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 عجز اخللفاء يف دعوتهم لإلسالم

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 هل استطاَع اخُللفاُء الثَّالَثُة أن يدعوا إىل اإلسالِم دوَن اإلماِم عليٍّ )م(؟

 

َح أَّ  هه بحا    ِ  االفةِة  وكف ٌ  كريةٌ  وردحٌ يف استقق  ُها  دالال يف هذه الرِّوايِة اليت سأطررح

إىل غة  محك ِنا  ال يهغحفِّره يف جحوهر  األمر   َةجحوهره الواليِة واُد   ُت ى لو ُ ولوا اغتصأأأ اح االفةِة أو 

 .ال يستطفعه أُد  أَّ ينكرحهه علفه( أخذحه  ب لقو ٌِ  إالَّ أن هه حمفوظ  لإلم م علي )م

َف ْخلل مَّا َهَلَك أبو بكر واسُتَوَرَد عن سيِّدنا أبي سعيٍد اخلدريِّ )ع( أنَُّه قاَل: كنُت حاضًرا َل

تَّى ُرف َع ح -يهوُد املدينة  أنَُّه أعَلُم أهِل زمان ه  وتزُعُم -أقبَل يهوديٌّ من عظماء  يهود  َيثِرَبف  ُعَمر، 

إىل ُعَمَر، فق اَل ل ه: يا ُعَمُر إنِّي ئ تلُتَك أريُد اإلس    الَم فبنل أََبرلَت  عمَّا أس    أُلَك عنُه فأنَت أعلُم   

 أصحاب  حممَّد بالكتاب  والسُّنَّة  ومجيِع ما أريُد أن أسأَل عنُه.

 توضيح:

ٌِ وعلفِه أَّ يكوَّح  سلمنيح مهاإلم م  أَّ يكوَّح أعلمح الن  س  يف زم ِنِه  وااللففُة يحؤهمُّ اْل ألَّ  ِمن ِصَف 

 أعلمح الن  س  ب لكت ِا والسُّن ِة الن بوي ِة ِلفحقضيح بني الن  س  ب حلقِّ.

ن هو أعلُم َمفقاَل له ُعَمر: إنِّي َلس   لُت هناَ) )أي يف املوقِع الذي ْكرلَتُه( لكنِّي ُأرُ    ُدَ) إىل 

 أمَّت َنا بالكتاب  والسُّنَّة  ومجيِع ما قد تسأُل عنُه وهو ْاَ). َفَأولَمَأ إىل اإلماِم عليٍّ )م(.

 توضيح:

مة املؤمنني أهذا اعرتاف  صحريح  وحوحاضح  بطَّ  األعلمح واألةقهح واألْقضحى يف علم  الكت ِا والسُّن ِة هو 

ُح ِئًرا يف القض ي  ُت ى يحقِضي ةفا  اإلم مه علي )م(  وأَّ  عمرح بن  َه  االطَّ ِا يحجاله األمورح  وك َّ يحق

ِ   ِعْلًم    اإلم مه علي )م(  ولكن  هذا مل يحمنحْعهه منح اعتفِء كرسأيِّ االفةِة  وال ِمن َحسِمفحِة نفِسِه ب لف رو

ِ  األعَظم   .أَّ  الن يب  األكرمح )ص( سحم ى اإلم مح علي )م( ب لف رو
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هن ا احلَتََّّ علي ه  اليهوديُّ فق ال ل ه: ي ا ُعَمر إن ك اَن هذا كما َتقوُل َفَما لَك ول َبيَعة  النَّاِ        

ََْكَر     وإنَّم ا ْاَ) أعلَلُمُكم   َفَزَئَرُه ُعَمر. ثم إنَّ اليهوديَّ ق اَم إىل اإلم اِم عليٍّ )م( فق ال له: أنَت كما 

 ُعَمر؟

 فقال اإلماُم: فبنل كنُت كما َقاَل؟ فأَرَبُه. فقال اإلماُم: وما قاَل ُعَمر؟

م كفقاَل اليهوديُّ: س   ألُتَك عن أُ   ياٍء أريُد أن أعلَم هل َيعَلُمها أحُد م نُكم فأعلَم أنَُّكم يف َدعواُكم أنَّ

 َرُي األمِم وأعَلُمها صادقوَن، وأدََل يف دين ُكم اإلسالم.

 ََْكَر لَك ُعَمر، َسلل َعمَّا َبَدا لَك ُأَب ُرَ) ب ه  إن ُاَء اهلل.فقال أمرُي املؤمننَي )م(: َنَعم أنا كما 

َلب رلن ي عن ثالٍث وثالٍث وواحدٍة.  قال اليهوديُّ: أ

 فقال له اإلماُم علي )م(: ول َم َلمل َتُقلل: أَربلن ي عن َسبٍع؟

َلَبرلَتن ي بالثَّالث ، س  َ َألكُتَك عن الب فبنل أنَت َأَئبلَتن ي يف  قيَّة  وإالَّ َكَففكُت،فقال له اليهوديُّ: إنًَّك إنل َأ

 هذه  السَّبِع فأنَت َأعلَلُم َمن يف األرِض َوَأولَلى بالنَّاِ .

 فقال )م( له: َسلل َعمَّا َبَدا َلَك.

قال اليهوديُّ: أَربلن ي عن أوَِّل َحَجٍر ُوض    َع على وئه  األرِض؟ وأوَِّل ُ  َ َجرٍة ُتِرس  َ تل على وئه  

 وأوَِّل َعنٍي َنَبَعتل على وئه  األرِض؟ األرِض؟

ف أَرَبُه أمرُي املؤمننَي )م(. ثمَّ ق اَل لَ ُه اليهوديُّ: أَربلن ي عن ه ذه  األم َّة  كم ن ا م ن إماِم ُهَد ؟       

 وأَربلن ي عن حممٍَّد أيَن َمنِزُلُه يف اجلنَّة ؟ وأَربلن ي َمن َمَعُه يف اجَلنَّة ؟

ُْرِّيَّة  نبيِّها فقال َلُه أمرُي املؤمننَي نِّي، وأمَّا وهم م  ،)م(: إنَّ ل َهذ ه  األمَّة  اثنا َعش   َ ر إماِم ُهَد  م ن 

َمنِزُل نبيَِّنا يف اجلنَّة  ففي أفض َ ل َها وأُ  َرف َها ئنَّة  َعدلٍن، وأمَّا َمن َمَعُه يف منزل ه  فيها فهؤالء اإلثنا  

ُْرِّيَّت ه  وأمُُّهمل وأمُّ ُأمِِّه  م ال ُيشِرُكُهمل فيها َأَحُد.عشَر م ن 

 توضيح:

ِه: هل ِمن الْ    ِ  سأحفحتحعحج به كل  العحجحِب  وسأحفحتس ءح ِ  أَّ يكوَّح محالذي سأحفنُظره إىل َظ هر  الَقو عقو

ِه الفاوديِّ باذِه السأ ذاجِةو وهل    ِ  هذه األجوبِة ا سأؤا ِْ عمحب شأحرحٌِو ولِ ْلمهسأفؤِمنه من خف ن  ها مل يحسط

 السِّت ِةوالواُدٌِ بعدح 
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ِه  ِ  دوَّح الت فكرر  يف َأْبعح ِدِه الر ميي ِة  ِمريُلام مريله  اْلهكذا َغر ٌُ يف ظ هر  القو الذينح حلشوي ِة امقصأِّرح

ٌِ. لكن ن  كعلويِّنيح نهصأأأأةيِّنيح  ِ  الن يبِّ وايي   ًم  أَّ  الغ يَة من هذِه نفامه مت ال يتفكَّروَّح يف ُقأ ئق  أقوا

ٌْ لت ِ   بل ج ءح مشركنيح من ةقنيح واْلتح جالح اْلأأأِ بأأأْ ريأأأه الرِّوايِة مل َكْن كم  هو وارد  ةقط يف ظ هر  القو

ٌِ الري فةأِة األوىل الْ  لمنكرينح واْل ٌِ الري فةِة الري نفِة اْلآليأ  بطِة ب لسأأأأ م ِء  أم   مرَمرَبطِة ب ألرض   وايي 

ٌُ اْل ٌُ  ةأأ لري ف ه األوىل والري ف ه األخره هم هيح يف احَلقفقأأِة واَروهر   ةأأاَّْ أجأأ اح عن مهالواُأأد نفردح

ِ أحةفٍ  وةفٍ  ةكطن م  أج اح عنا   ولكن ا  غةههم يف اهلفئ  عنا  ِة والأمحظاحر  لذلَك اْستحْغنحى عن السُّؤا

 ِك واإلُ َرِة با .النِفرحاِده  وعحدحم  الُقْدرحٌِ على اإلدرا

 

 نكتفي لعدم اإلر لة واهلل أعلم

 الب ُث الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


