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بسم اهلل الرمح الرحيم
النبـي يف
الطهراين يف البحث الثاين آلخر تدابري
تعرض العالّمة
ّ
[لقد ّ
ّ

حفظ أ ّمته م  :جتهيزه جيش أسامة ،ووص ّيته يف حفظ الثقلني وغريهـا مـ

األحداث التي سبقت موته ّ
صىل اهلل عليه وآله.

سيتعرض إلثبات حصول رز ّية يـوم اخلمـيس
ويف األبحاث القادمة
ّ
سيتعرض لمجموعة م األبحاث يف
ثم
ّ
م روايات العا ّمة القطع ّية عندهمّ ،
األول :كون احلادثـة
حتليل هيه الواقعة ،وهنا سنعرض لبحثني منهم فقطّ :
النبي ،كا ّ
أن ح ضور عمـر وأصـحابه كـان
ليست ارجتال ّية بل خم ّطط هلا م
ّ
إن َر ُس َ
خم ّططا له ،والثاين :كون العبارة التي قاهلا عمرَّ :
ول اهلل َ َْي ُج ُر!

ويف األبحاث الالحقـة سـنكمل عـرض األبحـاث التحليل ّيـة هلـيه

الرز ّية].

متهيد:

يقول علاء الشيعة :كان ُع َمر يعلـم ّ
أن رسـول اهلل ّ
صـىل

عل ب أيب طالـب
اهلل عليه وآله أراد أن ُيويص ألمري المؤمنني ّ
املــتقني
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ذر ّيته ح ّتى قـائمهم صـلوات اهلل علـيهم أمجعـني
واألئمة م ّ
ّ
ّ
وأخـل بـنظم
خ ّط ّيا ،فلهيا حال دون إحضار الدواة والكتف،

المجلس ونسب إىل رسول اهلل اهلجر ،وم أجل ذلك َظـ َّل يف
المدينة وخت ّلف عـ اخلـرويف يف جـيش أسـامة ،ونقـض سـنّة
رسول اهلل برصاحة ،ومل يعمل بقوله ّ
صىل اهلل عليـه وآلـه « :يإين
أه َل َب ْيتي»  ،بل بيل هو
ْتِت ْ
َتار ٌك فيك ُُم ال َّث َق َل ْني :ك َت َ
اب اهلل وع ْ َ
وأعوانه قصارى جهودهم م أجل طمس ذلك.
وقوتـه هـيه المطالـب
وها نح نيكر فيا يأِت بحول اهلل ّ
نقال ع أوثق كتب أهل السـنّة وصـحاحهم و ُنثبـت ّ
أن هـيه
المطالب والقضايا ك ّلها منقولة عىل لسان أهل السنّة أنفسـهم،
تعصبا جاهليـا في ّتبعونـه ُعميـا عـىل غـري
يتعصبون ّ
ومع ذلك ّ
احلـق
بصرية ،وينكّلون بالشيعة ظالمني هلم ح ّتى ظهـور إمـام
ّ
املــتقني
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عجـل اهلل فرجـه الفـيف .إ َذ ْن يبتنـي إثباتنـا
اإلمام المهد ّ ّ
فـاقي ع عـىل أسـاس
إمجـاعي ا ّت
معرف َة اإلمام عىل أساس قول
ّ
ّ
أئمتهم عليهم السـالم
خصوص أقوال علاء الشيعة وأحاديث ّ
ومنهاجهم.
وسنستعرض هيا الموضوع ُبأسلوب ُيقنع ّ
كل عامل متت ّبـع
م أهل السنّة ويدفعه إىل التش ّيع واإلمامة شاء أم أىب ،ذلك ّ
أن

البحث اعجتهاد ّ القائم عىل ُأسسهم الثابتة يف ُأصول العقائد
ُملزم هلم.

روايات العامّة حول رزيّة يوم اخلميس وبعض األحداث قبلها

روى اب سعد يف «طبقاته» بسـنده عـ أىب ُم َو َْي َبـة غـالم

رسول اهلل أ ّنه قـال :قـال رسـول اهلل ّ
صـىل اهلل عليـه وآلـه يف
مرت أن أسـتغفر ألهـل البقيـع فـانطلق
جوف الليلّ :إين قد ُأ ُ
معي! فخريف وخرجت معه ح ّتى جاء البقيـع فاسـتغفر ألهلـه
املــتقني
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أصـ َب َ
أصـ َب ْح ُت ْم ََّّـا ْ
ثم قال (هلم خماطبا) :ل َي ْهن ْئك ُْم َمـا ْ
طويال ّ

ـها
ـع َب ْع ُض َ
الم ْظلـم َي ْت َب ُ
الن ُ
َّاس فيه! أ ْق َب َلت الف َت ُ َكق َطـع ال َّل ْيـل ُ

َش م َ األوىل.
َب ْعضاَ ،ي ْت َب ُع آخ ُرها َّأو َهلَا ،اآلخر ُة َ ٌّ

()7

وهيا الدعاء واعستغفار هـو نفسـه الـي ذكـره الشـي

المفيد ّإع ّ
عـل بـ أيب
أن الشي ذكر أ ّنه ذهب إىل البقيـع مـع ّ

طالب ،وجاء هنا أ ّنه ذهب مع أيب ُم َو َْيبـ َة .وع فـرب بيـنها يف
أصل الموضوع ،وهو اإلخبار ع الفت المظلمة.
(« )1الطبقات الكربى» ج  ،2ص  ،202يف ذكر خروج رسول اهلل صلّى اهلل يل و وهلو ىا  البق واستغفاره
الطربي» ج  ،2ص ،232طبعة مطبعة االستقامة؛ و«املستدرك» للحاكم ،ج ،3
ألهلو والشهداء؛ و«تاريخ
ّ
ص .22
املتوّف سنة  262هـ يف «تاريخ
النمريي
وروى ابن ُشبَّة أبو زيد يمر بن ُشبَّة
البصري املولود سنة  173هـ و ّ
ّ
ّ
املدينة» ج  ،1ص  ،77منشورات دار الفكر ،قم سنة  1210هـ ،بسنده ين يبداهلل بن يمرو بن العاص،
ين أيب مويهبة قال :أهبَّيِن رس ُ ي
ىّن قد أمرت أن استغفر ألهل البق
ول اهلل ،وكان ذلك يف جوف الل ل ،فقالّ :
َ َُ
فانطلقت معو .وملا أشرف يلى البق قال :السالم يل كم يا أهل املقابر ،لو تعلمون ما جنّاكم اهلل منو ل هن ما
ُ
ّ
شر من األوا  .مثّ
أصبحتم ف و ممّا أصبح الناس ف و .أقبلت الفنت كقط الل ل املظلم يتب هخرها ّأوهلا .اآلخرة ّ
ت بني ذلك وبني لقاء
استغفر هلم ،مثّ قال :يا أبا مويهبة! ّ
فخ ّري ُ
ىّن قد أيط ت خزائن الدن ا واخلُلد مثّ اجلنّةُ ،
فقلت :بأيب أنت وأ ّمي! فخذ خزائن الدن ا واخلُلد مثّ اجلنّة! فقال :ال واهلل يا أبا مويهبة ،قد اخرتت
ريب واجلنّةُ .
ّ
ريب واجلنّة.
لقاء ّ
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نقل احلاكم يف مستدركه بسنده ع مجاعة ،ع عائشة ّأّنـا

قالتّ :
إن رسول اهلل بدأه مرضه الي مات به يف بيت ميمونة،
ـل بـني َرجلـني ّ
ختـط رجـاله
فخريف عاصـبا رأسـه فـدخل َع َ ّ

األرض .ع يمينه الع ّباس ،وع يساره رجل.

قال عبيـد اهلل (راو احلـديث) :أخـينين ابـ ع ّبـاس ّ
أن
عل.
الي ع يساره ّ

()7

اتّكاء رسول اللـه على عليّ والعبّاس ،ودخوله حجرة عائشة

وروى الطين ّ يف تارخيه بسـنده عـ عائشـة قالـت :تتـا ّم

برسول اهلل وجعه وهو يدور عىل نسائه ح ّتى اس ُتع َّز به وهـو يف
بيت ميمونة فدعا نساءه فاستأذّن ّ أن ُي َم َّر َض يف بيتي )2(.فأذ َّن
له فخريف رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم بني َر ُجلني مـ

(« )1املستدرك يلى الصح حني يف احلديث» ج  ،3ص .26
( )2قال ابن سعد يف طبقاتو ،ج  ،2ص  :232يف رواية ابن شهاب ،قال :قالت فاطمة الزهراء سالم اهلل
يل ها لنساء رسول اهلل :ىنّو يشق يلى رسول اهلل االختالف (الرتدد يف حجرات زوجاتو) ي
فأذ ّن لو ،فخرج من
ّ
ّ
ب ت َم مونة ىا  ب ت يائشة.

املــتقني
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أهله ،أحدمها الفضل بـ الع ّبـاس و ٌ
رجـل آخـرّ ،
ختـط قـدماه
ثت
األرض عاصبا رأسه ح ّتى دخل بيتي .قال عبيد اهلل:
ّ
فحـد ُ
هيا احلديث عنها عبد اهلل ب ع ّبـاس فقـال :هـل تـدر مـ
عل بـ أيب طالـب ،ولكنّهـا كانـت ع
الرجل! ُ
قلت :ع .قالّ :

تقدر عىل أن تيكره بخري .وهي تستطيع أن تقول :بني الفضـل
عل ب أيب طالب.
ب الع ّباس و ّ

()7

وحتمل هيه الروايات أيضا مضمون ما رواه الشي المفيد

أن الفارب الوحيد فيها هـو ّ
ّإع ّ
أن عائشـة مل تقـدر عـىل النطـق
عل ،فقالت :رجل آخر.
باسم ّ

الطربي» ج  ،2ص  ،233طبعة مطبعة االستقامة؛ وروى ابن سعد مثلها يف طبقاتو ،ج  ،2ص
(« )1تاريخ
ّ
 231و232؛ وذكرها ابن هشام يف سريتو ،ج  ،1ص ،297الطبعة الرابعة ،بريوت.
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يب صلّى اللـه عليه وآله أن يكتب كتابـًا يف
الروايات الواردة يف منع عمر النَّ ّ
املرض الذي توفّي فيه

 -7روى البخار ّ يف صحيحه بسـنده عـ عبيـد اهلل بـ

ِض َر ُس ُ
ول اهلل ّ
صـىل ا ُ
هلل
عبداهلل ،ع اب ع ّباس أ ّنه قالَ :ل َّا ُح َ

َع َل ْيه وآله ويف ال َب ْيت ر َج ٌال فيه ْم ُع َم ُر ْب ُ اخلَ َّطابَ ،ق َ
ـي
ـال النَّب ّ

()7
ّ
صىل ا ُ
ب َلك ُْم ك َتابا َع َتض ُّلوا َب ْع َد ُه!
هلل َع َل ْيه وآلهَ :ه ُل َّم أ ْك ُت ْ

َف َق َال ُع َم ُرَّ :
ْـد ُك ُم
ـع ،وعن َ
ـي َق ْ
الو َج ُ
ـب َع َل ْيـه َ
ـد َغ َل َ
إن النَّب ّ

ال ُق ْر ُ
أه ُـل ال َب ْيـت َف ْ
اب اهللَ ،ف ْ
ـموا،
اخ َت َل َ
ف ْ
آنَ .ح ْس ُبنَا ك َت ُ
اخ َت َص ُ

من ُْه ْم َم ْ َي ُق ُ
ـد ُه،
ب َلك ُُم النَّب ّي ك َتابا َل ْ َتضـ ُّلوا َب ْع َ
ولَ :ق ير ُبوا َي ْك ُت ْ
ومن ُْه ْم َم ْ َي ُق ُ
ول َما َقا َل ُه ُع َم ُر.

ـم َر ُس ُ
ف عن َْد النَّب ّيَ ،ق َ
َف َل َّا أ ْك َث ُروا ال َّل ْغ َو و ْ
ـول
اعخت َال َ
ـال َهل ُ ْ

اهلل ّ
صىل ا ُ
هلل َع َل ْيه وآلهُ :قو ُموا.

هلم اسم فعل يستوي ف و املفرد واجلم
(َ )1هلُ َّم :تعال .وهو الزم ،وقد يتع ّدى كقولو تعاا َ :هلُ َّم ُش َه َداءَ ُكم و ّ
هلمي ،ويف اجلم :
واملذ ّكر واملؤنّث .ويُصَرف ويـُتَّخذ ً
فعال ويـُل َح ُق بو ضمري .ويقال يف تثن توَ :هلُ َّما ،ويف تأن ثوِّ :
هلموا.
ّ

املــتقني
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ان ا ْب ُ َع َّب ٍ
الرز َّية َما َح َ
اس َي ُق ُ
ولَّ :
َف َك َ
ـني
ـال َب ْ َ
الرز َّي َة ُك َّل َّ
إن َّ

ني ْ
َر ُسول اهلل ّ
صىل ا ُ
اب
هلل َع َل ْيه وآله و َب ْ َ
ب َهل ُ ْم َذل َك الك َت َ
أن َي ْك ُت َ
م ْ
اخت َالفه ْم و َل َغطه ْم.

()2( )7

وهيا احلديث مـ األحاديـث التـي ع ّ
صـحتها
شـك يف
ّ

وصدورها عند العا ّمةّ )3(،
ألن البخار ّ رواه ع إبـراهيم بـ

ممـد،
موىس ،ع هشام ،ع ُم َع َّمر ،وكيلك ع عبداهلل بـ
ّ
الزهـر ّ  ،عـ عبيـد اهلل بـ
الرزاب ،ع ُم َع َّمر ،عـ ُّ
ع عبد ّ
( )1اللَّغط :الصوت واجلَلَبة ،أو أصوات مبهمة ال تُفهم.
يِن .ج  ،7ص 120
( )2ذكر
الطب واملرضى ،يف باب قول املريض :قوموا ّ
البخاري هذا احلديث يف كتاب ّ
ّ
يف طبعة بوالق سنة  1312هـ ،ويف :ج  ،2ص ،2طبعة املطبعة العثمانّة املصريّة ،سنة  1321هـ ،ويف :ج ،2
النيب ،باب
ص  ،6طبعة مطبعة دار ىح اء الكتب العربّة م حاش ة سندي؛ ونقلو
ّ
البخاري أيضاً يف كتاب ّ
مرضو ،طبعة بوالق ،ج  ،6ص  9و ،10وذكر قولو« :قال بعضهم» مكان قولو« :قال يمر».
املدرسني ص  36و 37بسنده ين يب د اهلل بن يبداهلل
( )3ورواها الش خ املف د أيضاً يف أمال و ،طبعة مجاية ّ
بن يتبة ،ين ابن يبّاس هبذا املنت ي نو .وجاءت كلمة «أبداً» بعد كلمة «بعده» .ووردت «قوموا» مكان
اجمللسي
العالمة
« ّقربوا» ،وتلحظ ف و زيادة يف كالم يمر« :ال تأتوه بشيء» أيضاً .وقال يف التعل قة :قال ّ
ّ
رضوان اهلل يل و :خرب طلب رسول اهلل صلّى اهلل يل و وهلو الدواة والكتف ومن يمر ين ذلك م اختالف
البخاري يف
العامة يف صحاحهم ،وقد أورده
ألفاظو متواتر باملعىن ،وأورده
البخاري ومسلم وغريمها من حم ّدثي ّ
ّ
ّ
مواض من صح حو منها يف الصفحة الثان ة من مفتتحو.
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عبداهلل ،ع اب ع ّباس .وع شبهة عند العا ّمة يف توثيق هـؤعء
وتعديلهم.
 -2وكــيلك روى البخـار ّ يف صــحيحه عـ بيــى بـ
سليان ،ع اب َو َهب ،ع يونس ب شهاب ،ع عبيد اهلل ب
عبد اهلل ،ع اب ع ّباس أ ّنه قالَ :ل َّا ْاش َت َّد بالنَّب ّي ّ
صىل ا ُ
هلل َع َل ْيـه

وآله َو َج ُع ُه َق َال :إ ْئ ُتوين بك َت ٍ
ب َلك ُْم ك َتابا َع َتض ُّلوا َب ْع َد ُه!
اب أ ْك ُت ْ

َق َال ُع َم ُرَّ :
إن النَّب ّي ّ
صىل ا ُ
ْـد َنا
ـع وعن َ
الو َج ُ
هلل َع َل ْيه وآلـه َغ َل َبـ ُه َ
اب اهلل َح ْس ُبنَاَ .ف ْ
اخ َت َل ُفوا و َك ُث َر ال َّل َغ ُط.
ك َت ُ

َق َالُ :قو ُموا َعنيي و َع َينْ َبغي عنْـد َ ال َّتن ُ
َـاز ُعَ .ف َخ َـر َيف ا ْبـ ُ

َع َّب ٍ
اس َي ُق ُ
ولَّ :
ني َر ُسول اهلل ّ
صىل
الرز َّية َما َح َال َب ْ َ
الرز َّي َة ُك َّل َّ
إن َّ
ا ُ
ني ك َتابه.
هلل َع َل ْيه وآله و َب ْ َ

()7

البخاري» ج  ،1ص  ،30كتاب العلم ،باب كتابة العلم ،طبعة بوالق مصر ،ويف طبعة املطبعة
(« )1صح ح
ّ
العثمانّة املصريّة :ج  ،1ص  22و ،23ويف :طبعة دار ىح اء الكتب العربّة م حاش ة سندي :ج  ،1ص
 32و.33
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و هيا احلديث أيضا م األحاديث الصحيحة عند العا ّمـة

وع شبهة وع ّ
شك يف رواته.

يصة ،ع اب ُع َي ْينَة ،ع
 -3وكيلك روى البخار ّ ع َقب َ
سليان األحول ،ع سعيد ب ُج َب ْري ،ع اب ع ّباس أ ّنـه قـال:

ـب َد ْم ُعـ ُه
َي ْو ُم اخلَميس و َما َي ْو ُم اخلَميس؟ ُث َّم َبكَـى ح ّتـى َخ َض َ

حل ْص َبا َءَ .ف َق َالْ :اش َت َّد ب َر ُسول اهلل ّ
صـىل ا ُ
هلل َع َل ْيـه وآلـه َو َج ُعـ ُه
ا َ

َي ْو َم اخلَميسَ ،ف َق َال :إ ْئ ُتوين بك َت ٍ
ب َلك ُْم ك َتابا َل ْ َتضـ ُّلوا
اب أ ْك ُت ْ
َب ْع َد ُه أ َبداَ .ف َتن ََاز ُعوا ـ و َع َينْ َبغي عن َْد َنب ّي َتن َُاز ٌع ـ َف َقـا ُلواَ :ه َج َـر
َر ُس ُ
ول اهلل ّ
صىل ا ُ
هلل َع َل ْيه وآله.
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ـد ُعوين إ َل ْيـه .و ْأو ََص
َق َالَ :د ُعوين! َفا َّلي أ َنا فيه َخ ْ ٌري ََّّا َت ْ
عن َْد موته بـ َث َال ٍ
ْ
يـرة ال َع َـرب،
ز
ج
ـ
م
ني
ـك
ف
الم
ـوا
ج
ر
أخ
:
ث
َ
ْ
َ
ْ
ُ
َْ
َ
ُ
يت ال َّثال َث َة.
الو ْف َد بن َْحو َما ُكن ُْت أج ُيز ُه ْم ،و َنس ُ
وأج ُيزوا َ

()7

وذكر مسلم يف صـحيحه أيضـا ،يف آخـر كتـاب الوصـايا
األول بعينه مضـمون هـيا
ثالثة أحاديث يف هيا الشأن .بمل ّ
احلديث الثالث الي نقلناه ع البخار ّ لكنّه خيتلف عنه فـيا
يأِتّ :أوع :جاء مكان قولهَ :ف َقـا ُلواَ :ه َج َـر َر ُس ُ
ـول اهلل ،قولـه:

اس َت ْفه ُمو ُه!
و َقا ُلواَ :ما َشأ ُن ُه؟ َ
أه َج َر؟ ْ

َت َعـ
يت ال َّثال َث َة ،قولـه :و َسـك َ
ثانيا :ذكر بدل قوله :و َنس ُ

ال َّثال َثةْ ،أو َق َ
اهلَا َف ُأنسي ُت َها.

البخاري» ج  ،2ص  69و ،70كتاب اجلهاد والسري ،باب جوائز الوفد ،طبعة بوالق ،و :ج
(« )1صح ح
ّ
 ،2ص  ،117طبعة املطبعة العثمانّة مبصر ،و :ج  ،2ص  ،177طبعة دار ىح اء الكتب العربّة.
حممد :سألت املغرية بن يبد الرمحن ين جزيرة العرب أين تكون؟ فقال :م ّكة
وتتمة احلديث :يقول يعقوب بن ّ
ّ
واملدينة وال مامة وال من .وقال يعقوب :العرج ّأول هتامة.
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األول الـي نقلنـاه
وبمل الثالث نفسه مضمون احلديث ّ
ع البخار ّ .
وم اجلدير ذكره ّ
أن هيي احلديثني أوردمها مسلم بأسناد
ُأخرى غري أسناد البخار ّ  ،ويتاثالن يف المضـمون فحسـب.
وروى الثاين ع إسحاب ب إبراهيم ،ع وكيع ،ع مالك ب
رصف ،ع سعيد ب ُج َب ْري ،عـ ابـ
الم ْغ َول ،ع طلحة ب ُم َ ّ

ع ّباس أ ّنه قالَ :ي ْو ُم اخلَميس و َما َي ْو ُم اخلَميس؟ ُث َّم َج َع َل َتس ُيل

ـالَ :ق َ
ُد ُمو ُع ُه ح ّتى َرأ ْي ُت َع َىل َخ َّد ْيـه َك َّأّنَـا ن َظـا ُم ال ُّل ْؤ ُلـؤَ .ق َ
ـال

َر ُس ُ
ول اهلل ّ
صىل ا ُ
الـد َواة (أو
هلل َع َل ْيه وآلـه :إ ْئ ُتـوين بـالكَتف و َّ
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()7
ب َلك ُْم ك َتابا َل ْ َتض ُّلوا َب ْع َد ُه أ َبداَ ،ف َقا ُلوا:
ال َّل ْوح َّ
والدواة) ا ْك ُت ْ

إن َر ُس ُ
َّ
ول اهلل ّ
صىل ا ُ
هلل َع َل ْيه وآله َ َْي ُج ُر.

()2

وروى أمحد ب حنبل األحاديث الثالثة التي نقلناهـا عـ

البخار ّ بنفس األسناد واأللفـا يف ص  322و 222و322
األول م مسنده بالتسلسل.
م اجلزء ّ
أجــلّ ،
إن حــديث طلــب الــدواة والكتــف ،ومنــع عمــر،
وقيف رسول اهلل باهلجر واهلييان ،ورز ّية يـوم اخلمـيس التـي
كان يبكي منها اب ع ّباس ك ّلا ذكرهاّ ،
كل ذلـك مـ القضـايا

كل صح فة من خشب وكتف ،ىذا ُكتب يل و مسّي لوحاً؛ والدواة هي اليت
( )1قال يف «املصباح» :اللوح ّ
يُكتَب ف ها.
احلليب مبصر ،ويف طبعة دار ىح اء الرتاث
( )2انظر« :صح ح مسلم» ج  ،2ص  12و ،16طبعة ي سى ّ
البايب ّ
حممد فؤاد يبد الباقي :ج  ،3ص 1227و ،1227األحاديث املرقّمة  20و 21و .22ومعىن
العريب ،حتق ق ّ
ّ
قولو :سكت ين الثالثة ،أ ّن ابن يبّاس امتن ين ذكرها .ومعىن قولو :أُنس تها ،أ ّن سع د بن جبري نساها.
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السن واألخبـار.
السري و ُّ
المشهورة والمعروفة عند أصحاب ي
أقروا هبا.
نقلها كبار العا ّمة يف كتبهم و ّ

()7

ذكر اب سعد يف طبقاته تسعة أحاديـث يف هـيا المجـال.
األول والثالث ـ الليي نقلنامها ع البخار ّ ـ
وأورد احلديث ّ
محاد بسنده ع سعيد ب ُجبـري ،عـ
ع مسلم ،وع بيى ب ّ
اب ع ّباس ،وفيـهَ :ف َق َ
ْـد ُهَّ :
ـض َمـ ْ َك َ
ـي اهلل
ـان عن َ
ـال َب ْع ُ
إن َنب ّ
َل َي ْه ُج ُر.

ممد ب عبداهلل األنصار ّ بسـنده عـ
وأورد حديثا ع
ّ
جابر ب عبداهلل األنصـار ّ  ،وحـديثا عـ حفـب بـ عمـر
عـل بـ أيب طالـب عليـه
احلويض بسنده ع أمـري المـؤمنني ّ
ّ
اجلزري يف كتاب «الكامل يف التاريخ» ج  ،2ص  ،320طبعة بريوت  1372ه ،-الرواية
( )1ذكر ابن األثري
ّ
الدمشقي يف «البداية والنهاية» ج  ،2ص  ،227احلديث
البخاري .وأورد أبو الفداء
الثالثة اليت نقلناها ين
ّ
ّ
الذي نقلناه ين مسلم يف صح حو ،وجاء ف و :ما شأنو؟ يهجر استفهموه ،ونقلو أبو الفداء ين مسلم
البخاري ومسلم .نقلو هو أيضاً ينهما.
األول الذي نقلناه ين
و
البخاري كل هما ،واحلديث ّ
ّ
ّ
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ممد ب عمر بسنده ع جـابر ،بحـديثني
السالم ،وحديثا ع
ّ
األول :ع م ّمد ب عمر ،ع هشـام بـ سـعد ،عـ
آخري ّ :
أس َلم ،ع أبيه ،ع عمر ب اخل ّطاب أ ّنه قال:
زيد ب ْ

ُكنَّا عن َْد النَّب ّي ّ
صـىل ا ُ
ـني الن َيسـاء
هلل َع َل ْيـه وآلـه و َب ْينَنَـا و َب ْ َ

ابَ .ف َق َال َر ُس ُ
ول اهلل ّ
صىل ا ُ
هلل َع َل ْيه وآله :ا ْغسـ ُلوين ب َسـ ْبع
ح َج ٌ
ٍ
ٍ
ق َر ٍ
ـد ُه
ب َلك ُْم ك َتابا َل ْ َتض ُّلوا َب ْع َ
ب وأ ُتوين ب َصحي َفة و َد َواة أ ْك ُت ْ
ـو ُة :إ ْئ ُتــوا َر ُسـ َ
أ َبــدا! َف َقـ َ
ـول اهلل صـ ّ
ـىل ا ُ
هلل َع َل ْيــه وآلــه
ـال الن ْيسـ َ

اس ُك ْت َ َفإ َّن ُك َّ َص َواح ُب ُه .إ َذا َمر َض
ب َح َ
اجته! َق َال ُع َم ُرَ :ف ُق ْل ُتْ :
أخ ْي ُت َّ ب ُعنُقه!(َ )7ف َق َال َر ُس ُ
رص ُت َّ أ ْع ُينَ ُك َّ  .وإ َذا َص َّ َ
ـول اهلل
َع َ ْ

ّ
صىل ا ُ
هلل َع َل ْيه وآلهُ :ه َّ َخ ْ ٌري منْك ُْم!

الطيناين أيضا يف أوسطه ع عمر.
وأخرجه
ّ

()2

صح ،تأخذن بعنقو( .كناية ين ىيناتو وىيقايو
( )1وميكن أن يكون املعىن كاآليت :ىذا مرض ،تبكني يل و ،وىذا ّ
يف املش ّقة).
العمال» ج  ،3ص  ،137الطبعة األوا .
املال يلى املتّقي
( )2كما روى ّ
اهلندي يف «كنز ّ
ّ
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ممد ب عمـر بسـنده عـ عكرمـة ،عـ ابـ
الثاين :ع
ّ

ع ّباس أ ّنه قالَّ :
إن النَّب ّي ّ
صىل ا ُ
هلل َع َل ْيه وآله َق َال يف َم َرضه الي
ات فيه :إ ْئ ُتوين ب َدو ٍاة وصحي َف ٍ
ْ
ب َلك ُْم ك َتابـا َلـ ْ َتضـ ُّلوا
ت
ك
أ
ة
ُ
َم َ
ْ
َ
َ
ـدائ
َب ْع َد ُه أ َبدا! َف َق َال ُع َم ُر ْب ُ اخلَ َّطابَ :مـ ْ ل ُف َال َنـ َة و ُف َال َنـ َة َم َ
هلل َع َليه وآلـه َلـيس بمي ٍ
إن َر ُس َ
الروم؟ َّ
ول اهلل ّ
ـت ح ّتـى
ْ َ َي
صىل ا ُ ْ
ُّ
إْسائ َيل مـوىس.
َن ْف َت َح َها ،و َل ْو َم َ
ات َع ْن َت َظ ْر َنا ُه َك َا ا ْن َت َظ َر ْت َبنُو ْ َ

هلل َع َل ْيه وآلهَ :أع َت ْس َم ُع َ
َب َز ْو ُيف النَّب ّي ّ
صىل ا ُ
ون النَّب ّي
َف َقا َل ْت َز ْين ُ

هلل َع َل ْيه وآله َي ْع َه ُد إ َل ْيك ُْم؟! َف َل َغ ُطواَ ،ف َق َ
ّ
صىل ا ُ
ـالُ :قو ُمـوا! َف َل َّـا

َقا ُموا ُقب َض النَّب ّي ّ
صىل ا ُ
هلل َع َل ْيه وآله َمكَا َن ُه!

()7

عدّة أحباث يف حتليل ما ورد يف روايات رزيّة يوم اخلميس

حتددت مصادر هيا احلديث يف هيه الرز ّية
واآلن ـ بعد أن ّ

م كتب الصحاح والسن الموثوقة م الدرجة األوىل ألهـل
(« )1الطبقات الكربى» ج  ،2ص  ،222طبعة بريوت ،سنة  1376هـ :ذكر الكتاب الذي أراد رسول اهلل
صلّى اهلل يل و وهلو أن يكتبو أل ّمتو يف مرضو الذي مات ف و.
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السنّة ـ ( )7نعرض فيا يأِت عددا م األبحاث حـول مفـاد مـا
تقدم:
ّ
البحث األوّل :كون احلادثة ليست ارجتاليّة بل خمطّط هلا من الـنيبّ ،كمـا أ ّن
حضور عمر وأصحابه كان خمطّطًا له

األول :يستفاد م هيه األحاديث والروايـات ّ
أن
البحث ّ

هيه الواقعة مل تك مفاجئة ،حيث ينكـر القـوم ابتـداء ختطـيط
الرسول األعظم للكتابة ،بل ّ
تدل القـرائ المشـهودة عـىل ّ
أن
رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وآله كان يعلم بتآمرهم عىل حكومـة
عل عليه السالم ،ليلك أنفـي جـيش ُأسـامة .وكـان قـد أدرك
ّ
العاملي رمحو اهلل يف كتاب «أي ان الش عة» ج  ،2ص  226ىا 
( )1أورد املرحوم هية اهلل السّد حمسن األمني
ّ
 ،232الطبعة الثان ة ،من املطالب اليت ذكرها الش خ املف د يف «اإلرشاد» واليت نقلناها هنا وكذلك روايات
البخاري ،ومسلم .وذكر السّد ابن طاووس كثرياً من هذه الروايات يف طرائفو ،طبعة مطبعة اخلّام
العامة ين
ّ
ّ
يضل
النيب صلّى اهلل يل و وهلو يند وفاتو أن يكتب كتابًا ال ّ
بقم ،ص  231ىا   232حتت ينوان :من يمر ّ
دي يف «اجلم بني
بعده ً
أبدا ،ين ّ
يلي املازندراّنّ يف كتاب «أسباب نزول القرهن» ،وين احلم ّ
حممد بن ّ
البخاري .ويرض حبثًا كالم ا دق ًقا.
الصح حني» ،وين مسند أمحد بن حنبل ،وصح ح مسلم ،وصح ح
ّ
منتحال اسم يبد احملمود .فأدان يمر ىدانة قاطعة ومحّلو هثام األ ّمة
خاطب يمر وحاكمو وياتبو يف مواطن كثرية
ً
كلّها ،وألقى يلى ياتقو مج أسباب اخلالفات ،ونشوب احلروب واملذابح والنهب والسلب ،وضالل األ ّمة بعد
رسول اهلل .وي ّده السبب الوح د لالحنراف.
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ج ّيدا اخلطط المد ّبرة م خالل األخبار المبثوثة داخل بيته م
قبل حزب النساء المعار َضات ،وكـيلك مـ خـالل األخبـار
التي تناهت إىل سمعه م خاريف البيـت ودارت حـول تـأخري
جيش ُأسامة وخت ّلف أيب بكـر وعمـر عـ اللحـاب بـه ،فلهـيا
طلب الدواة والكتف يف مثل هـيا الظـرف عـىل أسـاس تلـك
الشواهد والمشهودات.
ومل جيتمع ُع َمر وَشذمته يف ذلك المجلس صـدفة وبغتـة،

بل كانوا جيتمعون مرارا يف جمالس سـابقة وخي ّططـون لغصـب
وعية المسلمني وإمارهتم .وكان اجتاعـه األخـري مـع زمرتـه
نتصور ّ
أن حضـور
وأترابه خم َّططا له م قبل .وكيف يمك أن
ّ
عمر مع مجيع أعوانه ـ اليي كان عـددهم مـ الكثـرة بحيـث
أوجدوا جبهتني يف جملس الرسول األكـرم وصـاحوا وقـالوا:
املــتقني
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ـاب اهلل ،وبلــا الــيمر ّأّنــم مت ّيــزوا عـ الصــحابة
َح ْسـ ُبنَا ك َتـ ُ

المؤمنني المطيعني اليي كانوا يف حجرة نب ّيهم ،وزاد َل َغ ُطهـم
ٍ
بصورة تلقائ ّي ٍة اعتياد ّي ٍة!
ح ّتى غلبوهم ـ كان صدفة ،وقد حت ّقق
ـور ذلــك يف جملــس زعــيم احلــا
كيــف يتس ـنّى لنــا تصـ ّ

ي

ومتك ّلمهم فيه ُع َمر الي حاكاه رفقـاهه يف كالمـه فاعْتضـوا
عىل كالم رسول اهلل؟

()7

األول الي نقله البخار ّ ّ
أن اب ع ّبـاس
رأينا يف احلديث ّ
يقول :اختلف أهل البيت فاختصموا ،منهم م يقـولَ :ق ير ُبـوا
العامة وأحاديثهم أ ّن لعمر صحابة وأتباع ويصابة كما كان لرسول اهلل صحابة وأتباع.
ّ
ستشف من أخبار ّ
( )1يُ
النص واالجتهاد» ص  ،177الطبعة الثان ة ،ين «سنن أيب داود» املثبّتة يف
روى ّ
العالمة شرف الدين يف « ّ
هامش شرح الزرقاّنّ يلى موطّأ مالك ،وكذلك يف ص  103من اجلزء الثاّن لشرح الزرقاّنّ املوجود يف هامش
حج التمتّ وكراهة يمر التمتّ بالنساء وسط العمرة ىا  احل ّج ،قالَ :وهذا ما َك يرَهوُ يُ َمر
الصفحة ،يف باب ّ
يي
األشعري يمر ين هذه
نطلق وذكورنا تقطر؟ من جهة اخرى ،ملا سأل أبو موسى
بعض أتبايو فقال قائلهم :أنَ ُ
و ُ
ّ
ّ
األول ملسنده من حديث يمر -قال لو يمر جم باً :قد
املسألة -وفقاً لرواية اإلمام أمحد يف ص  20من اجلزء ّ
معرسني يف األراك مثّ
ُ
النيب صلّى اهلل يل و وهلو قد فعلو هو وأصحابو ولكن كرهت أن يضلّوا هبا ّ
يلمت أ ّن ّ
بكل وضوح أ ّن يمر وأصحابو يف جانب ،ورسول اهلل وصحابتو يف
يروحون ّ
باحلج تقطر رؤوسهم! وجند هنا ّ
تأمل واغتنم.
جانب هخر .فافهم و ّ
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ب َلك ُُم النَّب ّي ك َتابا َل ْ َتض ُّلوا َب ْع َد ُه .ومنهم م يقول ما قاله
َي ْك ُت ْ

يتبني هنا ّ
عمر .أ ّ :
أن عمـر كـان إمـام
أن رسول اهلل َيجر .و ّ
المعْتضني وزعيمهم ،و ّأول م نطق هبجر رسول اهلل.
البحث الثاني :أنّ مجلة عمر كانت :إنَّ َرسُولَ اللـهِ َي ْهجُرُ

شك وع شبهة ّ
البحث الثاين :ع ّ
تفـوه هبـا
أن اجلملة التي ّ

إن َر ُس َ
يـد ّ
عمر هي قولهَّ :
أن أصـحاب السـن
ول اهلل َ َْي ُج ُرَ .ب َ

واألخبار ّلا رأوا ّ
جـدا ،أرادوا أن خي ّففـوا
أن كلمته مسـتهجنة ّ
م استهجاّنا ،ويدافعوا ع أدب عمر فاستبدلوا هبا كلمتهم:
َّ
الو َج ُع.
ب َع َل ْيه َ
إن النَّب ّي َق ْد َغ َل َ
والدليل عىل كالمنا رواية ذكرها اب أيب احلديـد يف «َشح
ّنج البالغة» بتخريج أيب بكر أمحد ب عبدالعزيز اجلـوهر ّ يف
ـت
ِض ْ
كتاب «السقيفة» بإسناده إىل اب ع ّباس أ ّنه قـالَ :ل َّـا َح َ َ
َر ُس َ
الو َفا ُة ويف ال َب ْيت ر َج ٌال فيه ْم ُع َم ُر ْب ُ اخلَ َّطابَ ،ق َال
ول اهلل َ
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ٍ
ٍ
َر ُس ُ
ب َلك ُْم ك َتابا َع َتض ُّل َ
ون
ول اهلل :إ ْئ ُتوين ب َد َواة و َصحي َفة أ ْك ُت ْ
َاها َّ
ـب َع َ
ـىل
َب ْع َد ُه ( َق َال)َ :ف َق َال ُع َم ُر َكل َمة َم ْعن َ
الو َج َع َق ْد َغ َل َ
أن َ
هلل َع َل ْيه وآلهُ ،ث َّم َق َال :عن َْد َنا ال ُق ْـر ُ
َر ُسول اهلل ّ
صىل ا ُ
آنَ ،ح ْسـ ُبنَا

اب اهلل.
ك َت ُ

ف َم ْ يف ال َب ْيت ْ
َف ْ
ب
اخ َت َل َ
واخ َت َص ُموا َفم ْ َقائ ٍلَ :ق ير ُبوا َي ْك ُت ْ

ـو
َلك ُُم النَّب ّي ،وم ْ َقائ ٍلَ :ما َق َال ُع َم ُرَ .ف َل َّا أ ْك َث ُروا ال َّل َغ َط وال َّل ْغ َ

هلل َع َل ْيه وآله َف َق َ
ب ّ
صىل ا ُ
ـالُ :قو ُمـوا! إ َّنـ ُه َع
واع ْخت َالف َغض َ

ف عن َْد ُه َهك ََيا .ف َقـا ُمواَ ،ف َـا َت َر ُس ُ
َينْ َبغي لنَب ّي ْ
ـول اهلل
أن ُ ْ
خي َت َل َ
ّ
صىل ا ُ
هلل َع َل ْيه وآله يف َذل َك ال َي ْوم.

َان ا ْب ُ َع َّب ٍ
اس َي ُق ُ
ولَّ :
َفك َ
ني ك َتاب
الرز َّي َة َما َح َال َب ْينَنَا و َب ْ َ
إن َّ

وس ـ َّل َمَ ،ي ْعنــي ْ
َر ُســول اهلل صـ ّ
ـىل ا ُ
ف
اعخــت َال َ
هلل َع َل ْيــه وآلــه َ

وال َّل َغ َط.
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خرجـه الشـيخان:
يقول اب أيب احلديد :هيا احلديث قـد ّ

احلجـايف ال ُق َش ْـري ّ يف
ممد ب إساعيل البخار ّ  ،ومسلم بـ
ّ
ّ

المحدثني عىل روايته.
صحيحيها .وا ّتفق كا ّفة
ّ

()7

ونكتفي هنا بيكر النكتة اآلتية التي مت ّثـل الـدليل عـىل مـا
نقول:
يقول هنا :قال عمر كلمة معناها ّ
أن الوجع قد غلـب عـىل
رسول اهلل .وهيا رصي ّ
أن كلمة عمر كانت شيئا آخرا .و ّلا مل
يرغب القوم يف ذكر كلمته نصا ،استبدلوا هبا مفادها ومعناهـا.
وتلك الكلمة هي :اهل َ ْجر.

()2

(« )1شرح هنج البالغة» ج  ،2ص  ،20طبعة دار الكتب العربّة الكربى.
( )2هجر يـهجر هجراً يف نـَويم يو أو مر ي
ط َو َه َذى.
ض يوَ :خلَ َ
َ ََ َ ُُ َ
ََ
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ودليلنا اآلخر هو عقد مقارنة بني الروايات المـيكورة ،إذ
لتبني لنا بـال مـراء ّ
أن
لو وضعناها جنبا إىل جنب وواز ّنا بينهاّ ،
كلمة عمر كانت قولهَّ :
إن النَّب ّي َ َْي ُج ُر.

ّ
إن البخار ّ الي ذكر يف الصحيحتني األوىل والثانية اسم

ـب
المعْتض برصاحة ـ وهو عمر ـ قال :كانت كلمتهَ :ق ْد َغ َل َ
يرصـح باسـمه يف صـحيحته الثالثـة،
الو َج ُعَ ،ب َ
َع َل ْيه َ
يـد أ ّنـه مل ّ

وكيلك مل يفعل مسلم يف صحيحته ،بل قاع بنحو عا ّمَ :قـا ُلوا،
وأوردا كلمة عمر نفسـهاَْ َ :ي ُجـرَ .ف َقـا ُلواَ :ه َج َـر َر ُس ُ
ـول اهلل.

إن َر ُس َ
َف َقا ُلواَّ :
ول اهلل َل َي ْه ُج ُر )7(.وقال اب سـعد يف طبقاتـه يف
الرواية التي نقلناها ع سعيد ب ُج َب ْريَ :ف َق َال َب ْع ُض َمـ ْ َك َ
ـان

يِن وذكر ف ها
حت
(ّ )1
الطب ،يف باب قول املريض :قوموا ّ
البخاري الذي نقلنا ينو الرواية األوا  ين كتاب ّ
ّ
النيب ،باب مرضو ،طبعة
هذا اللفظ :فقال يمر ،جند قد أورد هذه الرواية ي نها بنفس اللفظ والسند يف كتاب ّ
بوالق ،ج  ،6ص  9و ،10وقال :قال بعضهم .وذكر يبارة :ومنهم من يقول غري ذلك مكان يبارة :ومن
قائل ما قال يمر.
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عن َْد ُهَّ :
يتعني قائـل كلمـةَْ َ :ي ُج ُـر
إن َنب ّي اهلل َل َي ْه ُج ُر .وهنا ّلا مل ّ

ْـد ُهّ ،
بنفسه ،و ُذكر بلفظَ :قا ُلوا ،أوَ :ق َال َب ْع ُض َم ْ َك َ
فـإن
ـان عن َ
اإلتيان بكلمة َه َج َر و َ َْي ُج ُر مل ُت ْس َت ْه َج ْ بل ُذكرت كا هي.

ولكنّنا عندما نوازن بني هيه الروايات ،يستبني لنا ج ّيدا ّ
أن

قائل كلمة َ َْي ُج ُر يف قوهلمَ :قا ُلوا ،أوَ :ب ْع ُض َم ْ َك َ
ْـد ُه هـو
ان عن َ
ُع َمر نفسهَ ،ب ْي َد ّ
المبـدلني ومحـاة أريكـة
المحـرفني و
أن هؤعء
ّ
ّ

ـد
اعستبداد والظلم استبدلوا هبا يف تلك الروايات كلمـتهمَ :ق ْ
الو َج ُع محاية ل ُع َمر ولشأنه.
ب َع َل ْيه َ
َغ َل َ

تغيري لفظة اهلجر من قبل أنصار عمر

احلجايف أ ّنه ذكـر
وقد عحظنا يف إحدى روايات مسلم ب
ّ

اس َت ْفه ُمو ُه! وم الواض ّ
أن لفظ عمر ع
عمر بكالمهَ :
أه َج َر؟ ْ

ّ
تفـوه
بمل اعستفهام و
الشـك وقـد قـال مـا قـال جازمـا ،إذ ّ
بكلمتهَ :ه َج َر .وإذا بعض المـدافعني عنـه قـالوا :لع ّلـه قـال:
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ثـم جـاء
َه َج َر عىل سبيل اعستفهام ،وع فرب بينها يف الكتابةّ .
بعض آخر فأراد أن يث ّبت هيا اعستفهام ويؤ ّيده ،فوضع مهـزة
ثم أضـاف مـدافعون
اعستفهام يف ّأول الكلمة وقالَ :
أه َج َر؟ ّ
أه َج َر؟
اس َت ْفه ُمو ُه ،لتثبيت كلمتهمَ :
آخرون مجلةْ :

الترصفات التـي ت ّتضـ
ونجد يف الروايات كثريا م هيه
ّ

للشخب اخلبري مواضع التغيري والتحريف فيها .وقـد اسـتبان
ج ّيدا م خالل بحثنا هـيا ،ومـ خـالل عقـد المقارنـة بـني
روايات البخار ّ  ،ومسلم ،واب سـعد ّ
أن كلمـة عمـر كانـت
ــر ،وع ريــب ّ
أن التغيــريات الــواردة يف ألفــا
ــر و َ َْي ُج ُ
َه َج َ

الروايــات المختلفــة نابعــة م ـ تـ ّ
ـدثني
ـدخل الــرواة والمحـ ي

وحتريفهم.
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البحث الثالث :وما هو الشيء الذي أراد أن يكتبه فال تضلّ أُمّته بعده أبداً؟

البحث الثالث :ماذا كان يقصد رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه
وآله م الكتابة؟ وما هو الشـيء الي أراد أن يكتبه فال ّ
تضل
ُأ ّمته بعده أبدا؟
ويمكننا أن نستخريف اجلواب ابتداء م كالم عمـر نفسـه:
عن َْد ُك ُم ال ُق ْـر ُ
ـاب اهلل وهـو الـوارد يف صـحيحة
آن َح ْسـ ُبنَا ك َت ُ
ـاب اهلل
البخار ّ األوىل .وكيلك م كالمه اآلخر :عن َ
ْـد َنا ك َت ُ
َح ْس ُبنَا ،وهو المأثور يف صحيحته الثانية .أ  :أ ّننـا نسـتطيع أن
نفهم ماذا أراد الرسول األعظـم أن يكتـب عنـدما طلـب دواة
وكتفا ،وذلك مـ خـالل كـالم عمـر نفسـه ،بـال رجـوع إىل
األخبار والشواهد التأرخي ّية ،والروايات والقرائ الموجـودة.
ولا كان عمر يف مقام اععْتاض عىل كتابة رسـول اهلل .قـال:
ّ
َح ْس ُبنَا كتاب اهلل و َك َفا َنا كتاب اهلل .وينكشف لنا ّ
أن رسول اهلل
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ّ
صىل اهلل عليه وآله كان يريد أن يلحق بـالقرآن شـيئا آخـرا ،أو
يد ّ
أن عمر منع م إحلاقـه بـالقرآن أو
حجة للمسلمنيَ ،ب َ
جيعله ّ
باحلج ّية والوعية .وليس هيا اليشء ّإع العـْتة الطـاهرة
إفراده
ّ
عل ب أيب طالب وأبنائه المعصومني.
المتم ّثلة بأمري المؤمنني ّ

وذلك هو ما جاءت بـه األحاديـث المتـواترة ـ بـل التـي

حد التواتر ـ وهي التي ذكرها الشيعة والعا ّمة يف كتـبهم
فاقت ّ

بمئات األسـانيد ،وفيهـا ّ
أن رسـول اهلل ّ
صـىل اهلل عليـه وآلـه
خطب يف مواط عديدة ،منها يف مرضه الي مات فيه ،حيـث
ـاب اهلل
ـني :ك َت َ
ذهب إىل المسجد ،فقال :يإين َتار ٌك فـيك ُُم ال َّث َق َل ْ
أه َل َب ْيتي .ونح قد ذكرنا يف بحثنا هيا خطبة رسـول
ْتِت ْ
وع ْ َ

حج ّيـة القـرآن والعـْتة
اهلل ـ حني مرضه ـ يف المسجد حـول ّ
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وخالفــتها بــاللفظ المــيكور نقــال عــ الشــي المفيــد يف
«اإلرشاد»( ،)7واب سعد يف «الطبقات الكينى».

()2

قصد رسول اللـه صلّى الـله عليه وآله من الكتابة الوصيّة لعليّ

ولك ّ القوم ّلا حالوا دون تطبيق تلـك اخلطـب الشـفو ّية

عمليا ،وحاولوا معارضـة ذلـك وطمسـه ،وكـان رسـول اهلل
يعززه خ ّطيـا وهـو
يعرف هيا الموضوع ،ليلك أراد أن يث ّبته و ّ
سـاه ابـ ع ّبـاس
عىل فراش المرض ،ويف يوم اخلميس الي
ّ
يــوم الرز ّيــة ،أثــار عمــر اخلــالف بجلبتــه وضــجيجه ولغطــه
(« )1اإلرشاد» ص  ،97الطبعة احلجريّة.
(« )2الطبقات» ج  ،2ص  ،192طبعة بريوت؛ وهذا اجلزء نفسو ،الدرس  171ىا   .172ومن األدلّة
الفاضحة الواضحة ايرتاف الشهرستاّنّ وكالمو أ ّن القائل كان يمر .قال العالّمة احللّ ّي يف كتاب «منهاج
املتعصبني يلى اإلمامّة :أ ّن منشأ
الكرامة» ص  27و ،29طبعة يبدالرح م :وقد ذكر الشهرستاّنّ وهو أش ّد
ّ
فأول تنازع يف مرضو ف ما رواه
النيب صلّى اهلل يل و وهلوّ :
الفساد بعد ىبل س االختالفات الواقعة يف مرض ّ
تويف ف و ،قال :ىئتوّن بدواة
بالنيب صلّى اهلل يل و وهلو مرضو الذي ّ
ّ
البخاري بإسناده ىا  ابن يبّاس قال :ملّا اشت ّد ّ
وقرطاس أكتب لكم كتاباً ال تضلّوا بعدي! فقال يمر :ى ّن صاحبكم ل هجر حسبنا كتاب اهلل! وكثر اللَّغَط.
يِن ال ينبغي يندي التنازع!
النيب صلّى اهلل يل و وهلو :قوموا ّ
فقال ّ
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وصياحه ولغوه فجرح مشاعر رسول اهلل ،ح ّتى أعرض ّ
صـىل
اهلل عليه وآله بوجهه الكريم عنهم وقال هلم :قوموا!
ـد الـي
فلهيا ّلا قالوا :نأتيك بالدواة والكتف! قال :أ َب ْع َ

يتبني ّ
أن موضوع
ُق ْل ُت ْم؟ َعَ ،و َلكنيي أوصيك ُْم ب ْ
أهل َب ْيتي َخ ْريا .و ّ
يد أ ّنه ّلا ّ
تعيرت عليه الوص ّية اخل ّط ّيـة،
كتابته هم أهل البيتَ ،ب َ

اجتزأ بالوص ّية الشفو ّية.
ونقرأ يف رواية البخار ّ الثالثة ورواية مسلم األوىل اللتـني
ذكرنامها هنا ّ
أن رسول اهلل يويص بثالث .والراو هـو سـعيد
َت َع ال َّثال َثـة ْأو ُأنسـي ُت َها.
ب جبري ع اب ع ّباس .قال :و َسك َ
سكت اب ع ّباس ع الثالثة ،أو قال :وأنا سعيد ب جبري راو
هيا احلديث قد نسيتها .والواض هـو ّ
أن تلـك الوصـ ّية هـي
حج ّية إمارة ووعيـة أمـري المـؤمنني
األمر
بالتمسك بالعْتة ،و ّ
ّ
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ذر ّيته ح ّتى اإلمام الثاين عف عليهم السالم ،وهو مـا جـاء يف
و ّ
حديث ال َّث َق َلني .وع جرم ّ
أن اب ع ّباس مل يسكت ،واب جبري مل

َين َْس ،وإ ّنا هي ُظلمة عرص السياسة واعسـتبداد التـي انتهـت
في أنست سعيد ب جبري ومنعته
بسيف ّ
احلجايف ب يوسف ال َّث َق ّ
م ذكرها.

()7

و أ ّمــا اعحــتال القائــل ّ
إن الوصـ ّية الثالثــة هــي الوصـ ّية

بجيش أسامة ،فليس له ٌّ
مل م اإلعراب هنا ،وهـو مـا ذكـره
ممد فؤاد عبد الباقي يف تعليقه عىل صـحي مسـلم نقـال عـ
ّ

( )1هل يعقل أ ّن الصحابة احلاضرين يف اجمللس ينسون وصّة رسول اهلل وهم الذين نُقل ينهم جودة حفظهم
مرة واحدة ف حفظوهنا ،وتُتلى يل هم اخلطب البديعة
وقدرة أذهاهنم ،ىذ كانت تُقرأ يل هم القصائد الطويلة ّ
املفصلة ف حفظوهنا بال أدىن تغ ري؟ فهل خيال املرء أ ّن مثل هؤالء الرجال ينسون الوصّة النبويّة الثالثة؟! ال ،ل س
ّ
األمر كذلك ،ولكن الس اسة احلاكمة اجلائرة أرغمتهم يلى النس ان ويدم الذكر ،وذلك ما أصبح أُلعوبة بي دي
َ
ّ
شك يف أ ّن تلك الوصّة هي الوصّة
الاليبني وموضعاً لسخرية أُولئك الصحابة اجلهالء ح ّقاً .وال خيامرنا أدىن ّ
باستخالف أمري املؤمنني يل و السالم ،وقد ذكرها الراوي.
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ٍ
بال ف ُيسكت اب ع ّباس أو ُينيس ابـ
المه ّلب .وهيا ليس بي
جبري.
إن الدليل الواض عىل ّ
ّ
أن المـراد مـ كتابـة رسـول اهلل
ّ
صىل اهلل عليه وآله الوص ّية بخالفة أمري المؤمنني عليه السـالم
كنـت أعلـم ّ
أن رسـول اهلل أراد أن
هو ما قاله عمر نفسهّ :إين
ُ
لعل ب أيب طالب فخالفته وصددته.
يويص يف مرضه ّ

()7

ذكر اب أيب احلديد سفر اب ع ّبـاس مـع عمـر إىل الشـام،

ونقل ّ
أن عمر أخينه يف الطريـق بعتابـه ألمـري المـؤمنني عليـه
السالم لعدم اصطحابه يف سفره إىل الشـام ،وهـو يـراه واجـدا
عليه .وبلا كالمه موضعا قال فيـهُ :ذكـر جـواب عمـر عبـ
إن َر ُس َ
ع ّباس بطريق آخر وهو قولهَّ :
ول اهلل ّ
صىل ا ُ
هلل َع َل ْيه وآله
َأرا َد ْ
أن َي ْي ُك َر ُه لأل ْمر يف َم َرضه َف َص َد ْد ُت ُه َعنْ ُه َخ ْوفـا مـ َ الف ْتنَـة

(« )1صح ح مسلم» ج  ،3ص  ،1227طبعة دار ىح اء الرتاث ،التعل قة رقم .2
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اإلس َالمَ ،ف َعل َم َما يف َن ْفيس وأ ْم َس َ
ىب ا ُ
هلل َّإع
ـك ،وأ َ
وا ْنت َشار أ ْمر ْ
إ ْم َضا َء َما َح َت َم.

()7

وقد ذكرنا تفصيل هيا السفر يف اجلزء السـابع مـ كتابنـا
حتدثنا أيضا يف بعـض المواضـع عـ
هيا «معرفة اإلمام»[ .]2و ّ
منع عمر رسول اهلل م الكتابة )3(.ولك ّ حديثنا كـان يف ّ
كـل
اخلاصــة ،وورد هنــا لمناســبة األمــر
موضــع حســب مناســبته
ّ
بالكتابة وحديث الثقلني .ليلك فمضـافا إىل ّ
أن مطالبـا بديعـة
مرت يف ّ
كل موضـع ،فهـيا الموضـع أيضـا قـد
وواضحة قد ّ
(« )1شرح هنج البالغة» ج  ،3ص  ،12سطر  27و ،27طبعة دار ىح اء الكتب العربّة الكربى .وذكر
العامة ،منها مثان ة ين ابن
ّ
العالمة البحراّنّ يف «غاية املرام» ص  292ىا   ،620سبعة يشر حديثاً ين طريق ّ
أيب احلديد يف «شرح هنج البالغة» ،وسبعة ين صاحب كتاب «سري الصحابة» ،كما ذكر حديثني ين طريق
اهلاليل ،واآلخر ين مؤلّف كتاب «الصراط املستق م».
مفصل ج ّداً ين كتاب ُسل م بن ق س
اخلاصة :أحدمهاّ :
ّ
ّ
نصاً يلى والية
النيب أراد أن يكتب ّ
وكلّها تدور حول ّ
جترؤ يمر بن اخلطّاب يلى رسول اهلل ،ىذ كان يعلم أ ّن ّ
يلي يل و السالم يف مرضو الذي مات ف و.
ّ
[ -]2راج كتاب معرفة اإلمام ،ج ،7ص .22
األول من كتابنا هذا «معرفة اإلمام» الدرس  91ىا   93من اجلزء الساب منو.
( )3كما يف الدرس  ،12اجلزء ّ
والدرس  110ىا   112من اجلزء الثامن منو.
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يد أ ّنه ليس فيه تكرار أبدا ،بـل ّ
إن المطالـب
فصلنا فيه إمجاعَ ،ب َ
ّ
فيه جديدة أيضا.
[مالحظة :انتخب هيا البحث م كتاب معرفة اإلمام يف  ،73تـأليف
الطهـراين
احلسـيني
ممـد احلسـني
ّ
المرحوم العالمة آية اهلل احلـايف السـ ّيد ّ
ّ
تم توثيقه ومقارنته مع المصـدر الفـارم مـ قبـل
رضوان اهلل عليه ،وقد ّ

اهليئة العلمية يف جلنة الْتمجة والتحقيـق ،وجتـدر اإلشـارة إىل ّ
أن العبـارات
واهلوامش التي وقعت بني معقوفتني هي م اهليئة العلمية ]
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