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 عن إحدى عشر محاولة اغتيال تعرض لها النبى ( ص ) في حي��اته من��ذ أن ك��ان طفل وم��رورا بمرحل��ة النب��وةتحدثنا في الحلقة الولي
 هـ ..8وحتى موقعة حنين في عام 

 ع��ن المحاول��ة الثاني��ة عش��رة م��ن مح��اولت الغتي��ال ، ولحظن��ا أن أغل��ب وثائقه��ا ك��انت ض��حية م��ن ض��حاياف,,ي الحلق,,ة الثاني,,ة تح,,دثنا
المذبحة التي تعرض لها الحديث النب�وي عل��ي أي��دي الس�لطة الحاكم��ة ، ورغ��م ذل�ك بقي�ت بقاي�ا هن�اك وهن��اك ف��ي المص�ادر الس�نية تش�ير

للمبصرين والباحثين إلى ما حدث .. 

 عن المحاولة الثانية عشرة من محاولت اغتيال النبي ( ص ) ، وختمنا الحلقة بتلك المحاولة ..في الحلقة الثالثة تحدثنا

ع��ن أه�م مح��اولت الغتي�ال ال��تي تع�رض له�ا الن��بى ( ص ) ، تل�ك المحاول�ة ال��تي ل�م تن�ل حقه��ا م��نفي الحلقة الرابعة الي,,وم س,,نتحدث 
الباحثين ، إما إجبارا من السلطة الحاكمة أو رهبة مما قد يتعرض له الباحث .. 

المحاولة الثالثة عشر لغتيال النبى ( ص ) 

تشبه المحاول�ة الثالث�ة عش�رة المح�اولتين الس�ابقتين م��ن حي�ث أن المش�تركين فيه�ا ك�انوا م�ن المس��لمين ، لكنه�ا تختل�ف عنهم��ا ف�ي طبيع�ة
جنودها ..

سنعود قليل إلى الوراء شهرين ونصف من وفاة النبى ( ص ) لنعرف السباب التي أدت إلى وف��اة الن��بى ، فم��ا ج�رى م��ن أح��داث خلل
تلك الفترة ربما يساعدنا لمعرفة أسباب الوفاة ..

كان لحديث المنزلة الذي قاله النبى ( ص ) لعل�ى ب�ن أب��ى ط�الب أم�ام كب�ار أص�حاب الرس�ول عن�دما لح�ق ب�ه ب�الجرف ( عل��ى مش�ارف
 هـ تأثيرا كبيرا ، وربما كان السبب الرئيسي في محاولة الغتيال السابقة ، هذا ما تذكره بع��ض المص��ادر9المدينة ) في رجب من عام 

السنية وتؤكده المصادر الشيعية ، وقد ذكرنا بالحلقة الماضية ما يكفى من المصادر لترجيح تلك النتيجة..

ما جرى في غدير خم حيث حديث الولية يعد أكبر كثيرا من حديث المنزلة الذي جرى بالجرف ، ونذكر ذلك في النقاط التالية :
- كان حديث الولية بغدير خم كانت تكليفا رسميا بنص واضح ، بينما حديث المنزلة في الجرف فرضه بكاء على ..1
- خصص النبى ( ص ) في غدير خم وقتا طويل لمبايعة المسلمين لعلي ، بينما قال النبى ( ص ) حديث  ..2
- شهود العيان بغدير خم كانوا مائة ألف على القل ، بينما بالجرف كانوا من شهد فقط حديث المنزلة.. 3
- أخبر النبى المسلمين في غدير خم أن أجله قادم عن قريب ، ولم يفعل ذلك في الجرف في حديث المنزلة  ..4

قبل ما يقرب من أسبوعين من وفاة النبى ( ص ) أمر النبي بإخراج جيش أسامة بن زيد لملقاة الروم ، وأمر جميع أصحابه بالنضمام
إلى الجيش ، كما ذكرنا أن أبا بكر وعمر قد مارسا على أسامة ضغوطا كي يبقي الجيش بالجرف ..

 ) أن ع�دد الطلق�اء ف�ي جي�ش أس�امة ك�انوا س�بع116 ص 8 هـ - ف�ي فت�ح الب�اري ( ج 852- ت�وفى ف��ي ع�ام قال اب,,ن حج,ر العس,,قلني
مائة ، ثم ترك كثير منهم معسكر الجرف في يوم الحد ( اليوم السابق على الوفاة ) وعادوا إلى المدينة ..



 هـ - ف��ي207 ت��وفى ف��ي ع��ام – ) ، والواق��دى 107 ص 3 ف��ي تاري��خ الم��م والمل��وك ( ج   هـ -310- ت��وفى ف��ي ع��ام  أم,,ا الط,,بري 
المغازى النبوية فقد قدرا عدد جيش أسامة بثلثة آلف من المهاجرين والنصار والطلقاء ..

مرض الموت يفرض على الرسول التجهيز للنتقال السلمي للسلطة قبل أسبوع من وفاته :
من الثابت أن النبي كان يعلم باقتراب أجله ، ففي خطبة الغدير ألمح بذلك في الحديث الذي أورده مسلم في صحيحه وأحمد ف��ي مس��نده "
أه��لإني أوشك أن أددعى فأجيب " ، كما أنه أعطى المسلمين في الغدير الرش��اد العظ��م " وإن��ي ت��ارك فيك��م الثقلي��ن كت��اب ا وع��ترتى 

" ..أذكركم ا في أهل بيتي بيتي " ، وأوصاهم بما يشبه وصية الوداع في حديث مسلم حين قال ثلثا " 

ف�أمر بتجهي�ز جي�ش لملق�اة ال�روم المعس�كرين ش�مال جزي�رة، تظهر على النبي قبل عشرة أيام تقريبا م��ن وف�اته بدأت علمات المرض 
 عام��ا وه��و أس��امة ب��ن زي��د ، كم��ا أم��ر جمي��ع الص��حابة بالنض��مام إل��ى جي��ش18الع��رب ، وض��ع الن��بي عل��ى رأس الجي��ش ش��ابا عم��ره 

ن ب�الجيش - خ�بر أسامة ، لكنه أبقى على علي بن أبى طالب وحده بالمدينة ، تلقى أبو بكر بن أبى قحافة وعم��ر ب��ن الخط�اب – الملتحقين��
تعيين أسامة بالقيادة بشيء من الغضب ، لكن المؤكد أن إبقاء علي بالمدينة دون بقية الصحابة قد أعطى ش��عورا لهم��ا بق��رب ت��ولى عل��ي
لمارة المسلمين ، خاصة وأن يوم الغدير وخطبته المشهورة كان منذ أقل م��ن ثلث�ة أش��هر فق�ط ، وق�د ذكرن�ا ف��ي مقدم��ة الفص�ل م��ا ق�اله

عمر لعلي حينها .. 

 هن�ا ت�برزبالخروج من المدينة والتحرك بسرعة نحو الروم ،( ص )  الجيش في يوم الثنين السابق للثنين الذي توفى فيه يأمر النبي
خطوتان إستراتيجيتان فعلهما النبي :

- كان وضع أسامة بن زيد في هذا العمر المبكر على قيادة الجيش عبارة عن رسالة واضحة لكبار الصحابة ، مفادها أن مس�ألة العم�ر1
في القيادة ل تحتل مكانا في عقل النبي ، وربما كان يخص النبي بقراره هذا أبا بكر وعمر تحديدا .. 

) بغ��رض تحقي��ق النتق��ال الس��لمي - كان إبقاء علي وحده بالمدينة ، رغم أنه أكبر مقاتلي العرب ( النص النبوي قال أنه فارس العرب2
 منغصات ممن ينتظرون الفرصة لقتناصها ، وفى مقدمتهم كان أبو بكر بن أبى قحافة وعمر بن الخطاب..دون وليةلل

 كانا في حالة تذمر من إخراجهما كجن��ود ف��ي الجي��ش ، وكان��ا،أمر أبو بكر وعمر الجيش بالتوقف على مشارف المدينة وعدم مغادرتها 
في حالة تذمر أكثر من تواجد علي بن أبى طالب وحده بالمدينة ، ولبد أن الرسالة قد وص��لت بكام��ل وض��وحها إليهم��ا م��ن خلل ه�اتين

الخطوتين السابق ذكرهما .. 

من خلل ابنتيهما عائشة وحفصة ، هما ل يري��دان( ص ) من الطبيعي بعد أن تسببا في توقف الجيش أن يتابعا الخبار في غرفة النبي 
ترك المدينة وحدها – حيث مركز المارة - لعلي بن أبى طالب ، وقد كانت العلق��ة بينهم��ا " س��منا عل��ى عس��ل " كم��ا نق��ول ف��ي العامي��ة

المصرية ، وذلك بغرض إيجاد توازن للعلقة التي تربط النبي ( ص ) بعلي .. 

يشتد المرض على النبي في يوم الربعاء فيستأذن نساءه في النتقال إلى بيت أم المؤمنين عائشة الملصق للمسجد النبوي ، يدخل النبي
 عمه العباس وعلي بن أبى طالب ، يحضر بعد لحظات أبو بك�ر وعم��ر ، وه��و م��ا ي��دل عل��ى متابعتهم��اينبيت عائشة محمول على كتفين

 عائشة وحفصة .. ابنتيهمالما يجرى داخل البيت النبوي من خلل 
لحضورهما ويدرك أن الجيش لم يخرج من المدينة فيطالبهما بالعودة فورا ويوصيهما بالسرعة عند التحرك ح��تى( ص ) يغضب النبي 

يحقق الجيش المفاجأة عند ملقاة الروم .. 
في��ذهب أب��و بك��ر عم��ر إل��ى بي��ت الن��بي ، وتح��دث حادث��ة " خمي��س م ) 632 ي��ونيه 4هـ ( 11 ربي��ع الول ع��ام 8ي��أتي ص��باح الخمي��س 

الرزية " كما سماها عبد ا بن عباس ، والتي كانت أول خطوة هامة في تغيير مسار تاريخ المسلمين إلى النقسام والتشرذم  ..

، وما أدراك ما الرزية !الخميس رزية 
م��ن خلل بق��اء أب��ى بك��ر وعم��ر بالمدين��ة ، وم��ن خلل دورهم��ا ف��ي توقي��ف الجي��ش أن الم��ور لب��د م��ن توض��يحها( ص ) أدرك الن��بي 

يأمر بكتف ودواة ( أي ورقة وقلم بالمعنى الح�ديث للجمل��ة ) لكتاب�ة في غرفة مرضه النبي وتوثيقها بصورة تضع المور في نصابها ..
وصيته ويعد الحاضرين بالقول " حتى ل تضلوا بعدى أبدا " ..

 
بالمدينة ،ابن أبى طالب يدرك عمر ما يود النبي كتابته وهو ما كان السبب في إخراجهما وتولية أسامة بقيادة الجيش والبقاء على علي 



ف " عمر يرفع صوته ويدعو الحاضرين إلى عدم تنفيذ المر النبوي ، ثم يقول كلمته الكارثية : " إنه يهج��ر " ، وه��ى تعن��ى " إن��ه يخ��رف
بالمعنى العامي المصري ، ويردفها بكلمة أكثر خطورة بأن المسلمين ليسوا في حاجة إل��ى وص��ية نبوي�ة ، فيق��ول " حس�بنا كت��اب ا " ،

كل الحاضرين بالخروج من غرفته ويقول " ل ينبغي عندي التنازع " ..( ص ) هنا يأمر النبي 

كن يراقبن ما يج��رى م��ن وراء س��تار( ص )  ) أن زوجات النبي 244 / 2 هـ - بالطبقات الكبرى ( 230– توفى في يقول ابن سعد 
فقال أم المؤمنين زينب ما يلي: 

 "..أل تسمعون النبي يعهد إليكم ؟ فلغطوا ، فقال: قوموا! فلما قبض النبي مكانه" 

غض��ب أش�د الغض��ب م��ن كلم��ة عم�ر ب��ن الخط��اب " إن��ه يهج�ر " ، فيق�ول ف�ي نف��س( ص ) ما يؤك��د عل��ى أن الرس��ول يضيف ابن سعد 
 ) أن عبد ا بن عباس الذي كان حاضر قال ما يلي : 242 / 2المصدر السابق ( 

 ! " .. ، قال: أو بعد ماذا طلبت قال بعض من كان عنده : إن نبي ا ليهجر ، قال : فقيل له : أل نأتيك بما" 

 في أكثر من حديث فيما يلي :هاولهمية تلك الكارثة الكبرى ، فإننا نورد
 ) عن ابن عباس أنه قال:111 هـ - في صحيحه ( باب كتابة العلم رقم الحديث 256-  توفى في  البخاري ذكر* 
، ق�ال  عم�ر   : " إن الن�بي  غلب�ه   الوج�ع وعن�دنا كت�اب ا لك�م كتاب�ا ل تض�لوا بع�ده " لما اشتد بالنبي  وجعه قال : "   ائتوني بكتاب أكتب "

زي��ة  قال النبي : " قوموا عني ول ينبغي عندي التنازع " ،  فخرج   ابن عب��اس    يق��ول   إن فاختلفوا وكثر   اللغط  ، " ، حسبنا زي��ة  ك��ل  الرف  الرف
.. "  ما حال بين رسول ا وبين كتابه 

 بن عباس رواية أكثر شرحا ، كما يلي :ا) عن 2932أيضا ( كتاب الجزية رقم الحديث  البخاري ويذكر* 
ي�وم الخمي�س ، ق�ال اش�تد برس��ول ا   وجع�ه ، الخميس وما يوم الخميس ، ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، قلت ي�ا   اب��ن عب�اس   م��ا يوم "
ر  ،فق��الوا م�ا ل�ه ن�بي تن�ازع ،  ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا ل تضلوا بعده أب�دا فتن�ازعوا ول ينبغ�ي عن�د فقال جر�  :فق�ال!    اس�تفهموه؟!    أهر

المشركين م��ن   جزي�رة الع�رب   ، وأجي�زوا   الوف��د بنح��و م�ا كن��ت ذروني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه ، فأمرهم بثلث قال أخرجوا
 هذا من قول   سليمان " ..   ، والثالثة خير إما أن سكت عنها وإما أن قالها فنسيتها ،  قال   سفيان:  أجيزهم

  –) ما يلي :3089 هـ -  في صحيحه ( كتاب الوصية رقم الحديث 261- توفى في عام  مسلم قال* 
الخمي�س ، ق�ال اش�تد يوم الخميس ، ثم بك��ى ح�تى ب�لف دمع��ه الحص��ى ، فقل�ت ي��ا    اب��ن عب��اس  وم�ا ي��وم قال   ابن عباس  يوم الخميس وما "

ر ،   اس�تفهموه فتنازعوا وما ينبغي أكتب لكم كتابا ل تضلوا بعدي ، برسول ا وجعه ، فقال   ائتوني جر عند نبي تنازع ، وقالوا ما شأنه   أهر
 الوف�د بنح��و م��ا كن��ت أجيزه�م ، ق��ال أنا فيه خير ، أوصيكم بثلث أخرجوا المشركين من   جزي��رة الع��رب ،  وأجي��زوا ، قال دعوني فالذي

.. "وسكت عن الثالثة أو قالها فأنسيتها 

 : ) عن ابن عباس ما يلي1834 هـ - في مسنده ( مسند بني هاشم – رقم الحديث 241– توفى في * ذكر أحمد 
ي�وم الخمي�س ق�ال : اش��تد حتى بلف دمعه ،  وقال   مرة دموعه   الحصى ، قلنا يا  أبا العباس  : وم��ا يوم الخميس وما يوم الخميس ، ثم بكى "

 ؟ ، قال ، فقالوا ما شأنه ،   أهجر تنازع  ائتوني أكتب لكم كتابا ل تضلوا بعده أبدا ، فتنازعوا ول ينبغي عند نبي برسول ا   وجعه فقال :
بثلث  وقال   س��فيان   م��رة ، فذهبوا يعيدون عليه ، فقال : دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه ، وأمر  استفهموه ، هذى  سفيان   يعني

 جزي�رة الع�رب  ، وأجي�زوا  الوف�د بنح��و م�ا كن�ت  أجيزه�م ، وس�كت   س�عيد  ع�ن الثالث�ة فل أدري أوصى بثلث   قال أخرجوا المشركين من
 مرة   وإما أن يكون تركها أو نسيها " .. أسكت عنها عمدا وقال مرة أو نسيها  وقال  سفيان

النبي ( ص ) يلعن من يتخلف عن جيش أسامة :
ن المتخلفي��ن ع��نع�� ) ما يؤكد أن الن��بى ( ص ) ق��د ل52 ص 6في شرح نهج البلغة ( ج  هـ -656 توفى في عام  – ابن أبى حديدذكر

 :يليما عبد ا بن عبد الرحمن  فينقل عنجيش أسامة ، 
مرضه يثقل ويخف ، ويؤكد القول في تنفيذ ذلك البعث ، ح��تى ق��ال  في( ص )فتثاقل أسامة وتثاقل الجيش بتثاقله ، وجعل رسول ا " 

اخرج وسر على برك��ة ا ، فق��ال : ي��ا رس��ول ا ، :  أن أمكث أياما حتى يشفيك ا تعالى ! فقاللي ! أتأذن وأمي أنت بأبي : له أسامة
 أك��ره أنإن��يرس�ول ا   قرحة منك ، فقال : سر على النصر والعافية ، فقال : ياقلبيالحال خرجت وفى  إن أنا خرجت وأنت على هذه

أف��اق رس��ول ا  ، وق��ام أس��امة فتجه��ز للخ��روج ، فلم��ا( ص )أغمى على رسول ا   لما أمرتك به ، ثمأنفذل عنك الركبان ، فقال : أأس



فخ��رج يتجهزون ، فجعل يقول : أنفذوا بعث أسامة ، لعن ا من تخلف عنه وك��رر ذل��ك ،  سأل عن أسامة والبعث ، فأخبر أنهم( ص )
 أس��يدالنص��ارومعه أبو بك�ر وعم��ر وأك��ثر المه��اجرين ، وم��ن  أسامة واللواء على رأسه والصحابة بين يديه حتى إذا كان بالجرف نزل

يم��وت ، فق��ام م��ن ف��وره ، ف��دخل سعد وغيرهم من الوجوه ، فجاءه رسول أم أيمن يقول له : ادخ��ل ف��إن رس��ول ا بن حضير وبشير بن
 " ..رسول ا ، ورسول ا قد مات في تلك الساعة المدينة واللواء معه ، فجاء به حتى ركزه بباب

( ملحظة : نحن هنا ل نلوم أو ننتقد تصرف الطلقاء على تركهم معسكر الجرف يوم الحد ، فعمر وأب�و بك��ر وم��ن معهم��ا ترك��ا المعس��كر قب��ل الطلق��اء ف��ي ي��وم
 في غرفة المرض ال�تي به��ا الن��بى ( ص )  وس��ب الن��بى ( ص ) وجه��ا ل��وجه ووص��فه– يوم رزية الخميس –الربعاء الذي قبله ، وتواجد عمر في اليوم التالي 

بالخرف ودعي المتواجدين على مخالفة أمره بكتابة وصيته لما شعر أن فيها تولية علي على المسلمين ) ..

 ) عن عبد ا ابن عباس عن أم المؤمنين عائشة أنها24 ص 7 ) ، ومسلم في صحيحه ( ج 17 ص 7 في صحيحه ( ج ذكر البخارى
قالت ما يلي :

ل" لددناه في مرضه ، فجعل يشير إلينا أن ل تلدوني ، فقلن��ا كراهي��ة المري��ض لل��دواء ، فلم��ا أف�اق ق��ال : " أل��م أنهك��م أن تل��دوني ؟! " ، 
" .. إل العباس فإنه لم يشهدكم، ، وأنا أنظر  يبقى أحد في البيت إل لد

 ) عن ابن عباس أنه قال ما يلي :42 / 40 ص 8 في نفس المصدر ( ج ويضيف البخارى
" وفيه أنه أحس باللد ، فنهاهم ، ولكنهم لم يمتنعوا فعاقبهم ، قالت عائشة : لددنا رسول ا ف��ي مرض��ه ، وجع��ل يش��ير إلين��ا ل تل��دونى ،

قال : فقلنا : كراهية المريض للدواء ، فلما أفاق قال : ألم أنهكم أن تلدوني ؟! " ..

 ) أن النبى ( ص ) حين أفاق من الغم��اء وع��رف438 ص 2 هـ - في تاريخ المم والملوك ( ج 310 توفي في عام – يقول الطبري
أنهم أعطوه داء  قال ما يلي :

 " ..ل يبقى أحد منكم إل لد غير العباس فإنه لم يشهدكم" 

 ) عن عبد ا بن عباس أن النبي ( ص ) أنه قال ما يلي :202 ص 4 هـ - في المستدرك ( ج 405 توفي في – يقول الحاكم
" والذي نفسي بيده ل يبقى في البيت أحد إل لدف إل عمى ، قال : فرأيتهم يلدونهم رجل رجل ، قالت عائش��ة رض��ي ا عنه��ا : وم��ن ف�ي

البيت يومئذ فيذكر فضلهم ، فلد الرجال أجمعون ، وبلغ اللدود أزواج النبى فلددن إمرأة إمرأة ! " 
قال الحاكم صحيح السناد ولم يخرجاه .. 

 ) ع��ن أم الم�ؤمنين عائش�ة أنه�ا ق�الت م�ا198 ص 14 هـ - في شرح ص�حيح مس�لم ( ج 676 توفي في – قال يحي بن شرف النووي
يلي :

" لددنا رسول ا في مرضه ، فأشار أن ل تلدونى " ... 

 ) ما يلي :66 ص 1 هـ - في الطب النبوي ( ج 751 توفي في عام – قال ابن القيم الجوزى
له��م بع�د س��قيه إي��اهم ذل��ك ال��دواء أن�ه ق�ال روي م��ن ف��ي ال�دار ب��أن ل يل��دوه ول يجرع�وه أي دواء مهم��ا ك��ان ، إذ قد أمر كان الرسول" 

 ...فلدوه وهو مغمور ( أي في حالة إغماء ) "..تلدوني المزعوم: ألم أنهكم أن ل

) عن الشعبي أنه قال ما يلي :60 ص 3 في المستدرك ( ج قال الحاكم
وقتل علي بن، وقتل عثمان بن عفان صبرا ، بن الخطاب صبرا  وقتل عمر، وسم أبو بكر الصديق  ) ، ص وا لقد سم رسول ا (" 

" ..وقتل الحسين ، علي  وسم الحسن بن، أبي طالب صبرا 

 ) ما يلي :449 ص 4 هـ - في السيرة النبوية ( ج 774 توفي في عام – قال ابن كثير
أحب إل��ي : لئن أحلف تسعا أن رسول ا قتل قتل قال الحوص عن عبد ا بن مسعود إذ أبىعن العمش عن عبد ا بن نمرة عن " 

 " ..شهيدا ، وذلك لن ا اتخذه نبيا واتخذه من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل

 ) بأن أم المؤمنين عائشة اتهمت العباس عم الرسول بأنه هو من قام بإعطائه الدواء ،446 ص 4 في السيرة النبوية ( ج ذكر ابن كثير



وهذا ل يتناسب مع أحاديث القوم المروية في كتبهم ، لعدة أسباب كما يلي : 
- العباس لم يكن متواجدا عند إعطاء النبى للدواء..1
- النبى ( ص ) كان يعلم بغدرهن ، ولهذا حذرهن بعدم إعطائه ما يدخل الفم لو دخل في غيبوبة ..2
- عندما علم النبى ( ص ) بعد أن أفاق من الغيبوبة بما فعلوه أمر الجميع بشرب نفس الدواء إل العباس ..3
ذكرت أم المؤمنين عائشة في رواية أن النبي ( ص ) قد مات من آثار السم الذي تن�اوله ف��ي خي�بر ، وه�ذه حج��ة تنفيه��ا الطبيع�ة لن- 4

 هـ ، والرواية بمثابة دفع التهمة بأسلوب يثبتها وليس العكس ..7خيبر كانت في بداية عام 

توقيت السم :
سنحاول في هذه الفقرة ومن خلل النصوص المت�وافرة ف��ي كت�ب أه�ل الس�نة أن نح�دد الف��ترة ال�تي تن�اول في�ه رس�ول ا ( ص ) الس�م ،

فربما نتمكن من تحديد المشاركين في هذه المؤامرة :

 ) عن التعبئة لجيش أسامة ما يلي :126 ص 1 هـ في المغازى النبوية ( ج207 توفي في عام – يقول الواقدى
، ص��فر ) 28 ( أي ي��وم الثني��ن أس��امة ب��ن زي�د ف��ي تاري��خ ثلث بقي��ن م��ن ص��فر قد أمر بالحملة إلى الشام بقيادة) ن رسول ا (صإ" 

 " ..ربيع الول وتوفي يوم الثنين لثنتي عشرة خلت من

 ) ما يلي :249 ص 2 هـ - في الطبقات الكبرى ( ج 230 توفي في عام – ذكر ابن سعد
: فلم��ا ك��ان ي�وم الربع��اء ب��دأ برس�ول ا البلق��اء ، وق�ال  بفلس�طين ) ناحي��ةةإن سرية أسامة بن زيد بن حارث�ة إل��ى أه�ل أبن��ي ( منطق��" 

، ، فقات�ل م��ن كف�ر ب�ال ، ف�ي س�بيل ا بس�م ا : اغ�ز ، ث�م ق�ال ، فلما أصبح يوم الخميس عق�د لس�امة ل�واءا بي�ده المرض فحم وصدع
بك�ر وعم�ر ب�ن ، فيه�م أب�و أح�د م��ن وج�وه المه��اجرين الولي��ن والنص�ار إل انت�دب ف��ي تل��ك الغ�زوة ، فل�م يب�ق فخرج وعسكر بالجرف

: يس�تعمل ه�ذا الغلم عل��ى المه��اجرين ، فتكل��م ق�وم وق��الوا وغي��ره الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وق�اص وس��عيد ب�ن زي�د
: أما بع��د ، ثم قال فصعد المنبر فحمد ا وأثنى عليه ، ، فخرج وقد عصب على رأسه عصابة رسول ا غضبا شديدا الولين. فغضب
، وأي��م ا إم�ارة أبي�ه م��ن قبل�ه ، لقد طعنت�م ف��ي ، ولئن طعنتم في إمارة أسامة بلغتني عن بعضكم في إمارة أسامة ، فما مقالة أيها الناس

 " ..لخليقا للمارة ، وإن ابنه من بعده إنه كان للمارة لخليق

 ) شهادة إحدى الحاضرات ف��ي بي�ت الن��بى ( ص ) تص�ف فيه��ا درج��ة الحم��ى ال��تي236 ص 2 في نفس المصدر ( ج يضيف ابن سعد
كان عليها ، فتقول ما يلي :

 " ..مثل هذه الحمى التي عليك على أحد : ما وجدت كانت أم البشر بن البراء قد قالت للرسول" 

وعلي��ه قطيف��ة وض��ع ي��ده علي��ه ) أن أبا سعيد الخدرى لم��ا دخ��ل عل��ى الن��بى ( ص ) 208 ص 2 في نفس المصدر ( ج ويقول ابن سعد
؟ : ما أشد حماك ، فقال حرارتها فوق القطيفة فوجد

ويعنى ما سبق ذكره من مصادر أن العصيان الذي أحدثه كبار أصحاب رسول ا في إجب,,ار أس,,امة بع,,دم التح,,رك والبق,,اء ف,ي الج,,رف
قد استمر لسبوعين وكان مخططا له بدقة لوقت معلوم ..

مؤامرة  صحيفة الكعبة تفسر ما حدث في محاولة الغتيال الخيرة !
م بن قيس في كتابه المعروف " السقيفة " قص�ة ذكره��ا الم��ام عل��ي عن��دما ه��اجموا بيت��ه تلق��ى الض��وء بوض��وح عل��ى المحاول��ة لين روى سد
الخيرة التي تعرض لها النبي ( ص ) ، فالرواية تكشف ما ك��ان مخ�بئا ف�ي ص�دور الح�زب القرش��ي ف�ي حي�اة الن��بي ، وم��ا كن��وا ين��وون

 : 147عمله في حالة موته ، لنرى الرواية في الكتاب المذكور ص 

وأجفاهما ، فقال أبو بكر: من نرسل إليه ؟ الرجلين وأرفقهما وأدهاهما وأبعدهما غورا  ، والخر أفظهما وأغلظهما وكان أبو بكر أرق" 
أعوان�ا  وانطل�ق رجل فظ غليظ جاف من الطلقاء أحد بني ع�دي ب�ن كع��ب ! فأرس�له إلي�ه وأرس�ل مع�ه فقال عمر: نرسل إليه قنفذا  ، وهو

: ل��م أبي بكر وعم��ر وهم��ا جالس��ان ف��ي المس��جد والن�اس حولهم��ا ، فق��الوا فاستأذن على علي فأبى أن يأذن لهم ! فرجع أصحاب قنفذ إلى
ج عليك��م أن فقال عمر: إذهبوا ، فإن أذن لكم وإل فادخلوا عليه بغير إذن ! فانطلقوا. يؤذن لنا فاستأذنوا فقالت فاطمة عليها السلم : أح��رج

نا أن تدخلوا على بيتي جن ندخل بيتها بغير إذن ! فغضب عمر وق��ال: بغير إذن ! فرجعوا وثبت قنفذ فقالوا: إن فاطمة قالت كذا وكذا فتحرج



وفاطمة وابنيهما ! ث��م حوله أن يحملوا الحطب فحملوا الحطب وحمل معهم عمر ، فجعلوه حول منزل علي ما لنا وللنساء ! ثم أمر أناسا 
ولتبايعن خليفة رسول ا وإل أض��رمت علي��ك بيت��ك الن��ار ! فق��الت فاطم��ة: ي��ا  عمر حتى أسمع عليا  وفاطمة: وا لتخرجن يا علينادي

عم��ر أم��ا تتق��ي ا ت��دخل عل��يج بي��تي ! ف��أبى أن ينص�رف ، : إفتحي الباب وإل أحرقنا عليكم بيتك��م ! فق��الت: ي��ا ؟ فقال عمر ، ما لنا ولك
ا ! فرفع عمر السيف وهو في غمده فأضرمها في الباب ، ثم دفعه فدخل فاستقبلته فاطمة وصاحت: يا أبتاه يا رسول ودعا عمر بالنار

ف��وثب عل��ي  ! السوط فضرب به ذراعها فنادت: يا رسول ا ، ل��بئس م��ا خلف�ك أب��و بك�ر وعم��ر فوجأ به جنبها فصرخت: يا أبتاه ! فرفع
ق��ول رس��ول ا ص��لى ا علي�ه وآل��ه وس�لم وم��ا أوص��اه ب�ه ، فق�ال: ، ف�ذكر فأخذ بتلبيبه ثم نتره فصرعه ووج��أ أنف��ه ورقبت�ه وه�م بقتل�ه

م  فأرس�ل عم�ر،ا لعلم�ت إن�ك ل ت�دخل بي�تي  محمدا  بالنبوة يا ب�ن ص�هاك ل�ول كت�اب م�ن ا س�بق وعه�د  عه�ده إل�يج رس�ول والذي كرج
إلي��ه بس��يفه ، لم��ا ق�د الدار وثار علي إلى سيفه ، فرجع قنفذ إلى أبي بكر وهو يتخوف أن يخ�رج عل��ي يستغيث ، فأقبل الناس حتى دخلوا

وإل فاقتحم عليه بيته ف�إن امتن�ع فاض�رم عليه��م بيته��م الن��ار ! ف�انطلق قنف�ذ : إرجع فإن خرج عرف من بأسه وشدته ، فقال أبو بكر لقنفذ
ك��ثيرون ، فتن��اول بعض��هم س�يوفهم فك��اثروه وض��بطوه ، فاقتحم هو وأصحابه بغير إذن ، وثار علي إلى سيفه فسبقوه إلي��ه وك��اثروه وه��م

حي��ن م��اتت وإن ف��ي عض��دها بينهم وبينه فاطمة عليها السلم عند باب البيت فضربها قنفذ بالس��وط ! فم��اتت فألقوا في عنقه حبل  وحالت
ل  حتى انتهير به إل��ى أب�ي بك�ر ، وعم��ر ق�ائم بالس�يف عل��ى رأس�ه ، وخال�د ب�ن كمثل الدملج من ضربته ، ثم انطلقوا بعلي يدعتل تن الولي�د عر

ب�ن ش�عبة وأس�يد ب�ن حض�ير وبش�ير ب�ن س�عيد وس�ائر الن�اس ، وأبو عبيدة بن الجراح وسالم مولى أب�ي حذيف�ة ومع�اذ ب�ن جب�ل والمغي�رة
 !عليه������������������������������������������م الس������������������������������������������لح جل������������������������������������������وس  ح������������������������������������������ول أب������������������������������������������ي بك������������������������������������������ر

خلوا على فاطمة بغير إذن: قال قلت لسلمان أبت��اه ، وارس��ول ا ، ي�ا أبت��اه فل�بئس م�ا ؟ قال: إي وا ، وما عليها من خمار فن�ادت: وا أدر
تصلوا إليج هذا أبدا  . أما بعلي إلى أبي بكر وهو يقول: أما وا لو وقع سيفي في يدي لعلمتم أنكم لن خلفك أبو بكر وعمر... قال فانتهوا

.. ث�م خ�ذلوني استمكنت من الربعين رجل  لفرق�ت جم�اعتكم ، ولك��ن لع��ن ا أقوام�ا  ب�ايعوني وا ما ألوم نفسي في جهادكم ، ولو كنت
ا ! بأي ح��ق وب��أي منزل��ة دع��وت : يا أبا بكر ما أسرع ما توثبتم على رسول : خلوا سبيله ! فقال علي بكر صاح ولما أن بصر به أبو

؟!ا وأم��������������������ر رس��������������������ول ا الن��������������������اس إل��������������������ى بيعت��������������������ك؟ أل��������������������م تب��������������������ايعني ب��������������������المس ب��������������������أمر
عمر: إن ح��الت بين��ك وبين�ه فاطم��ة ا ضرب فاطمة عليها السلم بالسوط حين حالت بينه وبين زوجها ، وأرسل إليه وقد كان قنفذ لعنه

ت��زل ص��احبة ف��راش عضادة باب بيتها ودفعها فكسر ضلعها من جنبها فألقت جنينا  م��ن بطنه��ا ! فل��م فاضربها ، فألجأها قنفذ لعنه ا إلى
ة..ح���������������������������������تى م���������������������������������اتت ص����������������������������������لى ا عليه���������������������������������ا م����������������������������������ن ذل����������������������������������ك ش���������������������������������هيد

فإن لم أفع��ل فم��ا أنت��م ص��انعون؟ ق��الوا:: إلى أبي بكر انتهره عمر وقال له: بايع ودع عنك هذه الباطيل ، فقال له : ولما انتهى بعلي قال
رس�ول ا فم�ا نق�ر به�ذا ! ق�ال:  فقال أبو بك�ر: أم�ا عب�د ا فنع�م ، وأم�ا أخ�و،تقتلون عبد ا وأخر رسوله  نقتلك ذل وصغارا  ! فقال: إذا 

معش�ر : ي�ا  ث�م أقب�ل عليه�م عل��ي علي�ه الس�لم فق�الننعم! فأعاد ذلك عليهم ثلث م�رات : أتجحدون أن رسول ا آخى بيني وبينه؟! قال
؟ فل��م ي�دع ، وف��ي غ��زوة تب��وك ك��ذا وك��ذا يوم غدير خ��م ك��ذا وك��ذا ، أنشدكم ا أسمعتم رسول ا يقول المسلمين والمهاجرين والنصار

                                                ! : الله�������م نع�������م  ق�������الوا،رس�������ول ا علني�������ة للعام�������ة إل ذكره�������م إي�������اه  ش�������يئا  ق�������اله في�������ه
وعرفن��اه ووعت��ه قلوبن��ا ، ولك��ن ق�د ينصره الناس وأن يمنعوه ، بادرهم فقال له: كل ما قلت حق قد سمعناه بآذاننا فلما تخوف أبو بكر أن

ليجم��ع لن��ا أه��ل ال��بيت بيت اصطفانا ا وأكرمنا واختار لنا الخرة على الدنيا ، وإن ا لم يكن سمعتد رسول ا يقول بعد هذا: إنا أهل
النب������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������وة والخلف������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ة !

ا ش�������������������هد ه�������������������ذا مع�������������������ك ؟!  ه�������������������ل أح�������������������د م�������������������ن أص�������������������حاب رس�������������������ول: فق,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ال عل,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ي
 ص�������������������دق خليف�������������������ة رس�������������������ول ا ، ق�������������������د س�������������������معته من�������������������ه كم�������������������ا ق�������������������ال: فق,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ال عم,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ر

م�������ن رس�������ول ا !  ص�������دق ، ق�������د س�������معنا ذل�������كوق,,,,,,,ال أب,,,,,,,و عبي,,,,,,,دة وس,,,,,,,الم م,,,,,,,ولى أب,,,,,,,ي حذيف,,,,,,,ة ومع,,,,,,,اذ ب,,,,,,,ن جب,,,,,,,ل:
نج هذا المر عنا أه��ل  لقد وفيتم بصحيفتكم الملعونة التي تعاقدتمفقال لهم علي: ود زن ال��بيت ! عليها في الكعبة: إن قتل ا محمدا  أو مات لتر

زبير ، وأنت يا سلمان ، وأنت يا أبا ذر ، وأنت يا مقداد ، أسألكم بال  فما علمك بذلك ؟ ما أطلعناك عليها ؟ فقال: أنت يا: فقال أبو بكر
ح�تى ع��د ه�ؤلء الخمس�ة ق�د كتب�وا بينه��م كتاب�ا  وتعاه�دوا في�ه وبالسلم أما سمعتم رسول ا يق�ول ذل�ك وأنت�م تس��معون: إن فلن�ا  وفلن�ا 

عل�������������������������������ى م�������������������������������ا ص�������������������������������نعوا إن قتل�������������������������������ت أو م�������������������������������ت ؟! وتعاق�������������������������������دوا أيمان�������������������������������ا 
إن قتلت أو مت أن : إنهم قد تعاهدوا وتعاقدوا على ما صنعوا ، وكتبوا بينهم كتابا  يقول ذلك لك  اللهم نعم ، قد سمعنا رسول ا: فقالوا

وأم��ي ي�ا رس�ول ا ، فم�ا ت�أمرني إذا ك�ان ذل�ك أن أفع��ل؟ فق�ال ل�ك: إن  قل�ت: ب��أبي أن�ت،يتظاهروا عليك وأن يزووا عنك هذا ي�ا عل��ي 
فق�ال عل��ي: أم�ا وا ل�و أن أولئك الربعي�ن رجل   ،، وإن أن�ت ل�م تج�د أعوان�ا  فب�ايع واحق�ن دم��ك عليهم أعوانا  فجاهدهم ونابذهم وجدت

 وفيم�ا يك�ذب ق�ولكم عل��ى رس�ول ا،القيام�ة  لجاهدتكم في ا ، ولكن أما وا ل ينالها أحد من عقبكم��ا إل�ى ي�وم الذين بايعوني وفوا لي
ونر سددد حن ا آلر قوله تعالى: أرمن ير نر ين قردن آتر ل ه  فر نن فرضن مد اد م  اهد ا آتر لرى مر لنك��ا  عظيم��ا  ، النجاسر عر من مد اهد نر� ين آتر ةر ور مر�� النح كن تر�ابر ور يمر النك  اه  رر فالكت��اب النب�وة ، إ بن

                                                                                       ..والحكم��ة الس��نة ، والمل��ك الخلف��ة ، ونح��ن آل إبراهي��م



: ك��فج ي��ا مق��داد واذك��ر عه��د رس��ول . يا علي  بمر تأمرني؟ وا إن أمرتني لضربن بسيفي وإن أمرتني كففتد: فقام المقداد فقال فقال علي:
على عنقي ثم ضربت به والذي نفسي بيده ، لو أني أعلم أني أدفع ضيما  وأعز ل دينا  لوضعت سيفي:  فقمت وقلت،ا وما أوصاك به 

:وق�ام أب�و ذر فق�ال!  أمته وأبي ولده ! فأبشروا ب�البلء واقنط�وا م�ن الرخ�اء في قدما  قدما  ! أتثبون على أخي رسول ا ووصيه وخليفته
لر��ى أيتها المة المتحيرة بعد نبيه��ا المخذول�ة بعص�يانها ، إن ا يق�ول: إ نج انر عر رر من� آلر ع  ي�مر ور اه  رر آلر إ بن ندوح�ا  ور مر ور فرى آدر طر ينر  ار� اصن�� الرم  ،النعر�

يع  م  اد� سر� ض  ور عن� نن بر ا م �� هر ضد� عن يج�ة  بر رج ل ي�م  ذد ،م�ن إس�ماعيل   وآل محم��د الخلف م�ن ن��وح وآل إبراهي�م م��ن إبراهي�م والص�فوة والس�للة ،عر
وهم كالسماء المرفوعة والجبال المنصوبة والكعب��ة المس��تورة والعي��ن وعترة محمد أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملئكة ،

النبي��اء وس��يد ول�د آدم ، وعل��ي وص��ي الوص�ياء  محم��د خ�اتم ،والنجوم الهادية والشجرة المباركة ،أضاء نورها وبورك زيته��ا الصافية
وأول��ى الن��اس ب��المؤمنين المحجلين ، وهو الصديق الكبر والفاروق العظم ، ووصي محم��د ووارث علم��ه ، وإمام المتقين ، وقائد الغر

لرى، من أنفسهم  ب ي  أرون أدولدو كما قال ا: النج اتدهدمن ور هر هد أدمج اجد ور أرزن من ور ه  فدس  نن أرنن ن ينر م  م  ؤن تر��اب  ا ��  ب النمد ض  ف ��ي ك  لرى ب برعن هدمن أرون ضد عن ام  بر حر رن
موا،الر  فق��دج

روا من أخر ا واجعلوا الولية والوراثة لمن جعل من " ..  ا قدم ا وأخج

م بن قيس – راوي الواقعة - هو من الجيل الول من التابعين ، وكتابه " الس��قيفة " ه��و أول كت��اب ف��ي عص�ر م��ا قب��ل ملحظات : الملحظة الولى : أربع ( لين سد
 هـ ، واشترك مع المام علي ( ع ) في كل حروبه ( الجمل وصفين ونهروان ) ، وسجن في واقعة الط��ف ف��ي زم��ن يزي��د ، وه��رب2التدوين ، فقد ولد في عام 

 هـ..76من الحجاج إلى بلد فارس ومات بها في عام 
م بن قيس ليس شيعيا ، وأحد كبار الشيعة - الشيخ المفيد ف��ي تص��حيح اعتق��ادات الملحظة الثانية : لين ل يدعى أحد بأننا ننقل مسائل مفصلية من كتب الشيعة ، فسد
ل عل�ى149المامية ص   - يهاجمه ويق�ول عن��ه وع�ن كت��ابه م��ا يل�ي : " يج��ب للمت��دين أن يجتن��ب العم��ل بك�ل م��ا في��ه ، ول يج�وز العم��ل عل��ى أك��ثره ، ول يع�وف

جملته ، وليفزع إلى العلماء ليوقفوه على الصحيح منها والفاسد " .. ليس معنى هذا أن كل كتابه محرف ، ولكن روايت��ه ف��ي ه��ذه الفق��رة تفض��ح نواي��ا الق�وم ال��ذي
كانوا على جمرة كي يقفزوا إلى السلطة ، وربما تفسر كلم عبد ا بن مسعود بأنه ل يشك في موت النبي ( ص ) مقتول  ..

 اشترك الخمسة المذكورون في مؤامرة صحيفة الكعبة معا أيضا في الهجوم على بيت الزهراء فاطمة ( ع ) الملحظة الثالثة :
 والك�ثر عجب��ا أن يتك�رر ه�ذا، عجبا لقوم يصلون عل�ى آل محم��د ف�ي ص�لتهم ، ويرفع�ون م��ن ش��أن مكاي��ديهم ومق��اتليهم ف��ي حي��اتهم العام��ة الملحظة الرابعة :

 ) ..حياتهم !أيام التناقض عشرات المرات في كل يوم من 

)� ،198 ص 1 ) ، وأحم�د ف��ي مس�نده ( ج 2054 ص 4 ) ، ومس�لم ف�ي ص�حيحه ( ج 126 ص 9ف��ي ص�حيحه ( ج ق,ال البخ,,اري   
 ) براويات متش��ابهة ع��ن عب��د ا ب��ن37 ص 1 ) ، والحاكم في المستدرك ( ج 369 ص 11وعبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ( ج 

عباس وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد  وأبي هريرة عن النبي ( ص ) أنه قال ما يلي :
قلن��ا: ي��ا رس��ول ا اليه��ود  ،، لتبعتم��وهم ك��ان قبلك��م ش��برا بش��بر وذراع��ا ب��ذراع ح��تى ل��و دخل��وا ف��ي جح��ر ض��ب لتتبع��ن س��نن م��ن" 

 " ..؟ قال: "فمن والنصارى

،,,  )333 ص 8ف��ي ت��اريخه ( ج ق,,ال البخ,,اري   ) ، والط��براني ف��ي المعج��م الك��بير ( ح��ديث رق��م251 ص 5ف��ي مس��نده ( ج  وأحم��د 
 ) عن أبي أمامة الباهلي عن الن��بي (92 ص 24 ) ، والحاكم في المستدرك ( ج 253 ص 8 ) ، وابن حبان في صحيحه ( ج 7486

ص ) أنه قال ما يلي :
 " ..، وآخرهن الصلة وأولهن نقضا  الحكم، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها ، لتنقضن عرى السلم عروة عروة " 

 هـ911 ت��وفي ف��ي ع��ام – ) ، والس��يوطى 119 ص 5 هـ في حلية الولياء وطبقات الصفياء ( ج 430 توفي في عام – قال أبو نعيم
 ) بسنده عن أبي عبيد بن الجراح عن عمر بن الخطاب أنه قال ما يلي :55 ص 3- في الدر المنثور ( ج 

إلي��هأت��اني جبري��ل آنف�ا  فق�ال ل��ي: إن�ا ل وإن��ا  ! إن�ا ل وإن��ا إلي��ه راجع��ون " أخذ رسول ا بلحيتي وأنا أعرف الحزن ف��ي وجه��ه ، فق�ال :
م��ن ده�ر غي�ر ك��ثير ! فقل�ت فتن��ةر  راجعون ، فممج ذاك يا جبريل؟ فقال: إن أمتك مفتتن�ة بع�دك بقلي�لإليهوإنا  راجعون ، فقلت: أجل إنا ل

قب�ل أمرائه�م فقل�ت: وم��ن أي��ن وأن�ا ت�ارك فيه�م كت��اب ا ؟ ق�ال: فبكت�اب ا يفتن��ون وذل��ك م��ن ! كفر أو فتنةر ض�للة ؟فق�ال: ك��ل: س��يكون
الغ��ي يعطونها فيقتتلون ويفتتنون ، ويتبع القراء أهواء المراء فيمدونهم ف��ي ول وقرائهم ، يمنع الناس المراء الحقوق فيظلمون حقوقهم

.  ".أعطوا الذي لهم أخذوه وإن منعوه تركوه ثم ل يقصرون ! فقلت كيف يسلم من سلم منهم؟ قال بالكف والصبر ، إن

 سنواصل الحديث ، فإلى لقاء ..–في الحلقة القادمة - إن شاء ا 
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