ها :ذكر الكتاَ الذي أراد رسول اهلل صل اهلل عليه وآله أن يكتبه ألمته يف مرضه الذي
مات فيه.
( )2أورد المرحوم آية اهلل السيد حمسن األمني العاميل رمحه اهلل يف كتاَ «أعيان الشيعة» ج  ،2أ  226إىل  ،232الطبعة الثانية ،من المطالب التي ذكرها
الشيخ المفيد يف «اإلرشاد» والتي نقلناها هنا وكذلك روايات العامة عن البخاري ،ومسلم .وذكر السيد ابن طاوو

كثريا من هذه الروايات يف طرائفه ،طبعة

مطبعة اخليام بقم ،أ  231إىل  232حتت عنوان :منع عمر النبي صل اهلل عليه وآله عند وفاته أن يكتب كتابا ال يضل بعده أبدا ،عن حممد بن عيل الامزندران
يف كتاَ «أسباَ نزول القرآن» ،وعن احلميدي يف «اجلمع بني الصحيحني» ،وعن مسند أمحد بن حنبل ،وصحي مسلم ،وصحي البخاري .وعرض بحثا
كلميا دقيقا .خاطب عمر وحاكمه وعاتبه يف مواطن كثرية منتحل اسم عبد المحمود .فأدان عمر إدانة قاطعة ومحله آثام األمة كلها ،وألقى عل عاتقه مجيع
أسباَ اخللفات ،ونشوَ احلروَ والمذاب والنهب والسلب ،وضلل األمة بعد رسول اهلل .وعده السبب الوحيد للنحراف.

8
املتـقــني
www.motaghin.com

تأخري جيش ُأسامة وختلف أيب بكر وعمر عن اللحاق به ،فلهذا طلب الدواة والكتاف يف مثال هاذا
الظرف عل أسا

تلك الشواهد والمشهودات.

ومل جيتمع ُع َمر وٌّرذمته يف ذلك المجلس صدفة وبغتة ،بل كانوا جيتمعاون مارارا يف جماالس

سابقة وخيططون لغصب والية المسلمني وإمارهتم .وكان اجتامعه األخري مع زمرته وأترابه خم َّططاا
له من قبل .وكيف يمكن أن نتصور أن حضور عمر مع مجيع أعوانه ا الذين كان عددهم من الكثارة
ِ
َااَ اهللِ ،وبلا الاذمر
بحيث أوجدوا جبهتني يف جملس الرسول األكرم وصاحوا وقالواَ :ح ْسا ُبنَا كت ُ

أّنم متيزوا عن الصاحابة الماؤمنني المطيعاني الاذين كاانوا يف حجارة نبايهم ،وزاد َل َغ ُطهام حتاى
ٍ
بصورة تلقائي ٍة اعتيادي ٍة! كيف يتسنى لنا تصور ذلك يف جملس زعيم
غلبوهم ا كان صدفة ،وقد حتق
احلارضين ومتكلمهم فيه ُع َمر الذي حاكاه رفقاؤه يف كلمه فاعرضوا عل كلم رسول اهلل؟

()1

يقااول :اختلااف أهاال البياات

رأينااا يف احلااديث األول الااذي نقلااه البخاااري أن اباان عبااا
ُب َلك ُُم النَّبِي ِكتَابا َل ْن ت َِض ُّلوا َب ْعدَ ُه .ومنهم من يقول ماا قالاه
فاختصموا ،منهم من يقولَ :ق ير ُبوا َي ْكت ْ
عمر .أي :أن رسول اهلل َيجر .ويتبني هنا أن عمر كان إمام المعرضني وزعيمهم ،وأول مان نطا
هبجر رسول اهلل.
ا لبحث الثاني :أنّ مجلة عمر كانت :إنَّ رَسُولَ اللـهِ يَهْجُرُ

إن رس َ ِ
ار.
ول اهلل َ َْي ُج ُ
البحث الثان :ال شك وال شبهة أن اجلملة التي تفوه هبا عمر هي قولهُ َ َّ :

َبيدَ أن أصحاَ السنن واألخبار لام رأوا أن كلمته مستهجنة جدا ،أرادوا أن خيففوا مان اساتهجاّنا،
ِ
ويدافعوا عن أدَ عمر فاستبدلوا هبا كلمتهمَّ :
الو َج ُع.
ب َع َل ْيه َ
إن النَّبِي َقدْ َغ َل َ

(ُ )1يستشف من أخبار العامة وأحاديثهم أن لعمر صحابة وأتباع وعصابة كام كان لرسول اهلل صحابة وأتباع .روى العلمة ٌّرف الدين يف «النص واالجتهاد»
أ  ،177الطبعة الثانية ،عن «سنن أيب داود» المثبتة يف هامش ٌّرح الزرقان عل موطأ مالك ،وكذلك يف أ  103من اجلزء الثان لرشح الزرقان الموجود
بعض ِ
أتباع ِه فقال قائلهم :أنَنطل ُ وذكورنا
يف هامش الصفحة ،يف باَ حج التمتع وكراهة عمر التمتع بالنساء وسط العمرة إىل احلج ،قالَ :وهذا ما َك ِر َه ُه ُع َمر و ُ
تقطر؟ من جهة اخرى ،لام سأل أبو موىس األشعري عمر عن هذه المسألة -وفقا لرواية اإلمام أمحد يف أ  20من اجلزء األول لمسنده من حديث عمر -قال
علمت أن النبي صل اهلل عليه وآله قد فعله هو وأصحابه ولكن كرهت أن يضلوا هبا معرسني يف األراك ثم يروحون باحلج تقطر رؤوسهم!
له عمر جميبا :قد
ُ
ونجد هنا بكل وضوح أن عمر وأصحابه يف جانب ،ورسول اهلل وصحابته يف جانب آخر .فافهم وتأمل واغتنم.

9
املتـقــني
www.motaghin.com

والدليل عل كلمنا رواية ذكرها ابن أيب احلديد يف «ٌّرح ّنج البلغة» بتخريج أيب بكار أمحاد

اول اهللِ
ات َر ُس َ
ِض ْ
بن عبدالعزيز اجلوهري يف كتاَ «السقيفة» بإسناده إىل ابن عبا أنه قالَ :ل َّاام َح َ َ
ِ ٍ
ٍ
الو َفا ُة ويف البي ِ
ول اهللِ :إ ْئت ِ
ت ِر َج ٌال فِ ِ
يه ْم ُع َم ُر ْب ُن اخلَ َّط ِ
اََ ،ق َال َر ُس ُ
ُام
ُون بِدَ َواة و َصحي َفة أ ْكت ْ
َْ
َ
ُاب َلك ْ
ب َع َل رس ِ
َاها َّ
ِكتَابا َال ت َِض ُّل َ
اول اهللِ صال ا ُ
هلل
ون َب ْعدَ ُه ( َق َال)َ :ف َق َال ُع َم ُر َكلِ َمة َم ْعن َ
الو َج َع َقدْ َغ َل َ
أن َ
َ ُ
ِ
َع َل ْي ِه وآل ِ ِهُ ،ث َّم َق َالِ :عنْدَ نَا ال ُق ْر ُ
َاَ اهللِ.
آنَ ،ح ْس ُبنَا كت ُ
ِ
ِ
ف من يف البي ِ
تو ْ
َف ْ
ُب َلك ُُم النَّبِي ،و ِم ْن َق ِائ ٍلَ :ما َق َال ُع َم ُر.
اخت ََص ُموا َفم ْن َقائ ٍلَ :ق ير ُبوا َي ْكت ْ
َْ
اخ َت َل َ َ ْ
ِ ِ ِ
هلل َع َل ْي ِه وآل ِ ِه َف َق َالُ :قو ُموا! إ َّن ُه َال َينْ َب ِغي لِنَبِي ْ
ب صل ا ُ
أن
َف َل َّام أ ْك َث ُروا ال َّل َغ َط وال َّل ْغ َو واال ْخت َلف َغض َ
ف ِعنْدَ ُه َهك ََذا .ف َقا ُمواَ ،ف َام َت َر ُس ُ
ول اهللِ صل ا ُ
هلل َع َل ْي ِه وآل ِ ِه يف َذل ِ َك ال َي ْو ِم.
خي َت َل َ
ُْ
اه وآل ِ ِ
هلل َع َلي ِ
َااَ رس ِ ِ
إن الر ِزي َة ما ح َال بينَنَا وب َ ِ
َان ا ْب ُن َع َّبا ٍ َي ُق ُ
َفك َ
اه
اول اهلل صال ا ُ ْ
ني كت ِ َ ُ
ولْ َ ْ َ َ َ َّ َّ َّ :
و َس َّل َمَ ،ي ْعنِي ْ
ف وال َّل َغ َط.
االختِ َل َ
يقول ابن أيب احلديد :هذا احلديث قد خرجه الشيخان :حممد بن إساامعيل البخااري ،ومسالم
بن احلجاج ال ُق َش ْريي يف صحيحيهام .واتف كافة المحدثني عل روايته.

()1

ونكتفي هنا بذكر النكتة اآلتية التي متثل الدليل عل ما نقول:
يقول هنا :قال عمر كلمة معناها أن الوجع قد غلب عل رساول اهلل .وهاذا ييا أن كلماة
عمر كانت شيْا آخرا .ولام مل يرغب القوم يف ذكر كلمته نصا ،استبدلوا هبا مفادهاا ومعناهاا .وتلاك
الكلمة هي :اهل َ ْجر.

()2

ودليلنا اآلخر هو عقد مقارنة بني الروايات المذكورة ،إذ لو وضعناها جنبا إىل جناب ووازناا

بينها ،لتبني لنا بل مراء أن كلمة عمر كانت قولهَّ :
إن النَّبِي َ َْي ُج ُر.

إن البخاري الذي ذكر يف الصحيحتني األوىل والثانية اسم المعرض برصاحة ا وهاو عمار اا
ِ
الو َج ُعَ ،بيدَ أنه مل يرصاح باسامه يف صاحيحته الثالثاة ،وكاذلك مل
ب َع َل ْيه َ
قال :كانت كلمتهَ :قدْ َغ َل َ
ار
يفعل مسلم يف صحيحته ،بل قاال بنحو عامَ :قا ُلوا ،وأوردا كلمة عمر نفسهاَْ َ :ي ُجارَ .ف َقاا ُلواَ :ه َج َ
(ٌّ« )1رح ّنج البلغة» ج  ،2أ  ،20طبعة دار الكتب العربية الكربى.
(َ )2ه َج َر َ َْي ُج ُر َه ْجرا يف ن َْو ِم ِه ْأو َم َر ِض ِهَ :خ َل َط َو َه َذى.
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إن َر ُس َ
َر ُس ُ
ول اهللَِ .ف َقا ُلواَّ :
ول اهللِ َل َي ْه ُج ُر )1(.وقال ابن سعد يف طبقاته يف الرواياة التاي نقلناهاا عان
ِ
ان ِعنْدَ ُهَّ :
سعيد بن ُج َب ْريَ :ف َق َال َب ْع ُض َم ْن َك َ
ار
إن نَبِي اهلل َل َي ْه ُج ُر .وهنا لام مل يتعاني قائال كلماةَْ َ :ي ُج ُ
بنفسه ،و ُذكر بلفظَ :قا ُلوا ،أوَ :ق َال َب ْع ُض َم ْن َك َ
ان ِعنْدَ ُه ،فإن اإلتيان بكلمة َه َج َر و َ َْي ُج ُر مل ت ُْسات َْه َج ْن
بل ُذكرت كام هي.

ولكننا عندما نوازن بني هذه الروايات ،يستبني لنا جيدا أن قائل كلمة َ َْي ُج ُر يف قاوهلمَ :قاا ُلوا،
أوَ :ب ْع ُض َم ْن َك َ
ان ِعنْدَ ُه هو ُع َمر نفسهَ ،ب ْيدَ أن هؤالء المحرفني والمبدلني ومحااة أريكاة االساتبداد
ِ
الو َج ُع محاية ل ُع َمر ولشأنه.
ب َع َل ْيه َ
والظلم استبدلوا هبا يف تلك الروايات كلمتهمَ :قدْ َغ َل َ
تغيري لفظة اهلجر من قبل أنصار عمر
اسا َت ْف ِه ُمو ُه!
وقد الحظنا يف إحدى روايات مسلم بن احلجاج أنه ذكر عمر بكلماهَ :
ار؟ ْ
أه َج َ
ومن الواض أن لفظ عمر ال حيمل االستفهام والشك وقد قاال ماا قاال جازماا ،إذ تفاوه بكلمتاه:
ار عال سابيل االساتفهام ،وال فارق بيانهام يف
َه َج َر .وإذا بعض المدافعني عنه قالوا :لعله قالَ :ه َج َ
الكتابة .ثم جاء بعض آخر فأراد أن يثبت هذا االساتفهام ويؤياده ،فوضاع مهازة االساتفهام يف أول

أه َج َر؟
اس َت ْف ِه ُمو ُه ،لتثبيت كلمتهمَ :
الكلمة وقالَ :
أه َج َر؟ ثم أضاف مدافعون آخرون مجلةْ :

ونجد يف الروايات كثريا من هذه الترصفات التاي تتضا للشاخص اخلباري مواضاع التغياري
والتحريف فيها .وقد استبان جيدا من خلل بحثنا هذا ،ومان خالل عقاد المقارناة باني رواياات
البخاري ،ومسلم ،وابن سعد أن كلمة عمر كانت َه َج َر و َ َْي ُج ُر ،وال ريب أن التغياريات الاواردة يف
ألفا الروايات المختلفة نابعة من تدخل الرواة والمحدي ثني وحتريفهم.
البحث الثالث :وما هو الشي ء الذي أراد أن يكتبه فال تضلّ أُمّته بعده أبداً؟
البحث الثالث :ماذا كان يقصد رسول اهلل صل اهلل عليه وآله من الكتابة؟ وماا هاو الشاايء الاذي
أراد أن يكتبه فل تضل ُأمته بعده أبدا؟
( )1حتى البخاري الذي نقلنا عنه الرواية األوىل عن كتاَ الطب ،يف باَ قول المريض :قوموا عني و ذكر فيها هذا اللفظ :فقال عمر ،نجد قد أورد هذه
الرواية عينها بنفس اللفظ والسند يف كتاَ النبي ،باَ مرضه ،طبعة بوالق ،ج  ،6أ  9و ،10وقال :قال بعضهم .وذكر عبارة :ومنهم من يقول غري ذلك
مكان عبارة :ومن قائل ما قال عمر.
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ِ
ويمكننا أن نستخرج اجلواَ ابتداء من كلم عمر نفسهِ :عنْدَ ُك ُم ال ُق ْر ُ
َاَ اهللِ وهو
آن َح ْس ُبنَا كت ُ
ِ
ِ
َاَ اهللِ َح ْس ُبنَا ،وهو المأثور
الوارد يف صحيحة البخاري األوىل .وكذلك من كلمه اآلخر :عنْدَ نَا كت ُ
يف صحيحته الثانية .أي :أننا نستطيع أن نفهم ماذا أراد الرسول األعظم أن يكتب عندما طلاب دواة
وكتفا ،وذلك من خلل كلم عمر نفسه ،بل رجاوع إىل األخباار والشاواهد التأرخيياة ،والرواياات
والقرائن الموجودة .ولام كان عمر يف مقام االعراض عل كتابة رسول اهلل .قالَ :ح ْس ُبنَا كتااَ اهلل
و َك َفانَا كتاَ اهلل .وينكشف لنا أن رسول اهلل صل اهلل عليه وآله كان يريد أن يلحا باالقرآن شايْا

آخرا ،أو جيعله حجة للمسلمنيَ ،بيدَ أن عمر منع من إحلاقاه باالقرآن أو إفاراده باحلجياة والوالياة.
وليس هذا اليشء إال العرة الطاهرة المتمثلة بأمري المؤمنني عيل بن أيب طالب وأبنائه المعصومني.
وذلك هو ما جاءت به األحاديث المتواترة ا بل التي فاقت حد التاواتر ا وهاي التاي ذكرهاا
الشيعة والعامة يف كتبهم بمْات األسانيد ،وفيها أن رسول اهلل صل اهلل عليه وآله خطب يف ماواطن
َار ٌك فِيكُم ال َّث َق َل ِ ِ
عديدة ،منها يف مرضه الذي مات فيه ،حيث ذهب إىل المسجد ،فقال :يإن ت ِ
َاَ
ني :كت َ
ْ
ُ
ِ ِ
أه َل َب ْيتِي .ونحن قد ذكرنا يف بحثنا هذا خطبة رساول اهلل ا حاني مرضاه ا يف المساجد
ر ِي ْ
اهلل وع ْ َ
حول حجية القرآن والعرة وخلفتهام باللفظ المذكور نقال عان الشايخ المفياد يف «اإلرشااد»(،)1
وابن سعد يف «الطبقات الكربى».

()2

قصد رسول اللـه صلّى الـله عليه وآله من الكتابة الوصيّة لعليّ
ولكن القوم لام حالوا دون تطبيا تلاك اخلطاب الشافوية عملياا ،وحااولوا معارضاة ذلاك
وطمسه ،وكان رسول اهلل يعرف هذا الموضوع ،لذلك أراد أن يثبته ويعززه خطيا وهو عال فارا
يوم الرزية ،أثار عمار اخلالف بجلبتاه وضاجيجه

المرض ،ويف يوم اخلميس الذي سامه ابن عبا
(« )1اإلرشاد» أ  ،97الطبعة احلجرية.
(« )2الطبقات» ج  ،2أ  ،192طبعة بريوت؛ وهذا اجلزء نفسه ،الدر

 171إىل  .172ومن األدلة الفاضحة الواضحة اعراف الشهرستان وكلمه أن القائل

كان عمر .قال العلمة احليل يف كتاَ «منهاج الكرامة» أ  27و ،29طبعة عبدالرحيم :وقد ذكر الشهرستان وهو أشد المتعصبني عل اإلمامية :أن منشأ
الفساد بعد إبليس االختلفات الواقعة يف مرض النبي صل اهلل عليه وآله :فأول تنازع يف مرضه فيام رواه البخاري بإسناده إىل ابن عبا
صل اهلل عليه وآله مرضه الذي تويف فيه ،قال :إئتون بدواة وقرطا

قال :لام اشتد بالنبي

أكتب لكم كتابا ال تضلوا بعدي! فقال عمر :إن صاحبكم ليهجر حسبنا كتاَ اهلل! وكثر

ال َّلغَط .فقال النبي صل اهلل عليه وآله :قوموا عني ال ينبغي عندي التنازع!
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ولغطه وصياحه ولغوه فجرح مشاعر رسول اهلل ،حتى أعرض صل اهلل عليه وآلاه بوجهاه الكاريم
عنهم وقال هلم :قوموا!

فلهذا لام قالوا :نأتيك بالدواة والكتف! قال :أبعدَ الذي ُق ْلتُم؟ َال ،و َلكِنيي أ ِ
أه ِل َب ْيتِي
وصيك ُْم بِ ْ
َ
َْ
ْ

َخ ْريا .ويتبني أن موضوع كتابته هم أهل البيتَ ،بيدَ أناه لاام تعاذرت علياه الوصاية اخلطياة ،اجتازأ
بالوصية الشفوية.
ونقرأ يف رواية البخاري الثالثة ورواية مسلم األوىل اللتني ذكرنامها هنا أن رساول اهلل ياويص
َت َع ِن ال َّثال ِ َث ِة أو ُأ ِ
نسيت َُها .سكت ابان
بثلث .والراوي هو سعيد بن جبري عن ابن عبا  .قال :و َسك َ
ْ
عبا

عن الثالثة ،أو قال :وأنا سعيد بن جبري راوي هذا احلديث قد نسيتها .والواض هاو أن تلاك

الوصية هي األمر بالتمسك بالعرة ،وحجية إمارة ووالية أمري المؤمنني وذريته حتاى اإلماام الثاان
عرش عليهم السلم ،وهو ما جاء يف حديث ال َّث َق َلني .وال جرم أن ابن عبا

مل يسكت ،وابن جباري مل

َين َْس ،وإنام هي ُظلمة عرص السياسة واالستبداد التاي انتهات بسايف احلجااج بان يوساف ال َّث َقفاي
أنست سعيد بن جبري ومنعته من ذكرها.

()1

و أما االحتامل القائل إن الوصية الثالثة هي الوصية بجيش أسامة ،فليس له م
حمل من اإلعاراَ
هنا ،وهو ما ذكره حممد فؤاد عبد الباقي يف تعليقه عل صحي مسلم نقل عن المهلب .وهاذا لايس
بِ ِذي ٍ
بال ف ُيسكت ابن عبا أو ُينيس ابن جبري.
إن الدليل الواض عل أن المراد من كتابة رسول اهلل صل اهلل عليه وآله الوصية بخلفة أماري
كنت أعلم أن رسو ل اهلل أراد أن ياويص يف مرضاه
المؤمنني عليه السلم هو ما قاله عمر نفسه :إن ُ
لعيل بن أيب طالب فخالفته وصددته.

()2

( )1هل يعقل أن الصحابة احلارضين يف المجلس ينسون وصية رسول اهلل وهم الذين نُقل عنهم جودة حفظهم وقدرة أذهاّنم ،إذ كانت تُقرأ عليهم القصائد
الطويلة مرة واحدة فيحفظوّنا ،وتُتل عليهم اخلطب البديعة المفصلة فيحفظوّنا بل أدىن تغيري؟ فهل خيال المرء أن مثل هؤالء الرجال ينسون الوصية النبوية
الثالثة؟! ال ،ليس األمر كذلك ،ولكن السياسة احلاكمة اجلائرة أرغمتهم عل النسيان وعدم الذكر ،وذلك ما أصب ُألعوبة بِ َي ِد اللعبني وموضعا لسخرية ُأولْك
الصحابة اجلهلء حقا .وال خيامرنا أدىن شك يف أن تلك الوصية هي الوصية باستخلف أمري المؤمنني عليه السلم ،وقد ذكرها الراوي.
(« )2صحي مسلم» ج  ،3أ  ،1227طبعة دار إحياء الراث ،التعليقة رقم .2
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ذكر ابن أيب احلديد سفر ابن عبا

مع عمر إىل الشام ،ونقل أن عمر أخاربه يف الطريا بعتاباه

ألمري المؤمنني عليه السلم لعدم اصطحابه يف سفره إىل الشام ،وهو يراه واجدا عليه .وبلا كلماه
هلل َع َلي ِ
إن رس َ ِ
اه
ول اهلل صال ا ُ ْ
موضعا قال فيهُ :ذكر جواَ عمر البن عبا بطري آخر وهو قولهُ َ َّ :
أن ي ْذ ُكره لِألم ِر يف مر ِض ِه َفصدَ د ُته َعنْه َخوفا ِمن ِ
ِِ
ِ
الف ْتن َِة وانْتِ َش ِ
ام َماا يف
َ
َ ْ ُ ُ ْ
اإلس َل ِمَ ،ف َعل َ
ار أ ْم ِر ْ
ََ
وآله َأرا َد ْ َ َ ُ ْ
َن ْف ِ
ىب ا ُ
هلل َّإال إ ْم َضا َء َما َحت ََم.
يس وأ ْم َس َك ،وأ َ

()1

وقد ذكرنا تفصيل هذا السفر يف اجلزء السابع من كتابنا هذا «معرفة اإلماام»[ .]2وحتادثنا أيضاا

يف بعض المواضع عن منع عمر رسول اهلل من الكتابة )3(.ولكن حديثنا كان يف كل موضاع حساب
مناسبته اخلاصة ،وورد هنا لمناسبة األمر بالكتابة وحاديث الثقلاني .لاذلك فمضاافا إىل أن مطالباا
بديعة وواضحة قد مرت يف كل موضع ،فهذا الموضع أيضا قد فصلنا فيه إمجاالَ ،بيادَ أناه لايس فياه
تكرار أبدا ،بل إن المطالب فيه جديدة أيضا.
[ملحظة :انتخب هذا البحث من كتاَ معرفة اإلمام ج  ،13تأليف المرحوم العلماة آياة
اهلل احلاج السيد حممد احلسني احلسيني الطهران رضوان اهلل عليه ،وقد تام توثيقاه ومقارنتاه ماع
المصدر الفاريس من قبل اهليْة العلمية يف جلنة الرمجة والتحقي  ،وجتدر اإلشارة إىل أن العباارات
واهلوامش التي وقعت بني معقوفتني هي من اهليْة العلمية ]

(ٌّ« )1رح ّنج البلغة» ج  ،3أ  ،12سطر  27و ،27طبعة دار إحياء الكتب العربية الكربى .وذكر العلمة البحران يف «غاية المرام» أ  292إىل ،620
سبعة عرش حديثا عن طري العامة ،منها ثامنية عن ابن أيب احلديد يف «ٌّرح ّنج البلغة» ،وسبعة عن صاحب كتاَ «سري الصحابة» ،كام ذكر حديثني عن طري
اخلاصة :أحدمها :مفصل جدا عن كتاَ ُسليم بن قيس اهلليل ،واآلخر عن مؤلف كتاَ «الرصاط المستقيم» .وكلها تدور حول جترؤ عمر بن اخلطاَ عل
رسول اهلل ،إذ كان يعلم أن النبي أراد أن يكتب نصا عل والية عيل عليه السلم يف مرضه الذي مات فيه.
[ ]2راجع كتاَ معرفة اإلمام ،ج ،7أ .22
( )3كام يف الدر

 ،12اجلزء األول من كتابنا هذا «معرفة اإلمام» الدر

 91إىل  93من اجلزء السابع منه .والدر

 110إىل  112من اجلزء الثامن منه.
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