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تحدثنا في الحلقة الولي عن إحدى عشر محاولة اغتيال تعرض لها النبى ) ص ( في حياته منذ أن كان طفل ومرورا بمرحلة النبوة وحتى
موقعة حنين في عام  8هـ ..
في الحلقة الثانية تحدثنا عن المحاولة الثانية عشرة من مح.اولت الغتي.ال  ،ولحظن.ا أن أغل.ب وثائقه.ا ك.انت ض.حية م..ن ض.حايا المذبح.ة
التي تع.رض له.ا الح.ديث 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 للمبص.رين
والباحثين إلى ما حدث ..
في الحلقة الثالثة تحدثنا عن المحاولة الثانية عشرة من محاولت اغتيال النبي ) ص (  ،وختمنا الحلقة بتلك المحاولة ..
في الحلقة الرابعة تحدثنا عن أهم محاولت الغتيال ال..تي تع.رض له.ا الن..بى ) ص (  ،تل.ك المحاول.ة ال..تي ل.م تن.ل حقه..ا م..ن الب.احثين  ،إم..ا
إجبارا من السلطة الحاكمة أو رهبا مما قد يتعرض لها الباحث ..
في الحلقة الخامسة والخيرة اليوم سنواصل البحث في المحاولة الخيرة لغتي..ال الن..بي ) ص ( فنلق..ى مزي.دا م..ن الض..واء عليه..ا لمحاول.ة
معرفة ما أمكن من التفاصيل ..
قد يكون من المفي3د أن نض33ع الخط33وات المتس33ارعة ف3ي نق33اط ح3تى يمك33ن متابعته33ا بدق3ة  ،وربم33ا تك3ون تل33ك الخط33وات ه3ي اله3م ف3ي ه3ذه
الدراسة  ،لذلك نرجو من القارئ المتابعة بدقة كي يرى المشهد بكل حجمه  ،وذلك كما يلي :
 -1في محاولة الغتيال السابقة ) عقبة تبوك في رجب  9هـ( تأكدنا أن حذيفة لم يصل على أبى بك.ر  ،وه.و م.ا يؤك..د عل.ى أن أب.ا بك.ر ك.ان
ضمن المجموعة التي حاولت اغتيال في طريق العودة من تبوك ..
 - 2محاولة الغتيال تلك ) عقبة تبوك ( جاءت في أعقاب حديث المنزلة الذي قاله الن..بى ) ص ( لعل..ى ف..ي الج..رف أم..ام ال..دائرة الول..ى م..ن
أصحابه  ،فأرادوا التخلص من النبى حتى ل تسند المارة إلى علي ..
 -3النبى في حديث الغدير ) ذي الحجة  10هـ ( يللخص نتائج النبوة في نقاط هامة  :الولية لعلى – حديث الثقلين – أنه سيرحل عن قري..ب
– يوصى بأهل بيته ..
 - 4الولية لعلى في حديث الغدير كان حجمها ووضوحها أكبر بكثير من حديث المنزلة الذي قاله النبي ) ص ( في ذهابه إلى تب..وك  ،وه..و
ما دفع فريق الغتيال لتكرار المحاولة بأسلوب يمثل قمة في الدهاء  ،وربما بجنود مختلفين من داخل البيت النبوي ..
 -5أمر النبي ) ص ( الجميع بالخروج في جيش يرأسه شاب يبلغ  18عاما  ،كأنه يللمحح إلى عدم أهمية العمر ف..ي موض..وع الولي..ة المس..ندة
لعلى البالغ من العمر  33عاما ..
 - 6الن..بى ) ص ( يبق..ى علي..ا بالمدين..ة لم..ر ه..و يعلم..ه  ،إن الن..بى ) ص ( يق..وم م..ن خلل تل..ك الخط..وة ال..تي تمثل..ت ف..ي إخلء المدين..ة م..ن

معارضي علي بالتجهيز للنتقال السلمي للولية ..
 - 7أبو بكر وعمر وأنصارهما يب..دون غض.بهم م..ن ت..ولي أس.امة ويض..غطون علي.ه لع..دم ت.رك المدين.ة والبق..اء ب.الجرف  ،وه..و م..ا يش.ير إل..ى
انتظارهم لمر هام هم يخططون له ..
 -8في يوم الربعاء  30صفر من عام  11هـ :
كان النبى ) ص ( في حالة إغماء وأمر قبل ذلك بأل يعطيه أي شخص ما ي..دخل فم.ه ل..و أغم..ى علي.ه  ،وه..و م..ا ي..دل عل..ى أن..ه ك..ان يعل..م أن
هناك ما يريد الغدر به  ،أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصه تعطياه دواء  ،فتظهر أعراضه على الفور  ،وهى الرتفاع الشديد للح.رارة
والصداع الحاد ..
 - 9النبى ) ص ( يدرك ما في نفوسهما فيأمر جميع المتواجدين ف.ي المن.زل بتن.اول م..ا تن.اوله  ،إل عم.ه العب..اس لن.ه حض.ر بع..د أن أعط.وه
الدواء  ..وربما يسأل هنا سائل  ،لقد تناول الجميع السم ولم يمت أحد  ،فأين الس..م ؟ س..نقول أن واقع..ة الس..م مثبوت..ة وال..براءة منه..ا معدوم..ة ،
وتناول الجميع نفس الشراب هي تفاصيل غرضها التضييع  ،فماذا لو وضعوا قطرات الس.م ف..ي ف.م الن..بى وتخلص.وا من..ه وابق..وا عل..ى ال..دواء
لثبات البراءة من دم النبى ؟!
 - 10الحالة تزداد سوءا ويمر أسبوع آخر  ،والجيش ما زال بالجرف على مشارف المدين..ة تح..ت ض..غوط م..ن أب..ي بك..ر وعم..ر وأنص..ارهما
بعدم مغادرة المعسكر ..
 -11الربعاء  7ربيع الول عام  11هـ :
أبو بكر يزور النبى ) ص ( في يوم الربعاء  7ربيع أول ومعه عمر فيغضب النبى لعدم مفارقة الجيش  ،وأبو بكر وعمر م..ا زال يراهن..ان
على الوقت ..
 -12يوم الخميس  8ربيع الول عام  11هـ :
عمر يجمع أنصاره ويذهب إلى غرفة مرض النبى ) ص (  ،يقرر النبى ) ص ( كتابة الوصية الشرعية لن الوقت ينفذ والكبار ف..ي الجي..ش
يرفضون المغادرة ويتربصون الفرصة ..عمر يرفع صوته بمساندة من أنصاره ويرفض كتابة الوصية لنه يعرف م..ا فيه..ا  ،ث..م يق..وم بس..ب
للنبي بأنه يهجر ) أي يلخرح ف ( ويدعى أنهم ليسوا في حاجة إلى وص.ية ويكفيه.م كت.اب ا  ،يغض.ب الن.بي ) ص ( وي.دير وجه.ه الش.ريف ،
ويقول ثلثا أوصيكم ا في أهل بيتي " وهو من أخبر بالنصوص الصحيحة ما ذا سيحل بهم من بعده ..
 -13في فجر يوم الوفاة  ،الثنين  12ربيع الول من عام  11هـ :
يطلب النبى ) ص ( من أم المؤمنين عائشة إحضار على  ،ولن الناس ينتظ.رون الن..بى للص.لة فت..درك أن..ه يري.ده لمام.ة المص..لين وه.و م..ا
سيمثل حجة له  ،فتستدير على المر النبوي وتقول  :أحضر لك أبى  ..وتحضر أم المؤمنين حفص.ة أباه.ا أيض.ا بع.د أن ت.درك م..ا ي.دور ف.ي
عقل أم المؤمنين عائشة  ..النبى يدرك خديعتهما فيصفهما بأخزي الوصاف  :إنكن صويحبات يوسف ..
 -14الثنين بين الظهر والعصر  12ربيع الول عام  11هـ :
يغادر النبي ) ص ( الحياة  ،ويأتي أبو بكر وعمر لمشاهدته للحظات ثم يلتفت أبو بك..ر إل..ى بن..ي هاش..م المتواج..دين ف..ي غرف..ة الن..بى ) ص (
ويقول بسخرية لهم " عنكم صاحبكم ! " ثم يخرج مسرعا مع عمر لسرقة الولية فى سقيفة بني ساعدة..
قال النسائي – توفى في  303هـ  -في كتاب الوفاة ) ص  ( 75عن يوم وفاة النبى وزيارة أبى بكر للجثة لمرة واحدة قائل ما يلي :
" ثم قال أبو بكر عندكم صاحبكم  ،وخرج " ..
ويذكر البيهقى – توفى في  458هـ  -في سننه ) ج  8ص  ( 145أن أبا بكر قال شيئا قريبا مما ذكره النسائي كما يلي:
" دونكم صاحبكم  ،لبني عم رسول ا ) ص ( يعني في غسله وما يكون من أمره  ،ثم خرج " ..

 -15الثنين بعد العصر  12ربيع الول عام  11هـ :
أبو بكر وعمر يعلمان بعد مغادرتهما البيت النبوي أن النصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة واخت..اروا زعي..م الخ..زرج س..عد ب..ن عب..ادة ،
يسرعان الخطي وهناك تتشابك اليدي ويحسم صوت عمر الموقف لصالح أبى بكر بمساعدة من الوس وقبيلة أسلم ..
 -16الثلثاء  13ربيع الول من عام  11هـ :
تتم البيعة العامة لبى بكر في المسجد النبوي ) الملصق جداره بغرفة النبى حيث يرقد الجثم..ان ( ويت..م زف أب..ى بك..ر بالس..لح ف..ي ش..وارع
المدينة دون مراعاة للمنزل..ة النبوي.ة لفض.ل الخل.ق  ،ول ي.زور ال.بيت النب..وي أي ش.خص م..ن أص.حابه  ،أه.ل ال.بيت ح.ول الجثم..ان الط.اهر
ينتظرون الكبار للحضور للصلة على النبي ) ص ( فل يحضر أحد..
 -17بين ليل الثلثاء  13ربيع الول وفجر الربعاء  14ربيع أول عام  11هـ :
يقوم المام علي ) ع ( بتغسيل النبى ودفنه  ،وقد طال انتظارهم للق.وم ك..ي يحض.روا للص.لة علي.ه  ،إل أنه.م ل.م يحض.روا  ،ح.تى أب.ا عبي.دة
الذي كان معروفا بحفار القبور لم يحضر  ،ولم ل وهو ثالث العصبة بعد أبي بكر وعمر ..
 -18مساء الخميس  15ربيع الول من عام  11هـ :
قام المام علي ) ع ( ومعه فاطمة والزهراء ) ع ( والحسن والحسين ) ع ( بجولة على بيوت الصحابة يطالبونهم بالوفاء للنصوص النبوي..ة
في الغدير وما قبلها ..
استجاب أربعة وأربع.ون م..ن الص.حابة لنص.رة الم.ام عل..ي ) ع (  ،فق..الوا :لوا ل نعط..ي أح.دا طاع.ة بع.دك أب.دا  ،ق.ال :ول.م ؟ ق.الوا  :إن.ا
سمعنا من رسول ا فيك يوم غدير خ.م  ،ق.ال  :وتفعل..ون ؟ ق.الوا  :نع.م  ،ق.ال :ف.أتوني غ.دا ملحلققي..ن  ،واش.ترط عليه.م أن يمنع..وه وأه.ل بيت.ه
وذريته مما يمنعون منه أنفسهم وذراريهم  ،فلم يأته إل أربعة وه.م  :المق.داد ب.ن الس.ود وس..لمان الفارس..ي وأب.و ذر وعم.ار ب..ن ياس.ر ) ج.اء
عمار متأخرا وبعد الظهر ( فقال لهم المام علي  " :إرجعوا فل حاج.ة ل.ي فيك.م  ،أنت.م ل.م تطيع..وني ف.ي حل.ق ال.رأس  ،فكي.ف تطيع..وني ف.ي
قتال جبال الحديد  ،إرجعوا فل حاجة لي فيكم " ..
) ملحظتان  :الملحظة الولى  :ذكر الطبراني – توفى في عام  360هـ  -في المعجم الوسيط ) ج  2ص  ( 207بسند زين العابدين ) علي ( عن أبيه ) الحسين (
عن جده المام علي بن أبى طالب ) ع ( أنه قال ما يلي  " :جاءت النصار تبايع رسول ا على العقبة فقال  :قم يا علي فبايعهم  ،فق..ال عل..ي :م..ا أب..ايعهم ي..ا رس..ول
ا ؟ قال  :على أن يطاع ا ول يعصي وعلى أن تمنعوا رسول ا وأهل بيته وذريته  ،مما تمنعون منه أنفسكم وذراريكم "  ..لك.ن الط.براني ل.م ي.ذكر ش.رطا آخ.ر
في ذيل تلك الشروط  ،وهو " أل تنازعوا المر أهله "
الملحظة الثانية  :ذكرنا حديث الطبراني لنؤكد على أن المر كان واضحا ومعروفا في النتقال للسلطة م..ن الن..بي ) ص ( إل.ى عل..ي ب.ن أب.ى ط..الب ) ع ( ف..ي حي..اة
الصحابة  ،خاصة القادة منهم.. ( ..

 -19مساء الخميس  15ربيع الول من عام  11هـ :
أرسل أبو بكر المام علي ) ع ( مندوبا إلى المام علي ) ع ( في منزله كي يحضر إلى المسجد ليبايع كما بايع الناس  ،إل أن المام رف..ض
الذهاب للمبايعة ..
 -20بعد صلة الجمعة  16ربيع أول عام  11هـ :
قررت زمرة من كبار صحابة رسول ا أن يحتجوا بالمسجد النبوي وينكروا عل..ى أب..ى بك.ر بيعت..ه لنه..ا مخالف.ة لوص..ية رس.ول ا ) ص (
في خطبة الغدير  ،وهم ما يلي :
من المهاجرين  :المقداد بن السود  -سلمان الفارسي  -عمار بن ياسر  -أبو ذر الغفاري – خالد ب..ن س..عيد ب..ن الع..اص – بري..دة الس..لمي –
حذيفة بن اليمان ..
من النصار  :سهل بن حنيف – عثمان بن حنيف – أبي بن كعب – أبو الهيثم التيهان – أبو أيوب النصاري – خزيمة بن ثابت ) ص..احب
الشهادتين ( ..
كان أول المتحدثين هو خالد بن سعيد بن العاص ) هو مؤمن بني أمية ( فألقى خالد خطبة حرص الحزب القرشي على م..ر التاري..خ أن تبق..ى
طي الكتمان لنها فضحت طغيانهم وكشفت عوراتهم  ،فقال خالد ما يلي :
" إتق ا يا أبا بكر  ،فقد علمت أن رسول ا قال ونحن محتوشوه يوم بني قريظة حين فتح ا له باب النصر  ،وقد قتل علي بن أبي طالب
يومئذ عدة من صناديد رجالهم وأولي الب.أس والنج.دة منه.م  " :ي.ا معاش.ر المه.اجرين والنص.ار إن.ي موص.يكم بوص.ية فاحفظوه.ا وم..ودعكم
أمرا فاحفظوه  :أل إن علي بن أبي طالب أميركم بعدي وخليفتي فيكم بذلك أوصاني ربي  ،أل وإنك..م إن ل.م تحفظ.وا في.ه وص..يتي وت.وازروه

وتنصروه  ،اختلفتم في أحكامكم واضطرب عليكم أمر دينك.م  ،ووليك..م أش.راركم ! أل وإن أه.ل بي.تي ه.م الوارث.ون لم.ري والع..المون لم.ر
أمتي من بعدي  ،اللهم من أطاعهم من أمتي وحفظ فيهم وص..يتي فاحش.رهم ف..ي زمرت.ي  ،واجع.ل له.م نص.يبا م..ن مرافق..تي ي.دركون ب.ه ن.ور
الخرة  ،اللهم ومن أساء خلفتي في أهل بيتي فاحرمه الجنة التي عرضها كعرض السماء والرض ! " فقال له عمر ب..ن الخط..اب  :أس..كت
يا خالد  ،فلست من أهل المشورة  ،ول ممن يقتدى برأيه ! فقال له خالد :بل أس..كت أن.ت ي..ا اب..ن الخط..اب  ،فإن..ك تنط..ق عل..ى لس..ان غي..رك !
وأيم ا لقد علمت قري.ش أن.ك م.ن ألمه..ا حس.با  ،وأدناه.ا منص.با  ،وأخس.ها ق.درا  ،وأخمله.ا ذك.را  ،وأقله.م غن.اءا ع..ن ا ورس.وله  ،وإن.ك
لجبان ف.ي الح.روب  ،بخي.ل بالم.ال  ،لئي..م العنص.ر  ،مال..ك ف..ي قري.ش م..ن فخ.ر  ،ول ف..ي الح.روب م..ن ذك..ر  ،وإن..ك ف.ي ه.ذا الم.ر بمنزل.ة
ار خالل.دي لن فليه .ا وذلل.ك
الشيطان  :إلذ قال لللنسان اكفلر فلماا كفر قال إل قني برئ ملنك إل قني أخافل ا .ربا الع .الملين  ،فك .ان عاقلبتهلم .ا أ انهلم .ا لف..ي النا .ل
جزا لء ا
الظاللملين !! .فأبلس عمر ! وجلس خالد بن سعيد " ..
) ثلث ملحظات  :الملحظة الولى  :كان والد حذيفة قد هرب من موطنه مك..ة إل.ى المدين..ة قب.ل الس..لم بس.بب ث.أر علي.ه  ،وأس.لم حذيف..ة بالمدين.ة وال.ده  ،وق.د س.أل
الصحابة النبي ) ص ( فيما بعد  :هل يعتبر حذيفة من المهاجرين أم من النصار ؟ فقال  :هو من المهاجرين والنصار ..
الملحظة الثانية  :علرف عمر ابن الخطاب بين القوم بـ " الصهاكى "  ،وفى بعض الحيان كانوا يسمونه " اب.ن الص..هاكية "  ،وس.وف نتح..دث ع.ن ذل..ك إن ش..اء ا
في دراسة نعدها عنه ..
الملحظة الثالثة  :ألقى الصحابة خطبهم تباعا بعد الكلمة المزلزلة لخالد بن سعيد بن العاص  ،وقد كان لكلماتهم الثر الشديد عل.ى الح..زب القرش..ي  ،فق..د أع..تزل أب.و
بكر بيته ثلثة أيام ل يغادره ( ..

 - 21مساء الجمعة  ، 16مساء السبت  17ربيع الول عام  11هـ :
أعاد المام علي ) ع ( المحاولة بالمرور على بيوت أصحاب رسول ا ) ص (  ،لكن.ه وج..د الع..راض م..ن أغل.ب الق..وم  ،لق..د تحجج..وا ل.ه
بأنهم أعطوا بيعتهم لبى بكر ولو جاءهم مبكرا قبله لعطوه  ،فترد الزهراء ) ع ( عليهم بحجتها..
يقول اليعقوبى – توفى في عام  284هـ  -في تاريخه ) ج  2ص  ، ( 105وابن قتيبة الدينوري – توفي ف.ي ع..ام  276هـ  -ف.ي السياس.ة
"
والمام.ة ) ج  1ص  ( 29م..ا يل..ي :
ثم إن عليا حمل فاطمة على حمار وسار بها ليل إلى بيوت النصار يسألهم النصرة وتسألهم فاطم.ة النتص.ار ل.ه  ،فك..انوا يقول..ون  :ي.ا بن.ت
رسول ا قد مضت بيعتنا لهذا الرجل  ،ولو كان ابن عمك سبق إلينا أبا بكر ما عدلنا به  ،فقال علي  :أفكنت أترك رس..ول ا ميت..ا ف..ي بيت..ه
لم أجهزه  ،وأخرج إلى الناس أنازعهم في سلطانه ؟ فقالت فاطمة " :ما صنع أبو الحسن إل ما كان ينبغي ل..ه  ،ولق..د ص..نعوا م..ا ا حس..يبهم
عليه " ..
 -22الجمعة  ، 16السبت  17ربيع الول عام  11هـ :
يصدر أبو بكر – بحيلة من عائشة وحفصة وشاهد زور قال فيه المام علي أنه أعرابي يتطهر ببوله  -فرمان..ا بس..لب فاطم..ة الزه..راء ) ع (
من حقها في ميراثها ف..ي مزرع.ة ف.دك م.ع س.بعة بس.اتين ) بقي.ت معه.ا ثلث س.نوات ف.ي حي.اة الن.بي (  ،فت.ذهب إلي.ه م.ع الم.ام عل..ي ) ع (
والعباس فيفشلوا في إلغاء القرار ويتعرضون للهانة ..
 -23الحد  / 18الثنين  / 19الثلثاء  / 20الربعاء  21ربيع أول عام  11هـ :
حدث الهجوم المسلح الذي قاده عمر ومعه العشرات من أنصاره على بيت الزهراء ) ع ( في أحد تلك اليام  ،فقد ذهبوا للقبض عل..ى الم..ام
علي ) ع ( والذهاب به إلى المسجد حيث ينتظر أبو بكر لجباره على إعطاء البيعة  ،ولما حالت بينهم الزهراء حشروها بين الباب والحائط
فسقط جنينها  ،وأخرج المام علي ) ع ( بالقوة المسلحة من بيته إلى المسجد النبوي ليبايع مكرها أبا بكر ..
 -24الزهراء تلقي الخطبة الجامعة في المسجد النبوي أمام أبى بكر :
تلقي الزهراء ) ع ( خطبتها العصماء البليغة في المسجد النبوي لتقيم الحجة على المسلمين  ،كأنها ت..ذكرهم ب..آخر م..ا ق..اله الن..بي ) ص ( ف..ي
فراش موته وكرره ثلثا  ":أوصيكم ا في أهل بيتي "  ،فتقول في تلك الخطبة ما يلي :
" الحمد ل على ما أنعم  ،وله الشكر على ما ألهم  ،والثناء بما قدم  ،من عموم نعم ابت..دأها  ،وس..بوغ آلء أس.داها  ،وتم..ام من..ن أوله.ا  ،ج.م
عن الحصاء عددها  ،ونأى عن الج.زاء أم.دها  ،وتف.اوت ع..ن الدراك أب.دها  ،ون.دبهم لس.تزادتها بالش.كر لتص.الها واس.تحمد إل.ى الخلئق
بإجزالها  ،وثنى بالندب إلى أمثالها  .وأشهد أن ل إله إل ا وحده ل شريك له  ،كلمة جعل الخلص تأويلها  ،وض..من القل..وب موص..ولها ،
وأنار في التفكر معقولها  ،الممتنع من البصار رؤيت.ه  ،وم..ن اللس..ن ص.فته  ،وم..ن الوه.ام كيفيت.ه  ،ابت.دع الش.ياء لم.ن ش..ئ ك.ان قبله.ا ،
وأنشأها بل احتذاء أمثلة امتثلها  .كونها بقدرته ،وذرأها بمشيته  ،م.ن غي.ر حاج.ة من.ه إل..ى تكوينه.ا  ،ول ف.ائدة ل.ه ف.ي تص.ويرها  ،إل تثبيت.ا

لحكمته وتنبيها على طاعته  ،وإظهارا لقدرته  ،تعبدا لبريته  ،وإعزازا لدعوته  ،ثم جعل الثواب على طاعته  ،ووضع العقاب على معصيته
 ،ذيادة لعباده من نقمته  ،وحياشة لهم إلى جنته ..
وأشهد أن أبي محمدا صلى ا عليه وآله وسلم عبده ورسوله  ،اختاره قبل أن أرسله  ،وسماه قبل أن اجتباه  ،واصطفاه قب..ل أن ابتعث..ه  ،إذ
الخلئق بالغيب مكنونة  ،وبستر الهاويل مصونة ،وبنهاية العدم مقرون.ة  ،علم..ا م..ن ا تع..الى بمآي.ل الم.ور  ،وإحاط.ة بح..وادث ال.دهور ،
ومعرفة بمواقع المور ..
ابتعثه ا إتماما لمره  ،وعزيمة على إمض.اء حكم..ه  ،وإنف.اذا لمق.ادير رحمت.ه  ،ف.رأى الم.م فرق.ا ف.ي أديانه.ا  ،عكف.ا عل.ى نيرانه.ا  ،عاب.دة
لوثانها  ،منكرة ل مع عرفانها  ،فأنار ا بأبي محمدا صلى ا عليه وآله وسلم ل
ظلمها  ،وكش..ف ع..ن القل..وب بلهمه..ا  ،وجل..ى ع..ن البص..ار
عماها ،وقام في الناس بالهداية  ،فأنقذهم من الغواية  ،وبصرهم من العماية  ،وهداهم إلى الدين القويم ودعاهم إلى الطريق المستقيم ..
ثم قبضه ا إليه قبض رأفة واختيار  ،ورغبة وإيثار  ،فمحمد صلى ا عليه وآله وس.لم م..ن تع.ب ه.ذه ال.دار ف.ي راح.ة  ،ق.د حل .فا بالملئك.ة
الب.رار  ،ورض..وان ال.رب الغف..ار  ،ومج..اورة المل..ك الجب..ار  ،ص..لى ا عل..ى أب..ي ن.بيه وأمين.ه وخيرت.ه م..ن الخل.ق وص.فيه  ،والس.لم علي..ه
ورحمة ا وبركاته ..
ثم التفتت إلى أهل المجلس وقالت  :أنتم عباد ا ! نصب أمره ونهي.ه  ،وحمل.ة دين.ه ووحي.ه  ،وأمن.اء ا عل..ى أنفس..كم وبلغ.اؤه إل..ى الم..م ،
زعيم حق له فيكم  ،وعهد قدمه إليكم  ،وبقية استخلفها عليكم :كتاب ا الناطق  ،والقرآن الصادق  ،والنور الساطع  ،والضياء اللمع  ،بين..ة
بصائره  ،منكشفة سرائره  ،منجلية ظواهره  ،مغتبطة به أشياعه  ،قائد إلى الرضوان أتباعه  ،مؤد إلى النج..اة اس.تماعه  ،ب.ه تن..ال حج..ج ا
المنورة  ،وعزائمه المفسرة  ،ومحارمه المحذرة  ،وبيناته الجالية  ،وبراهين..ه الكافي..ة  ،وفض..ائله المندوب..ة  ،ورخص..ه الموهوب..ة  ،وش..رائعه
المكتوبة ..
فجع..ل ا اليم..ان تطهي..را لك..م م..ن الش..رك  ،والص..لة تنزيه..ا لك..م ع..ن الك..بر  ،والزك..اة تزكي..ة للنف..س ونم..اء ف..ي ال..رزق  ،والص..يام تثبيت..ا
للخلص  ،والحج تشييدا للدين  ،والع.دل تنس.يقا للقل.وب  ،وطاعتن.ا نظام.ا للمل.ة  ،وإمامتن.ا أمان.ا للفرق.ة  ،والجه.اد ع.زا للس.لم  ،والص.بر
معونة على استيجاب الجر  ،والمر بالمعروف مصلحة للعامة  ،وبر الوالدين وقاية م..ن الس..خط ،وص..لة الرح..ام منس..أة ف..ي العم..ر ومنم..اة
للعدد  ،والقص..اص حقن..ا لل..دماء  ،والوف.اء بالن..ذر تعريض.ا للمغف.رة  ،وتوفي..ة المكائي..ل والم.وازين تغيي.را للبخ..س ،والنه..ي ع..ن ش.رب الخم.ر
تنزيها عن الرجس  ،واجتناب القذف حجابا عن اللعنة  ،ترك الس..رقة إيجاب..ا للعف..ة  ،وح..رم ا الش..رك إخلص..ا ل..ه بالربوبي..ة ف..اتقوا ا ح..ق
تقاته ول تموتن إل وأنتم مسلمون  ،وأطيعوا ا فيما أمركم به ونهاكم عنه فإنه إل انما يخشى ا ملن عل با لد له العللما لء ..
ج اء لكم رسل.ول لم..ن أنفلسل .لكم
أيها الناس إعلموا أني فاطمة وأبي محمدا  ،أقول عودا وب..دوا  ،ول أق..ول م.ا أق.ول غلط.ا  ،ول أفع..ل ش.ططا  ،لق .د .
ع لزيز علي له ما ع لن متم ح لريص عليكل .م لب.الملؤ لمنلين رؤل وف رحلي.م  ،ف.إن تع.زوه وتعرف.وه تج.دوه أب..ي دون نس..ائكم وأخ.ا اب.ن عم..ي دون رج.الكم ،
ولنعم المعزي إليه صلى ا عليه وآله وسلم فبلغ الرسالة صادعا بالنذارة  ،مائل عن مدرجة المش.ركين  ،ض.اربا ثبجه.م  ،آخ.ذا بأكظ.امهم ،
داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحس.نة  ،يج.ف الص.نام  ،وينك.ث اله..ام  ،ح..تى انه.زم الجم.ع وول..وا ال.دبر  ،ح..تى تف.رى اللي.ل ع..ن
صبحه  ،وأسفر الحق عن محضه  ،ونطق زعيم الدين  ،وخرست شقاشق الشياطين  ،وطاح وش..يظ النف..اق  ،وانحل..ت عق..د الكف..ر والش..قاق ،
وفهتم بكلمة الخلص في نفر من البيض الخماصر  ،وكنتم على شفا حف..رة م..ن الن..ار  ،ملذق..ة الش..ارب  ،ونه..زة الط..امع  ،وقبس..ة العجلن ،
وموطئ القدام  ،تشربون الطرق  ،وتقتاتون القل حد  ،أذلة خاسئين  ،تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم  ،فأنقذكم ا تب..ارك وتع..الى بمحم..د
ب أطفأها ال  ،أو نج..م ق..رن الش..يطان
بعد اللتيا والتي  ،وبعد أن ملني ببلهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب  ،لكلاما أوق لدوا نارا لللحر ل
أو فغرت فاغرة من المشركين  ،قذف أخاه في لهواتها  ،فل ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه  ،ويخمد لهبها بسيفه  ،مكدودا ف..ي ذات ا ،
مجتهدا في أمر ا  ،قريبا من رسول ا  ،سيدا في أولياء ا  ،مشمرا ناصحا  ،مجدا كادحا  ،ل تأخذه في ا لومة لئم  ،وأنتم في رفاهي..ة
من العيش وادعون فاكهون آمنون  ،تتربصون بنا الدوائر  ،وتتوكفون الخبار  ،وتنكصون عند النزال ،وتفرون من القتال !!
فلم..ا اخت.ار ا لن.بيه دار أنبي.ائه وم.أوى أص.فيائه  ،ظه.رت فيك.م حس.يكة النف.اق  ،وس..مل جلب.اب ال.دين ،ونط.ق ك.اظم الغ..اوين  ،ونب.غ خام.ل
القلين  ،وهدر فنيق المبطلين  ،فخطر في عرصاتكم  ،وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم  ،فألفاكم لدعوته مس..تجيبين  ،وللغ..رة في..ه
ملحظين  ،ثم استنهضكم فوجدكم خفافا  ،وأحمشكم فألفاكم غضابا  ،فوسمتم غير إبلكم  ،ووردتم غير شربكم ..
ل
.
ا
هذا  ،والعهد قريب  ،والكلم رحيب  ،والجرح لما يندمل  ،والرسول لما يلقبر  ،ابتدارا زعمتم خوف الفتن..ة ! أل لف..ي الفلتن .لة س .قطوا وإلنا جهن م
ل لمحليطة لبالكاف للرين  .فهيهات منكم  ،وكيف بكم  ،وأنى تؤفكون ! وكتاب ا بين أظهركم  ،أموره ظاهرة  ،وأحكامه زاهرة  ،وأعلمه ب..اهرة
.ون؟بئس ل ا
للظ .اللملين ب .دل ! وم .ن
 ،وزواجره لئحة  ،وأوامره واضحة  ،وق.د خلفتم..وه وراء ظه..وركم  ،أرغب..ة عن..ه تري..دون  ،أم بغي.ره تحكم.
ل
لم دلينا فلن يلقبل ملن له وهلو فلي الخلر لة ملن الخاسل لرين !
يبت لغ غير اللس ل
ثم ل تلبثون إل ريث أن تسكن نفرتها  ،ويسلس قيادها  ،ثم أخذتم تورون وقدتها ،وتهيجون جمرتها  ،وتس..تجيبون لهت..اف الش..يطان الغ..وي ،
وإطفاء أنوار الدين الجلي  ،وإهمال سنن النبي الصفي  ،تشربون حسوا في ارتغاء  ،وتمشون لهل..ه وول..ده ف..ي الخم..رة والض..راء  ،ويص..بر

منكم على مثل حز المدى ووخز السنان في الحشا  .وأنتم الن تزعمون أن ل إرث لنا ! أفحلكم الجا لهلل اي لة )تبغ..ون( وم .ن أحس .نل لم..ن ال .حلكم..ا
للقوم يلوقل لنون ؟!
أفل تعلمون ؟! بلى  ،قد تجلى لكم كالشمس الضاحية إني ابنته أيها المسلمون ! أأغلب على إرثي يا ابن أب..ي قحاف.ة ! أف..ي كت.اب ا أن ت.رث
أباك ول أرث أبي؟ لقد جئت شيئا فريا ! أفعلى عمد تركتم كتاب ا ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول وو لرث سلليمانل داول د  ،وقال فيما اقتص
من خبر يحيى بن زكريا عليهما السلم إذ قال :فهب لل.ي مل.ن ل .لدنك ولليح.ا ي لر لثنل.ي وي .لر ل
ح لام بعضل .هلم أول.ى
آل يعقل.وب  ،وق.ال :وألولل.و الر .
ث لم..ن ل
ا  ،وقال :يلوصل ي لك لم ال فلي أول لد لكم ل اللذك لر ملث لل ح قظ اللنثيي لن  ،وقال :إلن ت .رك خي.را الوصل .ي لاة لللوالل..دي لن والقر لبي..ن لب.المعرلوفل
لببعض فلي كلتا ل
ب ل
حقا على ال لم اتقلين ..
وزعمتم أن لحظوة لي ول إرث من أبي ول رحم بيننا  ،أفخصكم ا بآية أخرج منها أبي ؟! أم تقولون أه..ل مل..تين ل يتوارث..ان ؟! أو لس..ت
أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟! أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي ؟!
ف..دونكها مخطوم..ة مرحول..ة  ،تلق..اك ي..وم حش..رك ! فنع..م الحك..م ا  ،والزعي..م محم..د  ،والموع..د القيام..ة ،وعن..د الس..اعة يخس..ر المبطل..ون!
ولينفعكم إذ تندمون  ،لل لك قل نبأ ملستقر وسوف تعلملون  .فسوف تعلملون من يأتلي له عذاب يلخ لزي له وي لح مل علي له عذاب لمقليم ..
ثم رمت بطرفها ناحية النصار فقالت  :يامعشر الفتية  ،وأعضاد الملة  ،وحضنة السلم ! ما هذه الغميزة ف..ي حق..ي والس..نة ع..ن ظلم..تي !
أما كان رسول ا ص..لى ا علي.ه وآل.ه وس.لم أب..ي يق.ول :الم.رء يحف.ظ ف..ي ول.ده ؟! س.رعان م.ا أح.دثتم ! وعجلن ذا إهال.ة ! ولك.م طاق.ة بم.ا
أحاول  ،وقوة على ما أطلب وأزاول  ،أتقولون مات محمد ؟ فخطب جليل استوسع وهنه  ،واستنهر فتق..ه  ،وانفت..ق رتق..ه  ،وأظلم..ت الرض
لغيبت.ه  ،واكت.أبت خي.رة ا لمص.يبته  ،وكس..فت الش.مس والقم..ر  ،وانت.ثرت النج.وم لمص.يبته  ،وأح.دت الم.ال  ،وخش.عت الجب.ال  ،وأض.يع
الحريم  ،وأزيلت الحرمة عند مماته  ،فتلك وا النازلة الكبرى والمصيبة العظمى ل مثلها نازلة  ،ول بائقة عاجلة  ،أعلن بها كتاب ا ج.ل
ثناؤه يهتف في أفنيتكم في ممساكم ومصبحكم  ،هتافا وصراخا وتلوة وألحانا ! ولقبله ما حلت بأنبياء ا ورسله  ،حكم فصل وقضاء حتم ،
وما ملحماد إلل رسلول قد خلت ملن قبلل له الرم لس لل أفإلن مات أو قلتلل انقلب لتم على أعق لاب لكم ومن ينقللب على عقلبي .له فل.ن ي ل
ض..را ا .ش..يئا وس .يج لزي ال.
ال اشاك للرين ..
أيها بني قيلة ! أأهض..م ت.راث أب..ي وأنت..م بم.رأى من..ي ومس..مع ومنت.دى ومجم..ع  ،تلبس.كم ال..دعوة وتش..ملكم الخ..برة  ،وأنت.م ذووا الع..دد والع.دة
والداة والقوة  ،وعندكم السلح والجنة  ،توافيكم الدعوة فل تجيبون  ،وتأتيكم الصرخة فل تغيث..ون  ،وأنت..م موص..وفون بالكف..اح  ،معروف..ون
بالخير والصلح  ،والنخبة التي انتخبت  ،والخيرة ال.تي اخ.تيرت لن.ا أه.ل ال.بيت ! ق.اتلتم الع.رب  ،وتحملت.م الك.د والتع.ب  ،ون.اطحتم الم.م ،
وك.افحتم البه.م  ،ل ن.برح أو ت.برحون ن.أمركم فت.أتمرون  ،ح.تى إذا دارت بن.ا رح.ى الس.لم  ،ودر حل.ب الي.ام  ،وخض.عت ثغ.رة الش.رك ،
وسكنت فورة الفك  ،وخمدت نيران الكفر  ،وهدأت دعوة الهرج  ،واستوسق نظام الدين  ،فأنى حزتم بعد البيان  ،وأس..ررتم بع..د العلن ،
ونكصتم بعد القدام  ،وأشركتم بعد اليمان ؟!
ل
ح مق أن تخش .وهل إلن لكنتل.م م..ؤمنين ..أل ق.د أرى أن ق.د
.ول وهل.م ب .دأو لكم أ اول م .را ة أتخش .ونهلم ف .الل أ .
اج الرا لس .ل
بؤسا لقوم نكثوا أيمانهم وهموا لبإلخر ل
أخلدتم إلى الخفض  ،وأبعدتم من هو أحق بالبسط والقبض  ،وخلوتم بالدعة  ،ونجوتم بالضيق من السعة  ،فمججتم ما وعيتم  ،ودسعتم ال..ذي
ض جميع..ا ف .إلنا ا .لغ لن..ي حملي..د ! وق.د قل.ت م..ا قل..ت ه.ذا عل..ى معرف.ة من..ي بالجذل.ة ال..تي خ.امرتكم ،
تسوغتم ! فإن تكفلرلوا أن لتم وم .ن لف..ي الر ل
والغدرة التي استشعرتها قلوبكم  ،ولكنها فيضة النفس  ،ونفثة الغيظ  ،وخور القناة  ،وبثة الصدر  ،وتقدم..ة الحج..ة  ،ف..دونكموها ! فاحتقبوه..ا
دبرة الظهر  ،نقبة الخف  ،باقية العار  ،موسومة بغضب ا وشنار البد  ،موصولة بنار ا الموقدة ال..تي تطل..ع عل..ى الفئدة ! فبعي..ن ا م..ا
تفعلون وسيعل لم الاذلين ظلملوا أيا ملنقلب ينقلبون ! أنا إبنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد فاعملوا إل انا عا لمللون ،وانتظل رلوا إنا منتظرون !
رد أبو بكر على الزهراء ) ع ( فقال  :يا ابنة رسول ا ! لقد كان أبوك بالمؤمنين عطوفا كريما رؤوفا رحيما  ،وعلى الكافرين ع.ذابا أليم.ا
وعقابا عظيما  ،إن عزوناه وجدناه أباك دون النساء  ،وأخا إلفك دون الخلء  ،آثره على كل حميم  ،وساعده في كل أم.ر جس.يم  ،ل يحبك.م
إل سعيد ول يبغضكم إل شقي بعيد  ،فأنتم ع.ترة رس.ول ا الطيب.ون الخي.رة المنتجب..ون  ،عل..ى الخي.ر أدلتن.ا وإل..ى الجن.ة مس.الكنا  ،وأن.ت ي.ا
خيرة النساء وابنة خير النبياء ص.ادقة ف.ي قول..ك  ،س.ابقة ف.ي وف..ور عقل..ك  ،غي..ر م.ردودة ع..ن حق.ك  ،ول مص.دودة ع..ن ص.دقك  ،وا م.ا
عدوت رأي رسول ا ول عملت إل بإذنه  ،وإن الرائد ل يكذب أهل.ه  ،ف..إني أش.هد ا وكف..ى ب.ه ش.هيدا أن..ي س.معت رس.ول ا يق.ول :نح.ن
معاشر النبياء ل نورث ذهبا ول فضة ول دارا ول عقارا  ،وإنم..ا ن..ورث الكت.اب والحكم..ة والعل..م والنب..وة  ،وم..ا ك..ان لن..ا م..ن طعم..ة فل..وليق
المر بعدنا أن يحكم فيه بحكمه .وقد جعلنا ما حاولته في الكراع والسلح يقاتل بها المس..لمون ويجاه..دون الكف..ار ويجال..دون الم..ردة الفج..ار ،
وذلك بإجماع من المسلمين لم أنفرد به وحدي  ،ولم أستبد بما كان الرأي فيه عندي  ،وهذه حالي وم..الي ه..ي ل..ك وبي..ن ي..ديك ل ن..زوي عن..ك
ول ندخر دونك  ،وإنك وأنت سيدة أمة أبيك  ،والشجرة الطيبة لبنيك  ،ل يلدفع مالك من فض..لك  ،ول يلوض..ع ف..ي فرع..ك وأص..لك  ،وحكم..ك
نافذ فيما ملكت يداي  ،فهل ترين أن أخالف في ذلك أباك ؟!

فردت الزهراء ) ع ( وقالت  :سبحان ا ! ما كان أبي رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم عن كتاب ا صادفا  ،ول لحكامه مخالفا  ،ب..ل
كان يتبع أثره  ،ويقفو سوره  ،أفتجمعون إلى الغدر اعتلل عليه بالزور! وهذا بعد وفاته شبيه بما بلغي له من الغوائل في حياته !! هذا كتاب
ا حكما عدل وناطقا فصل يق..ول :يرثن..ي وي.رث م.ن آل يعق.وب  ،ويق.ول :وورث س..ليمان داود  ،ف..بين ع.ز وج.ل فيم.ا وزع م.ن القس.اط ،
وشرع من الفرائض والميراث  ،وأباح من حظ الذكران والناث  ،ما أزاح به علة المبطلين  ،وأزال التظني والشبهات ف..ي الغ..ابرين ! كل !
بل سولت لكم أنفسكم أمرا  ،فصبر جميل وا المستعان على ما تصفون !
فق3ال أب3و بك3ر  :ص.دق ا ورس.وله وص.دقت ابنت.ه ! أن.ت مع.دن الحكم.ة وم.وطن اله.دى والرحم.ة  ،ورك.ن ال.دين  ،وعي.ن الحج.ة  ،ل أبع.د
صوابك  ،ول أنكر خطابك  ،هؤلء المسلمون بيني وبين..ك قل..دوني م..ا تقل.دت  ،وباتف.اق منه..م أخ.ذت م.ا أخ..ذت  ،غي.ر مك..ابر ول مس.تبد ول
مستأثر  ،وهم بذلك شهود !
التفت الزهراء ) ع ( إلى الن33اس وق33الت  :معاش.ر الن.اس المس.رعة إل..ى قي.ل الباط.ل  ،والمغض.ية عل..ى الفع.ل القبي.ح الخاس.ر ! أفل يت.دبرون
الق.رآن أم عل.ى قل.وب أقفاله.ا ؟ كل ب.ل ران عل..ى قل.وبكم م.ا أس.أتم م.ن أعم..الكم  ،فأخ.ذ بس..معكم وأبص.اركم ول.بئس م.ا ت.أولتم  ،وس.اء م.ا ب.ه
أشرتم  ،وشر ما منه اغتصبتم  ،لتجدن وا محمله ثقيل وغبه وبيل  ،إذا كشف لكم الغطاء وبان ما وراءه الضراء  ،وبدا لك..م م..ن ربك..م م..ا
لم تكونوا تحتسبون  ،وخسر هنالك المبطلون !
) عشر ملحظات  :الملحظة الولى  :جاء نزع ملكية الرث النبوي من ابنته فاطمة لسباب سياسية فقط وليس لحديث زعموه بأن النبي..اء ل ت..ورث  ،ك..ان اله..دف
الول هو إجبار المام علي ) ع ( على البيعة  ،والثاني إشباع رغبة إبنتيهما – عائشة وحفصة  -في كراهية آهل البيت ..
الملحظة الثانية  :أخبر النبي ) ص ( في غير حديث عن غدر قريش بأهل بيته من بعده  ،وقال أنهم سيلقون على أيادي أمته قتل وتشريدا  ،ب..ل أخ..بر بالس..ماء م..ن
سليقتل على يد القرشيين  ،بل حدد مواضع القتل  ،ول عجب أن كرر وصيته في أهل بيته ثلثا في فراش موته لعلمه بقرب النتقام منهم ..
قال الحاكم في المستدرك ) ج  4ص  (464عن عبد ا بن مسعود انه قال ما يلي :
" أتينا رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم فخرج إلينا مستبشرا يعرف السرور في وجهه  ،فما سألناه عن ش يء إل أخبرنا به  ،ول سكتنا إل ابتدأنا  ،حتى مرت فتية
من بني هاشم فيهم الحسن والحسين  ،فلما رآهم التزمهم وانهملت عيناه  ،فقلنا يا رسول ا ما نزال نرى في وجهك شيئا تكره..ه  ،فق..ال  :إن..ا أه..ل بي..ت اخت..ار ا لن..ا
الخرة على الدنيا  ،وإنه سيلقى أهل بيتي من بعدي تطريدا وتشريدا في البلد" ..
قال أحمد في مسنده ) ج  1ص  ، ( 85وابن أبي شيبة في مصنفه ) ج  15ص  ( 98ما يلي :
" عن عبد ا بن نجي عن أبيه  ،إنه سار مع علي كرم ا وجهه وكان صاحب مطهرته  ،فلما حاذى نينوى وهو منطلق إلى صفين فنادي علي  :أصبر أبا عبد ا !
أصبر أبا عبد ا بشط الفرات ! قلت وماذا ؟ قال :دخلت على النبي )ص( ذات يوم وعيناه تفيضان قلت :يا نبي ا  ،أغضبك أحد ؟ ما شأن عينيك تفيضان؟ قال :بل
قام عندي جبريل فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات  ،قال فقال :هل لك أن أشمك من تربته؟ قال قلت :نعم  .فم..د ي..ده فقب..ض قبض..ة م..ن ت..راب فأعطانيه..ا فل..م أمل..ك
عينيا أن فاضتا " ..
قال الطبراني بالمعجم الكبير ) ج  3ص  ، ( 110وابن أبي شيبة بمصنفه ) ج  5ص  ( 97عن هانئ بن هانئ  ،عن علي كرم ا وجهه أنه قال ما يلي :
" ليقتلن الحسين عليه السلم قتل  ،وإني لعرف تربة الرض التي بها يقتل  ،يقتل قريبا من النهرين وليقتلن الحسين ظلما " ..
الملحظة الثالثة  :وقف وراء فتنة فدك أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة  ،فقد زعمتا أنهما سمعا النبي ) ص ( يقول  " :إنا معشر النبياء ل نورث "  ،ولكي
يحدث النصاب الشرعي أحضرتا رجل من العراب ليشهد معهما كي يكتمل الكيد ..
الملحظة الرابعة  :قدمت أم المؤمنين عائشة ومعها أم المؤمنين حفصة في زمن عثمان نفس الحجة التي نادت بها الزهراء أم..ام أب..ى بك..ر  ،فزعمت..ا ل..ه أن لهم..ا إرث..ا
في فدك والبساتين السبعة  ،فاتهمهما عثمان بالكذب على رسول ا والستعانة بأعرابي يتطهر ببوله ) هذا لفظ..ه (  ،وق..دم عثم..ان لهم..ا البره..ان  :إذا ك..ان النبي..اء ل
تورث – كما زعمتا – فلما تطالبان بحقكما في المزارع !! .وإن كان النبياء يورثون فلما منعتا الزهراء من إرثها !! ، .فخرجتا من عنده ودعت أم المؤمنين المس..لمين
بقتله لكفره  ،وقاد ابن عمها طلحة وزوج ش..قيقتها الزبي.ر الم.ؤامرة ال.تي انته.ت بقت.ل عثم..ان  ،فلم..ا أج.بر المس.لمون الم..ام عل.ي ) ع ( عل.ى الولي.ة خرج..ت علي.ه أم
المؤمنين عائشة ومعها طلحة والزبير ومعاوية في الظهر يشد من عزيمته وق..امت ح.رب الجم..ل ال.تي ك..انت بداي.ة للفتن.ة الك.برى ال.تي نكت.وي بناره.ا إل.ى الن بس.بب
إحراز الحزب القرشي النتصار العظيم بسبب نجاحه في تضليل أغلب المسلمين..
الملحظة الخامسة  :إذا كانت الحجة هي الشهود  ،فقد جاء المام علي ومعه فاطمة ) ع ( وأم أيمن ) والدة أسامة وشهد لها النبي بأنها م.ن أه.ل الجن..ة ( وش..هدوا أن
فدك والبساتين السبعة قد تركها النبي إرثا لبنته فاطمة  ،فرفض أبو بكر وعمر شهادة من أذهب ا الجرس عنهما وطهرهما تطهيرا وقبل بشهادة إبنته عائش..ة وابن..ة
صدحيقه حفصة والعرابي ..
الملحظة السادسة  :قد يسأل سائل  :هل كان أبو بكر وعمر ل يعلمان بحقيقة تلك المزارع ؟
الجابة الصريحة الواضحة أن الرث بقي لثلث س..نوات ف..ي ي..د الزه..راء ) ع (  ،فق..د ك..انت تل.ك الم.زارع ) ف..دك والبس.اتين ( تع..ود ملكيته..ا لليه..ود ف..ي خي..بر  ،وق.د
عرضوا التنازل عنها في أعقاب معركة خيبر ) صفر عام  7هـ ( في مقابل عدم قتلهم  ،فانتقلت ملكيتها إلى النبي ) ص ( وأهداهم إلى فاطمة وقد بقيت تلك المزارع
منذ ذلك التاريخ في حوزة الزهراء حتى وفاته  ،والطبيعي أن زوجات النبي ) ص ( يعلمن ذلك  ،لكن المر ل.م ي.رق إل.ى اثن.تين منهم..ا  ،ولم.ا ت.وافرت عوام.ل الق.وة
المسلحة لبويهما في أعقاب موت النبي ) ص ( حدث ما ذكرناه  ،وتوالت الكوارث التي أخبر النبي ) ص ( عن تفاصيلها ..
الملحظة السابعة  :قد يقول قائل  :كان يجب على أبى بكر وعمر أن يبقيا على تل.ك الم.زارع ف..ي ح.وزة الزه.راء ) ع ( فقيمته.ا ض.ئيلة ف..ي مقاب.ل العم..ل عل.ى تنفي..ذ
وصية النبي ) ص ( في أهله ؟
نجيب على ذلك بأن الشيخين وجدا الرث النبوي بمعناه الشامل في ولية الم..ام عل.ي ) ع ( المس.لمين  ،ول.و أع.ادا تل.ك الم.زارع إل.ى مك..انهم الط.بيعي عن.د الزه.راء

لكان عليهما في تلك الحالة إعادة بقية الرث ) أي الولية الشاملة ( إلى زوجها المام ..
يدل على ذلك أن المام علي ) ع ( عندما تولى الولية في أعقاب مقتل عثمان بمكيدة من أم المؤمنين عائشة رفض امتلك تلك المزارع في ال..دنيا وأراد إن ي..رد تل..ك
المظلمة إلى يوم الحساب لنها – مع الولية في المقام الول – تمثل الرث النبوي لهل البيت ..
الملحظة الثامنة  :أبو بكر يقدم حجته إلى الزهراء ) ع ( في تلك المناظرة التي ذكرناها  ،فيزعم أن اختياره كان برضي الن..اس  ،فيق..ول  " :ه..ؤلء المس..لمون بين..ي
وبينك قلدوني ما تقلدت  ،وباتفاق منهم أخذت ما أخذت  ،غير مكابر ول مستبد ول مستأثر  ،وهم بذلك شهود " ..
ونرد على ذلك بنقاط تالية :
 - 1أبو بكر كان حاضرا في أغلب وصايا النبي ) ص ( إلى المسلمين بضرورة تولي علي ابن أبى طالب من بعده  ،وك..ان آخره..ا الخطب.ة النبوي.ة ف.ي غ.دير خ.م قب.ل
وفاة النبي بشهرين ونصف ..
 - 2أبو بكر لم يقل الحقيقة حين يزعم أن الناس قد ناصروه  ،فالمهاجرون – من غير الحزب القرشي وأغلبهم طلقاء – رفض..وه  ،والنص.ار ك..ذلك  ،ولن..ا ف..ي ح..ديث
البخارى علي لسان عمر لدليل :
قال البخارى في صحيحه ) ج  8ص  ( 26عن عمر بن الخطاب أنه قال ما يلي :
" إنه قد كان من خبرنا حين توفي ا نبيه أن النصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة  ،وخالف عنا علي والزبير ومن معهما " ..
الملحظة التاسعة  :تتفق كل المذاهب على أن النبي ) ص ( قال في أكثر من حديث أن فاطمة هي سيدة نساء العالمين  ،وأن غضبها من غضبه ورضاها من رض..اه
 ،وأن غضبه ورضاه من غضب ا ورضاه  ..كما تتفق كل المذاهب على أن فاطمة ) ع ( قد دعت على أبى بكر وعمر في ف..راش موته..ا وف..ي حض..ورهما  ،وأنه..ا
ماتت وهى غاضبة عليهما ورفضت حضورهما أو صلتهما عليها  ..فهل في ذلك تبصرة للمبصرين ؟!
الملحظة العاشرة  :بينما خصت الزهراء ) ع ( أبا بكر وعمر بالدعاء عليهما بسبب قيادتهما للح.زب القرش.ي ض.د أه.ل ال.بيت  ،نج.د أن الم..ام عل.ي ) ع ( ق..د عم..م
الدعاء على جميع أعضاء الحزب القرشي من صغير وكبير  ،من حر وطليق  ،فقال في شرح نهج البلغة لبن أبى حديد ) ج  2ص  ( 202ما يلي :
" اللهم إني أستعديك على قريش  ،فإنهم قد قطعوا رحمي  ،وأكفؤوا إنائي  ،وأجمعوا على منازعتي حقا كنت أولى به م.ن غي.ري  ،وق.الوا أل إن ف.ي الح.ق أن تأخ.ذه
وفي الحق أن لتمنعه  ،فاصبر مغموما أو مت متأسفا  ،فنظرت فإذا ليس لي رافد ول ذاب ول مساعد إل أهل بيتي  ،فضننت بهم عن المنية  ،فأغضيت عل..ى الق..ذى ،
وآلم للقلب من ق
حز الشفار " .. (..
وجرعت ريقي على الشجى  ،وصبرت من كظم الغيظ على أمرق من العلقم  ،ل
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المام علي ) ع ( يقف في المسجد النبوي ويلقي خطبته البليغة المسماة بـ " الوسيلة " وفيها قال ما يلي :
" الحمد ل الذي منع الوهام أن تنال إل وجوده  ،وحجب العقول أن تتخيل ذاته  ،لمتناعها من الشبه والتشاكل  ،بل هو الذي ل يتفاوت في
ذاته  ،ول يتبعض بتجزئة العدد في كماله.. " ...
محاولت السلطة الحاكمة لبعاد تهمة القتل
كانت أعراض السم واضحة على النبى )ص (  ،ونستطيع أن ندرك أن الحزب القرشي كان سيقاتل لخر رجل حتى ل ينتص..ر الم..ام عل..ي
) ع (  ،فهم يعرف..ون م..ن روح.ه القتالي..ة أن س..يقوم ب.التحقيق فيم..ا ج.رى وس.يتم التوص.ل إل..ى المش.تركين ف..ي ه.ذه الجريم.ة  ..والق.رب إل..ى
الحدوث أنه سيتم التحقيق أيضا في الجريمة التي سبقتها في طريق العودة من تبوك ..
الن ربما يدرك القارئ السباب التي جعلت العصابة كلها تتجمع خلف أبى بكر كي يسدوا الطريق أمام المام علي ) ع (  ،لقد ك..ان اله..دف
هو الحفاظ على رقابهم بجعله في السلطة  ،وهى نفس العص..ابة – تقريب..ا – ال..تي هجم..ت عل..ى بي..ت الزه..راء وجرج..رت الم..ام عل..ي ) ع (
أرضا ليعطى البيعة  ،تماما كما يحدث في بلدن.ا حي.ن تلت.ف طبق..ة م..ن اللص.وص والقتل.ة والمنتفعي..ن وراء طاغي.ة يق..ودهم ك..ي يح..افظ عل..ى
مصالحهم..
لقد تسابقت ضربات الحزب القرش في أعقاب وفاة النبي ) ص ( لسقاط الخصم بالضربة القاضية  ،لقد أسقطوا فيها س..يدة نس..اء الع..المين ،
فجزاهم ا بمثل ما يستحقون  ،وقد عبرت الزهراء ) ع ( قبل وفاتها بقليل عن حجم المظالم التي عاشتها في فترة قصيرة بعد وفاة الن..بى )
ص ( فقالت :
قل للمغيحب تحت أثواب الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائيا
صلصل بت علي مصائب لو أنها صلصل بت على اليام صرن لياليا
رائف محمد الويشى
سانت لويس – ميزورى  -أمريكا
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