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 ص 2228 -م  11 / 2 / 2011ش بكة أ م امحلام كرمي احملروس

ر بن اخلطام أ سمل متأ خرا فقىض يف اإسالمه  بقعقد حقيقا    سق قنقة 28يف أ قىص التقديرات املسجةل يف املؤلفات التارخيية أ ن ُعم

﴿عرش س نني، ومخسة أ شقرقر،  بعد حمك دام مد   س نة. مث قتل يف اليوم التاسع من ربيع ال ول 55مثري  يف الرشك انهزت الق 

حدى وعرشين ليةل، من متوىف أ يب بكر، عىل رأ س اثنتني وعرشين س نة، وتسعة أ شرر، وثالثة عرش يومًا من الرجقر   . ﴾ واإ

وقاتهلم اباب جشاع ادلين الهناوندي "أ بو لؤلؤ " من الشخصيات التارخيية املرمة جدا اليت احتلت ماكان جدليا يف العقود ال وىل من 

ر ، وقاىض به مرحةل احلمك بقق"القرأ ي" القيت دامقت   12القرن الإساليم ال ول، ملا أ قدم عليه من فعل جريء أ هنيي به عرد ُعم

 .عققامققا، مث هققمققن عققىل مققرحققةل نققفققون ال مققويققني يف عققرققد عقق ن بققن عققفققان  ققر  عققىل قققتققل عقق ن

تعرضت هوية أ يب لؤلؤ  رضوان هللا تعاىل عليه اإىل محةل تشويه واسعة جدا يف مرحةل خالفة ع ن، فنمسب اإىل اجملقوسق قيقة ، 

عىل يد عبيد هللا بن ُعر بتحريض من أ خته حفصة، وامتنع ع ن عن تنفيذ القققصقاص فق ق .  ﴿اإسالم﴾ وكفّر ، وقتلت ابنته

وأ لزمت ادلولتان ال موية والعباس ية دواويهن  بتشويه هوية أ يب لؤلؤ  ونسبت فعهل اإىل مؤامر  فارس ية اكنت مدبر  للققاقاء عقىل 

حمك ُعر اذلي افتتح بالدمه . بيامن مثل أ بو لؤلؤ  عند عارفيه املوقف املؤمن الشجاع اذلي اكن هل القفقاقل القكقحقري يف حسق  

ر وما أ قدما عليه من غصب حلق عيل عليه السقالم ، وععقتقداء عقىل  اجلدل القامئ أ نذاك حول رشعية خالفيت أ يب بكر وُعم

بيته، وقتل زوجه فاطمة بنت رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل، وجتريد اخلالفة من أ حاكم ادلين اإدخال اجلزير  العربية يف فقوىض 

 .حمك "الرأ ي" املبين عىل عصبية جاهلية وقحلية

ر قتيال بطعنات خنجر أ يب لؤلؤ  وهو ماطلع هبوية قاتهل قحل أ ن يقدم "الصانع" أ يب لؤلؤ  عىل فعهل. فقققد تقنقاىل اإىل  قىض ُعم

ليه قاتهل من كسب للجنان مبا فقعقل. اكن ن   ر قول رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل فيه ويف ظروف مقتهل وما يصري اإ مسع ُعم

ر مطلقا يف صدق قوهل اإن قال هل فامي قال عليه السالم: "فيقتكل توفيقًا،  عىل لسان أ مري املؤمنني عليه السالم اذلي ل يَشك ُعم

ميان وُعل أ يب لؤلقؤ  وصقالم مقنقطقلقققه  فأ نبأ ه عيل عليه .  يدخل وهللا اجلنان عىل رمغ منك﴾ السالم يف هذا النص بصحة اإ

ر من سوء فعل وخقاةقة  ليه ُعم ادليين ودوافعه اليت مل ختل من رعاية اتمة حلق أ هل البيت عل   السالم واملود  هل  ، ومبا يصري اإ

 .هق25جفر التاسع من ربيع س نة   ُعل حىت حلظة طعنه قحل بزوغ

قر  ر ، ورؤية أ هل البيت عل   السالم يف هوية القاتل وصالم فعهل، وسقوء ُعقل ُعم وتفصيل ن  اكن شامال دلوافع قتل ُعم

 .وصققاحققحققه أ يب بققكققر ، ومققا سقق ققيققجققري عققلقق قق  بققعققد قققتققلققرقق  اإىل قققيققام القققققامئ  ققل هللا تققعققاىل فققرجققه الرشققيققف

ليه بزتوير من ع ن مر بعد أ ن أ ل أ مر اخلالفة من أ يب بكر اإ ﴿من علمك اجلقرقااي    2يقول الراوي: أ ن عليا عليه السالم قال لعم

مغرور. وأ مي هللا وكنت بصريا وكنت يف دنياك اتجرا حنريرا ، وكنت فامي أ مرك رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل أ ركبت وفقرشقت 

الغاب وملا أ ححبت أ ن يمتثل   الرجال قياما ، وملا ظلمت عرت  النيب صىل هللا عليه وأ هل بقحيح الفعال غري أ ين أ راك يف ادلنقيقا 

قحال جبراحة ابن عبد أ م معمر " وعين به أ اب لؤلؤ " حتمك عليه جورا فيقتكل توفيقا يدخل وهللا اجلنان عىل رمغ مقنقك ، وهللا 

لو كنت من رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل سامعا مطيعا ملا وضعت س يفك يف عنقك ، وملا خطبت عىل املنرب ولك ين بك قد 

 ! . دعيت فأ جحت ونودي ابمسك فأ جحمت   هتك سرتا وصلبا ولصاححك اذلي اختارك ومقت مقامه من بعده
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ليك. ل ما مسعقت   فقال ُعر :   أ اب احلسن أ ما تس تحي لنفسك من هذا اإ فقال هل أ مري املؤمنني عليه السالم: ما قلت   اإ

نا أُخرجت جيفتاك  عن رسقول هللا صقىل  ل ما علمت . قال: مفىت هذا   أ مري املؤمنني ؟ قال عليه السالم: اإ وما نطقت اإ

نا نبش امت ، ولو دفنامت بني املسلقمقني لشقك شقاك ،  ل لئال يشك أ حد فيك  اإ هللا عليه وأ هل من قربيك  الذلين مل تدفنا ف ا اإ

واراتم مراتم ، وس تصلبان عىل أ غصان دوحة  بسة فتورق تكل ادلوحة بك  وتفرع وخترض بك  فقتقكقوان ملقن أ حقحقكق  

ليك  والقنقاس يسقأ لقون رهبق  القعقافقيقة هقا بقلقيقامت بقه  . وريض بفعلك  أ ية لمزي هللا اخلبيث من الطيب ، ولك ين أ نظر اإ

ر": مفن يفعل ن    أ اب احلسن . قال عليه السالم: عصابة قد فرقت بني الس يوف أ غ دها ، وارتاامه هللا لنرص   قال "ُعم

ليك  وقد أ خرجامت من قربيك  طريني بصورتيك  حىت تصلبا عىل ادلوحقات  دينه مفا تأ خذمه يف هللا لومة لمئ ، ولك ين انظر اإ

براهمي صلوات هللا عقلقيقه وجلقرجقيقي ودانقيقال و  نقيب  ، فتكون ن  فتنة ملن أ ححك  ، مث يؤىت ابلنار اليت أ رضمت لإ

وصديق ومؤمن ومؤمنة ويه النار اليت أ رضممتوها عىل ابم داري لتحرقوين وفاطمة بنت رسول هللا صىل هللا عقلقيقه وأ هل 

ليك  رحيا مدبر  فتنسفك  يف المي نسفا ويأ خذ  وابين احلسن واحلسني وابنيت زينب وأ م لكثوم ، حىت حترقا هبا ، ويرسل هللا اإ

الس يف من اكن منك  ويصري مصريك  اإىل النار مجيعا ، وخترجان اإىل البيداء اإىل موضع اخلسف اذلي قال هللا تعاىل : )ولو 

  ترى اإن فزعوا فال فوت وأ خذوا من ماكن قريب ( يعين من حتت أ قدامك 

نقك مسقعقت هقذا وأ نقه . قال:   أ اب احلسن تفرق بيننا وبني رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل. قال: نع . قال :   ااب احلسن اإ

حق . قال :  لف أ مري املؤمنني أ نه مسعه من النيب صىل هللا عليه وأ هل. فحىك ُعر وقال: أ عون ابهلل ها تقققول ، فقرقل   

ل ثلهث  ويقنقادي مقنقاد مقن  عالمة . قال: نع ، قتل فظيع ، وموت رسيع ، وطاعون شنيع ، ول يبقى من الناس يف ن  اإ

الس ء ابمس رجل من ودلي وتكرث ال فات حىت يمتىن ال حياء املوت ها يرون من ال هوال ، ون  ها أ سئقامت ، مفقن هقكل 

اسرتام ومن اكن هل عند هللا خري جنا مث يظرر رجل من عرتيت فمل  ال ر  قسطا وعدل ك  ملئت جورا وظل  يأ تقيقه هللا 

 . ببقا  قوم موىس وحيىي هل أ حصام الكرف وتزنل الس ء قطرها وخترج ال ر  نباهتا

نك أ ن هتددين بفعال ودلك فوهللا ل تذوق من حالو  اخلالفة شيقاقا أ نقت ول  ل عىل حق فاإ نك ل حتلف اإ قال هل ُعر : فاإ

ن قحل قويل لينرصين ولصاحيب من ودلك قحل أ ن أ صري اإىل ما قلت . فقال هل أ مري املؤمنني عليه السالم : تقبقا  ودلك ، واإ

قااي ، حيث ل ينفعك ندمك ل عدواان فك ين بك قد أ ظررت احلرس  وطلبت الإ  .   أ ن تزداد اإ

ليه أ ن يأ تيه ، ففعل .  ليه ج عة من أ حصابه فطلبوه اإ فل  حرضت ُعر الوفا  أ رسل اإىل أ مري املؤمنني، فأ ىب أ ن جيئ، فأ رسل اإ

فقال ُعر :   أ اب احلسن هؤلء حالوين ها وليت من أ مرمه فاإن رأ يت أ ن حتالين ، فافعل . فقام أ مري املؤمنني عليه السالم 

وقال: أ رأ يت اإن حاللتك مفن حالل بتحليل د ن يوم ادلين ، مث وىل وهو يقول: )وارسوا الندامة ملا رأ وا العذام( ، فاكن 

 اذلي شرد أ كرثها وحص ما نبأ  به فرو حق.عليه السالم   هذا من دلئهل

مام الرادي عليه السالم يف العقد ال ول من القرن الثاين الرجري قول لرسول هللا صىل هللا عليه  وقريب من ن  يمبني الإ

ر، وجعل هللا تعاىل عىل يديه فيه خالفة أ يب  وأ هل ول مري املؤمنني عيل عليه السالم يف مدم يوم أ يب لؤلؤ  اذلي قمتل فيه ُعم

ر من فعل يف بيت فاطمة عل ا السالم ويف حق عيل عليه السالم  بكر وُعر )هباء منثور( ، ونم ما أ قدم عليه ُعم

س نوات تقريبًا...هذان القولن الرشيفان تامر  رواية  10اليت دامت واملسلمني يف عرد أ يب بكر وخالل مرحةل خالفته 

عن الصحايب اجلليل حذيفة بن الامين أ مني رس الرسول صىل هللا عليه وأ هل يف أ س ء املتأ مرين عىل قتهل صىل هللا عليه وأ هل 
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ر وع ن عفان ،  ممكم بنفاقر  وتأ مرمهيف عقحة هرىش ،   مام   2وهو هن امتنع عن الصال  خلف جناز  أ يب بكر وُعم فعن الإ

وهو التاسع من شرر ربيع  -الرادي عليه السالم قال: حدثين أ يب عليه السالم أ ن حذيفة بن الامين دخل يف مثل هذا اليوم 

عىل جدي رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل. قال حذيفة: رأ يت س يدي أ مري املؤمنني مع ودليه احلسن واحلسني عل    -ال ول 

السالم يأ لكون مع رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وهو يتبس  يف وجوهر  عل   السالم ويقول لودليه احلسن واحلسني عل   

نه اليوم اذلي هيكل هللا فيه عدوه وعدو جدك ، ويس تجيب فيه دعاء أ مك .. لُكم  السالم: لُكم هنياا لك  بربكة هذا اليوم، فاإ

نه اليوم اذلي يصدق فيه قول هللا: )فتكل بيوهت  خاوية  نه اليوم اذلي يقحل هللا فيه أ ع ل ش يعتك  وحمبيك .. لُكم ، فاإ ، فاإ

نه يوم يفقد فيه فرعون أ هل بييت وظاملر   نه اليوم اذلي يتكرس فيه شوكة محغض جدك .. لُكم ، فاإ مبا ظلموا(.. لُكم ، فاإ

نه اليوم اذلي يقدم هللا فيه اإىل ما ُعلوا من ُعل فيجعهل هباء منثورا ، فاإ  .وغاصب حقر .. لُكم

قال حذيفة: فقلت:   رسول هللا ، ويف أ متك وأ حصابك من ينهتك هذه احلرمة. فقال رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل: نع    

حذيفة، جحت من املنافقني يرتأ س عل   ويس تعمل يف أ ميت الر ء، ويدعومه اإىل نفسه، وحيمل عىل عاتقه در  اخلزي، 

ويصد الناس عن سبيل هللا، وحيرف كتابه، ويغري سنيت، ويش متل عىل اإرث ودلي، وينصب نفسه عل ، ويتطاول عىل 

مامه من بعدي، ويس تحل أ موال هللا من غري حلرا، وينفقرا يف غري طاعته، ويكذبين و يكذم أ يخ ووزيري، وينحي ابنيت  اإ

 .عن حقرا، وتدعو هللا عليه ويس تجيب هللا دعاؤها يف مثل هذا اليوم

قال حذيفة: قلت:   رسول هللا ، مل ل تدعو ربك عليه ل لكه يف حياتك . قال:   حذيفة ، ل أ حب أ ن أ جرتئ عىل قااء 

هللا ملا قد س بق يف علمه، لكين سأ لت هللا أ ن جيعل اليوم اذلي يقحاه فيه فايةل عىل سائر ال  م ليكون ن  س نة يسنت 

هبا أ ححايئ وش يعة أ هل بييت وحمبومه، فأ وىح اإيل جل نكره، فقال يل: "  محمد، اكن يف سابق علمي أ ن ةسك وأ هل بيتك 

حمن ادلنيا وبالؤها، وظمل املنافقني والغاصبني من عبادي من نصحهت  وخانوك، وحمتاهت  وغشوك، وصافيهت  واكحشوك 

وأ رضيهت  وكذبوك، وانتجيهت  وأ سلموك، فاإين حبويل وقويت وسلطاين ل فتحن عىل روم من يغصب بعدك عليا حقه أ لف 

بليي فيلعنه، ول جعلن ن  املنافق عرب  يف  ابم من النريان من سفال الفيلوق، ول صلينه وأ حصابه قعرا يرشف عليه اإ

نبياء وأ عداء ادلين يف احملرش، ول حرشهن  وأ ولياهئ  ومجيع الظلمة واملنافقني اإىل انر هجمن زرقا اكحلني أ ناي  القيامة لفراعنة ال 

ل مبا ميسه من البلوى من فرعونه  خزا  اندمني، ول خدلهن  ف ا أ بد ال بدين.   محمد، لن يوافقك وصيك يف مزنلتك اإ

وغاصبه اذلي جيرتي عيل ويبدل لُكيم، ويرشك يب ويصد الناس عن سبيىل، وينصب من نفسه  ال ل متك، ويكفر يب 

يّل، وأ مرهت  أ ن  يف عريش، اإين قد أ مرت مالئكيت يف س بع س وايت لش يعتمك وحمبيمك أ ن يتعيدوا يف هذا اليوم اذلي أ قحاه اإ

ينصبوا كريس كراميت حذاء البيت املعمور ويثنوا عيل ويس تغفروا لش يعتمك وحمبيمك من ودل أ دم، وأ مرت الكرام الاكتبني أ ن 

يرفعوا القمل عن اخللق لكر  ثالثة أ  م من ن  اليوم ول أ كتب عل   شياا من خطا مه كرامة   ولوصيك،   محمد، اإين قد 

جعلت ن  اليوم عيدا   ول هل بيتك وملن تبعر  من املؤمنني و ش يعهت ، وأ ليت عىل نفيس بعزيت وجاليل وعلوي يف 

ماكين ل ححون من تعيد يف ن  اليوم حمتس با ثوام اخلافقني، ول شفعنه يف أ قرابئه ونوي رمحه، ول زيدن يف ماهل اإن وسع 

عىل نفسه وعياهل فيه، ول عتقن من النار يف   حول يف مثل ن  اليوم أ لفا من مواليمك وش يعتمك، ول جعلن سع   

 ."مشكورا، وننهب  مغفورا، وأ ع هل  مقحواي

 قال حذيفة: مث قام رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل فدخل اإىل بيت أ م سلمة، ورجعت عنه وأ ان شاك يف أ مر الش يخ حىت 
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ترأ س بعد وفا  النيب صىل هللا عليه وأ هل وأ تيح الرش وعاد الكفر، وارتد عن ادلين، وتشمر للمكل، وحرف القرأ ن، وأ حقرق 

بيت الويح، وأ بدع السنن، وغري املةل، وبدل الس نة، ورد شراد  أ مري املؤمنني عليه السالم، وكذم فاطمة بقنقت رسقول 

هللا صىل هللا عليه وأ هل واغتصب فداك، وأ رىض اجملوس وال ود والنصارى، وأ خسن قر  عني املصطقفقى ومل يقرضقرقا، وغقري 

السنن لكرا، ودبر عىل قتل أ مري املؤمنني عليه السالم، وأ ظرر اجلور، وحرم ما أ حل هللا، وأ حل ما حقرم هللا، وأ لقققى اإىل 

بل داننري، ولط  وجه الزكية، وصعد منرب رسول هللا غصبا وظل ، وافرتى عىل أ مري املؤمقنقني  الناس أ ن يتخذوا من جلود الإ

 .عليه السالم وعانده وسفه رأ يه

قال حذيفة: فاس تجام هللا دعاء موليت عل ا السالم عىل ن  املنافق، وأ جرى قتهل عىل يد قاتهل رمحة هللا عليه، فدخلت 

 .عىل أ مري املؤمنني عليه السالم ل هنئه بقتل املنافق ورجوعه اإىل دار عنتقام

قال أ مري املؤمنني عليه السالم:   حذيفة ! أ تذكر اليوم اذلي دخلت فيه عىل س يدي رسول هللا صىل هللا عقلقيقه وأ هل وأ ان 

وس بطاه نأ   معه، فد  عىل فال ن  اليوم اذلي دخلت عليه فيه. قلت: بىل   أ خا رسول هللا صىل هللا عليقه وأ هل . 

ين ل عرف" لرذا اليوم اثنني وس بعقني اسق ،  قال ال مري عليه السالم: هو وهللا اليوم اذلي أ قر هللا به عني أ ل الرسول، "واإ

قال حذيفة: قلت:   أ مري املؤمنني ، أ حب أ ن تسمعين أ س ء هذا اليوم، واكن يوم التاسع من شرر ربيع ال ول، فققال أ مقري 

املؤمنني عليه السالم: هذا يوم عسرتاحة، ويوم تنفيي الكربة، ويوم الغدير الثاين، ويوم حتطيط ال وزار، ويقوم اخلقري  ، 

ويوم رفع القمل، ويوم الردو، ويوم العافية، ويوم الربكة، ويوم الثارات، ويوم عيد هللا ال كرب، ويوم يس تجام فيه ادلعاء، يوم 

املوقف ال عظ ، ويوم التوايف، ويوم الرشط، ويوم نزع السواد، ويوم ندامة الظامل، ويوم التصفح، ويوم فرم الش يعقة، ويقوم 

التوبة، ويوم الإانبة، ويوم الزاك  العظمى، ويوم الفطر الثاين، ويوم س يل النغام، ويوم جترع الريق، ويوم الرضا، ويوم عقيقد 

أ هل البيت، ويوم ظفرت به بنو اإرسائيل، ويوم يقحل هللا أ ع ل الش يعة، ويوم تقدمي الصدقة، ويقوم القز ر  ،ويقوم ققتقل 

املنافق، ويوم الوقت املعلوم، ويوم رسور أ هل البيت، ويوم الشاهد، ويوم املشرود، ويوم يعض الظامل عقىل يقديقه، ويقوم 

القرر عىل العدو، ويوم هدم الاالاي، ويوم التنبيه، ويوم الترصيد، ويوم الشراد ، ويوم التجاوز عن املؤمنني، ويوم القزهقر ، 

ويوم العذوبة، ويوم املس تطام به، ويوم نهام سلطان املنافق، ويوم التسديد، ويوم يسرتحي فيه املؤمن، ويوم املقبقاهقةل، 

ناعة الرس، ويوم نرص املظلوم، ويوم الز ر ، ويوم القتقودد، ويقوم  ويوم املفاخر ، ويوم قحول ال ع ل، ويوم التبجيل ، ويوم اإ

التحبب، ويوم الوصول، ويوم الزتكية، ويوم كشف البدع، ويوم الزهد يف الكحائر، ويقوم القزتاور، ويقوم املقوعقظقة، ويقوم 

 .العباد ، ويوم عستسالم

وقلت يف نفيس: لو مل أ درك من أ فعال اخلري وما أ رجو بقه  -يعين أ مري املؤمنني عليه السالم  -قال حذيفة: فقمت من عنده 

ل فال هذا اليوم لاكن مناي﴾.  الثوام اإ

ر أُعمل يف مرات كثري  مبوته قتال . مفقر  مقن خقالل  ر عىل يدي أ يب لؤلؤ ؛ أ ن ُعم وحبسب ما جاء من روا ت يف مقتل ُعم

ومر  عمل بذ  ها جاء عىل لسان عيل علقيقه السقالم  .  ﴿أ ن دياك نقره نقرتني ، فأ وهل برجل من العج  س يقتهل﴾2رؤية رأ ها

ر مبقتقهل مبقا جقاء عقىل لسقان  اإخحارا منه عن قول رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل، واكن فيه تعريفا هبوية قاتهل. ومر  عمل ُعم

ر كتام ملكية فدك للزهراء عل ا السالم ، ورصحت هل بدعاهئا عليه بطريقة القتل    .فاطمة الزهراء عل ا يوم مزق ُعم
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﴿فل  وعظت فاطمة عل ا السالم أ اب بكر يف فدك، كتب لرا هبا كتااًب ورودها عل ا، خفرجت من عنده فلق ا ُعقر، خفقرق 

 . ، فقالت عل ا السالم هل: بقر هللا بطنك، ك  بقرت حصيفيت﴾  «الكتام، فدعت عليه مبا فعهل أ بو لؤلؤ  به 

قر ققحقل أ ن يقققتقل بقثقالث 2 أ هنا قالقت -حبسب رواية عن عائشة  -ومر  عمل من اجلن   !  ﴾ ﴿انحقت اجلقن عقىل ُعم

ر مث وىل هاراب أ و انتحر من ساعته ، بل عمرف ﴿من خيار ش يعة عيل عقلقيقه  أ بو لؤلؤ  ليي خشصا عاد  أ قدم عىل قتل ُعم

لص أ تباع أ مري املؤمنني عليه السقالم ، واكن أ خقا ذلكقوان ،   السالم﴾ ،﴿واكن من أ اكبر املسلمني واجملاهدين، بل من خم

﴿وعقبقد  ، وهو أ بو أ يب الزاند عبد هللا بن نكوان عامل أ هل املدينة ابحلسام والفرائض والنحو والشعر واحلديقث والقفقققه﴾

ر ، ثقة ثقبقت روى  مام أ بو الزاند املدين موىل بين أ مية ، وهو أ خو أ بو لؤلؤ  قاتل ُعم هللا بن نكوان أ بو عبد الرمحن هو الإ

عقبقد  ». وقال ابن ححان يف أ يب الزاند يف أ خيه ،هقو  151عنه ما  والليث والسفياانن، مات جفأ   يف شرررماان س نة 

هللا بن نكوان كنيته أ بو عبد الرمحن موىل رمةل بنت شيحة بن ربيعة "زوجة ع ن" واكن نكوان أ خا أ ىب لؤلؤ  قاتل ُعقر بقن 

اخلطام واكن أ بو الزاند من فقراء املدينة وعبادمه واكن صاحب كتام ل حيفظ ، مات س نة اإحدى وثالثني ومائة . مسقع 

﴿وهذا أ جىل دليل عىل كون فقريوز املقذكقور مقن الشق قيقعقة، . «أ بو الزاند ال عرج روى عنه ما  والثوري وأ هل احلجاز

وحينئذ فال اعامتد مبا قاهل اذلهيب من أ ن أ اب لؤلؤ  اكن عبدا نرصانيا ملغري  ابن شعبة. وكذا ل اعتداد مبا قاهل السق قيقوطقي يف 

وقال الواقدي ومصعب الزبريي والطربي : مفا دام أ بو لؤلقؤ   . اترخي اخللفاء من أ ن أ اب لؤلؤ  اكن عبدا ملغري  ويصنع ال رحاء﴾

ماممك أ يب الزاند، فل نا ل يكون مسل ً    ﴾ مع اإ

قر ل يب   ن ققال ُعم قر مبقا أُثقققل بقه اكهقهل ، اإ ر من قحل بقتهل بعد حادثة رفعه للشكوى اإىل ُعم كر أ ن أ اب لؤلؤ  انذر ُعم ونم

﴿ليي بكثري يف حقك ، فاإين مسعت عنك أ نك لو أ ردت أ ن تدير الرىح ابلرحي ، لقدرت عىل ن  . فقققال هل أ بقو  لؤلؤ 

لؤلؤ  : ل ديرن   رىح ل تسكن اإىل يوم القيامة .فقال : اإن العبد قد أ وعد ولو كنت أ قتل أ حدا ابلهتمة لقتلتقه. ويف خقرب 

نه قتهل بعد ن   . ﴾ أ خر ، قال هل أ بو لؤلؤ  : ل ُعلن   رىح يتحدث هبا من ابملرشق واملغرم . مث اإ

ر ر ؛ مل ير  أ بو لؤلؤ  حبمك يفصل بينه وبني ُعم قر جحقتقه   بعد طعنه ُعم غري أ مري املؤمنني عليه السالم ، فقأ لقققى عقىل ُعم

البالغة، فصعق ُعر لرذه احلجة فلفظ أ نفاسه ومات. ويف ن  روي عن جابر ال نصاري رضوان هللا تعاىل عليه، أ نقه ققال: 

ر:   عدو هللا، ما محكل عىل قتيل، ومن اذلي دسك اإىل قتيل. قال: اإجعل بيين وبقيقنقك  را ، فقال ُعم ملا َطعن أ بو لؤلؤ  ُعم

مام عقيل  ر: مبن ترىض بيننا حمك عدٍل. قال: بعيل بن أ يب طالب عليه السالم.. فل  جاءه الإ حك ً حىت أ تلك  معك. فقال ُعم

ر. قال: وكيف ن . ققال:  ر ل يب لؤلؤ : تلك ، فقد حمك بيننا حمك عدل. فقال: أ نت أ مرتين بقتكل   ُعم عليه السالم، قال ُعم

اإين مسعتك ختطب عىل منرب رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل، وأ نت تقول: اكنت بيعتنا ل يب بكر فلتة وقاان هللا رشها، مفقن 

 ﴾...عاد اإىل مثلرا فاقتلوه، وقد عدت أ نت اإىل مثلرا. فقال هل: صدقت. مث أ مغي عليه ومات

ليقه مقن طقعقنقه  وج هل يف جممتعي مكة واملدينة وابيق ول ت البالد الإسالمية عن هوية أ يب لؤلؤ  وما هدف اإ وبشأ ن ما رم

مر ، وفامي تناقلته املصادر التارخيية عن أ يب لؤلؤ  ؛ جتد الصور  ف ا مهتافتة ومشوهة ومنقلبة رأ سا عىل عقب ، وزاد ف قا  لعم

ن ف ا مسعى للقااء عىل مرشوع فتح بالد فارس ، واحلقال أ ن هقذا  سوء الربط بهتمة ر ظم مؤامر  عظمى حيكت ضد ُعم

ر مبسوط اليد عىل مكة واملقديقنقة ومل تقكقن هل كقفقاء  الفتح مل  ل عىل هجود أ هل البيت عل   السالم حيث اكن ُعم يق  اإ

مام عيل عليه السالم من مشور   ل مبا قدمه الإ دار  البالد املفتوحة اإ دار  احلروم، ول قدر  عىل اإ  مس توية، ول جشاعة يف اإ
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 .ومن خلص بنيه وأ ههل ورجاهل اذلين تقدموا مسري  الفتح وكس بوا أ هل البالد املفقتقوحقة وسقاسقومه بقأ حسقن السق قيقاسقة

قمقر وال سق قبقام  ومن مجةل ما نقل من وضع مرسف وخلط يف احلقائق ابلكذم والوضع حول هوية أ يب لؤلؤ  وقصة قتهل لعم

﴿عبدا للمغري  بن شعبة ، واكن يصنع الرىح، قال فاكن املغري  يس تغهل   يقوم أ ربقعقة درامه،  الاكمنة وراء ن ، أ نه اكن

أ ن خيفف عيل، قال فقققال ُعقر اتقق   قال: فلقي أ بو لؤلؤ  ُعر فقال   أ مري املؤمنني اإن املغري  قد أ ثقل عيل "غليت فلكمه"

هللا وأ حسن اإىل مولك، قال ومن نية ُعر أ ن يلق املغري  فيلكمه يف التخفيف عنه، قال فغاب أ بو لؤلؤ  وقال يسع الناس 

عدهل لكر  غريي، فغاب وأ مضر عىل قتهل، قال فصنع خنجرا هل رأ سان، قال فشحذه، "ومسه مث أ ىت به الررمزان فقال كقيقف 

ل قتلته" قال وحتني ُعر، "وقحل أ ن يصام بأ  م ابملدينة وقف عىل حذيفة بقن   ترى هذا قال أ رى أ نك ل ترضم به أ حدا اإ

الامين وع ن بن حنيف ، قال كيف فعلامت أ ختافان أ ن تكوان قد محلامت ال ر  ما ل تطيق قال محلناها أ مرا يه هل مطقيقققة ، 

ما ف ا كبري فال . قال انظرا أ ن تكوان محلامت ال ر  ما ل تطيق ، قال قال ل . فقال ُعر لنئ سلمقين هللا ل دعقن أ رامقل 

ل عقبقد  ل رابعة حىت أ صيب . قال اإين لقامئ ما بيين وبينه اإ أ هل العراق ل حيتجن اإىل رجل بعدى أ بدا . قال مفا أ تت عليه اإ

نا أ قمت الصال  و"مر بني الصفني"  هللا بن عباس غدا  أ صيب " حىت يتلك  "أ قموا صفوفمك"، ققال   "واكن ُعر ل يكرب اإ

نا مل ير ف ن "الصفوف" خقلقال   يف الصف حبذائه مقابل ُعر يف صال  الغدا ﴾  جفاء"أ بو لؤلؤ " فقام "وراء ُعر" ﴿حىت اإ

تقدم فكرب ، ورمبا قرأ  سور  يوسف ، أ و النحل ، أ و حنو ن  ، يف الركعة ال وىل حىت جيمتع الناس" اكن يس تقحل الصقف 

نساان متقدما أ و متأ خرا أ صابه ابدلر  ، جفاء ُعر يريد الصال  فعر  هل أ بو لؤلؤ  فنقاجقاه ُعقر  نا أ قمت الصال  ، فاإن رأ ى اإ اإ

ل أ ن كرب فسمعته يقول قتلين   غري بعيد، مث تركه مث انجاه مث تركه" اللكب . حني طعقنقه ، فقطقار  -أ و أ لكين  -، مفا هو اإ

ل طعنه حىت طعن ثالثة عرش رجال ، مات مهن  سق قبقعقة﴾ العلج بسكني نات طرفني ل مير عىل أ حد ميينا ول ،   ش ل اإ

يقول : دونمك اللكب قد قتلين " فقلق  رأ ى  ﴿ وهو  فل  كرب وجأ ه أ بو لؤلؤ  يف كتفه ووجأ ه يف خارصته فسقط ُعر﴾ ﴿ أ و

ن  رجل من املسلمني طرم عليه برنسا فل  ظن العلج أ نه مأ خون حنر نفسه " ، أ و مفاج الناس فقال قائل: الصال  عقبقاد 

نا جاء نرص هللا( و )اإان أ عقطقيقنقاك  هللا قد طلعت الشمي ، فصىل هب  عبد الرمحن بن عوف بأ قرص سورتني ىف القرأ ن )اإ

فل  انرصفوا قال"ُعر"   ابن عباس انظر من قتلين قال جفال ساعة مث جاء فقققال غقالم "  الكوثر ( ، قال : فاحمتل ُعر﴾

 املغري  بن شعبة فقال الصنع؟! قال نع  قال قاتهل هللا﴾.

لفاظ وال سق ء، لقتقؤكقد عقىل بقعقض  هذه النصوص التارخيية برمغ هتافهتا وما ف ا من وضع جزيئ أ و شامل وخلط بني ال 

ر اكن متواطئا مع املغري  بن شعبة الثقفي  احلقائق اليت مل يس تطع مروجو التشويه لروية أ يب لؤلؤ  أ ن يطمسوها ، مهنا: أ ن ُعم

هانة وظمل   من ثبت ولءه لعيل عليه السالم ، ذل  أ ثقل املغري  عىل غةل أ يب لؤلقؤ   وغريه من أ ثر ء املدينة عىل حتقري واإ

ر عىل البقحقريقن فرسقق  ر ومن أ حصام املكر واخلديعة، وقد وله ُعم ومن مه أ مثاهل. وقد عمرف عن املغري  أ نه من مقريب ُعم

أ موالرا حىت جض الناس ونفروا منه فعزهل، مث وله البرص  فزىن ف ا ابمرأ   فعزهل ومل يق  عليه احلد، مث وله القكقوفقة حقىت 

  .   عزهل ع ن

ن أ نذره حذيفة مبقتهل  ر، اإ ويف لقيا ُعر حلذيفة بن الامين رضوان هللا تعاىل عليه وع ن بن حنيف ففيه أ مر خطري مل يدركه ُعم

قر اكن أ حقد  عن قريب، ملا اكن حذيفة ميتلكه من عمل خصه به نيب الرمحة محمد صىل هللا عليه وأ هل. ويف عمل حذيفة أ ن ُعم

ر يعرف ن  بعد أ ن َشرمد سقاعقة امقتقنقاع  املشاركني يف مؤامر  هرىش اليت اس هتدفت قتل النيب صىل هللا عليه وأ هل، وُعم

 حذيفة عن الصال  خلف جناز  أ يب بكر . 
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ر هجدا يف اسرتضاء حذيفة وابزتازه ليخفي عن الناس رس هرىش ، فوله. لكن حذيفة رفض عنصقيقاع لبقزتاز  مث بذل ُعم

ر عن ولية املدائن. وبعد هاته بعد ثالثة أ  م من طعنة أ يب لؤلؤ  ؛ مل يصل حذيفة عىل جنازته  .فعزهل ُعم

ر محارش  ، ك   ر يف املسجد ، وشوهد يصيل يف الصف ال ول خلف ُعم أ بو لؤلؤ  مل يكن اكفرا ول جموس يا حني طعن ُعم

ر يقطع صفوف املصلني ليتقدهم  فرأ ى  شوهد ُعم

أ اب لؤلؤ  خلفه فناجاه مرتني . فال حقيقة يف القول بكفره أ و جموسيته أ و كفره مطلقا. ويؤيد ن  أ ياقا وجقوده يف مسقجقد 

خراهج  من اجلزير  العربية . ولقو  املدينة اليت خلت من غري املسلمني بعد وصية الرسول صىل هللا عليه وأ هل قحل شرادته ابإ

ر هبا خالقف أ مقر  ر بنفي هذه ال داي والقرائن ل ن ُعم حمكنا بكفره وفقا لرذه ال داي أ و القرائن لنسحبت صفة الكفر عىل ُعم

خالء اجلزير  العربية من غري املسلمني، وزاد عليه ابلصال  ج عة وهو يعقمل أ ن خقلقفقه يف  سول هللا صىل هللا عليه وأ هل ابإ

 .الصف ال ول اكفرا أ و جموس يا مث امتنع عن اإخراجه من املسجد

ر ابن عباس ابلس تعالم عن قاتهل ، فقيل هل "أ اب لؤلؤ " فاس تعاد ُعر ناكقرتقه اإىل ققول عقيل  وحني طعنه أ بو لؤلؤ  أ مر ُعم

قر وققال: "نقعق  ، ققاتقهل   عليه السالم هل يف صفة قاتهل، وأ ن أ اب لؤلؤ  يدخل اجلنة رغ  عنه ، وأ نه هو "الصنع"؛ َعرفه ُعم

ر يف حاور من احلمََك بيهن  عيل عليه السالم ؛ اإحتج أ بو لؤلؤ  بأ مر "اخللقيقفقة املسقمل"  هللا". وحني يجء بأ يب لؤلؤ  اإىل ُعم

ر ر :"فاقتلوه" ملن أ ىت مبثل فلتة سابقه أ يب بكر، واكن ُعم قرار منه  ُعم    .قد أ ىت الفلتة ابإ

قر بقق﴿ثقالث  وجرى أ ياا اختالف يف مقتل وهروم أ يب لؤلؤ  والقحض عليه ومصريه . فقد جنح أ بقو لقؤلقؤ  يف طقعقن ُعم

، وخقرج   جراحات: جراحتني يف رسته، وجراحة فوق رسته، مث شق الصفوف "واكن أ بو لؤلؤ  رجال جشاعا رسيع الركض"

، وققيقل أ ن املصقلقني يف   ﴿أ ن أ اب لؤلؤ  قد وجأ  نفسه فقتلرا حني تاكثروا عليه وأ خقذوه﴾ ، وقيل أ ياا  "وجنى" هاراب﴾

املسجد اس متروا يف الصال  "، وأ ما نوايح املسجد فاإهن  ل يدرون، غري أ هن  قد فقدوا صوت ُعر، ومه يقولون: سق قبقحقان 

ر ونزيف دمه، فل  انهتوا﴿وثب القنقاس يقتقعقادون   هللا، س بحان هللا، فصىل هب  عبد الرمحن بن عوف" برمغ جراحات ُعم

خلف أ يب لؤلؤ ، ومه يقولون: خذوه، فقد قتل أ مري املؤمنني. فاكن لك  حلقه رجل من املسلمني لقيقأ خقذه وجقأ ه أ بقو لقؤلقؤ  

ابخلنجر، حىت جرم من املسلمني ثالثة عرش رجاًل، مفات مهن  س تة نفر. قال: وحلقه رجل من روائه، فأ لقى عليه بقرنسقًا، 

 .  فأ خذه، فل  عمل أ بو لؤلؤ  أ نه قد أُخذ وجأ  نفسه وجأ  ، فقتل نفسه﴾

ر ، مث أُلقي القحض علقيقه  ر مث شق الصفوف ومه ل يعلمون أ نه من طعن ُعم فاملرحج بني هذه النصوص أ ن أ اب لؤلؤ  طعن ُعم

ّرم  لحقا ويجء به اإىل ُعر قحل موته لالحتاكم أ مام ر، مث هم أ مري املؤمنني عليه السالم اذلي مل يكن يصيل ج عة خلف ُعم

عانة أ حدمه واختفى عن ال نظار بعيدا عن أ ههل ، وخرج من املدينة اإىل بالده فارس. فليي هقنقاك مقن دلقيقل  أ بو لؤلؤ  ابإ

قاطع عىل أ نه وجأ  نفسه أ و وجأ  أ خرين ، فال أ س ء هناك ملن وجأ مه أ بو لؤلؤ  حني فر هاراب اإىل خارج املسقجقد ، ولقيقي 

قامة احلد عليه بعد احتجازه يف املدينة ، ك  ليي هل من قرب معروف يف املدينة   . هناك من دليل عىل اإ

سالم عائلته، وقربه من أ مري املؤمنني عليه السالم، ومدم أ هل البيت عقلق ق  السقالم هل، وعقمل  ميان أ يب لؤلؤ  واإ وبثحات اإ

نذاره هل بأ ن قال وابن حنيف معه "محلناها أ مرا يه هل مطيقة" ، مث امتناع حذيفة عقن  ر عىل يديه ووقته واإ حذيفة مبصري ُعم

ر يف مؤامر  اغتيال النيب صىل هللا عليه وأ هل يف عقحة هرىش. فاإن جحقة  ر فامي يثبت ضلوع ُعم اميقان الصال  خلف جناز  ُعم
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  أ يب لؤلؤ  داحاة ملن قال مبجوسيته أ و كفره

ر أ نذاك ، مهنا: أ ن ترصحيه جبقمقلقتقه . ر أ مورا سياة كثري  عرفرا املسلمون يف ُعم ويااف اإىل دوافع أ يب لؤلؤ  عندما طعن ُعم

الشرري  يف حق سابقه أ يب بكر " بيعة اكنت فلتة وىق هللا املسلمني رشها مفن عاد اإىل مثلرا فاقتلوه" اكنت تقعقبقريا رصحيقا 

ر هل وتأ مره عليه ابلتنس يق مع ع ن. وبقفقسقاد هقذه  عن فساد الطريقة اليت وصل هبا أ يب بكر اإىل اخلالفة فاال عن كره ُعم

اخلالفة فاإن الفساد لكه ينسحب عىل من س هنا وضبط حقوق الناس وفق نظاهما ، فيشمل ن  أ ياا فساد دين مقرتقكقيب 

ر من اللجوء اإىل مثلرا   الفلتة اليت حذر ُعم

ر وهو يزنف من جراحات الطعن عن مقنقطقلقققه يف . ر اإىل مثل تكل الفلتة فركهبا فقتهل أ بو لؤلؤ  . وحني سأ هل ُعم مث جاء ُعم

ر. اإين مسعتك ختطب عىل منرب رسول هللا صقىل هللا عقلقيقه وأ هل،  ُعلية القتل ، أ جابه أ بو لؤلؤ : أ نت أ مرتين بقتكل   ُعم

 !وأ نت تقول: اكنت بيعتنا ل يب بكر فلتة، وقاان هللا رشها، مفن عاد اإىل مقثقلقرقا فقاققتقلقوه، وققد عقدت أ نقت اإىل مقثقلقرقا

ن جزمنا من خالل ال داي والقرائن بأ ن أ اب لؤلؤ  اكن من املؤمنني ال برار اذلين الزموا أ نفسر  برشيعة الهنيي عن املنكر، فقاإن  واإ

مر هن أ نى الرسول صقىل هللا  ر دعاه لالجهتاد يف قتهل مثل  اجهتد الناس يف قتل ع ن من بعده: فعم ما رأ ه أ بو لؤلؤ  يف ُعم

عليه وأ هل قحل اإسالمه ، وحاول قتهل ، وتشدد وغلظ يف أ نى الناس واس تخف هب  ليطيعوه حقىت فقامي ابقتقدع يف ال نان 

 .وصال  امجلاعة ، وهجهل ابدلين عامة لتأ خره يف الإسالم وعدم ةكنه منه حىت مات

ر فأ مر فيه برأ يه: يف املرور حيث حددها من نفسه بال رشع ، ويف املتقعقة ومقتقعقة احلقج   ومن بني ما هجل فيه وابتدع ُعم

ومنعر  واملعاقحة عل  ، وحيامن قىض برمج من تدل يف س تة شرور ، وترشيعه ل حاكم ابطةل يف الوضوء والتم ، والتالعب يف 

جاز  بعض أ نواع امخلر، وأ حاكم احلرم واجلزية وأ حصام اذلمة، وعدم اعقتقنقائقه  أ حاكم الإرث واحلج، وفوضاه يف العطاء، واإ

وجتبينه ل حصابه يف مياديهنا، واملشاركقة   ابلصال  وأ حاكهما ، فاال عن فراره من احلروم يف حيا  النيب صىل هللا عليه وأ هل

يف مؤامر  عقحة هرىش،واغتيال النيب صىل هللا عليه وأ هل ابلس  ، وعنقالم عىل وصا ه، وفصهل بقني القثقققلقني عقنقادا، 

زاحته عيل وأ هل بيته عل   السالم عن مراتهب  القيت رتقهبق  هللا  وقلته فاطمة عل ا السالم وغصبه حلقرا يف فدك وغريه ، واإ

ر بن اخلطام ، فقال : اإهيقا عقن  ، حىت قال عبد املكل بن مروان فيه حني  ف ا ﴿مسع ج عة من أ حصابه يذكرون سري  ُعم

نه اإزراء عىل الول  ، مفسد  للرعية﴾ ر ؛ فاإ  .  نكر ُعم

واما القول قول ابن تمية يف كتابه "مهناج الس نة" بأ ن: " أ اب لؤلؤ  اكفر ابتفاق أ هل الإسالم اكن جموس يا من عباد القنقريان، 

فقتل ُعر بغاا يف الإسالم وأ ههل ، وححا للمجوس ، وانتقاما للكفار ملا فعل هب  ُعر حني فتح بالدمه ، وقتل رؤسقاءمه ، 

وقس  أ مواهل " ، فقول يمن عن عصبية متعمد  وحقد رصحي لعيل بن أ يب طالب وأ هل البيت عل   السالم ، مقع عقمل ابقن 

تمية التام بعدم وجود اإج ع عىل كفر أ يب لؤلؤ  ، بل أ ن الإج ع عند أ هل احلق حبجة أ يب لؤلؤ  البالغة أ لقاها عىل ُعر قحل 

نه ل يلقي رؤاه وفتاواه فيه حبجج واحضة ، وغقالقبقا مقا يقعقمقد اإىل  موته. مث اإن ابن تمية ل يعتد بقوهل يف الشأ ن التارخيي ل 

 .الكذم دامئا بتحصيل الإج ع وهو غري متحصل

ويااف اإىل فساد رأ ي ابن تمية فساد قول القائلني بعالقة كعب ال ححار ابيب لؤلؤ  حيامن استندوا اإىل ما اختلق مقن حقوار 

نك ميت يف عامك. قال ُعر: وما يدريك   كعب.   هل حني لقي ُعر :   أ مري املؤمنني اإعرد فاإ
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ر بن اخلطام. قال اللقرق ال ل، ولقكقين  2قال: وجدته يف كتام هللا. قال أ نشدك هللا   كعب هل وجدتين ابمسي ونس يب ُعم

وجدت صفتك وسريتك وُعكل وزمانك. فل  أ صبح الغد غدا عليه كعب ، فقال ُعر:   كعب. فقال كعب: بقيت ليقلقتقان 

ر  2شعرا  فل  أ صبح الغد غدا عليه كعب ،قال ُعم

ها  ول شكال أ ن القوَل ما قاهل كعبم     يواعـدين كعـٌب ثالاًث يعـدُّ

ـه اذلنبم     وما يب لقاء املوت اإين مليـت  ولكنالمـا يف اذلنـبم يتحعم

ر دخل عليه كعب فقال: أ مل أ هنك. قال: بىل، ولكن اكن أ مر هللا قدرًا مقدورًا  عن ُعم . فأ ول ما يقؤخقذ عقىل هقذا   «فل  طم

مسبت لغاية يف نفي انسب قا  القول: أ ن الكثري من أ قوال الصحايب اجلليل ع ر بن  رس رضوان هللا تعاىل عليه وروا ته قد ن

اإىل خشصية كعب ال ححار اذلي ثبت ابلتحقيق أ نه خشصية أ سطورية خمتلقة ول وجود لرا مطلقا يف التارخي الإسقاليم. ولقو 

كر أ نه خشصية يبيت لالإسالم حقدا ويتأ مر يف سبيل حتقيق مأ ربه ، فل نا اكن يرجو لعمر السقالمقة  اكن كعب ال ححار ك  نم

فيدعوه حمذرا يف ثالثة أ  م متتالية، ويؤكد عىل حتذيره يف اليوم ال خري أ ياا، مث يقول هل حني لقيه بعد طعنه: "أ مل أ هنقك". 

قامة احلد عقلقيقه؟!.  ر متيقنا بالوع كعب يف جرمية القتل والتأ مر؛ فل نا مل يهتمه ويأ مر ابعتقاهل يف املسجد واإ نا ما اكن ُعم واإ

وملانا يتعمد كعب اذلهام لعمر اإىل حيث مرصعه وهو الاالع يف ُعلية عغتيال؟!. وأ خريا يتساءل الكثري من القبقاحقثقني 

ر أ و ويل دمه احلد عىل كعب ال ححار بيامن جرى قتل أ خرين ل عقالققة هلق  فقامي جقرى، ومقهنق :   واحملققني: ملانا مل يمق  ُعم

 . "اإسالم" ابنة أ يب لؤلؤ  ، والررمزان، وجفينة

ر بغري ننب فعلت ، حيث:  انطلق عبيد هللا اإىل ابنة أ يب لؤلؤ  صقغقري  تقدعقى »فال وىل طفةل صغري  مسلمة قتلهتا ابن ُعم

"الإسالم" فقتلرا، وأ راد أ ن ياع الس يف يف الس يب فاجمتع عليه املراجرون فمل يزل ُعرو بن العاص يتلطف به حقىت أ خقذ 

، بيامن عممل عن املهتَمني ال خَرين اإسالهم . فالررمزان اكن حاك  عىل ال هواز ومن أ نصقار عقيل عقلقيقه السقالم  «منه الس يف

قرار عىل نفس    ابلتواطقئ عقىل  وموله يف املدينة ، وجفينة مسمل من احلري  ، ومل يق  أ حد البينة عل  ، ك  مل يصدر مهن  اإ

ققرار، ل   أ ي اهتام مطلقا ووّّص مبقاضا  ابنه عبيد هللا لقتهل اإ ه  بال بينة أ و اإ ر نفسه مل يوجه اإ ر. وحىت ُعم ﴿فقلق   قتل ُعم

مر اإن عبيد هللا بن ُعر قتل الررمزان . ققال ومل ققتقهل؟!.  ر عىل الررمزان فقتهل ، فقيل لعم ر وثب عبيد هللا بن ُعم عن ُعم طم

قر مقا أ دري مقا  نه قتل أ يب . قيل وكيف ناك؟. قال رأ يته قحل ن  مس تخليًا بأ يب لؤلؤ  وهو أ مره بقتل أ يب . قال ُعم قال اإ

ن مل يق  البيقنقة ؛  ت فاسأ لوا عبيد هللا البينة عىل الررمزان هو قتلين ، فاإن أ قام البينة فدمه بديم ، واإ نا أ ان مم هذا، أُنظروا اإ

ن عشقت  وقال . فأ قيدوا عبيد هللا من الررمزان﴾ ﴿أ خطأ ، فاإن اذلي رضبين أ بو لؤلؤ  وما اكن للررمزان يف أ مري صنع، واإ

قر  .  احتجت أ ن أ قيده به، فاإن عيل بن أ يب طالب ل يقحل منا ادلية وهو موله﴾ أ ن أ ابه  »وقال محز  بن عبد هللا بن ُعم

ققامقة احلقد   قال: فريمح هللا حفصة اإن اكنت ملن جشع عبيد هللا عىل قتل الررمزان وجفينة﴾ ، لكن ع ن يف عرده رفض اإ

عىل عبيد هللا حبجة نصب نفسه وليا عن دم الررمزان، ورفض أ مر عيل عليه السالم بقتهل، وانرصه املراجرون مقوققفقه يف 

ر يف  ئل ع ن : "أ ل ةيض وصية ُعم قامة هذا احلد. فقد س م اإخالء سبيل عبيد هللا ، وأ بدى ُعرو بن العاص دهاءه يف منع اإ

ويف هقذا  .  عبيد هللا؟. قال: ومن ويّل الررمزان؟. قالوا: أ نت   أ مري املؤمنني . فقال: فقد عفوت عن عبيد هللا بن ُعر﴾

ر . واما ما جرى من قتل متعمد لبنقة أ يب لقؤلقؤ  "اإسقالم" ؛ فقمل  قرار رصحي برباء  الررمزان من دم ُعم القول من ع ن اإ

ر مبقاضا  ابنه عبيد هللا عىل فعهل املشني ف ا، وجرى ع ن عىل هذه الس نة    .!يوص ُعم
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﴿مث جلي ع ن يف جانب املسقجقد  2 وجفينة ، يقول  ويذكر الطربي قصة تداول أ مر عبيد هللا بن ُعر بعد قتهل الررمزان

ودعا عبيد هللا بن ُعر واكن حمبوسًا يف دار سعد بن أ يب وقاص وهو اذلي نزع الس يف من يده بعد قتهل جفينة والرقرمقزان 

لقيقه سقعقد فقزنع   وابنة أ يب لؤلؤ ، واكن يقول وهللا ل قتلن رجاًل هن رشك يف دم أ يب يعر  ابملراجرين وال نصار ، فقققام اإ

ليه، فققال عق ن مجلقاعقة مقن  الس يف من يده وجذم شعره حىت أ جضعه اإىل ال ر  وحبسه يف داره حىت أ خرجه ع ن اإ

املراجرين وال نصار : أ شريوا عيل يف هذا اذلي فتق يف الإسالم ما فتق. فقال عيل علقيقه السقالم: أ رى أ ن تقققتقهل "أ ققد 

نه أ ىت عظاميً، قتل مسل ً بال ننب"  . «، وقال عليه السالم لعبيد هللا: "  فاسق لنئ ظفرت بك يوما ل قتلنك   الفاسق فاإ

فقال بعض املراجرين قتل ُعر أ مي ويقتل ابنه اليوم. فقال ُعرو بن العاص:   أ مري املؤمنني: اإن هللا قد أ عفاك أ ن يقكقون 

منا اكن هذا احلدث ول سلطان  . قال ع ن أ ان ول ق  وققد جقعقلقهتقا ديقة  هذا احلدث اكن و  عىل املسلمني سلطااًن اإ

واحمتلهتا يف مايل. "فقام املقداد بن ُعرو فقال : اإن الررمزان موىل هلل ولرسوهل وليي   أ ن هتب ما اكن هلل ولقرسقوهل ! 

  " قققال: فققنققنققظققر وتققنققظققرون ! مث أ خققرج عقق ن عققبققيققد هللا بققن ُعققر مققن املققديققنققة اإىل الققكققوفققة وأ نققزهل داراً 

كر أ ن عليا عليه السالم احتج عىل ع ن فقال هل: اإن عبيد هللا بن ُعر قتل مولي الررمزان بغري حق وأ ان وليه الطقالقب  ونم

ر وأ ان أ قتل ابنه أ ورد عيل أ ل ُعر ما ل قوام هل  به. فقامقتقنقع مقن  يّل ل قيده به ! فقال ع ن: ابل مي قتل ُعم بدمه، سلمه اإ

ر اإىل الشقام  ر. فل  رجع ال مر اإىل عيل هرم منه عبيد هللا بن ُعم تسلمه اإىل عيل عليه السالم شفقة منه بزُعه عىل أ ل ُعم

 ﴾ فصار مع معاوية، وحرض يوم صفني مع معاوية حماراًب ل مري املؤمنني عليه السالم فقتل

مام عيل عليه السالم وهو مسجى ابلثوم فقال: "اإين ل رجو أ ن  ر بعد ثالثة أ  م من ساعة طعنه، ودخل عليه الإ مات ُعم

ر مع أ ربعة أ خرين ، حيث قال لطلحة يوما  أ لقى هللا تعاىل بصحيفة هذا املسجى" ﴿   . وعين ابلصحيفة ما تعاقد عليه ُعم

يّل من حصيفة هؤلء امخلسة اذلين تعاهدوا عىل الوفاء هبا يف  طلحة أ ما وهللا ما من حصيفة أ لقى هللا هبا يوم القيامة أ حب اإ

ْن قتل هللا محمدا أ و مات أ ن يتوازروا و يتظاهروا عيّل فال أ صل اإىل اخلالفة" . وعن املفال بن  الكعبة يف جحة الوداع "اإ

ُعر، قال: سأ لت أ اب عبد هللا عليه السالم، عن معىن قول أ مري املؤمنني صلوات هللا عليه ملا نظر اإىل الثاين وهو مسجى 

 . بثوبه "ما أ حد أ حب اإيل أ ن أ لقى هللا بصحيفة من هذا املسجى" فقال: عىن هبا الصحيفة اليت كتبت يف الكعبة﴾

 

 

 

 . 766. راجع املصبام ، الكفعمي ص120- 119/ 51البحار ج

 .706/ 2اترخي الطربي 

 50/267حبار عنوار 

. مس تدرك سفينة البحار، الش يخ  267/  50. انظر : حبار ال نوار ، العالمة اجملليس  172الرداية الكربى ، احلسني بن محدان اخلصييب 
نوار اليقني يف أ رسار أ مري املؤمنني عليه السالم 275 – 77/ 2. مدينة املعاجز، الس يد هامش البحراين  215/ 9عيل الامنزي   60. مشارق أ 

بو احلسن املرندي ص  69 -  . 221. مجمع النورين، الش يخ أ 

. مس تدرك 152ق  51/120و 555/ 95و  555ق  551/ 95و 552/ 20و  152ق  120/ 51. راجع: البحار ج119/ 51حبار ال نوار ج
 .1/155الوسائل، النوري الطربيس 
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 217/ 9مس تدرك سفينة البحار ، الش يخ عيل الامنزي 

 17مهناج الكرامة ، العالمة احليل 
 7/257ابن ايب احلديد ، رشم هنج البالغة  -
 . 155/  9، وال غاين ، عصفراين  721/ 2عستيعام، ابن عبد الرب  -
 506/ 5. ر   العل ء ،ابن حنبل  570/ 6سفينة البحار  -
 217/  9الامنزي مس تدرك سفينة البحار  -
 2152. انظر : مشاهري عل ء ال مصار6/7الثقات ، ابن ححان  -
 217/  9مس تدرك سفينة البحار ، الش يخ عيل الامنزي  -
 5/18المتريد ، ابن عبد الرب -
 217/ 9مس تدرك سفينة البحار ، الش يخ عيل الامنزي  -
 81- 80عقد ادلرر ، يوسف السلمي  -
بن قدامة 9/67مجمع الزوائد. الريمثي ) -  9/515(:. املغين ، اإ
 2(9/67) مجمع الزوائد للريمثي -
 12/777حصيح البخاري  -
 12/777حصيح البخاري  -
 2(9/67) مجمع الزوائد، الريمثي -
 – 2651)2 5/117(:. مس ند أ محد )77/711اترخي دمشق ، ابن عساكر ) -
محدثني، عبد القادر عنؤوط  -  12/509روضة امل
 12/777حصيح البخاري  -
 .(28/71) . جامع ال حاديث ، الس يوطي1/851أ سد الغابة، ابن الثري .  – 7905)2 15/551حصيح ابن ححان برتتيب ابن بلبان ) -
 1/79امجلع بني الصحيحني، حيي اليحي  -
محدثني  -  5/897. اترخي املدينة  5/571. الطبقات الكربي  7/67. اسد الغابة 77/710. انظر : اترخي دمشق  25809  12/509روضة امل

 6/79. فتح الباري  7/151. حلية عولياء ، ابو نعمي  77/  7. املطالب ، احلافظ  5/571. الطبقات الكربي 
 1/79امجلع بني الصحيحني ، حيي اليحي  -
 25/157. ابن عساكر ، اترخي دمشق 5/21. سري اعالم النبالء ، اذلهيب 8/50البداية والهناية، ابن كثري  -
 67عقد ادلرر ، يوسف السلمي ص -
 67عقد ادلرر ، يوسف السلمي ص -
 .526- 527/ 2ج 1الفتوم لبن أ عمث م  -
 1/175اخملترص يف أ خحار البرش ، أ يب الفدا  -
. رشم هنج البالغة ،  65/  7. أ سد الغابة 717/ 77. اترخي مدينة دمشق  76/  8. السنن الكربى  85- 87/ 5راجع: حصيح البخاري  -

 158/ 7. نيل ال وطار، الشواكين  188/ 12ابن ايب احلديد 
 58- 56/  5. املس تدرك 259-256/  2فتح الباري، ابن جحر  - 5/91. املس تدرك ،احلامك:526- 527-252/ 2ج 1الفتوم .ابن أ عمث م -
 590/ 12البداية والهناية ،ابن كثري  -
 -561-7/560مهناج الس نة النبوية ، ابن تمية  -
 5/891اترخي املدينة، ابن ش بة  -
 2/275ادلراية ، ابن جحر  -
 71/  8سنن الب قي  -
 551/  8.  571/  6. 565/ 5حبار ال نوار  -
 11/117احملىل ، ابن حزم  -
 71/  8سنن الب قي  -
 7/15أ نسام ال رشاف ، البالنري: -
 5/52. الاكمل يف التارخي  5/8. طبقات ابن سعد  8/71، سنن الب قي 5/719، الإصابة: 5/72راجع: الطربي  -
 2/1752اترخي اليعقويب  -
 .565/ 5حبار ال نوار -
 .116. معاين ال خحار ، الصدوق  728/ 2. تلخيص الشايف ،الطويس 161. انظر الشايف ،عمل الردى 296 - 297/ 10حبار ال نوار  -
 .111-97/ 28. البحار 157كتام سلمي بن قيي -
 116/  28حبار عنوار  -
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