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  :×رواية صحيحة عن اإلمام الباقر 
حدثنا حممد : ، قال»رمحه اهللا«حدثنا حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد 

، عن ربن احلسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن عيل بن مهزيا
فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثامن، عن حممد بن مسلم، عن أيب جعفر 

 : ، قال»عليه السالم«الباقر 
 : يقال هلمي خالد بن الوليد إىل ح»صىل اهللا عليه وآله«بعث رسول اهللا 

 .يف اجلاهلية  وكان بينهم وبني بني خمزوم إحنة.بنو املصطلق من بني جذيمة
، »صىل اهللا عليه وآله«فلام ورد عليهم كانوا قد أطاعوا رسول اهللا 

 فصىل ، بالصالةى فنادًالد أمر مناديا، فلام ورد عليهم خًوأخذوا منه كتابا
 ثم أمر . فصىل وصلوا، فلام كانت صالة الفجر أمر مناديه فنادى.وصلوا
 . وأصاب، فشنوا فيهم الغارة، فقتل،اخليل

، وحدثوه »صىل اهللا عليه وآله«فطلبوا كتاهبم فوجدوه، فأتوا به النبي 
 .بام صنع خالد بن الوليد

 . لهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد ال: فاستقبل القبلة، ثم قال
يا : »عليه السالم«ثم قدم عىل رسول اهللا ترب ومتاع، فقال لعيل : قال

 . ئت بني جذيمة من بني املصطلق، فأرضهم مما صنع خالدإعيل، 
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يا عيل، اجعل قضاء أهل :  فقال، قدميه»صىل اهللا عليه وآله«ثم رفع 
 .اجلاهلية حتت قدميك

 .، فلام انتهى إليهم حكم فيهم بحكم اهللا»عليه السالم«عيل فأتاهم 
 .يا عيل، أخربين بام صنعت: ، قال»صىل اهللا عليه وآله«فلام رجع إىل النبي 

 فأعطيت لكل دم دية، ولكل جنني غرة، ،يا رسول اهللا، عمدت: فقال
 ً.ولكل مال ماال

  . وحبلة رعاهتم، فأعطيتهم مليلغة كالهبم، فضلةيوفضلت مع
  . وفزع صبياهنم، فأعطيتهم لروعة نسائهم،وفضلت معي فضلة
 . فأعطيتهم ملا يعلمون وملا ال يعلمون،وفضلت معي فضلة
 . فأعطيتهم لريضوا عنك يا رسول اهللا،وفضلت معي فضلة

 ريض اهللا !؟يا عيل، أعطيتهم لريضوا عني: »صىل اهللا عليه وآله«فقال 
 إال أنه ال نبي ،هارون من موسى يا عيل، إنام أنت مني بمنزلة ،عنك
 .)١(بعدي

                                     
ط مؤسسة ( و ١٥٣ و ١٥٢ص)  هـ١٣٨٩ط سنة (يل للشيخ الصدوق األما) ١(

 ٤٢٤ و ٤٢٣ ص١٠١ و ج١٤٢ ص٢١ وبحار األنوار ج٢٣٨ص) البعثة
)  هـ١٣٨٥ط سنة ( وعلل الرشائع ٣٦٧ و ٣٦٦ ص١٨ومستدرك الوسائل ج

 وموسوعة ٤٨٦ ص٢٦ وجامع أحاديث الشيعة ج٤٧٤ و ٤٧٣ ص٢ج
 .٧٦ ص٢ وغاية املرام ج٨٠ ص١١ج» عليهم السالم«أحاديث أهل البيت 
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  :حديثان آخران
ًبعث خالدا واليا عىل » صىل اهللا عليه وآله«أنه : ويف حديث آخر ً

 .صدقات بني املصطلق حي من خزاعة
قال لعيل » صىل اهللا عليه وآله«ثم ساق احلديث نحو ما تقدم، ولكنه 

 : يف آخره» عليه السالم«
أال إن السعيد . يا عيل، أنت هادي أمتيأرضيتني، ريض اهللا عنك، «

أال إن الشقي كل الشقي من . كل السعيد من أحبك، وأخذ بطريقتك
 .)١(»خالفك، ورغب عن طريقتك إىل يوم القيامة
 :»عليه السالم«ويف حديث املناشدة يوم الشورى، قال 

بعث » صىل اهللا عليه وآله« هل علمتم أن رسول اهللا ،نشدتكم باهللا«
صىل اهللا « ففعل ما فعل، فصعد رسول اهللا ،يمةجذ الوليد إىل بني خالد بن

 »اللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد«:  فقال، املنرب»عليه وآله
 .ثالث مرات
 .»اذهب يا عيل«: ثم قال

 !؟ء فوديتهم، ثم ناشدهتم باهللا هل بقي يش،فذهبت
 .ل بعرينا فميلغة كالبنا، وعقا،إذا نشدتنا باهللا: فقالوا

                                     
 ٢١ وبحار األنوار ج٤٩٨ص)  هـ١٤١٤ط سنة (األمايل للشيخ الطويس ) ١(

 .٢١٩ ص١١ج» عليهم السالم« وموسوعة أحاديث أهل البيت ١٤٣ص
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وهذا :  وقلت، فأعطيتهم إياه، وبقي معي ذهب كثري.)١(فأعطيتهم هلام
 وملا ال تعلمون، ، وملا تعلمون،»صىل اهللا عليه وآله«لذمة رسول اهللا 

 .ولروعات النساء والصبيان
 ما ،واهللا«:  فقال، فأخربته،»صىل اهللا عليه وآله«ثم جئت إىل رسول اهللا 

 .»صنعت محر النعميرسين يا عيل أن يل بام 
 .)٢(اللهم نعم: قالوا
  : يصلح ما أفسده خالد×علي 

ًوحني أوقع خالد ببني جذيمة، وقتلهم صربا، وغدرا بعد أن أمنهم،  ً
يده إىل » صىل اهللا عليه وآله«رفع » صىل اهللا عليه وآله«وبلغ اخلرب النبي 

 .مما فعل خالد، وبكى اللهم إين أبرأ إليك: السامء قال
 بامل »عليه السالم «ًعليا أمري املؤمنني» صىل اهللا عليه وآله «ثم أرسل

 هلم الدماء، وما أصيب من األموال، حتى إنه فودى بهورد إليه من اليمن، 
ً إحتياطا ،ميلغة الكلب، وبقيت بقية من املال أعطاهم إياهاو العقال ديلي

 . )٣(»صىل اهللا عليه وآله«لرسول اهللا 

                                     
 .ًأي أنه أعطى بني جذيمة ماال ألجل ميلغة الكلب، وعقال البعري) ١(

 .٣٢٧ و ١٤١ ص١ جاألنوار وبحار ٥٦٢ ص٢اخلصال ج) ٢(

، ١٢٢ ص٤جالبخاري :  وأشار يف هامشه إىل٢٠١ ص٦سبل اهلدى والرشاد ج) ٣(
=  ٩جوالبيهقي يف السنن  ١٥١ ص٢ج وأمحد يف املسند ٢٣٧ ص٨جوالنسائي 
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وا رسول اهللا ُّلُعىل أن حي فعل ذلك » السالمعليه«أنه  :ويف نص آخر
 .ا علم ومما ال يعلممم» صىل اهللا عليه وآله«

 ملا فعلت أحب إيل من محر النعم، ويومئذ قال :»صىل اهللا عليه وآله«فقال له 
 !مل حيمع أبويه ألحد إال لسعد؟: فلامذا قالوا. )١(فداك أبواي: »عليه السالم«لعيل 

أخرج إليهم، وانظر : فقال» عليه السالم«ًعليا  ثم دعا :ويف نص آخر
 .)٢(ًيف أمرهم، وأعطاه سفطا من ذهب، ففعل ما أمره، وأرضاهم

صىل اهللا عليه «قال رسول اهللا :  قال،براهيم بن جعفر املحموديإعن و

                                     
 ودالئل ١٥٣ ص١ج) هبامش اإلصابة(اإلستيعاب : وراجع. ١١٥ ص=

 ٨١ ص٢ وج٢٢٧ و ٣١٨ ص١ واإلصابة ج٣٤ و ٣٣ ص١ ق٣الصدق ج
 ٤ والبداية والنهاية ج١٤٨ و ١٤٧ ص٢بن سعد جوالطبقات الكربى ال

ط دار ( وتاريخ األمم وامللوك ٥٩٢ ص٣ والسرية النبوية البن كثري ج٣٥٨ص
 ٣٤٢ ص٢ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٦٨ و ٦٧ ص٣ج) املعارف بمرص

 والغدير ١٧٣ ص٢ والكامل يف التاريخ ج٤٠٩ و ٢٧٨ ص١وأعيان الشيعة ج
ط مكتبة ( و ٧٣ و ٧٢ ص٤البن هشام ج والسرية النبوية ١٦٩ و ١٦٨ ص٧ج

 وأسد الغابة ١٤٥ ص١ وتاريخ أيب الفداء ج٨٨٤ ص٤ج) حممد عيل صبيح
 ٩٨ ص٢ وتاريخ اخلميس ج٨٨٢ ص٣ واملغازي للواقدي ج١٠٢ ص٣ج

 . ٦٣ و ٦٢ ص٢الثقات البن حبان ج:  وراجع٢١٧  و٢٦٠ و ٢٥٩واملنمق ص
 . ٦١ ص٢ج) ط دار صادر(تاريخ اليعقويب ) ١(
 . ٢٢٨ ص١عالم الورى جإ و١٤٠ ص٢١ جاألنواربحار  )٢(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فاعرتض يف ، فالتذذت طعمها،رأيت كأين لقمت لقمة من حيس«: »وآله
 .» فنزعه، يدهٌّدخل عيل فأ، حني ابتلعتهاءحلقي منها يش

 تبعثها فيأتيك ، هذه رسية من رساياك،يا رسول اهللا :فقال أبو بكر الصديق
 .)١( فيسهلهً فتبعث عليا، ويكون يف بعضها اعرتاض،منها بعض ما حتب
صىل «فدعا رسول اهللا : »عليهام السالم « حممد بن عيل،قال أبو جعفر

 :  فقال،اهللا عليه بن أيب طالب رضوان  عيل»اهللا عليه وآله
اجلاهلية   واجعل أمر، فانظر يف أمرهم،ىل هؤالء القومإ اخرج ،يا عيل«

 .»حتت قدميك
 ومعه مال قد بعث به رسول ،حتى جاءهم» عليه السالم«فخرج عيل 

 ،موال وما أصيب هلم من األ، فودى هلم الدماء،»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
ال إ من دم وال مال ء إذا مل يبق يش هلم ميلغة الكلب، حتىيدينه لإحتى 
هل بقي لكم «:  حني فرغ منهمٌّ بقيت معه بقية من املال، فقال هلم عيل،وداه

 !؟»ليكمإمال مل يؤد 
 .ال: قالوا
 لرسول اهللا ً احتياطا،ين أعطيكم من هذه البقية من هذا املالإف: قال

 .» مما ال يعلم ومما ال تعلمون»صىل اهللا عليه وآله«
                                     

 عن ابن هشام، والسرية النبوية البن ٢٠١ و ٢٠٠ ص٦ سبل اهلدى والرشاد ج)١(
 وتاريخ اخلميس ٨٨٣ ص٤ج) ط مكتبة حممد عيل صبيح( و ٧٢ ص٤هشام ج

 .١٦٩ ص٧ والغدير ج٩٨ ص٢ج



  ١٣                                                        ..يف بنـي جذمية ×علي : الفصل اخلامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، فأخربه اخلرب،»صىل اهللا عليه وآله«ىل رسو ل اهللا إ ثم رجع ،ففعل
 . » وأحسنت،أصبت«: فقال

ً شاهراًقائام  فاستقبل القبلة ،»صىل اهللا عليه وآله«ثم قام رسول اهللا 
ليك مما صنع إين أبرأ إاللهم «:  يقول،نه لريى ما حتت منكبيهإ حتى ،يديه

 .)١(ثالث مرات. »يدلخالد بن الو
جاءهم باملال الذي أعطاه إياه » عليه السالم«ًأن عليا : لواقديوذكر ا
، فودى هلم ما أصاب خالد، ودفع إليهم ما »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

                                     
، ١٢٢ ص٤ج البخاري:  وأشار يف هامشه إىل٢٠١ ص٦ سبل اهلدى والرشاد ج)١(

 ٩جوالبيهقي يف السنن  ١٥١ ص٢ج وأمحد يف املسند ٢٣٧ ص٨جوالنسائي 
 ودالئل الصدق ١٥٣ ص١ج) هبامش اإلصابة(اإلستيعاب : وراجع. ١١٥ص
 والطبقات ٨١ ص٢ وج٢٢٧ و ٣١٨ ص١ واإلصابة ج٣٤ و ٣٣ ص١ ق٣ج

 والسرية ٣٥٨ ص٤ والبداية والنهاية ج١٤٨ و ١٤٧ ص٢الكربى البن سعد ج
) ط دار املعارف بمرص( وتاريخ األمم وامللوك ٥٩٢ ص٣ية البن كثري جالنبو
 ١ وأعيان الشيعة ج٣٤٢ ص٢ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٦٨ و ٦٧ ص٣ج
 و ١٦٨ ص٧ والغدير ج١٧٣ ص٢ والكامل يف التاريخ ج٤٠٩ و ٢٧٨ص
ط مكتبة حممد عيل ( و ٧٣ و ٧٢ ص٤ والسرية النبوية البن هشام ج١٦٩
 ١٠٢ ص٣ وأسد الغابة ج١٤٥ ص١يخ أيب الفداء ج وتار٨٨٤ ص٤ج) صبيح

 ٢٥٩ واملنمق ص٩٨ ص٢ وتاريخ اخلميس ج٨٨٢ ص٣واملغازي للواقدي ج
 .٦٣ و ٦٢ ص٢الثقات البن حبان ج: وراجع ٢١٧و  ٢٦٠و 



  ٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبا رافع إىل رسول » عليه السالم«هلم، وبقي هلم بقية من املال، فبعث عيل 
 .)١( كل ما أصابًليستزيده، فزاده ماال، فودى هلم» صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

قال » صىل اهللا عليه وآله«إىل رسول اهللا » عليه السالم«وملا رجع عيل 
 !؟ما صنعت يا عيل: له

يا رسول اهللا، قدمنا عىل قوم مسلمني، قد بنوا املساجد : فأخربه، وقال
 .)٢(..بساحتهم، فوديت هلم كل من قتل خالد حتى ميلغة الكالب الخ

  :بين جذميةجرى أليب زاهر مثل ما جرى ل
ذكر ابن شهرآشوب قضية إغارة خالد عىل حي أيب زاهر األسدي، 

ًفجاء سياقها موافقا ـ تقريبا ـ لسياق قضية بني جذيمة، فقال ً : 
 فقتل ، ثم عرضهم عىل السيف،أنه أمر بكتفهم : رواية الطربييف«

  .منهم من قتل
 له ًمانا أ»صىل اهللا عليه وآله«فأتوا بالكتاب الذي أمر رسول اهللا 

صىل اهللا «إن النبي : ًقالوا مجيعاو ،»صىل اهللا عليه وآله«ولقومه إىل النبي 
 .اللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد:  قال»عليه وآله

 .ًمن خالد ثالثاإليك اللهم إين أبرأ : ويف رواية اخلدري
 أرد عليكم ني فاقتسمه املسلمون، ولكن،أما متاعكم فقد ذهب«: ثم قال

                                     
 .٧ ص٢إمتاع األسامع ج:  وراجع٨٨٢ ص٣ املغازي للواقدي ج)١(
 .٨٨٢ ص٣ املغازي للواقدي ج)٢(



  ١٥                                                        ..يف بنـي جذمية ×علي : الفصل اخلامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»اعكممثل مت
 ثالث رزم من متاع »صىل اهللا عليه وآله«ثم إنه قدم عىل رسول اهللا 

 . ودفع إليه الرزم الثالث. وذمة رسوله، فاقض ذمة اهللا،يا عيل:  فقال،اليمن
 .صيب هلمأ بنسخة ما »عليه السالم« فأمر عيل

 .صيب لكمأموها بام ّ فقو،خذوا هذه الرزمة: فكتبوا، فقال
 !صيب لناأ هذا أكرب مما سبحان اهللا: فقالوا
 ليفرحوا بقدر ما ، فاكسوا عيالكم وخدمكم،خذوا هذه الثانية: فقال

 لرتضوا عن رسول اهللا ، تعلمواحزنوا، وخذوا الثالثة بام علمتم وما مل
 .»صىل اهللا عليه وآله«

 أخربه »صىل اهللا عليه وآله« عىل رسول اهللا »عليه السالم« فلام قدم عيل
 ، حتى بدت نواجذه»صىل اهللا عليه وآله« فضحك رسول اهللا ،منهكان بالذي 
 . كام أديت عن ذمتي، اهللا عن ذمتكىأد: وقال

 .)١( يف بني جذيمةًونحو ذلك روي أيضا
 :ونقول

قد ناقشنا ما جرى لبني جذيمة يف كتابنا الصحيح من سرية النبي 
  عىل ذكرونقترص هنا.. خالد يبيد بني جذيمة: ، فصل»صىل اهللا عليه وآله«

 ..، وذلك فيام ييل من عناوين»عليه السالم«ما يرتبط بعيل أمري املؤمنني 
                                     

 و ١٥١ و ١٥٠ ص١ج)  هـ١٤١٢ط دار األضواء سنة  (مناقب آل أيب طالب) ١(
 .٧٣ ص٣٨جاألنوار  وبحار ٣٩٥ ص١ج) ط املكتبة احليدرية(



  ٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الرباءة مما صنع خالد
اللهم إين أبرأ إليك مما صنع : قال» صىل اهللا عليه وآله« أنه :ويالحظ

ربام الن فعل خالد كانت تكتنفه .. ومل يرصح برباءته من خالد نفسه. خالد
أن » صىل اهللا عليه وآله«ور، التي جيب عىل النبيالشبهة بحسب ظواهر االم

ويبقى .. فالشبهة تدرأ املؤاخذة عن خالد.. يعامل الناس هبا وعىل أساسها
 ..الفعل وآثاره التي جيب إزالتها يف الواقع اخلارجي

وألجل ذلك مل يكن التعرض خلالد بيشء مما يدخل يف دائرة املؤاخذة، 
 ..وترتيب األمر عىل فعله هذا

  :داك أبوايف
يف قصة بني » عليه السالم «قال لعيل» صىل اهللا عليه وآله«نه  أ:تقدم

 اهللا عليه صىل«فداك أبواي، وعبارة اليعقويب تشعر بأن قول النبي : جذيمة
ً، كان شائعا ومعروفا، فإنه قال»عليه السالم «هذه الكلمة لعيل» وآله ً :

كان » عليه السالم«لعيل ا فكأن قوله هذ» فداك أبواي: ٍويومئذ قال لعيل«
 .ًمفروغا عنه، ولكنه أراد أن يعني مناسبة وزمان حصوله

أن هذه الكلمة قاهلا النبي لسعد من  :وذلك يدل عىل كذب ما زعموه
ما سمعت النبي : قوله »عليه السالم« رووا عن عيل، ثم بن أيب وقاص

 .)١(»مجع أبويه إال لسعد» صىل اهللا عليه وآله«

                                     
=  وتاريخ اخلميس ٢٢٩ ص٢ والسرية احللبية ج٢٤١ ص١املغازي للواقدي ج: راجع) ١(



  ١٧                                                        ..يف بنـي جذمية ×علي : الفصل اخلامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًأنفسهم يدعون ـ زورا أيضا ـ أنه مع أهنم هم  قد » صىل اهللا عليه وآله«ً
 .)١(قال هذه الكلمة للزبري يوم أحد، وقريظة

                                     
 ١٣٧ ص١ ومسند أمحد ج٢٨٨ ص١٩ واملجموع للنووي ج٤٣٣ ص١ج= 

 وصحيح مسلم ١١٦ ص٧ وج٣٣  و٣٢ ص٥ وج٢٢٨ ص٣وصحيح البخاري ج
 وفضائل الصحابة ٣١٤ ص٥ وج٢١١ ص٤ وسنن الرتمذي ج١٢٥ ص٧ج

 ورشح ١٦٢ ص٩ والسنن الكربى ج٩٦ ص٢ واملستدرك للحاكم ج٣٤للنسائي ص
 وعمدة القاري ٦٦ ص٧ وج٦٩ ص٦ وفتح الباري ج١٨٤ ص١٥مسلم للنووي ج

 واألدب املفرد ٢٠٤ ص٢٢ وج١٤٩ و ١٤٨ ص١٧ وج١٨٥ و ١٤٢ ص١٤ج
 ٦٠٠ وكتاب السنة ص٦٣ ومكارم األخالق البن أيب الدنيا ص١٧٤للبخاري ص

 ومسند أيب يعىل ٥٩ و ٥٨ و ٥٧ و ٥٦ ص٦ وج٦١ ص٥والسنن الكربى للنسائي ج
 .  ومصادر كثرية أخرى٤٤٧ ص١٥ وصحيح ابن حبان ج٣٥ ص٢ وج٣٣٤ ص١ج

ي،  عن الشيخني، والرتمذ٣٢٨ و ٣٢٧ و ٢١٧ و ٢٢٩ ص٢السرية احللبية ج) ١(
 ٥ ص٢ والسرية النبوية لدحالن ج١٣٩ ص٦َّوحسنه، والتاريخ الكبري للبخاري ج

 عن ٥٩٠ ص٢ وحدائق األنوار ج٥٦٢ ص٤ وسبل اهلدى والرشاد ج١٠و 
، باب »صىل اهللا عليه وآله«الصحيحني، وصحيح البخاري، كتاب أصحاب النبي 

 ٤٦٩ص ١٠ وفتح الباري ج٣٤مناقب الزبري، وفضائل الصحابة للنسائي ص
 وحتفة األحوذي ٢٠٤ ص٢٢ وج٢٢٥ ص١٦ وج١٤٢ ص١٤وعمدة القاري ج

 وكتاب ٥٠٣ و ٥٠١ ص٨ وج٥١٠ ص٧ واملصنف البن أيب شيبة ج٩٦ ص٨ج
=  ومسند أيب ٥٨ ص٦ وج٦١ ص٥ والسنن الكـربى للنسائي ج٥٩٧السنـة ص



  ٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو جحد كل » عليه السالم«واملهم عند هؤالء املنحرفني عن عيل 
نسبتها إىل غريه هبا ولو عن طريق  أو التشكيك ،»عليه السالم «هفضيلة ل

 .بلفظ قيل، ونحو ذلك
 أن عبد اهللا وآمنة بنت وهب أجل وأعظم عند اهللا :ءوقد فات هؤال
ًهبام سعدا والزبري، اللذين ظهرت » صىل اهللا عليه وآله«ّمن أن يفدي النبي 

 .»صىل اهللا عليه وآله« املخزيات، واملوبقات بعد رسول اهللا منهام
وأيب عبد اهللا فقد روي عن ابن عباس، وأيب جعفر،  ، عبد اهللافأما

َوتقلبك يف الساجدين﴿عن قول اهللا عز وجل » عليهام السالم« َ َِ ِ َِّ َ ُّ َ :  قال)١(﴾َ
 ،يرى تقلبه يف أصالب النبيني من نبي إىل نبي حتى أخرجه من صلب أبيه

 .)٢(»عليه السالم«من نكاح غري سفاح من لدن آدم 

                                     
 ٢٠٨ و ٢٠٦ ص١٣ وكنز العامل ج٥١٣ ص٢ واإلستيعاب ج٣٥ ص٢يعىل ج= 
 ٢ وتاريخ ابن معني ج١٠٦ ص٣طبقات الكربى البن سعد ج وال٢١١ و ٢١٠و 
 .  ومصادر كثرية أخرى٥٦ص

 . من سورة الشعراء٢١٩اآلية ) ١(
 وميزان احلكمة ١١٨ ص٨٦ وج٢٠٤ ص١٦ وج٣ ص١٥بحار األنوار ج: راجع) ٢(

 ونور ٥٤ ص٤ والتفسري الصايف ج٣٥٨ ص٧ وجممع البيان ج٣٠١٩ ص٤ج
 ٣٣٦ ص١٥ وتفسري امليزان ج٣٥٨ ص٧ وجممع البيان ج٦٩ ص٤الثقلني ج

 وإختيار ٢١٤ ص٨ وج٨٦ ص٧ وجممع الزوائد ج٣٤٧ ص١ومدينة املعاجز ج
=  وتفسري القرآن العظيم٧١ ص٤ وتفسري السمعاين ج٤٨٨ ص٢معرفة الرجال ج
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عىل نبوة عبد اهللا ـ ولو لنفسه ـ وال يمكن أن يكون فهذا احلديث يدل 
 . إلنسان عادي، يرتكب املعايص، ويقع يف املوبقات فداءأحد األنبياء

بل كانوا من «: »صىل اهللا عليه وآله«قال املجليس عن آباء النبي 
 .)١(»الصديقني، إما أنبياء مرسلني، أو أوصياء معصومني

  :كتابة اخلسائر
وقال :  أيب زاهرأمر بكتابة خسائر حي» عليه السالم«ً أن عليا :وتقدم

 .)٢(»ًحو ذلك روي أيضا يف بني جذيمةون«: آشوبابن شهر
 :وهذا اإلجراء له أهدافه ومربراته، فمن ذلك

 . أن الكتابة تضمن حفظ حقوق الناس ـ١
 إن ذلك يدخل يف نظم األمر والتخلص من الفوىض بصورة  ـ٢
 .عملية
 وأخذ ما ال حيق أخذه، ولو باألخذ أكثر ، إنه يمنع حماوالت اخلداع ـ٣
 .من مرة

                                     
 ١ وسبل اهلدى والرشاد ج١٣٢ ص١٨ ومعجم رجال احلديث ج٣٦٥ ص٣ج= 
 .٤٩ص ١ج) ط دار املعرفة( والسرية احللبية ٢٣٥ص

 .١١٧ ص١٥ جاألنواربحار  )١(

 ١ج) املكتبة احليدريةط (و  ١٥١ ص١ج) ط دار األضواء(مناقب آل أيب طالب ) ٢(
 . ٢٤٤ ص١ ومكاتيب الرسول ج٧٣ ص٣٨ جاألنواروبحار  ٣٩٥ص



  ٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رس عميل يف ضبط األمور ونظمها وحفظ االمانة وأدائها عىل ه د إن ـ٤
 ..أتم وجه
عىل يقوم  إن ذلك يمنع من اهتام أهل األهواء بأن اإلعطاء كان  ـ٥

 أو بأن يأخذ البعض ،من حيث املقدارًأنه يتضمن خلال  أو ،أساس أهوائي
 .وحيرم البعض اآلخر

 وإشاعة  إن ذلك حيفظ اآلخذين من التحاسد، والتباغض، ـ٦
 .الشكوك ببعضهم البعض

 إذا عرف اإلنسان مقدار حقه بدقة، فإنك لو وفيته إياه، ثم زدته حبة  ـ٧
لعرف ذلك، وشكره لك وذلك ألن املطلوب هوسل سخيمة هؤالء الناس، 

 .الذين وقعوا ضحية أحكام اجلاهلية، وأحقادها وعصبياهتا البغيضة
لموا، حتى ال يتعرض  ظبعد أن موذلك يدخل يف سياق حفظ إيامهن

إقامة رصح العدل، وإعطاء كل هو من مفردات ألية كدورة أو ضعف، و
 .ذي حق حقه

  :مربرات إعطاء االموال للمنكوبني
عليه «املربرات واملعايري التي اعتمد عيل : وقد ذكرت الروايات.. هذا
 إعطاء املال لبني جذيمة، ونحن نعرضها وفق ما أشارت إليه  يف»السالم

 :وص، كام ييلالنص
 .أعطى لكل دم دية ـ ١
بعد أن ، فقد ذهب،  نفسهرد مثل متاعهم عليهم، وأما املتاع ـ ٢
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وقد ورد ذلك يف حديث إغارة ( عينه قتسمه املسلمون، فال سبيل إىل ردا
إنه قد روي : خالد عىل حي أيب زاهر األسدي، حيث قال ابن شهرآشوب

 ).نحو ذلك يف بني جذيمة
 مما يعلمون، ،»صىل اهللا عليه وآله«ًياطا لرسول اهللا أعطاهم إحت ـ ٣

 .ومما ال يعلمون
صىل اهللا عليه «أعطاهم عىل أن حيلوا رسول اهللا : ويف نص آخر ـ ٤

 .مما علم، ومما ال يعلم» وآله
 .»صىل اهللا عليه وآله«لريضوا عن رسول اهللا  ـ ٥
 .لروعة نسائهم، وفزع صبياهنم ـ ٦
 .وذمة رسولهقضاء، لذمة اهللا،  ـ ٧
كام (أعطاهم كسوة عياهلم، وخدمهم، ليفرحوا بقدر ما حزنوا  ـ ٨

ورد يف حديث إغارة خالد عىل حي أيب زاهر األسدي، حيث قال ابن 
 ).ًونحو ذلك روي أيضا يف بني جذيمة: شهرآشوب

 .لكل جنني غرة ـ ٩
 ً.لكل مال ماال ـ ١٠
 .مليلغة كلبهم، وحبلة رعاهتم ـ ١١

  :× يف فعل علي دالالت باهرة
أن جمموع هذه النصوص يشري إىل أمور : وما نريد أن نقوله هنا هو

 :عديدة، كلها عىل جانب كبري من األمهية، فالحظ ما ييل
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ًأن الذين قتلوا مل يكونوا مجيعا من الكبار : إن ذلك يدل عىل: ألف
ل لك» عليه السالم«يل ًوالبالغني، بل كان فيهم أجنة أيضا، ولذلك أعطى ع

 .جنني غرة
َّالغرة ـ بالضم ـ عبد أو أمة :ب  ُ. 
 .يف اجلنني بغرة» صىل اهللا عليه وآله«قىض رسول اهللا : ومنه

 .)١(الغرة من العبد الذي ثمنه عرش الدية: وقال الفقهاء
أن الغرة من العبيد الذي يكون ثمنه نصف عرش : وزعم بعضهم

 .)٢(الدية
ة ضمنية إىل تعدد، أو كثرة إشار: ـ» لكل جنني غرة«: ج ـ يف قوله

بصيغة اجلمع » عليه السالم«القتىل من األجنة، حتى ذكرهم أمري املؤمنني 
 ..إىل جانب ديات البالغني

 .. أو مل يكن،ثم إنه مل يتضح إن كان هناك قتىل من النساء
ًقد أعطى ماال لروعات النساء، وعوضا عام » عليه السالم«ًإن عليا : د ً

 .أن يفرحوا بقدر ما حزنوا: بأن املطلوب هو:  ورصحأصاهبن من احلزن،
                                     

 ٣ج) ط مكتب نرش الثقافة اإلسالمية( و ٤٢٢ ص٣جممع البحرين ج: راجع) ١(
 .٣٠٢ص

 وحتفة األحوذي ٦٧ ص٢٤عمدة القاري ج: اجع ور٨٦٧ ص٢أقرب املوارد ج) ٢(
 ٣٥٣ ص٣ والنهاية يف غريب األثر ج٤٠ ص٧ ومرقاة املفاتيح ج٥٥٤ ص٤ج

 .٢٠٨ ص١ والتعريفات للجرجاين ج٦٧٠ ص١وكتاب الكليات ج
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وهذا تأصيل ملعنى جديد ال بد من مراعاته يف جماالت التعامل مع 
ًالناس، ومل يكن هذا املعنى معروفا، وال مألوفا قبل هذه احلادثة كام أننا مل .. ً

 .ًنجد أحدا قد راعى هذا املعنى يف معاجلته آلثار العدوان عىل اآلخرين
يا عيل،  «:»عليه السالم«لعيل » صىل اهللا عليه وآله« قول النبي ولعل

 .»اجعل قضاء أهل اجلاهلية حتت قدميك
يشري إىل هذا املعنى، وال خيتص ذلك بموضوع مقادير الديات، أو ما 

 .يرتبط بالثأر من غري القاتل احلقيقي
بل إن الفقهاء وعىل مدى كل هذا التاريخ الطويل مل يشريوا يف 

اهم، ولو إىل رجحان التعرض ملعاجلة هذا النوع من اآلثار، وال رسموا فتاو
ًوال بينوا له أحكاما، وال حددواًله حدودا،   !ً له رشوطاً

 !؟فهل هذه غفلة كانت منهم
 !؟ أم ماذا!؟ خيتص باملعصوم، من نبي وإمامأن ذلك: أم أهنم فهموا

ًيمة أمواال من ، قد بذل لبني جذ»عليه السالم«ًأن عليا : يالحظ: هـ
 .أجل أن يفرحوا بقدر ما حزنوا

قد الحظ مقدار احلزن، ومقدار الفرح، وأراد أن » عليه السالم«أي أنه 
: بل قال. »ليفرحوا بعد ما حزنوا«: يكون هذا بقدر ذاك، ولذلك مل يقل 

 .»ليفرحوا بقدر ما حزنوا «
 يكون لبني جذيمة يصلح أن» عليه السالم«إن رسد ما اعطاه عيل : و

هو الوصف الدقيق حلقيقة ما جرى عىل هؤالء الناس من قتل وسلب 
حتى حبلة الرعاة، وميلغة الكلب، ومل . فهم قد سلبوهم كل يشء. وخوف
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وأخذوا منهم ما يعلمون، وما ال .. يرتكوا هلم حتى كسوة العيال واخلدم
 .يعلمون

فزع باإلضافة إىل قتل الرجال، وإسقاط األجنة، وروعة النساء، و
 .الصبيان، وحزن العيال واخلدم

مل هيمل حتى اخلدم، فقد أعطى » عليه السالم« أنه :والالفت هنا: ز
ًماال أيضا حلزن هؤالء، مما يعني ًأن كوهنم خدما ال تسقط احلقوق التي : ً

 .وال يصريهم بمثابة اآللة التي ال مشاعر هلا. ترتتب عىل روعاهتم، وحزهنم
» عليه السالم«ً بأن عليا :ة يف الرواياتقد رصحت الكلامت الوارد

أي أن الذين قتلهم خالد، قد كانوا يف . يريد أن يقيض عن ذمة اهللا ورسوله
 .»صىل اهللا عليه وآله«ضامن ذمة اهللا، وذمة الرسول 

بأنه كان لدهيم كتاب من رسول اهللا : ولعل هذا يؤيد صحة القول
أمنهم، ويعتربهم يف ذمة اهللا ، يضمن هلم سالمتهم، و»صىل اهللا عليه وآله«

 .ورسوله
ًوعدوان خالد عليهم يعترب إخالال هبذه الذمة، وهذا حيتم الوفاء هبا، 

 .وإعادة األمور إىل نصاهبا
ًأنه لو أن أحدا من غري املسلمني : إن هذا التعبري يدل عىل: بل قد يقال

 كل يمة لوجب نرصهم، وحتمل مسؤولية تعويضاعتدى عىل بني جذ
 ..، يف األموال واألنفس عىل حد سواء عليهمعرض هلمنقص ي
ًأعطاهم مقدارا من » عليه السالم«أنه : ذكرت النصوص املتقدمة: ح

بأن السخط : ، مع العلم»صىل اهللا عليه وآله«املال، لريضوا عن رسول اهللا 
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 . واخلروج من الدين،من موجبات الكفر» صىل اهللا عليه وآله«عىل الرسول 
اجلمع بني احلكم بإسالمهم، وبني عدم رضاهم عن فكيف  يمكن 

 !؟»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
أن السخط والرضا ال يشرتى وال يعطى باملال، فكيف : ومن املعلوم

 !؟»عليه السالم«نفهم هذا اإلجراء منه 
 :ونجيب

الشعور بالرضا، : إن املراد بالرضا هنا ليس ما يقابل السخط، بل املراد به
 ..لشعور باحلاجة إىل اإلنصاف، وبرضورة إيصال حقهم إليهمبعد ا

قد اعطاهم فوق ما هلم من حق، فالبد أن » عليه السالم«ًفإذا رأوا عليا 
يتكون لدهيم شعور باستعادة كامل حقوقهم، وبام فوق مستوى اإلنصاف 

 ..والعدل الذي يتوقعونه أو ينتظرونه
بل هو قد .. رضاهم باملالمل يشرت » عليه السالم«أنه : وهذا معناه

 .َّوفاهم حقهم، حتى تكون لدهيم الشعور بالرضا هبذا الوفاء
قد يكون . إن ختصيص جزء من املال ملا يعلمون، وما ال يعلمون: ط

ِّمن أهم األمور التي تبلغهم درجات ذلك الرضا بأكمل وجوهه، وأمتها، 
لتفاهة إىل حد يرى ا اإلنسان، ولكنها تكون من ًفإن هناك أمورا قد يفقدها

 . أن مطالبته هبا تنقص من قدره، وحتط من مقامه، فيعرض عنها
ولكنه حتى حني يغض النظر عنها قد يبقى لديه شعور باالنتقاص من 

 . حقه، أو فقل بعدم بلوغه درجة اإلشباع
ًله ماال يف مقابل تلك األمور أيضا، فإنه » عليه السالم«فإذا رضخ عيل  ً
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 ..ي خاطر يعكر صفو الشعور باإلرتواء التامال يبقى جمال أل
ًبأن أعطاه أمواال يف مقابل ما ربام يكون قد عجز عن : فإذا زاد عىل ذلك

واإلحساس . استحضاره يف ذهنه، فإنه سينتقل إىل مرحلة الشعور باالمتنان
 ..بمزيد من اللطف به، والتفضل عليه، والنظر إليه، والشعور معه

  :عاىل حكم اهللا ت×حكم علي 
قد أمر » صىل اهللا عليه وآله«بأن النبي : وقد رصحت الروايات املتقدمة

صىل اهللا «أي أنه .. بأن يضع قضاء اجلاهلية حتت قدميه» عليه السالم«ًعليا 
 ..ًيعلن أن خالدا قد قىض يف بني جذيمة بحكم اجلاهلية» عليه وآله

صىل اهللا  «من أنه قد نفذ أمر رسول اهللا: وذلك يكذب ما زعمه خالد
َّكام كذبه قبل ذلك حني أعلن ثالث مرات . حسبام تقدم.. فيهم» عليه وآله

 .براءته مما صنع خالد
ًوهو يكذب أيضا رواية حمبي خالد صىل اهللا عليه «أن النبي التي تزعم : ِّ

.. ، ومل يعرتض عىل فعله، ومل تسقط منزلته عنده من خالدًكان راضيا» وآله
ال يمكن أن يرىض بام » صىل اهللا عليه وآله«ألكرم فإن النبي األعظم وا

 إىل اهللا ءيكون من قضاء اجلاهلية، وال يمكن أن يرىض بام يعلن أنه بري
 ..منه

عليه «كام يرصح به اإلمام الباقر » عليه السالم«ًويف املقابل نجد عليا 
 .»حكم فيهم بحكم اهللا«ملا انتهى إىل بني جذيمة : »السالم

إنام هو إجراء حلكم » عليه السالم«ن مجيع ما فعله عيل بأ: وهذا رصيح
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، تستند إىل االستحسان، »عليه السالم«اهللا تعاىل، وليس جمرد تربعات منه 
أو إىل تفاعل أو اندفاع عاطفي آين، أو رغبة أذكتها العصبية للقربى، أو حمبة 

 عليه صىل اهللا«أكدهتا عالقة املودة واإللف بينه وبني ابن عمه نبي اهللا 
 ..»وآله

ًبل ما فعله كان ـ كام قلنا ـ إجراء وتنفيذا حلكم اهللا تبارك وتعاىل، من 
 ..عاطفةًانسياقا مع دون تأثر هبوى، أو ميل مع عصبية أو 

معه إليهم، سواء » عليه السالم«أن املال الذي محله : ويؤكد هذا املعنى
ًأكان ملكا شخصيا للنبي  ً ْ  كان من بيت مال ، أو»صىل اهللا عليه وآله«ُ

 وفق ًذير فيه، فضال عن متزيقه وبعثرتهاملسلمني، ال جيوز له اإلرساف والتب
ما يقود إليه اهلوى، وما يرجحه الذوق واالستنساب، وتدعو إليه العاطفة 

 .واإلنفعاالت الشخصية
  :حديث املنزلة كان يف بين جذمية

» ىل اهللا عليه وآلهص«بي  أن الن:)١(»عليه السالم«روي عن اإلمام الباقر 
أنت مني «: ـ يف مناسبة ما فعله يف بني جذيمة» عليه السالم «قال لعيل

                                     
 ٤٧٤ و ٤٧٣ ص٢جعلل الرشائع  و٢٣٨صلصدوق لاألمايل : راجع) ١(

 ١٤٢ ص٢١جبحار األنوار  و٣٦٧ و ٣٦٦ ص١٨جمستدرك الوسائل و
موسوعة أحاديث  و٤٨٥ ص٢٦ججامع أحاديث الشيعة  و٤٢٣ ص١٠١وج

 ٢جغاية املرام  و٨٠ و ٧٩ ص١١جلنجفي ل» عليهم السالم«أهل البيت 
 .٧٦ و ٧٥ص
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 .»بمنزلة هارون من موسى
ان يتوىل هذا األمر يف » صىل اهللا عليه وآله«فقد ظهر أنه لو أراد النبي 

 .»عليه السالم«بني جذيمة مل يزد عىل ما فعله عيل 
 يف غزوة تبوك إن شاء اهللا ديثوسنشري إىل بعض ما يرتبط هبذا احل

 ..تعاىل
  :أنت هادي أميت
يف » عليه السالم«قال لعيل » صىل اهللا عليه وآله« أنه :ويف النصوص

أنت هادي أمتي، أال إن السعيد من أحبك، وأخذ بطريقتك، «: بني جذيمة
أال إن الشقي كل الشقي، من خالفك، ورغب عن طريقك إىل يوم 

 .)١(»القيامة
 : ثالثة أساسية وذات أمهية بالغة هيا هذه الكلمة عىل أمورفقد دلتن
  :األمر األول

بأنه هادي » عليه السالم«ًعليا » صىل اهللا عليه وآله«إن وصف النبي 
يف بني جذيمة ـ ليس هو جمرد » عليه السالم«أمته، يدلنا عىل أن ما أجراه 

 إىل احلق،  يرتبط باهلدايةوإنام هو.. إىل أصحاهباإيصال حقوق مالية 
 ..وتعريف الناس بام يرىض اهللا تعاىل

                                     
 ١٤٣ ص٢١ جاألنوار وبحار ٤٩٨ص) ١٤١٤ط سنة (األمايل للطويس ) ١(

 . ٢١٩ ص١١ج» عليهم السالم«وموسوعة احاديث أهل البيت 
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ّولعل مما يدلنا عىل ذلك تنوع العطاءات، وتنوع أسباهبا، حيث أظهرت 
ًأحكاما وأرسارا دقيقة وعميقة، مثل أن لروعات النساء، وفزع الصبيان قيمة  ً

 .مادية، وأنه ال بد من دية األجنة إذا أسقطت يف مثل هذه احلاالت
ة لويل األمر وهو ي أهنا دلتنا عىل مسؤولية حقيق:يضاف إىل ذلك

عن أمثال هذه األمور، وأهنا ليست ..  ووصيه واإلمام من بعدهالرسول
، وحيتاج  حقيقية وواقعيةمسؤولية أدبية أو سلطوية، بل هي مسؤولية مادية

 ً.إىل إبراء ذمته من هذا احلق املايل، وأن هذا احلق قد أثبته اهللا عىل نفسه أيضا
بأنه أراد ببعض ما أعطاه أن يربئ » عليه السالم«ألجل ذلك رصح و

 .ذمة اهللا ورسوله
 ..ًوليتأمل املتأمل مليا يف جعل ذلك من الوفاء بذمة اهللا تعاىل أيضا

كام أن عدم علم صاحب احلق بمقدار احلق الذي ضاع له ال يعني أن 
ل ال بد من إعطاء ب ..ال يعطي ما يوجب براءة ذمة اهللا ورسوله مما ال يعلمه

 ..ً وبام ال يعلمون أيضا،ونمما يفي بام يعل
عليه  «فعل عيلوهذه وسواها أمور مل تكن واضحة للناس، لوال 

 ..يف هذه احلادثة، وقد ال ختطر ألحد عىل بال» السالم
أعطاهم من أجل أن يرضوا » عليه السالم« أنه :واألهم من ذلك كله

 .، ليحفظ دينهم ويصون إيامهنم»لهصىل اهللا عليه وآ«عن رسول اهللا 
نصاف الناس، ويتحمل وهي تدل عىل أنه ال بد ملن يتصدى إل

ًمسؤوليتهم أن يكون عارفا بأرسار الرشيعة، واقفا عىل دقائقها وحقائقها،  ً
 ..وكوامنها وأهدافها
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  :األمر الثاين
 :بني أن حقيقة السعادة تنال بأمرين» صىل اهللا عليه وآله«نه إ

 ويف  حيبه االتهكام هو يف مجيع ح» عليه السالم «أن حيب عليا :أحدمها
حتى حني حيكم الرضا ويف الغضب، يف الرخاء ويف البالء، بل هو حيبه 

 يستحق ذلك، وال ينقص ذلك من حمبته حنيعىل ولده بالقتل عليه، أو 
 .ًوتفانيه فيه شيئا

ًألنه شجاع مثال، فهو ليس حبا» عليه السالم «أما حب عيل  لعيل ً
كانت يف أعداء يحبها حتى لو حب للشجاعة التي سهو ، بل »عليه السالم«

اهللا، وأعداء اإلنسانية، فهذا احلب ال ينفع صاحبه، وال يسعده يف الدنيا 
 .واآلخرة، وال ينيله رضا اهللا تبارك وتعاىل

العمل فيه ، بمعنى أن ينسجم »عليه السالم « األخذ بطريقة عيل:الثاين
 دعوهتا، وهذا ما يعرب عنه بالتأيسمع املشاعر، ويستجيب لاجلوارحي 

واإلقتداء، وأما احلب العقيم، الذي ال يلد العمل الصالح، فليس بذي 
 . ال يف الدنيا وال يف اآلخرة،قيمة، وليس من موجبات السعادة

  :األمر الثالث
، »عليه السالم «حتدث عن األخذ بطريقة عيل» ه وآلهصىل اهللا علي«إنه 

مل يأمر بعمل نفس عيل، ال من حيث الكم، وال من حيث الكيف، بحيث و
وسائر .. »عليه السالم «قيمة وخلوص عمل عيليكون لعمل الناس نفس 

عليه « يتبع املؤمن سبيله، وطريقته، وعيلحاالته وآثاره، بل املطلوب هو أن 
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ورع نكم ال تقدرون عىل ذلك، ولكن أعينوين بأال وإ«: هو القائل» السالم
 .)١(»واجتهاد، وعفة وسداد

قاء قد رتب الش» صىل اهللا عليه وآله«ًوهذا هو السبب أيضا يف أنه 
ن األعامل ، ال عىل فقدا»عليه السالم «والبوار عىل خمالفة طريقة عيل
، وذلك لطف آخر من اهللا »عليه السالم «خلصوصيات وقيمة عمل عيل

 .. وذلك واضح ال خيفى،األمةيف هذه » صىل اهللا عليه وآله«تعاىل ورسوله 
 
 
 
 
 

                                     
 ١٥٤صخمترص بصائر الدرجات  و٧١ ص٣ج )برشح عبده(ج البالغة هن: راجع) ١(

 ٤٠ وج٤٧٤ ص٣٣جبحار األنوار  و٥٤ ص١٢جمستدرك الوسائل و
موسوعة  و٣٤ ص١٤ججامع أحاديث الشيعة  و٣٢٠ ص٦٧ وج٣٤٠ص

 ٨ وج١٦٥ ص٧ وج٩١ ص٥جلنجفي ل» عليهم السالم«أحاديث أهل البيت 
 ١٦للمعتزيل جغة رشح هنج البال و٣٣ ص٤جهنج السعادة  و٤٢٥ص
قواعد املرام يف علم  و٤٣٩ ص١ج )ط دار األسوة(ينابيع املودة  و٢٠٥ص

لسيد رشف الدين لاملجالس الفاخرة  و١٨٥صبن ميثم البحراين الالكالم 
 .٣٠٥ص
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  : سساد اللفصلا
 

  .. يف غزوة حنني×علي 
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  : صاحب اللواء األعظم×علي 
كان حامل اللواء » عليه السالم«ًولسنا بحاجة إىل التذكري بأن عليا 

 أو ، جيرؤا عىل الترصيح بإسمه وإن ملكثري من املؤرخني و.األكرب يف حنني
، فقد قال م للحقيقة، ولكن هناك من رصح بهعزفوا عن ذلك خيانة منه

فرغب الناس، وخرجوا عىل راياهتم، وعقد اللواء «: »رمحه اهللا«القمي 
، وكل من دخل مكة براية »عليه السالم«األكرب، ودفعه إىل أمري املؤمنني 

 .)١(».. ألف رجل إلخأمره أن حيملها، وخرج يف اثني عرش

                                     
 ٢٨٦ ص١تفسري القمي ج و١٦٥ و ١٥٥ و ١٤٩ و ١٤٧ ص٢١بحار األنوار ج) ١(

 ١ وإعالم الورى ج١٩٩ص ٢ ونور الثقلني ج١١٣ ص٢ج) تفسري(والربهان 
 ١٣٩ ص٥ وحتفة األحوذي ج١٤٠ ص١اإلرشاد للمفيد ج:  وراجع٢٢٨ص

ح النهج  ورش٣٣٠ ص٢ والتفسري الصايف ج٤٥٩ ص١والتفسري األصفى ج
 وجامع البيان ٥٥ ص٢جوامع اجلامع للطربيس ج و١٠٦ ص١٥للمعتزيل ج

 ٥ وسبل اهلدى والرشاد ج٢٢١ و ٢٢٠ ص١ وكشف الغمة ج١٣٠ ص١٠ج
 وتفسري ٢٨١ ص٣ وزاد املسري ج٣٠٧ ص٢ وشجرة طوبى ج٣٤١ص

 . ٣٤٨ ص٢فتح القدير جو ٢٥ ص٥البحر املحيط ج و١٠٠ ص٨ي جالقرطب
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 ً.لواء املهاجرين أيضا» عليه السالم«وكان معه 
دفع لواء املهاجرين إىل عمر بن اخلطاب، «وال يصح ما زعموه من أنه 

 .)١(»..ولواء إىل عيل بن أيب طالب، ولواء إىل سعد بن أيب وقاص إلخ
أعطى » صىل اهللا عليه وآله« ألهنم هم أنفسهم يرصحون بأنه ً:أوال

 .)٢(، وأعطى راية لعمر بن اخلطاب»عليه السالم«ء املهاجرين لعيل لوا
 إال للشجعان األكفاء، ومل يظهر من ى إن لواء املهاجرين ال يعط:ًثانيا

رار يف أحد، ف بل ظهر منه ما يدل عىل خالفه، وهو ال،عمر ما يدل عىل ذلك
 ..ًوخيرب، وقريظة، وغريها وها هو يفر يف حنني أيضا

  :حننيما جرى يف 
، »صىل اهللا عليه وآله«يف غزوة حنني اهنزم املسلمون عن رسول اهللا و

رغم كثرهتم التي مل يسبق أن حصلت هلم قبل ذلك، والتي جعلت بعضهم 

                                     
) ط دار املعرفة( و ١٠٧ ص٣ السرية احللبية ج١٠١ ص٢تاريخ اخلميس ج) ١(

الطبقات :  وراجع١٠٩ ص٢ج) ط دار املعرفة( والسرية النبوية لدحالن ٦٤ص
 ١٢ ص٢ وإمتاع األسامع ج٢٧٩ ص١عيان الشيعة ج وأ١٥٠ ص٢الكربى ج

 . ١٧٠ ص٧وج
 والسرية النبوية لدحالن ٦٤ص) ط دار املعرفة( و ١٠٧ ص٣السرية احللبية ج) ٢(

 ٢جالبن سعد الطبقات الكربى :  وراجع١٠٩ ص٢ج) ط دار املعرفة(
 . ١٧٠ ص٧ وإمتاع األسامع ج١٥٠ص



  ٣٧                                                         ..يف غزوة حنني    ×علي  :  الفصل السادس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(»ّلن نغلب اليوم من قلة«: يقول
سوى » صىل اهللا عليه وآله«ومل يبق معه  هزم اجليش كله، نعم لقد

ً ليكونوا جدارا برشيا ،»هللا عليه وآلهصىل ا«بعض بني هاشم، أحاطوا به  ً
يقاتل املرشكني حتى كان  هو الذي ،وحده »عليه السالم« وعيل ،حيميه

 ..هزمهم

                                     
أيب الشيخ، واحلاكم، وابن  عن الواقدي، و٣١٧ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

 والبحر املحيط أليب حيان ١٠٠ ص٢مردويه، والبزار، وتاريخ اليعقويب ج
) ط دار املعرفة( و ١١٠ ص٣السرية احللبية ج:  وراجع٢٥ ص٥األندليس ج

 وبحار ١٨٠ ص١ ومناقب آل أيب طالب ج٦٨ واإلفصاح للمفيد ص٦٩ص
 وتفسري ١٠٦ ص١٥ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج١٥٥ ص٢١األنوار ج
 وتاريخ ١٥٠ ص٢ والطبقات الكربى البن سعد ج٧٣ ص١٠اآللويس ج

 وأعيان الشيعة ٣٦٩ ص٤ والبداية والنهاية ج٥٧٤ ص٢اإلسالم للذهبي ج
 والسرية ١٤٣ وكشف اليقني ص٢٢١ ص١ وكشف الغمة ج٢٧٩ ص١ج

عليه «موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و٦١٠ ص٣النبوية البن كثري ج
 وهنج احلق ٢٥٥ ص١ جحمد الريشهريمليف الكتاب والسنة والتاريخ  »السالم

 ٦جممع الزوائد ج:  وراجع٢٠٦ص) األصل( وإحقاق احلق ٢٥١للحيل ص
 ٢ وتفسري السمعاين ج٢٨١ ص٣ وزاد املسري البن اجلوزي ج١٨١ و ١٧٨ص
بناء املقالة الفاطمية البن :  وراجع٥٥ ص٤ وتفسري أيب السعود ج٢٩٨ص

 .١٣٩طاووس ص



  ٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٣٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الثابتون يف حنني
ً أن عددا من املسلمني قد ثبتوا يف حرب حنني، ومل يفروا عن :زعموا

 من  وأوردوا طائفة،وقد اختلفوا يف أعدادهم.. »صىل اهللا عليه وآله«النبي 
الصحيح من :  يف كتابنانحن هنا نقتبس بعض املقاطع مما ذكرناهاألسامء، و

 ..يف اجلزء الرابع والعرشين منه» صىل اهللا عليه وآله«سرية النبي 
 :وذلك عىل النحو التايل..  سواهامكتفني هبا عام

  :×مل يثبت سوى علي 
ى ال جمال لتأييد أي من الدعاوى حول ثبات أي كان من الناس سو

 ..»عليه السالم«عيل 
يمكن ترجيح أن يكون هناك أفراد قليلون من بني هاشم غري أنه 

 .، حتى ال يناله سالح الكفار»صىل اهللا عليه وآله«أحاطوا برسول اهللا 
 . »عليه السالم «هًأما القتال فكان حمصورا ب

 :ونستند يف ذلك إىل ما ييل من نصوص
صىل اهللا عليه «ومل يبق منهم مع النبي : »رمحه اهللا«قال الشيخ املفيد  ـ ١

م أبن اتسعة من بني هاشم خاصة، وعارشهم أيمن :  إال عرشة أنفس»وآله
ت التسعة اهلاشميون حتى ثاب إىل ، فقتل أيمن رمحة اهللا عليه، وثبأيمن

 .من كان اهنزم» صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
لكرة عىل املرشكني،  حتى تالحقوا، وكانت هلم اً فأوالًفرجعوا أوال

  ..:  ويف إعجاب أيب بكر بالكثرة،ويف ذلك أنزل اهللا تعاىل
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ْويوم حنني إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت ..﴿ ْ ُ ُ ْ ََ ً َ َْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َْ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ ََ َُ ْ ُ ُِ َ َ ْ ِ ٍ
َعليكم األرض بام رحبت ثم وليتم مدبرين َ َ ُ َِ ِ ِْ ُ ُْ ْ ْ َّ َ ْ ُ َّْ ُ ََ ُ َ ثم أنزل اهللاُ ،ُ َ ْ َ َّ ِسكينته عىل رسوله ُ ِ ُِ َ ََ َ ُ َ َ

َوعىل املؤمنني ِ ِ ْ ُ َ َ َ﴾)١(. 
 .»عليه السالم« ًأمري املؤمنني عليا :يعني

عليه «ومن ثبت معه من بني هاشم، وهم يومئذ ثامنية، أمري املؤمنني 
 :  تاسعهم»السالم

  .»صىل اهللا عليه وآله« عن يمني رسول اهللا ،العباس بن عبد املطلب
 .عن يسارهوالفضل بن العباس 

 .فر بغلتهثوأبو سفيان بن احلارث ممسك برسجه عند 
 . بني يديه يرضب بالسيف»عليه السالم«وأمري املؤمنني 

 وعبد اهللا بن الزبري بن عبد ، وربيعة بن احلارث،ونوفل بن احلارث
 . ومعتب ابنا أيب هلب حوله، وعتبة،املطلب

 .)٢(وقد ولت الكافة مدبرين سوى من ذكرناه

                                     
 . من سورة التوبة٢٦ و ٢٥اآليتان ) ١(
 ط( ومناقب آل أيب طالب ،١٤١ و ١٤٠ ص١ج) دار املفيد ط(اإلرشاد للمفيد ) ٢(

 ٢١ وج٢٢٠ ص٣٨ جاألنواربحار :  وراجع٣٠ ص٢ج) ضواءدار األ
 وشجرة ٨٢ و ٨١ص) املجموعة(اإلرشاد كتاب  واملستجاد من ١٥٦ص

= ٣٨٦ ص١الم الورى ج وإع٥٢٢ ص٣ وأعيان الشيعة ج٣٠٨ ص٢طوبى ج
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 .)١(عدهم ابن قتيبة يف املعارف، والثعلبي يف الكشفوكذلك 
 .)٢(»صىل اهللا عليه وآله«أيمن موىل النبي : وأضافوا إىل هؤالء

وكان العباس عن يمينه، والفضل عن يساره، «: قال ابن شهرآشوب
عليه «وأبو سفيان ممسك برسجه عند ثفر بغلته، وسائرهم حوله، وعيل 

 .)٣(»يرضب بالسيف بني يديه» السالم
 : ويف ذلك يقول مالك بن عبادة الغافقي ـ ٢

 ني ـنـــوم حـــيوف يـسـد الـنـع    ي غري بني هاشم ـبـنـواس الـمل ي
 ن ـ أي:اسـالنـون بـفـتـهـم يـهـف    ري تسعة رهط ـاس غـنـرب الـه
 ري شني ـا غـ لنًاـنــوا زيــآبــف ت    بي عىل املوـنـع الـوا مــامـم قـث

 )٤(رة عنيـاض قـتـاعـ فًداـيـهـش    ني من القوم ـماألوى أيمن ـوس
                                     

 .١٩  و١٨ ص٥يب منه ذكره الطربيس يف جممع البيان جرقو= 
ط ( و ٦٠٤ ص١ ومناقب آل أيب طالب ج٩٤ و ٩٣ ص٤١ جاألنواربحار  )١(

 .٣٣٠ ص٢ج) املكتبة احليدرية
ط ( و ٦٠٥ و ٦٠٤ ص١مناقب آل أيب طالب جو ٩٤ ص٤١ جاألنواربحار  )٢(

 .٣٣٠ص) املكتبة احليدرية
 .در السابقاملص) ٣(
) ط دار األضواء( مناقب آل أيب طالب : وراجع.١٤١ ص٢اإلرشاد للمفيد ج) ٤(

 األنواربحار و ٣٣١ ص٢ وج٣٠٥ ص١ج) ط املكتبة احليدرية(و  ٣١ ص٢ج
= ) املجموعة(اد ـاإلرشكتاب  واملستجاد من ١٥٦ ص٢١ وج٢٢٠ ص٣٨ج
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 : وقال العباس بن عبد املطلب يف هذا املقام ـ ٣
 د فر عنه فأقشعوا ـن قـر مـد فـوق   ة ـنرصنا رسول اهللا يف احلرب تسع

 خرى يا بني لريجعوا أوم ـىل القـع   يفه ـل شد بسـا الفضـويل إذا مـوق
 )١(عــوجــتـ يه يف اهللا الــالـا نـمل   ه ـفسـنامم بـى احلـا القـرنـاشـوع

 نزول عن يقول املأمون ،ويف احتجاج املأمون عىل علامء عرصه ـ ٤
صىل اهللا  «إن الناس اهنزموا يوم حنني، فلم يبق مع النبي«: السكينة يف حنني

 يرضب بسيفه، »عليه السالم «عيل:  إال سبعة من بني هاشم»عليه وآله
، واخلمسة حمدقون »صىل اهللا عليه وآله«جام بغلة النبي والعباس أخذ بل

                                     
 ١ وكشف الغمة ج٥٢٢ ص٣ وج٢٨٠ ص١ وأعيان الشيعة ج٨٣ص= 
 .١٦٢وبناء املقالة الفاطمية البن طاووس ص ٢٢١ص

مناقب آل :  وراجع١٦٤ ص١ واملواهب اللدنية ج١٤٢  و١٤١ اإلرشاد للمفيد ص)١(
 ٤١ وج٢٢٠ ص٣٨جو ١٥٦ ص٢١ جيف بحار األنوار و٣٠ ص٢أيب طالب ج

 وكشف ٣٥ص) ط مؤسسة األعلمي( و ١٩  و١٨ ص٥وجممع البيان ج ٩٤ص
وتفسري امليزان  ٥٢٢ ص٣ وج٢٨٠ ص١ وأعيان الشيعة ج٢٢١ ص١الغمة ج

 ٥ وتفسري البحر املحيط ج٩٨ ص٨ واجلامع ألحكام القرآن ج٢٣١ ص٩ج
وسبل اهلدى  ٧٤ ص١٠ وتفسري اآللويس ج٧٤ ص١٠ وروح املعاين ج٢٦ص

ونصب الراية  ١٦٤املعارف البن قتيبة صيف و ٣٤٩ و ٣٤٨ ص٥والرشاد ج
: ٢٠ ص١٠الوفيات ج والوايف ب١٦١ ص١ وأسد الغابة ج١٨٠ ص٤للزيلعي ج
 .وعارشنا: وثامننا، بدل. تسعة: سبعة، بدل
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ً، خوفا من أن يناله سالح الكفار، حتى أعطى »صىل اهللا عليه وآله«بالنبي 
 .  الظفر»عليه السالم«اهللا تبارك وتعاىل رسوله 

، ومن حرض من »عليه السالم «ً عليا:)١(يف هذا املوضعباملؤمنني عنى 
 .بني هاشم

، ونزلت »صىل اهللا عليه وآله «ن كان مع النبيَأم !؟فمن كان أفضل
  !؟ وعليه»صىل اهللا عليه وآله «السكينة عىل النبي

ً ومل يكن أهال ،»صىل اهللا عليه وآله «أم من كان يف الغار مع النبي
 .)٢(!؟لنزوهلا عليه

 »صىل اهللا عليه وآله«كان الذين ثبتوا مع رسول اهللا «: قال ابن قتيبة ـ ٥
عيل بن أيب طالب، والعباس بن عبد املطلب :  بعد هزيمة الناسيوم حنني،

 بغلته ـ وأبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب، وابنه، ِةَمَكَخذ بحآـ 
والفضل بن العباس بن عبد املطلب، وأيمن بن عبيد ـ وهو ابن أم أيمن 

  هو وابن أيبٍوقتل يومئذ،  وحاضنته»صىل اهللا عليه وآله«موالة رسول اهللا 
وربيعة بن احلارث بن عبد املطلب، ـ  وال عقب البن أيب سفيان ،سفيان

 .)٣(»..وأسامة بن زيد بن حارثة

                                     
َثم أنزل اهللاُ سكينته عىل رسوله وعىل املؤمنني{:  أي يف قوله تعاىل)١( ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َُ َ َ ُُ َ َ ََّ َ ََ ْ َ﴾. 
 ١٩٣ ص٢وعيون أخبار الرضا ج ١٤٤ ص٦٩وج ١٩٩ ص٤٩ جاألنواربحار  )٢(

 .٢٦٤ ص٢جلقريش ل» عليه السالم«حياة اإلمام الرضا و
= مناقب آل أيب وعنه،  ٢٢٠ ص٣٨ جاألنواربحار و١٦٤املعارف البن قتيبة ص) ٣(
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 .ه مل يذكر أبا بكر وعمر يف مجلة من ثبت أنفتجد
 حتثو يف وجوه املنهزمني الرتاب،  املازنيةوكانت نسيبة بنت كعب ـ ٦
  !؟أين تفرون عن اهللا، وعن رسوله: وتقول

 !؟ويلك ما هذا الذي صنعت: ، فقالت لهومر هبا عمر
 .)١(هذا أمر اهللا: فقال هلا

إنه كان يف مجلة من ثبت مع رسول : وهذا يدل عىل عدم صحة قوهلم
ًأنه كان آخذا بلجام بغلته : َّحتى ادعوا. يف حنني» صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

 ..»صىل اهللا عليه وآله«
نه كان حيدث الناس عن يوم عن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب أ ـ ٧

، فلم »صىل اهللا عليه وآله «ًفر الناس مجيعا، وأعروا رسول اهللا «:حنني، قال
َ العباس، وابنه الفضل، وعيل، :  معه إال سبعة نفر، من بني عبد املطلبيبق

، وأخوه عقيل، وأبو سفيان، وربيعة، ونوفل بنو احلارث بن عبد املطلب
مصلت سيفه يف املجتلد، وهو عىل بغلته » وآلهصىل اهللا عليه «ورسول اهللا 

 :الدلدل، وهو يقول
 .»ْبـِلــَطـامل د ـــن عبــا ابــــأن    ْبِذــــَي ال كــبــنــا الــــأن

                                     
 .٢٧٩ ص١ وأعيان الشيعة ج٣٣٠ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية(طالب = 

تاريخ :  وراجع١٥٠ ص٢١ جاألنواربحار  و٢٨٧ ص١ تفسري القمي ج)١(
 ٢ والتفسري الصايف ج٣٠٨ ص٢ وشجرة طوبى ج١٠٦ ص٢اخلميس ج

 .٢٠٠ ص٢ونور الثقلني ج ٣٣١ص
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ٍالتفت العباس يومئذ وقد أقشع الناس عن بكرة أبيهم، «: إىل أن قال
ثل هذا شوهة بوهة، أيف م: يف من ثبت، فقال» عليه السالم«ًفلم ير عليا 

، وهو »صىل اهللا عليه وآله «احلال يرغب ابن أيب طالب بنفسه عن رسول اهللا
 . يعني املواطن املشهورة له!؟صاحب ما هو صاحبه

 .هص قولك البن أخيك يا أبِّ نق:فقلت
 !؟ما ذاك يا فضل: قال
 !؟ أما تراه يف الرهج!؟أما تراه يف الرعيل األول: قلت
 .أشعره يل يا بني: قال
 .، ذو الربدة)ذو كذا(ذو كذا، : قلت
 !؟فام تلك الربقة: قال
 .ّسيفه يزيل به بني األقران: قلت
 .ّبر، ابن بر، فداه عم وخال: قال
ّفرضب عيل يومئذ أربعني مبارزا كلهم يقده حتى أنفه وذكره: قال ً ٍ، 

 .)١(»وكانت رضباته مبتكرة: قال
صىل اهللا عليه  «فاهنزم املسلمون عن رسول اهللا«: وقال اليعقويب ـ ٨

                                     
 ٥٨٥  أو٥٧٥ واألمايل للشيخ الطويس ص١٧٩  و١٧٨ ص٢١ جاألنواربحار  )١(

ح إحقاق  ورش١٥ و ١٤ ص٢ وإمتاع األسامع ج٣٢٨ ص٢وشجرة طوبى ج
 .٤٧٣ ص٨ج) امللحقات(احلق 
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 .  حتى بقي يف عرشة من بني هاشم»وآله
 .  تسعة:وقيل
 عيل بن أيب طالب، والعباس بن عبد املطلب، وأبو سفيان بن :وهم

احلارث، وعتبة، ومعتب ابنا أيب هلب، والفضل بن العباس، وعبد اهللا بن 
 .)١(»أيمن ابن أم أيمن: وقيل. الزبري بن عبد املطلب

صىل اهللا عليه  «ّملا فر الناس يوم حنني عن النبي: ويف رواية..« ـ ٩
عيل بن :  مل يبق معه إال أربعة، ثالثة من بني هاشم، ورجل من غريهم»وآله

رث آخذ بالعنان، اأيب طالب، والعباس ـ ومها بني يديه ـ وأبو سفيان بن احل
وال يقبل أحد من املرشكني جهته إال . وابن مسعود من جانبه األيرس

 .)٢(»قتل
 »صىل اهللا عليه وآله «الذين ثبتوا مع رسول اهللا«: وقال الطربيس ـ ١٠

 .)٣(»عن الضحاك بن مزاحم.  والعباس، يف نفر من بني هاشم،عيل
صىل اهللا عليه  «ومل يبق مع رسول اهللا«:  قالعن الرباء بن عازب ـ ١١

                                     
 يف »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و٦٢ ص٢ تاريخ اليعقويب ج)١(

 .٢٥٤ ص١ جحمد الريشهريملة والتاريخ الكتاب والسن
 .راجع املصادر املتقدمة )٢(
 األنواربحار :  وراجع٣٢ص) ط مؤسسة األعلمي( و ١٧ ص٥ جممع البيان ج)٣(

 .١٤٧ ص٢١ج
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 .)١(» إال العباس بن عبد املطلب، وأبو سفيان بن احلارث»وآله
واهنزم املسلمون، فاهنزمت معهم، فإذا بعمر «: البعضيقول و ـ ١٢

  !؟ما شأن الناس: بن اخلطاب، فقلت له
 . أمر اهللا: قال

 .)٢(»صىل اهللا عليه وآله «ثم تراجع الناس إىل رسول اهللا
 قد احتج عىل »عليه السالم«إن اإلمام الباقر «: قال املجليس ـ ١٣
 فبان أن أبا ؛، وأبو دجانة، وأيمنعيل: كانوا تسعة فقط«بأهنم : احلروري

 .)٣(»بكر مل يكن من املؤمنني
                                     

 واملواهب اللدنية ٢٥٩ ص٢ والكشاف ج٢٢ ص١٦ التفسري الكبري للرازي ج)١(
سري اجلاللني  وحاشية الصاوي عىل تف، عن البخاري يف الصحيح١٦٣ ص١ج
 .٣٩ ص٣ج

 عن البخاري وبقية ٦٢٣ وراجع ص٦٢٤ ص٣ السرية النبوية البن كثري ج)٢(
ط دار ( وصحيح البخاري ٩٠٨ ص٣ واملغازي للواقدي ج.اجلامعة إال النسائي

 ١٧ وعمدة القاري ج١٠١ ص٥ج) ط دار الفكر( و ١٥٧٠ ص٤ج) ابن كثري
 والبداية ٢٩ ص٨ري ج وفتح البا٦٥ ص٣ والسرية احللبية ج٣٠٢ و ٣٠٠ص

 ٧ وعون املعبود ج٩٢ ص٨نيل األوطار ج:  وراجع٣٢٩ ص٤والنهاية ج
 ورشح ١١١ واملنتخب من الصحاح الستة ملحمد حياة األنصاري ص٢٧٥ص

 .٢٨ ص٣الزرقاين عىل املوطأ ج
 .٣٢٣ ص٢٧ جاألنواربحار  )٣(
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ل بأيدهيا السيوف افام راعنا إال كتائب الرج: وعند الطربيس ـ ١٤
 فشدوا علينا شدة رجل واحد، فاهنزم الناس راجعني ال ا، والقن،والعمد

 ذات اليمني، »صىل اهللا عليه وآله«يلوي أحد عىل أحد، وأخذ رسول اهللا 
 .)١(حدق ببغلته تسعة من بني عبد املطلبوأ

» صىل اهللا عليه وآله«أن الذين ثبتوا مع رسول اهللا : وعند بعضهم ـ ١٥
 .)٢(ًكانوا اثني عرش رجال

وىل املسلمون مدبرين، وبقي رسول اهللا : عن أنس بن مالك، قال ـ ١٦
 .)٣(وحده» صىل اهللا عليه وآله«

                                     
  األنوار وبحار ٢٣٠ ص١ج) ط مؤسسة آل البيت( و ١٢١إعالم الورى ص) ١(

مناقب آل أيب :  وراجع٣٤٧ وقصص األنبياء للراوندي ص١٦٦ ص٢١ج
والدر النظيم البن حاتم  ٣٠٩ ص٢ وشجرة طوبى ج١٨١ ص١طالب ج

 .١٨٢العاميل ص
 ٣السرية احللبية ج:  عن النووي، وراجع٣٤٨ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ٢(

 ٢ج) فةط دار املعر( والسرية النبوية لدحالن ٦٥ص) ط دار املعرفة( و ١٠٨ص
 وفتح ١٥٧ ص١٤ وعمدة القاري ج١٠٢ ص٢ وتاريخ اخلميس ج١١٠ص

حتقيق حمب الدين  ( و٢٣ ص٨ج) ط دار املعرفة ـ الطبعة الثانية(الباري 
 .٣٠ ص٨ ج)اخلطيب

 عن أمحد، وابن أيب شيبة، واحلاكم، ٢٢٥ و ٢٤٨ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ٣(
=  ٥٣١ و ٥٣٠ ص١٤ج شيبة ابن أيب: ويف هامشه عن. وابن مردويه، والبيهقي
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 املسلمون، وثبت رسول اهللا ملا كان يوم حنني، وىل: عن عكرمة ـ ١٧
أنا حممد رسول اهللا ثالث مرات، وإىل جنبه : ، فقال»صىل اهللا عليه وآله«

 .)١(عمه العباس
حنني تشبه بدرا:  

 أن ما جرى يف حنني يشبه ما جرى يف بدر من نواح عدة، :ونالحظ هنا
 : نذكر منها

 ..للمسلمني يف الغزوتنيباملالئكة  اإلمداد  ـ١
 .. قليلة غلبت فئة كثرية يف كليهام إن فئة ـ٢
 .. إن النكاية يف العدو كانت لعيل ـ٣
يف الغزوتني، فقد قتل » عليه السالم« تقارب عدد الذين قتلهم عيل  ـ٤

ويف بدر قتل نصف السبعني، وشارك يف قتل .. )٢(ًبيده أربعني رجال يف حنني

                                     
 ١١٣ ص١ ق٢ وابن سعد ج٢٨٦ ص٥ وج٢٧٩ و ١٩٠ ص٣جأمحد عن و= 

 وعن ٢٠٦ ص٦ والسنن الكربى ج١٤١ ص٥وعن دالئل النبوة للبيهقي ج
 واملصنف البن ٢٢٤ ص٣الدر املنثور ج:  وراجع٤٢ ص١الدواليب يف الكنز ج

 ٤ة ج والبداية والنهاي٥٥٢ ص١٠ وكنز العامل ج٥٥٥ ص٨أيب شيبة ج
 .٦٢٠ ص٣ والسرية النبوية البن كثري ج٣٧٤ص

 .٢٢٥ ص٣ والدر املنثور ج٢٢٦ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ١(
=  ١٥ ص١ج) ط ق(كشف الغطاء :  وراجع٩٩ ص٨اجلامع ألحكام القرآن ج) ٢(
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 .ياق رواية قتلهام، وهو الذي قتل عتبة وشيبة كام ظهر من س)١(النصف اآلخر
 إن ظروف احلرب، واإلمتيازات التي تؤثر عىل مسار القتال كانت  ـ٥

 .)٢(ل يف غزوة حننيالصالح املرشكني يف بدر، وكذلك احل
حرب بدر وحرب حنني كانت مصريية بالنسبة ًكال من  إن  ـ٦

                                     
 ومستدرك سفينة ٥٤٢ ص١٢ ورشح أصول الكايف ج٣٧٦ ص٨والكايف ج= 

 ٦٦ و ٩٤ ص٤١ وج١٧٩و  ١٧٨و  ١٧٦ ص٢١ج و٤٥٢ ص٢البحار ج
 وموسوعة اإلمام عيل ٢٠١ ص٢ ونور الثقلني ج٣٣٢ ص٢والتفسري الصايف ج

  .٣٤١ ص٩ وج٢٥٧ ص١يف الكتاب والسنة ج» عليه السالم«بن أيب طالب 
 ١ج) ط املكتبة احليدرية( و ٢٩٦ و ٢٩٥ ص١مناقب آل أيب طالب ج: وراجع

 .١٤٤ص ١ واإلرشاد للمفيد ج٥٨٥ واألمايل البن الشيخ ص٣٥٥ص
ومل يعرتض عليه . ٣٥٣ ص٢هنج احلق املوجود يف ضمن دالئل الصدق ج: راجع) ١(

 ١ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج ٨٦ ونور األبصار ص.ءابن روزهبان بيش
 إذا رجعت إىل مغازي حممد بن عمر الواقدي، وتاريخ األرشاف: وقال، ٢٤ص

 األربعني للشريازي  وكتاب.ليحيى بن جابر البالذري، وغريها علمت صحة ذلك
موسوعة  و٢٧٣ ص٢ وشجرة طوبى ج١٤٦ ص٤١ وبحار األنوار ج٤١٩ص

حمد مل يف الكتاب والسنة والتاريخ »عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب 
 وكشف اليقني ٣٩٥ و ٣٣٠ ص١ وأعيان الشيعة ج٣٣٩ ص٩ جالريشهري

 . ٣٣٤ ص٣٢ ورشح إحقاق احلق ج٢٠٦ص) األصل( وإحقاق احلق ١٢٦ص
 .٢٤ ج» صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي :  راجع)٢(
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 اللهم إن :يف بدر وحنني» صىل اهللا عليه وآله«للمسلمني، ولذلك قال 
 ..ه العصابة ال تعبد، وإن شئت أن ال تعبد ال تعبدهتلك هذ
 .)١(كني يف بدر وحنني وهو عدد سبعنيرش توافق عدد قتىل امل ـ٧
 ..)٢( كان مخسة عىل بعض األقوالام إن عدد الشهداء فيه ـ٨
 .)٣( كام كانت يف بدر،حاجة املسلمني إىل املاء كانت يف حنني  ـ٩

ب، وحنني كانت آخر غزوة كانت غزوة بدر أول غزوة للعر ـ ١٠
                                     

 ٣٤٩ ص٢تاريخ األمم وامللوك ج:  وراجع٣٣٤ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ١(
 والسرية ٣٨٣ ص٤ والبداية والنهاية ج٥٨٨ ص٢وتاريخ اإلسالم للذهبي ج

 ٦٣٥ ص٣ والسرية النبوية البن كثري ج٨٩٩ ص٤النبوية البن هشام ج
 . ٢١٨ ص٢ وعيون األثر ج٢٤٦ ص٢ء للكالعي جواإلكتفا

  وجممع٢٣٥ ص٩تفسري امليزان ج: اجع ور٣٣٤ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ٢(
 والبداية ٣٥٢ ص٢ وتاريخ األمم وامللوك ج١٩٠ و ١٨٩ ص٦الزوائد ج
 والسرية النبوية ٩٠٦ ص٤ والسرية النبوية البن هشام ج٣٨٩ ص٤والنهاية ج
 . ٨٨ ص١ خليفة بن خياط ج وتاريخ٦٤٤ ص٣البن كثري ج

 عن أيب نعيم، وعمدة القاري ٤٥٤ ص٩ وج٣٣٥ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ٣(
 وتاج العروس ٣٠٧ ص٣الفايق يف غريب احلديث ج:  وراجع٤٣ ص١٣ج
 ١ واخلصائص الكربى ج٢٥٧ ص٢ ومسند الروياين ج١٢٦ ص١٠ج
 ٧ واملعجم الكبري للطرباين ج٤١٢ ص١ وغريب احلديث للخطايب ج٤٥٠ص
 . ١٨ص



  ٥١                                                         ..يف غزوة حنني    ×علي  :  الفصل السادس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مدت مجرة العرب هباتني الغزوتنيخهلم، ف
يف وجوه بالرتاب الغزوتني يف رمى » صىل اهللا عليه وآله« إنه  ـ١١

 ..شاهت الوجوه: املرشكني وقال
 .. كلتا الغزوتني كانت بني املسلمني واملرشكني ـ١٢

النبي  الصحيح من سرية :وقد ذكرنا تفاصيل هذه الغزوة يف كتابنا
 .فلرياجع» صىل اهللا عليه وآله«األعظم 

  :أحداث ما بعد اهلزمية
وقعت اهلزيمة » صىل اهللا عليه وآله« إنه ملا رأى رسول اهللا :ويقولون

، فرآه قد شهر سيفه، فأمر عىل املسلمني يف حنني ركض بغلته نحو عيل
ن  ويا أصحاب الشجرة إىل أي،البقرةسورة يا أصحاب : العباس بأن ينادي

 .)١(.. هذا رسول اهللا إلخ!ن؟تفرو
» صىل اهللا عليه وآله«ومل يفصح لنا هذا النص عن سبب توجه النبي 

 ليتأكد من فراره وعدمه، فهو ه فهو مل يذهب نحو،»عليه السالم«إىل عيل 

                                     
 ٣٣٢ و ٣٣١ ص٢ والتفسري الصايف ج١٥١ و ١٥٠ ص٢١ جاألنواربحار  )١(

 ونور ٢٣٤ ص٩ وتفسري امليزان ج٤٦٠ و ٤٥٩ ص١والتفسري األصفى ج
:  وراجع٢٨٨ و ٢٨٧ ص١ وتفسري القمي ج٢٠٠ و ١٩٩ ص٢الثقلني ج

 ٢ج) ط دار املعرفة( والسرية النبوية لدحالن ١٠٤ ص٢تاريخ اخلميس ج
 . ١١١ص
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ًيعرف عليا، وقد خربه طيلة عرشين عاما من اجلهاد والتضحية، ولكنه أراد  ً
الذي وقع عىل ، ألن هذا الفرار »ليه السالمع«أن يطمئن إىل سالمة عيل 

عليه « عيل وا قد فقدوا احلامي والنارص، وهوال مربر له، إال إن كاناملسلمني 
كان هو العامد » عليه السالم«قد أصيب بمكروه، ألنه بأن يكون » السالم

وكم من مرة هزم اجليش .. للجيش، وهو اآليت بالنرص يف مجيع احلروب
هو » عليه السالم«ثم كان .. لرعب حتى حجزه عن القتالكله، أو أخذه ا

 .املنقذ، وهو احلامي
، »عليه السالم «ية املباركة قد بينت لنا مقام عيلكام أن هذه اللفتة النبو

لكي يصونه من األباطيل التي ربام .. وأمهية موقعه يف ساحات اجلهاد
ثل أن يزعموا تها إليه، وخداع بسطاء الناس هبا، محياول املغرضون نسب

كان قد » عليه السالم «ًفإن عليا. .ًقد فر ايضا» عليه السالم «ًلناس أن عليال
اط األعداء حتى افتقده العباس، وظن أنه ختىل عن موقعه، غاص يف أوس

، فدلوه عليه وهو يف )١(وعن دوره، فأطلق كلامت تعرب عن تربم وشك
صىل اهللا عليه «رسول اهللا مجوع أولئك األعداء املتكالبني عىل قتله، وقتل 

 ..، ومن معهام من املؤمنني»وآله

                                     
 أو ٥٧٥ واألمايل للشيخ الطويس ص١٧٩  و١٧٨ ص٢١ جاألنواربحار : راجع) ١(

ح  ورش١٥ و ١٤ ص٢ وإمتاع األسامع ج٣٢٨ ص٢ وشجرة طوبى ج٥٨٥ص
 .٤٧٣ ص٨ج) امللحقات(إحقاق احلق 
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  : يقتل ذا اخلمار×علي 
 فلام قتله عيل ، ملا اهنزمت هوازن كانت راياهتم مع ذي اخلامر:وقالوا

 .)١(أخذها عثامن بن عبد اهللا بن ربيعة، فقاتل هبا حتى قتل» عليه السالم«
عبد اهللا، قد ذكروا أنه  أن عامة الذين يذكرون قتل عثامن بن :ويالحظ

أخذ الراية بعد قتل ذي اخلامر، ولكنهم ال يرصحون بإسم الذي قتل ذا 
 .)٢(اخلامر هذا

ونكاد نطمئن  ..كام أهنم مل يذكروا لنا إسم الذي قتل عثامن بن عبد اهللا
ه هو الذي هزم املرشكني ألن..  دون سواه»عليه السالم«عيل  إىل أن قاتله هو

 ..»ليه السالمع« عيل دون سواه
ً أن الظاهر هو أن أحدا من املسلمني مل يقتل أحدا من املرشكني :وسيأيت ً

                                     
ة ط املكتب (٦٠٦ ص١مناقب آل أيب طالب جو ٩٦ ص٤١ جاألنواربحار  )١(

 ٢ج مم وامللوكيخ األتار، وسحاق عن حممد بن إ٣٣٣ ص٢ج) احليدرية
السرية  و٣٨٣ ص٤ج )دار إحياء الرتاث العريبط (البداية والنهاية  و٣٤٩ص

السرية النبوية  و٨٩٨ ص٤ج )مكتبة حممد عيل صبيحط (بن هشام الالنبوية 
 .٦٣٥ ص٣جبن كثري ال

 ٢ وتاريخ األمم وامللوك ج١٠٦ ص٢تاريخ اخلميس ج: راجع عىل سبيل املثال) ٢(
 ٥ وسبل اهلدى والرشاد ج٨٩٩ ص٤النبوية البن هشام ج والسرية ٣٤٩ص
 ٣٨٣ ص٤ والبداية والنهاية ج٢٤٦ ص٢ واإلكتفاء للكالعي ج٣٣٤ص

 . ٦٣٥ ص٣والسرية النبوية البن كثري ج
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حني رجعت راجعة املسلمني بل اهنم . رب، يف ساحات القتاليف هذه احل
 .)١( وقد ذكرنا بعض الدالئل عىل هذا.وجدوا األرسى مكتفني

  : لوقتل أيب جر
 :يف قتل ذي اخلامر فقد روواويذكرون يف قتل أيب جرول ما يشبه ما ذكروه 

 ،كان رجل عىل مجل له أمحر، بيده راية سوداء: عن الرباء بن عازب قال
 إذا أدرك طعن برحمه، وإن فاته . أمام هوازن، وهوازن خلفه،عىل رمح طويل

فبينام هو كذلك إذ هوى له عيل بن أيب . ءه فاتبعوهاالناس، رفع رحمه ملن ور
 فرضب ،تاه عيل بن أيب طالب من خلفهأدانه، فنصار يريطالب، ورجل من األ

 فرضبه ،نصاري عىل الرجلعرقويب اجلمل، فوقع عىل عجزه، ووثب األ
 .رضبة أطن قدمه بنصف ساقه، فانجعف عن رحله

واجتلد الناس، فواهللا ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى 
 .)٢(»صىل اهللا عليه وآله«رسى مكتفني عند رسول اهللا وجدوا األ

                                     
 . ٢٤ج »صىل اهللا عليه وآله«األعظم الصحيح من سرية النبي : كتابنا راجع) ١(
 والسرية النبوية ١٠٢ ص٢ ج وتاريخ اخلميس٣١٩ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ٢(

ط دار ( و ١١١ ص٣ والسرية احللبية ج١١١ ص٢ج) ط دار املعرفة(لدحالن 
 ٢جمم وامللوك تاريخ األو ٣٧٦ ص٣جمحد أمسند : وراجع ٦٩ص) املعرفة
السرية و ٣٧٣ ص٤ج) دار إحياء الرتاث العريبط (البداية والنهاية و ٣٤٨ص

 ٢جعيون األثر و ٨٩٦ ص٤ج )يحمكتبة حممد عيل صبط (بن هشام الالنبوية 
 .ومصادر كثرية تقدمت ٦١٨ ص٣جبن كثري الالسرية النبوية و ٢١٦ص
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 :ونقول
با جرول، أهو الذي قتل » عليه السالم «ًإن الصحيح هو أن عليا

 :فالحظ ما ييل
ومىض عيل بن أيب طالب إىل صاحب راية هوازن «: قال اليعقويب ـ ١

 .)١(»فقتله، وكانت اهلزيمة
لعل هذا النص قد تعرض للتحريف، والترصف والتزييف كام  ـ ٢

إذ قد .. »عليه السالم« شانئي عيل تعودناه يف كثري من املواضع، من قبل
روى اآلخرون حادثة قتل أيب جرول، مرصحني، بأن الذي قتله هو عيل 

 .. وحده» عليه السالم«
وإذا فاته الناس دفع ملن وراءه، وجعل : »رمحه اهللا«وقال الشيخ املفيد 

 :يقتلهم وهو يرجتز
 احــبـم أو نوــقـح الـيـبـى نـتـح    راح ـــــب رول الــو جــا أبــأن

 ، فرضب عجز بعريه،»عليه السالم«له أمري املؤمنني  فصمد: قال
 : ثم قال،فقطره فرصعه، ثم رضبه

 احــصـن اء ذو ـجـيـدى اهلــأين ل    دى الصباحـوم لـقـم الـلـد عـق
 .فكانت هزيمة املرشكني بقتل أيب جرول

 .)٢(ولًأربعني رجال بعد قتل أيب جر» عليه السالم«وقتل عيل : قال
                                     

 .٦٣ ص٢تاريخ اليعقويب ج) ١(
=  ٤١ج و١٥٧ ص٢١ج األنـوار وبحار ١٤٤ ـ ١٤٢ ص١د جـمفياإلرشـاد لل) ٢(
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 ًعظيامَّوفارسهم أبو جرول، وإنه قده «: قال ابن شهرآشوب ـ ٣
 والبدن إىل القربوس، وقد ، واجلوشن، والعاممة، برضبة يف اخلوذة،بنصفني

 .)١(»اختلفوا يف اسمه
  :بيانات ضرورية

 :وهنا بيانات حيسن التعرض هلا، وهي التالية
ل راية الكفار دليل  بعري حام»عليه السالم«يف عقر عيل «: قالوا ـ ١

 .)٢(»ًجواز عقر فرس العدو، ومركوبه، إذا كان ذلك عونا عىل قتله
 إن اللواء هو حمط أنظار مجيع املقاتلني، فقتل حامله، وسقوط اللواء،  ـ٢

يرعب اجليش، ويشوش حركته، ويصيب املقاتلني بحالة من الضياع 
وهذا ما .. ًا فعالوهييؤهم للهزيمة، ويدخلهم يف التفكري فيه.. واإلحباط

 ..حصل بقتل أيب جرول
إن هزيمة املرشكني كانت حني رماهم النبي :  ال منافاة بني قوهلم ـ٣

وبني كون السبب هو قتل .. بكف من تراب أو حىص» صىل اهللا عليه وآله«
من » صىل اهللا عليه وآله«ًل، فإن قتله قد يكون متصال بام فعله النبي أيب جرو

                                     
) ط املكتبة احليدرية( و ٦٠٦ ـ ٦٠٤ ص١مناقب آل أيب طالب جو ٩٤ص= 
 .٢٢٢ ص١جكشف الغمة  و١٨٣صلنظيم الدر ا و٣٣١ ص٢ج

ط ( و ٢٩٦ ـ ٢٩٥ ص١ عن مناقب آل أيب طالب ج٦٦ ص٤١ جاألنواربحار  )١(
 .٥٤٢ ص٢ ومستدرك سفينة البحار ج٣٥٥ ص١ج) املكتبة احليدرية

 .٤٨٣ ص٣ وزاد املعاد ج٣٥٠ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ٢(
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 ..حيث الزمان
ّإن عليا قد أبا جرو: قول ابن شهرآشوب  ـ٤ ل بنصفني يدل عىل عدم ً

ً إن أنصاريا قد شارك عليا يف ذلك:صحة قوهلم وإن كنا ال نستبعد أن .. ً
ًيكون ذلك األنصاري حارضا وناظرا  ..غري ظاهرلكن إثبات مشاركته .. ً

 ذلك األنصاري، ولعل ذكر  لو صح ما ذكروه لبادروا إىل ذكر إسم ـ٥
إذ ليس من .. »عليه السالم« عند هؤالء من ذكر اسم عيل أوىلاسمه 

من رضب اجلمل، وهيملوا من قتل ذلك الفارس  اإلنصاف أن يذكروا اسم
 !!العظيم القائد جليوش املرشكني

 املسلمني واملرشكني بعد عودة  ما ذكرته الرواية من اجتالد ـ٦
أن من نصوص املسلمني من اهلزيمة، يتناقض مع ما رصحت به بعض ال

 ومل يرضب املسلمون بسيف، وال طعنوا ،اهلزيمة وقعت عىل املرشكني
 .برمح

  : يف حرب حنني×شعر علي 
قال يف حرب حنني؛ وأنكرها » عليه السالم«ًأن عليا : ًوذكروا أيضا

 :ابن هشام
 ذى اقتدار وذي فضل زيزـالء عـب   ه ــــولــىل رســـن اهللا أبأر ــأمل ت
 ن قتل ـار ومـ من أسًواناـفالقوا ه    ة ـذلـار دار مـفـكـزل الــنأد ـوق

 دل ــعـل بالـرسأني اهللا ــمأوكان     نرصه  زـد عـول اهللا قـفأمسى رس
 ل ـقـعـذوي الــه لـاتـة آيـنـيـبـم    زل ــن اهللا منـان مـرقـفـاء بـجـف
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 ل ـوا بحمد اهللا جمتمعي الشمسمأف    وا ـنـقـأيـذاك فـوام بــن أقــآمـف
  عىل خبل ًالعرش خبال فزادهم ذو    ت قلوهبم ـزاغـوام فــر أقـكـوأن

  فعلهم أحسن الفعل)٢( كامةًوقوما  در رسوله ـوم بـ ي)١(مـوحكم فيه
  ِوها باجلالء وبالصقلـادثـد حـوق    ض خفاف قواطع ـم بيـهـديـأيـب
 ن ذي نجدة منهم كهل ـ ومًرصيعا    وا من ناشئ ذي محية ـركـم تـكـف
 لـاش وبالوبـالرش الـرسإجتود ب   عليهم  ائحات ـون النـبكي عيـوت
 ل ـاه وتنعى أبا جهـعـنـة تـبـيـوش     وابنه يتبة الغـ عيـكـبـح تـوائـن

 لـة الثكـنـيـبـرى مـة حـلبـسـم     عان فيهمدوذا الذحل تنعى وابن ج
 حل ذوو نجدات يف احلروب ويف امل   عصابة  ر بدر ـم يف بئـهـنـوى مـث

 رمقة الوصل ـاب مـي أسبـغـلـول   ا فأجابه ـي منهم من دعـغـا الـدع
 )٣(عن الشغب والعدوان يف أسفل السفل    زلـفأضحوا لدى دار اجلحيم بمع

 : ونقول
 إن الشعر طريقة تعبري هلا أثر يف النفوس، ويستهوهيا حلفظه، ً:أوال

                                     
 .وأمكن منهم) ١(
 .ًغضابا) ٢(
 ٤١ وج٣٢١ ص١٩ جاألنواربحار  و١٢٥ ص٤اد جسبل اهلدى والرش: راجع) ٣(

 ٣البداية والنهاية ج و٣٣١ ص٢ وج٧٥ص ١يب طالب جأمناقب آل  و٩٤ص
 ٢ والسرية النبوية البن كثري ج٥٣٨ ص٢بن هشام جال ةيوسرية النب وال٤٠٤ص
 .٥٢٥ص
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 يستفز املشاعر، ه أنوإبالغه لألجيال كام،  واإلحتفاظ به، وتناقله،وترديده
 فإذا أمكن اإلستفادة منه يف خدمة ، من األحيانريويلهب األحاسيس يف كث

 . بحدود اهللا فيه إذا التزموااحلق والدين فال ضري يف ذلك، وال حرج
» عليه السالم«ً إن عليا حني يقول الشعر، فإنك ال جتد يف شعره :ًثانيا

 يستهوي الغاوين عن احلق، فهو ال.. التي أملح القرآن إليهاتلك السلبيات 
 ..ل ما ال يفعلوقيوليس فيه هيامن يف كل واد، وال هو 

 لسبيل الرشد، وال  وفيه إتباع،بل هو شعر يستهوي الباحثني عن احلق
وهو تقرير ..  ولو بمقدار ذرة أو شعرة، له سبحانهحييد عن سبيل اهللا

 .. وإخبار عن الوقائع، وقول فصل، ووعد صادق،للحقائق
الرعناء، ال جتد فيه أي نوع من أنواع اخليال الباطل، واألوهام كام أنك 

 ..الزائفةو
 ، وجهاده يف بدرنفسه ًذكر شيئا عن جهدمل ي» عليه السالم« إنه :ًثالثا

 ، وفدك، وذات السالسل، والنضري، وقريظة، واخلندق، وخيرب،وأحد
 .يف حننيوسواها، وال يتغنى فيه ببطوالت سطرها أي من الناس 

بالثناء، وينسب إليه كل » صىل اهللا عليه وآله«بل هو خيص رسول اهللا 
 .نرص وتوفيق
يذكر الناس يف شعره هذا بحقائق الدين القائمة » عليه السالم« إنه ً:رابعا

عىل احلق والعدل، ويشري إىل القرآن بعنوان أنه املفرق بني احلق والباطل، 
بام فيه من هدايات تستنزل التوفيق اإلهلي، واملنسجم مع ما تقيض به العقول، 

 ..وتكون معاندهتا من أسباب اخلذالن وزيادة العمى يف القلب
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  :غنائم حنني ملن
» صىل اهللا عليه وآله« أن غنائم حنني كانت لرسول اهللا :إننا نعتقد

، ألن املسلمني اهنزموا عن بكرة أبيهم، وقد رصحت »عليه السالم«وعيل 
وقد بقيت مجاعة من .. ً مل يكن منهم قتال يف حنني أبدابعض النصوص بأنه

آثروا أن حييطوا حسب قول عدد من النصوص املتقدمة ـ   ـهاشمبني 
 .»صىل اهللا عليه وآله«بالنبي 

 ..أما عيل فقد قام بأمر اهللا بقتال املرشكني، حتى هزمهم وحده كام تقدم
 املرشكني، أراد أن بعد أن هزم اهللا» صىل اهللا عليه وآله«ولكن النبي 

فأعلن هلم .. ًحيفظ ماء وجه أصحابه، فقرر أن جيعل هلم نصيبا من الغنائم
ًمتوخيا بذلك، ثم استجازهم بأن يعطي من هذه الغنائم املؤلفة قلوهبم، 

 . )١(طيب نفوس األنصار بعدما نفذ ما أمره اهللا تعاىل به
صىل «األعظم وقد حتدثنا عن ذلك يف كتابنا الصحيح من سرية النبي 

 .٢٥جزء » اهللا عليه وآله
                                     

صحيح البخاري  و٤٢ ص٤جمحد أمسند :  وراجع١٦٧ ص٤الروض األنف ج) ١(
عمدة القاري  و٣٣٩ ص٦جلبيهقي لالسنن الكربى  و١٠٤ ص٥ ج)ط دار الفكر(
 ٦٤ص ١٤جكنز العامل  و٥٥٦ ص٨جبن أيب شيبة الاملصنف  و٣٠٧ ص١٧ج
 ٢جتفسري البغوي  و٢٤ ص٥جتفسري الثعلبي  و١٢٩ ص١٠ججامع البيان و

 ١ ق٢ والعرب وديوان املبتدأ واخلرب ج٣٩٧ ص١ جلقرآن العظيمتفسري ا و٢٨٠ص
 .٦٧٧ ص٣جبن كثري الالسرية النبوية  و٢٩٣ص
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  :اقطع لسانه
 )١(ً قد أعطى العباس بن مرداس أربعا»صىل اهللا عليه وآله«كان : قالوا

 :من اإلبل يوم حنني، فسخطها، وأنشد يقول) )٢( أربعني:وقيل(
 بـيــن عــيــيــنــــة واألقـــرع   )٣(أجتـعـل نـهبـي ونـهـب العبيد

 يـفـوقـان شـيـخـي فـي املـجمع     حـابـــسفـام كـان حـصـن وال
 ومـن تـضـع الـيـــوم ال يـرفــع    دون امرئ منهـام) كنت(وما كان 

أنت : ذلك، فاستحرضه، وقال له» صىل اهللا عليه وآله«فبلغ النبي 
 :القائل

  وعــيــيــنــــةاألقـــرعبـيــن     العبيـدأجتـعـل نـهـبـي ونـهـب 

                                     
بحار  و١٤٧ ص١ج )ملفيدط دار ا(اإلرشاد  و٤١٤ ص٢٦تاريخ مدينة دمشق ج) ١(

حلية األبرار  و٢٧٢ ص٢جختريج األحاديث واآلثار  و١٦٠ ص٢١جاألنوار 
 ٢٩٨ ص٩جإمتاع األسامع  و٢٢٤ ص١جكشف الغمة  و٢٩٤ ص١ج
 مستدركات علم رجال احلديث و٢٧٢ ص٤جبن سعد الالطبقات الكربى و
 .٣٩٨ ص٥جسبل اهلدى والرشاد  و٣٥٨ ص٤ج

والطبقات الكربى  ٨٤ ص٣ج) ط دار املعرفة(و  ١٢٠ ص٣السرية احللبية ج) ٢(
 .٢٢٠ ص٢جعيون األثر  و١٥٣ ص٢البن سعد ج

 وهو اسم فرس عباس بن ٣١١ ص١فرس، قاموس املحيط ج: العبيد كزبري) ٣(
 .مرداس بالذات



  ٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٦٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بأيب أنت وأمي، لست بشاعر: فقال له أبو بكر
 !؟وكيف: قال
 .بني عيينة واألقرع: قال: قال

: »عليه السالم«ألمري املؤمنني » صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 
 .»قم ـ يا عيل ـ إليه، فاقطع لسانه«

َّفواهللا، هلذه الكلمة كانت أشد عىل من : فقال العباس بن مرداس: قال
 .ديارنايوم خثعم، حني أتونا يف 

ًفأخذ بيدي عيل بن أيب طالب، فانطلق يب، ولو أرى أحدا خيلصني منه 
 !؟يا عيل، إنك لقاطع لساين: لدعوته، فقلت

ُإين ملمض فيك ما أمرت: قال ْ ِ ُ ٍ. 
 .يا عيل، إنك لقاطع لساين: ثم مىض يب، فقلت :قال
 .إين ملمض فيك ما أمرت: قال

 . اعتد ما بني أربع إىل مائة:فام زال يب حتى أدخلني احلظائر، فقال يل
 !بأيب أنتم وأمي، ما أكرمكم، وأحلمكم، وأعلمكم: قلت: قال
ً أعطاك أربعا، وجعلك »صىل اهللا عليه وآله«إن رسول اهللا : فقال: قال

 .فإن شئت فخذ املائة، وكن مع أهل املائة. مع املهاجرين
 .أرش عيل: قلت: قال
 .ىضفإين آمرك أن تأخذ ما أعطاك، وتر: قال
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 .)١(فإين أفعل: قلت
:  ملا قال»صىل اهللا عليه وآله«أن النبي : وذكروا يف توضيح ما جرى

اقطعوا عني لسانه، قام عمر بن اخلطاب، فأهوى إىل شفرة كانت يف وسطه 
 .ليسلها، فيقطع هبا لسانه

قم أنت : »عليه السالم«ألمري املؤمنني » صىل اهللا عليه وآله«فقال النبي 
 .)٢(، أو كام قالفاقطع لسانه

بأيب أنت وأمي، مل يقل كذلك، وال واهللا : فقال أبو بكر: ويف نص آخر
 .ما أنت بشاعر، وما ينبغي لك، وما أنت براوية

 !؟فكيف قال: قال
 .فأنشده أبو بكر

 .اقطعوا عني لسانه: »صىل اهللا عليه وآله«فقال النبي 
مثل به، وإنام أمر بالعباس بن مرداس أن ي: ففزع منها ناس، وقالوا

                                     
 ١٦١ و١٦٠ ص٢١األنوار جحار  وب١٤٨ ـ ١٤٦ ص١اإلرشاد للمفيد ج) ١(

 ٢٣٧ ص١ج)  البيتآلط مؤسسة ( و ١٢٥ وإعالم الورى ص١٧١ و١٧٠و
 ٣ والسرية احللبية ج٣٩٩ و ٣٩٨ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج: وراجع
 ٢٢٥ ص١ وكشف الغمة ج١٨١ص ٥عن دالئل النبوة للبيهقي جو ١٢٠ص

 ٤١٥ ص٢٦ وتاريخ مدينة دمشق ج٢٧٢ ص٤والطبقات الكربى البن سعد ج
 .٢٨١ ص١وأعيان الشيعة ج

 .٢٩٤ ص١جحلية األبرار  و١٤٧ص) هامش(اإلرشاد للمفيد : راجع) ٢(
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اقطعوا عني لسانه، أي يقطعوه :  بقوله»صىل اهللا عليه وآله«أراد رسول اهللا 
 .)١(بالعطية من الشاء والغنم
 .)٢( أرسل إليه بحلة»صىل اهللا عليه وآله«أن النبي : وقد ذكروا كذلك

 .)٣( ماءة»صىل اهللا عليه وآله«فأتم له رسول اهللا : ويف رواية
، لقبوله ما أعطاه ذلك مكافأة» هللا عليه وآلهصىل ا«أنه : والظاهر

 .»عليه السالم«عرضه عليه أمري املؤمنني عيل 
 : ونقول

                                     
) ط دار املعرفة( و ١٢٠ ص٣ والسرية احللبية ج٣٩٩ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

 .٤١٥ ص٢٦ وتاريخ مدينة دمشق ج٢٨٠ ص٦زاد املسري ج:  وراجع٨٤ص
 ٢٧٢ ص٢ وختريج األحاديث واآلثار ج٨٥ ص٣ ج)ط دار املعرفة(السرية احللبية ) ٢(

 ٣جبن العريب الأحكام القرآن  و٤٢٥ ص٢٦تاريخ مدينة دمشق ج: وراجع
 .٢٩٠ ص٩ ج)دار إحياء الرتاث العريبط (البداية والنهاية  و٤٦٦ص

 ومسند ١٧ ص٧ والسنن الكربى للبيهقي ج١٠٨ ص٣صحيح مسلم ج) ٣(
 وختريج األحاديث ١٩٩ ص٥ ومعرفة السنن واآلثار ج٢٠٠ ص١احلميدي ج
 ٢٨٠ ص٢ وتفسري البغوي ج٥٤٣ ص١٠ وكنز العامل ج٢٧١ ص٢واآلثار ج

 ٦٠٢ ص٢ وتاريخ اإلسالم للذهبي ج٤١٣ ص٢٦وتاريخ مدينة دمشق ج
 والسرية ٦٨٠ ص٣ والسرية النبوية البن كثري ج٤١٢ ص٤والبداية والنهاية ج

 ٥د ج وسبل اهلدى والرشا٨٤ص) ط دار املعرفة( و ١٢٠ ص٣احللبية ج
 .٤٨ ص٢ ق٢ والعرب وديوان املبتدأ واخلرب ج٣٩٩ص
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 :إن لنا هنا بيانات عديدة، نذكر منها
  : ال معىن للخوف إذن
 : زعمت بعض املرويات

اقطع لسانه عني، وأعطه  «:قال أليب بكر» صىل اهللا عليه وآله«أنه 
 :وهذا غري صحيح.. )١(»مئة

، وظن ذلك )٢( ألن ابن مرادس توهم أنه يريد قطع لسانه بالفعلً:أوال
 فإهنا تدل عند مجيع الناس »عني«كلمة مع  وهذا الظن ال يتالءم )٣(ناس آخرون

 . .أنه يريد أن يكون العطاء هو يقطع لسانه عن الكالم حول هذا املوضوع
 إرادة وأعطه مئة من اإلبل، فإهنا تشري إىل: يضاف عىل ذلك قوله

 . ال إىل معاقبته بقطع لسانه عىل احلقيقة،تكريمه
 إن أبا بكر قد سعى إىل تغيري قرار النبي بقطع لسان الرجل، :ًثانيا

                                     
 عن الكشاف، وتفسري أيب ٨٤ص) ط دار املعرفة( و ١٢٠ ص٣السرية احللبية ج) ١(

 . ٦٥ ص١٥ وتفسري اآللويس ج١٦٩ ص٥السعود ج
 ١ واإلرشاد للمفيد ج٨٤ص) ط دار املعرفة( و ١٢٠ ص٣السرية احللبية ج) ٢(

ط ( و ١٢٥ وإعالم الورى ص٥١٧ص ١٠ وكنز العامل ج١٤٨ ـ ١٤٦ص
 و ١٧٠ و ١٦١ و ١٦٠ ص٢١ جاألنواربحار  و٢٣٧ ص١ج) مؤسسة آل البيت

 . ٢٨١ ص١ وأعيان الشيعة ج٤١٣ ص٢٦ وتاريخ مدينة دمشق ج١٧١
 ٥ وسبل اهلدى والرشاد ج٨٤ص) ط دار املعرفة( و ١٢٠ ص٣السرية احللبية ج) ٣(

 . ٣٩٩ص
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وصار يوضح للنبي أن كالم ابن مرداس ال يتضمن إساءة تستحق قطع 
بأنه مل يفهم معنى كالم ابن » صىل اهللا عليه وآله«ًلسانه، متهام النبي 

عىل أيب » صىل اهللا عليه وآله«يأمن النبي  بعد هذا يمكن أن ل فه.. مرداس
اقطع لسانه، فيقطع لسان الرجل عىل : من أن خيطئ يف فهم قولهبكر 

 ..!؟احلقيقة
 كانت هناك وحدة حال قائمة بني أيب بكر وعمر، فلعله ـ يتأثر :ًثالثا

ويفسح ، »صىل اهللا عليه وآله«بموقف عمر، ويقبل بتأويله لكالم النبي 
.. هاملجال له ليقطع لسان الرجل بشفرته التي أهوى إليها ليسلها من وسط

 ..ولسوف لن ينفع الندم واألسف بعد ذلك
  :إخافة الناس باملزاح ال جتوز

 أنه ال جيوز إخافة الناس بال سبب يرضاه اهللا :من املعلوم إن :وقد يقال
مرداس بكالم كان ابن » صىل اهللا عليه وآله«فكيف خييف النبي .. تعاىل

 !؟وهم يف ديارهمتأشد عليه من يوم خثعم، حني أ
ينفذ فيه أمر إخافته بإهيامه أنه س» عليه السالم«وكيف يواصل عيل 

 !النبي الذي خيشاه؟
 :ونجيب

 إن احلرام هو الفعل والقول الذي يدل داللة قاطعة عىل رضر ً:أوال
ل، وما له داللة ولكن لو فعل أو قال ما هو حال.. خيشاه ذلك الشخص

صحيحة عىل أمر مباح، لكن السامع أخطأ يف فهمه، بسبب قلة تدبره يف 
فليس هذا من احلرام يف يشء، ألن املتكلم .. معناه، أو خلطأ السامعة عنده
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مل مسؤولية األخطاء التي يقع فيها السامع املقرص أو املخطئ يف حال يت
هو ما جرى لعباس بن وهذا بالذات .. الكالم أو يف سامعهفهم معنى 

 ..مرداس
مل خياطب ابن مرداس، بل كان » صىل اهللا عليه وآله« إن النبي :ًثانيا

ْ، واملطلوب منه هو أن يف»عليه السالم«ًخطابه موجها إىل عيل  م مقاصده ِهُ
ه خطابه إليه، بالطريقة التي يعرف أنه يفهم تلك املقاصد من ِّمن يوج

 .خالهلا
وال يعنيه ما .. ت أو رموز بني املتخاطبنيوربام يكون هناك إشارا

 وقد خيطئون ،ًيفهمه اآلخرون يف يشء، فقد يفهمون شيئا، وقد ال يفهمون
 .ًوقد يصيبون، وربام يكون قاصدا للتعمية عليهم

ًوجواب عيل البن مرداس مل يتضمن جديدا، بل هو أكد له عىل عزمه 
لكي حتصل املفاجأة السارة . .»صىل اهللا عليه وآله«عىل تنفيذ أمر رسول اهللا 

زيادة البهجة، وعمق خالل التي ستتضاعف آثارها عىل ابن مرداس، من 
 ..الشعور باإلمتنان بصورة أعمق وأصدقو ،الفرحة، والسعادة
  :  على ابن مرداس×مشورة علي 

ًالبن مرداس لتكون إسهاما » عليه السالم«وتأيت نصيحة أمري املؤمنني 
ًروحيا، وتعميق شعوره بالكرامة وبالقيمة اإلنسانية، يف تكامل هذا الرجل 

وليصبح معيار الربح واخلسارة عنده ليس هو احلصول عىل األموال، 
واملناصب، بل هو احلصول عىل امليزات الروحية واإليامنية، والسابقة يف 

 .الدين، والتحيل بالشيم وامليزات اإلنسانية
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ً مرداس حدودا أظهرت البن» عليه السالم«وقد رسمت مشورة عيل 
أهل اهلجرة والسابقة، واجلهاد،  : نوعان من الناس، همهناكأن : له

والتضحية باملال، والنفس، والولد، والتخيل عن األوطان، وعن األهل 
 .والعشرية من أجل دينهم، وحفظ إيامهنم

أهل الطمع وطالب الدنيا، الذين يقيسون األمور باألرقام : ويقابلهم
 . واألعداد

وقد جاء رسم هذه احلدود له يف نفس اللحظة التي انفتحت فيها 
بصريته عىل معنى القيمة، حني ساقته حتوالت األمور معه إىل أن يلهج 

 !»..بأيب أنتم وأمي، ما أكرمكم، وأحلمكم، وأعلمكم« :بالقول
 ..هبذا العطاء اجلليلله ال يضاهى، جتىل  فوجد نفسه أمام كرم

حيث اعرتض عىل من دانت له العرب، ومل تقرص وأمام حلم ال جيارى، 
مهته عن مناهضة العجم، ومل جيد فيه إال اخللق الريض، وإال السامح، والسامحة، 

 ..واحللم والنبل، وكامل الرصانة والعقل، والعفو، واإلنصاف والعدل
ً، وسأله سؤاال واحدا، »صىل اهللا عليه وآله«فقد استدعاه رسول اهللا  ً

 .ً جوابا، بل بادر إىل اختاذ القرار احلاسم بحقهومل ينتظر منه
ولكنه مل يكن قرار ملك أو جبار، بل كان قرار الرمحة والرضا، والكرم، 

 .واحللم
ووجد نفسه كذلك أمام علم ال يوصف، اضطره إىل البخوع 

بالذات، فجاءته مشورته » عليه السالم«والتسليم، وطلب املشورة من عيل 
 ..ًجا من العمل واإللتزام هباالصادقة، فلم جيد حر
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  :اهلوهاجتسرايا 
بأمر رسول اهللا » عليه السالم« أن ثمة رسايا قام هبا عيل :ونالحظ

 جتاهلها عامة املؤرخني الذين يؤيدون الفريق الذي» صىل اهللا عليه وآله«
 .يف حياته» عليه السالم«ًناوأ عليا 

ـ فيام يظهر بني حنني والطائف،  ونذكر من هذه الرسايا التي حصلت
 :ما ييل
  : سرايا لكسر األصنامـ ١

لكرس األصنام » عليه السالم«ًووجه عليا  «:قال اليعقويب، وغريه
 .)١(»فكرسها

                                     
ط مؤسسة آل ( و ١٢٤ و ١٢٣الورى ص، وإعالم ٦٤ ص٢تاريخ اليعقويب ج) ١(

موسوعة اإلمام عيل بن  و٢٢٦ ص١ وكشف الغمة ج٣٨٨ و ٣٨٧ ص١ج) البيت
 وبحار األنوار ٢٦٥ ص١ج يف الكتاب والسنة والتاريخ »عليه السالم«أيب طالب 

 ٣٣ ص١ ومكاتيب الرسول ج٩٥ ص٤١ وج١٦٩ و ١٦٤ و ١٦٣ ص٢١ج
) املجموعة(كتاب اإلرشاد  واملستجاد من ٣٣٢ ص٢ومناقب آل أيب طالب ج

 . ١٥٣ ـ ١٥١ ص١ واإلرشاد للمفيد ج٢٨٠ ص١ وأعيان الشيعة ج٩٢ص
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 : ونقول
 مل يعد إىل رسول اهللا بعد حنني» عليه السالم« سيأيت إن شاء اهللا أنه  ـ١

 فدلنا ذلك عىل .إال بعد اإلنتهاء من حصار الطائف» صىل اهللا عليه وآله«
أنه كان يقوم بمهامت جسام، توازي يف أمهيتها مواجهة أهل الطائف يف أيام 

 .حصارهم
، وال أسامء، وال أمكنة صنام إن النص مل حيدد لنا عدد هذه األ ـ٢

ام املعهودة، وهي العزى، وود، وسواع، فإن كانت هي األصن.. وجودها
فهو يدل عىل عدم صحة ما ..  وما إىل ذلك، وذو الكفني، والالتة،ومنا

رية وأبا سفيان هلدم الطاغية، ـأرسل املغ» صىل اهللا عليه وآله«ذكروه من أنه 
..  العزى وما إىل ذلكًا هلدمـًا اآلخر هلدم مناة، وفالنوهو الالت، وفالن

قد جاء » عليه السالم«وعدم الترصيح بام أوكل إىل عيل  وأن ذكر هؤالء
 .للتعمية عىل احلقيقة، والتشكيك هبا

  :  ـ سرية ملواجهة خيل ثقيف٢
إىل الطائف، ووجه عيل » صىل اهللا عليه وآله«خرج رسول اهللا «: وقالوا

بن أيب طالب، فلقي نافع بن غيالن بن سلمة بن معتب يف خيل من ثقيف 
 .»فقتله، واهنزم أصحابه) واد بالطائفببطن وج وهو (

وحلق القوم الرعب، فنزل منهم مجاعة إىل النبي : زاد املفيد وغريه قوله
 .)١(»صىل اهللا عليه وآله«

                                     
= ) آل البيتط مؤسسة ( و ١٢٤ وإعالم الورى ص٦٤ ص٢تاريخ اليعقويب ج) ١(
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  :  إىل خثعم× ـ سرية علي ٣
يف شوال سنة (بنفسه إىل الطائف » صىل اهللا عليه وآله« سار :قالوا

 .ًهم أيامافحارص)  أو)١(ًثامن، فحارصهم بضعة عرش يوما
يف خيل، وأمره أن يطأ ما وجد، » عليه السالم«وأنفذ أمري املؤمنني عيل 

 .وأن يكرس كل صنم وجده
القوم فخرج حتى لقيته خيل خثعم يف مجع كثري، فربز له رجل من 

 !؟هل من مبارز: يقال له شهاب، يف غبش الصبح، فقال
 !؟»من له«: »عليه السالم«فقال أمري املؤمنني 

                                     
 ٩٥ ص٤١ وج١٦٨ و ١٦٤ ص٢١ جاألنوار، وبحار ٣٨٨ ص١ج= 

 البن  والدر النظيم٢٨١ ص١ وأعيان الشيعة ج١٥٣ ص١واإلرشاد للمفيد ج
  يف»عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و١٨٥حاتم العاميل ص

 ٦٠٥ ص١ وعن مناقب آل أيب طالب ج٢٥٧ ص١ جوالسنة والتاريخ الكتاب
 .٩٣ص) املجموعة(اإلرشاد كتاب  واملستجاد من ٦٠٦و 

 األنوار وبحار ٣٨٧ ص١ج) آل البيتط مؤسسة ( و ١٢٣إعالم الورى ص) ١(
قصص :  وراجع٥٩٨ ص٦ ومستدرك سفينة البحار ج١٦٨ و ١٦٤ ص٢١ج

 ٢٢٦ ص١ وكشف الغمة ج١٨٥والدر النظيم ص ٣٤٨األنبياء للراوندي ص
 ٩٣ص) املجموعة(اإلرشاد كتاب  واملستجاد من ١٥٣ ص١واإلرشاد ج

 »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و٢٨١ ص١وأعيان الشيعة ج
 .٢٥٧ ص١ جيف الكتاب والسنة والتاريخ
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 .»عليه السالم«حد، فقام إليه أمري املؤمنني أقم فلم ي
 .مريهيا األأ تكفاه : فقال،فوثب أبو العاص بن الربيع

 .»نت عىل الناسأال، ولكن إن قتلت ف«: فقال
 : وهو يقول»عليه السالم«فربز إليه أمري املؤمنني 

 )١(اـدقـدة أو تـعـصـروي الـ أن ي    ًاــقــس حـيـل رئــىل كـإن ع
صنام، وعاد إىل  حتى كرس األ،ىض يف تلك اخليلوم. ه فقتلهثم رضب

 .)ينتظره (هل الطائف وهو حمارص أل»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 ، فخال به،، وأخذ بيده)للفتح( كرب »صىل اهللا عليه وآله«فلام رآه النبي 

 .)٢(ًوناجاه طويال
                                     

 ـ صعد ـالصحاح : راجع. القناة املستوية من منبتها ال حتتاج إىل تعديل: الصعدة) ١(
 .٤٩٨ص ٢ج

 و ٢٣٥ ص١ج) ط مؤسسة آل البيت( و ١٢٤ و ١٢٣إعالم الورى ص: راجع) ٢(
 ومناقب ١١٥ ص١ والكنى واأللقاب ج١٨٥، والدر النظيم ص٣٨٩ و ٣٨٨

 ٢ وج١٨٢ص) بة احليدريةط املكت( و ٦٠٦ و ٦٠٥ ص١آل أيب طالب ج
 ٩٥ ص٤١ وج١٦٩ و ١٦٤ و ١٦٣ ص٢١وبحار األنوار ج. ٣٣٢ص

 ٢٨١ ص١ وأعيان الشيعة ج٩٢ص) املجموعة(واملستجاد من كتاب اإلرشاد 
  يف الكتاب والسنة والتاريخ»عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب و
روي : ل ويف هامشه قا١٥٣ ـ ١٥١ ص١ واإلرشاد للمفيد ج٢٦٦ ص١ج

= ، ٤٠٢ ص٧جتاريخ بغداد و، ٣٠٣ ص٥جباختالف يسري يف سنن الرتمذي 
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بري، عن جابر عن أيب الز، ًجلح مجيعا واأل،فروى عبد الرمحن بن سيابة
 ملا خال بعيل بن »صىل اهللا عليه وآله«أن رسول اهللا : نصاريبن عبد اهللا األ

تناجيه أ:  فقال، يوم الطائف، أتاه عمر بن اخلطاب»عليه السالم«يب طالب أ
 !؟ وختلو به دوننا،دوننا

 .)١(»يا عمر، ما أنا انتجيته، بل اهللا انتجاه«: فقال
: ا كام قلت لنا قبل احلديبيةهذ: فأعرض عمر وهو يقول: قال

َلتدخلن املسجد احلرام إن شاء﴿ َ ِ َ َ َْ ََ ُ ْ َِ َّ ُ َ اهللاُ آمننيَ ِ  . وصددنا عنه، فلم ندخله،)٢(﴾ِ
 إنكم تدخلونه يف ذلك :مل أقل«: »صىل اهللا عليه وآله«فناداه النبي 

 .)٣(!»العام

                                     
 ٣٢٧ صكفاية الطالبو، ٢٧ ص٤جأسد الغابة و، ١٢٤ صمناقب املغازيلو= 

 .٢٢٦ ص١وكشف الغمة ج
 .راجع املصادر املتقدمة) ١(
 . من سورة الفتح٢٧اآلية ) ٢(
 وبحار ٣٨٨ ص١ج) آل البيتط مؤسسة ( و ١٢٤إعالم الورى ص: راجع) ٣(

:  هامشه وقال يف١٥٣ ص١رشاد للمفيد ج واإل١٦٩ و ١٦٤ ص٢١ جاألنوار
 ٨جصول جامع األو. ٦٣٩/٣٧٢٦ ص٥ج ًأنظر قطعا منه يف سنن الرتمذي

عليه «اإلمام عيل مناقب و، ٤٠٢ ص٧جتاريخ بغداد و، ٦٥٨/٦٥٠٥ص
 أسد الغابةو، ٣٢٧ صكفاية الطالبو، ١٦٣ و ١٢٤ صاملغازيل البن »السالم

=  ٦٢٥/٣٣٠٩٨ ص١١جكنز العامل و، ٨٨ صنوارمصباح األو، ٢٧ ص٤ج
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 عليه«أن أمري املؤمنني : »عليه السالم«وعن جابر، عن أيب عبد اهللا 
حد ناجاه رسول اهللا أنشدتكم باهللا هل فيكم : قال يوم الشورى» السالم

 .» دونناًيارسول اهللا ناجيت عليا« : فقال أبو بكر وعمر،يوم الطائف
مرين أ بل اهللا ،نا ناجيتهأما «: »صىل اهللا عليه وآله«فقال هلام النبي 

                                     
 .انتهى.  والطرباين،عن الرتمذي= 

ًوحديث املناجاة مذكور يف كثري من مصادر أهل السنة، ولكنهم يتحاشون غالبا 
، فراجع عىل »صىل اهللا عليه وآله«الترصيح باسم املعرتضني عىل رسول اهللا 

 : عن املصادر التالية٥٣١ ـ ٥٢٥ ص٦ج) مللحقاتا(إحقاق احلق : سبيل املثال
 والرسالة القوامية للسمعاين، واملناقب ١٧٣ ص١٣ج) ط الصاوي(صحيح الرتمذي 

 وتذكرة اخلواص ١٣٨ ص٤، والنهاية يف اللغة ج٨٣ص) ط تربيز(للخوارزمي 
 ومسند ٤١١ و ١٦٧ ص٢ج) ط القاهرة(وهنج البالغة  ٤٧ص) ط الغري(

 ٢ج) ط اخلانجي( والرياض النرضة ٤٧ص) خمطوط(قب أمحد، ودر بحر املنا
 ٣٥٦ ص٧ والبداية والنهاية ج٨٥ص) ط القديس( وذخائر العقبى ٢٠٠ص

 ورشح ديوان أمري املؤمنني للميبدي ٥٦٤ص) ط دهيل(ومشكاة املصابيح 
 ومفتاح ١٦٤ص) خمطوط( واملناقب لعبد اهللا الشافعي ١٨٧ص) خمطوط(

سنى املطالب ملحمد احلوت، وتاج  وأ٤٧ص) خمطوط(النجا للبدخيش 
 وسعد ٣٧٤ وجتهيز اجليش ص٥٨ وينابيع املودة ص٣٥٨ ص١العروس ج

ط ( وأرجح املطالب ٢١٠ص) ط التقدم العلمية بمرص(الشموس واألقامر 
 . عن الرتمذي، والنسائي، والطرباين عن أيب هريرة٥٩٤ص) الهور
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 !؟ غريي»بذلك
 .)١(ال: قالوا

 :ونقول
ًأمورا عديدة، نقترص منها عىل ما له ارتباط تضمنت الروايات املتقدمة 

 :، فالحظ املطالب التالية»عليه السالم«بأمري املؤمنني 
  :×من دالالت شعر علي 

 : ما ييل» عليه السالم«قد بني الشعر املنسوب إىل عيل 
 أن املفروض بالرئيس والقائد أن يتصدى بنفسه لقتال العدو، وأن  ـ١

ًيكون قتاال مؤثرا، بحيث  يروي رحمه من دماء أعدائه، أو أن يتحطم ذلك ً
 .الرمح ويتالشى

أن سالح القائد ليس ملجرد الدفاع عن شخصه، بل :  إن ذلك ينتج ـ٢
هو للدفاع عن القضية، إذ لو كان للدفاع عن الشخص، فربام يكفيه ما هو 

 .أقل من ذلك بكثري، أو ربام مل حيتج إليه من األساس
عىل الرئيس، والقائد أن ال خيرج نفسه من أن :  إن ذلك يستبطن ـ٣

يكون مهه حفظ نفسه، ليضحي بغريه، ليكون دائرة التصدي للقتال، بحيث 
والقادة دوره هو جمرد إصدار التوجيهات، كام يفعله الكثري من الرؤساء 

                                     
 ٢٠٣ و ٢٠٢ص ١ واإلحتجاج ج٣٣٧ ص٣١ وج١٨٠ ص٢١ جاألنواربحار  )١(

 .١٣٢ ص٢ وغاية املرام ج٢٢١ ص٣ومصباح البالغة للمريجهاين ج
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ًقديام وحديثا ً. 
  :تعدد املناجاة

 عليه صىل اهللا« أن النبي :وقد أظهرت املصادر التي ذكرت املناجاة
 .)١(فراجع.. ً املوضع أيضايف غري ذلك» عليه السالم«ًناجى عليا » وآله

                                     
 ١٧ وج٩٨ ص٤ج:  وراجع٥٣٦ ـ ٥٣٤ ص٦ج) امللحقات(إحقاق احلق ) ١(

 ٢٢ وج٦٧٢ ص٢١ وج٣٣٥ ص٢٠ وج١٨٦ و ١٨٥ ص١٨ وج٥٦ص
 .٦٥٤ ص٣٠ وج٥٨٥ و ٥٢٤ و ٣١ و ٣٠ ص٢٣ وج٥٥٣ص

آل أيب مناقب  و٨٧ ص٢ وج٤٥٧ ص١ج مناقب اإلمام أمري املؤمنني للكويف: وراجع
 وذخائر ٢٨٧ والعمدة البن البطريق ص٦٤ ص٢ وج٢٠٣ ص١ جطالب

 ٢٢ جاألنوار وبحار ١٢٨ وكتاب األربعني للشريازي ص٧٢قبى صالع
 ٩ وجممع الزوائد ج٣٠٠ ص٦ ومسند أمحد ج٣١٢ ص٣٨ وج٤٧٣ص
 ٢٣ واملعجم الكبري للطرباين ج٥٢ وكتاب الوفاة للنسائي ص١١٢ص
 وخصائص أمري ١٥٤ ص٥والسنن الكربى للنسائي ج: ًراجع أيضاو .٣٧٥ص

 ٤٩٤ ص٧ واملصنف البن أيب شيبة ج١٣٠للنسائي ص» عليه السالم«املؤمنني 
 ومعجم الرجال ١٤٦ ص١٣وكنز العامل ج ٣٦٤ ص١٢ومسند أيب يعىل ج

 وذكر ٣٩٥ و ٣٩٤ ص٤٢ وتاريخ مدينة دمشق ج١٧٢ ص٢واحلديث ج
 ١ وأعيان الشيعة ج٣٩٧ ص٧بداية والنهاية ج وال٢٥١ ص١أخبار إصبهان ج

موسوعة اإلمام عيل بن أيب  و٢٥٥ ص١٢ وسبل اهلدى والرشاد ٣٥٨ص
 . ٣٠٥ ص١ ج يف الكتاب والسنة والتاريخ»عليه السالم«طالب 
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  :× لعلي ’دالالت مناجاة النيب 
دلت عىل أنه » عليه السالم«لعيل » صىل اهللا عليه وآله«إن مناجاة النبي 

ومل ..  دون غريه»صىل اهللا عليه وآله«هو موضع رس النبي » عليه السالم«
صىل اهللا عليه «دعي لنفسه خصوصية لدى النبي يعد يمكن ألحد أن ي

 ..»صىل اهللا عليه وآله«تؤهله ملقام اخلالفة بعده » وآله
ولعل هذا هو السبب يف تغيظ بعض الناس، حتى جاهر باإلعرتاض 

 ..يف هذا األمر» صىل اهللا عليه وآله«عىل النبي 
 ًفجاءه اجلواب الصاعق، الذي كان أشد رضرا بطموحاته، حني أعلن

 .، أن اهللا تعاىل هو الذي أمره بذلك»صىل اهللا عليه وآله«النبي 
ًموضع رس اهللا أيضا متاما » عليه السالم«بل زاد عىل ذلك بأن أعلن أنه  ً

، »نتجاهابل اهللا «: ، فقالنفسه» صىل اهللا عليه وآله«كام هو حال النبي 
ًنتجي عليا ويوبالوحي إليه، والفرق بينهام أن اهللا ينتجي رسوله مبارشة، 

 .»صىل اهللا عليه وآله«بواسطة النبي » عليه السالم«
نك إ «:»عليه السالم«أنه قال لعيل » صىل اهللا عليه وآله«وقد روي عنه 

 .)١(حلجة اهللا عىل خلقه، وأمينه عىل رسه، وخليفة اهللا عىل عباده
                                     

عليه « وفضائل أمري املؤمنني ١٦٧ ص١ج) ط دار اإلسوة( و ٥٣ينابيع املودة ص) ١(
 ومشارق الشموس ٤٣٧ املصطفى للطربي ص وبشارة١٣٥البن عقدة ص» السالم

 وعيون أخبار ١٥٥ واألمايل للصدوق ص٤٤٢ ص٢للمحقق اخلوانساري ج
=  وروضة الواعظني ٧٩ وفضائل األشهر الثالثة للصدوق ص٢٦٧ ص٢الرضا ج
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، وموضع رسي، وخري من هذا وصيي «:»صىل اهللا عليه وآله«وعنه 
 .)١(»أترك بعدي

                                     
 ٤٢ جاألنواربحار  و٢٧ ص١ وإقبال األعامل البن طاووس ج٣٤٦ص= 
 ومسند اإلمام الرضا ٢١ ص٩ وجامع أحاديث الشيعة ج٣٥٨ ص٩٣ وج١٩١ص

» عليهم السالم«موسوعة أحاديث أهل البيت  و١٨٧ ص٢ج» عليه السالم«
 يف الكتاب والسنة »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و٢٦٩ص

 ٢ وج١٧٠ و ١٠٩ ص١ وغاية املرام ج١٨٠ ص٨ وج١٤٦ ص٢ جوالتاريخ
 ٥٠ ص٥ وج٨٢ ص٤ج) امللحقات(حقاق احلق إ ورشح ٢٥ ص٥ وج١٩١ص
 . ٤٠٤ ص٢٣ وج٣٢٤ ص٢٢وج

 ١٥٣ ص١٥ج:  وراجع٣٥٠ و ٧٦ و ٧٥ ص٤ج) قسم امللحقات(إحقاق احلق ) ١(
 عن ٢٤٧ و ١٩٢ ص٣١ وج٥٥٥ و ٥٢١ ص٢٣ وج٦٠٠ ص٢١ وج١٥٤و 

ط البايب احللبي (و  ٢٩٨ ص١ج) مطبعة السعادة بمرص(ميزان اإلعتدال 
 عن ٥ ص٧ وج٤٤٦ ص٦ج) ط دار الكتب العلمية( و ٦٣٥ص ) بالقاهرة

 ٣تأليف عباس صقر، وأمحد عبد اجلواد بمرص ج) ط دمشق(جامع األحاديث 
مطبوع ( ومنتخب كنز العامل ١١٤ و ١١٣ ص٩، وجممع الزوائد ج٩٧ص

 عن الطرباين، وابن مردويه، وعن مفتاح النجا ٣٢ ص٥ج) هبامش مسند أمحد
ن  عن اب٦٠ص) خمطوط( عن العقييل، وعن در بحر املناقب ٩٤ص) خمطوط(

 وقرة العينني يف تفضيل الشيخني ٥٨٩ و ٢٤املغازيل، وأرجح املطالب ص
=  ٣٨٥ و ٣٣٥ ص١ج» عليه السالم«ني ـمناقب أمري املؤمن:  وراجع٢٣٤ص
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 .)١ً(وورد هذا املعنى يف روايات أخرى أيضا

                                     
 ٦١ واألمايل للمفيد ص١٩٥ و ١١٧ ص١ ورشح األخبار ج٤٤٥ و ٣٨٧و = 

 وكتاب ٢٥٦ و ٢٤٧ و ٢٤٦ ص٢ومناقب آل أيب طالب البن شهرآشوب ج
 ١ وميزان احلكمة ج١٢ ص٣٨جاألنوار وبحار ٤٩ للشريازي صاألربعني

 و ٢٨٠ ص١١ وكنز العامل ج٢٢١ ص٦ واملعجم الكبري للطرباين ج١٣٧ص
 ٢٠٤ و ٩٦ واإلكامل يف أسامء الرجال ص٦١٠ص) ط مؤسسة الرسالة(

 ١ والفوائد املجموعة واألحاديث املوضوعة ج٣٣٥ ص١٠وقاموس الرجال ج
 ١ وكتاب املجروحني ج٦٢ ص٢يث ج ومعجم الرجال واحلد٣٤٦ص
 ١ج) ط املكتبة السلفية( واملوضوعات البن اجلوزي ٥ ص٣ وج٢٧٩ص
 وهتذيب ٢٨٣ و ٢٨١ و ٢٥٩ واملوضوعات أليب الفرج القريش ص٣٧٥ص

 ١٥٦ ص١ وكشف الغمة ج٢٩٥ ص٦ وأعيان الشيعة ج٩١ ص٣التهذيب ج
لسنة يف الكتاب وا» عليهم السالم« وأهل البيت ٢٥٥وكشف اليقني ص

 ٣٢٨ ص١ والآليل املصنوعة ج٣٩٧ ص٦ ج والكامل يف ضعفاء الرجال١٤٣ص
 وذخرية احلفاظ البن القيرساين حممد بن ٥٧ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج: وراجع

 ١١٧ ص١ ومعرفة التذكرة البن القيرساين ج١٥٨٨ ص٣طاهر املقديس ج
 . ٤٩٦ ص٢وحمارضات األدباء لألصفهاين ج

 ١٥٧ ص٢٥ج» صىل اهللا عليه وآله«ة النبي األعظم الصحيح من سري: راجع) ١(
 . ١٥٨و
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صىل اهللا « أن عمر بن اخلطاب حني سمع قول النبي :وأغرب ما قرأناه
هذا كام : بل اهللا انتجاه، بادر إىل القول: »عليه السالم«عن عيل » عليه وآله

هللا آمنني، فلم تدخله قلت لنا قبل احلديبية لتدخلن املسجد احلرام إن شاء ا
 ..وصددنا عنه

 .. مل أقل إنكم تدخلونه يف ذلك العام:»صىل اهللا عليه وآله«فقال 
وكنت تتكلم  كام أن ذلك الوعد مل يتحقق، :أي أن عمر يريد أن يقول

 ليس ،»عليه السالم«ًإن اهللا انتجى عليا : فإن قولك هذامن دون ضابطة، 
 ..ًبصحيح أيضا

خيرب عن أشياء ال واقع » صىل اهللا عليه وآله« النبي فإذا ظهر للناس أن
بد أن يستقر هذا األمر يف أذهاهنم  فال ،م هلم شاهد عىل ذلكِّدُهلا، ثم ق
وهذا يؤدي إىل حمق اإليامن بالنبوة : ، وسيصعب اقتالعه بعد ذلكوقلوهبم

 ..يف قلوهبم وعقوهلم
 أراد أن لك القائل ذبام دل عىل أن» صىل اهللا عليه وآله«فاجابه النبي 

إن : مل يقل» صىل اهللا عليه وآله«يوهم الناس بأمر ال واقع له، فإن النبي 
إهنم سوف يدخلوهنا من : م مكة سيكون يف ذلك العام، بل قال هلمهلدخو

 !؟دون حتديد وقت، فلامذا ينسب إليه عمر ما مل يقله
ي وهي تدين ذلك الرجل الذ.. وهي إجابة واضحة، يفهمها كل أحد

وتبقى هذه اإلدانة ماثلة أمام .. بام مل يقله» صىل اهللا عليه وآله«اهتم رسول اهللا 
 .ُّأعني األجيال واألحقاب، وتنبئ عن معان كان األجدر هبم التسرت عليها
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  : أحرجتهم’إجابات النيب 
وهذه اإلجابات النبوية عن أسباب املناجاة، ثم إبطاله التهمة العمرية 

» صىل اهللا عليه وآله«تباع أولئك املعرتضني عىل النبي هو السبب يف سعي أ
، كام تدل عليه »صىل اهللا عليه وآله«إىل التكتم عىل أسامء املعرتضني عليه 

 :تعابريهم يف رواياهتم، مثل قوهلم
فقال .. فقال رجل.. فقال ناس من أصحابه.. فقالوا.. فقال الناس
ة ذلك، فقال قائل حتى كره من الصحاب.. فقال قوم.. بعض أصحابه

 .. منهم
صىل اهللا «هذا باإلضافة إىل حماوالهتم إسقاط اعرتاض عمر عىل النبي 

 ..»صىل اهللا عليه وآله«بأنه وعد بدخول مكة وجوابه » عليه وآله
  :×تهديد أهل الطائف بعلي 

عن املطلب بن عبد اهللا، عن مصعب بن عبد الرمحن بن عوف، عن 
 حارص أهل الطائف إىل عرشة أو سبعة عرش» آلهصىل اهللا عليه و« أنه :أبيه
 :ّ، فلم يفتحها، ثم أوغل روحة أو غدوة، ثم نزل، ثم هجر، فقالًيوما

أهيا الناس، إين لكم فرط، وإن موعدكم احلوض، وأوصيكم بعرتيت «
 .»..ًخريا

ّوالذي نفيس بيده، لتقيمن الصالة، ولتأتن الزكاة، أو ..«: ثم قال ّ
ًألبعثن إليكم رجال ّ مني، أو كنفيس، فليرضبن أعناق مقاتليكم، وليسبني ّ

 .»ذراريكم
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 .أنه يعني أبا بكر أو عمر: فرأى أناس
 .هو هذا: ، فقال»عليه السالم«فأخذ بيد عيل 

فام : فقلت ملصعب بن عبد الرمحن بن عوف: قال املطلب بن عبد اهللا
 !؟محل أباك عىل ما صنع

 .)١(أنا ـ واهللا ـ أعجب من ذلك: قال
ـ وقد قدم عليه » صىل اهللا عليه وآله«قال رسول اهللا : وعن أيب ذر قال

ّيا أهل الطائف، واهللا لتقيمن الصالة، ولتؤتن الزكاة أو : وفد أهل الطائف ـ ّ
ًألبعثن إليكم رجال كنفيس، حيب اهللا ورسوله، وحيبه اهللا ورسوله، يقصعكم  ّ

 .بالسيف
، فأخذ بيد عيل »يه وآلهصىل اهللا عل«فتطاول هلا أصحاب رسول اهللا 

 .هو هذا: ، فأشاهلا، ثم قال»عليه السالم«
 .)٢(ما رأينا كاليوم يف الفضل قط: فقال أبو بكر وعمر

 :ونقول
                                     

ط ( و ٥١٦ واألمايل للطويس ص٣٠ ص٤٠ وج١٥٢ ص٢١ جاألنواربحار  )١(
 .٥٠٤ص) دار الثقافة

 ٢١ جاألنوار وبحار ٥٧٩ص) ط دار الثقافة( و ٥٩٠أمايل الطويس ص) ٢(
 ١ج  ومناقب اإلمام أمري املؤمنني للكويف٣٢٤ ص٣٨ وج١٨٠ و١٧٩ص
 يف »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و٢٤ ص٢ وج٤٦٣ص

 .٢٢٤ ص١١ جالكتاب والسنة والتاريخ
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 :ال بد من مالحظة األمور التالية
  :أفعال أفصح من األقوال
 : تضمنت النصوص املتقدمة

ة أو حارص الطائف أسبوعني أو ثالث» صىل اهللا عليه وآله«أنه  ـ ١
 ..أكثر

 .أوغل روحة، أو غدوة» صىل اهللا عليه وآله«ثم إنه   ـ٢
 .ثم نزل  ـ٣
 .ّثم هجر ـ ٤
، »عليه السالم«بأنه سوف يرميهم بعيل : ثم أطلق هتديداته القوية  ـ٥

ليرضب أعناق مقاتليهم، ويسبي ذرارهيم، أو يقيمون الصالة، ويؤتون 
 !؟ك كلهل تفسري ذامف.. الزكاة

 : ونقول
 :ر اإلجابة عىل ذلك بالتأمل فيام ييل من نقاطتظه
ًعىل النحو املشار إليه آنفا، ، »صىل اهللا عليه وآله« إن حتركات النبي  ـ١

 ،روحة أو غدوة، ثم ينزل، ثم هيجر..  ثم يعود إليهم،حيث كان يرتكهم
وال سيام حني يكون التحرك يف وقت .. ٍأمر مل يعرفه الناس يف احلروب آنئذ

فإن هذه التحركات كانت مرصودة من قبل أهل الطائف، وال بد . .اهلاجرة
 .. بالغةأهنا كانت تثري دهشتهم وتساؤالهتم، وتوقعهم يف حرية

أهنم غري مرتوكني، ًأمورا كثرية، أهوهنا قد أفهمتهم ال بد أن تكون و
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وأن عليهم أن يتوقعوا مفاجأهتم يف كل وقت، وزمان، فال يمكنهم أن 
بل .. سهم باخلروج من حصوهنم، والتخيل عن أسوارهميأمنوا عىل أنف

 .عليهم أن يبقوا يف حالة تأهب وحذر
ال بد أن تبقى ماشيتهم معهم، فال يمكنهم ترسحيها، وال بد هلا من كام 

ليمكنهم أن يستفيدوا منها يف هذا الوقت الذي هم بأمس أن جتد ما تأكله، 
هم يف إجياد املؤن ألنفسهم، وربام كام أن عليهم أن يتدبروا أمراحلاجة إليها، 

 .وال يبقى هلم حتى ماشيتهم.. يشءكل ينفد منهم 
هددهم بأهنم إن مل يستجيبوا لنداء العقل، » صىل اهللا عليه وآله« إنه  ـ٢

، الذي هزمهم يف حنني قبل أيام هزيمة »عليه السالم«فسريميهم بأخيه عيل 
ف، فهل يمكنهم الصمود  كانوا عرشات األلوقدمرة، وذليلة وخمزية، و

 !؟اآلن بعد أن تفرق ذلك اجلمع عنهم
عليه «ًمع علمهم بأن عليا ..  إن قذائف املنجنيق أرضت هبم ـ٣
بل هو مل حيرض بعد إىل ساحات مل يشارك بعد يف احلرب عليهم،  »السالم

 من اجلامعات الصغرية هاتًألنه كان منشغال بتطهري بعض اجلالنزال، 
 األمر الذي يشري إىل أن املنطقة قد خرجت من أيدهيم، ،نطقةاملنترشة يف امل

 ..ومل تعد قادرة عىل مد يد العون هلم
 إن عليهم أن يتوقعوا أن مصيبتهم الكربى ستكون حني يأذن النبي  ـ٤

فإنه ال يشء يصده .. بمناجزهتم» عليه السالم«لعيل » صىل اهللا عليه وآله«
ً تغني عنهم حصوهنم شيئا، كام مل تفد عن إنزال عقاب اهللا فيهم، وسوف ال

 ً.حصون قريظة وخيرب أهلها شيئا
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ًوألجل ذلك هددهم بأن يبعث عليهم رجال منه كنفسه، يرضب 
 . ويسبى ذرارهيم،أعناق مقاتليهم

قتل املقاتلني، : عىل هذين األمرين» صىل اهللا عليه وآله« وقد اقترص  ـ٥
َرب ال ت﴿: عىل قاعدة.. وسبي الذراري َ ِّ ًذر عىل األرض من الكافرين دياراَ ْ ََّ ْ َْ َ َ َِ ِ َِ ِ َ ْ َ 

ِإنك إن تذرهم يضلوا عبادك وال يلدوا إال فاجر َ َّ َِ ِ ُِ َِ ِ َِ ُ ْ َْ َ َ َُ َُّ ْ َ ً كفاراًاَّ َّ املطلوب هو و، )١(﴾َ
ال للناس ـ من غري ج وقطع دابر الظاملني، وإفساح امل،التخلص من الظلم

ًيف اختيار معتقداهتم، استنادا إىل املرصين عىل القتال ـ ليامرسوا حريتهم 
 . بأنفسهمالدليل القاطع للعذر، وليختاروا طريقة عيشهم

.. مل يرصح بإسم الذي يريد أن يرميهم به» صىل اهللا عليه وآله« إنه  ـ٦
 ليطلق الناس العنان خلياهلم يف التعرف ،مجيلةوووصفه بأوصاف جليلة 

 حتى ، ثم يف ذاك،هذاعىل ذلك الشخص، ويتلمسوا تلك امليزات يف 
بعد أن يكونوا قد .. املقصوداملعهود ويف صاحبها بأنفسهم جيدوها 

 ..استحرضوا ميزات هذا وذاك من الطاحمني والطامعني
ً ولكن هذا اإلهبام مل يدم طويال حيث جاءت املطالبة بالترصيح  ـ٧

األمر الذي محل املطلب بن .. بإسمه، فرصح هلم بذلك اإلسم الرشيف
فام محل أباك : اهللا عىل أن يسأل مصعب بن عبد الرمحان بن عوف فقالعبد 

 .عىل ما صنع
 .جب من ذلكأع وأنا واهللا :فقال مصعب

                                     
 . من سورة نوح٢٧ و ٢٦اآليتان ) ١(
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عليه «د الرمحان بن عوف لعيل بأي أنه سأله عن سبب عدم مبايعة ع
إذا كان !  يف يوم الشورى العمريةباخلالفة، وتقديم عثامن عليه» السالم

قد قال فيه ما » صىل اهللا عليه وآله« فإن رسول اهللا يعلم أن ذلك جرى له،
 ..قال

ًفلم جيد عنده جوابا معقوال، ألن اجلواب املعقول ال يسعده، فإن  ً
 ..السبب احلقيقي هو الطمع وعدم الورع

  :فك احلصار لتسهيل اإلستسالم
ملا واقع ـ » هصىل اهللا عليه وآل«أنه » عليه السالم«وعن اإلمام الصادق 

زن، سار حتى امن هو» صىل اهللا عليه وآله« ـ رسول اهللا )١(غفز: قالوربام 
ً أياما، فسأله القوم أن يربح عنهم ليقدم )٢(ٍنزل الطائف، فحرص أهل وج

 .عليه وفدهم، فيشرتط له، ويشرتطون ألنفسهم
ومل يبخع . فسار حتى نزل مكة، فقدم عليه نفر منهم باسالم قومهم

 .اةالقوم له بالصالة وال الزك
. إنه ال خري يف دين ال ركوع فيه وال سجود: »صىل اهللا عليه وآله«فقال 

ّأما والذي نفيس بيده ليقيمن الصالة، وليؤتن الزكاة، أو ألبعثن إليهم  ّ ُّ ُ
ّرجال هو مني كنفيس، فليرضبن أعناق مقاتليهم، وليسبني ذرارهيم، وهو  ّ ً

 .هذا
                                     

 .فرغ: الصحيح) ١(
 .أو اسم واحد منها. أو اسم جامع حصوهنا. موضع بناحية الطائف: ّوج) ٢(
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 .فأشاهلا» عليه السالم«وأخذ بيد عيل 
ار القوم إىل قومهم بالطائف أخربوهم بام سمعوا من رسول فلام ص

 .، فأقروا له بالصالة، وأقروا له بام رشط عليهم»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
ّما استعىص عيل أهل مملكة، وال أمة إال : »صىل اهللا عليه وآله«فقال 

 .رميتهم بسهم اهللا عز وجل
 !؟وما سهم اهللا: يا رسول اهللا: قالوا
ما بعثته يف رسية إال رأيت جربئيل عن يمينه، . يل بن أيب طالبع: قال

ًوميكائيل عن يساره، وملكا أمامه، وسحابة تظله، حتى يعطي اهللا عز وجل 
 .)١(حبيبي النرص والظفر

ًقد حقق نرصا عظيام، » صىل اهللا عليه وآله«أن النبي : وهذا معناه ً
 ..يوازي ما حققه يف غزوة اخلندق وخيرب وسوامها

قد قال » صىل اهللا عليه وآله«ما تقدم من أنه : ًويدل عىل ذلك أيضا
ال إله إال اهللا، وحده : قولوا«: ألصحابه حني أرادوا أن يرحتلوا عن الطائف

ال رشيك له، صدق وعده، ونرص عبده، وأعز جنده، وهزم األحزاب 
                                     

 األنوار وبحار ٥٠٥ص) قمط دار الثقافة ـ ( و ٥١٧ و٥١٦األمايل للطويس ص) ١(
 ومستدرك ٣٢ ص٤٠ وج١٠١ ص٣٩ وج٣٠٥ ص٣٨ وج١٥٣ ص٢١ج

 ٣٥٩ ص١ج» عليه السالم« ومناقب أمري املؤمنني ٣١٥ ص٥سفينة البحار ج
 ومناقب آل أيب ١٢١ والثاقب يف املناقب ص٤١٤ ص٢ورشح األخبار ج

 .٣٠٨ ص٢ومدينة املعاجز ج ٧٧ و ٦٧ ص٢طالب ج
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 .)١(»وحده
ألمرهم ، مل يكن وجه  كانتصار يوم األحزابفلو مل يكونوا منترصين

ارات ـال يطلق الشع» صىل اهللا عليه وآله«وا ذلك، فإن النبي ـبأن يقول
  .ًجزافا

                                     
 ١١٢ ص٢ عن الواقدي، وتاريخ اخلميس ج٣٨٨ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

 . وراجع املصادر املتقدمة١١٤ ص٢والسرية النبوية لدحالن ج



  ٩١                                                     ..وغزوة الطائف ..  سرايا حنني :  الفصل السابع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

   :الباب التاسع
   ..وكـبـإىل ت
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  : وللفصل األا
 

   ..’آل حامت الطائي عند رسول اهللا 



  ٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٩٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  ٩٥                                             ..’آل حامت الطائي عند رسول اهللا : الفصل األول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

  : الفلس: هدم صنم طيء
 صىل اهللا« بعث رسول اهللا ويف شهر ربيع اآلخر من سنة تسع: قالوا
أو ـ  يف مخسني ومائة رجل »عليه السالم« عيل بن أيب طالب »عليه وآله

، ومعه ً عىل مائة بعري ومخسني فرسا،من األنصارـ مائتني كام ذكره ابن سعد 
 .ليهدمه،  ولواء أبيض إىل الفلس،راية سوداء

 وشنوا الغارة عىل حملة آل حاتم مع ،فأغاروا عىل أحياء من العرب
 . والشاء، والنعم، ومألوا أيدهيم من السبي،فلس وخربوهالفجر، فهدموا ال

  . سفانة أخت عدي بن حاتم، وهرب عدي إىل الشاميوكان يف السب
 كان احلارث ـ واملخذم ،رسوب: ووجد يف خزانة الفلس ثالثة أسياف

وكان عليه  ( وثالثة أدرع، اليامين: وسيف يقال لهـبن أيب شمر قلده إيامها 
 .)اهاثياب يلبسونه إي

 واستعمل عىل ،عىل السبي أبا قتادة» عليه السالم«واستعمل عيل 
 .ة عبد اهللا بن عتيكثاملاشية والر

 وعزلوا للنبي ،اقتسموا الغنائم) أحد أجبال طي(ركك  فلام نزلوا
ر، خ واملخذم، ثم صار له بعد السيف اآلً رسوبا:ً صفيا»صىل اهللا عليه وآله«

 .وعزل اخلمس
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 .لم يقسمهم حتى قدم هبم املدينة ف،زل آل حاتموع
 بأخت عدي بن حاتم، فقامت إليه »صىل اهللا عليه وآله« النبي َّومر
 . أن يمن عليها:وكلمته

 فأشارت عليه بالقدوم ، وخرجت إىل أخيها، فأسلمت، عليهاّفمن
 .)١( فقدم عليه،»صىل اهللا عليه وآله«عىل رسول اهللا 

خالد هو  وسبى ابنة حاتم ،ارن الذي أغأ :وذكر ابن سعد يف الوفود
 .)٢(بن الوليد

ْوالفلس ـ بضم الفاء، وسكون الالم ـ  .)٣(صنم لطيء ومن يليها: ُ
                                     

 و ٩٨٤ ص٣ واملغازي للواقدي ج٢١٨ ص٦سبل اهلدى والرشاد ج: راجع) ١(
املواهب اللدنية ورشحه للزرقاين :  وراجع٢٠٥ ص٣ والسرية احللبية ج٩٨٥
 ٤ واإلصابة ج١٢١ و ١٢٠ ص٢ج وتاريخ اخلميس ٥٠ و ٤٩ و ٤٨ ص٤ج
 وإحقاق ٢٠٣ ـ ١٩٤ ص٦٩ وتاريخ مدينة دمشق البن عساكر ج٣٢٩ص

بن سعد الالطبقات الكربى :  وراجع٢٣٧ ـ ٢٣٤ ص٢٣ج) امللحقات(احلق 
 ٢إمتاع األسامع ج و٦٢٤ ص٢لذهبي جلتاريخ اإلسالم  و١٦٤ ص٢ج
 .٤٥ص

 ١بن سعد جال الطبقات الكربى و٢١٨ ص٦سبل اهلدى والرشاد ج: راجع) ٢(
 .١٩٣ ص٦٩تاريخ مدينة دمشق ج:  وراجع٣٢٢ص

 ٢٧٣ ص٤معجم البلدان ج:  وراجع٤٨ ص٤رشح املواهب اللدنية للزرقاين ج) ٣(
= ربى ـالطبقات الك و١٩٤ ص٢جختريج األحاديث واآلثار  و٢٠٥ ص٥وج
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 :ويف نص آخر ذكره الواقدي
دفع رايته إىل سهل بن حنيف، ولواءه إىل جبار » عليه السالم«ًأن عليا 

 حريث، فسلك هبم :بن صخر السلمي، وخرج بدليل من بني أسد يقال له
 ّبينكم وبني احلي:  قالٍ، فلام انتهى هبم إىل موضع)جبل( طريق فيد عىل

 ،الذي تريدون يوم تام، وإن رسناه بالنهار وطئنا أطرافهم ورعاءهم
 ولكن نقيم يومنا هذا ، فتفرقوا، فلم تصيبوا منهم حاجتكم،ّفأنذروا احلي

ة  فنجعلها غار،يف موضعنا حتى نميس، ثم نرسي ليلتنا عىل متون اخليل
 .حتى نصبحهم يف عامية الصبح

 !هذا الرأي: قالوا
ون ما ّ منهم يتقصً واصطنعوا، وبعثوا نفرا، ورسحوا اإلبل،فعسكروا

 وأبا نائلة، فخرجوا عىل متون ، واحلباب بن املنذر،حوهلم، فبعثوا أبا قتادة
  !؟ما أنت:  فقالوا، أسودًخيل هلم يطوفون حول املعسكر، فأصابوا غالما

 .ب بغيتيأطل: قال
 !؟ما أنت: ، فقال»عليه السالم« ًفأتوا به عليا

 .باغ: قال
 .فشدوا عليه: قال
 أمروين هبذا املوضع ، من بني نبهانيءأنا غالم لرجل من ط: فقال

                                     
 ١٩٣ ص٦٩جتاريخ مدينة دمشق  و١٦٤ ص٢ وج٣٢٢ ص١جبن سعد ال= 
 .١٤٢ و ٤٥ ص٢إمتاع األسامع ج و٦٢٤ ص٢ج لذهبيلتاريخ اإلسالم و
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، )ًارش ()١(ًأرسار إلينا فأخربنا، وأنا ال أدرك إن رأيت خيل حممد فط: وقالوا
عجل حتى آيت أصحايب أ ال: فلام رأيتكم أردت الذهاب إليهم، ثم قلت

 وال أخشى ما أصابني، ، ورقابكم، من عددكم وعدد خيلكم،ِّبخرب بني
 . حتى أخذتني طالئعكمًفلكأين كنت مقيدا

 .أصدقنا ما وراءك: »عليه السالم«قال عيل 
 تصبحهم اخليل ومغارها حني ، عىل مسرية ليلة طرادةّأوائل احلي: قال

 .غدوا
 !؟ما ترون: حابه ألص»عليه السالم«قال عيل 

نرى أن ننطلق عىل متون اخليل ليلتنا حتى نصبح : قال جبار بن صخر
 ونخلف ،ً ونخرج بالعبد األسود ليال، فنغري عليهم،القوم وهم غارون

 . مع العسكر حتى يلحقوا إن شاء اهللاًحريثا
 .هذا الرأي: »عليه السالم«قال عيل 

دف بعضهم عقبة  وهو ر،ى واخليل تعاد،فخرجوا بالعبد األسود
، ثم ينزل فريدف آخر عقبة، وهو مكتوف، فلام اهنار الليل كذب )نوبة(

 .قد أخطأت الطريق وتركتها ورائي: العبد، وقال
 .فارجع إىل حيث أخطأت: »عليه السالم«قال عيل 

 .أنا عىل خطأ:  ثم قال،فرجع ميال أو أكثر

                                     
 .ًي ال أدرك لكي أؤخذ أسرياأ) ١(
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د إال أن تثنينا عن ا منك عىل خدعة، ما تريَّنإ: »عليه السالم«فقال عيل 
 . أو لنرضبن عنقك، لتصدقنا،، قدموهّاحلي

أرأيت إن : فقدم وسل السيف عىل رأسه، فلام رأى الرش قال: قال
 !؟صدقتكم أينفعني

 .نعم: قالوا
فإين صنعت ما رأيتم، إنه أدركني ما يدرك الناس من احلياء، : قال

حق فآمنهم، فلام  من غري حمنة والّأقبلت بالقوم أدهلم عىل احلي: فقلت
 وخفت أن تقتلوين كان يل عذر، فأنا أمحلكم عىل ،رأيت منكم ما رأيت

 .الطريق
 .أصدقنا: قالوا
 . منكم قريبّاحلي: قال

، فسمعوا نباح الكالب وحركة ّفخرج معهم حتى انتهى إىل أدنى احلي
 .النعم يف املراح والشاء

ر بعضهم إىل وهي عىل فرسخ، فينظ) اجلامعات(هذه األرصام : فقال
 .بعض

 !؟فأين آل حاتم: فقالوا
 .هم متوسطو األرصام: قال

 وأفزعوا بعضهم ،واحي تصاّإن أفزعنا احلي: قال القوم بعضهم لبعض
ل القوم حتى يطلع ه فتغيب عنا أحزاهبم يف سواد الليل، ولكن نم،ًبعضا
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  مل خيفًَ فقد قرب طلوعه فنغري، فإن أنذر بعضهم بعضا،ًالفجر معرتضا
 ونحن عىل متون ،لينا أين يأخذون، وليس عند القوم خيل هيربون عليهاع

 .اخليل
 .الرأي ما أرشت به: قالوا
 وأرسوا من ، فقتلوا من قتلوا،فلام اعرتضوا الفجر أغاروا عليها: قال

أرسوا، واستاقوا الذرية والنساء، ومجعوا النعم والشاء، ومل خيف عليهم 
 . فمألوا أيدهيم،أحد تغيب
 وكان اسمه ـ العبد األسود ى وهي تر،تقول جارية من احلي: قال

 هذا عمل رسولكم أسلم، ال سلم، .)١(ِلبُ ه!؟له ما:  وهو موثقـأسلم 
 ! ودهلم عىل عورتكم،وهو جلبهم عليكم

مت ّأقرصي يا ابنة األكارم، ما دللتهم حتى قد: قال يقول األسود
 .ليرضب عنقي

 ،ى وهم ناحية نفري، وعزلوا الذريةفعسكر القوم، وعزلوا األرس: قال
 . ونسيات معها، فعزلوهن عىل حدة،وأصابوا من آل حاتم أخت عدي

 !؟ما تنتظر بإطالقي: »عليه السالم«فقال أسلم لعيل 
 . رسول اهللاً وأن حممدا،تشهد أن ال إله إال اهللا: فقال
 .أنا عىل دين قومي هؤالء األرسى، ما صنعوا صنعت: قال

                                     
 .ي رماه اهللا باهلبلأ) ١(
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 !؟هم موثقني، فنجعلك معهم يف رباطكأال ترا: قال
، ً أحب إيل من أن أكون مع غريهم مطلقاً أنا مع هؤالء موثقا،نعم: قال

 .يصيبني ما أصاهبم، فضحك أهل الرسية منه، فأوثق وطرح مع األرسى
 .أنا معهم حتى ترون منهم ما أنتم راؤن: وقال

 ! بك، أنت جئتنا هبمًال مرحبا: فقائل يقول له من األرسى
، ما كان عليك أكثر مما صنعت، لو ً بك وأهالًمرحبا: وقائل يقول

 . أصابنا الذي أصابك لفعلنا الذي فعلت وأشد منه، ثم آسيت بنفسك
رضوا عليهم اإلسالم، ع ف، واجتمعوا، فقربوا األرسى،وجاء العسكر

 .  إن اجلزع من السيف للؤم، وما من خلود،واهللا: فقال
 منك، أال كان هذا حيث ًيا عجبا: ممن أسلميقول رجل من احلي : قال

 ً وأسلم منا من أسلم، راغبا، وسبي منا من سبي،أخذت، فلام قتل من قتل
 . وحيك أسلم واتبع دين حممد!؟يف اإلسالم تقول ما تقول

 ،عد فال يفيي فأسلم وترك، وكان .فإين أسلم وأتبع دين حممد: قال
 ً. فأبىل بالء حسنا،د الياممةحتى كانت الردة، فشهد مع خالد بن الولي

:  فقال،فحدثت هذا احلديث عبد اهللا بن جعفر الزهري: قال الواقدي
كان يف السبي أخت عدي بن حاتم مل تقسم، : حدثني ابن أيب عون قال

 .فأنزلت دار رملة بنت احلارث
 ،»عليه السالم«وكان عدي بن حاتم قد هرب حني سمع بحركة عيل 

  . فحذره فخرج إىل الشام،وكان له عني باملدينة
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يا رسول :  تقول»صىل اهللا عليه وآله«وكانت أخت عدي إذا مر النبي 
 .  اهللا عليكّ وغاب الوافد، فامنن علينا من، هلك الوالد،اهللا

 !؟من وافدك: »عليه السالم«كل ذلك يسأهلا رسول اهللا 
 .عدي بن حاتم: فتقول
 .  حتى يئست!؟الفار من اهللا ورسوله: فيقول

 فأشار ،، فلم تتكلم»صىل اهللا عليه وآله« النبي ّفلام كان يوم الرابع مر
 . قومي فكلميه: إليها رجل

 ، فأذن هلا ووصلها، وسألت عن الرجل الذي أشار إليها،فكلمته
 !؟هن وهو الذي سباكم، أما تعرفي،عيل: فقيل

ي  وطرف ردائ، طرف ثويب عىل وجهيًةَِينْدُ ما زلت م،ال واهللا: فقالت
 هذه الدار، وال رأيت وجهه وال ُرست حتى دخلتُرقعي من يوم أُعىل ب

 .)١(وجه أحد من أصحابه
ًمىض حتى مر ثالثا» صىل اهللا عليه وآله«أنه : ويف نص آخر َّ. 

 .أن قومي فكلميه: َّفأشار إيل رجل من خلفه: قالت
ّيا رسول اهللا، هلك الوالد، وغاب الوافد، فامنن عيل، : فقلت: قالت

 . ّن اهللا عليكم

                                     
 ٦٩تاريخ مدينة دمشق ج: وراجع. ٩٨٩ ـ ٩٨٥ ص٣املغازي للواقدي ج) ١(

 .٢٣٨ ـ ٢٣٤ ص٢٣ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٩٨ ـ ١٩٤ص
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 .قد فعلت، فال تعجيل، حتى جتدي ثقة يبلغك بالدك، ثم آذنيني: قال
 .عيل بن أيب طالب: ّفسألت عن الرجل الذي أشار إيل، فقيل
: ، فقلت»صىل اهللا عليه وآله«وقدم ركب من بىل، فأتيت رسول اهللا 

 .قدم رهط من قومي
لني، وأعطاين ، ومح»صىل اهللا عليه وآله«وكساين رسول اهللا : قالت

 !؟ما ترين يف هذا الرجل: نفقة، فخرجت حتى قدمت عىل أخي، فقال
 .)١(أرى أن نلحق به: فقلت

 وال تشمت بنا ،يا حممد، أرأيت أن ختيل عنا: ويف نص آخر، قالت
 فإين ابنة سيد قومي، وإن أيب كان حيمي الذمار، ويفك !؟أحياء العرب

 ويقري الضيف، ويطعم الطعام، العاين، ويشبع اجلائع، ويكسو العاري،
 .أنا ابنة حاتم طيء. ويفيش السالم، ومل يرد طالب حاجة قط

ًيا جارية، هذه صفة املؤمنني حقا، : »صىل اهللا عليه وآله«فقال هلا النبي 
ًولو كان أبوك مسلام لرتمحنا عليه، خلوا عنها، فإن أباها كان حيب مكارم 

 .)٢(األخالق
                                     

 عن ابن إسحاق، ١٨٠ ص٨ج) ط دار الكتب العلمية( و ٣٢٩ ص٤اإلصابة ج) ١(
: وابن األثري، وأيب نعيم، والطرباين، واخلرائطي يف مكارم األخالق، وراجع

 ٤٩ ص٤رشح املواهب اللدنية للزرقاين ج:  وراجع٢٠٥ ص٣السرية احللبية ج
 .٤٧٥ ص٥أسد الغابة ج و٥٠و

= البداية والنهاية  و٢٢٤ ص٣ج) ط دار املعرفة( و ٢٠٥ ص٣السرية احللبية ج) ٢(



  ٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٠٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ونقول
 :ص املتقدمة وقفات، نجملها فيام ييل من مطالبإن لنا مع النصو

  :ة السوداءـالراي
: يف مسريه ذاك سوداء، وقد قلنا» عليه السالم«وقد كانت راية عيل 

يف حرب الكافرين » صىل اهللا عليه وآله«أن راية النبي : أكثر من مرة
يف فتح مكة كانت » صىل اهللا عليه وآله«واملرشكني كانت سوداء ورايته 

» عليه السالم«وراية عيل سوداء، » عليه السالم«ء، وكانت راية عيل سودا
 :قال الكميت األسدي. »صىل اهللا عليه وآله«هي راية النبي 

 ديـعـتـة والـاللــل الضـىل أهـع    ًودا ـات سـرايـوا الـعـارفـوإال ف
  :هدم الصنمال بد من 

ًإن هدم صنم طي يمثل حتديا كبريا لطيء، ولسائر القبا  منطقتها،ئل يف ً
ألهنم كانوا يلزمون أنفسهم بعبادته، ويزعمون أنه يرض وينفع، وهدم هذا 

                                     
 ٤ج و١٠٩ ص١جبن كثري الالسرية النبوية  و٨٠ ص٥ج و٢٧١ ص٢ج= 
 ٦٩ وج٤٤٦ ص٣٦ وج٣٥٩ ص١١تاريخ مدينة دمشق ج و١٣٢ص
 ١١مستدرك الوسائل ج و٣٧٦ ص٦سبل اهلدى والرشاد ج و٢٠٣ و ٢٠٢ص
موسوعة أحاديث أهل  و٢١٠ ص١٤جامع أحاديث الشيعة ج و١٩٤ص

 ٣٦٢ ص٧لمحمودي جل هنج السعادة و٣٩٨ ص١٠ ج»عليهم السالم«البيت 
 .٣٥٥الدرجات الرفيعة ص و٦٦٤ ص٣كنز العامل جو
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 . وإظهار خرافيته،الصنم هو الكفيل بإسقاط هذا اإلعتقاد
 ..هبذه املهمة» عليه السالم«وقد كلف عيل 

ًمع أهنم لو فكروا يف األمر لوجدوا أن األمر عىل عكس ذلك متاما، 
ٍثل أي حتد لتلك القبائل، ألن الصنم إذا كان لديه فإن هدم الصنم ال يم

القدرة عىل الرضر والنفع، وفيه صفات يستحق أن يعبد ألجلها، فهو الذي 
 ..يدفع عن نفسه، وال حيتاج إىل أحد يف ذلك

بل إن مبادرة أي كان من الناس لنرصة ذلك الصنم رضب من احلمق، 
ًوالرعونة والنارص له يكون ظاملا وباغيا، أل ن نرصته هذه تعني أنه يريد أن ً

يقهر اآلخرين عىل القبول بام يدعيه حلجر أو خشب أو قطعة من نحاس من 
دون دليل، ومن دون إعطاء الفرصة هلم ليختربوا صحة ما يزعمه لذلك 
الصنم، وفساده، ويكون هذا النارص واملدافع ممن يريد أن يبقى الناس يف 

 .دائرة اخلرافة، والضالل، والضياع
  :  خصوصيةحامتآلل 

مل حيارب الطائيني، وذلك ألهنم » عليه السالم«ولكن ذلك ال يعني أنه 
كانوا معلنني باحلرب عىل اإلسالم واملسلمني، وقد وصل بعض 

 ألنه علم ، وقد غادر عدي بن حاتم إىل الشام،جواسيسهم إىل املدينة نفسها
 .بمسري املسلمني من أحد جواسيس طي

بعض عيوهنم عىل مسرية يوم من حماهلم، » السالمعليه «وأخذ عيل 
 .صد خيل املسلمني، لينذرهم هبا، ليأخذوا حذرهمروكانت مهمته 
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ومن كان مع املسلمني يف حالة حرب، فللمسلمني أن يأخذوه عىل 
، والتي لوال احني غرة، من أجل تقليل خسائرهم يف األرواح، ويف غريه

ارب أن يأمن عدوه، وأن يطالبه وليس للمح. ذلك لكانت كبرية وخطرية
 ..بأن ال يقدم عىل حربه إال بعد إستكامل عنارص قوته وإستعداده

مل يكن قد أنذرهم وأقام احلجة » عليه السالم«وال يشء يدل عىل أنه 
إذ يمكن أن يكون قد فعل ذلك قبل ظهور العداوة بينهم وبني .. عليهم

امجهم، وحيوز املوايش املسلمني، بل قد يمكن إقامة احلجة بعد أن هي
 .ثم يعرض عليهم ما تتم به احلجة عليهم.. وسواها

  :!؟من الذي سىب سفانة
 . »عليه السالم«أن الذي جاء بسفانة بنت حاتم هو عيل : قد عرفت

أن الذي سباها هو خالد بن الوليد، وال يمكن : ولكن ابن سعد يذكر
، ألن جيش عيل »السالمعليه «ًبأن خالدا كان يف جيش عيل : اجلمع بينهام

 .)١(كانوا كلهم من األنصار» عليه السالم«
                                     

رشح إحقاق احلق  و٥٠ ص٤رشح املواهب اللدنية للزرقاين ج: راجع) ١(
:  وراجع١٩٤ ص٦٩جتاريخ مدينة دمشق و ٢٣٣ ص٢٣ج )امللحقات(

تاريخ  و٢٧٣ ص٤جمعجم البلدان  و١٦٤ ص٢جبن سعد الالطبقات الكربى 
 ٢جعيون األثر  و٤٥ ص٢جإمتاع األسامع  و٦٢٤ص ٢جلذهبي لاإلسالم 

 )ط دار املعرفة(السرية احللبية  و٢١٨ص ٦جسبل اهلدى والرشاد  و٢٤١ص
 .٢٢٣ ص٣ج
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  :هروب عدي بن حامت
 :وهنا سؤال يقول

 ورئيسها، فلامذا هرب حني يعدي بن حاتم كان سيد قبيلة طإن 
ُوكيف مل يواس عشريته فيام جيري .. إليهم» عليه السالم«عرف بمسري عيل 

 !؟عليها
تائج احلرب مع املسلمني، وال سيام  بأنه كان يعرف ن:ويمكن أن جياب

وقد عرف هو وغريه .. هو املتصدي للمعتدين» عليه السالم«عيل كان إذا 
 ، وفتح مكة، والطائف، وحنني، وخيرب، واخلندق، وأحد،بام جرى يف بدر

 والنضري وسواها، وهو يعرف قدرات قومه، وال سيام بعد أن مل ،وقريظة
 .يعد هناك من يؤمل نرصه

 ربام ألنه أدرك ، النرصانيةعتنق أن عدي بن حاتم قد ا: ذلكيضاف إىل
وعدم معقولية الدخول يف حروب للدفاع عنها، .. سخافة عبادة األصنام

 ..وتعريض النفس واألهل واملال لألخطار من أجلها
ن َفربام يكون قد هرب إىل الشام عىل أمل أن جيد لدى أهلها وم

هم من النصارى من يعينه الذين ة وة والقيارصناسغسًهم وخصوصا الَءورا
 ..عىل حماربة أهل اإلسالم

  : مل يقسم آل حامت×علي 
قد عزل مخس الغنائم، ثم قسم الباقي » عليه السالم«ً أن عليا :وتقدم

بني املسلمني، ولكنه مل يقسم آل حاتم، وذلك ألنه يريد أن حيفظ كرامة أهل 
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 وإنام يريد ،إذالل أحدالكرامة، وليعرف الناس أن اإلسالم ال يريد 
 .إعزازهم، حتى وهم ينابذونه وحياربونه

ًكام أنه قدم دليال آخر جديدا بالفعل، ال بمجرد القول عىل أنه يتعامل  ً
مع الناس من خالل املثل والقيم، ال باألهواء واألطامع، والعصبيات 

 .واإلنفعاالت
  :×سيوف يصطفيها علي 

اصطفى ثالثة سيوف لرسول اهللا » عليه السالم«ً أن عليا : تقدم ـ١
عليه «اثنني منها لعيل » صىل اهللا عليه وآله«، فوهب »صىل اهللا عليه وآله«

عليه «ومها سيفا عيل : مها رسوب، واملخذم، قالوانفسه، و» السالم
 .)١(»السالم
السيوف دون سواها ليتحف هبا رسول » عليه السالم« لقد اختار  ـ٢

سيد املجاهدين الباذلني » صىل اهللا عليه وآله«، ألنه »صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
أنفسهم يف سبيل اهللا تعاىل، ويف سبيل حترير املستضعفني، ودفع األذى 

 ..والظلم عنهم، واملنع من مصادرة حرياهتم
 احلصول عىل املال واجلاه، واملقام بصدد» صىل اهللا عليه وآله«ومل يكن 

إسعاد الناس يف الدنيا واآلخرة، الدنيوي لنفسه، وال كان يرغب بسوى 
 .وإخراجهم من الظلامت إىل النور

                                     
رشح إحقاق و ٣٠ ص١جأسد الغابة :  وراجع٤٩ ص٤رشح املواهب اللدنية ج) ١(

  .١١٠ ص١٦جبحار األنوار  و٣٥٩ ص٣٢ج )امللحقات(احلق 
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  : تهديد املتهم
ذلك اجلاسوس، الذي أراد أن خيدع » عليه السالم«وقد هتدد عيل 

املسلمني، وهذا يدل عىل أنه إذا أرص بعض الناس عىل إحلاق الرضر 
من ممارسة ًفإن كونه أسريا ال يمنع وعلم ذلك عىل نحو اليقني، باملسلمني، 

عهم يف إيقا إلفساد خطته التي يسعى من خالهلا خلداعهم، و،الضغط عليه
 . هلمهفخ ربام يكون قد نصب

وليس يف هذا داللة عىل جواز هتديده أو إجباره عىل اإلقرار بام ال يعلم 
 ..حتامل كتامنه ليشء ال يربر إحلاق األذى بها، فإن جمرد أنه يكتمه

  : حامتإستهداف املقاتلني من آل
 أن املسلمني كانوا حيرصون عىل مواجهة :وقد أظهرت الرواية املتقدمة

مقاتيل آل حاتم باحلرب، هبدف استئصال الروح القتالية ضد املسلمني 
ل من ميلهم إىل السعي جلمع اجلموع لقتال أهل اإليامن، التقليو.. فيهم

تنفتح وهييؤهم إىل التفكري بجدية بام يعرض عليهم من خيارات، وقد 
 ..ً أيضابصريهتم عىل اإليامن واإلسالم

  :قتل األسرى
إن هؤالء األرسى كانوا مقاتلني ملصلحة األعداء، يسعون إلطفاء نور 
اهللا باألقوال وباألفعال، ويريدون منع الناس من ممارسة حرياهتم يف الفكر، 

 .واإلعتقاد، واملامرسة
واإلفساد، وإال التآمر، إهنم رغم إقامة احلجة عليهم، يأبون إال الفساد 
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عليه «وحني أرسهم املسلمون تكرم .. وإثارة احلروب، وسفك الدماء
عليهم بإعطائهم فرصة أخرى للكف عن بغيهم وظلمهم هذا، » السالم

فعرض عليهم اإلسالم، فإن أبوه بعد ظهور احلجج والدالئل القاطعة 
ه الواجب، للعذر هلم، فال بد من ختليص الناس من رشهم، وفق ما يملي

 .وحتكم به مجيع الرشائع واألعراف
  :حيرض سفانة على اإلحلاح ×علي 

ثالث مرات أن » صىل اهللا عليه وآله« أن سفانة طلبت من النبي :تقدم
: فتقول.. سأهلا عن وافدهاكان يًيمن عليها، فلم تسمع جوابا سوى أنه 

 !؟الفار من اهللا ورسوله: عدي بن حاتم، فيقول
عىل معاودة طلبها ففعلت، فاستجاب » عليه السالم«ثم حرضها عيل 

صىل اهللا عليه «، فلامذا استجاب ً فورالطلبها» صىل اهللا عليه وآله«النبي 
 !؟هلا يف املرة الرابعة» وآله

 : ويمكن أن جياب
يريد أن يؤكد عىل رعونة موقف أخيها » صىل اهللا عليه وآله« بأنه  ـ١

أنه خرج عن حدود : من يبلغه ذلكعدي بن حاتم، والترصيح هلا ولكل 
 واملوافق للحكمة والروية ،املعقول واملقبول، فإن الصحيح واملقبول

واإلتزان هو اهلروب إىل اهللا ورسوله، وليس اهلروب من اهللا ورسوله، ألن 
 ..اهلروب منهام رعونة وطيش، وافتتان

واملتوقع من اإلنسان العاقل واملتزن هو أن يدرك أن اهللا مدرك 
 ..هلاربني، مبري الظاملني، رصيخ املسترصخني، موضع حاجات الطالبنيا
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وها هو اآلن هو .. هو الذي أرس سفانة» عليه السالم«ً إن عليا  ـ٢
» صىل اهللا عليه وآله«الذي حيرضها عىل معاودة طلب العفو من رسول اهللا 

.. ذلكًأي أنه كان مهتام بأن يبلغها ما تريد، ليحفظ هلا عزهتا وكرامتها ب
ولكن بعد . ًهلا أيضا» صىل اهللا عليه وآله«وهذا هو ما يريده رسول اهللا 

سواء بالنسبة ألخيها، أو . إفهامها ما جيب أن تفهمه وتعيه بدقة وعمق
، واإلسالم »عليه السالم«، وعيل »صىل اهللا عليه وآله«بالنسبة للنبي 

 .واملسلمني
 ويرص عىل ،ظ عزتهمع اإلشارة إىل أن العزيز هو الذي يسعى حلف

 ..فعل ذلك، ال يكون من أهل العزة ومن ال ي.ذلك
وألجل إظهار هذا املعنى كان ال بد من أن تكون هي املبادرة والساعية 

 .. مثبتة بذلك أهنا جديرة هبام،للحصول عىل احلرية والكرامة
من » صىل اهللا عليه وآله« إن هذه املرارة التي أظهرها هلا رسول اهللا  ـ٣

 أخيها غري املعقول، من خالل تكرار طلبها، واإلرصار عىل إجابته فعل
ال بد أن ترتك أثرها عىل هذه املرأة » عليه السالم«األوىل، إىل أن تدخل عيل 

العاقلة واحلازمة، وألجل ذلك نجد أهنا قد تأثرت هبذا املوقف، واختارت 
ها، واختار ًاإلسالم، وكانت سببا يف هداية أخيها، حيث إنه أخذ بنصيحت

 ..»صىل اهللا عليه وآله«اإلسالم، ووفد عىل النبي 
صىل «مل يقسم آل حاتم وأرسلهم إىل النبي » عليه السالم«ً إن عليا  ـ٤

 وال بد أن يكون هذا .، لكي حيفظ هلم عزهتم وكرامتهم»اهللا عليه وآله
 ..الترصف قد ترك أثره عىل آل حاتم، وكان له دور يف رغبتهم يف اإلسالم
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  : حتريفات وأكاذيب
» عليه السالم«أن بعض الروايات حتاول أن تنسب لعيل : وقد لوحظ

ّكالما ال يعقل صدوره منه يف وصفه سفانة بنت حاتم، وأنه  » عليه السالم«ً
أعجب هبا، وصمم عىل أن يطلب » صىل اهللا عليه وآله«ملا رآها عند النبي 

 .)١(فيئهأن جيعلها يف » صىل اهللا عليه وآله«من النبي 
مل يكن ممن هيتم بحطام الدنيا، وال كان بصدد » عليه السالم «همع أن

 .ولي، وال هو ممن حتركه الشهوات واألهواء وامل الغرائزيةتلبية رغباته
أن يعطيه دون أن يعطي غريه من » صىل اهللا عليه وآله«لطلب من النبي ل

 .املسلمني
 وجاء هبا من ،باهاهو الذي س» عليه السالم« أنه :يضاف إىل ذلك

 ..!؟ إنه إنام رآها يف املدينة:قوهلميقبل بالدها إىل املدينة، فهل 
 
 

                                     
 ٢٠٣ و٢٠٢ ص٦٩ وج٤٤٥ ص٣٦ وج٣٥٨ ص١١تاريخ مدينة دمشق ج) ١(

كنز العامل  و٣٦١ ص٧ج هنج السعادة و٢١٠ ص١٤ج جامع أحاديث الشيعةو
 ٥ وج٢٧١ ص٢ج) دار إحياء الرتاث العريبط (البداية والنهاية  و٦٦٤ ص٣ج
سبل اهلدى  و١٣١ ص٤ وج١٠٨ ص١بن كثري جالالسرية النبوية  و٨٠ص

 . ٣٧٦ ص٦والرشاد ج
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  :ينالفصل الثا
  

   ..مباهلة نصارى جنران
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  :حديث املباهلة
 وفد نصارى »صىل اهللا عليه وآله«قدم عىل رسول اهللا : قال ابن إسحاق

 منهم العاقب هو ، من أرشافهمً، فيهم أربعة عرش رجالًانجران، ستون راكب
واحلارث، وزيد، وقيس، ويزيد، وأوس،  ،، وأبو حارثة بن علقمةالسيدو

 .وخويلد، وعمرو، وخالد، وعبد اهللا، وحينس
 ، وذو رأهيم، العاقب أمري القوم:منهم ثالثة نفر إليهم يؤول أمرهم

 . واسمه عبد املسيح.رأيهال عن إ والذي ال يصدرون ،وصاحب مشورهتم
 . واسمه األهيم، وجمتمعهم،والسيد ثامهلم وصاحب رحلهم

 وحربهم ، أحد بني بكر بن وائل أسقفهم،وأبو حارثة بن علقمة
درس  و،، وكان أبو حارثة قد رشف فيهمسهمامامهم، وصاحب مدرإو

، فكانت ملوك الروم من أهل النرصانية كتبهم حتى حسن علمه يف دينهم
 ، وبسطوا عليه الكرامات، وبنوا له الكنائس، ومولوه وأخدموه،فوهقد رش

 . م عنه من علمه واجتهاده يف دينهمملا يبلغه
 ،فانطلق الوفد حتى إذا كانوا باملدينة وضعوا ثياب السفر عنهم

 .  وختتموا بالذهب، جيروهنا من حربة هلمًولبسوا حلال
يف [ يف مسجده »ه وآلهصىل اهللا علي«دخلوا عىل رسول اهللا : ويف لفظ
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 يف مجال ،جبب وأردية: رباتِ حني صىل العرص، عليهم ثياب احل]املدينة
 .رجال بني احلارث بن كعب

 »صىل اهللا عليه وآله«فقال بعض من رآهم من أصحاب رسول اهللا 
فقاموا يف مسجد رسول . ت صالهتمنوقد حا.  ما رأينا وفدا مثلهم:يومئذ

 ).فأراد الناس منعهم (املرشق يصلون نحو »صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
 .»دعوهم«: »صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 

 فلم يرد عليهم ،، فسلموا عليه»صىل اهللا عليه وآله«ثم أتوا رسول اهللا 
عليهم تلك احللل  و، فلم يكلمهم،ً طويالًوتصدوا لكالمه هنارا ،السالم

 .واخلواتيم الذهب
 وكانوا ،، وعبد الرمحن بن عوفن بن عفانفانطلقوا يتبعون عثام

: ين واألنصار يف جملس فقالوا هلام، فوجدومها يف ناس من املهاجريعرفوهنام
يناه ، فأت فأقبلنا جميبني لهًن نبيكام كتب إلينا كتاباإ،  ويا عبد الرمحن،يا عثامن

 فأعيانا أن ً طويالً، وتصدينا لكالمه هنارافسلمنا عليه فلم يرد سالمنا
 ؟  أم نرجع إىل بالدنا،؟ أنعود إليه الرأي منكام فام،يكلمنا

رأي يف ما ال:  وهو يف القوم»عليه السالم«فقاال لعيل بن أيب طالب 
 ؟هؤالء القوم يا أبا احلسن

 ويلبسوا ثياب ،أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم: فقال هلام
 . ثم يعودوا إليه،سفرهم

 ،»صىل اهللا عليه وآله« رسول اهللا ففعل وفد نجران ذلك ورجعوا إىل
 لقد أتوين ،والذي بعثني باحلق«:  ثم قال،وا عليه فرد عليهم سالمهمفسلم
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 .)١(»ن إبليس ملعهمإاملرة األوىل و
  :’وفد جنران حياور رسول اهللا 

صىل اهللا عليه «أن رسول اهللا  :األزرق بن قيسوعن ابن عباس، و
أبو السيد ، عبد املسيح، وفقال العاقب ،سالم دعا وفد نجران إىل اإل»وآله

 .مد قد أسلمنا يا حم:حارثة بن علقمة
 .»إنكام مل تسلام«: فقال
 . وقد أسلمنا قبلك،بىل: قاال
 ،عبادتكام الصليب: سالم ثالث فيكام، يمنعكام من اإلكذبتام«: قال

 .»ً وزعمكام أن هللا ولدا،وأكلكام اخلنزير
ما تقول يف : م املسألة حتى قالوا لهثم سأهلم وسألوه، فلم تزل به وهب

ً ن كنت نبياإنا نرجع إىل قومنا ونحن نصارى، يرسنا إ ف!؟عيسى ابن مريم
 .أن نعلم قولك فيه

 يومي هذا، ءما عندي فيه يش«: »صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 

                                     
 واملواهب اللدنية ورشحه للزرقاين ٤١٧ و ٤١٦ ص٦ جسبل اهلدى والرشاد) ١(

 ١ جلقرآن العظيمتفسري ا و٣٣٧ ص٢١ جاألنواربحار  و١٨٨ و ١٨٧ ص٥ج
إمتاع  و٦٥ ص٥ج) دار إحياء الرتاث العريبط (البداية والنهاية  و٣٧٨ص

بن كثري الالسرية النبوية  و٢٥٥ ص١إعالم الورى ج و٦٩ ص١٤األسامع ج
 .٤٩٥ ص٢جول مكاتيب الرس و١٠٣ ص٤ج
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 .)١(»خربكم بام يقول اهللا يف عيسىفأقيموا حتى أ
صىل «أنه سمع رسول اهللا  :بيديزء الْزَجوعن عبد اهللا بن احلارث بن 

 فال ،جابِ بيني وبني أهل نجران ح)ليت (ثبت«:  يقول»اهللا عليه وآله
صىل اهللا عليه «، من شدة ما كانوا يامرون رسول اهللا »هم وال يرويناأر

 . انتهى. )٢(»وآله
وروى ابن جرير، وابن أيب حاتم عن ابن عباس، وابن سعد عن 

 وابن املنذر عن أيب ،ابن جرير عن السدي، وابن جريراألزرق بن قيس، و
 !؟يا حممد، فيم تشتم صاحبنا: أن نصارى نجران قالوا: جريج

 !؟»من صاحبكم«: قال
 . تزعم أنه عبد،عيسى ابن مريم: قالوا

                                     
 عن احلاكم وصححه، وابن مردويه، وأيب ٤١٧ ص٦سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

البداية  و٣٧٨ ص١ج لقرآن العظيمتفسري انعيم، وابن سعد، وعبد بن محيد، و
 ٤بن كثري جالالسرية النبوية  و٦٥ ص٥ج) دار إحياء الرتاث العريبط (والنهاية 

 ٢٨٦ ص٢١جاألنوار بحار :  وراجع٢١٥ ص٣جغاية املرام  و١٠٣ص
 .٢٣٤ ص٣جتفسري امليزان  و٢٦٣ ص٣٥وج

 ٣لطربي جلجامع البيان  عن ابن جرير، و٤١٧ ص٦سبل اهلدى والرشاد ج) ٢(
 ٣٨ ص٢الدر املنثور ج و٤٤٧ ص١ألندليس جلاملحرر الوجيز و ٤٠٥ص

فتوح مرص  و١٥٥ ص١جممع الزوائد ج: وراجع ١٩٤ ص٣تفسري اآللويس جو
 .٥١١صوأخبارها 
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 . » وروح منه،، ألقاها إىل مريمنه عبد اهللا وروحه وكلمتهإ ،أجل«: قال
 نزل من ملكه فدخل يف جوف  ولكنه هو اهللا،ال: فغضبوا وقالوا

 خلق من ًنساناإ، فهل رأيت قط  فأرانا قدرته وأمره، ثم خرج منها،مريم
  غري أب؟

َلقد كفر الذين قالوا إن اهللاََ هو املسيح ابن مريم﴿: فأنزل اهللا تعاىل َ ْ َ َُ ْ ُ َ ُ َِ َِ َّ ِ ُ َ َّ َ ََ َ ْ..﴾)١(. 
َإن مثل عيسى عند اهللاَِ﴿: تعاىلو تباركوأنزل  ْ ِ َِ ََ َ َّ ٍ كمثل آدم خلقه من تراب ِ َ َ َُ َْ ُ َِ َ َ ََ ِ َ

ُثم قال له كن فيكون ُ َ ََّ ْ ُُ َ َ َاحلق من ربك فال تكن من املمرتين ،َُ َ ْ ِّ ِْ َ ْ َُ َِ ُِ َ َ َ َ ُّ﴾)٢(. 
فأمر .  فأبوا أن يقروا،فقرأ عليهم اآلياتإليه، فلام أصبحوا عادوا 

  : وتعاىلسبحانهقال ف ،تهممباهلب» صىل اهللا عليه وآله«تعاىل نبيه الكريم 
َفمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا ﴿ ََ ََ ْ َْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َّ َ َْ َ ْ ُ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ

ْوأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعن َ ْ ْ َ َ َ َ ْ ََ ْ ْ َُ َ َ ََ ُ ُِ َ َ ََ ُ ْ ْ ََّ ْ َ َ ْ َ َ ُْ َُ َ َِ  اهللا َتِ
َعىل الكاذبني ِ ِ َ ْ َ َإن هذا  ،َ َ َّ َهلو القصص احلق وما من إله إال اهللاُ وإن اهللاََ هلو ِ َ ْ َ ُ َ ََُ ََُّ ُِّ ِ َِّ ٍَ َِ َ َْ
ُالعزيز احلكيم ِ َ ُ ِ َ َفإن تولوا فإن اهللاََ عليم باملفسدين ،ْ َ ْ َِ ِ ِْ َ َُ ِ ٌ َّ ِْ َِّ فرضوا بمباهلته . )٣(﴾َ

 ..»صىل اهللا عليه وآله«
إن : هتم واأل، والعاقب،السيد: فلام رجعوا إىل منازهلم قال رؤساؤهم

 ، نباهلهمل وإن باهلنا بأهل بيته خاصة ًا،نبي فإنه ليس ؛باهلنا بقومه باهلناه
                                     

  . من سورة املائدة١٧آلية ا) ١(
  . من سورة آل عمران٦٠ و ٥٩اآليتان ) ٢(
  . من سورة آل عمران٦٣ ـ ٦١اآليات ) ٣(
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 .فإنه ال يقدم عىل أهل بيته إال وهو صادق
وسلمة بن عبد يسوع، عن ابيه عن ، قتادةو، ابن عباسو، عن جابرو

صىل اهللا «أن رسول اهللا : الشعبيجده، وعن حذيفة، واألزرق بن قيس، و
ن اهللا إ«:  فقال، ملا نزلت هذه اآليات دعا وفد نجران إىل املباهلة»عليه وآله

 .»ن مل تقبلوا هذا أن أباهلكمإتعاىل أمرين 
 . بل نرجع فننظر يف أمرنا،يا أبا القاسم: فقالوا

أخرنا ثالثة أيام، فخال بعضهم إىل بعض :  فقالواآخرويف حديث 
 . وتصادقوا

 لنبي ًن حممداأ لقد عرفتم ،لنصارىواهللا يا معرش ا :فقال السيد العاقب
، وما ستئصال لكمْإلَنه لإ ، ولئن العنتموه ليخسفن بأحد الفريقني،مرسل

 . وال نبت صغريهم، فبقي كبريهمًالعن قوم قط نبيا
اه ال  فالعنًَّ مرسالًلئن كان هذا الرجل نبيا: فقال رشحبيل: ويف رواية

 .كال هلإيبقى عىل وجه األرض منا شعر وال ظفر 
 .ال نفلح نحن وال عقبنا من بعدنا: ويف رواية

 !؟فام الرأي يا أبا مريم: قالوا
 . ً أبداً ال حيكم شططاًين أرى رجالإ ف،هَمِّكَحُرأيي أن أ: فقال

 واإلقامة عىل ما أنتم ،لف دينكمإال إن كنتم قد أبيتم إف: فقال السيد
 . إىل بالدكم ثم انرصفوا،عوا الرجل فواد،عليه من القول يف صاحبكم
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 عىل )١ً( مشتمال»صىل اهللا عليه وآله«فلام انقضت املدة أقبل رسول اهللا 
 ٍ، وله يومئذ وفاطمة متيش عند ظهره للمالعنة،احلسن واحلسني يف مخيلة له

 .)٢(»ن أنا دعوت فأمنوا أنتمإ«: »صىل اهللا عليه وآله«فقال . عدة نسوة
ملا نزلت آية املباهلة : ال عن عيل بن أمحر قا،وعن سعد بن أيب وقاص

: ، فقالً وحسيناً وحسنا، وفاطمةً عليا»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا  دعا
 .انتهى. )٣(»اللهم هؤالء أهل بيتي«

                                     
ولعله هو النص املروي عن الشعبي، الذي . »عليه السالم«ً مل تذكر هذه الرواية عليا )١(

 .، كام سنرى»عليه السالم«ينكر حضور عيل 
 احلاكم وصححه، وابن مردويه، وأيب نعيم يف  عن٤١٩ ص٦سبل اهلدى والرشاد ج) ٢(

الدالئل، والبيهقي، وأيب الشيخ، والرتمذي، والنسائي، وابن سعد، وعبد بن محيد، 
املواهب اللدنية ورشحه : وراجع. وابن جرير، وابن أيب شيبة، وسعيد بن منصور

 ٣٥ جاألنواربحار  و٤٨ ص٢جعياض لالشفا  و١٩٠ ـ ١٨٧ ص٥للزرقاين ج
رشح إحقاق احلق  و١٨٨ ص٣تفسري اآللويس ج و٣٩ ص٢در املنثور جال و٢٦٤ص

 .٩٠صلشريواين ل» عليهم السالم«مناقب أهل البيت و ٧٩ ص٩ ج)امللحقات(
 عن مسلم، والرتمذي، وابن املنذر، واحلاكم ٤١٩ ص٦سبل اهلدى والرشاد ج) ٣(

، ورشح املواهب اللدنية )١٨٧١ (٤احلاكم ج: يف السنن، ويف هامشه عن
بن البطريق الالعمدة  و٦٦ ص٢ جآل أيب طالب مناقب و١٩٠ ص٥للزرقاين ج

 الرصاط املستقيم و١٢٩ص و٤٥بن طاووس صالالطرائف  و١٨٨ و١٣٢ص
 . ٢٧٠ و٢٦٥ ص٣٧جاألنوار بحار  و١٨٦ ص١لعاميل جل
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ين قد رأيت إ:  فقال»صىل اهللا عليه وآله«فتلقى رشحبيل رسول اهللا 
 . من مالعنتكًخريا

 !؟»ما هوو«: فقال
 فام حكمت فينا ،وليلتك إىل الصباح ،حكمك اليوم إىل الليل: فقال

 .وأبوا أن يالعنوه. جائزفهو 
صىل اهللا عليه «لو باهل أهل نجران رسول اهللا : وعن ابن عباس قال

 .)١ً( ماال والً لرجعوا ال جيدون أهال»وآله
لقد «:  قال»صىل اهللا عليه وآله«أن رسول اهللا  ً:وروي عن الشعبي مرسال

 . » لو متوا عىل املالعنة،ران حتى الطري عىل الشجرأراين البشري هبلكة أهل نج
إن كان «: »صىل اهللا عليه وآله«قال رسول اهللا  ً:وروي عن قتادة مرسال

 .)٢(»ن لو فعلوا الستؤصلوا من األرضأالعذاب لقد نزل عىل أهل نجران، 
 وعيل ، وفاطمة متيش خلفه،حسنيإليهم أخذ بيد حسن وغدا وملا 

                                     
 عن عبد الرزاق، والبخاري، والرتمذي، ٤١٩ ص٦سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

الدر و ٣١٠ ص١لطربيس جلجممع البيان و .ن املنذروالنسائي، وابن جرير، واب
محد أمسند  و١٦٩ ص١٧ جاألنواربحار :  وراجع٣٩ ص٢لسيوطي جلاملنثور 

السنن  و٥٥٧ ص٨فتح الباري ج و٢٢٨ ص٨جممع الزوائد ج و٢٤٨ص ١ج
تفسري القرآن  و٤٧٢ ص٤مسند أيب يعىل ج و٣٠٨ ص٦لنسائي جلالكربى 

 .٤٠٩ ص٣ج و٥٩٧ ص١طربي جللجامع البيان  و٥٢ ص١لصنعاين جل
 .٣٩ ص٢لسيوطي جلالدر املنثور  و٤١٩ ص٦سبل اهلدى والرشاد ج) ٢(
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 .»نواِّإذا أنا دعوت فأم«:  وهو يقول،خلفها
 من مكانه ً اهللا أن يزيل جبالسألوا لو ًإين ألرى وجوها: همفقال أسقف

 عىل وجه األرض نرصاين إىل يوم ىال يبقو،  فال تباهلوا فتهلكوا.ألزاله
واهللا، لقد عرفتم نبوته، ولقد جاءكم بالفصل يف أمر صاحبكم، أي  .القيامة
 إال هلكوا، فإن أبيتم إال دينكم فوادعوا ًفواهللا، ما باهل قوم نبيا. عيسى

 .الرجل، وانرصفوا
 .كنالعنيا أبا القاسم ال : فقالوا

  .فأبوا. »لكم ما للمسلمني وعليكم ما عليهم يكن ،فأسلموا«: قالف
 .»فإين أناجزكم«: قال

 . ولكن نصاحلك.ةما لنا بحرب العرب طاق: فقالوا
 تدىل عىل أهل عذابلن اإ ،والذي نفيس بيده«:  وقال،فصاحلهم

، ًالوادي ناراعليهم  والضطرم ،العنوا ملسخوا قردة وخنازيرتنجران، ولو 
 .)١(»والستأصل اهللا نجران وأهله حتى الطري عىل الشجر

                                     
 عن ابن أيب شيبة، وأيب نعيم ١٩٠ ص٥رشح املواهب اللدنية للزرقاين ج) ١(

ختريج األحاديث  و٤٤٨ ص١ألندليس جلاملحرر الوجيز : وغريمها، وراجع
 ٨ جكبريتفسري ال وال٣١٠ ص١جتفسري البغوي  و١٨٦ و ١٨٥ ص١جواآلثار 

طبعة ط امل(مناقب آل أيب طالب  و٤٦ ص٢تفسري أيب السعود ج و٨٥ص
بن الالطرائف  و١٩٠صبن البطريق الالعمدة  و١٤٤ ص٣ ج)احليدرية

  = ابـكت و٢٥٨ ص٣٥ وج٢٨١ ص٢١جوار ـبحار األن و٤٢صاووس ـط
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، مل ال تباهلنا بأهل الكرامة والكرب: ويف بعض النصوص أهنم قالوا له
 !؟من بك واتبعكآوأهل الشارة ممن 

 ، أباهلكم هبؤالء خري أهل األرض،أجل«: »آلهصىل اهللا عليه و« لفقا
 .»وأفضل اخللق

ًأرى وجوها لو سأل اهللا هبا «: ثم تذكر الرواية قول األسقف ألصحابه
 . .ًأحد أن يزيل جبال من مكانه ألزاله

 واألفق تنجع فيه ،أفال ترون الشمس قد تغري لوهنا: إىل أن قال
 وهذه اجلبال يتصاعد ،راء مح، والريح هتب هائجة سوداء،السحب الداكنة

 انظروا إىل الطري وهي تقيء !َّ لقد أطل علينا العذاب!؟منها الدخان
ىل هذه األرض ترجف إ، و، وإىل الشجر كيف يتساقط أوراقهاحواصلها

 .)١(»حتت أقدامنا

                                     
حتفة األحوذي  و٤٢٥ ص٢جشجرة طوبى  و٣٠٣صلامحوزي ل األربعني = 
خصائص الوحي املبني  و٢٩٤ ص١جتفسري جوامع اجلامع  و٢٧٩ ص٨ج
 .٣٨صمطالب السؤول  و٢٣١ ص٣جتفسري امليزان  و١٢٧ و ١٢٦ص

 للقريش »عليه السالم«احلسن اإلمام  وحياة ١٠٤ ص١تفسري القمي ج: راجع) ١(
 ، وقد روى قضية املباهلة بأهل الكساء باالختصار تارة.٥١ـ  ٤٩ ص١ج

 .غفري من احلفاظ واملفرسينخرى جم أوبالتفصيل 
 وجممع البيان ١٧٧ و ١٧٦ ص١تفسري العيايش ج: ونذكر عىل سبيل املثال منهم هنا

=  ٣٧١ و ٣٧٠ ص١بن كثري جالقرآن العظيم ال وتفسري ٤٥٣ و ٤٥٢ ص٢ج
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تفسري النيسابوري و .٢١٢ و٢١٣ و٢١١ ص٣ ج للطربيوتفسري جامع البيان= 

 وبعد ذكره ٨٠ ص٨الرازي ج  وتفسري٢١٤ و ٢١٣ ص٣ج) هبامش جامع البيان(
 »صىل اهللا عليه وآله«، وأنه »عليهم السالم«حديث عائشة يف املباهلة بأهل البيت 

وهذه «: ٍجعل حينئذ اجلميع حتت املرط األسود، حيث قرأ آية التطهري قال الرازي
 . »الرواية كاملتفق عىل صحتها بني أهل التفسري واحلديث

 عن التاج اجلامع لألصول ١٠٨ ص٨يث ملحمد عزت دروزة جالتفسري احلد: وراجع
 ٣٧٠ ـ ٣٦٨ ص ١والكشاف للزخمرشي ج .  عن مسلم والرتمذي٣٩٦ ص٣ج

 ١٥٤ و ١٥٣ والصواعق املحرقة ص ١٦٦ص) ط دار املفيد(واإلرشاد للمفيد 
 ١٢١ و ١٢٠ ص٧ وصحيح مسلم ج٥٩ و ٥٨وأسباب النزول للواحدي ص 

 ١٢١و  ١٣٠ ص١ وج٤٩٢ ص٢وحياة الصحابة ج ٥٤ ص٥والبداية والنهاية ج
 وعن ٢٣٢ و ٥٢ وينابيع املودة ص٢٢ و ٦٣٨ ص٥وصحيح الرتمذي ج

 وحقائق التأويل للرشيف ٢٩٩ و ٢٩٨ ودالئل النبوة أليب نعيم ص٤٧٩ص
 و ٢٣ ص٢ وج٣٧٨ ص١ وفرائد السمطني ج١١٢ و ١١٠ ص»رمحه اهللا«الريض 
 ٢٠ ص٢ وج١٢٣  و١٢٤  و١٢٧  و١٢٦ ص١ وشواهد التنزيل ج٢٤

ن تاريخ دمشق م» عليه السالم« وترمجة اإلمام عيل ٦٠واملسرتشد يف اإلمامة ص
 واملناقب للخوارزمي ٢٢٥ ص)٢ط ( و٢٠٦ ص١ ج)١ط بتحقيق املحمودي(

و  ٥٠٣ ص٢ واإلصابة ج٢٣٣ و ٢٣٢ ص١ كشف الغمة لألربيل ج٦٠ و ٥٩ص
 و ١٦ و ١٤ و ١٥ وتفسري فرات ص٥٠ومعرفة علوم احلديث للحاكم ص ٥٠٩
=  واجلوهرة يف نسب عيل٢٦٥ ص١ وج١٧٢ ص٢ وأمايل الشيخ الطويس ج١١٧
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 ١٦٤ وروضة الواعظني ص٢٥ وذخائر العقبى ص٦٩ ص» السالممعليه«وآله = 

 والفصول املهمة البن الصباغ ٥٠وما نزل من القرآن يف أهل البيت البن احلكم ص
 وسنن ٢٦ ص٤ة جُ وأسد الغاب١٥٠ ص٣ ومستدرك احلاكم ج٧ و ٥ و ١١٠ص

 »عليه السالم« ومناقب اإلمام عيل ١٨٥ص ١ ومسند أمحد ج٦٣ ص٧البيهقي ج
والدر  )خمطوط( ويف هامشه عن نزول القرآن أليب نعيم ٢٦٣البن املغازيل ص

 عن بعض من تقدم وعن البيهقي يف الدالئل، وابن ٤٠ ـ ٣٨ ص٢املنثور ج
 .بن محيد، وابن املنذرمردويه، وابن أيب شيبة، وسعيد بن منصور، وعبد 

 عن بعض من تقدم وعن موفق بن أمحد، يف ٢٩٠ ـ ٢٨٦ ص١تفسري الربهان ج: وراجع
ختصاص، وعن الصدوق وعن الثعلبي، عن مقاتل، كتاب فضائل اإلمام عيل، واإل
عن كثري ممن تقدم، وعن عيون . ٢٣٥ ـ ٢٢٨ ص٢والكلبي، ويف تفسري امليزان ج

 واخلرائج واجلرائح، وحلية األولياء، ٧٩ص عالم الورىإأخبار الرضا، و
 . والطياليس

 ٤٨٥ ص٢جيف تفسري القرآن  والتبيان ٣٤٨ و ٣٤٧ ص١ فتح القدير ج:ًوهو أيضا يف
 عن بعض من تقدم وعن اخلصال وروضة ٢٩٠ ـ ٢٨٨ ص١ونور الثقلني ج
ويف تفسري امليزان  ٣٨ وعن املنتقى باب ١١١ وعن نور األبصار ص،الكايف وغريمها

رأيت يف كتاب : ٩١ صالسعودسعد قال ابن طاووس يف كتاب و ٢٣٥ ص ٣ج
أنه : هل بيته، تأليف حممد بن العباس بن مروانأتفسري ما نزل يف القرآن يف النبي و

ًروى خرب املباهلة من أحد ومخسني طريقا عمن سامه من الصحابة وغريهم، وعد 
= ان، وسعد بن أيب وقاص، ـان بن عفـ وعثم»عليهام السالم«منهم احلسن بن عيل 
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بن سامل، وطلحة، والزبري، وعبد الرمحن بن عوف، وعبد اهللا بن عباس،  وبكر= 

  .انتهى» وأبا رافع موىل النبي، وجابر بن عبد اهللا، والرباء بن عازب، وأنس بن مالك
 سعيد اخلدري  وأيب، وأم سلمة وعائشة»عليه السالم«عيل : ًوروي ذلك أيضا عن

 ) عن احلجامًوزاد ابن طاووس نقال( ، وحذيفة بن اليامن،سعيد بن معاذوعمرو بن 
 ا وأب، قيس املدينا وأب، وجرير بن عبد اهللا السجستاين، الطفيل عامر بن واثلةاأب

 ، جعفر حممد بن عيل بن احلسنيا وأب، وعيل بن احلسني، وحممد بن املنكدر،إدريس
 وعامر بن ،بن األمحر  وعلباء، وقتادة،ي واحلسن البرص، عبد اهللا جعفر بن حممداوأب

 .وشهر بن حوشب،  وجماهد، وحييى بن نعامن،رشاحيل الشعبي
أبا الفتح حممد بن : ٣٧٠ و ٣٦٩ ـ ٣٦٨ ص ٣آشوب يف مناقبه ج وأضاف ابن شهر

أيب الفوارس، وابن البيع يف معرفة علوم احلديث، وامحد يف الفضائل، وابن  أمحد بن
شفهي يف اعتقاد أهل السنة، واخلركويش يف رشف النبي، وحممد بطة يف اإلبانة، واأل

بن اسحاق، وقتيبة بن سعيد، والقايض أبا يوسف، والقايض املعتمد أبا العباس، 
 عن ١١٠وأبا الفرج األصبهاين يف األغاين عن كثريين وهامش حقائق التأويل ص 

 ٢ثري ج والكامل البن األ١٦٥بعض من تقدم، وتاريخ اخللفاء للسيوطي ص
 وعن تفسري اخلازن، وعن تفسري البغوي ٤٠٧ ص ٦ وعن كنز العامل ج ٣٩٢ص

 .هبامشه
:  مثل٥٠٤ و ٥٠٣ و ٥٠٢ ص٢ جوثمة مصادر كثرية أخرى ذكرها يف مكاتيب الرسول

 ويف ٧٥ص وفتوح البالذري ٧١ص )أخرىط ( ويف ٦٦ص ٢جاليعقويب تاريخ 
= الن ـدحة لـويـالنبرية ـسال و٢٤٠ص ٣جة ـحللبيرية اـلس وا٨٥ص )رىـأخط (
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 ونسيم ١٠٧ص ٢جاض ـ والشفاء للقايض عي٦ص ٣ج )احللبية امشهب(= 
 ٤١١ص ٣ج و٥٢٢ص ٢ج )هبامشه( ورشح القاري ٤١١ص ٣جاض ـالري

 ٤جلقرطبي اجلامع ألحكام القرآن ل و١٤١صوكفاية الطالب للكنجي الشافعي 
 ٣٥ج ألنوارابحار  و٤١٦ص ١ج وأعيان الشيعة ٣٢٢ص ٣جواملنار  ١٠٤ص
 ٣٥٤ و٣٤٦ و٣٤٣ ـ ٣٤١ و٣٣٩ و٣٣٨ و٣٢١ و٢٨٢ و٢٧٧ص ٢١وج

 وروح املعاين ، والقايض البيضاوي يف تفسري اآلية٢٩٨صللبيهقي النبوة ودالئل 
 وتفسري ٢٢٢ص ١ج والرساج املنري ٤٤ص ٢ج وروح البيان ١٩٠ص ٣ج

 ٢ج وكنز الدقائق ٦١ص ١ج وجالء األذهان ٣٣٢ص ١جالرشيف الالهيجي 
 والعمدة البن ٥٧ص ٢ ق٢جبن خلدون العرب وديوان املبتدأ واخلرب ال و١٠٢ص

وأحكام القرآن  ١٤ص وتذكرة اخلواص البن اجلوزي ، وما بعدها١٨٨صبطريق 
 وهنج احلق ٧ص ١٢ج واألغاين ٢٩٥ص )أخرىط ( ويف ١٦ص ٢جللجصاص 

 ، وابن عباس، وجابر، عن سعد٤ و٣ وغاية املرام املقصد الثاين الباب ١٧٧ص
 وأيب عبد اهللا واحلسن وأيب احلسن موسى وأيب ذر عن عيل ، والسدي،والشعبي

 ، وعن حممد بن املنكدر بن عبد اهللا بن اهلدير،)املناشدة( يف حديث »عليهام السالم«
 .»عليه السالم«وعن أيب احلسن الرضا 

 عن ١٤ج و٩ج و٥جو فام بعدها ٤٦ص ٣جوكذا أخرجه يف ملحقات إحقاق احلق 
 ومعامل ، وعن الثعلبي يف تفسريه،مناهّعن مجع ممن قد .أهل السنة مجعاءمصادر 
 ١ج وأحكام القرآن البن العريب ٢٠٤ص ٢ج ومصابيح السنة ٣٠٢ص ١جالتنزيل 
=  ٣جاملستدرك  لـذهبي ذيـال  وتلخيص٤٧٠ص ٩جع األصول ـ وجام١١٥ص
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  :كتاب مصاحلة النجرانيني
 هم عن الدخول يف املالعنة، تقرر رضب اجلزية علي نجرانوبعد امتناع

 ..ًرصفوا حتى إذا كان من الغد كتب إليهم كتابا بذلكانف
 .)١(هو املغرية بن شعبة لكتاب ابن كاتأ :وذكرت بعض املصادر

                                     
 ١ج وتفسري النسفي ١٨٨ص والرياض النرضة ٧ص ومطالب السؤول ١٥٠ص= 
 والكاف ٣٥٦ص ٢ج ومشكاة املصابيح ١١٤ص ١ج وتبصري الرمحن ١٣٦ص

 ٣١٥ص ١ج ومعارج النبوة ٧١ص ١ج واملواهب للكاشفي ٢٢٦صالشاف 
 ١٤٣ص ٢ج وتفسري أيب السعود ٣٣ص ١ج وتفسري اجلاللني ٥٣صواإلكليل 

حتاف بحب األرشاف  واإل٤٤ص ومناقب مرتضوي ٥٠٠صومدارج النبوة 
 وكفاية اخلصام ٣٥ص ورشفة الصادي ١٢٠ص ٢ج  واجلواهر للطنطاوي٥٠ص
 ومقاصد ٣٤ص ٤ج عن منهاج السنة البن تيمية ٧٠ص ٩ج ًوراجع أيضا. ٣٩ص

 وتاريخ اإلسالم للذهبي ٥٥صوأرجح املطالب  ،١٨٨ص واملنتقى ١١صاملطالب 
 ٢١٩ص ٢ج ورشح املقاصد للتفتازاين ١٠٩ص ١ج ومرآة اجلنان ١٩٤ص ٣ج

 ٢ج واملواقف ٥٠٢ص وإمتاع األسامع ٤٣ص ٤رقاين جاللدنية للزورشح املواهب 
 ٥ج ً وراجع أيضا١٨٤ص »عليه السالم« ورشح ديوان أمري املؤمنني ٦١٤ص
 .١٤٨ ـ ١٣١ص ١٤ج و١٠٢ و ٥٩ص

البن الطبقات الكربى :  عن املصادر التالية١٤٨ ص٣جمكاتيب الرسول :  راجع)١(
 ٥٥ص ٥جية  والبداية والنها٢١ص ٢ق ١ج ) ليدنط ( و٢٦٦ص ١سعد ج

=  ٤١ص ٣ج وزاد املعاد ١٢٣ص ١ج وحياة الصحابة ٦٦صورساالت نبوية 
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 .)١(هو معيقيب: وقيل
 . )٢(عبد اهللا بن أيب بكر: وقيل

 . )٣(»عليه السالم«إنه عيل : وقال اليعقويب
 .)٤(ما ذكره حييى بن آدم: ويؤيده

» عليه السالم«ًن أن النجرانيني جاؤوا عليا ما ذكروه م: ًويؤيده أيضا
 .)٥(بكتابه الذي كتبه هلم بيده، فراجع

                                     
جمموعة و ٢٩٧ص ٢ج ومدينة العلم ٧٦ص ١جومجهرة رسائل العرب = 

) خطية كوپرلو(سامع إمتاع األعن  و،عن مجع ممن قدمناه ١٧٩/٩٥صالوثائق 
 ـ ٦٥ ورقة ،١٩٩٢ )خطية باريس( والرشادسبل اهلدى : راجع و١٠٣٨ص

 .٣٩٣ ص١١ج )هـ١٤١٩ سنة دار احلديثط (و  ٧١٨ص ًلف وراجع أيضاأ
 .ذكر ذلك أبو عبيد، وابن زنجويه) ١(
 .ذكر ذلك أبو يوسف) ٢(
 .٨٢ ص٢تاريخ اليعقويب ج) ٣(
 و ١٥٣ و ١٠٧ ص٣جمكاتيب الرسول  و٧٨ ص١لبالذري جلفتوح البلدان ) ٤(

١٦٩. 
 ومكاتيب ٢٦٩ ص٥ان ج ومعجم البلد١٢٠ ص١٠جللبيهقي السنن الكربى ) ٥(

  ١٤جبن أيب شيبة ال املصنف:  عن املصادر التالية١٧٠ ص٣الرسول ج
) ط مؤسسة الرسالة(و  ٣٢٣ص ٤ج وكنز العامل ، عن سامل٥٥١ و ٥٥٠ص
=  ١٤ج والبيهقي و،وال أليب عبيدـ واألم،ةـي شيبـن أبـن ابـع ٦٠١ ص١٢ج
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  :ي هذامويما عندي شيء يف 
صىل اهللا عليه « أن النبي :ذكرت رواية ابن عباس واألزرق بن قيس

ما عندي : بل قال هلم. مل جيب نصارى نجران عىل سؤاهلم عن عيسى» وآله
 ذكر قد » رمحه اهللا«أن جعفر بن أيب طالب مع . )١(فيه يشء من يومي هذا

مللك احلبشة قبل ما يقرب من مخس عرشة سنة اآليات التي تتحدث عن 
 : برشية عيسى، وهي قوله تعاىل

َواذكر يف الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكان﴿ َ َ َ ْ َ َْ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ََ ْ َ ََ ِْ ِ ْ ِ ّ رشقيًاُ ِ ْ ْ فاختذت من،ًاَ ِ ْ َ َ َّ َ 
َدوهنم حجاب ُِ ِْ َأرسلنا إليها روحنا فتمثل هلا برشَ فًاِ َ َّ َ َْ َََ َ ُ ْ َ َْ َ ََ َ ِ ّ سويًاَ ُ قالت إين أعوذ ،ًاَِ ُ َ ِّ ِ ْ َ َ

ّبالرمحن منك إن كنت تقي َِّ َِ َ ُ ِ َ َ ْ َ قال إنام أنا رسول ربك ألهب لك غالم،ًاِ ُ َ َِّ َِ ََ َ َِّ ِ َ ُ َُ ََ َ ّ زكيًاِ ِ  ،ًاَ
ٌقالت أنى يكون يل غالم ومل يمسسني برش َ ِ َ ََ َِ ْ َ ْ َ ٌ َْ َ َ ُ ُ َُّ َ ً ومل أك بغياْ ّ ِ َ َُ َ ْ ِ قال كذلك قال ربك ،َ ِ ُِّ َ َ ََ ََ َ

ًهو عيل هني ولنجعله آية للناس ورمحة منا وكان أمرا ً ً َ َْ ِّ َ َ َِّ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َُّ َّ َْ ِ ِ ِ ٌ ّ مقضيَّ َِ ُ فحملته ،ًاْ َْ َ َ َ

                                     
 و ٢٧٦ص ١جيه  واألموال البن زنجو، عن عبد خري، عن البيهقي٢٤٧ص= 

 ،وكان الكتاب يف أديم أمحر:  قال٨٠ص واخلراج أليب يوسف ، عن سامل٤١٨
فتوح :  وراجع٤١ص ٤ج واملطالب العالية ١٤٣/٢٧٣صواألموال أليب عبيد 

 .٢٩٤ ص٢جالكامل يف التاريخ  و٧٩ ص١جالبلدان 
 ٣٧٨ ص١جلقرآن العظيم تفسري ا و٢٦٣ ص٣٥ وج٢٨٦ ص٢١جبحار األنوار ) ١(

 ٤٢ ص)دار الكتب العلميةط (و  ٥٣ص) دار إحياء العلومط ( النقول لبابو
 عن جممع ٤٧٣ و ٤٢٠ ص١٨جبحار األنوار و ١٨٦ ص٣تفسري اآللويس جو

 . وعن تفسري القمي، وعن إعالم الورى٢٣٤ و ٢٣٣ ص٣البيان ج
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َفانتبذت به مكان َ ِ ِ ْ ََ َ ّ قصيًاَ ِ َ فأجاءها املخاض إىل جذع النخلة قال،ًاَ َ َ َِ ْ َّ َِ ْ ِ َِ ُ َْ َ َ ُّت يا ليتني مت َ َ ِْ ِ ْ ََ
ْقبل هذا وكنت نسي َ ُ ُ َ َ َْ َ ّ منسيًاَ ِ فناداها من حتتها أال حتزين قد جعل ربك حتتك ،ًاَِ ِ ِ َِ ْ َ َْ ْ َْ َ َُّ َ َ َ ََ َ َ ِ َّ َ َ َ

ّرسي َ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطب،ًاَِ ُْ ْ َ ِْ ِ ِ َِ َ ََ ُ َُ ْ َّ ِِّ ْ ِ ِ ّ جنيًاِ ِ ِ فكيل وارشيب ،ًاَ َ ْ َ ِ ُ َ
ْوقري عين َِّ َ فإما ترين من البرش أحدًاََ َ َ ََّ ِ َ ْ ِ ِ َ ََّ ِ ْ فقويل إين نذرت للرمحن صومًاَ َ َِ ْ َّ ِْ ُ َ َ ِّ ِ ِ ُ ْ فلن ًاَ َ َ

ّأكلم اليوم إنسي َ َ َِ ِ ْ ْ ِّ َ ْ فأتت به قومها حتمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئ،ًاُ ُ َ ْ َ َ ََ َِ ِ ِْ ْ ْ َِ ََ َ ُ َ ُ َُ ْْ َ َ ّ فريًاِ ِ َ يا ،ًاَ
ْأخت هارون ما كان أبوك ام َ ُِ ُ ََ َُ ََ َ ّرأ سوء وما كانت أمك بغيْ ُّ َ َ َِ ِ ٍَ َ ُْ َْ َ ُفأشارت إليه قالوا  ،ًاَ َ َِ ْ َِ ْ َ ََ

ّكيف نكلم من كان يف املهد صبي َ ُ ِْ َ ِ ْ َ ِ َ َ َِّ َ ُ ّ قال إين عبد اهللاِ آتاين الكتاب وجعلني نبي،ًاَ َِ َ ِ َِ ْ ََ َ َ َ ْ ََ َ ُِ ِّ ِ  ،ًاَ
َوجعلني مبارك َُ َ َ َِ ِ أين ما كنت وأوصاين بالصالةًاَ َ َّ َ ْ َ َِ ِ َ َُ ُ َ ّ والزكاة ما دمت حيْ ْ ََ ُ َُ َِّ ّ وبر،ًاَ َ ً اَ

َّبوالديت ومل جيعلني جبار َ َ َ َِ ِْ ْ َ ْ َ ِ َ ّ شقيًاِ ِ َ والسالم عيل يوم ولدت ويوم أموت ويوم ،ًاَ َ ُ َ َ َ َ ُ َّْ َ ْ َ ُ ْ َ َُ َُّ ِ َّ َ َ
ّأبعث حي َ َ ُْ َ ذلك عيسى ابن مريم قول احلق الذي فيه يمرتون،ًاُ ُِّ َ ْ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ََْ َ ْ ُ ْ َ َ ما كان،َ َ َ هللاَِِّ أن َ

ْيتخذ من ولد سبحانه إذا قىض أمر ُ ََ َ َ ََ َِ ُ َ ْ ََ ٍ ِ ِ ُ فإنام يقول له كن فيكونًاَّ ُ ََّ ََ َُ ُ َ ُُ َ ِ﴾)١(. . 
ّقال إين عبد اهللاِ آتاين الكتاب وجعلني نبي﴿: وفيها قوله تعاىل َِ َ ِ َِ ْ ََ َ َ َ ْ ََ َ ُِ ِّ ِ . .﴾ًاَ

 .)٢(باإلضافة إىل ما ورد يف سورة آل عمران، وغريها
اآليات التي نزلت إنام هي من سورة آل عمران، وقد نزلت كام أن 

 . ثامنون آية منها دفعة واحدة

                                     
 .مريم من سورة ٣٥ ـ ١٦ات اآلي) ١(
 و ٢٣٣ ص٣بيان جوعن جممع ال ٢١٥ و٤١٣و ٤٢٠ ص١٨جبحار األنوار ) ٢(

الطبعة ( و ٥٥ ـ ٥٣ص) ٢ط ( وعن تفسري القمي، وعن إعالم الورى ٢٣٤
 .١٨٦ صاخلرائج واجلرائح وعن ١٣٣ ص١ج) األوىل
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َإن مثل عيسى عند اهللاِ كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال ﴿: وقوله تعاىل َ َ َ َ َ ََّ َ َ َ َ َِ ِ ِ ٍِ ُ َ َُ َ ِ َ َّ ِ
ْله كن ُُ ُ فيكونَ ُ َ  هي اآلية التسعة واخلمسون، فلامذا مل يقرأها عليهم )١(﴾َ

  !مبارشة؟
 !ىل أن تنزل عليه، فيقرؤها عليهم يف اليوم التايل كام تقدم؟إوملاذا يرص 

  !:والرأي يا أبا احلسن؟
صىل اهللا عليه «وقد أظهر ما جرى لوفد نجران من إعراض النبي 

، »عليه السالم«ًعنهم، ومل جيدوا عند أحد تفسريا لذلك إال عند عيل » وآله
، وما »صىل اهللا عليه وآله«به الرسول فإنه هو الذي كان يعرف ما يرضاه وحي

َّيكرهه، ويمقته، ألنه يعرف أحكام اهللا تعاىل، وما حرم سبحانه، وما أحل، 
وتلك داللة أخرى عىل اختصاصه برسول اهللا .. وما يرضيه، وما ال يرضيه

 .»صىل اهللا عليه وآله«
ج ال يريد أن خيدعوا الناس بزبار» صىل اهللا عليه وآله« أنه :وقد ظهر

ًالدنيا وهبارجها متاما كام فعل قارون حني خرج عىل قومه يف زينته، وكام 
فعل فرعون حني استخف قومه، فأطاعوه، فال بد أن يستخدموا أمثال هذه 
الوسائل اخلادعة، بل عليهم أن يرتكوا املجال للمنطق وللحجة، وال يشء 

 . غري ذلك
 يف  لقد أتوين،احلقوالذي بعثني ب: »صىل اهللا عليه وآله«ولذلك قال 

                                     
 .من سورة آل عمران ٥٩ة اآلي) ١(
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 . )١(املرة األوىل، وإن إبليس ملعهم
  :×ال يذكرون عليا ملاذا 

 .)٢(يف حديث املباهلة» عليه السالم«ً عليا مل تذكر بعض املصادر
حدثنا ابن محيد، :  أنه تابع الشعبي يف ذلك، فقد قال الطربي:والظاهر

 : حدثنا جرير، قال: قال

                                     
 ٢٢٢ ص٩جمستدرك سفينة البحار  و٣٣٧ ص٢١جبحار األنوار :  راجع)١(

السرية  و٦٩ ص١٤جإمتاع األسامع  و٣٧٨ ص١ج لقرآن العظيمتفسري او
 ١جإعالم الورى  و٢١٥ ص٣جغاية املرام  و١٠٣ ص٤جبن كثري الالنبوية 
 .٤١٧ ص٦جسبل اهلدى والرشاد  و٢٥٥ص

 لقرآن العظيمتفسري ا و٦٥ ص٥ج) دار إحياء الرتاث العريبط (البداية والنهاية ) ٢(
العجاب يف بيان  و١٠٣ ص٤بن كثري جالالسرية النبوية  و٣٧٨ ص١ج

 ١٨٦ ص٣جتفسري اآللويس  و٣٨ ص٢جالدر املنثور  و٦٨٥ ص٢جاألسباب 
 ٨٨ و ٧٥ ص٩ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٦٩ ص١٤جإمتاع األسامع و

 .٢٤ ص٣٣ وج١٧ و ١٦ ص٢٤وج
بحار األنوار عن الدالئل للبيهقي، و ٤١٩ ص٦جسبل اهلدى والرشاد :  وراجع
لطرباين ل املعجم الصغري و٢٣٤ ص٣جتفسري امليزان  و٢٦٣ و ٢٦٢ ص٣٥ج
عليه «ترمجة اإلمام احلسني  و٢٥ ص١٣جتاريخ مدينة دمشق  و١٩٩ ص١ج

 .١٣٥صبن عساكر ال »السالم
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ً يف حديث أهل نجران أن عليا كان  إن الناس يروون:فقلت للمغرية
 .معهم

 !؟ أما الشعبي فلم يذكره، فال أدري لسوء رأي بني أمية يف عيل:فقال
 ..)١(!؟أو مل يكن يف احلديث

 :ونقول
ًقال الرازي وغريه عن الرواية التي تذكر عليا واحلسنني وفاطمة 

تفسري إن هذه الرواية كاملتفق عىل صحتها بني أهل ال«: »عليهم السالم«
 .)٢(»ديثواحل

أن :  مل خيتلفوا فيه، ونقلة األثر،فنقل رواة السري«: وقال اجلصاص
عليهم « أخذ بيد احلسن واحلسني وعيل وفاطمة »صىل اهللا عليه وآله«النبي 

 .)٣(» ثم دعا النصارى الذين حاجوه إىل املباهلة،»السالم

                                     
وعن زاد  ٢١٠ ص٣ج) ط دار املعرفة(و  ٤٠٧ص) دار الفكرط (جامع البيان ) ١(

 . ٤٠ و٣٩ ص٣املعاد ج
 بحار:  وراجع٨٥ ص٨ج) الطبعة الثالثة( و ٨٠ ص٨التفسري الكبري للرازي ج) ٢(

لهمداين ل» عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  و٢٨٥ ص٢١جاألنوار 
هبامش (النيسابوري يف تفسريه  عن ٥٠٦ ص٢جمكاتيب الرسول  و٢٦٦ص

 .٤١٧ ص١جأعيان الشيعة  و٢١٣ص ٣ج )الطربي
) هـ١٤١٥ سنة دار الكتب العلميةط ( و ١٦ ص٢جللجصاص أحكام القرآن ) ٣(

 .٥٠٥ ص٢جاتيب الرسول  مك و٢٩٥ص) ط أخرى( و ١٨ ص٢ج
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 بن عباس تواترت األخبار يف التفاسري عن عبد اهللا«: وقال احلاكم
 ،أخذ يوم املباهلة بيد عيل» صىل اهللا عليه وآله«أن رسول اهللا : وغريه

 .)١(»..وحسن وحسني، وجعلوا فاطمة وراءهم الخ
 :وبعدما تقدم نقول

لعل السبب يف هذا التجني عىل احلقيقة هو أن هؤالء مل جيدوا أية 
ًام جدا، فرصة إلقحام أي من الرموز التي ينتمون إليها يف هذا احلدث اهل

.. »عليه السالم«ومل يمكنهم إنكار داللة هذا احلدث عىل عظيم فضل عيل 
صىل «حيث دلت اآلية عىل أنه أفضل من مجيع األنبياء باستثناء نبينا األعظم 

عن » عليه السالم« فلجأوا إىل السعي حلجب إسم عيل ،»اهللا عليه وآله
ًدوا خمرجا هلم من هذه  عىل أمل أن جي،التداول، توطئة حلجبه عن الذاكرة

 .الورطة
ّوكان الشعبي أحد رواد هذا التوجه، مع أنه يناقض نفسه يف مورد 

َأنفسناَو﴿: آخر، فريوي أن املقصود بقوله َ ُ ْ  وسيكون له )٣(هو عيل )٢(﴾َ

                                     
 .٥٠٥ ص٢جمكاتيب الرسول  و٥٠معرفة علوم احلديث ص) ١(
 . من سورة آل عمران٦١ اآلية )٢(
 ٢١ جاألنوار وبحار ٤٧بن طاووس صالالطرائف  و٨٥ ص٢دالئل الصدق ج) ٣(

 ٢جممع البيان ج و٨٧تفسري فرات الكويف ص و٢٦٢ ص٣٥ج و٣٤٩ص
هنج  و١٥٩ ص١التنزيل جشواهد  و٦٨أسباب نزول اآليات ص و٣١١ص

= بن الناقب  عن امل١٩١صبن البطريق الالعمدة  و٣٤٦بن جرب صالاإليامن 
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موقف بني يدي اهللا تعاىل، يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب 
 ..سليم

  :اومن الدس الرخيص أيض
لو «: »صىل اهللا عليه وآله«أن عمر قال للنبي : وقد ذكر بعضهم
 !؟العنتهم بيد من تأخذ

. ةآخذ بيد عيل وفاطمة واحلسن واحلسني، وعائشة، وحفص: قال
: دل عليه قوله تعاىلوهذا ـ أي زيادة عائشة وحفصة يف هذه الرواية ـ 

ْونساءنا ونساءكم﴿ َ َُ َ َِ َِ ََ﴾)٢(»)١(. 
ُتعالوا ندع ﴿: عن أبيه، يف هذه اآلية» ه السالمعلي«ق وعن الصاد ْ َْ ََ َ

َأبناء َ ْ َنا وأبناءَ َ ْ ََ ْكمَ فجاء بأيب بكر وولده، وبعمر وولده، وبعثامن «:  قال)٣(﴾ُ

                                     
 ٢٨٤صلهمداين ل» عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  و٢٦٣املغازيل ص= 
 ٣٧٩ ص١ج لقرآن العظيمتفسري ا:  وراجع١٢٩صخصائص الوحي املبني و
رشح إحقاق احلق  و٢٢٦ صبن مردويهالمناقب عيل بن أيب طالب و
 . ١٣٨ ص١٤ج )امللحقات(

  . من سورة آل عمران٦١اآلية ) ١(
والسرية النبوية  ٢٣٦ ص٣ج) ط دار املعرفة(و  ٢١٢ ص٣السرية احللبية ج) ٢(

 .٥٠٦ ص٢مكاتيب الرسول ج و١٤٥ و ١٤٤ ص٢لدحالن ج
  . من سورة آل عمران٦١اآلية ) ٣(
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 .)١(»وولده، وبعيل وولده
 :ونقول

قد استبعدت من املباهلة لصالح ولد أيب ًن فاطمة ايضا  أ:معنى هذا
فس اإلجتاه الذي سار فيه الشعبي، وتابعه ًهذا أيضا يأيت يف نو. بكر وعمر

ولكن الشعبي جلأ إىل طريقة .. ابن كثري، كام ذكرناه يف الفقرة السابقةفيه 
، وهؤالء هنا آثروا اعتامد طريقة »عليه السالم« وإغفال ذكر عيل ،التجاهل

 :ًالدس الرخيص الذي مل يكن موفقا كام سنرى، فالحظ األمور التالية
م هذا البعض أنه يستنبط إرشاك عائشة من اآلية  إن ظاهر كال ـ١

َفقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ﴿: الرشيفة، وهي قوله تعاىل َ ََ َ ََ ِْ َ ْ َ ْ ُ ْ َُ َ َ ْ ََ َ َ ْ ُ َ
ْونساءكم وأنفسنا وأنفسكم َ َ ْ َُ ْ ُْ َُ ََ َ ََ ُ َ  ولو قبلنا هبذا لكان ينبغي إرشاك أم ،)٢(﴾ِ

 .»ه وآلهصىل اهللا علي«سلمة وسواها من زوجاته 
ْونساءنا ونساءكم﴿: أن قوله تعاىل:  سيأيت ـ٢ َ َُ َ َِ َِ  ال يقصد به الزوجات، ،﴾ََ

بل املقصود به املرأة املسلمة املعصومة الكاملة التي تكون . وال مطلق املرأة
وال بد أن تكون عارفة بتفاصيل .. رشيكة يف الدعوى ويف املباهلة إلثباهتا

                                     
مكاتيب  و٣٢٢ ص٣سري املنار ج عن ابن عساكر، وتف٤٠ ص٢الدر املنثور ج) ١(

 ٢٤٤ ص٣تفسري امليزان ج و٣٧٩ ص٢كنز العامل ج و٥٠٧ ص٢الرسول ج
اإلمام عيل بن  و١٧٧ ص٣٩تاريخ مدينة دمشق ج و٣٤٨ ص١فتح القدير جو

  .٢٧٨صلهمداين ل» عليه السالم«أيب طالب 
 .آل عمران من سورة ٦١اآلية ) ٢(
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صىل «، وحتملها املسؤولية كاملة مع النبي الدعوة، وأحكامها وسائر شؤوهنا
ولوال هذه املعرفة التامة .. »عليهم السالم«وعيل واحلسنني » اهللا عليه وآله

ًلكان هذا اإلرشاك ظلام، ألنه جيعلهم يف مواجهة أمر له تبعات خطرية جدا ما  ً
 ..دام أن أحد طرفيها يستحق نزول العذاب

خالف  »عليه السالم«الصادق  إن احلديث املنسوب إىل اإلمام  ـ٣
 .املتواتر والثابت
 !! أن احلديث قد رتب األشخاص حسب ترتيب اخلالفة:ويالحظ

للخلفاء الذين السلبية » عليه السالم« إن نظرة اإلمام الصادق  ـ٤
اعتبارهم معتدين  و،عنها» عليه السالم«ًاستولوا عىل اخلالفة، وابعدوا عليا 

 ..، وهذه الرواية تناقض ذلكش فيهمما ال يمكن النقا وغاصبني
 وال هيتدى إليها أحد من حمبي ،قيت هذه الرواية خمفيةب كيف  ـ٥

رغم أن هذا احلدث قد عرف .. اخللفاء طيلة أكثر من قرن من الزمن
وكذلك احلال بالنسبة ..  وذاع صيته يف كل ناد، ويف مجيع البالد،واشتهر
 فإن ذلك لو ..وحفصة إىل املباهلةبيد عائشة » صىل اهللا عليه وآله«ألخذه 

 ..كان لطبلوا له وزمروا، ومألوا به الدنيا، وشغلوا به الناس
  !!:ليت بيين وبني النجرانيني حجاب

» صىل اهللا عليه وآله«أن النبي : وقد زعمت رواية ابن جزء الزبيدي
من .. متنى أن يكون بينه وبني أهل نجران حجاب، فال يراهم وال يرونه

 :غري أننا نقول.. »صىل اهللا عليه وآله«رهتم له شدة مما
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ال يضجر من » صىل اهللا عليه وآله«إننا نشك يف ذلك، فإن النبي 
 بل هو يرس به، ألنه يظهر احلجة، ويعرف الناس عىل ،البحث العلمي

ًولكن حني يصبح البحث جلاجا وعنادا، .. حماسن اإلسالم وحقانيته ً
وسعي خلداع الناس، عن طريق . ًوتكرارا للمكررات، ولف ودوران

 له، إال تلف الوقت واألذى، دإطالق شعارات طنانة وفارغة، وال حصا
فال بد من إيقافه، ولو بصد أولئك اجلاحدين واملعاندين، وجعل احلجاب 

 ..بني أهل احلق وبينهم
  :ما الذي يصدهم عن اهلدى

 عن لنصارى نجران أن الذي يصدهم» صىل اهللا عليه وآله«وقد بني 
فدل ذلك عىل أن للمآكل . أكلهم اخلنزير: وذكر منها. اإلسالم، أمور ثالثة

ِفلينظر ﴿: ًتأثريا يف الصدود عن احلق، ولذلك فإننا حني نقرأ قوله تعاىل ُ َ ْ َ
ِاإلنسان إىل طعامه ِ َ َ َ ِ ُ َ ِ فال بد أن ال نستثني هذا األمر من أجواء هذه . .)١(﴾ْ

أ آية التطهري، ال بد أن نفهم منها املعنى كام أننا حني نقر.. اآلية املباركة
 ..األوسع واألشمل

  :املنارصاحب كالم 
وقد حاول البعض التشكيك يف حديث املباهلة، بأنحاء أخرى، فنقل 

 : عن أستاذه الشيخ حممد عبده

                                     
 .عبس من سورة ٢٤اآلية ) ١(
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اختار للمباهلة » صىل اهللا عليه وآله«أن الروايات متفقة عىل أن النبي «
عىل فاطمة، وكلمة » نساءنا«ملون كلمة وحي. ًعليا وفاطمة وولدهيام

 . »عىل عيل فقط» أنفسنا«
ومصادر هذه الروايات الشيعة، ومقصدهم منها معروف، وقد اجتهدوا 

 .يف تروجيها ما استطاعوا، حتى راجت عىل كثري من أهل السنة
ال » نساءنا«ولكن واضعيها مل حيسنوا تطبيقها عىل اآلية، فإن كلمة 

ريد هبا بنته، ال سيام إذا كان له أزواج، وال يفهم هذا من يقوهلا العريب وي
 .لغتهم

 .وأبعد من ذلك أن يراد بأنفسنا عيل عليه الرضوان
إن اآلية نزلت فيهم، مل يكن معهم : ثم إن وفد نجران الذين قالوا

 .نساؤهم وأوالدهم
أن يدعو » صىل اهللا عليه وآله«وكل ما يفهم من اآلية أمر النبي 

ً واملجادلني يف عيسى من أهل الكتاب إىل اإلجتامع رجاال ونساء، املحاجني ً
 . ًوأطفاال، ويبتهلون إىل اهللا بأن يلعن هو الكاذب فيام يقول عن عيسى

كام يدل . وهذا الطلب يدل عىل قوة يقني صاحبه، وثقته بام يقول
امتناع من دعوا إىل ذلك من أهل الكتاب، سواء كانوا نصارى نجران أو 

م، عىل امرتائهم يف حجاجهم، ومماراهتم فيام يقولون، وزلزاهلم فيام غريه
وأنى ملن يؤمن باهللا أن يرىض بأن . يعتقدون، وكوهنم عىل غري بينة وال يقني

واملبطلني يف صعيد واحد، جيتمع مثل هذا اجلمع من الناس املحقني 
راءة عىل  وأي ج!؟متوجهني إىل اهللا تعاىل يف طلب لعنه، وإبعاده من رمحته
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 !؟اهللا، واستهزاء بقدرته وعظمته أقوى من هذا
واملؤمنني كانوا عىل يقني مما » صىل اهللا عليه وآله«أما كون النبي : قال

َمن بعد ما ﴿: فحسبنا يف بيانه قوله تعاىل» عليه السالم«يعتقدون يف عيسى  ِ ِْ َ ْ
ِجاءك من العلم ْ ِْ َِ  . يراد به إال اليقني فالعلم يف هذه املسائل اإلعتقادية ال)١(﴾ََ

ْندع أبناءنا وأبناءكم﴿: ويف قوله ُ َ ََ َ ْْ َ ْ َُ ََ  : وجهان)٢(﴾..َ
أن كل فريق يدعو اآلخر، فأنتم تدعون أبناءنا، ونحن ندعو : أحدمها

 .أبناءكم، وهكذا الباقي
أن كل فريق يدعو أهله، فنحن املسلمني ندعو أبناءنا ونساءنا : وثانيهام

 .وأنفسنا، وأنتم كذلك
ال إشكال يف وجه من وجهي التوزيع يف دعوة األنفس، وإنام و

 .)٣(اإلشكال فيه عىل قول الشيعة ومن شايعهم من القول بالتخصيص
 : ونقول

إننا نذكر هنا ما أوردناه يف كتابنا الصحيح من سرية النبي األعظم 
  : وهو كام ييل.)٤(»صىل اهللا عليه وآله«

حلديث هم الشيعة غري صحيح، فقد ما زعمه من أن مصادر هذا ا: ًأوال
                                     

  .من سورة آل عمران ٦١اآلية ) ١(
  . من سورة آل عمران٦١اآلية ) ٢(
  .٢٣٦ ص٣تفسري امليزان ج و٣٢٣ و ٣٢٢ ص٣املنار جتفسري ) ٣(
 . ١٧ ـ ١٢ ص٢٩ج »صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم ) ٤(



  ١٤٣                                                              ..مباهلة نصارى جنران  :  الفصل الثاين 
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روي هذا احلديث يف صحاح أهل السنة وجماميعهم احلديثية والتفسريية 
ومن غري املعقول أن يكون الشيعة قد دسوا هذه الروايات يف تلك . وبطرقهم
إذ إن ذلك يؤدي إىل سقوطها، ومنها صحيح مسلم والرتمذي، .. املجاميع

 ..سائر صحاح ومصادر أهل السنةوتفسري الطربي، والدر املنثور، و
بأن الدس يف كتب أهل  :، ألفسح املجال للقول ما زعمهلو صح :ًثانيا

أن تصبح : النتيجة هيو  وغريهم،الشيعةمن قبل السنة ميسور لكل أحد، 
وال جمال للوثوق ًروايات أهل السنة كلها مرسحا لتالعب مجيع الفئات، 

 ..وتسقط بذلك عن اإلعتبارهبا، 
إن كان املقصود بالشيعة خصوص الصحابة والتابعني الذين  :ًثالثا

 فاألمر يصبح أشد خطورة، إذ هو يؤدي إىل نسبة مجاعة ،رووا هذا احلديث
من أئمة أهل السنة، ورواة حديثهم، وفقهائهم، إىل التشيع والشيعة، مع أنه 

 ..ال يرتاب أحد يف تسننهم، بل فيهم من هو من األركان يف التسنن
وحيملون كلمة نساءنا عىل فاطمة، «: بالنسبة لقوله عن الشيعة: ًارابع

 : نقول» وكلمة أنفسنا عىل عيل فقط
 وفق ما يقتضيه طبعه العام، وإن كان إن التعبري بالنساء واألبناء جار

َإنام ﴿: ً متاما كام هو احلال يف قوله تعاىل،مصداقه ينحرص يف فرد واحد َّ ِ
ُوليكم اهللاُ ورسو َ ُ َُّ َُ ْله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم ِ ُ ُ ُ َُ َ َ َّ َ َ َ َُ َ ََّ ُ َُ ْ ََ ِ ِ َِّ َّ ُ

َراكعون ُ ِ عليه «إذ ال مصداق للمفهوم العام سوى عيل بن أيب طالب . )١(﴾َ

                                     
  . من سورة املائدة٥٥اآلية ) ١(
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 . يعرفها كل أحدوهو راكع، وهي قضية باخلاتم حني تصدق» السالم
َأطيعوا اهللاَ وأ﴿: وكذلك احلال يف قوله ََ ُ ِطيعوا الرسول وأويل األمر ِ ْ ُ َِّ ُ َ َُ ِ

ْمنكم ُ ْ  ..، التي ال يقصد هبا سوى األئمة اإلثني عرش)١(﴾ِ
 . أن اهللا ال يأمر بإطاعة أمثال فرعون ويزيد ونمرود:ومن املعلوم

 .آية التطهري التي قصد هبا خصوص اخلمسة أصحاب الكساء: ومنه
ُقل ال أسألك﴿:  تعاىلوكذلك احلال يف قوله ُ ْ َُ ْ َ ِم عليه أجرا إال املودة يف َ َ َّ َ ْ ََ َ ِ ً ََ ِ ْ ْ

َالقربى ْ ُ  والتسعة من ، مع أن املقصود هبا خصوص أصحاب الكساء)٢(﴾ْ
 . كام دلت عليه الروايات.»عليه السالم«ذرية اإلمام احلسني 

وال يقصد هبا من كان من الضالني، أو اجلبارين، كالذين قتلوا 
، والذين أحرقوا قرب »ليه السالمع«واضطهدوا أبناء عمهم من أبناء عيل 

  .»صىل اهللا عليه وآله«، وإن كانوا من قرابته »عليه السالم«األمام احلسني 
َيا أهيا النبي قل ألزواجك وبناتك﴿: قوله تعاىل: ومنه َِ َ ْ ََّ َ َِ َ ْ ُ ُّ َِ َ ُّ ونحن  ،)٣(﴾َ

عليها «غري الزهراء » صىل اهللا عليه وآله« أن إثبات بنات للنبي نعلم
: ، وكتاب»بنات النبي أم ربائبه«صعب املنال، فراجع كتابنا » مالسال

، وكتاب »البنات ربائب«: ، وكتاب»القول الصائب يف إثبات الربائب«
 . .»ربائب النبي شبهات وردود«

                                     
  .لنساء من سورة ا٥٩اآلية ) ١(
  . الشورى من سورة٢٣اآلية ) ٢(
  . من سورة األحزاب٥٩اآلية ) ٣(
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إن العريب ال يطلق كلمة نساءنا عىل بنت «: بالنسبة لقوله: ًاخامس
 :نقول» ا من لغتهمالرجل، ال سيام إذا كان له أزواج، وال يفهم هذ

إن الذين أوردوا هذه الروايات التي طبقت اآلية عىل عيل : ألف
 الذين عاشوا يف عرص ،، كانوا من العرب األقحاح»عليهام السالم«وفاطمة 

النبوة وبعده، وقد سجلها أئمة اللغة، وعلامء البالغة يف كتبهم وجماميعهم، 
 .. حتفظ عىل هذه الروايات أيسجلوا يومل

، فإنه ًأيضا، فهو وارد عىل قوله هو و صح إشكال هذا الرجلل: ب
ٌأن وفد نجران مل يكن معه نساء وال أوالد، فام معنى أن تقول اآلية: يزعم ٌ :
َندع أبناء﴿ َ ْْ َُ َنا وأبناءَ َ ْ ََ َكم ونساءَ َ ِْ َ َنا ونساءُ َ ِ َ ْكمَ فكيف يمكنه تطبيق . !؟﴾ُ

 .!؟اآلية
َإن املقصود هو أن يبلغهم أنه : ج ِ ْ يف قضية برشية عيسى يباهلهم ُ

شرتاك يف العلم واألهلية، إلبجميع األصناف البرشية التي هلا خصوصية ا
النساء واألطفال والرجال، حتى لو وهم هنا من  .يف الدعوى، ويف إثباهتاو

سوى فرد واحد من كل املشار إليها منهم مل يكن اجلامعون للرشائط 
 .صنف

أي . ً وأطفاالً، ورجاال،ً نساء:مكم رشفونا وسنخد:فهو كقول القائل
أن مجيع األصناف سوف تشارك يف خدمتهم، حتى لو شارك واحد أو اثنان 

 .من كل صنف
أن ظاهر اآلية هو أن املطلوب هو دعوة : زعم هذا القائل: ًاسادس

املحاجني واملجادلني يف عيسى من أهل الكتاب مجيع نسائهم ورجاهلم 
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 . أبناء ونساء ورجال املؤمنني، ثم يبتهلونوأبنائهم، وجيمع النبي مجيع
 :ونقول

. من طلب املحالن هو املراد من اآلية، ألنه وإن هذا ال يمكن أن يك
ً يثبت أن ثمة تعنتا، وطلبا ملا ال ق للنصارى أن يرفضوا هذا الطلب، ألنهوحي ً

 إذ لو مل يكونوا ..وهو يستبطن اإلعرتاف بصحة ما عليه النصارى. يكون
 .ملا جلأ إىل التعنت وطلب املحالعىل حق 

نساء وأبناء الوفد، ونساء وأبناء  :إن كان املقصود هو: قد يقال: ًسابعا
  .. وأبناءإنه مل يكن مع الوفد نساء:  فريد إشكال،النبي
 : عنهابجيو
وكان . ًن الناس كثريا ما كانوا يسافرون ومعهم نساؤهم وأبناؤهمبأ
طحب معه يف حروبه إحدى زوجاته، وكان يص» صىل اهللا عليه وآله«النبي 

، رغم املرشكون يأتون بنسائهم يف حروهبم، كام كان احلال يف بدر، وأحد
 .األخطار املحدقة

 وأرس ،تعرض ألذى وأ فيها مواجهة أخطار، تملالوفود فال حي أما
، فالداعي إىل استصحاب النساء واألطفال، ال  إال يف حدود ضئيلةوسبي

 ..أو رادعيواجهه أي مانع 
واملؤمنني كانوا » صىل اهللا عليه وآله«أن النبي : زعم هذا القائل: ًاثامن

  :ونقول. »عليه السالم«عىل يقني مما يعتقدون يف عيسى 
،  بذلك»صىل اهللا عليه وآله«ن اآلية تدل عىل يقني النبي ال شك يف أ

ين أخرجهم يف املباهلة عىل أن الذ» صىل اهللا عليه وآله«دل فعل النبي قد و
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 .عىل يقني من ذلكًأيضا معه كانوا 
ْفنجعل لعن﴿: ًودل عىل ذلك أيضا قوله تعاىل َ َْ ْ َ َ اهللاِ عىل الكاذبنيَتَ ِ ِ َ ْ َ َ﴾)١( .

ووعي تام . ًحيث إهنم مجيعا كانوا رشكاء يف الدعوى، وعىل يقني من صحتها
 .لتفاصيلها، ومعرفة بدقائقها وحقائقها

 فال يشء يثبت أهنم كانوا عىل يقني من وأما بالنسبة لسائر املؤمنني
وربام لو . ذلك، فلعل بعضهم كان خايل الذهن عن كثري من التفاصيل

 .عرضت عليه لتحري فيها
َوما ﴿: بل لقد رصح القرآن بأن الشكوك كانت تراود أكثرهم، فقال َ

َيؤمن أكثرهم باهللاِ إال وهم مرشكون ُْ ِْ ْ َُ ْ ْ ُ ُُ َ ُ َُ ِ ِ َ ِ﴾)٢(. 
 :ىل ما تقدم ونضيف إ:ًاتاسع
إن اآلية قد تعني أن يفوض إىل النصارى : ال معنى لقوله إنه :ألف

دعوة األبناء والنساء من املؤمنني، ويدعو املؤمنون أبناء ونساء النصارى يف 
النصارى عىل أبناء » صىل اهللا عليه وآله«املباهلة، إذ كيف يسلط النبي 

 عىل دعوة نسائهم ونساء املؤمنني، ثم يطلب من النصارى أن يسلطوه
يف حني أن املباهلة ال حتتاج إىل ذلك، بل يمكن أن يأيت كل فريق .. وأبنائهم

 !التي تأيت من قبل الفريق اآلخر؟اجلامعة هبم  لكي يباهل ،بمن أحب
لو صح ما ذكره، فقد كان املطلوب هو املشاركة يف دعوة الفريقني : ب

                                     
 . من سورة آل عمران٦١اآلية ) ١(
  . من سورة يوسف١٠٦اآلية ) ٢(
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يدعو املسلمون أبناءهم وأنفسهم ًملن ذكرهتم اآلية من الفريقني معا، أي أن 
 ً.ونساءهم، وأبناء وأنفس ونساء النصارى أيضا

 لو صح ذلك، لتخري كل فريق ما قد ال يتوقعه الفريق اآلخر، إذ قد :ج
ًيتخري من الزوجات زينب بنت جحش مثال، وليس عائشة، وال يتخري 

 .فاطمة
من األنفس وقد يتخري من األبناء احلسن فقط دون احلسني، وقد يتخري 

 .»صىل اهللا عليه وآله«نفس رسول اهللا 
 : نفسه نقول» صىل اهللا عليه وآله«بالنسبة لدعوة النبي : ًاعارش

إن املراد : إن الشيعة ال يقولون بأن اآلية تفرض ذلك، بل هم يقولون
َأنفسناَو﴿: بقوله َ ُ ْ صىل اهللا عليه « هو الرجال من أهل بيت الرسول )١(﴾َ
صىل اهللا عليه «ن حضورهم بمثابة حضور نفس النبي ، الذين يكو»وآله
 .)٢ً(، وهم إنام حيرضون بدعوة بعضهم بعضا»وآله

  :املباهلة بأعز الناس
أن آية املباهلة قد دلت عىل لزوم إحضار كل فريق أعز : زعم بعضهم

يشء عنده، وأحب اخللق إليه يف املباهلة، واألعز واألحب هو األبناء، 
 ).األهل واخلاصة(والنساء، واألنفس 

                                     
 . من سورة آل عمران٦١ اآلية )١(
  .٢٤٣ و ٢٤٢ ص٣تفسري امليزان ج: راجع) ٢(
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أن إرشاك أهل البيت يف : ثم تقدم بعض آخر خطوة أخرى فزعم
للتأثري النفيس عىل الطرف » صىل اهللا عليه وآله«املباهلة أسلوب اتبعه النبي 

 . َّ ليوحي هلم بثقته بام يدعيه،اآلخر
 :ونقول

 مستوى عن يؤدي إىل إبعاد قضية املباهلة  األخريهذاقوله  إن  ـ١
 .. هتدف إىل التأثر النفيس عىل الطرف اآلخر،لتصبح جمرد مناورةاجلدية، 
ً إن هذه املباهلة مل تكن إقرتاحا نبويا، بل ه ـ٢  تدبري إهلي، يكون دور يً
الصادر من اهللا فيه هو اإلبالغ واإلجراء لألمر » صىل اهللا عليه وآله«النبي 
 .تعاىل

أن هلم قيمة كربى  هلؤالء الصفوة، يدل عىل  إن اإلختيار اإلهلي ـ٣
صىل اهللا عليه « النبي ، فليست القضية جمرد حب شخص اهللا تعاىلدعن

 . بنتهالبنته أو لصهره، أو البن» وآله
اآلية و.. »عليه السالم«هو برشية عيسى  إن ما يراد إثباته باملباهلة  ـ٤

تدل عىل أن نفس املشاركني يف املباهلة هم الذين يدعون برشية عيسى، 
: ، وألجل ذلك قالهن مسؤولية الكذب والصدق يف دعواهم هذويتحملو

َفنجعل لعنة اهللاِ عىل الكاذبني﴿ ِ ِ َ ْ َ َ َ َْ ْ َ َْ َ َ﴾)١( .. 
 والعلم ،قد بلغا يف الفهم » السالمامعليه« أن احلسنني :وهذا معناه

ًوالفضل، ووضوح الرؤية واإلختيار حدا جيعلون أنفسهم أمام اهللا ضامنة 

                                     
 . من سورة آل عمران٦١اآلية ) ١(
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 ..مرعىل صدقهم يف هذا األ
 رشكاء يف الدعوى، ويف »عليهم السالم«، وفاطمة، واحلسنان ٌّفعيل

من أفضل املناقب التي خص اهللا هبا أهل  وهذا. الدعوة إىل املباهلة إلثباهتا
 . )١(بيت نبيه

وفيه دليل ال يشء أقوى منه عىل فضل «:  الزخمرشيوتقدم قول
 .»أصحاب الكساء

: عالن ـ وهو أحد أئمة املعتزلة ـقال ابن أيب «: وقال الطربيس وغريه
هذا يدل عىل أن احلسن واحلسني كانا مكلفني يف تلك احلال، ألن املباهلة ال 

 .جتوز إال مع البالغني
إن صغر السن ونقصاهنا عن حد البلوغ ال ينايف كامل : وقال أصحابنا

 . )٢(»ًالعقل، وإنام جعل بلوغ احللم حدا لتعلق األحكام الرشعية
جيوز أن خيرق اهللا العادات لألئمة، أنه  :عندنان الثابت معىل أن 

وخيصهم بام ال يشاركهم فيه غريهم، فلو صح أن كامل العقل غري معتاد يف 
إبانة هلم عمن .. ًمل يمنع ذلك من كوهنم أكمل البرش عقالتلك السن، 

 .سواهم، وداللة عىل مكاهنم من اهللا تعاىل، واختصاصهم
ابناي هذان «: »صىل اهللا عليه وآله«ل النبي يؤيده من األخبار قوو

                                     
اإلمام عيل بن  و٨٤ ص٢ج ودالئل الصدق ٢٢٤ ص٣تفيرس امليزان ج: راجع) ١(

 .٢٧٠صلهمداين ل» عليه السالم«أيب طالب 
 .أنه قد لوحظ يف ذلك عامة الناس وغالبهم: ومن الواضح) ٢(
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 .)١(»إمامان، قاما، أو قعدا
ونكتفي هنا هبذا املقدار، وبقية الكالم حول حديث املباهلة أوردناه يف 

أواخر اجلزء » صىل اهللا عليه وآله«األعظم الصحيح من سرية النبي : كتابنا
 ذكرنا هنا ، وإنامالتاسع والعرشينن، وأوائل اجلزء يالثامن والعرش

 .»عليه السالم«خصوص ما يرتبط بأمري املؤمنني 
 
 
 
 
 
 

                                     
 ٢٩٩لحلبي صلغنية النزوع و ٣١١و  ٤٥٣ و ٤٥٢ ص٢جممع البيان ج) ١(

 ٤٠٤لقمي صلجامع اخلالف والوفاق  و١٥٧ ص٣بن إدريس جالالرسائر و
 ٣٠٣لرشيف املرتىض صلول املختارة الفصو ٣٠ ص٢لمفيد جلاإلرشاد و
 ٤٨لمفيد صلالنكت يف مقدمات األصول و ٣٥لمفيد صلاملسائل اجلارودية و
 ٣٠٧ ص١٦ جاألنواروبحار  ٣٦٨و  ١٤١ ص٣ جآل أيب طالب مناقبو
 وكالم ابن .٤٠٧ ص١إعالم الورى جو ٧٠ ص٣لطربيس جلجوامع اجلامع و

 للمجليس األنواربحار يف ، و٤٨٥ ص٢ًأيب عالن موجود يف التبيان أيضا ج
 .، وهو مل يبلغ احللم»عليه السالم«بحث حول إيامن عيل 
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  : ثالث اللفصلا
 

  .. يف اليمن×علي 
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  :خالد وعلي يف اليمن
خالد » صىل اهللا عليه وآله«بعث رسول اهللا : عن الرباء بن عازب قال

 . سالميمن يدعوهم إىل اإلبن الوليد إىل أهل ال
 فأقمنا ستة أشهر ، فكنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد:قال الرباء
 . فلم جييبوا،سالمندعوهم إىل اإل

 ، بعث عيل بن أيب طالب مكان خالد»صىل اهللا عليه وآله«ثم إن النبي 
 :  وقال،ًوأمره أن يقفل خالدا

 ومن شاء ،بن يعقب معك فليعقأ من شاء منهم :مر أصحاب خالد«
 .»فليقبل

 فلام دنونا من القوم خرجوا ، عقب مع عيلنفكنت فيم: قال الرباء
 ثم تقدم بني أيدينا وقرأ عليهم ،ً واحداً ثم صفنا صفا، فصىل بنا عيل،إلينا

 ً. فأسلمت مهدان مجيعا،»صىل اهللا عليه وآله«كتاب رسول اهللا 
 .سالمهمإ ب»صىل اهللا عليه وآله«فكتب عيل إىل رسول اهللا 

 ثم رفع ،ً الكتاب خر ساجدا»صىل اهللا عليه وآله«فلام قرأ رسول اهللا 
 . مرتني،»السالم عىل مهدان«: رأسه وقال

 ،عم احلي مهدانِن: ًقال أيضا» صىل اهللا عليه وآله«زاد يف نص آخر أنه 
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 . )١(فيهم أبدال، وفيهم أوتاد! وأصربها عىل اجلهد ! ما أرسعها إىل النرص

                                     
 عن البيهقي يف السنن بإسناد صحيح، ٤٢٧ و ٢٣٥ ص٦سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

أخرجه البيهقي يف : ًوالدالئل، واملعرفة، وعن البخاري خمترصا، وقال يف اهلامش
 ٦٦٣ ص٧ والبخاري ج٣٦٩ ص٥ ويف الدالئل ج٣٦٩ و ٣٦٦ ص٢السنن ج

 .٣٤ ص٤وج ١٧٧ و ١٧٦ ص٥املواهب اللدنية للزرقاين ج: وراجع). ٤٣٤٩(
 ٣جالسرية احللبية : ً إىل املصادر التالية أيضا٣٨٧ ص٣وأشار يف مكاتيب الرسول ج

يف  والكامل ٣١ص ٣ج )امش احللبيةهب(دحالن السرية النبوية ل و٢٥٩ص
 و ١٣١ص ٣جلطربي األمم وامللوك لتاريخ  و٣٠٠ص ٢جالبن األثري التاريخ 
 ٥٣ ص٨ وعن فتح الباري ج٣٨٤ ص١وأنساب األرشاف للبالذري ج ١٣٢

يف ط  ( و٨٣٣ص ٢ج العرب وديوان املبتدأ واخلرب و٢١٩صوينابيع املودة 
عالم إ عن ٣٦٣ و ٣٦٠ص ٢١ج بحار األنوار و٥٥ص ٢ ق٢ج) أخرى
رشاد  واإل١٢٩ص ٢ج آل أيب طالب ومناقب ٧١ص ٣٨ج وغريه، و،الورى

 ٣٦ص ٣ج وزاد املعاد ١٠٥ص ٥ج والبداية والنهاية ٢٨ص» رمحه اهللا«للمفيد 
 ١ ج عن إمتاع األسامع للمقريزي١٣٢/٨٠صالوثائق السياسية جمموعة و

 ٢٥١ص والعدد القوية ٩٥ص ١جوحياة الصحابة ، ٥١٠ و ٥٠٩ و ٥٠٤ص
 ٢جريخ اخلميس ا وت١٠٩ص وذخائر العقبى ٢٣٨صاف رشوالتنبيه واإل

 اجلامع : عن٦٢٠ص ٢١ج و٦٤ص ١٨ج وملحقات إحقاق احلق ١٤٥ص
 والسرية النبوية البن كثري ٤٣ص ونثر الدر املكنون ٧٣١ صبني الصحيحني

 .٤٢٩ص ٢ج   والتدوين للقزويني، من طرق كثرية٢٠١ص ٤ج
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ت افغنمت أواق ذو«:  عن سفره ذاكقالأنه  عن الرباء خاري البوعند
 .)١(»عدد

  : يف اليمن×علي 
صىل «بعث رسول اهللا :  واللفظ لألول،قال حممد بن عمر، وابن سعد

 ،ن يعسكر بقناةأ وأمره ،رمضانشهر  إىل اليمن يف ً عليا»اهللا عليه وآله
 » اهللا عليه وآلهصىل«فعقد له رسول اهللا .  أصحابهّفعسكر هبا حتى تتام

 ثم دفعها ، فجعلها يف رأس الرمح، وأخذ عاممته فلفها مثنية مربعة،ًلواء
 من ً وشربا، بني يديهً وجعل له ذراعا، وعممه بيده عاممة ثالثة أكوار.إليه

 .»امض وال تلتفت«:  وقال له،ورائه
 !؟ ما أصنع،يا رسول اهللا: »عليه السالم «فقال عيل

 وادعهم إىل أن ،تهم فال تقاتلهم حتى يقاتلوكإذا نزلت بساح«: قال
 ، فمرهم بالصالة، نعم:ن قالواإ حممد رسول اهللا، ف، ال إله إال اهللا:يقولوا

َ أل، واهللا.ن أجابوا فال تبغ منهم غري ذلكإ ف، فمرهم بالزكاة،ن أجابواإف ن َ
 .» خري لك مما طلعت عليه الشمس أو غربتً واحداًهيدي اهللا بك رجال

 فكانت خيلهم أول خيل ،يف ثالثامئة فارس» عليه السالم«عيل فخرج 
فلام انتهى إىل أدنى الناحية التي يريد من مذحج فرق . دخلت تلك البالد

 .  وغري ذلك،ً وشاءً ونعامً، وأطفاالً نساء، فأتوا بنهب وغنائم وسبايا،أصحابه
                                     

 ١٨عمدة القاري ج:  وراجع١١٠ ص٥ج) ط دار الفكر(صحيح البخاري ) ١(
 .٢٣٥ ص٦جسبل اهلدى والرشاد  و٦ص
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 ،عىل الغنائم بريدة بن احلصيب األسلمي» عليه السالم«فجعل عيل 
ثم لقي مجعهم، فدعاهم إىل . ًفجمع إليه ما أصابوا قبل أن يلقى هلم مجعا

 . ورموا أصحابه بالنبل واحلجارة، فأبوا،سالماإل
 ودفع اللواء إىل ،ال القتال صف أصحابهإهنم ال يريدون أفلام رأى 

 فتقدم به، فربز رجل من مذحج يدعو إىل الرباز، ،مسعود بن سنان السلمي
 . وأخذ سلبه، فقتله األسود،سود بن خزاعيفربز إليه األ
 فقتل منهم عرشين ،وأصحابه» عليه السالم«ل عليهم عيل ثم مح

َّ،ً وتركوا لواءهم قائام، فتفرقوا واهنزموا،ًرجال » عليه السالم« عيل  وكف
 . فأرسعوا وأجابوا،سالمعن طلبهم، ثم دعاهم إىل اإل
نحن عىل من : م وقالواسال فبايعوه عىل اإل،وتقدم نفر من رؤسائهم

 . فخذ منها حق اهللا تعاىل، وهذه صدقاتنا.وراءنا من قومنا
 ،ما أصاب من تلك الغنائم، فجزأها مخسة أجزاء» عليه السالم«ومجع عيل 

 وقسم ، ثم أقرع عليها، فخرج أول السهامن سهم اخلمس،فكتب يف سهم منها هللا
 .ً من الناس شيئاً ينفل أحداومل.  عىل أصحابه بقية املغنم»عليه السالم«عيل 

ثم  اخلمس، وكان من كان قبله يعطون خيلهم اخلاص دون غريهم من
 فطلبوا ذلك ،ه عليهمُّ بذلك فال يرد»صىل اهللا عليه وآله«خيربون رسول اهللا 

صىل اهللا «اخلمس أمحله إىل رسول اهللا :  وقال،فأبى، »عليه السالم«من عيل 
 .)١( يرى فيه رأيه»عليه وآله

                                     
= ات ـ والطبق٢٠٦ ص٣ة جـ والسرية احللبي٢٣٨ ص٦سبل اهلدى والرشاد ج) ١(
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 وكتب إىل رسول اهللا ، ويعلمهم الرشائع،وأقام فيهم يقرئهم القرآن
 .  مع عبد اهللا بن عمرو بن عوف املزين خيربه اخلربً كتابا»صىل اهللا عليه وآله«

صىل اهللا عليه « فأمر رسول اهللا ،»صىل اهللا عليه وآله« رسول اهللا ىفأت
عليه « عوف إىل عيل  أن يوافيه املوسم، فانرصف عبد اهللا بن عمرو بن»وآله

 . ًراجعا» عليه السالم« فانرصف عيل ،بذلك» السالم
 ، خيربه اخلرب»صىل اهللا عليه وآله«فلام كان بالفتق تعجل إىل رسول اهللا 

صىل اهللا عليه «ف عىل أصحابه واخلمس أبا رافع، فواىف رسول اهللا َّوخل
 . بمكة قد قدمها للحج»وآله

 ونعم وشاء مما ، أمحال معكومة،ليمنن يف اخلمس ثياب من ثياب اوكا
أبا » عليه السالم«فسأل أصحاب عيل . غنموا، ونعم من صدقة أمواهلم

 . فكساهم منها ثوبني ثوبني، حيرمون فيهاًن يكسوهم ثياباأرافع 
اهم ليقدم َّليتلق» عليه السالم«فلام كانوا بالسدرة داخلني خرج عيل 

 !؟ما هذا: يب رافع فقال أل،هبم، فرأى عىل أصحابه الثياب
 ،ن هذا ليسهل عليكأ وظننت ،ت من شكايتهمْقِ ففر،كلموين«: فقال
 .» قبلك يفعل هذا هبمْنَوقد كان م
 وقد أمرتك أن !؟ ثم أعطيتهم،قد رأيت امتناعي من ذلك«: فقال

                                     
 ١٧٧ ص٥ ورشح املواهب اللدنية ج١٢٢ ص١ ق٢جالبن سعد الكربى = 

رشح إحقاق احلق  و٩٧ و ٩٦ ص٢إمتاع األسامع ج:  وراجع،عن ابن سعد
 .٦٢٧ ص٢١ج) امللحقات(
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 .!؟» فتعطيهم،فتَّخل حتتفظ بام
 .احللل منهم» عليه السالم«فنزع عيل 

ً  شكوه، فدعا عليا»صىل اهللا عليه وآله« فلام قدموا عىل رسول اهللا
 !؟»ما ألصحابك يشكونك«: ، فقال»عليه السالم«

 وحبست اخلمس حتى ،ما أشكيتهم، قسمت عليهم ما غنموا: قال
 . فرتى فيه رأيك،يقدم عليك

 .)١(»صىل اهللا عليه وآله«فسكت رسول اهللا 

 :ونقول
عندها، وهي ًإن هذا النص قد تضمن أمورا عديدة حيسن الوقوف 

 :التالية
  :مِض وال تلتفتا

» عليه السالم«ًحني أرسل عليا » صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :تقدم
 وهذه هي نفس الكلمة التي قاهلا ..إذهب وال تلتفت: إىل اليمن قال له

يف خيرب حني أرسله لقتل مرحب فقتله، وقلع باب له » صىل اهللا عليه وآله«
 .قال له هذه الكلمة يف غري هذين املوردين احلصن، وال ندري إن قد

 : هوولعل سبب ذلك

                                     
رشح  و٩٧ ص٢ع األسامع جإمتا:  وراجع٢٣٩ ص٦سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

 .٦٢٨ ص٢١ج) امللحقات(إحقاق احلق 
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شرتاك خيرب واليمن يف أن ظهور اإلسالم فيهام فيه إسقاط هليمنة  ا ـ١
 . اليهود عىل املنطقتني، وكرس لشوكتهم، وإذالل هلم

، »عليه السالم«متهد إلظهار مدى طاعة عيل احلادثة  هذه  إن ـ٢
يوازنوا بينه وبني غريه ممن أن  وعىل الناسنبوية، وإلتزامه بحرفية األوامر ال

رون عليها، أوليسوا قد صدورهم ألمور ال يونعرضيحياولون مناوأته، و
 . الدنيويةًأهال هلا، مع أهنم يترصفون من خالل أهوائهم وطموحاهتم 

ً هذا التوجيه النبوي الكريم يعطي درسا يف أنه جيب الكف عن  إن ـ٣
 وال سيام إذا ، امتثال األوامر الصادرة عن القيادةالتوسع اإلجتهادي يف

 ..كانت قيادة معصومة، مسددة بالوحي اإلهلي
املنصوب من هو يشري إىل أن من يكلفه النبي، واإلمام والقائد   ـ٤

،  الصادر إليهمرألأن يكون كل مهه تنفيذ ا، فعليه بمهمة جهاديةأحدمها 
هذه ما يمكن أن يرصفه عن مهمته وإنجاز املهمة، وأن يقطع تعلقاته بكل 

 ..مهام كان
  :ال تقاتلهم حىت يقاتلوك

ولكنه أراد .. يعرف ما كان جيب عليه فعله» عليه السالم«وكان عيل 
حيتم عىل الناس أن ال » صىل اهللا عليه وآله«أن يسمع الناس كيف أن النبي 

 اهللا، ألن املهمة منحرصة يف الدعوة إىل.. حتى يقاتلوهمًأحدا يقاتلوا 
 .وإصالح أمر الناس، وسلوك طريق الرشاد والسداد

ملا وصل إىل » عليه السالم«ذكرته بعض الروايات املتقدمة، من أنه فام 
 فرق أصحابه، فأتوه بنهب وسبايا، قبل أن يلقى مذحجأدنى ما يريد من 
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 ألن. فأبوا، ال يتناىف مع ما ذكرناه  إىل اإلسالم فلام لقيهم دعاهم،ًهلم مجعا
ولكنه ولعله بمبادرة منهم، األصحاب هم الذين أتوا بالنهب والسبايا، 

مل يترصف بام جاؤوا به، بل مجعه يف مكان، ووكل به من » عليه السالم«
حيفظه حتى يدعو أهل احلي، فإن قبلوا الدعوة رد املال والسبي إليهم، وإن 

فيكون ما .. فيجري عليهم أحكام أهل احلرب..  من املحاربنيواأبوا كان
بأن ال له » صىل اهللا عليه وآله«ًمنسجام مع وصية النبي » عليه السالم«فعله 

فهو مل يقاتلهم، وال دليل عىل أنه ريض من أصحابه  !؟يقاتلهم حتى يقاتلوه
 ولعل الرواية خمترصة، أو أن ما .ما فعلوه، بل ظاهر فعله أنه مل يرض به

 .»عليه السالم«نسب لعيل فعله خالد 
 بل ألجل ، ألجل أن مهمتهم كانت قتالية يكنة أفراد الرسية ملوكثر

صيانة حرية الدعاة، وحفظهم من أي سوء قد يتعرضون له من أهل 
 ..العدوان أو الطغيان

  :التدرج يف الدعوة
أراد أن تكون الدعوة تدرجيية وعىل » صىل اهللا عليه وآله« أنه :ويالحظ

 : ومنع من طلب الزائد عليها،ةأن املطلوب انحرص بأمور ثالثو.. مراحل
فإذا فعلوا مل جيز التعرض هلم بيشء، بل هو ..  أن يشهدوا الشهادتني:أوهلا

 .قد منع من التدقيق يف أي يشء آخر، وبعد أن يتحقق ذلك، ينتقل إىل الطلب
 .انتقل إىل الطلب ،فإن فعلوا ذلك.. واُّأن يصلوهو  :الثاين

 .أن يزكواوهو  :الثالث
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 .. وال تبغ منهم غري ذلك:»ىل اهللا عليه وآلهص«ثم قال 
 أن عىل من يشارك يف تلك الرسايا أن يعرف حده فيقف :ومعنى ذلك

عنده، فال يسعى لإلبتزاز، أو للحصول عىل الغنائم بإسم الدين، أو باسم 
 ..الدعوة

أن :  منهم الدخول يف هذا الدين أن ال يتومهوابالذين يطلعىل كام أن 
 .في وراءها الطمع بأمواهلم، أو بنسائهم، أو باهليمنة عليهمهذه الدعوة خت
  !:نفع هذه املطالب؟ملن يعود 

طلب منهم، فسيجدون أن الشهادتني من أعامل يوإذا فكروا فيام 
 ..  التي ليس فيها مكسب مادي أو معنوي لغري من يشهدمها،القلب

 .وأن الصالة هي صلة بني اإلنسان وربه
 عىل الفقراء واملساكني الذين هم منهم، ويعيشون وأن الزكاة نفع يعود

صىل اهللا «وال جيوز للنبي .. معهم، وال يتحرج أحد يف برهم، وسد حاجاهتم
 .وال ألحد من أهل بيته أن يستفيد منها بيشء، ولو بمقدار حبة» عليه وآله

  :دالالت إرجاع خالد
 : ًدا إليه نقولًعليا بأن يقفل خال» صىل اهللا عليه وآله«وحول أمر النبي 

 ،حول خالد، وحول طبيعة أدائهكبرية إن هذا يضع عالمة استفهام 
مل » صىل اهللا عليه وآله «أن النبي هالشبهة حولهذه  ويؤكد ،وسالمة ترصفاته

 . بالرجوع أو بامليضهًيلزم أحدا ممن كان مع
 ، هو اإلشارة إىل أهنم ال مسؤولية هلم عام جرىذلكفهل اهلدف من 
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 ..سؤولية منحرصة بشخص خالدوأن امل
ًأو أن اهلدف هو حتقيق فرز طبيعي وطوعي ملن كان منسجام مع 
مسلكية خالد، عمن مل يكن كذلك، بل كان ال يوافقه الرأي، وال يرىض 

 .»عليه السالم« ويكون هذا الفريق األخري هو الذي يلتحق بعيل ،مسلكيته
لل الذي ظهر من غري أن النصوص املتوفرة ال حتدد لنا طبيعة اخل

يف ونحن ال نستغرب شحة النصوص .. من أيده فيهمل ترش إىل خالد، و
صىل اهللا «بمجرد وفاة رسول اهللا  كان رجل ما دام أن األمر يرتبط بذلك،

الذي اشهرته يف وجه معارضيها ممن رفض البيعة  سيف السلطة»عليه وآله
 ..أليب بكر

ًالذي مل يزل حماربا » ه السالمعلي«ًيرتبط أيضا بعيل كام أن هذا األمر 
.. ر والتحامليعىل كل صعيد، ومتارس ضده خمتلف أساليب القهر، والتزو

 ..وإىل يومنا هذا
  :، ال من خالد×يقبلون من علي 

 إن اإلسالم الذي دعا إليه خالد أهل اليمن هو اإلسالم :وقد يقال
خالد، وقبلوا دعوة ، فلامذا مل يقبلوا دعوة »عليه السالم«الذي دعا إليه عيل 

ذهب » عليه السالم«وعيل .. ًمع أن خالدا بقي ستة أشهر يدعوهم.. !؟عيل
صىل اهللا عليه « وصىل بأصحابه، ثم قرأ عليهم كتاب رسول اهللا ،إليهم
 ! فأسلمت مهدان كلها يف ساعة واحدة،»وآله

 دعوة الدعاة إىل اإلسالم، الناس الذين ال يقبلون بأن :وأجاب البعض
سالة هؤالء  التجريدات العسكرية، وبذلك حتمل القوة احلربية رونهيواج
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ذهب خالد إىل اليمن سنة عرش، ومل تثمر جهوده الدعاة السلمية، وحني 
طيلة ستة أشهر، عززت قوة خالد بجيش يقوده عيل، فأسلمت مهدان يف 

 .)١(يوم واحد
 : ونقول
 . كالم باطل من عدة جهاتهذا

غزوة  إىل اليمن يف سنة ثامن، بعد الفراغ من  أرسلًا إن خالدً:فأوال
، حني كان ال »صىل اهللا عليه وآله« أرسله وقد . والطائف، وحنني،الفتح

 ..يزال باجلعرانة
، ر لكي يقفلهذهب إىل خالد بعد ستة أشه »عليه السالم«ً إن عليا :ًثانيا

 وبعد أنال ليعينه،  ،»صىل اهللا عليه وآله«فأقفله ومن معه إىل رسول اهللا 
 ،»صىل اهللا عليه وآله«صىل بأصحابه، وقرأ كتاب رسول اهللا وذهب إليهم، 

 ..أسلمت مهدان يف يوم واحد
 إن قبائل اليمن ال تنحرص هبمدان، فكانت مهدان هي البادئة :ًثالثا

ًدفعة واحدة خوفا مل يسلموا أهل اليمن أي أن  غريها، اباإلسالم ثم تبعه
 .لقائل كام زعمه ذلك ا،من السيف
 إن هذا الرجل يريد أن يدعى أن هؤالء أسلموا حتت وطأة :ًرابعا

وأن اإلسالم كان يفرض عىل الناس بقوة .. التهديد واجلرب والقهر

                                     
 .٢٤٠ و ٢٢٧ص) تأليف عون رشيف قاسم(نشأة الدولة اإلسالمية ) ١(
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ِال إكراه يف الدين﴿: ًوهو كالم باطل جزما، فقد قال تعاىل.. السيف ِّ ِ َ َ ْ ِ َ﴾)١( . 
ُأفأنت تكره الناس حتى يكونوا﴿: وقال ُ ْ َْ َّ َّ ُ ََ َ ُ ِ َ َ َ مؤمننيَ ِ ِ ْ ُ﴾)٢(. 
ْفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴿: وقال َ َ ُ َُ َ َ َ َ َْ ْ َْ َْ َ ْ ِْ ْ﴾)٣(. 

ً أو استباقا خلطر يكون املرشكون قد ،ًكان دفاعيايف اإلسالم والقتال 
أعدوا واستعدوا له بالفعل، ويريدون اإلنقضاض عىل املسلمني عىل حني 

 ..ًاً، ومل يكن يف أي وقت هجوميا إبتدائيغفلة منهم
 :واجلواب األقرب واألصوب هو التايل

، وقد أسلم )٤( إن الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت يف القلبً:أوال
يف سنة ثامن، أي قبل أشهر يسرية من إرساله إىل اليمن، بعد أو استسلم خالد 

أن بقي حيارب اهللا ورسوله أكثر من عرشين سنة، رغم ما يراه من معجزات 
ه من حماسن اإلسالم، التي كان جيسدها سلوك النبي وكرامات، وما يشاهد

 ..والويص صىل اهللا عليهام وعىل آهلام، واألخيار من الصحابة

                                     
 . من سورة البقرة٢٥٦اآلية ) ١(
 .يونس من سورة ٩٩اآلية ) ٢(
 . من سورة الكهف٢٩اآلية ) ٣(
يان العلم جامع ب: راجعو ٢٨٧ ص٢٠جللمعتزيل  البالغةرشح هنج : راجع) ٤(

إثنا  و٦٦١ ص١لشهيد الثاين جلرشح اللمعة  و٨ ص٢بن عبد الرب جالوفضله 
لشيخ لاحلديقة اهلاللية  و٢٨ و ٢٠ و ٣ و ١ ص٨جلمحقق الداماد لعرش رسالة 

 .١٣صالبهائي 
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ومل يدخل يف اإلسالم إال بعد أن أيقن بسطوع نجمه، وظهوره عىل 
ول نجم الرشك، وصريورته إىل البوار والتاليش والسقوط فوأ.. الدين كله

 ..يف محأة الذل واخلزي والعار
قبل وبعد سفره إىل فكان خالد ـ كام أظهرته سرية حياته وممارساته 

ـ ال يزال يعيش مفاهيم اجلاهلية، وعصبياهتا، وانحرافاهتا، وهتيمن اليمن 
 ..ه وشهواته وغرائزهؤعليه أهوا

فهو الرجل اإلهلي اخلالص، الذي وهب كل » عليه السالم«أما عيل 
 .هو األغىل واألسمى واألعىله كان عندورضاه .. حياته ووجوده هللا تعاىل

 يف رج من قلبه كي تدخلفإذا دعا خالد إىل اإلسالم، فإن دعوته لن خت
قلوب اآلخرين، ولن تكون أكثر من حركات جيرهيا، أو كلامت يؤدهيا، 

 ..تنوء بثقل الشكليات وال تتجاوز الرتاقي أو اللهوات
ولئك الناس، أي أنه مل ً لعل خالدا مل يستوف رشائط الدعوة، مع أً:ثانيا

 ..يدع إىل سبيل اهللا باحلكمة، واملوعظة احلسنة، وال جادهلم بالتي هي أحسن
أو أن الناس مل يروا حماسن اإلسالم يف ترصفاته، وال يف أقواله وكلامته، 

 ..فهو يرتك ما يأمرهم به، ويرتكب ما ينهاهم عنه
أو يتجاوز عىل  ،ولعله أساء إليهم، أو حاول أن يبتزهم يف أمواهلم

 أي ،أو أن يفرض عليهم اإلسالم، واخلضوع ألوامره ونواهيه.. أعراضهم
 .. العمليةأنه قدم هلم دعوة لسانية مقرونة بكثري من الصوارف واملنفرات

صىل اهللا «وربام يدلنا عىل ذلك، ما ورد يف النصوص املتقدمة من أنه 
ًلدا إليه، أما من كان مع بأن يقفل خا» عليه السالم«ًأمر عليا » عليه وآله
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 ..خالد فهم باخليار بني القفول والبقاء
فإنه بمجرد وصوله إىل أولئك القوم أفهمهم » عليه السالم«أما عيل 

بطريقة عفوية، وعملية أنه ملتزم بفروض الطاعة والعبودية هللا تعاىل من 
ًخالل إلتزامه باإلسالم، الذي جيعل من املتفرقني عشائريا، ومناطقيا ً ،

ًنموذجا فذا ًوطبقاتيا، أو غري ذلك  يف جمتمعاهتم ـ سواء من الناحية ً
اإلقتصادية، أو العرقية، أو الثقافية، أو غري ذلك من خصوصيات جعلها 
اهللا تعاىل من أسباب التكامل، والتعاون بني البرش، فجعلت منها األهواء 

 .ًأسبابا للتفرق والتشتت والتمزق
لدين سبب للقوة، والتعاون، والتوحد يف اهللا ً أيضا أن هذا اوأفهمهم

 .كأهنم بنيان مرصوص، هلم هنج واحد، وقائد واحد، وهدف واحد
  :’يرسل اخلمس للنيب 
، ولبني هاشم، ولكنه »صىل اهللا عليه وآله«لنبي ال شك يف أن اخلمس ل
ًباملال رغبة، فكان يعطيهم إياه رفقا هبم، وهلم  ،كان يرى أن يف الناس حاجة

 .ًراعاة حلاهلموم
ولكنهم صاروا يستأثرون هبذا اخلمس، فيعطيه قادة الرسايا إىل خيلهم 

 ..، فال يطالبهم به بام فعلوا»صىل اهللا عليه وآله«اخلاص، ثم خيربون النبي 
 ، رغم طلبهمى أن يعطي اخلمس هلؤالءأب» عليه السالم«ًولكن عليا 

صىل اهللا «نبي لام رجعوا إىل ال ف،»صىل اهللا عليه وآله«، ومحله اىل النبي ذلك
صىل اهللا «، فسأله فأخربه، فسكت »عليه السالم«ًشكوا عليا » عليه وآله
 : فنالحظ هنا ما ييل..»عليه وآله
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 أولئك القادة باخلمس بقرار من عند  يكن من الالئق أن يستأثر مل ـ١
 »صىل اهللا عليه وآله«أنفسهم، ومن دون استئذان من صاحبه 

إىل رسول اهللا » عليه السالم«ًأن يشتكوا عليا : من ذلك وأقبح  ـ٢
 ألنه أراد أن يوصل احلق إىل صاحبه، وأن يلتزم ،»صىل اهللا عليه وآله«

 .بقواعد الدين، فال يترصف يف مال الغري بدون إذن
 أهنم أصبحوا يرون اخلمس صار هلم، وها :بل إن شكواهم هذه تفيد

 ما يرونه خطأ وقع فيه وكيله هم يطالبون صاحبه الرشعي بأن يصحح
 ..ونائبه
 إهنم يريدون أن يستفيدوا من هذا املال الذي ال حق هلم به، يف  ـ٣

 .صالهتم، ويف حجهم، ويف سائر شؤوهنم، غري متحرجني من ذلك
ه ولوال.. ًقد وضع حدا هلذه الترصفات» عليه السالم«ً إن عليا  ـ٤

ح من العسري إعادة احلق إىل  ذلك سنة جارية، وألصبصارل »عليه السالم«
 ..أهله

أراد أن يفعل ذلك الهتموه » صىل اهللا عليه وآله« لو أن النبي  ـ٥
 ..باإلمساك والبخل والعياذ باهللا

ملعاودة السعي » عليه السالم«غياب عيل   إهنم قد انتهزوا فرصة ـ٦
 ..حلصول عىل تلك األموال التي ال حق هلم هبانقض قراره، وحماولة ال

تزيل عنه صفة األمني الذي ال بد » عليه السالم«أهنم ظنوا أن غيبته وك
 .أن يؤدي األمانة إىل أهلها

 رافع لتقسيمه رفض املربرات التي ساقها أبو» معليه السال« إنه  ـ٧
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 :احللل عىل أفراد الرسية، واملربرات هي
 .. خاف من شكايتهم:ألف

 .»عليه السالم« ظن أن األمر يسهل عىل عيل :ب 
 ..كان يفعل ذلك» عليه السالم« إن من كان قبل عيل :ج

 .وهي مربرات ال قيمة هلا
 »عليه السالم«  عيل معنى للخوف من شكايتهم، إذا كان الً:فأوال

 .ًمنعهم أمرا ال يستحقونه
 من تأدية ذلك املال إىل دً إن عليا مؤمتن عىل مال الغري، فال ب:ًثانيا

 !؟سهل عليه إعطاؤه لغري صاحبهصاحبه، من دون تفريط، فكيف ي
إذا كان خطأ مل جيز لعيل » عليه السالم « إن فعل السابقني عىل عيل:ًثالثا

 ..وال لغريه أن يتأسى هبم فيه» عليه السالم«
  :التكرمي والتعظيم

بيده » عليه السالم«إىل تعميم عيل » صىل اهللا عليه وآله«وقد بادر النبي 
هو مألوف ومعهود، وأخذ عاممته وجعلها مثنية بصورة الفتة، ميزت فعله عام 

 ..»عليه السالم«وقد فعل ذلك بعد أن تتام أصحابه .. مربعة يف رأس الرمح
، الذي يشد »عليه السالم«وهذا كله يعد من التكريم والتعظيم لعيل 

أنظار الناس، ويثري لدهيم مشاعر متامزجة باإلعجاب والرضا، ويفسح 
 آفاق البهاء والصفاء، واجلامل واجلالل، واملحبة املجال لسياحات مرضية يف

 .والرضا
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  :!؟هل كان مثة غنائم
 ..خلط فيام بينها أهنا ال ختلو من شائبة ثم إن :مالحظة الروايات تعطي

 :السياق التايلولعل األقرب إىل احلقيقة هو 
ًأرسل خالدا إىل اليمن، ثم أرسل عليا » صىل اهللا عليه وآله«أن النبي  ً

يف » عليه السالم«ًعليا » صىل اهللا عليه وآله«وبعد رجوعهام أرسل .. بعده
إن : »صىل اهللا عليه وآله«ًرسية، وخالدا يف رسية أخرى، وقال هلام النبي 

 .التقيتام فعيل األمري
وأخذ ، »عليه السالم«ثم فتحت بعض احلصون عىل يد أمري املؤمنني 

 ..م عىل أواقي ذوات عدداء من الغنائرب فحصل ال،منها سبايا وغنائم
حصل عىل بعض السبايا من قتاله يف جمال قد إن كان خالد  وال ندري

اصطفى جارية من » عليه السالم«ًولكن من الثابت أن عليا . أو الآخر 
.. »صىل اهللا عليه وآله«فشكوه إىل رسول اهللا .. السبي وأخذها من اخلمس

 ..إىل آخر ما جرى
  : ن بإسالم همدا’سرور النيب 

أحرص الناس عىل كان » صىل اهللا عليه وآله«أن النبي يف ال شك 
ًمما يعني أنه أشد الناس رسورا بام .. إخراج الناس من الظلامت إىل النور

 .يتحقق من ذلك
بإسالم مهدان » صىل اهللا عليه وآله«رسوره املالحظ هنا هو أن ولكن 

د أخرى قد يكون كان غري عادي، إذا قورن بام أظهره من رسور يف موار
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ًالذين أسلموا فيها أكثر عددا، أو أن هلم موقعا   ،أشد حساسيةـ كقريش ـ ً
ِ أمهية مما عرفوأعظم  . لقبيلة مهدان يف اليمنُ

إىل الغيب، وتكشف يف ذلك ن ينظر اك» صىل اهللا عليه وآله«فهل تراه 
 صىل اهللا«له احلجب عن موقف سوف تتخذه قبيلة مهدان، حيبه رسول اهللا 

 !؟»عليه وآله
ًال نجد هلمدان موقفا مميزا سوى منارصهتا إننا إذا راجعنا التاريخ، ف ً

 :، حتى استحقت منه القول الشهري»عليه السالم«لعيل 
 )١(لوا بسالمـدان ادخـلت هلمـقـل    ٍاب جنةـًا عىل بـت بوابـو كنـلـف

                                     
 ٧١ ص٣٨ وج٤٧٧ ص٣٢ جاألنوار وبحار ٣٩٤ ص١مناقب آل أيب طالب ج) ١(

 ومستدرك ٢٢٢ ص١١الغدير ج و٩وأصدق األخبار للسيد حمسن األمني ص
للهمداين » عليه السالم« واإلمام عيل بن ايب طالب ٥٥٢ ص١٠سفينة البحار ج

 ١ ومواقف الشيعة ج٥٧٥ و ٥٥٦ ص٢ ومكاتيب الرسول ج٧٧٠ص
 ٢١٧ ص٥للمعتزيل جالبالغة  ورشح هنج ٤٣ ص٥ وهنج السعادة ج٣٩٠ص
 ٤٥ وتاريخ مدينة دمشق ج١٤٩ ص١٩ وتفسري اآللويس ج٧٨ ص٨وج
 ٣٢٢ص وأنساب األرشاف للبالذري ٩٤ ص٨ واألعالم للزركيل ج٤٨٧ص

 واجلوهرة يف نسب اإلمام عيل وآله للربي ٦٤٧ ص٥واألنساب للسمعاين ج
 وتاريخ الكوفة للسيد ٢٥٢ ص١ ق٢ والعرب وديوان املبتدأ واخلرب ج٢٥ص

 ٥٥٣ و ٥٠٥ و ٤٨٩ و ٤١٠ ص١ وأعيان الشيعة ج٥٣١ و ٢٣٤الرباقي ص
   =  ٩ وج٢٤٥ و ٢٤٣ و ٤٣ ص٧ وج٣٦٦ و ١٦٠ ص٤ج و٥١٥ ص٢وج
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نه من أ: »صىل اهللا عليه وآله« ما ثبت عن رسول اهللا ال ينايف وهذا
قسيم اجلنة والنار، ألن املقصود هبذا الشعر املبالغة يف مدح هذه القبيلة، 
حتى إهنا لتستحق أن ال ينظر يف أعامل أفرادها، فيؤخذ امليسء بإسائته، 

بل هي بمجرد أن ترد عليه، فإنه يصدرها مبارشة إىل .. ةاملحسن بإحسانه
 .اجلنة

 :ومن أمثلة نرصة مهدان هذه
أن يؤمروا » لعنه اهللا« أهل الكوفة بعد موت يزيد نه حني أرادأ ـ ١

عليهم اخلبيث املجرم عمر بن سعد لعنه اهللا واخزاه، جاءت نساء مهدان، 
وربيعة، وكهالن، واألنصار، والنخع إىل اجلامع األعظم صارخات، 

أما ريض عمر بن : ويقلن» عليه السالم« باكيات، معوالت، يندبن احلسني
 !؟ً أراد ان يكون أمريا علينا عىل الكوفةسعد بقتل احلسني حتى

 .)١( وأعرضوا عنه،فبكى الناس

                                     
 والفصول املهمة البن الصباغ ٤٣٧ و ٢٧٤صفني للمنقري صو ٢٣٤ص= 
البن » عليه السالم« وجواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيل ٦٠٤ ص١ج

 .١١٠ ص٢ واخلصائص الفاطمية للشيخ الكجوري ج٢٥٥ ص٢الدمشقي ج
أنصار و.  عنه٢٤٦ للمقرم ص ومقتل احلسني١٠٥ ص٢مروج الذهب ج) ١(

املربد عن  ١٩٩حممد مهدي شمس الدين صللشيخ  »عليه السالم«احلسني 
حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم والسيد (الكامل :  يف) العباس حممد بن يزيدأيب(

 .٢٢٣ص ١ج) غري مؤرخة () مطبعة هنضة مرصـشحاتة 
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. دعا ربيعة ومهدان» عليه السالم«إنه حني طعن اإلمام احلسن  ـ ٢
 .)١(فأطافوا به ومنعوه، فسار ومعه شوب من غريهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 واإلرشاد ٢١٧ل صاألخبار الطوا:  وراجع١٦٣ ص٢كشف الغمة لألربيل ج) ١(

 وأعيان الشيعة ٤١ ص١٦ للمعتزيل جالبالغة ورشح هنج ١٢ ص٢للمفيد ج
 .٥٦٩ ص١ج
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  :رابع اللفصلا
 

  .. يف بين زبيد×علي 
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 : يف بين زبيد×علي 
 عيل بن أيب طالب، »صىل اهللا عليه وآله«وجه رسول اهللا «: واقالو

 ،إذا اجتمعتام فعيل األمري«:  وقال،وخالد بن سعيد بن العاص إىل اليمن
 .)١(»ن افرتقتام فكل واحد منكام أمريإو

فأقبل عىل مجاعة من . وبلغ عمرو بن معد يكرب مكاهنام. فاجتمعا
حد  ألَّين مل أسمإ ف،دعوين حتى آيت هؤالء القوم: فلام دنا منهام قال. )٢(قومه
 .ال هابنيإقط 

 .بن معد يكرب  وأنا عمرو،أنا أبو ثور: فلام دنا منهام نادى
 ويفديه بأمه ،خلني وإياه:  وكالمها يقول لصاحبه،فابتدره عيل وخالد

 .وأبيه

                                     
 عن مناقب اإلمام الشافعي ملحمد بن ٢٤٦ و ٣٨٦ ص٦سبل اهلدى والرشاد ج )١(

 ١٤ ص٤املعجم الكبري للطرباين ج: رمضان بن شاكر، ويف هامشه عن
ط ( و ٥٢٢ ص٢ج) ابةمطبوع مع اإلص( واإلستيعاب ١٨ ص٣واإلصابة ج

 .١٣٣ ص٤ وأسد الغابة ج١٢٠٣ ص٣ج) دار اجليل
ًأي مرتئسا عىل مجاعة من قومه )٢( ِّ. 
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 . ًأراين هلؤالء جزرا و،ع يبَّزَفُرب تعال: فقال عمرو إذ سمع قوهلام
 .فانرصف عنهام

 . )١ً( حمسناً وكان شاعرا. بالشجاعةً مشهورا،وكان عمرو فارس العرب
خالد بن سعيد بعث  »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا إن : ًوقالوا أيضا

 .» فاسبهم،ًذاناأن مررت بقرية فلم تسمع إ«: بن العاص إىل اليمن وقال له
 . فسباهم،ذاناأ  فلم يسمع،ني زبيدبفمر ب

 فوهبهم له، فوهب له عمرو ، فكلمه فيهم،يكرب فأتاه عمرو بن معد
 .)٢( يف أبيات لهً ومدح عمرو خالدا. فتسلمه خالد،سيفه الصمصامة

 : ونقول
 لقد ظن عمرو بن معدي كرب أن مجيع الناس عىل شاكلته، من  ـ١

ت احتامالت حيث تعلقهم باحلياة الدنيا، وخشيتهم من املوت، فكلام زاد
 ..هبم من السالمة واألمنِّتعرضهم للخطر ازداد حبهم ملا يقر

يدهيم أوقد اعتاد أن يرى ذوي السطوة والنفوذ يدفعون من هم حتت 
                                     

 ٣ ج)ط دار اجليل(ستيعاب اإل و٣٨٦ و ٢٤٦ ص٦سبل اهلدى والرشاد ج )١(
 ٢عيون األثر ج و٥٦٩ ص٤ ج)ط دار الكتب العلمية(اإلصابة  و١٢٠٤ص
 .٢٩٢ص

: ويف هامشه عن. ن ابن أيب شيبة من طرق ع٢٤٦ ص٦سبل اهلدى والرشاد ج )٢(
 وتاريخ مدينة ٥٦٩ ص٤ج) ط دار الكتب العلمية( و ١٨ ص٣اإلصابة ج
 .٤٨٣ ص٤ج) ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل :  وراجع٣٧٧ ص٤٦دمشق ج
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هم، وأن يستغنوا بذلك عن  أنفسإىل مواجهة األخطار، ودرئها عن
ولكنه رأى هؤالء القادمني عليه يتسابقون إىل . دهتابالتعرض هلا ومكا

 . ففاجأه ذلكً حبا بسالمة إخواهنماملوت
 إن غرور ابن معد يكرب بنفسه، واعتامده عىل بعد صيته دفعه إىل  ـ٢

ه عىل هؤالء القادمني، فلم جيد عندهم ما تعوده يف غريهم، اسمالتهويل ب
 ومل يكلف نفسه عناء خوض معركة لعلها هي ،فاضطر إىل الرتاجع الذليل

 .اتهأول معركة حقيقية يشهدها يف حي
 والرتاجع الذليل، حني أعلن أن هؤالء ،فريض بوصمة اخلوف واجلبن

 ً.القادمني يعتربونه جزرا
أن ما كان يشاع عن هذا الرجل بني :  إننا نلمح يف هذه الواقعة ـ٣

معتمد عىل التهويل هو إعالم ر للحقائق، ويزوته شائبة البالناس كانت تشو
 .الكاذب، وعىل الدعايات الفارغة

 كان يبطش ببعض الضعفاء، أو اجلبناء، أو يغدر ببعض ًعمروا ولعل
اآلمنني، ثم خيلط ذلك بكثري من الشائعات التي تصل إىل حد اخلرافة، 
ويشيعه بني الناس عىل أنه بطوالت، وإنجازات، وهي ال تعدو كوهنا 

 . وخياالت باطلةًاأوهام
وألجل ذلك كله كان عمرو بن معدي كرب هذا قد عرف بالكذب 

 .بني الناس
لقيت يف اجلاهلية خالد : أنه كان حيدث بحديث، فقال فيه: فقد رووا

 .ته، وخالد يف احللقةدبن الصقعب، فرضبته وقد



  ٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٨٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ًإن خالدا يف احللقة: فقال له رجل
َّأسكت يا يسء األدب، إنام أنت حمدث، فاسمع أو فقم: فقال له ُ. 

ع يف احلرب أنت شجا: ومىض يف حديثه، ومل يقطعه، فقال له رجل
 .ًوالكذب معا

 .)١(كذلك أنا تام اآلالت: قال
  : أسئلة بال جواب

» عليه السالم«ً أن عمروا انرصف عن عيل :ادعت الرواية املتقدمةوقد 
، وخالد بن »عليه السالم«هل كان عيل ففهنا أسئلة حتتاج إىل جواب، 

 !سعيد، ومن معهام يقصدون بني زبيد؟
 ! ؟ينًأم كانوا يقصدون قوما آخر

 !؟ دعوة كل من يصادفونه إىل اإلسالمونصدقأم كانوا ي
فعىل أي يشء اتفقوا مع عمرو .. فإن كانوا يقصدون بني زبيد

  !؟ومجاعته
 !؟وكيف تركوهم ينرصفون من دون دعوة

  !؟ًوإن كانوا يقصدون قوما غريهم، فمن هم أولئك القوم

                                     
رواه املعايف بن زكريا يف :  وقال يف هامشه٣٨٩ ص٤٦تاريخ مدينة دمشق ج) ١(

 البالغةرشح هنج :  وراجع٢١٥  و٢١٤ ص٢اجلليس الصالح الكايف ج
 .٣٦٢ ص٦للمعتزيل ج
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 ..وملاذا تعرض هلم عمرو
  !؟، فام كان سيصنع هبممه وضعفوا أماولو أهنم هابوه
  !؟هل سيأرسهم

  !؟أم يقتلهم
 !؟أو يسلبهم وخييل سبيلهم

وإن كانوا يقصدون دعوة كل من يصادفونه، فلامذا مل يدعوا عمروا 
 ..ومن معه

  :)١(!؟سيب بين زبيد ملاذا
 ال يربر هلم اإلغارة ،ً إن عدم سامع املسلمني آذانا من بني زبيد ـ١

أو .. ًفضال عن سبيهم، فلعل املؤذن استغرق يف نومهعليهم، أو ترويعهم، 
.. لعلهم ال يزالون عىل رشكهم، لكنهم ال يعاندون احلق لو عرض عليهم

 أن ال ،مل يزل يصدر أوامره لرساياه» صىل اهللا عليه وآله«ًعلام بأن النبي 
 ..يقاتلوا إال من قاتلهم

                                     
 ١٠١ وج٣٤ ص٩٧ وج١٦٧ ص١٩ جاألنوار وبحار ٣٦ ص٥الكايف ج) ١(

 ١٣٩لراوندي صلالنوادر  و٥٠٢ ص١٠مستدرك سفينة البحار ج و٣٦٤ص
 و ٤٤ ص٩ج) ج.ط(تذكرة الفقهاء و ١٩٣عيل الطربيس صلمشكاة األنوار و

رياض  و٩٠٤ ص٢ج) ق.ط(منتهى املطلب  و٤٠٩ ص١ج) ق.ط ( و٤٥
 . ٤٩٣ ص٧لطباطبائي جلاملسائل 
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مسريه إىل يف نفس » عليه السالم«األمر خلصوص عيل هذا وقد صدر 
 ..ً بأن ال يقاتل أحدا حتى يدعوه»صىل اهللا عليه وآله«، فقد أمره اليمن

وقد أوجب اهللا عىل نبيه أن يدعو الناس إىل سبيله باحلكمة واملوعظة 
 .احلسنة
 الزبيدي حني سبا خالد بن سعيد يكرب أين كان عمرو بن معد  ـ٢
ًإن كان غائبا، فامذا كان  و!؟ً فإن كان حارضا فلامذا مل يدفع عن قومه!؟قومه

 !؟موقفه مما جرى
  :النص األوضح واألصرح

 : ح هنا هو التايلولعل النص األوضح واألرص
من تبوك إىل املدينة قدم » صىل اهللا عليه وآله«ملا عاد رسول اهللا : قالوا

أسلم يا : »صىل اهللا عليه وآله« فقال له النبي ،إليه عمرو بن معدي كرب
 .من الفزع األكربعمرو يؤمنك اهللا 

 . فإين ال أفزع!؟ وما الفزع األكرب،يا حممد: قال
 إن الناس يصاح هبم ، إنه ليس كام تظن وحتسب،يا عمرو :فقال

 فال يبقى ميت إال نرش، وال حي إال مات، إال ما شاء اهللا، ،صيحة واحدة
، وتنشق ً ويصفون مجيعا، فينرش من مات،ثم يصاح هبم صيحة أخرى

، فال ً، وترمي النار بمثل اجلبال رشراًد األرض، وختر اجلبال هدا وهت،السامء
 وذكر ذنبه، وشغل بنفسه إال من شاء اهللا، ، ذو روح إال انخلع قلبهىيبق

 !؟فأين أنت يا عمرو من هذا
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 و آمن معه من قومه ، فآمن باهللا ورسوله؛ً عظيامًأال إين أسمع أمرا: قال
 .ناس، ورجعوا إىل قومهم

 فأخذ ،و بن معدي كرب نظر إىل أيب بن عثعث اخلثعميثم إن عمر
ين عىل هذا ِدْعَأ:  فقال،»صىل اهللا عليه وآله« ثم جاء به إىل النبي ،برقبته

 .الفاجر الذي قتل والدي
سالم ما كان يف أهدر اإل: »صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 

حلارث بن كعب،  فأغار عىل قوم من بني ا،ًاجلاهلية، فانرصف عمرو مرتدا
 .ومىض إىل قومه

عليه «عيل بن أيب طالب » صىل اهللا عليه وآله«فاستدعى رسول اهللا 
 وأمره عىل املهاجرين، وأنفذه إىل بني زبيد، وأرسل خالد بن الوليد »السالم
 فإذا التقيا فأمري الناس أمري املؤمنني .)١(ره أن يعمد جلعفيَّعراب وأميف األ

 .»عليه السالم«
 واستعمل عىل مقدمته خالد بن ،»عليه السالم«أمري املؤمنني فسار 

 .سعيد بن العاص، واستعمل خالد عىل مقدمته أبا موسى األشعري
فذهبت فرقة إىل : فأما جعفي فإهنا ملا سمعت باجليش افرتقت فرقتني

 .اليمن، وانضمت الفرقة األخرى إىل بني زبيد
أن : كتب إىل خالد بن الوليدف، »عليه السالم«فبلغ ذلك أمري املؤمنني 

 .قف حيث أدركك رسويل، فلم يقف
                                     

 .جعفي بن سعد العشرية، بطن من سعد العشرية، من مذحج، من القحطانية) ١(
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 .تعرض له حتى حتبسه :فكتب إىل خالد بن سعيد بن العاص
 ،»عليه السالم«فاعرتض له خالد حتى حبسه، وأدركه أمري املؤمنني 

 .فعنفه عىل خالفه
 فلام رآه بنو ،)أو كسري (كثري: ثم سار حتى لقي بني زبيد بواد يقال له

با ثور إذا لقيك هذا الغالم القريش فأخذ أكيف أنت يا :  قالوا لعمروزبيد
 !؟منك اإلتاوة

 .سيعلم إن لقيني: قال
 !؟من يبارز: وخرج عمرو فقال: قال

 وقام إليه خالد بن سعيد ،»عليه السالم«فنهض إليه أمري املؤمنني 
 . أبارزه ـبأيب أنت وأميـ دعني يا أبا احلسن : وقال له

إن كنت ترى أن يل عليك طاعة : »عليه السالم«مري املؤمنني فقال له أ
 . فوقف،فقف مكانك

 فاهنزم ، فصاح به صيحة،»عليه السالم«ثم برز إليه أمري املؤمنني 
 وأخذت امرأته ركانة بنت ،أخاه وابن أخيه» عليه السالم« وقتل ،عمرو

 . منهم نسوانيسالمة، وسب
وخلف عىل بني زبيد خالد بن ، »عليه السالم«وانرصف أمري املؤمنني 

 .ًسعيد ليقبض صدقاهتم، و يؤمن من عاد إليه من هراهبم مسلام
 ، فأذن له،فرجع عمرو بن معدي كرب، واستأذن عىل خالد بن سعيد

 . فوهبهم له،سالم، فكلمه يف امرأته وولدهفعاد إىل اإل
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 ، قد نحرتًوقد كان عمرو ملا وقف بباب خالد بن سعيد وجد جزورا
 .، وكان يسمى سيفه الصمصامةًمع قوائمها ثم رضهبا بسيفه فقطعها مجيعافج

 .فلام وهب خالد بن سعيد لعمرو امرأته وولده وهب له عمرو الصمصامة
 قد اصطفى من السبي جارية، فبعث »عليه السالم«وكان أمري املؤمنني 

:  لهوقال» صىل اهللا عليه وآله«خالد بن الوليد بريدة األسلمي إىل النبي 
 فأعلمه بام فعل عيل من اصطفائه اجلارية من اخلمس ،تقدم اجليش إليه
 .لنفسه، وقع فيه

 فلقيه ،»صىل اهللا عليه وآله«فسار بريدة حتى انتهى إىل باب رسول اهللا 
 وعن الذي أقدمه، فأخربه أنه ، فسأله عن حال غزوهتم،عمر بن اخلطاب

ه اصطفاءه اجلارية من اخلمس وذكر ل» عليه السالم«إنام جاء ليقع يف عيل 
 .لنفسه

 فإنه سيغضب البنته مما صنع عيل ،امض ملا جئت له: فقال له عمر
 .»عليه السالم«

ومعه كتاب من خالد بام » صىل اهللا عليه وآله«فدخل بريدة عىل النبي 
 ،يتغري» صىل اهللا عليه وآله«أرسل به بريدة، فجعل يقرأه ووجه رسول اهللا 

 . إنك إن رخصت للناس يف مثل هذا ذهب فيئهم،رسول اهللايا : فقال بريدة
 !؟ً أحدثت نفاقا، وحيك يا بريدة:»صىل اهللا عليه وآله«فقال النبي 

 ما حيل يل، إن يء حيل له من الف»عليه السالم«إن عيل بن أيب طالب 
 وخري من أخلف بعدي لكافة ،عيل بن أيب طالب خري الناس لك ولقومك

 . فيبغضك اهللا،ًذر أن تبغض عليا اح،أمتي، يا بريدة
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أعوذ :  وقلت، فسخت فيها،فتمنيت أن األرض انشقت يل: قال بريدة
 يا رسول اهللا، استغفر يل فلن أبغض .باهللا من سخط اهللا وسخط رسول اهللا

 .ً، وال أقول فيه إال خرياً أبداًعليا
 .)١(»صىل اهللا عليه وآله«فاستغفر له النبي 

أن  : ورشحه»عليه السالم«إىل أمري املؤمنني يف الديوان املنسوب و
 :حني واجهه» عليه السالم «ًعمرو بن معدي كرب خاطب عليا

 ُعة يسطعـيـوقـارك يف الـر نـإذ ح   ت منك الكىل ـلصـقـني تـاآلن ح
 رع ـواألق ها ـيـنـون ثـطـبـب الـق  زب ــل شـة األياطـقـواخليل الح

 رجال تكعكع ـون إذا الـلـكـنـال ي    غا وـ يف الًراماـ كًاـانـن فرسـحيمل
 زعـــأج دة ال ـديـون شـكـوإذا ت    زة ـعـاي بـي محـمـرؤ أحـي امـإن
 ع ـيلم وادثـاب يف احلـهـا شـوأن    واطن كلها ـي املـر فـفـظـا املـوأن

 مذيع س عنه ـيـوت لـاض مـوحي    ردى ـنية والـ املقـلـي يـنـمن يلق
 فع ـوأن ر ـا أضـجـيـدى اهلـي لـإن    قفي فاحذر مصاولتي وجانب مو

 :»عليه السالم«فأجابه 

                                     
) ٢ط( و ٨٧ص) ١ط( عن إعالم الورى ٣٥٨ ـ ٣٥٦ ص٢١ جاألنواربحار  )١(

 ١ واإلرشاد للمفيد ج٢٥٣ و ٢٥٢ ص١ج) مؤسسة آل البيتط ( و ١٣٤ص
اإلرشاد كتاب املستجاد من  و١٥٢و  ١٥١ليقني صكشف ا و١٦١ ـ ١٥٩ص

 .٢٣٠ و ٢٢٩ ص١كشف الغمة ج و٩٩ و ٩٨ص) املجموعة(
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 ظعـفـر مـاج أمـك وهـيـلـار عـن    يا عمرو قد محي الوطيس وأرضمت 
 ع ـقـنـم مـــح وســا ذراريـهـيـف    كأس منية  ال ـطـبت األـوتساق

 يرجع س الذي ال ـون كاألمـكـفت    خملبي  الك ـك عني ال ينـيـإلـف
 ويرفع اء ـن يشـض مـفـخـواهللا ي    زة ـبع اي ـي محـرؤ أمحـي امـإن
 رع ـــسـه أتـــنـع ديـرايـى شـوإل    وسبيله  دى ـد اهلـي إىل قصـإن

 فعـنـر ويـــضــا يـــا ربـنـربـوب    ً منزالًت بالقرآن وحياـيـورض
 )١(امة يلمعـيـقـتى الـواؤه حـلـف    باهلدى  ول اهللا أيد ـا رسـنـيـف

 :ونقول
ظهر تإن املقارنة بني هذه الرواية، والروايات التي ذكرناها فيام سبق 

ًومدى ما نال تلك من تزوير وحتوير، هروبا وانسياهبا مدى انسجام هذه، 
ًمن اإلقرار ببعض احلقائق، وسعيا يف طمس ما ال يروق هلم ظهوره، وال 

 .تذوق أعينهم طعم النوم حني يسطع نوره
 :ننا نحب لفت النظر إىل ما ييلومهام يكن من أمر، فإ

  : ’عمرو يرتد بعد النيب 
 بأن عمرو بن معد يكرب ارتد عن اإلسالم يف :رصحت هذه الرواية

مل » صىل اهللا عليه وآله«بحجة أن النبي » صىل اهللا عليه وآله«عهد رسول اهللا 

                                     
» عليه السالم« عن الديوان املنسوب ألمري املؤمنني ٣٥٩ ص٢١ جاألنواربحار  )١(

 .٨٠ و ٧٩ص
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ومل يلتفت عمرو إىل أنه .. يقتص له من قاتل أبيه، ألن اإلسالم جيب ما قبله
لو قبل طلبه فاملفروض أن يطبق هذا احلكم عىل » صىل اهللا عليه وآله«

 .اجلميع، ومنهم عمرو نفسه، فيقتله بمن قتلهم قبل إسالمه
صىل اهللا عليه «ً أن عمروا قد ارتد مرة أخرى بعد وفاة النبي :ويبدو

 .)١(، كام دلت عليه الروايات، فراجع»وآله
  :خالد أمري على األعراب

ًأمر عليا عىل » صىل اهللا عليه وآله« بأن النبي :ية املتقدمةورصحت الروا
ويف هذا اإلجراء إشارة لطيفة فيام .. املهاجرين، وخالد بن الوليد عىل األعراب

وخالد، وال سيام بمالحظة ما يزعمه خالد » عليه السالم«يرتبط بكل من عيل 
السابقة ممارساته ًلنفسه، ويزعمه له بعض حمبيه، وقد أكد خالد ذلك عمليا يف 

                                     
 والطبقات الكربى ٣٧٧ و ٣٧٣ و ٣٧٢ ص٤٦تاريخ مدينة دمشق ج: راجع) ١(

 الفضل بتحقيق حممد أيب(اريخ األمم وامللوك  وت٥٢٦ ص٦جالبن سعد 
الكامل يف  و٥٣٨ و ٣٩١ ص٢ج) ط دار صادر( و ١٣٤ ص٣ج) إبراهيم

 ١١٢ ص١٢ جللمعتزيل البالغة ورشح هنج ٣٧٧ ص٢بن األثري جالالتاريخ 
ط دار الكتب ( اإلصابة  و٦٤ ص٦مستدركات علم رجال احلديث جو

 ٥البداية والنهاية ج و٨٦ ص٥لزركيل جلاألعالم  و٢٨١ ص٥ج) العلمية
عيون األثر  و١٠٠٥ ص٤بن هشام جالالسرية النبوية  و٣٦٤ ص٦وج ٨٤ص
 ٦سبل اهلدى والرشاد ج و١٣٩ ص٤بن كثري جالالسرية النبوية  و٢٩١ ص٢ج
 . ٢٦٠ و ٢٥٩ ص٣ ج)ط دار املعرفة(السرية احللبية  و٣٨٦ص
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الالحقة وال سيام بالنسبة لقتله مالك بن نويرة، وزناه مع بني جذيمة، ثم يف 
 .بزوجته يف نفس الليلة
  !:ملاذا وىل خالدا؟

صىل «ًوقد علمنا أن خالدا قد فعل ببني جذيمة ما فعل، فلامذا مل يعاقبه 
 !ًوملاذا عاد فواله يف هذه الغزوة أيضا؟.. »اهللا عليه وآله
 :ونجيب

ً إن فعل خالد كان حمفوفا بالشبهة يف مرحلة الظاهر، ألنه ادعى ً:أوال
 ..وإنام تدرأ احلدود بالشبهات. أن الذين قتلوا كانوا عىل الكفر

 كان ثمة حاجة إلرشاك قريش يف حسم األمور يف املنطقة، قد :ًثانيا
. سالمًألن ذلك يطمئن الكثريين إىل أن أحدا لن حياسبهم عىل قبوهلم اإل

ولن جيعل ذلك ذريعة للتنكيل هبم، أو اإلنتقام منهم، أو اهتامهم بالتسبيب 
 ..للهزيمة، وما إىل ذلك

.. وال سيام يف مناطق اليمن التي تكون مكة أقرب إليها من املدينة
، الذي قد »صىل اهللا عليه وآله«ويرى أهلها منقطعون عن رسول اهللا 

 .دث ما يقتيض ذلكحيتاجون حلاميته من املكيني، لو ح
  :!؟ملاذا املهاجرون

ولعل اهلدف من اختيار املهاجرين ملواجهة عمرو بن معدي كرب 
ًاملرتد عن اإلسالم، هو إفهامه أن عليه أن ال يتوهم بأن أحدا يف اجلزيرة 

فإن الذين .. أو أن من املمكن أن يتعاطف معه.. العربية قادر عىل مساعدته
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 هدم اإلسالم قد أصبحوا هم الذين يفرتض ًكانوا أكثر الناس حرصا عىل
 ..هم أن يدافعوا عنهفي

وقد جاءه املكيون أنفسهم ملحاربته وإرجاعه إىل جادة الصواب، وال 
بد أن يدرك أن قتال هؤالء لن يكون يف صاحله، فإن أي سوء يلحق بأي 

 كام ، أهل مكةيزيد يف حمنته، ويعقد األمور ضده، ألنه سيغضبمنهم 
ه منهم، ومن مل يكن كذلك سالمإ وكل من صح ،ل املدينةسيغضب أه

 ..ًأيضا
  : إخضاع عمرو بن معد يكرب

عىل اإلرتداد، بل بدأ مل يقترص يكرب   عمرو بن معد أن:تقدم
بارتكاب اجلرائم، وباإلغارة عىل الناس اآلمنني، فأغار عىل قوم من بني 

 ..احلارث بن كعب، ومىض إىل قومه
 وجرأة عىل الدماء، واستهانة بكرامات الناس، وهذا يشري إىل وقاحة

 ..، وأعراضهم وأمواهلمء الناس عىل دمافروضمن املاألوسقوط حجاب 
..  واقتالع مصدر األذىفكان ال بد من وضع حد له برصامة وحزم

ًبقومه، وتسهيال » صىل اهللا عليه وآله«ًولكن من دون قتله، وذلك رفقا منه 
 . ًبعيدا عن أي إكراه وقهر.. اعة ورضاعليهم لقبول اإلسالم عن قن

للقيام هبذه » عليه السالم«إىل إرسال عيل » صىل اهللا عليه وآله«فبادر 
 .املهمة، وهكذا كان

واملنديل يف » عليه السالم«ومع مبارزته جذبه أمري املؤمنني .. «:قالوا
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 .)١(»عنقه، حتى أسلم
ل عن غاراته ًكان كثريا ما سأ» عليه السالم«وألجل خشيته منه 

 . الصنائعقد حما سيف عيل: فيقول
 .)٣( هو السيف الصقيل املجرب:)٢(والصنيع
  :مترد خالد

عليه «ً أن خالدا مترد عىل األمر الذي صدر إليه من عيل :وتقدم
عليه «، فأرسل إليه خالد بن سعيد، فحبسه حتى أدركه عيل »السالم
 .فعنفه عىل ما كان منه» السالم

 :وهذا معناه
ً أن خالدا قد أثبت عمليا أنه غري منضبطـ ١ ً.. 
 ..عامله باحلكمة واحلزم» عليه السالم«ً أن عليا  ـ٢
ال بن الوليد خالد كان  إنه أرسل إليه خالد بن سعيد، الذي  ـ٣

إال إن كان يريد أن يتامدى يف غيه، إىل ..  لقرشيته وملوقعه،يستطيع مناوأته
ليس يف صاحله، وال ب ذلك، وأنه كان خالد يعلم عواقحيث ال رجعة، و

                                     
ط املكتبة  ( و٦٠٦ ص١ جآل أيب طالبمناقب  عن ٩٦ ص٤١ جاألنواربحار  )١(

 . ٤٨٢ ص٦ وسفينة البحار ج٣٣٤ ص٢ج) احليدرية
 . راجع اهلامش السابق) ٢(
 . ٦٦٥ ص١أقرب املوارد ج) ٣(
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 ..»عليه السالم«سيام مع عيل 
عليه « لعيل »صىل اهللا عليه وآله« إن هذا يدل عىل أن ما جعله  ـ٤
بل كان .. كان أكثر من جمرد جعل اإلمارة له حني يلتقي بخالد» السالم

يف مجيع األحوال، أي سواء التقيا أو » عليه السالم«ًخالد ملزما بطاعة عيل 
 .افرتقا

لو كان قد تعدى صالحياته » عليه السالم«ً أن عليا :والدليل عىل ذلك
 ..»صىل اهللا عليه وآله« يشتكيه لرسول اهللا كانًمع خالد، فإن خالدا 

كام أنه سوف ال يستجيب لطلب خالد بن سعيد، وسيعلن مظلوميته، 
 ..حتجاج عىل هذا اإلجراءإل ابادر إىلوسي

كان جيهل أنه  ذلك، ومل يعرتض، ومل يعتذر بأنه ًولكنه مل يفعل شيئا من
 ..، كام هو ظاهر»عليه السالم«مكلف بطاعة عيل 

  : هزمية ذليلة، وسيب نساء
 لعل : لهإن قوم عمرو بن معد يكرب، حاولوا إثارة حفيظته بقوهلم

، مع وصفهم لذلك الوافد بكلمة ذا الوافد جيربه عىل دفع اإلتاوةه
 ..  ذلكغري عمرو عليه بالسن، وبالتجربة، ودمق، املشعرة بت»الغالم«

ليشعر ذلك بغربته، وباإلختالف » القريش«ثم وصفوا هذا الغالم بـ 
معه يف العدنانية والقحطانية، ويف طبيعة احلياة، فإن هذا الوافد حرضي، 
يفرتض أن تكون حياته أقرب إىل الراحة والسعة والرفاه، أما عمرو وقومه، 

َّة البداوة واخلشونة، ويدعون ألنفسهم اإلمتياز بالقدرة فإهنم يعيشون حيا
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 ، واإلعتزاز بالشجاعة وبالفروسية، ومواجهة الصعاب،عىل حتمل املكاره
 ..وما إىل ذلك

شعور ، بل هو قد زاد من  يف حتريك عمروولكن كل ذلك مل ينفع
، ومما زاد يف خزي عمرو أن هزيمته قد جاءت همرارة اهلزيمة التي حلت بب

 !؟من يبارز: ًبعد أن استعرض قوته أمام املأل، قائال
وكان يرى أن الناس هيابونه، وأنه يكفي أن يذكر هلم اسمه حتى تتبدل 

 سبيل اإلنسحاب من ساحة اويتخذوويدب الرعب يف قلوهبم، أحواهلم، 
املواجهة، بكل حيلة ووسيلة، وإذ به يرى أن هؤالء يتنافسون عىل مبارزته، 

 .وعىل سفك دمه
هزيمة عمرو أمام نفس أن : ّوكان األخطر واألمر، واألرش واألرض هو

، أطلقهامن جمرد صيحة مل تكن نتيجة قتال، بل كانت هذا الغالم القريش 
 ً!دون أن يلوح له بسيف، أو يرشع يف وجهه رحما
 !؟فام هذه الفضيحة النكراء، والداهية الدهياء

ًثم كان األخزى من ذلك، واألمض أملا، و ًاألعظم ذال أن يقتل هذا ّ
ّالغالم القريش عىل حد تعبريهم أخا عمرو وابن أخيه، ويسبي رحيانة بنت 

 .سالمة زوجة عمرو، باإلضافة إىل نساء أخريات
ًمطمئنا إىل عدم جرأة عمرو » عليه السالم«ثم انرصف أمري املؤمنني 

» عليه السالم«وغريه عىل القيام بأية مبادرة جتاه خالد بن سعيد، الذي أبقاه 
ّيف بني زبيد أنفسهم، ليقبض صدقاهتم، ويؤمن من عاد إليه من هراهبم  ُِّ

 .ًمسلام
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  :!وأرحيية خالد.. استجداء عمرو
أن عمرو بن معد يكرب جاء إىل خالد بن : مفارقة، وهيهنا وتواجهنا 

يف بني زبيد، فأظهر عودته » عليه السالم«ّسعيد بن العاص الذي خلفه عيل 
 .ّسالم، ثم كلمه يف امرأته وولده، فوهبهم لهإىل اإل

َّولكن هذا املستكرب املغرور بنفسه باألمس، والذي جر عىل نفسه هذه 
ً، وكان سببا يف قتل أخيه، وابن أخيه، ثم يف سبي  اليوماهلزيمة الفضيحة

مل » صىل اهللا عليه وآله«ال ليشء إال ألن الرسول األعظم .. زوجته وولده
 ..ًظاملا رفعه إليهً طلبا  لهجيب

إن هذا الرجل بالذات يرتاجع عن موقفه، ويستعطف ذلك الذي 
 ليجبي صدقاهتم، هيف قوم» صىل اهللا عليه وآله«َّخلفه ابن عم الرسول 

ًويؤمن من عاد إليه من هراهبم مسلام ّ ِّ.. 
وقد كان هذا الرجل يف غنى عن هذا اإلستعطاف هنا، وعن اإلستكبار 

 ..هناك
أن نجده حتى حني يرى نفسه بحاجة إىل :  ذلكواألغرب من

اإلستعطاف واخلضوع، ويامرسه، ال يتخىل عن العنجهية والغرور، وحب 
فإنه ملا وقف عىل باب . الظهور، وإثبات الذات، وإظهار القوة بغباوة ومحق

ًخالد وجد جزورا قد نحرت، فجمع قوائمها، ثم رضهبا بسيفه فقطعها 
 ..ًمجيعا

ًذي كان يسميه بالصمصامة خلالد بن سعيد، إمعانا ثم وهب سيفه ال
 ..ِّمنه يف ادعاء الشدة، والقوة لنفسه
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 :جيعلنا نقولـ إن صح ـ وذلك كله 
 .)١(»مائق بني زبيد«بأنه : لقد صدق من وصفه

 .)٢(ًاألمحق يف غباء، أو اهلالك محقا وغباوة: فإن املائق هو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 .٣٣٣ ص٢مناقب آل أيب طالب ج عن ابن إسحاق، و٩٦ ص٤١بحار األنوار ج: راجع) ١(
 .١٢٥٢ ص٢أقرب املوارد ج) ٢(
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 :×عليا بغضهم 
 إىل اليمن »صىل اهللا عليه وآله«بعث رسول اهللا : عن الرباء قالو
إذا «: وقال. لد بن الوليدخر خا وعىل اآل. عىل أحدمهاًر علياَّ وأم،جيشني

 .»ريكان قتال فعيل ريض اهللا تعاىل عنه األم
 . فغنمت أواقي ذوات عدد، وأخذ عيل منه جاريةً،فافتتح عيل حصنا: قال
 »هب يشي« »صىل اهللا عليه وآله«فكتب معي خالد إىل رسول اهللا : قال

 .كام يف جامع الرتمذي
 وقرأ الكتاب ،»صىل اهللا عليه وآله«فلام قدمت عىل رسول اهللا : قال

 وحيبه اهللا تعاىل ،حيب اهللا ورسولهما ترى يف رجل «:  فقال،رأيته يتغري لونه
 !؟»ورسوله

 . نام أنا رسولإأعوذ باهللا من غضب اهللا تعاىل وغضب رسوله، : فقلت
 .)١(سكتف

                                     
هنج  و١٨٠ ص٤ي جأخرجه الرتمذ:  هامشه، وقال يف٢٣٥ ص٦سبل اهلدى ج) ١(

 ٣٩ جاألنوار وبحار ١٩٦ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج و٢٨٥ ص٥السعادة ج
 .١٦٩ ص١ينابيع املودة ج و١٤٢لشريواين صلمناقب أهل البيت  و١١ص
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 فكتب خالد إىل رسول اهللا ،ًأصبنا سبيا«: وعن بريدة بن احلصيب قال
ويف السبي وصيفة هي من  .»ابعث إلينا من خيمسه«: »صىل اهللا عليه وآله«

 .أفضل السبي
 إىل خالد ليقبض منه ً عليا»صىل اهللا عليه وآله«فبعث رسول اهللا 

 فخمس وقسم، واصطفى ،، فقبض منهءليقسم الفي: اخلمس، ويف رواية
 . ًيل سبية، فأصبح وقد اغتسل ليالع

 من قريش مل ً، وأحببت رجالً مل أبغضه أحداً بغضاًوكنت أبغض عليا
 .ًال لبغضه علياإأحبه 

 !؟ترى إىل هذاأال : فقلت خلالد
 !؟ ما هذا،يا أبا احلسن: فقلت: ويف رواية

 ثم صارت يف آل ، فإهنا صارت يف اخلمس،أمل تر إىل الوصيفة :قال
 . فوقعت هبا، ثم يف آل عيل،حممد

 .)١( ذكرت له ذلك»صىل اهللا عليه وآله«فلام قدمنا عىل رسول اهللا 
                                     

 عن أمحد، والبخاري، والنسائي، واإلسامعييل، ويف ٢٣٦ و ٢٣٥ ص٦سبل اهلدى ج) ١(
 ٨فتح الباري ج: وراجع. )٥٢١٠(أخرجه البخاري يف كتاب النكاح : هامشه قال

السعادة هنج و ٢٧٥بن البطريق صالالعمدة  و١١٠ ص٧نيل األوطار ج و٥٢ص
 ١٢٧ ص٩جممع الزوائد ج و٣٥١ ص٥محد جأمسند  و٢٨٤ ص٥ج
تاريخ مدينة دمشق  و١٠٢لنسائي صل »عليه السالم«خصائص أمري املؤمنني و
= لنبويةالسرية ا و٣٨٠ ص٧ وج١٢٠ ص٥ البداية والنهاية ج و١٩٦ ص٤٢ج
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 : فقلت،» وآلهصىل اهللا عليه«فكتب خالد إىل رسول اهللا : ويف رواية
صىل اهللا « صدق، فإذا النبي :ابعثني، فبعثني، فجعل يقرأ الكتاب وأقول

 .»من كنت وليه فعيل وليه«:  فقال، قد امحر وجهه»عليه وآله
  !؟»ًيا بريدة أتبغض عليا«: ثم قال
 .نعم: فقلت
 .)١(»اخلمس أكثر من ذلكيف ن له إ ف،ال تبغضه«: قال

                                     
 يف »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و٢٠٢ ص٤بن كثري جال= 

 ٢١رشح إحقاق احلق ج و٢٦٠ ص١١لريشهري جلالكتاب والسنة والتاريخ 
 .٢٧٢ ص٣٠ وج٢٧٦ و ٢٧٤ و ٥ ص٢٣ وج٦٣٠ص

بن الالعمدة  و١١٠ ص٧نيل األوطار ج:  وراجع٢٣٦ ص٦سبل اهلدى ج) ١(
 ٣٥٩ ص٥محد جأمسند  و٢٨٣ ص٥عادة جهنج الس و٢٧٥البطريق ص

 ٦لبيهقي جلالسنن الكربى  و١١٠ ص٥ج) ط دار املعرفة(وصحيح البخاري 
 وحتفة األحوذي ٦ ص١٨عمدة القاري ج و٥٣ ص٨فتح الباري ج و٣٤٢ص
 ١٠٢لنسائي صل »عليه السالم«خصائص أمري املؤمنني  و١٤٥ ص١٠ج
 و ١٩٤ ص٤٢ جتاريخ مدينة دمشق و١٥٦ ص٥معرفة السنن واآلثار جو

البداية  و٤٦٠ ص٢٠هتذيب الكامل ج و١٧٦ ص١أسد الغابة ج و١٩٥
 »عليه السالم«جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيل  و٣٨٠ ص٧جوالنهاية 

 ٤٥٣ ص١٦ وج٨٦ ص٦جرشح إحقاق احلق  و٨٨ ص١بن الدمشقي جال
 .٢٧٨ ص٣٠ وج٢٧٨ و ٢٧٧ و ٢٧٦ و ٢٧٥ ص٢٣ وج٥٣٢ ص٢١ج
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ه لنصيب عيل يف اخلمس أفضل من والذي نفيس بيد«: ويف رواية
 .)١(»ًباحن كنت حتبه فازدد له إ و،وصيفة

 .)٢(» وهو وليكم بعدي، فإنه مني وأنا منه،ال تقع يف عيل«: ويف رواية

                                     
بن الالعمدة  و١١١ ص٧نيل األوطار ج و٢٣٦ ص٦الرشاد جسبل اهلدى و: راجع) ١(

 ٢٨٥ ص٥هنج السعادة ج و٢٧٧ ص٣٩ وبحار األنوار ج٢٧٥البطريق ص
 ٥٣ ص٨فتح الباري ج و١٢٧ ص٩ وجممع الزوائد ج٣٥١ ص٥محد جأمسند و
خصائص أمري  و١٣٦ ص٥ والسنن الكربى للنسائي ج٧ ص١٨عمدة القاري جو

 ١٩٦ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج و١٠٣ئي صلنسال »عليه السالم«املؤمنني 
 والسرية ٢٩٣ ص١ وكشف الغمة ج٣٨١ ص٧ وج١٢١ ص٥جالبداية والنهاية و

عليه «جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيل  و٢٠٢ ص٤النبوية البن كثري ج
 ١٦ وج٨٥ ص٦جرشح إحقاق احلق  و٨٧ ص١بن الدمشقي جال »السالم
 .٢٧٢ ص٣٠ وج٢٧٦ و ٢٧٥ و ٦ ص٢٣ وج٦٣٠ ص٢١ج ٤٥١ص

محد يف املسند أأخرجه :  وقال يف هامشه٢٣٦ ص٦ وج٢٩٧ ص١١سبل اهلدى ج) ٢(
ذخائر العقبى :  وراجع١٢٨ص ٩ج، وذكره اهليثمي يف املجمع ٣٥٦ص ٥ج
 والنص واإلجتهاد للسيد ٣٢٦ ص٣٨ وج٢٢٠ ص٣٧ ج وبحار األنوار٦٨ص

  وحتفة٧ ص١٨عمدة القاري ج و٥٣ ص٨فتح الباري ج و٥٦٠رشف الدين ص
 ٤ وفيض القدير ج٦٠٨ ص١١ وكنز العامل ج١٤٧ و ١٤٦ ص١٠األحوذي ج

 ٤٢تاريخ مدينة دمشق ج و٣٨٨ ص٣ وطبقات املحدثني بأصبهان ج٤٧١ص
= ر ـواهـج و٢٩٤ ص١ وكشف الغمة ج٣٨٠ ص٧جالبداية والنهاية  و١٩٠ص
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 .فام كان يف الناس أحد أحب إيل من عيل: قال بريدة
عليه «عيل بن أيب طالب » صىل اهللا عليه وآله«بعث : وعن بريدة

إن : ن الوليد كل واحد منهام وحده، ومجعهام، فقال، وخالد ب»السالم
 .اجتمعتام فعليكم عيل

ً يمينا ويسارا، فدخل عيل، وأبعد وأصاب سبيا، وأخذ افأخذ: قال ً ً
 .ًوكنت من أشد الناس بغضا لعيل: جارية من السبي، قال بريدة

 .ليد فذكر أنه أخذ جارية من اخلمسفأتى رجل خالد بن الو: قال
 !؟ ما هذا:فقال

يا : ثم جاء آخر، ثم تتابعت األخبار عىل ذلك، فدعاين خالد، فقال
صىل اهللا «بريدة قد عرفت الذي صنع، فانطلق بكتايب هذا إىل رسول اهللا 

 .»عليه وآله
صىل اهللا «فكتب إليه، فانطلقت بكتابه حتى دخلت عىل رسول اهللا 

ال يقرأ وال : ل، فأخذ الكتاب بشامله، وكان كام قال اهللا عز وج»عليه وآله
يكتب، وكنت إذا تكلمت طأطأت رأيس حتى أفرغ من حاجتي، فطأطأت 

ًغضب غضبا مل أره غضب » صىل اهللا عليه وآله«رأيس، فرأيت رسول اهللا 
 .مثله إال يوم قريظة والنضري

                                     
رشح إحقاق  و١٥٩ ص٢ وينابيع املودة ج٨٧ ص١بن الدمشقي جالاملطالب = 

 ١٠٧ و ١٠٦ و ١٠٣ ص١٥ وج٢٩٢ و ٢٩٠ و ٢٨٨ ص٥ج) اتامللحق(احلق 
 .٥٤٤ ص٢٣ وج٥٢٧ ص٢٠وج
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ً أحب عليا، فإنام يفعل ما أمر به، فقمت وما ،يا بريدة: ّفنظر إيل، فقال َّ ِ
 .)١( منهّمن الناس أحد أحب إيل

                                     
  .هعن ١٢٨ص ٩الزوائد ججممع و ١١٧ ص٥جلطرباين لاملعجم األوسط  )١(

 ٩٤ص ١ج رشح األخبار: وراجع روايات بريدة عىل اختالفها يف املصادر التالية
ر ذخائ و٦٦ صبن طاووسالالطرائف  و١٩٨ص بن البطريقالالعمدة و

 لشريازي لكتاب األربعني و٥٩ ص٢ج املستقيم الرصاط و٦٨ صالعقبى

 األربعني كتاب و٣٢٦ص ٣٨ج و٢٢٠ ص٣٧ ج وبحار األنوار١١١ص
 املراجعات و٣٠٧و  ٣٠٦ص ٩ج خالصة عبقات األنوار و٣٢ص امحوزيلل
 ٣ج الغدير و٥٦٠  و٣٣٩ صواإلجتهاد النص و٢٢٣ص لسيد رشف الدينل

 ٢٧٨و  ٢٧٧ ص٥ج هنج السعادة و٥٦٤ ص١ج مكاتيب الرسول و٢٤٤ص
 ٨ج فتح الباري و١٢٨ ص٩ج جممع الزوائد و٣٥٦ ص٥ج محدأمسند و

 ١٠ج حتفة األحوذي و٧ص ١٨ج و٢١٤ ص١٦ج عمدة القاري و٥٣ص
 ٤٧١ ص٤فيض القدير ج و٦٠٨ ص١١ج كنز العامل و١٤٧و  ١٤٦ص

 ١٨٩ ص٤٢ج تاريخ مدينة دمشق و٣٨٨ ص٣ج طبقات املحدثني بأصبهانو
 ١١٩صبن مردويه ال »عليه السالم«مناقب عيل بن أيب طالب و ١٩٠و 
 كشف الغمة و٣٨٠  و٣٤٤  و٣٤٢ص ٧ج و١٠٤ ص٥ جالبداية والنهايةو

 ٢ وجممع الفوائد ج٢٩٤ ص١ج وكشف الغمة لألربيل ١١٤ ص٢للشعراين ج
هنج  و١٦٠ ص٤ ومشكل اآلثار ج١١٤ ص١ واملنهل العذب املورود ج٦٨ص

 = ١ج يـبن الدمشقالالب ـر املطـواهـج و٤٨٣ و ٤٨٣ص بن جرب الاإليامن



  ٢٠٥                                   ..                                                      حديث بريدة: الفصل اخلامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الغنائم من خالد بن » عليه السالم«أنه ملا استلم عيل : عن بريدةو
اخلمس،  الوليد يف غزوهتم لبني زبيد، حصلت جارية من أفضل السبي يف

ورأسه يقطر، » عليه السالم«ثم صارت يف سهم آل عيل، فخرج عليهم عيل 
 . أنه وقع بالوصيفة التي صارت يف سهم آل عيل:  فأخربهم؛فسألوه

، وصار »صىل اهللا عليه وآله«فقدم بريدة يف كتاب من خالد عىل النبي 
صىل اهللا عليه «ما فيه، فأمسك ) أي بريدة(يقرؤه عليه بريدة، ويصدق 

  !؟ًيا بريدة أتبغض عليا: بيده، وقال» وآله
 . نعم: قال

                                     
الشايف يف  و١٥٩ ص٢املودة ج ينابيع و٣٣٨ص ٣ج السرية احللبية و ٨٧ص= 
 ٥ج لسيد هاشم البحراين لغاية املرام و٢٤٣ ص٣ج لرشيف املرتىض لمامةاإل
رشح إحقاق  و٩٣ي صلشيخ األميني لنظرة يف كتاب البداية والنهاية و٢٦ص

 ١٠٣ص ١٥ج و٢٩٢و  ٢٩١و  ٢٩٠و  ٢٨٨ ص٥ج) امللحقات (احلق
 ١٤٤و  ٢٣ ص٢١ج و٥٢٧ ص٢٠ج و١٥٧ ص١٦ج و١٠٧و  ١٠٦و
 والفضائل ألمحد بن ٤١٥ ص٣٠ج و٥٤٤و  ١٦١ ص٢٣ج و٥٨٢ص ٢٢جو

 وخصائص أمري ٣٤٢ ص٦ والسنن الكربى للبيهقي ج٣٥١ ص٢حنبل ج
 وتيسري ٢٥ص) ط التقدم بمرص(للنسائي » عليها السالم«املؤمنني عيل 

آبادي  للعيني احليدر» عليها السالم« ومناقب عيل ١٣٢ ص٢صول جالو
 ١٦٩ وقرة العني يف تفضيل الشيخني ص٤٤٩ ص٢ وإزالة اخلفاء ج٤٨ص

  .٢٩٨ ص٣والتاج اجلامع لألصول ج



  ٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢٠٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ًال تبغضه، وإن كنت حتبه فازدد له حبا: »صىل اهللا عليه وآله«فقال 
 .  نفيس بيده لنصيب آل عيل يف اخلمس أفضل من وصيفةفوالذي

فتكلم بريدة يف عيل عند الرسول، فوقع فيه، فلام فرغ : ويف نص آخر
 مل يره غضب مثله إال يوم قريظة ًرفع رأسه، فرأى رسول اهللا غضب غضبا

وكذا روي عن . ًيا بريدة، أحب عليا، فإنه يفعل ما آمره: والنضري، وقال
 .)١(غري بريدة

                                     
، ه عن١٢٨ ص٩ جممع الزوائد ج١١٧ ص٥لطرباين جلاملعجم األوسط : راجع) ١(

 ومسند أمحد ١٦٠ص ٤ ومشكل اآلثار ج١٠٣ و ١٠٢النسائي صئص وخصا
رواه :  وقال٣٤٢ ص٦بيهقي جكربى للسنن الال و٣٥١ و ٣٥٠  و٣٥٩ ص٥ج

 ٦٣٢ ص٥ وسنن الرتمذي ج٢٩٤ ص٦البخاري يف الصحيح، وحلية األولياء ج
لخوارزمي لناقب امل و٢٧١  ـ١٢٦ و١٢٥و  ١٢٤ ص١٥ وكنز العامل ج٦٣٩ و

يص  عىل رشط مسلم، وتلخ١١١ و ١١٠ ص٣لحاكم جلستدرك امل و٩٢ص
 عن ٣٤٥ و٣٤٤ ص٧املستدرك للذهبي هبامشه وسكت عنه، والبداية والنهاية ج

 عن ٢١٦ ص٣والغدير ج. خمتلفة أمحد والرتمذي، وأيب يعىل وغريه بنصوص
 ١٢٩ ص٣ والرياض النرضة ج٢٢للبدخيش ص وعن نزل األبرار بعض من تقدم

 ٤٣٥ ص٦والبحر الزخار ج. ٢٥٧ ص٢ وعن مصابيح السنة للبغوي ج١٣٠ و
 مطبوع (ار للصعدي ـالزخ ة البحرـة من جلـار املستخرجـوجواهر األخبار واآلث
:  وراجع.نفس اجللد والصفحة، عن البخاري والرتمذي) هبامش املصدر السابق

=  ٣٨جوار ـار األنـبح و٦٧صبن طاووس الالطرائف  و٢٥٠صلطويس لاألمايل 



  ٢٠٧                                   ..                                                      حديث بريدة: الفصل اخلامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فسار بريدة، حتى «: »رضوان اهللا عليه«ويف الرواية التي عند املفيد 
، فلقيه عمر، فسأله عن حال »صىل اهللا عليه وآله«انتهى إىل باب النبي 

أنه إنام جاء ليقع يف عيل، وذكر له :  فأخربه؛غزوهتم، وعن الذي أقدمه
 فإنه ؛مض ملا جئت لها: اصطفاءه اجلارية من اخلمس لنفسه، فقال له عمر

 .)١(»سيغضب البنته مما صنع عيل
 :قال الصاحلي الشامي

 :تنبيهات
غزوة عيل بن أيب طالب إىل كانت : قال ابن إسحاق وغريه: األول

ويشبه أن تكون هذه الرسية األوىل، وما ذكره :  قال يف العيون،اليمن مرتني
 .ابن سعد هي الرسية الثانية كام سيأيت

 وقسمة ،عث عيل بعد رجوعهم من الطائفكان ب: قال احلافظ: الثاين
 .الغنائم باجلعرانة

 ألنه رآه ،ًنام أبغض بريدة علياإ: قال احلافظ أبو ذر اهلروي: الثالث
 .ّ فظن أنه غل،أخذ من املغنم

                                     
 ١٩١ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق  و٢٨٢ و ٢٨١ ص٣٩ وج١١٧ و ١١٦ص= 
 .٤١٤ ص٣٠ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٩٥ و ١٩٤بشارة املصطفى صو

 ٢وقاموس الرجال ج ١٦١ ص١ج) ط دار املفيد(و  ٩٣لمفيد صلرشاد اإل) ١(
 ٢١جبحار األنوار  و٩٨ص) املجموعة(املستجاد من اإلرشاد ، و عنه١٧٣ص
 .٢٣٠ ص١جكشف الغمة  و٣٥٨ص



  ٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢٠٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . نه أخذ أقل من حقه أحبهأ »صىل اهللا عليه وآله«فلام أعلمه رسول اهللا 
 احلديث الذي رواه  لكن يبعده صدر،وهو تأويل حسن: قال احلافظ

صىل اهللا عليه «أمحد، فلعل سبب البغض كان ملعنى آخر وزال، وهنى النبي 
 . عن بغضه»وآله

 .استشكل وقوع عيل ريض اهللا تعاىل عنه عىل اجلارية: الرابع
 كام ،باحتامل أهنا كانت غري بالغ، ورأى أن مثلها ال يستربأ :وأجيب

 .صار إليه غريه من الصحابة
 ، ثم طهرت بعد يوم وليلة،نت حاضت عقب صريورهتا لههنا كاأأو 

  .ثم وقع عليها
 . أو كانت عذراء

 . قسمته لنفسهًاستشكل أيضا: اخلامس
 ،ن القسمة يف مثل ذلك جائزة ممن هو رشيكه فيام يقسمهأب :وأجيب

 فإنه ،مام فكذلك ممن نصبه اإل،مام إذا قسم بني الرعية وهو منهمكاإل
 .)١(مقامه

  :ب البنتهلعله يغض
أنه ملا ارتد عمرو بن : وذكرت بعض نصوص حديث بريدة املتقدم

إىل بني » عليه السالم«ًعليا » صىل اهللا عليه وآله«يكرب أرسل النبي  معد

                                     
 .٥٣ ص٨جفتح الباري  و٢٣٦ص ٦سبل اهلدى والرشاد ج :راجع) ١(



  ٢٠٩                                   ..                                                      حديث بريدة: الفصل اخلامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جارية، وذهب بريدة ليشتكي » عليه السالم«زبيد، فغنم وسبى، واصطفى 
 .»عليه السالم«عىل عيل 

، فلقيه عمر بن »هللا عليه وآلهصىل ا«فسار حتى انتهى إىل باب النبي 
فأخربه أنه إنام جاء . اخلطاب، فسأله عن حال غزوهتم، وعن الذي أقدمه

 .، وذكر له اصطفاءه اجلارية من اخلمس لنفسه»عليه السالم«ليقع يف عيل 
 .امض ملا جئت له، فإنه سيغضب البنته مما صنع عيل: فقال له عمر

» صىل اهللا عليه وآله«لنبي أن بريدة دخل عىل ا: ثم ذكرت الرواية
، فقال له »صىل اهللا عليه وآله«وجعل حيدثه بام جرى، فتغري وجه النبي 

 ..إنك إن رخصت للناس يف مثل هذا ذهب فيؤهم: بريدة
  !ًوحيك يا بريدة، أحدثت نفاقا: »صىل اهللا عليه وآله«فقال له 

 .إن عيل بن أيب طالب حيل له من الفيء ما حيل يل
أيب طالب خري الناس لك ولقومك، وخري من أخلف إن عيل بن 
 .بعدي لكافة أمتي

 .ًيا بريدة، احذر أن تبغض عليا فيبغضك اهللا
 .)١(..فتمنيت أن األرض انشقت يل فسخت فيها الخ: قال بريدة

 
                                     

 ٢٨٨ ص٢قاموس الرجال ج:  وراجع١٦١ و ١٦٠ ص١اإلرشاد للمفيد ج) ١(
 األنوار وبحار ٩٨ص) املجموعة(اإلرشاد كتاب املستجاد من : وراجع. عنه
 .٢٣٠ ص١كشف الغمة ج و٣٥٨ ص٢١ج



  ٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢١٠
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 :ونقول
.. »عليه السالم«إىل العودة إىل املدينة ليقع يف عيل بريدة  لقد بادر :ألف

صىل اهللا عليه «ك إىل حني عودة الرسية إىل رسول اهللا وكان يمكنه تأجيل ذل
 .. »وآله

» صىل اهللا عليه وآله«فهل كان هو وخالد يريدان أن يدفعا رسول اهللا 
، دون أن يتمكن عيل من »عليه السالم«إىل إختاذ قرار غيايب بحق عيل 

 !؟ أم أن حقدمها كان هو الدافع لعجلتهام هذه!؟الدفاع عن نفسه
إىل ابن عمه وصهره » صىل اهللا عليه وآله«خشيا من أن حين أم أهنام 

 !؟ًوهو بقربه، ولكنه حني يكون بعيدا عنه، فإن وطأة احلنني تكون أخف
ًإذا أصدر قرارا غيابيا، فو سيكون إنه حتى لو أراد أن يرتاجع عنه، فً

ًتراجعا ضعيفا، وتر ًيعيا، ال يفي بمحو ما أحدثه قراره األول من ندوب قً
 .هياتوتشو

قد بني خلالد ولربيدة احلكم الرشعي، فام  »عليه السالم«ً إن عليا :ب
قد » عليه السالم«ًأن عليا  فإن كانوا يرون !؟ة فيه بعد ذلكيعاملربر للوق

 !؟له بذلك خطأ فيام قال، فلامذا مل يرصحاأ
بمثل جواب » صىل اهللا عليه وآله«ثم أمل خيطر عىل باهلام أن جييبهام النبي 

صىل اهللا عليه «وهذا هو ما حصل بالفعل، بل زاد ! ؟»عليه السالم «عيل
يف اخلمس أكثر من » عليه السالم«إن نصيب عيل : عىل ذلك قوله» وآله

 ..وصيفة
يغضب » صىل اهللا عليه وآله« ملاذا حيرص عمر عىل أن يرى النبي :ج



  ٢١١                                   ..                                                      حديث بريدة: الفصل اخلامس
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، فيبيح يكيل بمكيالني» صىل اهللا عليه وآله« هل كان يرى أن النبي !؟إلبنته
ًللهوى، وانسياقا منه ً انقيادا !؟ًللناس أمرا، فإذا تعلق األمر به حرمه عليهم

 !مع الرغبات الشخصية والعياذ باهللا
عمل ما أحله اهللا » عليه السالم«ًن عليا إ:  ملاذا مل يقل عمر لربيدة:د

 ولو شئنا أن نتوهم أن عمر كان ال يعرف احلكم الرشعي يف هذه !؟تعاىل له
 ..سألة لرمانا حمبوه بألف هتمة وهتمةامل

ًكان ستريا وحييا، ومل يكن من عادته أن » عليه السالم«ًإن عليا : هـ ً ِّ
 خارج دائرة ما تقتضيه الرضورات مقاربته حلليلتهيتجاهر بام يشري إىل 

 .الدينية
ولكننا رأيناه هنا يترصف بطريقة تعطي أنه يتعمد دفعهم إىل ختيل يشء 

يل حيث خرج عليهم ورأسه يقطر، األمر الذي أثار فضوهلم، من هذا القب
ودعاهم إىل سؤاله عن هذا األمر، فلام سألوه أجاهبم بام عمق شعورهم 

 ..باملرارة
،  فعلية جنسيةقاربةًليست نصا يف حدوث موإن كانت  إجابته إن :و

استعمل التورية يف » عليه السالم«ولعله .. ولكنها توهم ذلك بصورة قوية
 . فأتى بكالم ذي وجهني،ذا األمره

 لوجود رواية تدل عىل أن اهللا قد حرم النساء عىل عيل :نقول ذلك
 .)١(ما دامت فاطمة حية» عليه السالم«

                                     
=  طبعةط امل( و ٣٣٠ ص٣جمناقب آل أيب طالب  و٤٧٥ ص٧هتذيب األحكام ج) ١(
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صىل اهللا عليه «هذا التحريم مرشوط بعدم إذن النبي : إال أن يقال
 .له بذلك» عليها السالم«، أو فاطمة »وآله

عليه الزواج بالنساء، أما الوطء بملك  أنه حرم :أن املراد: أو يدعى
 ..اليمني فال

 .. أن هذا اإلحتامل خالف الظاهر نرىوإن كنا
  : خري الناس×علي 

صىل اهللا عليه « قول النبي »رمحه اهللا«جاء يف النص املروي عن املفيد 
إنه خري لربيدة، ولقومه، بل هو خري من : »عليه السالم«عيل عن » وآله

 ..»صىل اهللا عليه وآله« أمته ِّخيلف بعده لكافة
» عليه السالم«ًأراد أن يدخل عليا » صىل اهللا عليه وآله« أنه :مما يعني

 ودرء  لنفسه،إىل قلب بريدة من باب الرغبة الطبيعية لإلنسان بجلب املنافع
                                     

 وبشارة املصطفى  ١١٠ ص٣ج) م١٩٥٦ ـ سنة النجف األرشفـ رية احليد= 
 ٦٤ ص١ ومقتل احلسني للخوارزمي ج٤٢ ص١ واألمايل للطويس ج٣٠٦ص

 ٧ ص٣ ق٢ج) خمطوط( وضياء العاملني ١٥٣ و ١٦ ص٤٣بحار األنوار جو
فتح :  وراجع٤٢ ص٢ ومستدرك الوسائل ج٦٦ و ٣٨٧ ص١١وعوامل العلوم ج

عليه «اإلمام عيل بن أيب طالب  و٢٣ النورين ص وجممع٢٨٧ ص٩الباري ج
لتربيزي األنصاري لاللمعة البيضاء  و٢٣١محد الرمحاين اهلمداين صأل »السالم
لمحقق لاحلدائق النارضة و ٤٣١لمسعودي صلاألرسار الفاطمية  و٢٠١ص

 .١٠٨ ص٢٣البحراين ج
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 . عنهااملضار
عليه «دعوته الشاملة لألمة إىل حمبة عيل » صىل اهللا عليه وآله«ثم أطلق 

 .ىل نفس هذه املعادلة التي قررهاباإلستناد إ ،»السالم
أن الناس قبل تصفية أرواحهم، والسمو بنظرهتم، وإطالق : وبدهيي

عقوهلم من أرس األهواء والشهوات، ينطلقون يف مواقفهم من حبهم 
وبغضهم، وارتباطاهتم العاطفية، ويكون إقدامهم وإحجامهم من منطلقات 

ُوال يتفاعلون بعمق مع املثل والقيم حمسوسة هلم، أو قريبة من احلس، 
 .الرشيفة، واملفاهيم واملعاين اإليامنية العالية، ذات القيمة الروحية واملعنوية

من أجل ذلك كان البد من الرفق هبم، وتيسري األمور عليهم، بإبراز 
اجلانب احليس، أو القريب من احلس لتقريبهم من خط اإلستقامة عىل 

رواحهم، ليتمكنوا من نيل املعاين السامية، طريق تصفية قلوهبم، وأ
والتفاعل الروحي معها، واإلنصهار يف بوتقة اإليامن، واإلنشداد إىل كل 

 .حقائقه ودقائقه، والتفاعل معها بكل وجودهم
 ؟×ملاذا يبغضون عليا!:  

ً، دون أن يذكر مربرا، »عليه السالم«لقد رصح بريدة بشدة بغضه لعيل 
عليه «السنوات األوىل للهجرة، ورأى تضحيات عيل مع أنه قد أسلم يف 

ًوسلوكه، وبعضا من عبادته، ودالئل إخالصه، وسمع من رسول » السالم
 ..ا يدل عىل فضله ومقامهممالكثري » صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

ومل يرتاجع عن بغضه هذا إال بعد هذا املوقف القوي والرصيح من 
كل » عليه السالم« الذي أفقد مناوئي عيل ،»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
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يشء، وجعلهم يواجهون خطر السقوط املخزي واملريع، يف وقت كان يظن 
عليه «بريدة ومن معه أهنم أمام الفرصة الذهبية الكربى لإليقاع به 

 ..»السالم
  :تتابع املخربين

 أن املخربين تتابعوا عىل خالد بام صنعه :ويف النص الذي رواه الطربي
وذلك يدل عىل كثرة الذين .. ، ثم تتابعت األخبار»عليه السالم«يل ع

 ..يتعاطفون مع خالد، أو يريدون التزلف إليه هبذه األخبار
وذلك ينتج أن الذين سيطلعون عىل ما جرى لربيدة مع رسول اهللا 

فريق إليهم  وال سيام إذا انضم ،ًن كثريين أيضانوسيكو» صىل اهللا عليه وآله«
 ..هل املدينةكبري من أ

، فسيدفعهم »عليه السالم«فإذا رأى الناس تبدل موقف بريدة مع عيل 
 .أن هذا اخلرب سوف يستمر يف التوسع واإلنتشار: ذلك ملعرفة السبب، مما يعني

  : يأخذ الكتاب بشماله’النيب 
ومن األمور التي ال مناص من الوقوف عندها، ومعرفة مربراهتا أنه 

مع أن املروي ..  تناول كتاب خالد من بريدة بشامله»صىل اهللا عليه وآله«
كان يمينه لطعامه ورشابه، وأخذه وإعطائه، «أنه » صىل اهللا عليه وآله«عنه 

 .)١(..فكان ال يأخذ إال بيمينه، وال يعطي إال بيمينه إلخ

                                     
= سيد للسنن النبي  و٢٣٧ص ١٦ جوارـاألنار ـ وبح٢٣صالق ـارم األخـمك) ١(
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أخذ أو أعطى بشامله يف » صىل اهللا عليه وآله«ومل نسمع، ومل نقرأ أنه 

                                     
 لنجفيل» عليهم السالم«موسوعة أحاديث أهل البيت  و١٢٠صالطباطبائي = 
 ٦تفسري امليزان ج و١٥٤ ص١٤ ومستدرك سفينة البحار ج١٤٤ص ١ج
: وراجع .٤٧١ص  طالب التربيزييبألمعجم املحاسن واملساوئ  و٣١٣ص

 ومغني ٣٠٦ ص١ج) ط ق( ومنتهى املطلب ١٣٣ ص٨سنن النسائي ج
 ١ واملغني البن قدامة ج٦٥ ص١ وفتح املعني ج٥٥ ص١ي جاملحتاج للرشبين

 ١ وتلخيص احلبري ج٨٧ ص٢ وج١١٠ و ١٩ ص١ والرشح الكبري ج٩٠ص
 وصحيح البخاري ٢١٠ و ١٤٧ و ١٣٠ و ٩٤ ص٦ ومسند أمحد ج٤١٩ص
 وسنن ١٥٦ ص١ وصحيح مسلم ج٤٩ ص٧ وج١٩٧ ص٦ وج١١٠ ص١ج

 ومسند أيب ١٦١ و ١٦٠ ص٣ ورشح مسلم للنووي ج٢٧٧ ص٢أيب داود ج
 ١٣٩ ص١٠ وج١٧١ ص٥ وجممع الزوائد ج٢٠٠ ص١داود الطياليس ج

 ٢ ومشكاة املصابيح للهيثمي ج٥١٩ ص٥وجامع األحاديث واملراسيل ج
 ٤ وج٣١ ص٣ وعمدة القاري ج٣٦٤ ص٢ والفتح الكبري ج١١١ص
 ومسند ايب ٨٢١ و ٨٢٠ ص٣ ومسند ابن راهويه ج٣١ ص٢١ وج١٧١ص

 ١٢٤ ص٧ وكنز العامل ج٣٥١ ص٢غري ج واجلامع الص٤٧٨ ص٤يعىل ج
 والسنن الكربى للنسائي ٤٨١ و ٣٨٦ ص٣والطبقات الكربى البن سعد ج

 ٢٥٨ ص٢ وإمتاع األسامع ج٦١ ص٤ وتاريخ مدينة دمشق ج٤١١ ص٥ج
 والنهاية يف غريب احلديث ٣٥٤ ص٩ وج٩٣ ص٨وسبل اهلدى والرشاد ج

 . ٥٨٣ ص٤ وجممع البحرين ج٤٥٨ ص١٣ ولسان العرب ج٣٠٢ ص٥ج
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صىل اهللا «أال يدلنا هذا الترصف عىل أن النبي .. ملوردأي مورد سوى هذا ا
قد علم بمحتوى، وبغرض كتاب خالد، وهو مأمور هبذا » عليه وآله

َوما ينطق عن اهلوى﴿املوقف منه تعاىل، فإنه ال يفعل  َ ََ ِ ُ ِ ْ َ ٌإن هو إال وحي  َ ْ َ َ َُّ ِ ِْ
َيوحى ُ﴾)١(.. 

رسالة حتمل يف يريد أن يفهمنا أن تلك ال» صىل اهللا عليه وآله«فهو 
ًطياهتا أمورا ال خري وال يمن فيها، بل هي بمثابة قاذورات، ال بد من التنزه 
ًعنها قوال وفعال وممارسة، كام ال بد من إرفاقها بدالالت رصحية وعملية،  ً

دالالهتا عىل املعنى السلبي، من خالل من شأهنا أن تتجذر يف عمق الذاكرة 
، والتدليس عىل التعمية عىل هذا األمرحتى ال يتمكن أصحاب األهواء من 

 .الناس
  : وليهم×علي 

من كنت وليه  «:لربيدة يف هذه املناسبة» صىل اهللا عليه وآله«وقد قال 
 :، وهذا يدلنا عىل ما ييل»فعيل وليه
  وجد الفرصة سانحة لتجديد اإلخبار»صىل اهللا عليه وآله«إنه  ً:أوال

 ..»عليه السالم«عن ثبوت الوالية لعيل 
صىل «ثابتة يف زمن الرسول قد دل ما جرى عىل أن هذه الوالية  :ًثانيا

ثبوهتا بالفعل، ومل » صىل اهللا عليه وآله« حيث قرر ً أيضا،»اهللا عليه وآله
 وليست إنشائية ،هي والية فعلية:  أو فقل.ًفإن عليا سيكون وليه: يقل

                                     
 . من سورة النجم٤ و٣اآليتان ) ١(
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 ..»لهصىل اهللا عليه وآ«درجة الفعلية بعد وفاة النبي إىل تصل 
الذي حتدثت عنه تلك » عليه السالم« إنه يشري إىل أن ترصف عيل :ًثالثا

ً كان ترصفا والئياالرواية ً.. 
صىل اهللا « من سنخ والية النبي للناس» عليه السالم« إن واليته :ًرابعا
 .»عليه وآله

 إن سعة هذه الوالية وامتدادها ال خيتلف عن سعة وامتداد :ًخامسا
 ..» اهللا عليه وآلهصىل«والية النبي 

  :يفعل ما أمر به
ال يفعل ما » عليه السالم«ً بأن عليا :»صىل اهللا عليه وآله«وقد رصح 

ًيفعل انطالقا من اهلوى والرغبات الشخصية، وإنام هو يفعل ما أمره اهللا 
كان » صىل اهللا عليه وآله«بل لعل النبي .. ، وينفذ أحكامه الرشعية بهتعاىل

ليدل عىل أن اهللا تعاىل يريد أن يكشف بعض النوايا، .. كهو الذي أمره بذل
به وإقامة احلجة .. »عليه السالم«أو يمهد هلذا اإلعالن النبوي يف حق عيل 

 ..عىل القريب والبعيد
  :غضب مل ير بريدة مثله

ًقد غضب غضبا مل » صىل اهللا عليه وآله« بأنه رأى النبي :رصح بريدة
 .. والنضرييره غضب مثله، إال يوم قريظة

، وهؤالء يرصون عىل الطعن »صىل اهللا عليه وآله«وكيف ال يغضب 
واملجاهد الذي يقذف نفسه يف هلوات األخطار . يف خري خلق اهللا من بعده
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وقد أظهر اهللا فضله وكراماته وآياته الباهرة يف عرشات .. يف سبيل اهللا
 .. واآلياتاملناسبات

،  وحنني، وخيرب، واخلندق، وأحد،دركام أن آياته اجلهادية الباهرة يف ب
 .ال ختفى عىل أحد وغري ذلك وذات السالسل

حق عيل بعالم الناس إمن جهد يف » صىل اهللا عليه وآله«ورغم ما بذله 
 وإظهار فضله، وتأكيد ،، ونزول اآليات يف الثناء عليه»عليه السالم«

م وعقوهلم واليته، فإهنم يصمون آذاهنم، ويطبقون أعينهم، ويقفلون قلوهب
 ..عن ذلك كله

 أن هذا العناد منهم، مع هذا الكم اهلائل من الدالالت، :ومن الواضح
ومع الوعد والوعيد اإلهلي هلم يوازي هدم أساس اإلسالم، وتقويض 

 .أركانه
وهذا هو رس هذا الغضب الشديد الذي رآه بريدة يف وجه رسول اهللا 

 .»صىل اهللا عليه وآله«
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  :سادس الالفصل
 

  .. يف اليمن×قضاء علي 
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  ٢٢١                                   ..                            يف اليمن×قضاء علي : الفصل السادس
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  : إىل اليمن مرتني×علي 
 :إىل اليمن نقول» عليه السالم«وبالنسبة لذهاب عيل 

ًذهب إىل اليمن أوال، فأسلمت » عليه السالم«أنه : لعل الصحيح هو
 .بالدمهدان كلها عىل يديه يف ساعة واحدة، وانترش اإلسالم يف تلك ال

 أهلها بحاجتهم إىل من يفقههم يف الدين، فوفدوا إىل رسول شعرثم 
عليه «ً وطلبوا منه ذلك، فأرسل إليهم عليا ،»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

 .مرة ثانية» السالم
: ناس من اليمن، فقالوا» صىل اهللا عليه وآله«أنه أتى النبي : فقد روي

 . السنن، وحيكم فينا بكتاب اهللابعث فينا من يفقهنا يف الدين، ويعلمنا
انطلق يا عيل إىل أهل اليمن، ففقههم : »صىل اهللا عليه وآله«فقال النبي 

 .يف الدين وعلمهم السنن، واحكم فيهم بكتاب اهللا
 .إن أهل اليمن قوم طغام، يأتوين من القضاء بام ال علم يل به: فقلت

ب، فإن اهللا اذه: عىل صدري، ثم قال» صىل اهللا عليه وآله«فرضب 
 .)١(فام شككت يف قضاء بني اثنني حتى الساعة. سيهدي قلبك، ويثبت لسانك

                                     
=  ١٣امل جـالع وكنز ٣٦ ص٥ج) دـع مسند أمحـمطبوع م(منتخب كنز العامل ) ١(



  ٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢٢٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عليه «ًعليا » صىل اهللا عليه وآله«بعث رسول اهللا : وقال الطربيس
إىل اليمن، ليدعوهم إىل اإلسالم، وليخمس ركازهم، ويعلمهم » السالم

مع صدقاهتم، األحكام، ويبني هلم احلالل واحلرام، وإىل أهل نجران ليج
 .)١(ويقدم عليه بجزيتهم
 هل أرسل عليا× ؟إىل اليمن قاضيا!:  

قد قىض وحكم بني الناس يف » عليه السالم«إننا ال ننكر أن يكون عيل 
اليمن، كام أنه علمهم، وفقههم يف دينهم، وسعى إىل تزكية نفوسهم، وبث 

 ..مكارم األخالق فيهم
أرسل » صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :ولكن بعض الروايات تزعم

أنه قال : حسب بعض الروايات و،ًإىل اليمن قاضيا» عليه السالم«ًعليا 
 :للنبي

أو بكثري من ( وال علم يل بالقضاء ،تبعثني إىل قوم وأنا حدث السن
 !؟)القضاء

                                     
 ٢١ وج٤٥ و ٤٠ و ٣٥ ص٨ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١١٣ص= 
حمد بن ملأخبار القضاة :  وراجع٦٦٧ ص٢٣ وج٥١١ ص٢٢ج و٦٣٤ص

 .٦٣٧ ص٣ج بيلذهل تاريخ اإلسالم  و٨٦ ص١خلف بن حيان ج
وإعالم الورى  ٢١٠ ص١جمكاتيب الرسول و ٣٦٠ ص٢١ جاألنواربحار  )١(

 .٢٥٧ ص١ج) ط مؤسسة آل البيت( و ١٣٧ص) ٢ط( و ٨٠ و ٧٩ص) ١ط(



  ٢٢٣                                   ..                            يف اليمن×قضاء علي : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . إن اهللا سيهدي قلبك، ويثبت لسانك:فوضع يده عىل صدره وقال
فال تقض بينهام حتى تسمع من يا عيل، إذا جلس إليك اخلصامن، 

 .)١(..اآلخر الخ
أول قاض بعثه رسول » عليه السالم«ً أن عليا :ولذلك اعترب السكتواري

                                     
 والطبقات ١١١ ص١ج) ط دار صادر( و ١٤٩ و ٨٨ و ٨٣ ص١مسند أمحد ج) ١(

يهقي  والسنن الكربى للب٣٣٧ ص٢ج) ط دار املعارف بمرص(البن سعد الكربى 
 ٢ج) ط نول كشور( وتيسري الوصول ١٤ ص٣ وذخائر املواريث ج١٤٠ ص١٠ج
ط (للنسائي » عليه السالم« وخصائص اإلمام عيل ٢٣ وقضاة األندلس ص٢١٦ص

 وفرائد السمطني، ونظم ٨٥ ص١ وأخبار القضاة لوكيع ج١٢ص) التقدم بمرص
 ١٦ وطبقات الفقهاء ص١١٩ والشذورات الذهبية ص١٢٧درر السمطني ص

البن املغازيل » عليه السالم« ومناقب عيل ٢٣٦ ص٢ للمعتزيل جالبالغةرشح هنج و
 ١ ومجع الفوائد من جامع األصول، وجممع الزوائد ج٣١٣ والرصف ص٢٤٨ص
 ٢١ جاألنواربحار  و٢١٧ ص٤ج) مطبوع مع زاد املسلم( وفتح املنعم ٢٥٩ص
. ١٣٧ص) ٢ط( و ٨٠ص) ١ط (إعالم الورى :  ويف هامشه عن٣٦١ و ٣٦٠ص

 السنن الكربى و٥٢ ص٨فتح الباري ج و٢٥٦بن البطريق صالالعمدة : وراجع
 ١٢٤ ص٥البداية والنهاية ج و١٢٥ ص١٣كنز العامل ج و١١٧ ص٥ج لنسائيل
عليه «جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيل  و٢٠٨ ص٤ج بن كثريالالسرية النبوية و

 ٥٦٥ ص٢٠ وج٦٥ ص٧ ج)امللحقات (رشح إحقاق احلق و٢٠٥ ص١ ج»السالم
 .٣٨٧ ص٣١ وج١٧٦ ص٢٢ وج٥٧١و 



  ٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢٢٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(إىل اليمن» صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
 :ونقول
، »صىل اهللا عليه وآله«ً إن عليا كان باب مدينة علم رسول اهللا :قد يقال

أنا : »عليه السالم«، فام معنى قوله وعنده علم الكتاب بنص القرآن الكريم
 .!؟حدث السن، وال علم يل بالقضاء

  :ويمكن أن جياب
ِبخلدإنام تكلم بلسان غريه، وعرب عام قد يدور » عليه السالم«بأنه  َ َ ِ 

.. ىض عليهمْقُ من يبعضهم، ال سيام وأن القضاء من أي كان ال يريض
 نتيجة ،خطأ يف احلكمحصول ادعاء فيبادرون إىل إدعاء املظلومية، أو 

التقصري أو القصور لدى احلاكم، أو لغري ذلك من أسباب، قد جيدون من 
أن » عليه السالم«فأراد .. يصدقهم، أو من يقع يف الشبهة نتيجة لذلك

 ..يتالىف ذلك هبذا السؤال، وبذاك اجلواب
  :ويشهد لذلك

 يتضمن مل» صىل اهللا عليه وآله«أن اجلواب الذي سمعه من رسول اهللا 
باهلداية » عليه السالم« بل هو جمرد دعاء له ،ًتعليام ألحكام القضاء

، »عليه السالم«والثبات، ثم أخربه بأن اهللا تعاىل هو الذي يتوىل هداية قلبه 
 اهللا، ألن هداية القلب ال دعن» عليه السالم«دلنا عىل عظيم منزلته يلوذلك 

ناس، بل هي منحة إهلية ملن تكون عىل سبيل اجلرب والقهر ألي كان من ال

                                     
 . عنه٤٧ ص٨ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٦٢حمارضة األوائل ص) ١(



  ٢٢٥                                   ..                            يف اليمن×قضاء علي : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم ﴿: جاهد يف اهللا حق جهاده عىل قاعدة َُ َّْ َ َ ُِ ِ َِ ََّ َ َ َ
َسبلنا َ ُ ًوالذين اهتدوا زادهم هدى﴿و  )١(﴾ُ ُ ُ َ ْ ْ َ َْ َ َ َ ِ ْومن يؤ﴿و  )٢(﴾َّ ُ َْ ِمن باهللاِ هيد َ ِْ َ ِ ْ
ُقلبه َ ْ َ﴾)٣(. 

  :  يف اليمن×مفردات من قضائه 
عليه «عديد من مفردات األقضية التي صدرت عن عيل وقد ذكروا ال

 :يف اليمن، ومنها» السالم
 فأصبحوا وقد سقط فيها أسد، ، باليمنً بئراوا احتفرًإن قوما ـ ١

 حتى ،خر بآخر وتعلق اآل، فتعلق بآخر،نسان بالبئرإفنظروا إليه، فسقط 
 .تله فقتلهم األسد، فأهوى إليه رجل برمح فق،كانوا يف البئر أربعة

 .»عليه السالم«فتحاكموا إىل عيل 
 ،لألسفل ربع دية:  ودية تامة، ونصف دية، وثلث دية،ربع دية: فقال
 ،ثنانإ ألنه هلك فوقه ،نه هلك فوقه ثالثة، وللثاين ثلث ديةأمن أجل 

 .نه هلك فوقه واحد، ولألعىل الدية كاملةأ من أجل ،وللثالث نصف دية
حق لكم حتى تأتوا  ن مل ترضوا فالإ و،ن رضيتم فهو بينكم قضاءإف

 . فيقيض بينكم»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
أنا « : قصوا عليه خربهم، فقال»صىل اهللا عليه وآله«فلام أتوا رسول اهللا 

                                     
 . من سورة العنكبوت٦٩اآلية ) ١(
 . من سورة حممد١٧اآلية ) ٢(
 . من سورة التغابن١١اآلية ) ٣(



  ٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢٢٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»أقيض بينكم إن شاء اهللا تعاىل
 . قد قىض بينناًن علياإ ،يا رسول اهللا: فقال بعضهم

 !؟»فيم قىض«: قال
 .)١(»هو كام قىض به« :فقال، فأخربوه

يت بامرأة وطأها ثالثة نفر يف ُ فأ، باليمن»عليه السالم«كان عيل  ـ ٢
 !؟ أتقران هلذا بالولد: فسأل اثنني،طهر واحد

                                     
ى  والسنن الكرب٩٥ ص١ وأخبار القضاة لوكيع ج١٨مسند الطياليس ص: راجع) ١(

 والقياس ٤٩ وتذكرة اخلواص ص٨٤ وذخائر العقبى ص١١١ ص٨للبيهقي ج
 ٢ جاألنوار وجممع بحار ٣٩ ص٢ وأعالم املوقعني ج٤٥يف الرشع اإلسالمي ص

 والطرق احلكمية البن ١٢٠ وأرجح املطالب ص٧٥ وينابيع املودة ص٥٧ص
 عن أمحد، وأيب داود، والنسائي، وابن ماجة، واحلاكم يف ٢٦٢القيم ص

 ومسند ٢٣٩ ص٦ وسبل اهلدى والرشاد ج٢٥٧حيحه، وإرشاد الفحول صص
 وكتاب الديات للشيباين ٥٨ ص٣ ومشكل اآلثار ج١٥٢ و ٧٧ ص١أمحد ج
 ومرآة ١٥٢ ووسيلة النجاة للسهالوي ص٣٢١ وتفريع األحباب ص٦٥ص

 عن الطياليس، وابن أيب ١٠٣ ص١٥ج) ط اهلند( وكنز العامل ٧٠املؤمنني ص
ابن منيع، وابن جرير وصححه، وقرة العينني يف تفضيل شيبة، وأمحد، و
 عن ٣٠ ص٤ وتلخيص التحبري ج٢٨٥ وبذل القوة ص١٥٨الشيخني ص

 ٤٩٧ ـ ٤٩٣ ص١٧ج) امللحقات(أمحد، والبزار، والبيهقي، وإحقاق احلق 
 . عام تقدم وعن مصادر أخرى٧٠ ـ ٦٧ ص٨وج



  ٢٢٧                                   ..                            يف اليمن×قضاء علي : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اَّفلم يقر
 !؟أتقران هلذا بالولد :ثم سأل اثنني

 .اَّفلم يقر
 .واُّ فلم يقر، يسأل اثنني اثنني غري واحد، حتى فرغ،ثم سأل اثنني

 وجعل عليه ، الذي خرجت عليه القرعة، فألزم الولد،قرع بينهمثم أ
 .ثلثي الدية
  فضحك حتى بدت نواجذه،»صىل اهللا عليه وآله«لنبي ذلك لع ُفرف

 .»القضاء ما قىض«: وقال: زاد يف نص آخر
 .»ال أعلم فيها إال ما قىض عيل«: أو قال
 .»َحكمت فيه بحكم اهللا«: أو قال
 .)١(» عز وجل حكمك فيهملقد ريض اهللا«: أو قال

                                     
 ١٠٧ ص٢ج) بمرصط امليمنة ( وسنن النسائي ٣٧٣ ص٤مسند أمحد ج: راجع) ١(

 ٢٠٧ ص٢ ومستدرك احلاكم ج٩٤ و ٩٣ و ٩١ و ٩٠ ص١وأخبار القضاة ج
مطبوع مع ( وتلخيص املستدرك للذهبي ٩٦ ص٤ وج١٣٥ ص٣وج

 والقياس يف الرشع اإلسالمي ٨٥ وذخائر العقبى ص٩٦ ص٤ج) املستدرك
 والبداية ٣٨٠ ص٧ج) ط األزهرية بمرص( وزاد املعاد البن القيم ٤٨ص

 و ٢١١ عن أمحد، وأيب داود، والنسائي، وينابيع املودة ص١٠٧ ص٥والنهاية ج
=  واملعجم الكبري ١٢١ وأرجح املطالب ص٢٨١ ص٢ وتيسري الوصول ج٧٥
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صىل «بعث رسول اهللا : ، قال»عليه السالم«عن أيب جعفر الباقر  ـ ٣
 إىل اليمن، فانفلت فرس لرجل من أهل »عليه السالم« ً عليا»اهللا عليه وآله

 برجله فقتله، وأخذه أولياء املقتول، فرفعوه إىل عيل ًاليمن، فنفح رجال
نة أن الفرس انفلت من داره فنفح ّلبي، فأقام صاحب الفرس ا»عليه السالم«

 . دم الرجل»عليه السالم«الرجل برجله، فأبطل عيل 
يشكون » صىل اهللا عليه وآله «فجاء أولياء املقتول من اليمن إىل النبي

 ظلمنا، وأبطل دم ًإن عليا:  فيام حكم عليهم، فقالوا»عليه السالم« ًعليا
 .صاحبنا

 ليس بظالم، ومل خيلق ًإن عليا: »آلهصىل اهللا عليه و«فقال رسول اهللا 
عيل للظلم، وإن الوالية من بعدي لعيل، واحلكم حكمه، والقول قوله، ال 
يرد حكمه وقوله وواليته إال كافر، وال يرىض بحكمه وقوله وواليته إال 

 .مؤمن
عليه « يف عيل »صىل اهللا عليه وآله«فلام سمع اليامنيون قول رسول اهللا 

 .ا رسول اهللا، رضينا بقول عيل وحكمهي:  قالوا»السالم
 .)١(هو توبتكم مما قلتم: »صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 

                                     
صىل «كتب إىل رسول اهللا » عليه السالم«ًأن عليا :  وفيه١٩٤ و ١٩٣ ص٥ج= 

يات  وأخبار املوفق٣٤٥ ص٢ومسند ابن أيب شيبة ج. خيربه بذلك» اهللا عليه وآله
 .٧١ عن مسند احلميدي، ومرآة املؤمنني ص٣٦٣ص

= ٣٩٠ ص١٠١ج و٣١٦ ص٤٠ وج١٠٢ ص٣٨ وج٣٦٢ ص٢١بحار األنوار ج) ١(
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 :ونقول
 أمور تضمنتها النصوص اآلنفة الذكر، نذكر منها سن لفت النظر إىلحي
 : ما ييل

 قىض عليهم نالذيأن املتقدمة  األوىل ذكرت الروايات الثالث ً:أوال
 ..مل يرضوا بقضائه»  السالمعليه«أمري املؤمنني 

بل .. »عليه السالم«وال نرى أن سبب ذلك هو كراهتهم لشخص عيل 
ألن التخاصم عادة يكون بسبب شبهة عرضت ألحد املتخاصمني، أو 

 أومهته أن احلق له، ودفعته إىل السعي لتحصيل حقه ولو بالرتافع إىل ،كليهام
يف حتري احلق، أو جهل توهم أنه قرص القايض القايض، فإذا قىض عليه 
 ..احلكم، أو مال مع اهلوى

عليه «وبام أن الناس كانوا يف اليمن ال يعرفون الكثري عن عيل 
، وعلمه وتقواه، وتضحياته وعدله، واآليات النازلة يف حقه، وبيان »السالم

فضله، فال يالمون إذا ظنوا أنه مل يدقق بام يكفي إلحقاق احلق، أو مل يكن 
 .من أرسار القضاء، فأرادوا اإلستيثاق من صحة قضائهيعرف الكثري 

 : وبني هلم» صىل اهللا عليه وآله«فجاء الرد احلاسم من قبل رسول اهللا 

                                     
جامع  و٣٢٢ص ١٨جمستدرك الوسائل  و٤٢٨صلشيخ الصدوق لاألمايل و= 

 »عليه السالم«عجائب أحكام أمري املؤمنني  و٣٤٣ ص٢٦أحاديث الشيعة ج
 عن ١٩٢ص» عليه السالم«أمري املؤمنني عيل  وقضاء ٤٢ص لسيد حمسن األمنيل

 .٣٥٣ ص٧الكايف جو. الكليني، والشيخ، وعن الصدوق يف أماليه
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 وأن له ومنزلته،» عليه السالم« وحقيقة عيل ، موقع عيل فيهمً:أوال
 ..فيهم مقام الوالية، وهو الذي ال يرد حكمه، وال يشك يف قوله

ليس بظالم، » عليه السالم«نه أ»  اهللا عليه وآلهصىل«لقد قرر  :ًثانيا
ليكون هذا القول هو الضابطة ملن تكون له الوالية عىل الناس، ألن من 
ًيظلم واحدا منهم، فال يؤمن أن ينال ظلمه اجلميع، إذ ال خصوصية للفرد 

 ،»ًإن عليا ليس بظالم«: »صىل اهللا عليه وآله «:من هذه اجلهة، ولذلك قال
غة املبالغة لتدل عىل نفي الظلم عن كل فرد، واملطلوب من الويل فجاء بصي

ّاإلنصاف والعدل، وإيصال اخلري للناس، والظالم ال يؤمن أن ينال ظلمه 
 .غرضهذا الفرد أو ذاك، فال يصلح للوالية ألهنا نقض لل

عليه «ًلظلم، أي أن عليا لمل خيلق » عليه السالم«ًإن عليا : قوله :ًثالثا
هو صاحب الفطرة السليمة والصافية، واملعافاة من كل سوء، فهي » السالم

 وفطرة كهذه ال يصدر منها الظلم، ألن .مل تتعرض ألي تشويه، أو عدوان
 ..الظلم ال يالئمها، بل هي تتنافر معه وترفضه

  :الذين وقعوا يف زبية األسد
 : بالنسبة للذين قتلهم األسد يف البئر نقول

، فواحدة »عليه السالم«كم الذي صدر عنه اختلفت الرواية يف احل
إن لألول ربع الدية، وللثاين ثلثها، وللثالث نصفها، وللرابع : تقولمنها 

 ..عىل قبائل الذين ازدمحوا» عليه السالم«جعلها قد الدية كاملة، و
 :لألول الربع، الحتامل استناد موته إىل أربعة أشياء: قال التسرتي

 .، وباقيها إسقاطه لثالثة رجال فوق نفسهتضييق املزدمحني: أحدها
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 :وللثاين الثلث، إلحتامل استناده إىل ثالثة أمور
 .إسقاط األول له: أحدها

 :وللثالث النصف، حيث حيتمل استناده إىل أمرين
 .إسقاط الثاين له: أحدمها

وللرابع التامم حيث إن قتله كله مستند إىل الثالث، وجعل الدية عىل 
 .)١(ً ألن الساقطني أيضا كانوا منهمقبائل املزدمحني

ّاألول فريسة األسد، وغرم : قال» عليه السالم«وجاء يف نص آخر أنه 
ّوغرم .. ّأهله ثلث الدية ألهل الثاين، وغرم الثاين ألهل الثالث ثلثي الدية

 .)٢(الثالث ألهل الرابع الدية كاملة
ًن مستندا إىل أن هالك األول مل يك: أن الوجه يف ذلك: وذكر التسرتي

 ..أحد
                                     

 .٣٦ص» عليه السالم«قضاء أمري املؤمنني عيل  )١(
 وقضاء أمري املؤمنني عيل ١٧٦ ص٩ج) ط دار اإلسالمية(الشيعة وسائل : راجع )٢(

 املشايخ الثالثة، واملناقب،  عن اإلرشاد، وعن٣٥للتسرتي ص» عليه السالم«
 ٤١٨ ص٢دعائم اإلسالم ج: وراجع. ومسند أمحد، وأمايل أمحد بن منيع

اإلرشاد  و٣٣١ ص٢رشح األخبار ج و٣١٣ ص١٨ومستدرك الوسائل ج
 ٤٠ جاألنوار وبحار ١٩٨ ص٢مناقب آل أيب طالب ج و١٩٦ ص١لمفيد جل

 ٣٣٩ و ٣٣٨ ص٢٦جامع أحاديث الشيعة ج و٣٩٣ ص١٠١ وج٢٤٥ص
 .٢٨٠ ص٤جمستدرك سفينة البحار و



  ٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢٣٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جذب األول، وسقوط : ًوالثاين كان هالكه مستندا إىل ثالثة أمور
الثالث والرابع فوقه، وكان هو السبب يف سقوطهام، فيكون ثلث قتله 

 .ًمستندا إىل األول فله الثلث
ًوالثالث كان ثلث قتله مستندا إىل نفسه بجذب الرابع، فيكون له 

 .الثلثان فقط عىل الثاين
 .)١(ًلرابع كان مجيع قتله مستندا إىل الثالث، فكان عليه متام ديتهوا

وحيتمل أن هذه احلادثة قد تكررت مرتني، كان سقوط األشخاص 
فوق بعضهم البعض يف إحدامها، وكان السقوط لألفراد يف مواقع أخرى 

 .يف احلادثة الثانية
  :×لعلي  ’من وصايا النيب 

عن أبيه، عن النوفيل، عن اهيم، روى الكليني، عن عيل بن إبر ـ ١
عليه «قال أمري املؤمنني :  قال»عليه السالم«السكوين، عن أيب عبد اهللا 

 ،يا عيل:  إىل اليمن وقال يل»صىل اهللا عليه وآله«بعثني رسول اهللا : »السالم
 خري ًن هيدي اهللا عىل يديك رجال حتى تدعوه، وأيم اهللا ألًال تقاتلن أحدا

 .)٢(ه الشمس وغربت، ولك والؤه يا عيللك مما طلعت علي

                                     
 .٣٦ و ٣٥ص» عليه السالم«قضاء أمري املؤمنني عيل  )١(
 ٤ وخمتلف الشيعة ج٢٨ ص٥ والكايف ج٣٤ ص٩٧ وج٣٦١ ص٢١بحار األنوار ج) ٢(

= ر ـواهـ وج٢٧٦ ص٢ج) ط ق( و ٣٤١ ص٩ج) ط ج( وكشف اللثام ٣٩٣ص
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ولك والؤه، أي : »صىل اهللا عليه وآله«قوله : »رمحه اهللا«قال املجليس 
 .)١( وعليك خطاؤه،لك مرياثه إن مل يكن له وارث

 مجاعة عن أيب املفضل، عن عبد الرزاق بن سليامن، عن روى ـ ٢
 أن :»سالمعليهم ال« عن الرضا، عن آبائه ،الفضل بن الفضل األشعري

 فقال له ، إىل اليمن»عليه السالم« ً بعث عليا»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 :وهو يوصيه
 ، فإن معه املزيد، وبالشكر، فإن معه اإلجابة، أوصيك بالدعاء،يا عيل

 فإنه ال حييق املكر ، وتعني عليه، وأهناك عن املكرًوإياك عن أن ختفر عهدا
 .)٢( فإنه من بغي عليه لينرصنه اهللا،ن البغي إال بأهله، وأهناك عءاليس

                                     
ط مؤسسة (يعة  ووسائل الش١٤١ ص٦ وهتذيب األحكام ج٥٢ ص٢١الكالم ج= 

لراوندي لالنوادر  و٣٠ ص١١ج) ط دار اإلسالمية( و ٤٣ ص١٥ج) آل البيت
 ١٤٣ ص٣ وجامع أحاديث الشيعة ج٣٠ ص١١ومستدرك الوسائل ج ١٤٠ص

 .٤١٨ ص١ وأعيان الشيعة ج٢٣ ص١٢وموسوعة أحاديث أهل البيت ج
 .٣٦١ ص٢١ جاألنواربحار  )١(
 ٢٨ملجالس واألخبار صعن ا ٦٩ ص٧٤وج ٣٦١ ص٢١ جاألنواربحار  )٢(

 ٤ج) ط دار اإلسالمية( و ٢٩ ص٧ج) آل البيتط مؤسسة (الشيعة وسائل و
 ١٩٢ ص١٥جامع أحاديث الشيعة جو ٥٩٧صلطويس لاألمايل و ١٠٨٨ص

عليهم «موسوعة أحاديث أهل البيت  و٣٤٥ ص١٠مستدرك سفينة البحار جو
 .٤١٤ ص١٠ وج٦٢ ص٢ ج»السالم
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 :ونقول
بأن ال » عليه السالم«ًأوىص عليا » صىل اهللا عليه وآله« أنه : تقدمً:أوال

ًوأيم اهللا ألن هيدي اهللا عىل يديك رجال «: ًيقاتل أحدا حتى يدعوه، ثم قال
 .»..خري لك مما طلعت عيل الشمس وغربت

ك الذين يعلنون العداء لإلسالم وأهله، أو والكالم إنام هو بالنسبة ألولئ
بالنسبة ألولئك الذين يريدون منع الناس من ممارسة حريتهم يف اإلعتقاد، أو 

 ..يف الدعوة
وهذا يدل عىل أن اهلدف األول واألخري هو هداية الناس، ونرش 

، والقتال إنام هو لدفع األعداء، أو للحصول عىل حرية اإلعتقاد سالماإل
 ..والدعوة

فام يذكرونه يف أكثر الرسايا والبعوث من أهنا كانت تبادر إىل الغارة، 
واستعباد الرجال، إما غري  رسأواغتنام األموال، وسبي النساء واألطفال، و

صحيح، أو أنه إن كان قد حصل منه يشء فهو عىل سبيل التمرد عىل رصيح 
اهلية، واستجابة  بالدنيا، وجريا عىل عادات أهل اجلًطمعااألوامر النبوية، 

 .لدواعي اهلوى العصبية
ٍ إن جمرد إسالم شخص عىل يد آخر ليس من أسباب اختصاصه :ًثانيا

 .بإرثه، إال يف موردين
: ن يكون موىل له، وما نحن فيه ليس كذلك، إذا املفروضأ :أحدمها

ًأمر عليا أن يدعوهم إىل اإلسالم قبل حرهبم، فمن » صىل اهللا عليه وآله«أنه 
 ..منهم كان له ما للمسلمني، وعليه ما عليهمأسلم 
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 أن يكون والؤه له من حيث أنه إمام مفرتض الطاعة، ألن :الثاين
ومعنى هذا أن يصبح هذا احلديث من .. اإلمام وارث من ال وارث له

 .»صىل اهللا عليه وآله«بعد النبي » عليه السالم«دالئل إمامة عيل 
عليه « رويت عن اإلمام الرضا إن الوصايا املتقدمة، التي: ًثالثا

أنه ليس فقط ال تشري إىل » صىل اهللا عليه وآله«، عن رسول اهللا »السالم
 أمر بقتال، وإنام هي يف سياق إثارة أجواء أصدر أي» صىل اهللا عليه وآله«

ومشاعر سليمة وطبيعية، والتوجيه نحو تنظيم العالقة مع أهل اليمن، عىل 
ولزوم الوضوح والصدق . ود، ولزوم الوفاء هباأساس التوافق، وإبرام العه

 وعن البغي والتجني، والتزام ،يف التعامل، واإلبتعاد عن املكر واخلداع
 ..جادة اإلنصاف، والرفق

وقد مهد لذلك كله بالتوجيه نحو اهللا تعاىل بالدعاء، والطلب منه دون 
ة، واأللطاف سواه، ثم بالشكر له، الذي جيلب معه املزيد من العطاءات اإلهلي

 ..والرمحات والربكات الربانية
  :’ من اليمن إىل النيب ×هدايا علي 

، عن بكر بن ًالعدة، عن سهل وأمحد بن حممد مجيعاروى الكليني عن 
سمعته :  قال»عليه السالم«صالح، عن سليامن اجلعفري، عن أيب احلسن 

 أربعة أفراس »هصىل اهللا عليه وآل«أهدى أمري املؤمنني إىل رسول اهللا : يقول
 .سمها يل: من اليمن، فقال

 .هي ألوان خمتلفة: فقال
 !؟ففيها وضح: فقال
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 . فيها أشقر به وضح،نعم: قال
 .ّفأمسكه عيل: قال
 .وفيها كميتان أوضحان: قال
 .أعطهام ابنيك: فقال
 .والرابع أدهم هبيم: قال
 واستخلف به نفقة لعيالك، إنام يمن اخليل يف ذوات ،بعه: قال

 .)١(وضاحاأل
 : ونقول

 اهلدية إملاح إىل استمرار املسرية اجلهادية، التي حتتاج إىل ه يف هذ ـ١
ْوأعدوا هلم ما استطعتم من ﴿ :عىل قاعدة.. عداد القوة التي ترهب العدوإ ْ َِ ِْ ْ َ ُْ َ َُّ َُ َ

ْقوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللاِ وعدوكم ْ ُْ َّ َ َ َّ َ ُ َ ْ َ َُّ ُ ُِ ِ ِ ِ ٍِ َ ِ َ ِ ُ﴾)٢(. 
 النظر من قارصيوقد جاءت هذه اهلدية يف وقت ظهر فيه أن بعض 

                                     
 ٢لربقي جلاملحاسن  عن الكايف، و١٦٩ ص٦١ وج٣٦١ ص٢١ جاألنواربحار  )١(

وسائل  و٢٨٥ ص٢من ال حيرضه الفقيه ج و٥٣٦ ص٦الكايف ج و٦٣١ص
 ٨ج) ط دار اإلسالمية ( و٤٧٥ ص١١ج) آل البيتط مؤسسة (الشيعة 

عليه «مسند اإلمام الرضا  و٨٥٥ ص١٦جامع أحاديث الشيعة ج و٣٤٧ص
عليهم «بيت موسوعة أحاديث أهل ال و٣٧٧ ص٢عطاردي جلل» السالم
 .٣٣٩ ص١٢ ج»السالم

 . من سورة األنفال٦٠اآلية ) ٢(
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املسلمني اعترب أن زمن اجلهاد قد انتهى، وال حاجة بعد للسالح، فباعوا 
 .)١(أسلحتهم، كام رصحت به الروايات

 تضمن هذا النص إشارة إىل أن لأللوان واألشكال دورها يف  ـ٢
يف ذلك، فال معنى إلسقاطها من ً أيضا تأثري ِنْمُ وإن لقضية الي،اإلختيار
 ..احلساب

  :ذهبية أخرى من اليمن
بعث إىل رسول اهللا « كرم اهللا وجهه ًأن عليا :وعن أيب سعيد اخلدري

 ،ل من تراهباَّة يف أديم مقروظ مل حتصيب من اليمن بذه»صىل اهللا عليه وآله«
 بن بدر، بني عيينة:  بني أربعة نفر»صىل اهللا عليه وآله«فقسمها رسول اهللا 

                                     
 ٤جمحد أمسند  و٢١٨ ص٥ وج٣٥ ص٣جلنسائي لالسنن الكربى : راجع) ١(

 ٥ وج٤١١ ص٤جاآلحاد واملثاين  و٢١٤ ص٦جسنن النسائي  و١٠٤ص
 ٧جلطرباين لاملعجم الكبري  و٢٩٧ ص١٦جصحيح ابن حبان  و٢٥٩ و ٨٤ص
ملقرئ أليب الفرج ااألربعني يف اجلهاد  و٣٨٧ ص٣جمسند الشاميني  و٥٢ص
لقرآن تفسري ا و٤٥٠ ص٤جكنز العامل  و٢٠٥ ص٥جموارد الظمآن  و٤٤ص

التاريخ  و٤٢٧ ص٧جبن سعد الالطبقات الكربى  و١٨٧ ص٤ج العظيم
 ١١٧ و ١١٦ و ١١٥ ص١جتاريخ مدينة دمشق  و٧٠ ص٤جلبخاري لالكبري 

 ٢٦جتفسري اآللويس  و٤٧ ص٦جور الدر املنث و٣٢٤ ص١١جهتذيب الكامل و
 .٤٢ص
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 .)١(»)عالثة ( وعلقمة بن غيالن، وزيد اخليل،وأقرع بن حابس
 .وهؤالء من املؤلفة قلوهبم، الذين هيتمون هلذه األمور

 أن هذا الذهب مل يكن من األموال العامة التي ال بد من :مع مالحظة
تقسيمها بني أهلها ومستحقيها من املسلمني، وإنام هي مال خاص برسول 

وقد أراد أن جيعلها يف خدمة هذا الدين، وكف . » عليه وآلهصىل اهللا«اهللا 
 .األذى عن أهله، وتوفري املنافع هلم هبذه الطريقة

  : يف اليمن مرة أخرى×علي 
دعاين رسول : الق» عليه السالم«عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 

                                     
 واملواهب ٥٧٢ ص١اإلصابة ج: وراجع ٣٥٨ ص٦سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

 عن البخاري، ٢٥١ ص٣ والدر املنثور ج١٥٨ ص٥اللدنية ورشحه للزرقاين ج
 ٢٢٠ ص١١ج و١١٠ ص٦جبن حزم الاملحىل وابن أيب حاتم، وابن مردويه، و

بن الالسرية النبوية  و١٢٣ ص٥نهاية جالبداية وال و٧ ص١٨عمدة القاري جو
 .٢٦٠ ص١جدعائم اإلسالم  و٢٠٦ ص٤كثري ج
جامع  و٧٠ ص٩٣جبحار األنوار  و١١٦ ص٧جمستدرك الوسائل : ًوراجع ايضا

ط (صحيح البخاري  و٤ ص٣جمحد أ مسند  و٢٣٥ ص٨جأحاديث الشيعة 
رشح  و١١٠ ص٣ج )ط دارالفكر(صحيح مسلم  و١١٠ ص٥ج) دار الفكر

صفات الرب جل وعال  و٥٣ ص٨جفتح الباري  و١٦٢ ص٧جنووي للمسلم 
 .١٦٠ ص٣جلجصاص لأحكام القرآن  و١٣صلواسطي ل
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يا : صلح بينهم، فقلت له فوجهني إىل اليمن أل»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
 ! وأنا شاب حدث، إهنم قوم كثري،رسول اهللا

يا :  فناد بأعىل صوتك)فيقأ( إذا رصت بأعىل عقبة ،يا عيل: فقال يل
 .كم السالمؤ يقر»صىل اهللا عليه وآله« رسول اهللا ٌ حممد، يا ثرى، يا مدر،شجر

 فإذا هم ،فيق أرشفت عىل اليمنأ فلام رصت بأعىل عقبة ،فذهبت: قال
 نحوي، مرشعون أسنتهم، متنكبون قسيهم، شاهرون بأرسهم مقبلون

صىل اهللا « حممد ، يا ثرى، يا مدر،يا شجر: سالحهم، فناديت بأعىل صويت
 .كم السالمؤ يقر»عليه وآله
:  وال ثرى إال ارجتت بصوت واحد، وال مدرة،فلم يبق شجرة: قال

 .وعىل حممد رسول اهللا وعليك السالم
 ، ركبهم، ووقع السالح من أيدهيمفاضطربت قوائم القوم، وارتعدت

 .)١( وانرصفت،وأقبلوا مرسعني، فأصلحت بينهم

                                     
بصائر  و٢٥٢ ص٤١وج ٣٦٢ ص٢١ج و٣٧١ ص١٧ج األنواربحار  )١(

األمايل و ٥٢٣ و ٥٢١ص) ط مؤسسة األعلمي( و ١٤٦ و ١٤٥الدرجات ص
ط (ت خمترص بصائر الدرجاو ١١٦صروضة الواعظني و ٢٩٣صلصدوق ل

 ٢جاخلرائج واجلرائح و ٦٩صالثاقب يف املناقب و ١٤ص) املطبعة احليدرية
 ٢٩٩ ص٧جمستدرك سفينة البحار و ٤١٦ ص١جمدينة املعاجز و ٤٩٢ص

تاريخ : وراجع ٢٥٥ ص٥جغاية املرام و ٢٨٥صلراوندي لقصص األنبياء و
 .٣٨٧لسهمي صلتاريخ جرجان  و٦٢ ص٧لخطيب البغدادي جلبغداد 
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 : ونقول
 :  تراودنا حول هذه الرواية، فالحظ ما ييلشكوكهناك 
ور األردن يف غففيق كانت بني حوران وغور األردن،  إن عقبة أً:أوال

 فهي )١(أول العقبة التي تنزل منها إىل الغور، وهي عقبة طوهلا نحو ميلني
 ..شاميل املدينة

ً إن عليا :أما اليمن فهي إىل اجلنوب من املدينة، فكيف تقول الرواية
 ملا صار بأعىل عقبة أفيق أرشف عىل اليمن، فإذا هم بأرسهم »عليه السالم«

 !مقبلون نحوهم؟
عليه «ستقبال عيل  هل يمكن أن يأيت أهل اليمن بأرسهم ال:ًثانيا

 !؟بالسالح ليحاربوه» السالم
 !؟ عقبة أفيقوهل هم جمتمعون عند

وهل اليمن بمثابة قرية أو مدينة، يمكن أن خترج عىل بكرة أبيها 
  !؟ملواجهة قادم

ومن معه، » عليه السالم« مل يكن هناك أية مشكلة بينهم وبني عيل :ًثالثا
ليصلح بينهم، » عليه السالم«بل هم قد اختلفوا فيام بينهم، وقد جاء عيل 

 ..رشهم عنه بطريقة الكرامة واإلعجازفدفع اهللا 
فام معنى أن يتفق الفريقان املتنازعان عىل حرب من جاء ليصلح 

                                     
 ٢١ جاألنوار وبحار ٢٨٦ ص٤ج:  وراجع٢٣٣ ص١بلدان جمعجم ال) ١(

 . ٤١٣ و٧ ص١٣تاج العروس ج:  وراجع٣٦٣ص
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 !؟ وملاذا هذا اإلندفاع الشديد منهم حلربه!؟بينهام
 ـ إن مل يكن األمر عىل سبيل الكشف ولعل الصحيح يف القضية

 بلد ن هناك مجاعة صغرية يسكنون يفأ :ـ» عليه السالم«والكرامة لعيل 
عليه «، وقد ذهب  مجاعتني منهاماليمن، حصل خالف فيام بنييف صغري 
 .إليهم ليصلح بينهم» السالم

متوافق مع اسم ) أفيق(وربام يكون بالقرب من بلدهم عقبة اسمها 
 ..عقبة أخرى يف غور األردن
  :خالصة توضيحية

 موضع واحد، وحتت  املتقدمة يفحداثَّذكر بعض كتاب السرية األ
 .. ان واحدعنو

 وهي ،رة واحدةْفَن هذا البعض فهم أهنا تتحدث عن أحداث سأفك
 .. وخالد إىل اليمن» عليه السالم«يف سفرة عيل 

ًوربام يكون ذلك صحيحا بالنسبة خلالد، فإنه هو الذي بقي ستة أشهر 
فربام يكون قد سافر أكثرمن » عليه السالم«يف اليمن دفعة واحدة، أما عيل 

جل بني زبيد كام ذكره يف اإلشارة، أو ملعاجلة أمور خالد، أو مرة، تارة أل
 ..لغري ذلك

 :ويمكننا أن نعرض فهمنا ملا جرى كام ييل
كان خالد قد سار إىل اليمن، ليدعو أهلها إىل اإلسالم، ولعله خاض 

ًحربا مع بعض الفئات، فأصاب منهم سبيا، فطلب من النبي فيها  صىل اهللا «ً
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، »عليه السالم«ًل إليه من يقبضه منه، فأرسل عليا أن يرس» عليه وآله
 من السبي، فأرسل خالد بريدة إىل ًةجاري» عليه السالم«فاصطفى عيل 

 ..حسبام تقدم.. ليشتكيه» صىل اهللا عليه وآله«النبي 
اصطفاها بعد أن أوغل يف داخل البالد وأبعد، » عليه السالم«أو أنه 

ًا، وانضم السبي بعضه إىل بعض، ًوافتتح يف طريقه حصنا، وأصاب سبي
من جمموع السبي تلك اجلارية، فشكاه بريدة إىل » عليه السالم«فاصطفى 
 .، فأجابه بام تقدم»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

صىل اهللا عليه «قد عاد إىل النبي » عليه السالم «ًوربام يستظهر أن عليا ً
 . لمة أهلها، فلم يفلحوبقي خالد يف بالد اليمن، لكي يسعى ألس» وآله

ولعله قد أساء إىل أولئك الناس، فلم يستجيبوا له ـ كام سنرى ـ وبعد 
إليه، ليقفله، » عليه السالم«ًعليا » صىل اهللا عليه وآله«ستة أشهر أرسل 

ويميض هو إىل اليمن ليدعو أهلها، ففعل ذلك، فأسلمت مهدان يف ساعة 
 .)١(واحدة

                                     
 تاريخ و٥٢ ص٨فتح الباري ج و٣٦٩ ص٢ج لبيهقيلالسنن الكربى : راجع) ١(

أعيان الشيعة  و١٢١ ص٥البداية والنهاية ج و٦٩٠ ص٢لذهبي جلاإلسالم 
 ٦بل اهلدى والرشاد جس و٢٠٣ ص٤بن كثري جالالسرية النبوية  و٤١٠ ص١ج
رشح إحقاق  و٣١٩ ص٣ ج)ط دار املعرفة(السرية احللبية و ٤٢٧ و ٢٣٥ص

 .٦٢٦ و ٦٢٢ ص٢١ج) امللحقات(احلق 
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  :ومثة تصور آخر
عليه «ألمور قد سارت عىل نحو آخر، وهو أن يكون عيل وربام تكون ا

 قد سار إىل اليمن مرة واحدة، فواجه بني مذحج وهو يف طريقه، »السالم
ًوواجه ايضا بني زبيد، وعمرو بن معد يكرب يف . وجرى بينهم ما جرى

نفس مسريه ذاك وجرى بينه وبينهم ما جرى، ثم التقى بخالد، وحني قسمة 
ارية لنفسه من السبي، فكانت قصة بريدة، وبعد ذلك الغنائم اصطفى ج

 .جرى أرجاع خالد من مناطق اليمن حسبام ذكرته الروايات
وتعيني املتقدم واملتأخر من هذه األحداث ال هيم هنا يف سياق حديثنا 

  ..هذا
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  :العاشرالباب 
 

  ..’إىل مرض النيب .. من تبوك
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  : األولالفصل
 

  ..حديث املنزلة يف تبوك
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  : يتوىل املدينة يف غزوة تبوك×علي 
» عليه السالم«ًعليا » صىل اهللا عليه وآله«ويف غزوة تبوك خلف رسول اهللا 

 .ارون من موسىأنت مني بمنزلة ه» عليه السالم«ٍعىل املدينة وحينئذ قال لعيل 
 :، فالحظ النصوص التالية)١(ًوقال هذه الكلمة أيضا يف موارد أخرى

                                     
لشيخ املفيد لاملقنعة و ١٦٢و  ١٦٠و  ١٥٨و  ١٥٧لشيخ الصدوق صلاهلداية ) ١(

لشيخ لقتصاد اإلو ٧٦ ص٤جو ٣٣٣ ص١املرتىض جالرشيف رسائل و ١٨ص
إشارة و ١١٤لشيخ الطويس صلالرسائل العرش و ٢٢٥و  ٢٢٢الطويس ص

نخبة األزهار و ٥١٢ ص ٨احلدائق النارضة جو ٥٣ص  املجد احللبييبألالسبق 
كتاب و ١٣٠لسيد مصطفى اخلميني صلاخللل يف الصالة و ١٦٠للسبحاين ص

الكايف و ١٥٩ ص١لربقى جلاملحاسن و ١٢٨ ص٢الطهارة للسيد اخلميني ج
عيون أخبار الرضا و ٤٧٤ص ٢جو ٢٢٢ ص١ جعلل الرشائعو ١٠٧ ص٨ج
 ٥٥٤و  ٣١١و  ٢١١اخلصال صو ٢١٠ ص٢جو ٢٠٨ ص١ ج»عليه السالم«

كامل الدين و ٦١٨و  ٤٩١و  ٤٠٢  و٢٣٨األمايل للشيخ الصدوق صو ٥٧٢و 
و  ٧٧و  ٧٥و  ٧٤لشيخ الصدوق صلمعاين األخبار و ٢٧٨ومتام النعمة ص

 = ٢٧ ص١ام جـ األحكهتذيبو ٤٥٩و  ٤٣٠ول صـف العقـحتو ٧٩و  ٧٨
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رشح أصول و ٨٩لفتال النيسابوري صلروضة الواعظني و ٤١ ص١٠جو= 

 ٤١  و٣٩ ص١٢جو ١٢٢ ص٩جو ١١٠ص ٦جو ١٩٩ص ٥الكايف ج
 ٨ج) ط دار اإلسالمية(و  ٣٢ ص١١ج) آل البيتط مؤسسة (الشيعة وسائل و

 حممد حتقيق(كتاب سليم بن قيس و ٣٦٧ ص١٨مستدرك الوسائل جو ٢١ص
و  ٣١٤و  ٣٠٥ و ٢٩٩  و٢٠٤و  ٢٠١ و ١٩٥و  ١٦٧ص )صاريباقر األن
 ٦٢ص ١لثقفي جلالغارات و ٤٥٨و  ٤٢٢و  ٤١٤و  ٤٠٨و  ٤٠٠و  ٣٢٢

حمد بن سليامن مل »عليه السالم«مناقب أمري املؤمنني و ٧٦٧و  ٧٤٥ ص٢جو
و  ٥٠٣و  ٥٠٢و  ٥٠١و  ٤٩٩و  ٤٥٩  و٣١٧و  ٣٠١  و٢٢٤ ص١الكويف ج

و  ٥٢٧و  ٥٢٤و  ٥٢٣و  ٥٢٢و  ٥٢٠و  ٥١٩و  ٥١٢و  ٥١١و  ٥١٠و  ٥٠٨
 ٦٧لطربي صل املسرتشد ٥١٦ ص٢جو ٥٤١و  ٥٤٠و  ٥٣٩و  ٥٣٤و  ٥٢٩

مامة دالئل اإلو ٦٢١  و٤٦٠  و٤٥٩و  ٤٥٤و  ٤٤٦و  ٤٤١و  ٤٤٠و  ٣٣٥و 
و  ١٨٦و  ١٧٧ص ٢جو ٣١٩و  ٩٧ ص١رشح األخبار جو ١٢٤لطربي صل

 ١٦٠و  ٩٢لقمي صحمد بن أمحد املمائة منقبة و ٢٠٢ ص٣جو ٤٧٧و  ٢٥٠
 ٣٣لشيخ املفيد صلفصاح اإلو ٢٥٢  و٢٨لشيخ املفيد صلالفصول املختارة و
النكت يف مقدمات األصول و ٤٢و  ٣٨لشيخ املفيد صلالنكت اإلعتقادية و
لشيخ لاألمايل و ٨ ص١رشاد للشيخ املفيد جاإلو ٤٧و  ٤٧لشيخ املفيد صل

و  ٢٧٤الفوائد صكنزو ١٨٦ ص٤لسيد املرتىض جلاألمايل و ١٩املفيد ص
 ٥٤٨و  ٣٥١و  ٣٣٣و  ٢٥٣و  ٢٢٧لشيخ الطويس صلاألمايل و ٢٨٣ ـ ٢٧٥

=  ١٩٧و  ١٦٣و  ١٦٢و  ١٥٥ص ١لطربيس جلحتجاج اإلو ٥٦٠و  ٥٥٥و 
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 ١يب طالب جأمناقب آل و ٨ ص٢جو ٢٧٨و  ٢٤٧و  ٢٣٣و  ٢١٨و  ٢١٦و = 
 ٦٠و  ٤٦و  ٤٤ ص٣جو ٣٠٢و  ٢١٩و  ٣٧ ص٢جو ١٩٠و  ٤و  ٣ص

و  ٢١٤و  ١٨٣و  ١٤٤و  ١٣٧ـ  ١٢٦و  ٩٧و  ١٣بن البطريق صالالعمدة و
شاذان بن جربئيل لالفضائل و ٥٧٦حمد بن املشهدي صملاملزار و ٣٣٧و  ٢٥٨

 ١إقبال األعامل جو ٤٣بن طاووس صالسعد السعود و ١٥٢القمي ص
بن طاووس الالطرائف و ٤٤٨و  ٢٠٨بن طاووس صالاليقني و ٥٠٦ص
 ١الرصاط املستقيم جو ٥٢١و  ٤١٤ و ٢٧٧و  ١٥١و  ٦٣ و ٥٤ـ  ٥١ص
 ٧٨ ص٣جو ٨٧و  ٦٤ و ٤٧ ص٢جو ٣٢٣ـ  ٢٠٧و  ١٠١و  ٦١ص

وصول األخيار إىل أصول األخبار و ٩٦سن بن سليامن احليل صحلاملحترض و
 ١٩٠و  ١٠٣ـ ٩٨لشريازي صلكتاب األربعني و ٥٤والد البهائي العاميل صل

 ٤٢٤و  ٣٣٨و  ٣٢٧و  ٨٠صلسيد هاشم البحراين لحلية األبرار و ٢٢٢و 
 ١٦جو ١ص ٨جو ٦٩ ص٥ جاألنواروبحار  ٤٢٠ص ٢مدينة املعاجز جو

 ٤٥ ص٢٨جو ٣ ص٢٦جو ٢٢٤ ص٢٥جو ١٤٢ ص٢١جو ٤١٣و ٤١٢ص
 ٣٥١و  ٣٣٣و  ٣١٦ ص٣١ وج٦٠٦و  ٨٣ ص٢٩ وج٣٥٠و  ٢٢٢و  ٥٥ و

 ٣٢ وج٤٣٣و  ٤٢٩و  ٤١٧و  ٤١٤  و٣٧٦و  ٣٧١و  ٣٦٨و  ٣٦٢و 
 ٢٧٥و  ٥٨و  ٣٥ وج١٨٣و  ١٧٦و  ١٥٤ و ١٤٩  و٣٣ وج٦١٧و  ٤٨٧ص
  و٢٤٠و  ١٢٣ ص٣٨ وج٣٠٥و ـ ٢٥٤ ص٣٧ وج٤١٨  و٣٣١ ص٣٦وج
  و٢١  و٢٠ ص٣٩ وج٣٤٢  و٣٤١  و٣٣٨ـ  ٣٣٤  و٣٣١و  ٢٤٧  و٢٤٦
        =  ٩٥  و٨٨  و٧٨  و٤٣  و١٠  و٩  و٢ ص٤٠ وج٨٥  و٦٢  و٥٩  و٢٨
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 و ٢٠٩  و٢٠٠ ص٤٩  وج٦٣  و٣٥  و٢٣ ص٤٤ وج١٥٥ص ٤٢وج= 

 ٧٢ وج١٥٥  و١٤٦ ص٦٩ وج٦٥ ص٦٨ وج١٩٤  و١٤٨ص ٦٤ وج٢٢٩
 ٤٢٤ ص١٠١ وج١٠٦ ص٩٩ وج٣٦٢ ص٩٧ وج٢٦٥ ص٨٢ وج٤٤٥و 
 ٢٣٦  و١٤٦  و١٣٧  و٨٢  و٨١  و٧٩لشيخ املاحوزي صلكتاب األربعني و
لشريواين ل »عليه السالم«مناقب أهل البيت و ٤٤٣  و٤٣٥  و٣٤٢  و٢٣٩ و

خالصة عبقات و ٤٤٦  و٢٢٠ و ٢١٦  و٢٠١  و١٣٥ـ  ١٣٣  و١٠٦ص
 ٢جو ٩٧  و٩٢  و٨٦  و٨٥  و٧٢  و٦١  و٥٥  و٥٢ص ١لنقوي جلاألنوار 

 ٨جو ٢٣٣  و١٨٨  و١٧٩  و١٢١  و٨٧  و٧٥  و٥٨ ص٧جو ٢١٣ص
سيد حسن الصدر للهناية الدراية و ٣١٤  و٢٦٩  و١٠٦ ص٩جو ٢٦٣ص
  و٢٠٠ملراجعات صوا ٥٦٤  و٤٩١لنص واإلجتهاد صوا ١٣٣  و١٣١ص
سبيل النجاة يف تتمة املراجعات و ٣٨٩  و٣١٠  و٢٨٣  و٢١٠  و٢٠٩  و٢٠٤

نجم ل »عليه السالم«مام عيل مقام اإلو ٢٧٦  و٢١٣  و١١٧سني الرايض صحل
  و١٩٧  و٣٩ ص١الغدير جو ٣٣  و٣٠  و١٩  و١٨  و١٣الدين العسكري ص

  و١١٥ ص٣جو ١٠٨ ص٢جو ٣٩٦  و٢٩٧  و٢١٣  و٢١٢  و٢٠٨  و١٩٨
 ١٠جو ٣٣٣ ص٦جو ٢٩٥ ص٥جو ٦٥  و٦٣ ص٤جو ٢٢٨  و٢٠١
 ٢٧لسيد حممد باقر الصدر صلفدك يف التاريخ و ٢٥٩  و٢٥٨  و١٠٤ص

  و٣٠  و٢٩ ص١٠جو ٢٣١ ص٨جو ٢٢٩ ص٧مستدرك سفينة البحار جو
اإلمام و ٤٧١ ص٧جو ٣٦٣  و١٦٠  و١٢٤ ص١هنج السعادة جو ٥٥  و٣١

   = ٥٨٦  و٣٠٧  و٢٨٢  و٢٥٣مد الرمحاين اهلمداين صحل »عليه السالم«عيل 
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مسند و ٢٧٢لشيخ الرشيفي صل »عليه السالم«كلامت اإلمام احلسني و= 
أضواء و ١١٦ ص٢جو ١٢٨ص ١عطاردي جلل »عليه السالم«مام الرضا اإل

 ١عسكري جللمعامل املدرستني و ٣٤٤  و٣٢٩لنجمي صلعىل الصحيحني 
 ٢٤٥ ص١لعسكري جلأحاديث أم املؤمنني عائشة و ٣١٦  و٢٩٦ص

  و٣٠٥  و١٠٢ ص١مواقف الشيعة جو ٥٦٤  و٤٣ ص١مكاتيب الرسول جو
املناظرات يف و ٣٠٢  و٢٦٩ ص٣جو ٤٠٢ ص٢جو ٤٥٤  و٤٤٠  و٣١٥

 و ١٦٥ و ١١٦ و ١١٢و  ١٠٩و  ١٠١ و ٥لشيخ عبداهللا احلسن صلاإلمامة 
فضائل و. ٤٧٥ و ٣٣٢و  ٢٥٩و  ٢٣٨ و ٢٣٧ و ٢١٥ و ٢١٣ و ١٦٩ و ١٦٦

 ٥لرتمذي جسنن او ١٢٠ ص٧صحيح مسلم جو ١٤و  ١٣الصحابة ص
ـ  ١٠٩ ص٩جممع الزوائد جو ١٧٤ ص١٥لنووي جلرشح مسلم و ٣٠٤ص
 ١٠حتفة األحوذي جو ٣٨٦ ص٥لسيوطي جلالديباج عىل مسلم و ١١١
 ٢٢٠  و٢١٩صلإلسكايف املعيار واملوازنة و ٢٩مسند أيب داود صو ١٦١ص

لدورقي لمسند سعد بن أيب وقاص و ٤٩٦ ص٧بن أيب شيبة جالاملصنف و
 ٥اآلحاد واملثاين جو ١٣بن قتيبة صالخمتلف احلديث تأويل و ١٧٦ص
 ٥٩٦  و٥٩٥  و٥٨٨ـ  ٥٨٦  و٥٥١بن أيب عاصم صالكتاب السنة و ١٧٢ص

 ٤٥و  ٤٤ ص٥لنسائي جلالسنن الكربى و ٨٣جملسان من إمالء النسائي صو
  و٧٩ـ  ٧٧لنسائي صل »عليه السالم«املؤمنني  ائص أمريخصو ١٢٥ـ  ١٢٠و 
  و٢٨جزء احلمريي صو ٩٩  و٨٧ ص٢أيب يعىل جمسند و ٨٩  و٨٥  و٨٤
=  ١٩٩حديث خيثمة بن سليامن األطرابليس صو ٢٠٩أمايل املحاميل صو ٣٤
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 ٥٤  و٢٢ ص٢املعجم الصغري جو ٣٦٩ ص١٥صحيح ابن حبان جو= 
 ٧جو ٨٣  و٧٧ ص٦جو ٢٨٧ ص٥جو ١٣٩ ص٣املعجم األوسط جو

  و١٧ ص٤جو ٢٤٧ ص٢جو ١٤٨  و١٤٦ ص١املعجم الكبري جو ٣١١ص
لحاكم لمعرفة علوم احلديث و ١٤٧  و١٤٦ ص٢٤جو ٦١ ص١١جو ١٨٤
 ٢جللمعتزيل  البالغةورشح هنج  ٩٤لنقاش صلفوائد العراقيني و ٢٥٢ص
 ٢٢٢ ص١٠جو ٣٠٥ ص٩جو ١٦٩ ص٦جو ٢٤٨ ص٥جو ٢٦٤  و٥٩ص

درر السمط يف خرب السبط و ٢٤ ص١٨جو ١٧٤ ص١٧جو ٢١١ ص١٣جو
 ٩جو ٧٢٤ ص٥جوالعامل كنز و ١٣٤  و٢٤نظم درر السمطني صو ٧٩ص
  و١٢٤  و١٢٣  و١٠٦ ص١٣جو ٦٠٧  و٥٩٩ ص١١جو ١٧٠  و١٦٧ص
 ٨لفتني صلتذكرة املوضوعات و ١٨٦ ص١٦جو ١٩٢  و١٦٣  و١٥١

نظم املتناثر من احلديث املتواتر و ٤٢٠  و٣٨٤ ص٢لعجلوين جلكشف اخلفاء و
 ١٥٤  و١٠٩محد بن الصديق املغريب صألفتح امللك العىل و ١٩٥لكتاين صل
سقاف للقاموس شتائم و ٥٩لسقاف صلسن بن عيل حلإرغام املبتدع الغبي و

تفسري اإلمام و ٣٣لعلوي صلرتياب عن حديث الباب دفع اإلو ١٩٨ص
بن البطريق الخصائص الوحى املبني و ٢٥٠ ص»عليه السالم«العسكري 

 اجلامع ألحكام القرآنو ٣١٤ ص٢نور الثقلني جو ٢٤٥  و٢٤٣  و١٨٦ص
رجال النجايش و ١٧٠ ص١ج) ق.ط(عدة األصول و ٢٦٧  و٢٦٦ ص١ج
 ٣لتفريش جلنقد الرجال و ٧٤لطويس صلالفهرست و ٤٠١  و٢٣٣  و٩٤ص
= ال ـف املقـرائـطو ١١٣ ص٤وم جـر العلـد الرجالية لبحـالفوائو ١٧٦ص
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 ٣معجم رجال احلديث للسيد اخلوئي جو ٥٦٩  و٤٨٧ ص٢ربوجردي جلل= 
 ٣لألبطحى ج الذيب املقهتو ٢١٥ ص١٨جو ٩٦ ص١١جو ٦٥  و٦٤ص
معرفة الثقات و ١١٥ ص١لبخاري جلالتاريخ الكبري و ٤٣٢ ص٥جو ٤٨٩ص

بن عدي الالكامل و ٤٧ ص٢ضعفاء العقييل جو ٤٥٧  و١٨٤ ص٢لعجيل جل
 ٣٩ ص٧جو ٢١٦  و٦٨ ص٦جو ٢٠٧ ص٣جو ٣١٥  و١٤٢ ص٢ج
 ٤علل الدارقطني جو ٢٦٤ ص٤بن حبان جالطبقات املحدثني بأصبهان و

 ٥جو ٢٩١  و١٧٦ ص٤جو ٣٤٢ ص١تاريخ بغداد جو ٣٨١  و٣١٣ص
 ٣٢٠ ص١٢ وج٤٥ ص١٠جو ٣٧٠ ص٩جو ٢٦٢  و٥٢ ص٨جو ١٤٧ص

 ١٣٨ ص١٨ وج١٥١  و١٥٠ ص١٣ وج٣٤٩ ص١٢تاريخ مدينة دمشق جو
 ٣٩ وج٧ ص٣٨ وج٣٥٩ ص٣٠ وج٤١٥ ص٢١ وج٣٦٠ ص٢٠وج
 ١٥٠  و١٤٨ـ  ١٤٦  و١٤٣  و١١٦  و٥٣ ص٤٢ وج١٨ ص٤١ وج٢٠١ص

 ٥٤ وج١٨٥ـ  ١٨٢  و١٨٠  و١٧٩  و١٧٧  و١٧٥ـ  ١٦٢  و١٥٧ وـ ١٥٣ و
 ٥جو ٢٧ص ٤أسد الغابة جو ٣٦  و٣٥ ص٧٠ وج٧٤ ص٥٩ وج٢٢٦ص
هتذيب الكامل و ٢٠٩ ص٤بن النجار البغدادي ج الذيل تاريخ بغدادو ٨ص

 ٣٢جو ٤٨٣ ص٢٠جو ٤٠٧ ص١٤جو ٤٤٣ ص٨جو ٥٧٧ ص٥لمزي جل
 ٥٢٣ ص٢جو ٢١٧  و١٠ ص١تذكرة احلفاظ جو ٢٦٣ ص٣٥جو ٤٨٢ص

هتذيب و ٢١٠ ص١٤جو ٣٤١ ص١٣جو ٣٦٢ ص٧سري أعالم النبالء جو
 ٢لسان امليزان جو ٢٩٦ ص٧ ج١٦٠ ص٥جو ٢٠٩ ص٢التهذيب ج

 = اجلوهرةو ١٠٦ و٩٦صنساب االرشاف وأ ٤٦٧ ص٤اإلصابة جو ٤١٤ص
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ذكر أخبار و ١٥  و١٤لربي صل» عليهم السالم«مام عيل وآله يف نسب اإل= 

  و٣٧٦ ص٧البداية والنهاية جو ٣٢٨  و٢٨١ ص٢جو ٨٠ ص١إصبهان ج
طربي للبشارة املصطفى و ٣١٥منقري صللصفني و ٨٤ ص٨جو ٣٧٨
 ٣٣١  و٣٢٦ ص١ج لطربيسلإعالم الورى و ٤٠٩  و٣٧٤  و٣٥٢ص

 ٣٠١  و١٥٨  و١٤٠  و١٣٣  و١٢٩  و٦١  و٥٥لخوارزمي صلاملناقب و
هنج و ٢٤ ص٢جو ٣٤٢  و٢٩٢  و١٢٣  و٧٩  و٦٣ ص١كشف الغمة جو
العدد و ٦٥٨  و٦١٦  و٥٣١  و٤٠٥ـ  ٣٧٩  و١١٩  و٦٨ جرب صبن الامنيإلا

 .٢٤٧  و٥١القوية ص
لمقريزي لالنزاع والتخاصم و ٤٦٦  و٤٥٩  و٤٢٥  و٢٧٩كشف اليقني ص: وراجع

بن الدمشقي ال »عليه السالم«جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيل و ١٠١ص
يع املودة ينابو ٢٩٢ ص١١سبل اهلدى والرشاد جو ٢٩٦  و١٩٧  و٣٧ ص١ج
  و٤٣١  و٤٠٤  و٣٠٩  و٢٤٠  و١٦٢  و١٥٨ و ١٥٧  و١٥٦  و١٣٧ ص١ج

  و٢٠٨ ص٣جو ٣٨٦  و٣٠٣  و٣٠٢  و١٥٣  و١٤٦  و٨٦ ص٢جو ٤٣٤
نصائح وال ٦٧لتربيزي صلاللمعة البيضاء و ٤٠٣  و٣٦٩  و٢٧٨  و٢١١

نوار العلوية للشيخ جعفر األو ١٨٣  و١١٧  و٩٦حمد بن عقيل صملالكافية 
 ٤٣ملحات للشيخ لطف اهللا الصاىف صو ٣٣٦  و٣٢٨  و٢٣النقدي ص

حياة و ٣٢٩ ص٢جو ١٧٤ ص١ج جمموعة الرسائل للشيخ لطف اهللا الصايفو
عليه «حياة اإلمام الرضا و ٢٥٥ ص١ج لقريشل »عليه السالم«اإلمام احلسني 

 . ٣١٨  و٢٦٦ ص٢جو ١٦٩ ص١لقريش جل »السالم



  ٢٥٧                                   ..                                          حديث املرتلة يف تبوك: الفصل األول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ما جرى يف غزوة تبوك
 »صىل اهللا عليه وآله«قاله هذا احلديث الرشيف أن  النصوص ورد يف
 :إىل ما ييلهنا  نشري ـ عىل سبيل املثال ـ ، ونحنيف غزوة تبوك

صىل « للنبي »عليه السالم«خرج الناس يف غزوة تبوك، فقال عيل  ـ ١
 !؟أخرج معك: »اهللا عليه وآله

 .ال: »صىل اهللا عليه وآله«فقال له النبي 
أما : »صىل اهللا عليه وآله«، فقال له النبي »عليه السالم«فبكى عيل 

 .!؟ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إال أنك لست بنبي
 .)١(إنه ال ينبغي أن أذهب إال وأنت خليفتي

 يف غزوة تبوك، »صىل اهللا عليه وآله«ملا خرج رسول اهللا : وقالوا ـ ٢
 عىل املدينة، فامج املنافقون يف »عليه السالم«استخلف عيل بن أيب طالب 

                                     
 )دار إحياء الرتاث العريبط ( و ٩٨ ص١١ ج)مطبعة األمة يف بغداد(املعجم الكبري ) ١(

بن البطريق الالعمدة  و٣٢٩ ص١٧خمترص تاريخ دمشق ج:  وراجع٧٨ ص١٢ج
 ٤٠ وج٢٤٢ ص٣٨ ج وبحار األنوار٨٧ذخائر العقبى ص و٢٣٩ و ٨٦ص
 ١محد جأمسند  و٣٩٦ و ١٩٨ و ١٩٧لسيد رشف الدين صلاملراجعات  و٥١ص
كتاب  و١٢٠ ص٩لزوائد ججممع ا و١٣٣ ص٣جللحاكم املستدرك  و٣٣١ص

لنسائي ل »عليه السالم«خصائص أمري املؤمنني  و٥٥٢بن أيب عاصم صالالسنة 
 .١١بن البطريق صالخصائص الوحي املبني  و٦٤ص



  ٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وساء ،كره قربه:  وقالوا»صىل اهللا عليه وآله«املدينة، ويف عسكر رسول اهللا 
صىل اهللا «رسول اهللا يا : ، فقال»عليه السالم« فاشتد ذلك عىل عيل .فيه رأيه

 أنا عائذ باهللا من سخط اهللا !؟ ختلفني مع النساء والصبيان»عليه وآله
 .وسخط رسوله

 فإن اهللا عنك راض، إنام منزلك مني ،ريض اهللا برضائي عنك: فقال
 .بمنزلة هارون من موسى، غري أنه ال نبي بعدي

 .)١(رضيت، رضيت: »عليه السالم«فقال عيل 
خلفه يف بعض مغازيه، فقال له عيل : د بن أيب وقاصويف رواية سع ـ ٣

 !؟أختلفني مع النساء والصبيان: »عليه السالم«
أما ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون : »صىل اهللا عليه وآله«فقال له 
 . )٢(!؟من موسى

                                     
تاريخ  و٦٦ ص٢ مسند أيب يعىل ج: وراجع٣٤٧ ص١٧خمترص تاريخ دمشق ج) ١(

 ٥١ ص١٦ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٨١ ص٤٢مدينة دمشق ج
 .٤٩٧ص ٣٠جو

 واإلعتقاد عىل مذهب السلف ألمحد بن احلسني ٣٣٢ ص١٧خمترص تاريخ دمشق ج) ٢(
 ٤٧١ ص٢ ومعارج القبول ج٢٨٦ ص١ ومسند أيب يعىل ج٢٠٥البيهقي ص

 وحتفة ٢٣٠ واملعجم البن املثنى التميمي ص٦٢ومسند فاطمة للسيوطي ص
 وتاريخ ٦٤٤ ص٢ وتلخيص املتشابه يف الرسم ج٢٢٩ ص١٠األحوذي ج

=  وفضائل ٩٩ وتاريخ األمحدي ص٦٢٧ ص٣ وج٦٣٢ ص٢إلسالم للذهبي جا



  ٢٥٩                                   ..                                          حديث املرتلة يف تبوك: الفصل األول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بىل يا رسول اهللا: قال: زاد يف نص آخر قوله
 .)١( غبار قدميه يسطع فكأين أنظر إىل»عليه السالم«فأدبر عيل : قال

                                     
 ٩ج) ط بريوت( واإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان ١٤الصحابة للنسائي ص= 
السرية  عن البخاري، ومسلم، و٣٨٧ ص١ واحلدائق البن اجلوزي ج٤١ص

دار إحياء الرتاث ط ( و ٧ ص٥ والبداية والنهاية ج١٢ ص٤بن كثري جالالنبوية 
السنن  و٣٣٧ و ٣٣٦ ص٣جإمتاع األسامع  و٣٧٥ ص٧ وج١١ ص٥ج) لعريبا

خصائص أمري  و١٦١ ص٤تغليق التعليق ج و١٢٣ ص٥جلنسائي لالكربى 
مسند أيب داود  و١٧٣ ص١جمحد أمسند و ٤٨لنسائي صل» عليه السالم«املؤمنني 

 ١جلكويف ل» عليه السالم«مناقب اإلمام أمري املؤمنني : وراجع ٢٩الطياليس ص
كتاب  و٥١صبن طاووس الالطرائف  و١٢٩صبن البطريق الالعمدة  و٥١٣ص

كتاب األربعني  و٢٦٣ ص٣٧جبحار األنوار  و١٠١صلشريازي لاألربعني 
 ١٣٠صاإلكامل يف أسامء الرجال  و٣٥ ص٢جشواهد التنزيل  و٨٠صلامحوزي ل
كشف  و١٦٠ و ١١٢ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق  و٤٣٠ ص١١جتاريخ بغداد و

 .١٧١ ص١جبن الدمشقي الجواهر املطالب  و٢٨١صاليقني 
مناقب  و٥٧ ص٢ ومسند أيب يعىل ج١٧٧لدورقي صلمسند سعد بن أيب وقاص ) ١(

:  وراجع٥٣٣ و ٥٢٣ و ٥١٣ ص١لكويف جل »عليه السالم«اإلمام أمري املؤمنني 
رشح إحقاق  و٢٤ ص٣بن سعد جالالطبقات الكربى  و١٧٣ ص١محد جأمسند 
العمدة  و٥٠٨ و ٥٠٤ ص٣٠ وج٧٢ ص٢٣ وج١٧٦ ص٥ ج)امللحقات(احلق 
 .٢٦٢ ص٣٧ ج وبحار األنوار١٢٨بن البطريق صال



  ٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢٦٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف املدينة، قال »عليه السالم«ًعندما خلف عليا : ويف نص آخر ـ ٤
 . وكره صحبته،َّمله: الناس

، حتى حلقه يف بعض الطريق، »صىل اهللا عليه وآله«فتبع عيل النبي 
يا رسول اهللا، خلفتني يف املدينة مع النساء والذراري، حتى قال : فقال

 .!؟تهَّالناس مله وكره صحب
َّ إين خلفتك عىل أهيل، أما ،يا عيل: »صىل اهللا عليه وآله«فقال له النبي 

 .)١(!؟ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غري أنه ال نبي بعدي
يا رسول : أنه تبعه إىل ثنية الوداع وهو يبكي ويقول: نص آخرويف  ـ ٥

 .!؟اهللا، ختلفني مع اخلوالف
بمنزلة هارون من موسى، إال مني  ترىض أن تكون أوما: فقال

                                     
فضائل و ٥٣٢و  ٥٣١ ص١جللكويف  »عليه السالم«مناقب أمري املؤمنني ) ١(

للنسائي السنن الكربى و ١٧٤مسند سعد بن أيب وقاص صو ١٣الصحابة ص
لنسائي ل »سالمعليه ال«خصائص أمري املؤمنني و ٢٤٠و  ١١٩ و ٤٤ ص٥ج
تاريخ مدينة دمشق و ٤١٧ ص٢الكامل جو ٨٦ ص٢مسند أيب يعىل جو ٧٦ص
أعيان الشيعة  و٣٤٤ ص١٧ وخمترص تاريخ دمشق ج١٥٢و  ١٥١ ص٤٢ج
 ٧٥ ص١٦ وج١٥٩ ص٥ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٣٧١ ص١ج
 و ٤٨٢ و ٤٧٧ ص٣٠ وج٤٠٠ و ٣٩٠ ص٢٢ وج٢٠٠ و ١٧٦ ص٢١وج
 .٥٠٢ و ٥٠١



  ٢٦١                                   ..                                          حديث املرتلة يف تبوك: الفصل األول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(!النبوة؟
 »صىل اهللا عليه وآله«ملا عهد رسول اهللا : عن زيد بن أرقم قال ـ ٦

 .إنه ال بد من أن تقيم أو أقيم: »عليه السالم«جليش العرسة، قال لعيل 
ًفخلف عليا وسار: قال  .ما خلفه إال ليشء يكرهه منه: فقال ناس. َّ

، »صىل اهللا عليه وآله«، فاتبع رسول اهللا »السالمعليه «ًفبلغ ذلك عليا 
 .!؟ما جاء بك يا عيل: حتى انتهى إليه، فقال

َّيا رسول اهللا، إين سمعت ناسا يزعمون أنك خلفتني ليشء : فقال ً
 .كرهته مني
أال ترىض أن تكون مني كهارون من : فتضاحك إليه وقال: قال

 .!؟موسى، غري أنك لست بنبي
 . اهللابىل يا رسول: قال

 
                                     

 ٣٤٤ ص١٧خمترص تاريخ دمشق جو ١٦٢ ص٤٢جيخ مدينة دمشق تار: راجع) ١(
 ٢٦٦ ص٣جالدر املنثور  و٥٨ص» عليه السالم«وهتذيب خصائص اإلمام عيل 

 .١٢٧صبن البطريق الالعمدة و
مناقب عيل بن أيب  و١٧٠ ص١جمحد أمسند  و٢٦٢ ص٣٧جبحار األنوار : راجعو

 ٧ج )ياء الرتاث العريبدار إحط (البداية والنهاية  و١١٢صبن مردويه الطالب 
 ١٣٩ ص٥ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٤ ص٢جغاية املرام  و٣٧٧ص
 .٤٧٨ ص٣٠ وج٧٢ ص٢٣ وج١٨٨ ص٢١ وج٧٩ و ٧٧ ص١٦وج



  ٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢٦٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(فإنه كذلك: قال
 »عليه السالم« قال لعيل »صىل اهللا عليه وآله«أنه : وعن أيب سعيد ـ ٧

 .اخلفني يف أهيل: يف غزوة تبوك
يا رسول اهللا، إين أكره أن يقول العرب، : »عليه السالم«فقال عيل 

 . خذل ابن عمه، وختلف عنه
 .!؟ىأما ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون من موس: فقال
 .بىل: قال
 .)٢(فاخلفني: قال

                                     
 ٣٤٧ ص١٧خمترص تاريخ دمشق جو ١٨٦ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق  )١(

رشح إحقاق  و٥٣ وتثبيت اإلمامة ص٢٤ ص٣والطبقات الكربى البن سعد ج
 ٤٦٩ ص٣٠ وج٢٥و  ١٩ ص١٦ج و١٩٩ و ١٩١ ص٥ج )قاتامللح(احلق 

 .٢٠٣ ص٥املعجم الكبري ج و١١١ ص٩جممع الزوائد ج: وراجع ٤٧٠و 
تاريخ مدينة  و١٠٩ ص٩جممع الزوائد ج و٣٤٧ ص١٧خمترص تاريخ دمشق ج) ٢(

 ٥٧بن عقدة صال »عليه السالم«فضائل أمري املؤمنني  و١٧٢ ص٤٢دمشق ج
بحار األنوار  و١٣٣صبن البطريق الة العمد و٢٦١صلطويس لاألمايل و
عليهم «موسوعة أحاديث أهل البيت  و٢٦٥ و ٢٥٥ ص٣٧ وج٢٣٢ ص٢١ج

 ١جغاية املرام  و٦١ ص٢جنور الثقلني  و٢٧٨ ص٣جلنجفي ل» السالم
 و ١٧١ ص٥ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٨٢ و ٢٨ ص٢ وج٢٣٩ص
 .٤٧١ ص٣٠ وج١٦٨ ص٢١ وج٤٦ و ١٢ و ٧ ص١٦ وج١٩٧ و ١٧٤



  ٢٦٣                                   ..                                          حديث املرتلة يف تبوك: الفصل األول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ونقول
 وقد ذكرنا بعضها يف.. إن توضيح ما جرى حيتاج إىل وقفات عديدة

 .)١(املراجعة فمن أراد التوسع فعليه مكان آخر
، »عليه السالم«عىل خصوص ما يرتبط بأمري املؤمنني هنا نقترص و
 : فنقول

  :واله على أهله أو على املدينة
هنا حماوالت بذلت للتشويش عىل حقيقة ما جرى وأول ما يطالعنا 

كام يف ًخلف عليا عىل أهله، ال عىل املدينة، » صىل اهللا عليه وآله«بإدعاء أنه 
 :قوهلم ويشاركها يف ذلك.. ًالرواية األخرية املذكورة آنفا

عليه « عيل بن أيب طالب »صىل اهللا عليه وآله«وخلف رسول اهللا 
ما : اإلقامة فيهم، فأرجف به املنافقون وقالواأهله، وأمره ب عىل »السالم

 . منهً له، وختففاًخلفه إال استثقاال
 وخرج حتى حلق ، سالحه»عليه السالم« فلام قالوا ذلك أخذ عيل

 . وهو نازل باجلرف، فأخربه بام قالوا،»صىل اهللا عليه وآله«برسول اهللا 
خلفتك ملا كذبوا، ولكني « :»صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 

تركت ورائي، فارجع فاخلفني يف أهيل وأهلك، أفال ترىض يا عيل أن 
 !؟»ال أنه ال نبي بعديإ !؟تكون مني بمنزلة هارون من موسى

                                     
 ٢٩ج» صىل اهللا عليه وآله« الصحيح من سرية النبي األعظم :كتابنا راجع )١(

 .٢٣وج



  ٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢٦٤
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 .إىل املدينة» عليه السالم«فرجع عيل 
 .)١(وهذا احلديث رواه الشيخان، وله طرق

ْوإمعانا منهم يف حبك أكذوبتهم املتمثلة يف نفي استخالف  َ عليه «عيل ً
 استخلف عىل املدينة »صىل اهللا عليه وآله«أنه :  عىل املدينة، زعموا»السالم

مل يتخلف عنه يف : ، وهذا هو الثابت عند الواقدي، وقال)٢(حممد بن مسلمة

                                     
وقال .  عن ابن إسحاق، والبخاري، ومسلم٤٤١ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

 ١٨٧٠ ص٤ومسلم ج) ٣٧٠٦ (٧١ ص٧أخرجه البخاري ج: يف اهلامش
تاريخ  و٢٦٧ ص٣٧ج و٢١٣ ص٢١ج األنواربحار : وراجع). ٣٠/٢٤٠٤(

تاريخ : وراجع ٣٦٨ ص٢ج مم وامللوكتاريخ األو ٣١ ص٢ج دمشق مدينة
ط (و  ٧ ص٥والبداية والنهاية ج ٦٣صذخائر العقبى و ١٢٥ ص٢اخلميس ج

 الكنوز رط دا(والسرية النبوية البن هشام  ١١ ص٥ج) دار إحياء الرتاث العريب
السرية  و٩٤٦ ص٤ج) مكتبة حممد عيل صبيحط (و  ٥١٩ ص٢ج) األدبية

 ١٢ ص٤جبن كثري الالسرية النبوية و ١٠٤ ص٣ج )ط دار املعرفة(احللبية 
 فام بعدها، والرحيق املختوم ٩٣ ص٢ج) ط اهلند(والثقات البن حبان 

تاريخ اإلسالم  و٩ ص٢جمدينة املعاجز :  وراجع.٣٩٨للمباركفوري ص
 ٣٧ ص٢جغاية املرام  و٢٥٥ ص٢جعيون األثر و ٦٣١ ص٢جلذهبي ل
 ٢٠٠ و ١٨٥ و ١٨١ ص٢١ وج٢١٢ ص٥ج )قاتامللح(رشح إحقاق احلق و

 .٤١٥ و ٢٨٢ ص١جأعيان الشيعة  و٥٠٩ ص٣٠ وج٣٨٨ ص٢٢ وج٢١٥و 
=  ق ـرحيـدي، والـواقـاق، والـ عن ابن إسح٤٤٢ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ٢(
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 .)١(غزوة غريها
 .)٢( استخلف سباع بن عرفطة:وقيل

                                     
 عن ١٢٥ ص٢تاريخ اخلميس ج:  وراجع٣٩٨للمباركفوري ص املختوم= 

 ٥ج) دار إحياء الرتاث العريب ط(و  ٧ ص٥الدمياطي، والبداية والنهاية ج
ط ( و ٥١٩املجلد الثاين ص) ط دار الكنوز(والسرية النبوية البن هشام  ١١ص

:  وراجع٢٣٩صبن عبد الرب الالدرر  و٩٤٦ ص٤ج) مكتبة حممد عيل صبيح
دار ط ( و ٥٠ ص٢إمتاع األسامع ج و١٦٥ ص٢بن سعد جالالطبقات الكربى 

 ٣١ ص٢تاريخ مدينة دمشق جو ٢٢٧ ص٩ وج٣٩١ ص٨ج) الكتب العلمية
 ١٥٣لجاحظ صلالعثامنية و ٦٣١ ص٢جلذهبي لتاريخ اإلسالم و ٣٥و 
 ٣ج )ط دار املعرفة(السرية احللبية و ١٢ ص٤جبن كثري الالسرية النبوية و

عمدة و ٢٥٤ ص٢جعيون األثر  و٢٣٥صالتنبيه واإلرشاف و ١٠٢ص
رشح  و٤٩ ص٢ ق٢ج  والعرب وديوان املبتدأ واخلرب٤٥ ص١٨جالقاري 

 .٤٠٤ ص٢٢ج )امللحقات(إحقاق احلق 
 ٢جتاريخ مدينة دمشق ، و عن الواقدي٤٤٢ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

 .٣٦ص
دار إحياء ط (و  ٧ ص٥ والبداية والنهاية ج٤٤٢ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ٢(

املجلد ) ط دار الكنوز(والسرية النبوية البن هشام  ١١ ص٥ج) الرتاث العريب
السرية النبوية  و٩٤٦ ص٤ج) مكتبة حممد عيل صبيحط (و  ٥١٩الثاين ص

= ا، ـ فام بعده٩٣ ص٢ج) ط اهلند(والثقات البن حبان  ١٢ ص٤جبن كثري ال
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 .)١( ابن أم مكتوم:وقيل
 .»عليه السالم« عيل بن أيب طالب :وقيل

 .وهو األثبت:  وتبعه ابن دحية،قال أبو عمر
 ، أيب وقاصنبسند صحيح عن سعد ب ورواه عبد الرزاق يف املصنف

 ملا خرج إىل تبوك استخلف عىل »صىل اهللا عليه وآله«ن رسول اهللا إ: ولفظه

                                     
 ٣ج )ط دار املعرفة(السرية احللبية و ٣٩٨والرحيق املختوم للمباركفوري ص= 
تاريخ مدينة  عن املنتقى، و١٢٥ ص٢تاريخ اخلميس ج: وراجع ١٠٢ص

 ٨ج) دار الكتب العلميةط ( و ٥٠ ص٢إمتاع األسامع ج و٣٥ ص٢دمشق ج
 ٢جعيون األثر  و٢٣٩صبن عبد الرب الالدرر  و٢٢٧ ص٩ وج٣٩١ص
 والعرب ٢٣٥صالتنبيه واإلرشاف  و٦٠صتاريخ خليفة بن خياط  و٢٥٤ص

 .٤٩ ص٢ ق٢ج وديوان املبتدأ واخلرب
) ط دار الكنوز( البن هشام والسرية النبوية ٤٤٢ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

السرية  و٩٤٦ ص٤ج) مكتبة حممد عيل صبيحط (و  ٥١٩املجلد الثاين ص
والثقات  ٣٩٥ ص٢جلصنعاين لاملصنف  و١٠٢ ص٣ج )ط دار املعرفة(احللبية 

 فام بعدها، والرحيق املختوم للمباركفوري ٩٣ ص٢ج) ط اهلند(البن حبان 
خ مدينة تاري عن املنتقى، و١٢٥ ص٢تاريخ اخلميس ج:  وراجع٣٩٨ص

 ٢٣٥صالتنبيه واإلرشاف و ١٥٣لجاحظ صلالعثامنية  و٣٥ ص٢دمشق ج
الطبقات الكربى :  وراجع٢٢٧ ص٩ج) دار الكتب العلميةط (إمتاع األسامع و
 .٣٦١ ص١جسري أعالم النبالء  و٢٠٥ ص٤جبن سعد ال
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 .)١(املدينة عيل بن أيب طالب، وذكر احلديث
  :×علي ال بد من تولية 

ً واليا »عليه السالم«ًعليا  »ىل اهللا عليه وآلهص«النبي إن السبب يف إبقاء 
غري .. عىل املدينة هو ختلف طائفة كبرية من املنافقني كانت تدبر ألمر عظيم

بذلت لتقليل عدد وشأن هؤالء، حماوالت حثيثة أن ثمة : أن الالفت هنا
قليلة، فادعى بعضهم أهنم كانوا ما بني السبعني إىل أهنم كانوا قلة بادعاء و
 .)٢(امننيالث

                                     
 والفصول ٤٤٢ ص٥ وسبل اهلدى والرشاد ج٤٠٥ ص٥لصنعاين جلاملصنف ) ١(

: وراجع. ١٢٥ ص٢ وتاريخ اخلميس ج٩٢البن كثري صيف سرية الرسول 
رشح إحقاق  و٥٢٧ ص١لكويف جل »عليه السالم«مناقب اإلمام أمري املؤمنني 

 ٣٠ وج١٧٦ ص٢١ وج٥٨ و ٥١ ص١٦ وج٤٢٨ ص٧ ج)امللحقات(احلق 
 .١٨١ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق  و٤٩٧ص

: وراجع ٣٧٧ ص٩ وج٤٧٤ و ٤٣٨و  ٤٤٢ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ٢(
 .١٤٢ ص٣ج )ط دار املعرفة(لسرية احللبية ا
) ط دار الفكر(صحيح البخاري و ٣٨٧ ص٦وج ٤٥٧ ص٣محد جأمسند : وراجع
 ٢جسنن النسائي و ١٠٧ ص٨ج) ط دار الفكر(صحيح مسلم و ١٣١ ص٥ج
عمدة  و٨٩ ص٨فتح الباري ج و٣٤ ص٩لبيهقي جلالسنن الكربى و ٥٤ص

بن عبد الالدرر  و٢٦٦ص ١لنسائي جلالسنن الكربى  و٤٩ ص١٨القاري ج
=  وويـلنلاحلني ـرياض الص و١١١ ص٦جالديباج عىل مسلم و ٢٤٤الرب ص
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: مع أن املنافقني الذين ختلفوا كانوا من الكثرة إىل حد أن بعضهم يقول
عىل ) »صىل اهللا عليه وآلهأي مع رسول اهللا (عسكر عبد اهللا بن أيب معه «

حدة، وكان عسكره أسفل منه نحو ذباب، وكان فيام يزعمون ليس بأقل 
 .)١(العسكرين

                                     
 ٨ج واجلامع ألحكام القرآن ٨١ و ٧٩ و ٥ ص١١ججامع البيان  و٦٨ص= 
 ٤١٢ ص٢ج لقرآن العظيمتفسري ا و٢٨٧ ص٣جالدر املنثور  و٢٨٤ص

خ تاري و٣٣٥ ص٢جتفسري البغوي  و١٩٠٠ ص٦جتفسري ابن أيب حاتم و
تاريخ  و٥٢٨ ص٢جسري أعالم النبالء  و٢٠٢ و ١٩٨ ص٥٠جمدينة دمشق 

) دار إحياء الرتاث العريبط (البداية والنهاية  و٦٥٤ ص٢جلذهبي لاإلسالم 
 ٤ج) مكتبة حممد عيل صبيحط (بن هشام الالسرية النبوية  و٣٠ ص٥ج
 ٥جلصنعاين لاملصنف  و١١ ص٤جبن كثري الالسرية النبوية  و٩٥٩ص
 ١٩جلطرباين لاملعجم الكبري  و١٥٧ ص٨جحيح ابن حبان ص و٣٩٩ص
 ٩٦صة بن قدامالكتاب التوابني  و٨٠ ص٢جإمتاع األسامع  و٤٨ و ٤٣ص

تفسري اآللويس  و٩٣ ص٤جتفسري أيب السعود  و٢٥٤ ص٢جعيون األثر و
 .١٠٠ ص٢جبن حبان الالثقات  و٤٣ ص١١ج

تاريخ  و١٩٠ ص١٠لطربي جلجامع البيان  و٤٤٢ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ١(
البداية  و٦٣١ ص٢لذهبي جلتاريخ اإلسالم  و٣٦٨ ص٢جاألمم وامللوك 

بن هشام الالسرية النبوية  و١٠ ص٥ج) دار إحياء الرتاث العريبط (والنهاية 
=  )امللحقات (قـاق احلـرح إحقـش و٩٤٦ ص٤ج) مكتبة حممد عيل صبيحط (
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نحو تبوك رجع ابن أيب يف من » هصىل اهللا عليه وآل«فلام سار رسول اهللا 
 .)١(ختلف معه إىل املدينة

 أي ، أن أكثر الناس كانوا قد أظهروا اإلسالم بعد فتح مكة:وواضح
 اإليامن، ي صحيحوانوقبل مدة يسرية من غزوة تبوك، وكثري منهم مل يك

 لكي ال يتامدوا يف ،فاقتىض ذلك نزول اآليات التي تؤنبهم عىل نفاقهم
صىل «فساد، حني يتأكد هلم أن أمرهم غري خاف عىل رسول اهللا الفساد واإل

 ..كام يظنون» اهللا عليه وآله
ًأن يستعيد قسام منهم، وبقيت » صىل اهللا عليه وآله«وأمكن للنبي 

ًطائفة كبرية أخرى مرصة عىل التخلف، وكانت بتخلفها تضمر رشا 
صىل اهللا عليه «ومل يكن يمكن السيطرة عليها إال للنبي .. لإلسالم وأهله

 .، ولذلك خلفه باملدينة»عليه السالم«، أو عيل »وآله
ِوإذا أنزلت سورة أن آمنوا باهللاِ ﴿ :وقد حكى اهللا تعاىل ما جرى، فقال َُ ِْ ْ َ ٌُ َ ُ َ ِ ْ َ ِ َ

                                     
 ١٦٦صآليات أسباب نزول ا و٥١ ص٥جتفسري الثعلبي  و٣٨٨ ص٢٢ج= 
الطبقات  و٥٠ ص٥جتفسري البحر املحيط  و٢٩٨ ص٢جتفسري البغوي و

إمتاع  و٣١ ص٢جتاريخ مدينة دمشق  و١٦٥ ص٢جبن سعد الالكربى 
 .٢٥٤ ص٢جعيون األثر  و٥٠ ص٢جاألسامع 

تاريخ  و٥٠ ص٢جإمتاع األسامع و ١٠٢ ص٣ج) ط دار املعرفة(السرية احللبية ) ١(
 عن ابن ٤٤٣ و٤٤٢ ص٥اهلدى والرشاد جوسبل  ٣٦ ص٢جمدينة دمشق 

 . ةامش السابقوسحاق والواقدي، وابن سعد، وراجع اهلإ
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ُوجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو ُ َ َ َ ْ َ ُْ ُ َ َِ ِ َِ َ َ الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع اَ ْ َ َْ ْ ُْ َ َ َ ُ َ ُ ْ ِ ِ َّ
ِالقاعد ِ َ َرضوا بأن يكونوا مع اخلوالف وطبع عىل قلوهبم فهم ال يفقهون ،َينْ ُْ َُ ُ ُ َْ ََ ْ ْ َ َ ََ َِْ ِ َ َ َ َ َِ ُ ِ ِ ُ ُ َ ِ ُ 

َلكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأمواهلم وأنفسهم وأولئك ل ِ ِ ِِ ِ َِ َّ َُ ِ ََ َ َ َ َ ُ َ َ َْ ْ ْ َ َ ُ َُّ ْ َ ِ َُ ُ ُ ُهم ـَِ ُ
َاخلريات وأولئك هم املفلحون ُ ُ َِ ِْ ُ َُ َْ َ ُ ُ َّأعد  ،َ َ ُهم جنات جتري من حتتها األهنار ـَاهللاُ لَ َ ْْ ْ ََ ْ َ ُِ ِ ٍْ َْ َِ َّ

ُخالدين فيها ذلك الفوز العظيم ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ُْ ََ َ َ َوجاء املعذرون من األعراب ليؤذن ل ،َ َ ْ ََ ُِّ َ ُِ ِِ ْ َ َ َ ََ ْ ُ ْهم ـَ ُ
ٌوقعد الذين كذبوا اهللاَ ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب َ َ ُ ُ َ ُ َ َ ََ َْ ُ ُ َ ُ َُ ْ َِ ِ ِ َِ َ ََّ َ َّ ٌ أليمَ ِ َ، 

َليس عىل الضعفاء وال عىل امل ََ َ ََ َ َ َ َِ َ ُّ ٌرىض وال عىل الذين ال جيدون ما ينفقون حرج ْ َ َ َ ََ ُ َ َْ َُ َّ َِ ِْ ُ ِ َ َ َ َ
ٌإذا نصحوا هللاِِ ورسوله ما عىل املحسنني من سبيل واهللاُ غفور رحيم َ ٌ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ََ ْ ْ َ َ ُ ٍَ ِ َ ُ َ َ َوال  ،ِ َ

ِعىل الذين إذا ما أتوك ل َِ َْ َ ََ َ َ ِ َّ ْتحملهم قلت ال أجد ما أمحلكم عليه تولوا وأعينهم َ ُ ْ ْ َ ُْ ُُ َ ُ َ َْ َ ْ َ َ َْ َ ََّ َ ُ ْ ُ َِ ِ ُِ ْ ِ َ
َتفيض من الدمع حزنا أال جيدوا ما ينفقون ُ ًِ ِ ِْ ُ َ َّ َُ َ ِْ ََ َّ َ َِ َإنام السبيل عىل الذين  ،ُ َِ َّ َ ُ ِ َّ َ َّ ِ
َيستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع اخلوا َ ُ ََ َ َ َ َ ْ ْ َُ ُ ْ َ ُْ َ ِْ ُ ُ ِ َِ َ ْلف وطبع اهللاُ عىل قلوهبم َ ِ ِ ُ ُ َ َ َ َ ََ ِ ِ

َفهم ال يعلمون ُ َ َْ ْ َ ُ َ﴾)٢(»)١(. 
ًبضعة وثامنني رجال، أو نحو ذلك، فلامذا ينزل ولو كان املخلفون 

قريعهم هبذه احلدة والشدة يف حني أن الذين ختلفوا يف أحد كانوا تالقرآن ب
.. ا يف ذلكومل تنزل آيات نظريه.. ، أي نحو ثلث جيش املسلمنيثالث مئة

 : أال يدلنا ذلك عىل أن املطلوب هو

                                     
 . من سورة التوبة٩٣ ـ  ٨٦اآليات ) ١(
إمتاع ، و عن الواقدي وابن سعد٤٤١ و ٤٤٠ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ٢(

 .٢٥٤ ص٢جعيون األثر  و٢٨٢ ص١جأعيان الشيعة  و٥٠ ص٢جاألسامع 
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ً إلقاء التهمة عىل فريق بعينه لعله هو األضعف سياسيا، من ً:أوال
 حفظ اهلدف من اهتام هؤالء هو أحد هيمهم أمره، ومحيث أنه مل يكن فيه

 ..آخرين، وإبعادهم عن موضع التهمة والشبهة
يف املدينة، لإلحياء » المعليه الس« التقليل من أمهية بقاء عيل :ًثانيا

ًخلفه استثقاال له، أو » صىل اهللا عليه وآله«بصحة ما ادعاه املنافقون من أنه 
 !؟ألي سبب آخر يوجب الطعن فيه

ملاذا خل؟× ف عليا ! :  
 :قال الشيخ املفيد رضوان اهللا تعاىل عليه، ونعم ما قال

 .يا عيل، إن املدينة ال تصلح إال يب أو بك: وقال«
 علم خبث نيات األعراب، وكثري من »صىل اهللا عليه وآله«لك أنه وذ

أهل مكة ومن حوهلا، ممن غزاهم، وسفك دماءهم، فأشفق أن يطلبوا 
املدينة عند نأيه عنها، وحصوله ببالد الروم، فمتى مل يكن فيها من يقوم 
َّمقامه مل يؤمن من معرهتم، وإيقاع الفساد يف دار هجرته، والتخطي إىل ما 

 ..يشني أهله، وخملفيه
وعلم أنه ال يقوم مقامه يف إرهاب العدو، وحراسة دار اهلجرة، 

ً، فاستخلفه استخالفا »عليه السالم«وحياطة من فيها إال أمري املؤمنني 
ًظاهرا، ونص عليه باإلمامة من بعده نصا جليا، وذلك فيام تظاهرت به  ً ً

 »صىل اهللا عليه وآله«ل اهللا الرواية أن أهل النفاق ملا علموا باستخالف رسو
عىل املدينة حسدوه لذلك، وعظم عليهم مقامه فيها بعد خروجه، وعلموا 

 ..أهنا تتحرس به، وال يكون فيها للعدو مطمع، فساءهم ذلك
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وكانوا يؤثرون خروجه معه، ملا يرجونه من وقوع الفساد واإلختالط 
ها من مرهوب ُّوُلُ، وخ عن املدينة»صىل اهللا عليه وآله«عند نأي رسول اهللا 

 ..خموف حيرسها
 عىل الرفاهية والدعة بمقامه يف أهله، وتكلف »عليه السالم«وغبطوه 

مل يستخلفه رسول : من خرج منهم املشاق بالسفر واخلطر، فأرجفوا وقالوا
ً إكراما له، وإجالال ومودة، وإنام خلفه استثقاال »صىل اهللا عليه وآله«اهللا  ً ً
 .»له

 إرجاف املنافقني به »عليه السالم«فلام بلغ أمري املؤمنني « :إىل أن قال
:  فقال»صىل اهللا عليه وآله«أراد تكذيبهم، وإظهار فضيحتهم، فلحق بالنبي 

ًأنك خلفتني استثقاال ومقتا: يا رسول اهللا، إن املنافقني يزعمون  .!؟ً
دينة إرجع يا أخي إىل مكانك، فإن امل: »صىل اهللا عليه وآله«فقال النبي 

فأنت خليفتي يف أهل بيتي، ودار هجريت وقومي، . ال تصلح إال يب أو بك
 !؟بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعديمني أال ترىض أن تكون 

ً وجتدر اإلشارة هنا إىل أن هذا اإلرجاف كان كبريا يف امتداداته، .)١(»..الخ
 .بالتكذيب واإلبطالأو يف آثاره إىل احلد الذي احتاج معه إىل املواجهة 

  :قريش وراء الشائعات
 قال »عليه السالم«ًأن عليا : وقد رصحت بعض روايات غزوة تبوك

                                     
 إضافة إىل مصادر ١٥٦ ص١ واإلرشاد ج٢٠٨ و ٢٠٧ ص٢١ جاراألنوبحار  )١(

 .كثرية ذكرناها يف موارد سبقت
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 .)١(»ًزعمت قريش أنك خلفتني استثقاال يل«: »صىل اهللا عليه وآله«للنبي 
 »عليه السالم« أمري املؤمننيًأن قريشا كانت تتقصد : ومن الواضح

ً مرات ومرات، ودعا عليها أيضا »سالمعليه ال«باألذى، حتى شكاها عيل 
اللهم عليك بقريش، فإهنم قطعوا رمحي، وأكفأوا إنائي، وصغروا «: فقال

 .)٢(»عظيم منزلتي

                                     
 ٦٣ذخائر العقبى صو ١٥٦ ص١رشاد جاإلو ٤٤٤ و ١٢٩املسرتشد ص) ١(

 ٣١٦ ص١الرصاط املستقيم ج و٩٦و  ٩٥رشاد صاإلكتاب املستجاد من و
 ١٩٨ ص٣الغدير جو ٢٦٧ ص٣٧ج و٢٤٥و  ٢٠٨ ص٢١ جاألنواروبحار 

 ٢تاريخ مدينة دمشق جو ٩٣ ص٢الثقات جو ٢١٤اإلمامة ص ملناظرات يفاو
 ٥البداية والنهاية جوعن  ٣٦٨ ص٢جاألمم وامللوك تاريخ وعن  ٣١ص
 ١كشف الغمة جو ٩٤٦ ص٤جالبن هشام  ويةسرية النبوعن ال ١١ص
 ١٢ ص٤جالبن كثري السرية النبوية و ٢٥٤ ص٢ثر جعيون األوعن  ٢٢٧ص

كتاب  و١٠٩نشأة التشيع والشيعة صو ٤٤١ ص٥جسبل اهلدى والرشاد و
لراوندي لنبياء قصص األو ٢٤٤ ص١إعالم الورى جو ٥٨٦السنة ص

 ١٨٣ ص١يب طالب جأمناقب آل و ١٩٥ ص٢رشح األخبار ج و٣٤٩ص
لعالمة احليل لكشف اليقني و ٩٣ ص٢الثقات جو ٣٧٨ ص٣نور الثقلني جو

 .١٤٥ص
 وقسم اخلطب رقم )٣٦ (الرسالة رقم )رشح عبدهب(هنج البالغة : راجع: راجع) ٢(

=  ٢ وج٩٦ ص٦ للمعتزيل جالبـالغـةرشح هنج  و)١٣٧ ( و)٣٢ ( و)٢١٢(
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 .)١(وكانت قريش كلها عىل خالفه، وكان مجهور اخللق مع بنى أمية عليه
، كام »صىل اهللا عليه وآله«وقد أمجعت قريش عىل حربه بعد النبي 

 »عليه السالم«، كام قاله »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا أمجعت عىل حرب 
 .يف رسالته ألخيه عقيل

 .)٢(»العرب«بكلمة » قريش«وإن كانت بعض املصادر بدلت كلمة 

                                     
 وأنساب ٤٣٠ و٤٢٩ و٤٥٤ ص٢ وج٣٠٩ ص١ والغارات ج١١٩ص =

 )ط قديم( بحار األنوار فام بعدها، و٧٤ ص٢ ج)بتحقيق املحمودي(األرشاف 
دراسات وبحوث : ناكتابراجع و. ١٥٥ ص١واإلمامة والسياسة ج ٦٢١ ص٨ج

 .طالع عىل مصادر أخرى لإل١٧٦ و١٧٥ ص١يف التاريخ واإلسالم ج
 ٢٩٨صلشريازي لكتاب األربعني  و١٠٣ ص٤ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  )١(

 وراجع ٥٦٩ ص٢جللثقفي الغارات :  وراجع٢٩٧ ص٣٤جبحار األنوار و
 .٤٥٤ص

يف املصادر » العرب« كلمة أو» قريش«راجع النص املذكور، سواء أكان فيه كلمة ) ٢(
 ورشح ٤٣٠ ـ ٤٢٩ ص٢الغارات للثقفي جو ١٨٠املعيار واملوازنة ص: التالية

ط مؤسسة ( وأنساب األرشاف ١١٩ ـ ١١٨ ص٢هنج البالغة للمعتزيل ج
 وبحار األنوار ٤٦ ص١٥ج) ط سايس( واألغاين ٧٥ ـ ٧٤ ص٢ج) األعلمي

 رسائل العرب  ومجهرة٦٧٣ و ٦٢١ ص٨ج) ط حجري( و ٢٤ ـ ٢٣ ص٣٤ج
مصباح  و٣٦٦ ـ ٣٦٤ ص١جبن الدمشقي الجواهر املطالب  و٥٩٥ ص١ج

=  الرسول مكاتيب:  وراجع١٣١ ـ ١٢٨ ص٤ج) مستدرك هنج البالغة(البالغة 
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 : وعن الشائعات التي أطلقتها قريش يف مناسبة تبوك نقول
ًأمريا عىل املدينة قد ضايقها، وأفسد » عليه السالم«إن إبقاء عيل 

ها تؤثر يف إعادة النظر يف َّ عل،فسعت إىل إطالق هذه الشائعاتخططها، 
 أن تكون تلك الشائعات متس الكرامة، وتؤذي تابقائه، وقد اختار

ًخلف عليا » صىل اهللا عليه وآله«إنه :  من قبيل قوهلم،العنفوان عليه «َّ
 .)١(ًاستثقاال له» السالم

                                     
 ٢١٥ ص٢ وسفينة البحار ج٣٠٢ ـ ٣٠٠ ص٥ وهنج السعادة ج٥٨٠ ص١ج= 
)  الكتابط دار( وأشار إليه يف العقد الفريد ٥٢٠ ـ ٥١٩ ص١جأعيان الشيعة و
 .١٥٧ ـ ١٥٥ً وذكره أيضا يف الدرجات الرفيعة ص،٥٠٤ ص٣ وج٣٥٦ ص٢ج

 ١ج )حتقيق الزيني(و  ٥٤ ـ ٥٣ ص١ج) م١٩٦٧ط سنة (ويف اإلمامة والسياسة 
 أن : عنه٣٢٣ ص٦وقاموس الرجال ج ٧٤ ص١ج )حتقيق الشريي(  و٥٣ص

ًعقيال قد التقى بعائشة، وطلحة، والزبري، أيضا ً.. 
 وال !قتال قبل غارة الضحاك بسنواتقد ألن طلحة والزبري كانا  رصاحوهذا كذب 

  ..خيفى رس زيادة ذلك يف رسالة عقيل

 ..إن العرب أمجعت عىل حربه الخ:  ولكنه قال
 ٦٣ذخائر العقبى صو ١٥٦ ص١رشاد جاإلو ٤٤٤ و ١٢٩املسرتشد ص )١(

 ٣١٦ ص١الرصاط املستقيم ج و٩٦و  ٩٥رشاد صاإلكتاب املستجاد من و
 ١٩٨ ص٣الغدير جو ٢٦٧ ص٣٧ج و٢٤٥و  ٢٠٨ ص٢١ جاألنوارحار وب
= ٢تاريخ مدينة دمشق جو ٩٣ ص٢الثقات جو ٢١٤املناظرات يف اإلمامة صو
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اسية قرشية وما هذا الذي جرى يف تبوك إال حلقة من حلقات سي
وإسقاط » عليه السالم«وعيل » صىل اهللا عليه وآله«للنيل من هيبة النبي 

 .قدسيتهام
 .)١(خلفه يف النساء والصبيان: أو قوهلم

                                     
 ٥البداية والنهاية جوعن  ٣٦٨ ص٢جاألمم وامللوك تاريخ وعن  ٣١ص= 
 ٢٢٧ ص١كشف الغمة جو ٩٤٦ ص٤جالبن هشام  ويةسرية النبوعن ال ١١ص

سبل اهلدى و ١٢ ص٤جالبن كثري السرية النبوية و ٢٥٤ ص٢ثر جعيون األوعن 
 ٥٨٦ص كتاب السنة و١٠٩نشأة التشيع والشيعة صو ٤٤١ ص٥والرشاد ج

رشح األخبار  و٣٤٩ص لراونديل نبياءقصص األو ٢٤٤ص ١إعالم الورى جو
 ٣٧٨ ص٣نور الثقلني جو ١٨٣ ص١يب طالب جأمناقب آل و ١٩٥ ص٢ج
 .١٤٥عالمة احليل صللكشف اليقني و ٩٣ ص٢الثقات جو

 واإلعتقاد عىل مذهب السلف ألمحد بن ٣٣٢ ص١٧ خمترص تاريخ دمشق ج)١(
 ٢ ومعارج القبول ج٢٨٦ ص١ ومسند أيب يعىل ج٢٠٥احلسني البيهقي ص

 واملعجم البن املثنى التميمي ٦٢ ومسند فاطمة للسيوطي ص٤٧١ص
 ٢ وتلخيص املتشابه يف الرسم ج٢٢٩ ص١٠ وحتفة األحوذي ج٢٣٠ص
 ٩٩ وتاريخ األمحدي ص٦٢٧ ص٣ وتاريخ اإلسالم للذهبي ج٦٤٤ص

ط ( واإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان ١٤وفضائل الصحابة للنسائي ص
 عن البخاري، ٣٨٧ ص١ واحلدائق البن اجلوزي ج٤١ ص٩ج) بريوت

 . وراجع املصادر املتقدمة٧ ص٥ومسلم، والبداية والنهاية ج
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 .)١(كره صحبته: أو
 .)٢(مله وكره صحبته: أو
 .)٣(استثقله وكره صحبته: أو

                                     
البن الطبقات الكربى و ٣٠١اجلعد صمسند ابن و ٩٧ ص١رشح األخبار ج )١(

رشاف نساب األوأ ١٧٥ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق جو ٢٤ ص٣جسعد 
 ٥ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٤٤٥صهامش املسرتشد  و٩٤ص
 .٤٧٢ و ٤٧١ ص٣٠ وج٧٢ ص٢٣ وج٤٩ ص١٦ وج١٧٢ص

فضائل و ٥٣٢و  ٥٣١ ص١جللكويف  »عليه السالم«مناقب أمري املؤمنني  )٢(
السنن الكربى و ١٧٤مسند سعد بن أيب وقاص صو ١٣صسائي للنالصحابة 
 »عليه السالم«خصائص أمري املؤمنني و ٢٤٠و  ١١٩ و ٤٤ ص٥جللنسائي 

 ٤١٧ ص٢جالبن عدي الكامل و ٨٦ ص٢مسند أيب يعىل جو ٧٦لنسائي صل
 ١٧ وخمترص تاريخ دمشق ج١٥٢و  ١٥١ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق جو

 ٥ج )امللحقات(ح إحقاق احلق رش و٣٧١ ص١جأعيان الشيعة  و٣٤٤ص
 ٣٠ وج٤٠٠ و ٣٩٠ ص٢٢ وج٢٠٠ و ١٧٧ و ١٧٦ ص٢١ وج١٥٩ص
 .٥٠٢ و ٥٠١ و ٤٨٢ و ٤٧٧ص

مام عيل مقام اإلو ٣١٦صبشارة املصطفى  و١١٧ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج )٣(
رشح إحقاق  و٥٩٥ ص١جهامش مكاتيب الرسول و ٣٦ ص»عليه السالم«

 عن ٤٤٦ و ٤٤٥ ص٤ج و٣٦٤ ص٢٢ وج٦٦٢ ص١٥ج )املحقات(احلق 
 .١٥١ص) ط الغري(كفاية الطالب 
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 .)١(سئمه وكره صحبته: أو
صىل اهللا عليه « رسول اهللا قوليف وجاء الرد اإلهلي احلاسم واحلازم 

 .أنت مني بمنزلة هارون من موسى: »عليه السالم«لعيل » وآله
 وأعواهنا يف غزوة تبوك ما هو  أن ما فعلته قريش،:عىل أن من الواضح

 حلقة من حلقات سياسة قرشية هتدف للنيل من هيبة وقداسة النبي إال
ال أن يتم نوره ولو كره ويأبى اهللا إ.. »آهلامعىل صىل اهللا عليهام و«وعيل 

 ..أعداء اهللا، وأعداء نبيه ووليه
  :رواة حديث املنزلة

 أنت مني بمنزلة هارون من موسى مجاعة : حديثىرووقد .. هذا
 :كثرية، منهم

 .»عليه السالم« أمري املؤمنني  ـ١
 .زيد بن أرقم و ـ٢
 .وأم سلمة  ـ٣
 .وأسامء بنت عميس  ـ٤
 .وابن عباس  ـ٥

                                     
  ٢١ جاألنواروبحار  ٢٨٨ ص١مدينة املعاجز ج و٥٩ ص١حتجاج جاإل )١(

غاية و ٣٨٠ ص»عليه السالم«إلمام العسكري ملنسوب لتفسري االو ٢٢٣ص
 .١٤٠ ص٢جاملرام 
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 .عبد اهللاوجابر بن   ـ٦
 .وأبو سعيد اخلدري  ـ٧
 .وعمرو بن ميمون  ـ٨
 .وحذيفة  ـ٩

 .وحمدوج الذهيل  ـ١٠
 .وأنس  ـ١١
 .وجيش بن جنادة  ـ١٢
 .وعمر  ـ١٣
 .وجابر بن سمرة  ـ١٤
 .وسعد بن أيب وقاص  ـ١٥
 .وأبو الطفيل  ـ١٦
 .وقيس  ـ١٧
 .وسعيد بن املسيب  ـ١٨
 .وعيل بن زيد بن جدعان  ـ١٩
 . بن مالكوسعد  ـ٢٠
 .وإبراهيم  ـ٢١
 .واحلارث بن مالك  ـ٢٢
 .وخالد بن عرفطة  ـ٢٣

وآخرون كثر، فراجع ما ذكره آية اهللا السيد عبد احلسني رشف الدين 
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 .)١(حول رواة هذا احلديث الرشيف وأسامئهم» رمحه اهللا«

                                     
 ٤٣ و ٣٤ص) ١٤٠٦ط سنة (مسند فاطمة للسيوطي : راجع عىل سبيل املثال) ١(

 وهتذيب خصائص ١٨٦/٣ ـ ١٨٥ عن البزار ٦٢احليل بتخريج فضائل عيل صو
 ٥٨٣ ص٢ وموضح أوهام اجلمع والتفريق ج٦١ و ٦٤اإلمام عيل للنسائي ص

 ٩١ و ٩٤ وكتاب املعجم البن املثنى التميمي ص٧٢ ص٣ وج٢٩٧ ص١وج
 ٣٣٥ و ٣٣٤ و ٣٤٥ و ٣٤٧ و ٣٤٦ و ٣٤٤ ص ١٧وخمترص تاريخ دمشق ج

 والفرائد املنتقاة، ٣٤٦ ص١٦ وج٤٢٢ ص٢٥ وج٢٦٣ ص٣٥جوهتذيب الكامل 
 ٢٢٨ ص١ والعلل املتناهية ج٥٤ و ٢٢ و ١٤والغرائب احلسان البن الصوري ص

 والتنكيت ٣٤٥ ص٣ وحلية األولياء ج٦٢٦ ص٣وتاريخ اإلسالم للذهبي ج
 ١٦٣٧ ص٣ وأعالم احلديث ج٥٧ وتثبيت اإلمامة ص٤٤ و ٤٦واإلفادة ص

 ومعجم الشيوخ البن ٥٠ ص١٦قايض أيب عيل الصديف جواملعجم يف أصحاب ال
 واألرسار املرفوعة ١١١ واملغازي النبوية للزهري ص٢٤٠مجيع الصيداوي ج

 ٥٨ ص١ ورياض النفوس ج٣٦٧ والسرية النبوية أليب حاتم البستي ص٢٧٢ص
 وسلوك املالك ٤٩ والدر امللتقط ص١٠٦ومعتقد أيب إسحاق الشريازي ص

 والآليل ١٤١ ص١ والثقات ج٢٦٦بن تيمية ص وعلم احلديث ال١٩٣ص
 وخمترص سرية الرسول ١٠٠ص) مطبوع يف نوادر الرسائل(ليموت بن املزرع 

 ١٣ و١٤ وفضائل الصحابة للنسائي ص١٥٤ملحمد بن عبد الوهاب ص
 ١٩ واملعجم الكبري للطرباين ج٩٢والفصول يف سرية الرسول البن كثري ص

 =  واجلوهر٣٨ ص١ند للحميدي ج واملس١٦١ والوسيلة للموصيل ص٢٩١ص
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حديث املنزلة ليس عاما:  
أنت » عليه السالم«لعيل » صىل اهللا عليه وآله« إن املراد بقوله :وقالوا

 .. ال يف األمة كلها،هبيت أنه بمنزلته يف أهل :مني بمنزلة هارون من موسى
 : ونجيب

يف األهل، بكوهنا  إن أكثر نصوص حديث املنزلة مل ختص املنزلة ً:أوال
 ..  فمن أين جاءت هذه اإلضافة،بل أطلقتها
يريد »  وآلهصىل اهللا عليه « لو كانت هذه اإلضافة موجودة، وكان:ًثانيا

يف  »عليه السالم«ًعليا بقائه إ عىل ما روجه املنافقون يف سبب يردأن هبا 
عليه «، وال توجب تطييب خاطر عيل ذلك ال تكفي لهياملدينة، ف

 ..»السالم
يف » صىل اهللا عليه وآله« إن حديث املنزلة قد صدر عن رسول اهللا :ًالثثا

 !؟كان املقصود هو خالفته يف أهله إذا ،مناسبات كثرية، فام املربر لتكراره
 يشري إىل أن املطلوب هو وهذا احلديث إنام ،فإن ذلك ال يستحق هذا التأكيد

ظهرها أ و.شبيه هبارون يف مجيع مزاياه» عليه السالم«ًإفهام الناس أن عليا 
ووزارته،  رشاكته يف األمر، وشد أزره،أخوته، وكونه من أهله، ووأشهرها 

 . غياب أخيه موسىوإمامته للناس يف
                                     

 ٩ وج٢٢١ ص٨ واإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان ج٥٩ ص١ الثمني ج= 
 واملجالسة ١٦٧ ص٢ والزبرجد عىل مسند أمحد ج٣٩ والترب املذاب ص٤١ص
 .٤٠٨ ص١ واحلدائق البن اجلوزي ج٤٧٤ص
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ْواجعل﴿: وقال تعاىل َ ْ ِ يل وزيرا من أهيلَ ْ ْ ََ ِ ً ِهارون أخي ،ِِّ َ َ ُ ِاشدد به أزري ،َ ْ َُ ِ ِ ْ ْ، 
ِوأرشكه يف أمري ْ َ َِ ُ َْ ِ  ولو كان املراد خصوص اخلالفة يف األهل مل يكن .)١(﴾ْ

هناك داع جلعله بمنزلة هارون من موسى، بل يكون كأي إنسان آخر 
 .ة شؤون أهله أيام سفرهيوصيه مسافر برعاي

صىل اهللا عليه «لرسول اهللا » عليه السالم« لو كانت خالفة عيل :ًارابع
منحرصة يف أهله لوقعت املنافاة بني صدر الكالم وذيله، ألن صدرها » وآله

، الذي كان  وذيلها جيعله كهارون من موسى،إنه يستخلفه يف أهله: يقول
 .يف قومه ال يف أهله خليفة ملوسى

طلب من اهللا  »عليه السالم«موسى د رصحت اآليات املباركة بأن وق
 .ًتعاىل أن يرشك هارون يف أمره، وأن جيعله وزيرا له

  : !؟أين ومىت قيل حديث املنزلة
 ، يف مواقف كثرية»صىل اهللا عليه وآله«حديث املنزلة قاله رسول اهللا و

 : فقد قاله يف،تبوك واحدة منهاو
 .)٢(ىليوم املؤاخاة األو ـ ١

                                     
 . من سورة طه٣٢ ـ ٢٩ اآليات )١(
 ح ١٠ باب ٣ وإثبات اهلداة ج٣٣٠ ص٨ وج٣٣٤ ص٣٨بحار األنوار ج: راجع) ٢(

 ٢٣ وتذكرة اخلواص ص٣٩٠ ص٦ وج٩٢ ص١٥ وعن كنز العامل ج٧٦١ و ٦١٩
 = من تاريخ »عليه السالم« وترمجة اإلمام عيل ١٢١ و ١١٥ ص١وفرائد السمطني ج



  ٢٨٣                                   ..                                          حديث املرتلة يف تبوك: الفصل األول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(يوم املؤاخاة الثانية ـ ٢
 .)٢(»عليهام السالم«يوم تسمية احلسن واحلسني  ـ ٣
 .)٣(يف حجة الوداع ـ ٤

                                     
 ٥٧ و ٦٥ وينابيع املودة ص١٠٧ ص١ج) بتحقيق املحمودي( ابن عساكر =
لكويف لمناقب اإلمام أمري املؤمنني  و٤٠٢ص) ط مؤسسة البعثة(لصدوق لاألمايل و
مناقب  و٢٨٢صكنز الفوائد  و٤٧٦ ص٢جرشح األخبار  و٣١٦ و ٣٠١ ص١ج

 ٢٣٢ و ٢٣٠و ١٦٩ و ١٦٧صبن البطريق الالعمدة  و٣٣ ص٢جآل أيب طالب 
 .٩٨صلشريازي لكتاب األربعني  و١٤٨ و ٧١ و ٥٣صبن طاووس الالطرائف و

 والفصول املهمة البن ٢٠تذكرة اخلواص ص و٧املناقب للخوارزمي ص: راجع) ١(
 .٣١ ص٥ج) مطبوع مع مسند أمحد( ومنتخب كنز العامل ٢١الصباغ ص

 ٢ وفرائد السمطني ج٢٢٠ وينابيع املودة ص١٣٨ و ١٣٧علل الرشائع ص) ٢(
األمايل  و١٥٦ص) ط مؤسسة البعثة( واألمايل للصدوق ١٠٥ ـ ١٠٣ص

 ٥٧صمعاين األخبار  و٢٨ ص١جعيون أخبار الرضا و ٣٦٧صلطويس ل
مناقب آل أيب  و١٤٤ ص١٥جمستدرك الوسائل  و١٥٤صروضة الواعظني و

لحر لاجلواهر السنية  و١٠٣صلشريازي لكتاب األربعني  و١٨٩ ص٣جطالب 
 .٢٦٦ و ٢٤٤ و ٢٤٣ و٢٣٨صالعاميل 

لطويس لاألمايل  و١٦ ص١دعائم اإلسالم ج و٢٥٦ ص٣٧ جاألنواربحار  )٣(
 ٢٣١ ص٥بن خلكان جالوفيات األعيان و ٢٦٨ ص١الغدير ج و٥٢١ص

 .٢٨٢صكنز الفوائد و
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 .)١(يف منى ـ ٥
 .)٢(يوم غدير خم ـ ٦
 .)٣(يوم املباهلة ـ ٧
 .غزوة تبوكيف  ـ ٨
 .)٤(عند الرجوع بغنائم خيرب ـ ٩

                                     
 .٢٨٤الدر النظيم ص و٢٩ ص١٠مستدرك سفينة البحار ج و٢٦٠ ص٣٧بحار األنوار ج) ١(
حتجاج اإل و٣٣٢ ص١ وتفسري العيايش ج٢٠٦ ص٣٧ جاألنواربحار  )٢(

 ٢ج) تفسري(الصايف  و٣٤٨بن طاووس صالاليقني  و٧٣ ص١لطربيس جل
 .١٦ ص١جإلسالم دعائم ا و٤٥ص

املناقب  و١٤٢ ص٣ جآل أيب طالبمناقب  و٣٤٣ ص٢١ج األنواربحار  )٣(
ناقب امل عن ٢٢٤ ح١٤٩ ـ ١٤٨ص ١جالطرائف وعن  ١٠٨لخوارزمي صل
 .٤٦البن البطريق صالعمدة عن  و،بن املغازيلال

 ٣وإثبات اهلداة ج ١٥٦ص) ط مؤسسة البعثة(و  ٨٥األمايل للصدوق ص) ٤(
 ومقتل احلسني للخوارزمي ٩٦ و ٧٦ناقب للخوارزمي ص وامل٢٤٣ ح١٠باب
 ورشح هنج ١٣١ ص٩ وجممع الزوائد ج٢٦٤ وكفاية الطالب ص٤٥ ص١ج

 ٢٨١كنز الفوائد ص و١٣٠ وينابيع املودة ص٤٤٩ ص٢ للمعتزيل جالبالغة
مناقب اإلمام أمري  و١١٢روضة الواعظني صو ٦٣٤لطربي صلاملسرتشد و

العقد  و٤١٢ و ٣٨١ ص٢جح األخبار رش و٢٤٩ ص١جلكويف لاملؤمنني 
 .٦٩ ص٢جحلية األبرار  و١٧٢صلحيل لاملحترض  و٨٢صالنضيد 
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 .)١(»هصىل اهللا عليه وآل«يوم كان يميش مع النبي  ـ ١٠
 أم »صىل اهللا عليه وآله« حلمه حلمي، حني خاطب :يف حديث ـ ١١

 .)٢(سلمة هبذا القول
 .)٣(يوم سد األبواب ـ ١٢

                                     
 .١٢ ص١ج» عليه السالم«عيون أخبار الرضا  و١٠٨ ح١٠ باب٣إثبات اهلداة ج) ١(
 ١٢٢ ص٣٨ وج٣٣٧ و٢٥٧ و٢٥٤ ص٣٧ وج٣٤٨ ص٣٢ جاألنواربحار  )٢(

ن كنز العامل  وع٥٠ ص١ واألمايل للطويس ج١٤ ص٤٠ وج٣٤١ و ١٣٢و
مطبوع مع مسند (ومنتخب كنز العامل ) ٢٥٥٤(احلديث رقم  ١٥٤ ص٦ج

من تاريخ مدينة دمشق » عليه السالم« وترمجة اإلمام عيل ٣١ ص٥ج) أمحد
 وينابيع املودة ٨٦ واملناقب للخوارزمي ص٧٨ ص١ج) بتحقيق املحمودي(

ط ( ١٦٨ وكفاية الطالب ص١١١ ص٩ وجممع الزوائد ج١٢٩ و ٥٥ و ٥٠ص
رشح  و١٥٠ ص١ وفرائد السمطني ج٣ ص٢وميزان اإلعتدال ج) احليدرية

بن الالتحصني  و٦٦ ص١علل الرشائع ج و٥٤٤ و ٢٠١ ص٢األخبار ج
 و ٣٣٤و  ١٨٥و  ١٧٣ و ١٦١بن طاووس صالاليقني و ٥٦٦طاووس ص

 .٣٥٥ ـ ٣٥٤ ص١جلكويف لمناقب اإلمام أمري املؤمنني و ٤١٥ و ٣٧١
 وترمجة ٢٥٥ومناقب اإلمام عيل بن أيب طالب البن املغازيل ص ٨٨ينابيع املودة ص) ٣(

 ٢٦٦ ص١ج) بتحقيق املحمودي(اإلمام عيل بن أيب طالب البن عساكر 
وسائل الشيعة  و٢٠١ ص١جعلل الرشائع  و١٤٥ ص٢جلطربيس لحتجاج اإلو
= رشح  و٤٨٧ ص١ج) ط دار اإلسالمية ( و٢٠٨ ص٢ج) آل البيتط مؤسسة (
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 .)١(يوم بدر ـ ١٣
 .)٢(يوم نام الصحابة يف املسجد ـ ١٤
 .)٣(»عليه السالم«يف قضية اإلختصام يف ابنة محزة  ـ ١٥
صىل اهللا «حرضة النبي يوم كان أبو بكر، وعمر، وأبو عبيدة يف  ـ ١٦
 .)٤(»عليه السالم«  متكئ عىل عيل»صىل اهللا عليه وآله«، والنبي »عليه وآله

                                     
بن البطريق الالعمدة  و٤٠ ص٢جمناقب آل أيب طالب  و٢٠٤ ص٢جاألخبار = 
 .٢٣١ ص١جالرصاط املستقيم  و١٧٧ص

 .٨٤املناقب للخوارزمي ص) ١(
 ٤٢تاريخ مدينة دمشق ج و٢٦٠ ص٣٧ جاألنوار وبحار ٢٨٤كفاية الطالب ص) ٢(

 ينابيع املودة  و٢٨٢كشف اليقني ص و١٠٩لخوارزمي صلاملناقب  و١٣٩ص
 .١٦٠ ص١ج

عليه « وترمجة اإلمام عيل بن أيب طالب ١٨ص) ط احليدرية(للنسائي اخلصائص ) ٣(
 .٣٣٨ ص١ج) بتحقيق املحمودي(البن عساكر » السالم

 ١٩ واملناقب للخوارزمي ص١٠٨ و ١٠٩ ص١٥ج) ٢ط(كنز العامل : راجع) ٤(
من تاريخ ابن عساكر » عليه السالم« وترمجة اإلمام عيل ٢٠٢وينابيع املودة ص

 ١١٠ والفصول املهمة البن الصباغ ص٣٢١ ص١ج) ديبتحقيق املحمو(
بن بابويه ال ًاألربعون حديثا و٢١٥ و ٢٠٧ ص٢ج) ٢ط(والرياض النرضة 

 .٥٨صذخائر العقبى  و٢٠ص
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 .)١( يف قضية بني جذيمة ـ١٧
 .)٢( ـ يوم عرج به١٨
 .)٣(»صىل اهللا عليه وآله« ـ يف مرض موته ١٩
 .)٤( ـ يوم اإلنذار٢٠
 .)٥( ـ يوم حنني٢١

  :اإلستثناء دليل عموم املنزلة
 إن استثناء النبوة يدل عىل :ؤنا األبرار رضوان اهللا تعاىل عليهمقال علام

عليه «ثابتة لعيل  » السالمامعليه«أن مجيع منازل هارون من موسى 
 .باستثناء منزلة النبوة، فإن اإلستثناء دليل العموم، »السالم

 :ونقول
 :الحظ لذلك ن،إننا بغض النظر عن إفادة اإلستثناء

أنت مني بمنزلة فالن، يراد به أن أظهر  :حدهمن نفس قول القائل ألأ

                                     
 ٤٧٣ ص٢جعلل الرشائع  و٢٣٧ص) ط مؤسسة البعثة(لصدوق لاألمايل  )١(

 .٣٦٦ ص١٨جمستدرك الوسائل و
 .٢٤٧ ـ ٢٤٦صيل لحلاملحترض  و٢٥١ ـ ٢٥٠صكامل الدين  )٢(
 .٢٦٤ـ ٢٦٢صكامل الدين  )٣(
 .٢٨٠صلكراجكي لكنز الفوائد  )٤(
 .٧٤صالروضة يف فضائل أمري املؤمنني  )٥(
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 ..ثابتة للمخاطبهبا إىل فهم الناس منازل ذلك الرجل وأقر
مالحظة حال ذينك الشخصني مع بعضهام البعض، فإن فال بد من 

ًا أو أخا أو أبكان ذلك القائل  ًبنا كانت منزلة الطرف اآلخر منرصفة إىل اً
ً وما إىل ذلك، وإن كان معلام أو وة واألخةبنو، والبوة األأعنيهذه املعاين، 

ًوزيرا، فإن الكالم ينرصف إىل هذه املعاين أيضا ً. 
، زرهأ وشد ، أخوته:وأظهر خصوصية كانت بني هارون وموسى، هي

 ً.ميتاًا وييف األمر، وقيامه مقامه يف غيبته، وكونه أوىل الناس به حورشاكته 
ِقبلا قد استثنيت مبارشة من  ألهن،أما خصوصية النبوة فغري مرادة هنا َ ِ 

 .كام كانتلكالمه  فبقيت سائر املنازل مشمولة ،»صىل اهللا عليه وآله«النبي 
  :!؟حديث املنزلة خاص بتبوكهل 

إال يف حياته ال بعد هارون مل يكن خليفة موسى،  «:وقال بعضهم
ألنه مات قبل موسى، بل املراد استخالفه باملدينة حني ذهابه إىل  ،موته

: تبوك، كام استخلف موسى هارون عند ذهابه إىل الطور، لقوله تعاىل
ِاخلفني يف قومي﴿ ِْ َ ُِ ْ ْ﴾)٢(»)١(. 

 :ونقول
» صىل اهللا عليه وآله« إن هذا يؤدي إىل أن يكون قول النبي ً:أوال

                                     
 .عراف من سورة األ١٤٢اآلية ) ١(
 .٦٠ ص٧جفتح الباري  )٢(
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ًمتناقضا، إذ لو كان املقصود هو خالفته له يف حياته يف خصوص غزوة 
:  بل كان األحرى أن يقول،»أنه ال نبي بعديإال «: تبوك مل يكن معنى لقوله

 ..إال أنه ال نبي معي
يف خصوص غزوة تبوك، » عليه السالم« إن كان املراد استخالفه :ًثانيا

قد » صىل اهللا عليه وآله«فال حاجة إىل حديث املنزلة من األساس، ألنه 
،  والفتح، يف بدر:م مكتوم وغريه عىل املدينة مرات كثريةأاستخلف ابن 

 ..إلخ.. و.. وقريظة، وخيرب و
 بعموم اللفظ، ال بخصوصية املورد، فكيف إذا  العربة إنام هي:ًثالثا

تضمن الكالم ما يشبه الترصيح باستمرار املنزلة إىل ما بعد وفاة رسول اهللا 
 !؟»صىل اهللا عليه وآله«

 أن هارون، وإن كان قد خلف موسى عند ذهابه إىل :ويوضح ذلك
ًفإنه أيضا له منزلة الرشاكة يف األمر، والرشيك يتابع .. ه منهالطور، ملنزلت

 ،منزلة األخوةً أيضا »عليه السالم«أمور رشيكه يف حياته وبعد وفاته، وله 
د أن يتابع بمات قبل هارون، فإن هارون ال  »عليه السالم«فلو أن موسى 

بأخيه أمور رشيكه ويرعاها بعد وفاته، كام أنه سيكون بسبب أخوته أوىل 
هو من شؤون األخوة من مجيع بني إرسائيل، وسيقوم مقامه يف كل ما 

 .والرشاكة
  : حديث املنزلة يف سطور

 :ييلال بد من مالحظة ما 
 :املنازل التاليةمن موسى كان له  هارون إن :ألف
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 . منزلة األخوة ـ١
 . الوزارة املجعولة من اهللا ـ٢
 . كونه من أهله ـ٣
 .. أنه مصدق له ـ٤
 . أنه ردء لهـ ٥
 . أنه رشيكه يف أمر الدين ـ٦
 . يشد أزره وعضده ـ٧
 . أنه خليفته يف قومه حال غيبته ـ٨
 . أن وظيفته اإلصالح ـ٩

 :وقد دلت اآليات القرآنية عىل هذه األمور كلها، فقد قال تعاىل
ِفأرسله معي ردءا يصدقني إين أخاف أن يكذبون﴿ َُ َ ْ ُِّ َ ُ ُ َ َ َْ َُ َ ِِّّ ِ ِ ِ ُِ ً ِْ َ﴾)١(. 

ًوجعلنا معه أخاه هارون وزيرا..﴿: وقال ِْ َ َ ُ ُ َ َ َ ََ ُ ََ ََ﴾)٢(. 
ْواجعل﴿: وقال َ ْ ِ يل وزيرا من أهيلَ ْ ْ ََ ِ ً ِهارون أخي ،ِِّ َ َ ُ ِاشدد به أزري ،َ ْ َُ ِ ِ ْ ْ، 

ِوأرشكه يف أمري ْ َ َِ ُ َْ ِ ْ﴾)٣(. 

                                     
 . من سورة القصص٣٤ اآلية )١(
 . من سورة الفرقان٣٥ اآلية )٢(
 . من سورة طه٣٢ ـ ٢٩ اآليات )٣(
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َقال سنشد عضدك بأخيك﴿: وقال ِ َ ِ َ َ ُّ َُ َ ُ َ َ َ..﴾)١(. 
َاخلفني يف قومي وأ﴿: وقال َ ِْ َِ ُِ ْ َصلح وال تتبع سبيل املفسدينْ ْ َ ْ ِْ ِ ِْ ُ ََ ِ َِ َّ َ﴾)٢(. 

عليه «عن نبي اهللا هارون » رمحه اهللا«قال العالمة الطباطائي  :ب
 :»عليهام السالم«أرشكه اهللا تعاىل مع موسى «:  يف سورة الصافات»السالم
 وأنه من ، التسليم ويف، واهلداية إىل الرصاط املستقيم،يتاء الكتابإ و،ّيف املن

ً  وعده مرسال]١٢٢ ـ ١١٤: الصافات[ ومن عباده املؤمنني ،املحسنني
 وأرشكه ،]٥٨: مريم[ وأنه ممن أنعم عليهم ،]٥٣: مريم[ ً ونبيا،]٤٧: طه[

 من ،نعام يف صفاهتم اجلميلةنبياء يف سورة األمع من عدهم من األ
 »]٨٨ ـ ٨٤: نعاماأل[ واهلداية ،جتباء واإل، والفضل، والصالح،حساناإل

 .)٣(انتهى
ليس املراد بإرشاكه يف حفظ الدين، ونرشه، وتبليغه، ما هو عىل : ج

التبليغ عىل كل مؤمن، ب جي من حيث ،حد رشاكة املؤمنني معه يف ذلك
 .. وتعليم األحكام،والدينواإلرشاد والدعوة إىل اهللا، والدفاع عن احلق 

تثناء نزول  باس،»صىل اهللا عليه وآله«بل هي رشاكة خاصة يف كل أمره 
 .عليهاخلاص بالنبوة وإنزال القرآن الوحي 

، ويف حجية »عليه السالم«وتظهر آثار هذه الرشاكة يف وجوب طاعته 

                                     
 . من سورة القصص٣٥ اآلية )١(
 . من سورة األعراف١٤٢ اآلية )٢(
 .٤٤ ص١٦ج) تفسري( امليزان )٣(
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قوله، ويف كل ما أعطاه اهللا إياه من علم خاص، ومن عرض أعامل العباد 
عليه، ومن طاعة اجلامدات له، ومن الترصفات والقدرات اخلاصة، مثل 

من خلفه، وكونه تنام عيناه وال ينام قلبه، واإلرساء طي األرض، ورؤيته 
 . وما إىل ذلك،واملعراج إىل الساموات لرؤية آيات اهللا تبارك وتعاىل

 واألهل »صىل اهللا عليه وآله«من أهل النبي » عليه السالم«إنه : د
يعيشون مع بعضهم بعفوية وشفافية ووضوح، فأهل النبي يشاهدون 

، فإذا كان وزيره، ما ال يطلع عليه سائر الناسَّأحواله، ويطلعون عىل 
ورشيكه منهم، فإن معرفته بكل هذه األمور املعنوية تنطلق من معرفته 

 ..الواقعية بكل حاالته وخفاياه، وباطنه وظاهره
 وإىل خلجات نفسه، ،بد أن يدخل إىل ضمري هذا الوزير الرشيك وال

ًمقدسا وطاهرا بكل ما ً بصفته نبيا ،وحنايا روحه، ويالمس شغاف قلبه ً
ًهلذه الكلمة من معنى، وال يريد لنفسه ردءا ورشيكا ووزيرا بعيدا عنه، قد  ً ً ً

 .. يفرض غموضه احرتامه عليه، أو خيشى وحيذر ما جيهله منه
إن هذا اإلرشاف املبارش عىل حاالت هذا النبي، والعيش معه بعفوية 

تحفظه معهم، أو  ومن دون أن يكون هناك أي داع ل،األهل واألحبة
يعطي لإلنسان السكينة والطمأنينة إىل صحة الرؤية، .. للتحفظ معه

وسالمة املعرفة، وواقعيتها، فيرتسخ اإليامن بصحة نبوته يف العقل، ويتبلور 
صفاؤه يف الوجدان، ويتجذر طهره يف أعامق النفس، وينساب هداه يف 

 ..الروح والضمري إنسياب الدم يف العروق
، »عليهم السالم«ة ال يمكن أن توجد إال لدى األنبياء وهذه خصوصي
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 .. ّومن هم يف خطهم من األولياء، واخللص من املؤمنني
فال يمكن أن تستقيم هلم األمور إال .. أما من عداهم من أهل الدنيا

 ولو ،بوضع احلجب، وإنشاء احلواجز أمام الناس، حتى أقرب الناس إليهم
نعهم من املعرفة بحقيقة مل.. ًال عن غريهمكانوا آباءهم أو أبناءهم فض

ألن معرفة الناس بذلك .. سلوكهم، وبواقع نواياهم، وبام تكنّه ضامئرهم
 ..سوف جتر هلم الداء الدوي، والبالء الظاهر واخلفي

فقد تعني فيام تعنيه : ّأما األخوة التي ينشدها النبي يف الوزير: هـ
 :األمور التالية

 . .والشبه يف الصفات.. واملامثلة يف امليزات.. إلشرتاكوا.. املساواة: ًأوال
 كام ذكر املؤرخون كان »صىل اهللا عليه وآله«أن النبي : ولذلك نالحظ

ُيؤاخي بني كل ونظريه، ممن هو أقرب الناس إليه يف اخللق، ويف السرية، ويف  ُ
 .الطموح، ويف املستوى الفكري والعقيل، وسائر الصفات

ً نجد ملكا يعرتف ألي خملوق، سواء أكان وزيرابأننا ال: مع العلم  أو ،ً
. ً أو حتى ولدا باملساواة معه يف الصفات واألخالق، وسائر امليزات،ًقريبا

ًبل هو يعطي لنفسه مقاما متميزا عن الناس كلهم، ويسعى لتعمية األمر  ً
ّ، ويتوسل إىل ذلك بأساليب شتى من اإلهبام واإلهيام، واإلدعاءات يهمعل
 .ائفة، واملظاهر اخلادعةالز

أن يفرض : إن هذا التشابه أو التقارب يف امليزات من شأنه: ًثانيا
ًوهذا مرفوض أيضا يف منطق أهل الدنيا، فإن الرؤساء .. ًتساويا يف احلقوق

وامللوك فيها، إن مل جيدوا ألنفسهم خصوصية، فالبد من انتحاهلا، والتظاهر 
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 .بام يوهم اخلصوصية
 !؟ يرضوا باملساواة مع غريهم يف احلقوق واملزايافكيف يمكن أن

 من منازل» صىل اهللا عليه وآله«إن استثناء النبوة يف كالم رسول اهللا : و
هو سائر : أن املراد بمنزلة هارون من موسى: يفيد» عليه السالم«عيل 

أي أن هذا اإلستثناء يفيد عموم املنزلة وشموهلا . مراتبها، وخمتلف متعلقاهتا
 . األمور واجلهات واملراتبلكل

فهو بمنزلته يف لزوم الطاعة، ويف حجية قوله، ويف حاكميته، ويف 
القضاء، والعطاء، والسلم، واحلرب والسفر، واحلرض، ويف احلياة، وبعد 

 ..ويف كل يشء.. املامت
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  :الفصل الثاين
 

  ..من أحداث تبوك
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  : غنائم تبوكقسمة
عليه «ًملا غزا تبوك استخلف عليا » صىل اهللا عليه وآله«أن النبي : روي

وأغنم ، »صىل اهللا عليه وآله«فلام نرص اهللا رسوله عىل املدينة، » السالم
 ، يف املسجد»صىل اهللا عليه وآله«املسلمني أموال املرشكني ورقاهبم، جلس 

 ودفع ،ً سهامً كل رجل سهاموجعل يقسم السهام عىل املسلمني، فدفع إىل
 .سهمني إىل عيل

 أو ، أوحي نزل من السامء،يا رسول اهللا: فقام زائدة بن األكوع فقال
 . وتدفع إىل عيل سهمني،ً سهامً تدفع إىل املسلمني سهام!؟أمر من نفسك

 هل رأيتم يف ميمنة ،أنشدكم اهللا: »صىل اهللا عليه وآله«فقال النبي 
 والعاممة اخلرضاء، هلا ذؤابتان ،غر املحجلعسكركم صاحب الفرس األ

 ومحل عىل القلب ، ومحل عىل امليمنة فأزاهلا، بيده حربة،مرخاتان عىل كتفه
 !؟فأزاله

 .نعم يا رسول اهللا لقد رأينا ذلك: قالوا
  .ذلك جربيل، وإنه أمرين أن أدفع سهمه إىل عيل بن أيب طالب: قال
 ً:ئلهم شعرا وقال قا،فجلس زائدة مع أصحابه: قال
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 )١(ِم مسهمـوك حبذا سهـزاة تبـغ   ري أن غزاـعيل حوى سهمني من غ
 :ونقول
 أنه قد جرى يف تبوك قتال، وحصل :دلت هذه الرواية عىل ً:أوال

 .بني املسلمني» صىل اهللا عليه وآله«املسلمون عىل غنائم، قسمها رسول اهللا 
شورى، حيث ألهل ال» عليه السالم«ويؤيد ذلك حديث مناشدة عيل 

 !؟»أفيكم أحد كان له سهم يف احلارض، وسهم يف الغائب«: قال هلم
 .)٢(ال: قالوا

                                     
 عن الزخمرشي يف فضائل العرشة، ١٤٢ ص٣السرية احللبية ج: راجع املصادر التالية) ١(

نسخة (  عن غاية املرام٢٨٢ و٢٨١ ص٢٣ج) امللحقات(ورشح إحقاق احلق 
 عنه، ٧٤ آية املودة للحنفي املرصي ص وتفسري٥٦٥ ص٣١ وج٧٣ص) جسرتبيتي

 وقال ٧٨ ص١بن الدمشقي جالجواهر املطالب  و٢١٥ ص١٦عمدة القاري جو
 كام ،واحلديث رواه احللواين يف الباب الثالث من كتاب مقصد الراغب: حمقق الكتاب

من خامتة تفسري » عليه السالم«رواه أيضا اخلفاجي يف الثالثة عرشة من خصائص عيل 
حمبة «:  احلافظ الرسوي يف عنوانًورواه قبلهم مجيعا/. ب /٧٤ودة الورق آية امل

 .٢٣٨ ص٢ج) ط بريوت ( من كتابه مناقب آل أيب طالب»املالئكة إياه
 ٩٣ ص٣من تاريخ مدينة دمشق ج» عليه السالم«ترمجة اإلمام عيل بن أيب طالب ) ٢(

 ٢١٢ و ٢١١ ص١ والضعفاء الكبري للعقييل ج٣٦٢ ص١والآليل املصنوعة ج
 بن أيب طالب مناقب عيل و٤٣٥ ص٤٢وتاريخ مدينة دمشق البن عساكر ج

= ): الغائب(و ) احلارض(دل ـه بـ وفي١٣١صه ـردويـن مـبال» المـه السـعلي«
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 .عن أي من الغزوات إال غزوة تبوك» عليه السالم«ومل يغب عيل 
 : هـ٨٤٠وقال ابن العرندس املتوىف يف حدود سنة 

 )١(يفلال ة لن ـارم عزمـًا بصـرضب    ادهمـأبـا فـازل شوسهـوك نـوتب
 لعل غنائم دومة اجلندل التي أخذت يف تبوك قد بقيت عىل :ًاثاني

يف » صىل اهللا عليه وآله«حاهلا، ومل تقسم إال بعد العودة إىل املدينة، فقسمها 
 .منها» عليه السالم«ًاملسجد وأعطى عليا 

وال مانع من أن يكون املقصود باملسجد هو املسجد الذي  :ًثالثا
ولعله كان هو املوضع . مت فيه الغنائماستحدث يف ذلك املكان الذي قس

 .طيلة إقامته يف تبوك» صىل اهللا عليه وآله«الذي اختاره 
 ربام تكون قد حصلت احتكاكات بني املسلمني، وبني بعض ً:رابعا

 .مجاعات املرشكني يف مناطق تبوك، فنرص اهللا املسلمني عليهم، وغنمهم أمواهلم
اهد رصيح، ولكن نفس ما  إن ذلك، وإن كان مل يكن له ش:ًاخامس

ًأعطى عليا سهمني يدل عىل » صىل اهللا عليه وآله«روي من أن النبي 
األمر ملا فيه من هذا ولكن املؤرخني أمهلوا ذكر .. حصول يشء من ذلك

                                     
بن اجلوزي الاملوضوعات  و٧٢٥ ص٥ج كنز العاملو) العام( و) اخلاص(= 
رشح  عنه، و٢١للسيوطي ص» عليها السالم« ومسند فاطمة ٣٧٩ ص١ج

 .٣١٥لخوارزمي صلاملناقب  و٣٢٣ ص٣١ ج)امللحقات(إحقاق احلق 
 يف الكتاب »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و٨ ص٧الغدير ج) ١(

 .٧٦ ص٩ جحمد الريشهريملوالسنة والتاريخ 
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ها ـ فأراحوا أنفسهم، ت وإشاع،، وإظهار لفضائله»عليه السالم«التنويه بعيل 
 حني يواجههم ،لتأويالتومن هم عىل شاكلتهم من جتشم املخارج وا

 .املؤمنون باحلقيقة
  :مثة ما هو أعجب
عائد من تبوك إىل وهو » صىل اهللا عليه وآله« أنه :وتذكر الروايات

 :وقال..  وحدث أصحابه ببعض ما جرى هلم،املدينة مروا بمساكن ثمود
 رجل من أنفسكم، فينبؤكم بام كان !؟أال أنبؤكم بأعجب من ذلك«
وا، فإن اهللا تعاىل ال يعبأ ن بعدكم، فاستقيموا وسدد وما هو كائ،قبلكم
 .)١(»..ًبكم شيئا الخبعذا

 :ونقول
لرجل هو من واحدة عىل ذكر عالمة » صىل اهللا عليه وآله«لقد اقترص 

» صىل اهللا عليه وآله« ثم أمرهم ،أنفسهم، ينبؤهم بام كان وما هو كائن
 ..باإلستقامة والسداد

                                     
 عن مالك، وأمحد، والبخاري، ٤٤٧ و ٤٤٦ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

 ١٢٥ص ٨جأخرجه البخاري :  يف هامشهومسلم، وابن إسحاق، وقال
 و ٥٨ و ٩ص ٢ج وأمحد )٣٩/٢٩٨٠ و ٣٨ (٢٢٨٦ص ٤جومسلم ) ٤٤١٩(

 ٢ج ويف السنن ٢٣٣ص ٥ج والبيهقي يف الدالئل ١٣٧ و ١١٣ و ٧٤ و ٧٢
 ١٢جوالطرباين يف الكبري ) ١٦٢٥(وعبد الرزاق ) ٦٥٣( واحلميدي ٤٥١ص
 . ١٠٤ص ٤ج وانظر الدر املنثور ٤٥٧ص
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توهم تم معه، وحاله معهم، ربام لكي ال ومل خيربهم بام سيكون حاهل
فهمهم أن األمر بيدهم، فإن التزموا طريق ليو.. اجلربية يف جريان األمور

اإلستقامة عىل جادة احلق، والسداد يف األقوال واألفعال ربحوا، وإال 
 ً.فسيناهلم ما نال قوم صالح حني عقروا الناقة، وال يعبأ اهللا بعذاهبم شيئا

ًال حسيا، فأخربهم بام جيري يف تلك الليلة مبارشة، مما ثم قدم هلم دلي ً
ثم أمرهم بأمره، ثم ظهر صدق .. ال يمكن أن يعلمه أحد إال اهللا تعاىل

 .. وجرى عليهم نفس ما وصفه هلم،كالمه يف تلك الليلة بالذات
  :والتطبيق.. التوضيح

 ، فإننا»صىل اهللا عليه وآله«وحني نتصفح تاريخ أصحاب رسول اهللا 
 وقد ،»عليه السالم«ال نجد فيهم من كان خيرب بام كان وما يكون غري عيل 

 :بلغ من كثرة أخباره أن صاروا يتهمونه بالكذب والعياذ باهللا، فقد
، فاعتربه »عليه السالم«حديثه ) وهو غالم(سمع أعشى مهدان  ـ ١

 .)١(حديث خرافة
: الحم، فقالوا، فذكر هلم امل»عليه السالم«وكان قوم حتت منربه  ـ ٢

 ..)٢ً(قاتله اهللا، ما أفصحه كاذبا

                                     
 ٤١ وج٢٩٩ ص٣٤ جاألنوار وبحار ٢٨٩ ص٢ للمعتزيل جالبالغةج رشح هن )١(

 .٣٤١ص
 .١٣٦ ص٦ للمعتزيل جالبالغةرشح هنج  )٢(
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 ..)١(ًوهناك قضية أخرى تشبه هذه القضية أيضا، فراجعها
وحني أخرب الناس بأنه لو كرست له الوسادة حلكم بني أهل  ـ ٣

التوراة بتوراهتم، وبني أهل اإلنجيل بإنجيلهم، وبني أهل الفرقان 
 . ومتى، ويف من نزلتبفرقاهنم، وما من آية إال وهو يعلم أين 

 !!)٢(يا هللا وللدعوى الكاذبة: قال رجل من القعود حتت منربه
وكان ميثم التامر حيدث ببعض العلوم واألرسار اخلفية، فيشك   ـ٤

إىل املخرقة، » عليه السالم«قوم من أهل الكوفة، وينسبون أمري املؤمنني 
 ..)٣(واإلهيام، والتدليس الخ

 فجمعتم من خياركم مائة، واهللا لو أمرتكم «:»عليه السالم«وقال  ـ ٥
ًثم لو شئت حلدثتكم إىل أن تغيب الشمس، ال أخربكم إال حقا، ثم 

 .)٤(»..أين أكذب الناس وأفجرهم: لتخرجن فتزعمن
! عيل يكذب:  بلغني أنكم تقولونولقد«: ًوقال خماطبا أهل العراق ـ ٦

 ..)٥(»قاتلكم اهللا
                                     

 .١٣٦ ص٦ للمعتزيل جالبالغةرشح هنج  )١(
 .١٣٦ ص٦ للمعتزيل جالبالغةرشح هنج  )٢(
 .٣٠٢ ص٣٤ جاألنوار وبحار ٢٩١ ص٢ للمعتزيل جالبالغةرشح هنج  )٣(
 .١٢٨ ص٦ للمعتزيل جالبالغةرشح هنج  )٤(
لرشيف لخصائص األئمة  و١١٩ ص١ ج)برشح عبده(هنج البالغة : راجع) ٥(

=  عن كتاب ابن دأب، واإلرشاد للمفيد ١٥٥واإلختصاص ص ٩٩الريض ص
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 أمري املؤمننيًعن أن قوما من عسكر وقد حتدث ابن أيب احلديد   ـ٧
 »صىل اهللا عليه وآله« كانوا يتهمونه فيام خيربهم به عن النبي »عليه السالم«

وقد كان شك منهم مجاعة يف أقواله، ومنهم . من أخبار املالحم، والغائبات
 ..)١(من واجهه بالشك والتهمة

  : مفيدةسديدة ومالحظات 
ًا يكون ليس إنسانا عاديا، ألن هذا  إن الذي يملك علم ما كان وم ـ١ ً

 بل هو علم خاص، لرجل له طريق إىل ،لم ليس مما يتداوله الناسعال
صىل «ً الناس أن اهللا مل يطلع عليه أحدا سوى رسول اهللا يدرك الذي الغيب،

 .»اهللا عليه وآله
وهو أحد سبيلني يمكن ..  إن هذا العلم هو ما نسميه بعلم اإلمامة ـ٢

 ..والنص.. اإلخبار بالغيب: ، مهاام هباممعرفة اإلم
وهناك أمور أخرى، مثل أن يتوىل ما ال يصح لغري اإلمام أن يتواله، 
وكذلك احلال بالنسبة للترصفات التي ال يقدر عليها إال نبي أو ويص، 

                                     
ينابيع  و٢٥٥ ص١واإلحتجاج ج ٢٦٢الفصول املختارة ص و١٦٢ص= 

 ٤٢١ ص٣٥ وج١٣٦ و ١٠٣ ص٣٤ جاألنوار وبحار ٤٣٥ ص٣املودة ج
 ١٢٧ ص٦ جللمعتزيل البالغة ورشح هنج ١١١ ص٤٠ وج٢٦٩ص ٣٨وج

 »عليه السالم«جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيل  و١٦٤هنج اإليامن صو
 .٣٢١ ص١ج

 .٢٨٦ ص٢ للمعتزيل جالبالغةرشح هنج  )١(
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 .وهلذا البحث جمال آخر
 إن التعامل مع هذا الشخص جيب أن يكون بانتهاج سبيل  ـ٣

للغضب اد، وإذا مل تفعل األمة ذلك، فإهنا تعرض نفسها اإلستقامة والسد
 ..للعذاب اإلهليو

هو الذي سار إىل تبوك ً إن الذي كان غائبا عن ذلك اجلمع كله  ـ٤
أنت مني بمنزلة هارون من موسى : »صىل اهللا عليه وآله«الذي قال له النبي 
 اهللا عليه صىل«يف إشارة منه ..  وهو باب مدينة علمه،إال أنه ال نبي بعدي

 .إىل الشخص الذي يملك ذلك العلم اخلاص ـ وهو علم اإلمامة» وآله
صىل اهللا «النبي ً وال بد لنا أخريا من أن نتذكر أن هذا الذي أبقاه  ـ٥

إن قاتله شقيق : يقول» صىل اهللا عليه وآله«باملدينة هو الذي كان » عليه وآله
 .)١(ناقة صالحعاقر 

باب  »عليه السالم«أنه يتحدث عن » عليه وآلهصىل اهللا «وها هو النبي 

                                     
 والسرية النبوية البن ٢١٠ ص٢ج) ط دار الرشفية بمرص(العقد الفريد : راجع) ١(

  ٣٣٢ ص٤ج) امللحقات( احللبي وإحقاق احلق  ط مصطفى٥٩١ ص١هشام ج
 ٥ والبدء والتاريخ ج١١عن بحر املناقب البن حسنويه، ومقاصد املطالب ص

 ومستدرك احلاكم ١٣٧ ص٩ وجممع الزوائد ج١٩٠ ص٢ وهناية األرب ج٦١ص
 ١١٣ ص٣ وتلخيص املستدرك للذهبي ج٣٣ ص٤ وأسد الغابة ج١١٣ ص٣ج

 واملناقب ١١٣املهمة البن الصباغ ص والفصول ١٢٦ونظم درر السمطني ص
 . ٩٨ص) ط دار العامرة بمرص(للخوارزمي ونور األبصار 
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فهل يمكن أن يكون الذي .. مدينة العلم، كام حتدث عن منزلته منه
األمة بالعذاب اإلهلي، إن هي نابذته النبي سيخربهم بالغيوب، ويتوعد 

هل يمكن أن يكون ! ؟وخالفته، ومل تلتزم معه سبيل اإلستقامة والسداد
، ومن هو منه »صىل اهللا عليه وآله«لم النبي ًشخصا آخر غري باب مدينة ع

 !بمنزلة هارون من موسى؟
  !:ملاذا مل ينزل العذاب؟

وإنام مل ينزل العذاب عىل هذه األمة كام نزلت عىل قوم صالح، مع أهنا 
 ألن هذه املنابذة مل تكن من مجيع الناس، بل .»عليه السالم«ًقد نابذت عليا 

عليه «م كام كان هو غلوبني عىل أمرهكان خيار األمة وصلحاؤها معه م
 ..ً، مغلوبا عىل أمره»السالم

كام أن الكثريين من الناس مل تقم احلجة عليهم يف إمامته بعد، فال 
 ..يصح إنزال العذاب الشامل هلم قبل إقامة احلجة عليهم

  :  يف توصيات قيصر×علي 
رص يدعوه كتب إىل قي» صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :وتذكر الروايات

ن غسان، وأمره أن يالحظ يف النبي ًرجال مإىل اإلسالم، فأرسل قيرص 
 :واألمور الثالثة هي.. ًأمورا ثالثة، وحيفظها ليخربه هبا حني يعود

 .»صىل اهللا عليه وآله« من الذي جيلس عن يمني النبي  ـ١
 . وعىل أي يشء جيلس ـ٢
 . وخاتم النبوة ـ٣
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 .جيلس عىل األرض»  اهللا عليه وآلهصىل«فوجد الغساين رسول اهللا 
 .عن يمينه» عليه السالم«وكان عيل 

 تعال، فانظر إىل ما :»صىل اهللا عليه وآله«ونيس الغساين الثالثة، فقال له 
 .أمرك به صاحبك

 .فنظر إىل خاتم النبوة
 هذا الذي برش به عيسى : بام رأى وجرى، فقالهفعاد إىل هرقل فأخرب

 .عري، فاتبعوه، وصدقوهبن مريم أنه يركب الب
 . اخرج إىل أخي فاعرض عليه، فإنه رشيكي يف امللك:ثم قال للرسول

 .)١(ام طاب نفسه عن ذهاب ملكهف :فقلت له
 :ونقول
إن ذلك : لكنهم قالواو ، روى آخرون ما يقرب من هذه الروايةً:أوال

عام كام أن ما طلبه قيرص من رسوله قد اختلف .. قد حصل يف غزوة تبوك
وتلك الرواية ال ختلوا عن .. خاتم النبوةذكر ما عدا  هذه الرواية يف

إن أول وصية لقيرص : إشكاالت ال تشجع عىل اعتامدها، ومنها أهنا تقول
 ..!؟هل يذكر صحيفته التي كتب إيل بيشء: إىل رسوله هي

 ..فإن هذا ليس مما يمتحن به األنبياء

                                     
 ومستدرك سفينة ٣٧٨ ص٢٠ جاألنوار وبحار ١٠٤ ص١اخلرائج واجلرائح ج) ١(

 . ٥٣٢ ص١٠البحار ج
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بنا الصحيح من سرية باإلضافة إىل مالحظات أخرى ذكرناها يف كتا
 .. فراجع..٣٠ج» صىل اهللا عليه وآله«النبي األعظم 

 فإن جميء رسول قيرص كان إىل املدينة وفق الرواية ،ومهام يكن من أمر
صىل «عن يمني النبي » عليه السالم«ا تذكر جلوس عيل هنألالتي ذكرناها، 
 .. مل يكن يف تبوك» عليه السالم«، وعيل »اهللا عليه وآله

طلب قيرص معرفة من جيلس عىل يمني سبب  هذه الرواية مل تذكر :ًياثان
 أن املقصود هو معرفة نبوة :إال أن من الواضح.. »صىل اهللا عليه وآله«النبي 

ً معا  ألهنام،سم وصيهامن خالل معرفة » صىل اهللا عليه وآله«النبي 
قد  »صىل اهللا عليه وآله«ن اسم النبي ألمذكوران يف كتب أهل الكتاب، 

سم وصيه، الذي يفرتض أن يكون الكن اقرتانه بيف أسامء الرجال، يتعدد 
ًيزيد األمر وضوحا، فإذا انضم إىل  »صىل اهللا عليه وآله «هجلوسه عىل يمين

ّالعالمات السلوكية واخللقية َِ  فال جمال بعد هذا ألي شك أو شبهة يف ،ْ
 ..نبوته

 أضاف لذلك الرسول عالمة »صىل اهللا عليه وآله«أنه :  قد لوحظ:ًثالثا
بام دار بينه وبني أنه أخربه  واألوضح، وهي رصح لعلها هي األ،أخرى

 ..، وحقيقة ما أوصاه به الذي أرسلهصاحبه
فام طاب نفسه عن :  ال معنى لقول ذلك الرسول يف آخر الرواية:ًرابعا

وقد أسلم النجايش، . ذهاب ملكه، فإن قبول اإلسالم ال يعني ذهاب امللك
حتى لو ذهب ملك الدنيا و.. ب ملكه، ألنه ترصف بحكمة ورويةهومل يذ

 !منه، فهل يقاس بملك اآلخرة؟
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  : ألهل مقنا’كتاب النيب 
كتب ـ وهو يف تبوك ـ » صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :ذكر املؤرخون

ويف الرواية أن .. ًإىل أهل مقنا كتابا يصاحلهم فيه عىل ثامرهم وغريها
 .»عليه السالم« الكتاب هوعيل بن أيب طالب الكاتب هلذا
 ،مل حيرض غزوة تبوك» عليه السالم«ً ذلك غري دقيق، ألن عليا غري أن

مرتني مرة » صىل اهللا عليه وآله« فلعلهم وفدوا إىل النبي .بل بقي يف املدينة
 ومرة إىل املدينة، فكتب هلم كتاب الصلح، ،ًإىل تبوك، ومل يكتب هلم شيئا

ظن خلط بينهام، حيث  ولعل بعض الرواة .»عليه السالم«عيل وكان بخط 
 .أنه كتب هلم الكتاب يف نفس قدومهم األول
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  :لفصل الثالثا
 

  ..كيدرأوأسر .. تبوك بنحو آخر
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  : يف املدينة×حماولة قتل علي 
صىل اهللا عليه « حاولوا قتل رسول اهللا نين املنافقأ :ذكر املؤرخون

حني عودته من وذلك واسطة تنفري ناقته به لتطرحه إىل الوادي، ب» وآله
أن هذه القضية قد حصلت بعد : وذكرت بعض الروايات.. تبوك إىل املدينة

 ونرجح ..حادثة الغدير، وذلك يف طريق عودته من حجة الوداع إىل املدينة
 .نحن هذا، غري أننا نورد القضية هنا وفق ما جرى عليه املؤرخون

ًأيضا أمرا آخر، وهوهنا ن ويذكرو عليه «قتل عيل بذلت لحماولة أن  :ً
 ..يف تبوك» صىل اهللا عليه وآله«يف املدينة حني كان النبي » السالم

 :وملخص ما ذكروه هنا
عليه «ن املنافقني كانوا قد دبروا لقتل عيل إ:  تقولبعض الرواياتأن 
يف العقبة، وذلك » يه وآلهصىل اهللا عل«يف تبوك كام دبروا لقتل النبي » السالم

يف املدينة حفرية طويلة بقدر مخسني » عليه السالم«بأن حفروا يف طريق عيل 
ً ثم غطوها بحرص، ثم وضعوا فوقها يسريا من ،ًذراعا، وقد عمقوها

 .الرتاب، فإذا وقع فيها كبسوه باألحجار حتى يقتلوه
امء تلك اجلامعة َّوقد أنجاه اهللا تعاىل من كيدهم بكرامة منه، وعرفه أس

 عرشة، كانوا قد تواطأوا مع األربعة همالتي فعلت ذلك، وأعلنها له، و
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 .يف العقبة» صىل اهللا عليه وآله«والعرشين، الذين دبروا لقتل رسول اهللا 
نزل » صىل اهللا عليه وآله« ثم تذكر الرواية حديث العقبة، وأن النبي 

ثم أمرهم .. »ه السالمعلي«بإزائها، وأخرب الناس بام جرى عىل عيل 
» صىل اهللا عليه وآله«أال ال يسبقن رسول اهللا : بالرحيل، وأمر مناديه فنادى

 .»صىل اهللا عليه وآله« وال يطأها حتى جياوزها رسول اهللا ،أحد عىل العقبة
ثم أمر حذيفة أن يقعد يف أصل العقبة، فينظر من يمر به، وأمره أن 

 ..يتشبه بحجر، الخ
 : ونقول
 :س بمالحظة ما ييلال بأ
ً كانت املدينة بلدا صغريا قليل السكان، وبيوهتا متالصقة،  ـ١ حفر وً

 ،ال بد أن يكون بمرأى ومسمع من الناسيف بلد كهذا، حفرة يف أي طريق 
ًوال سيام الذين يسكنون يف ذلك املحيط، فضال عن أنه سريى ذلك الرجال 

 .والنساء واألطفال
ًذراعا حتتاج إىل أن يعمل العرشات فيها،  إن حفرة مداها مخسون  ـ٢

حيتاج إىل مكان ها كام أن الرتاب املستخرج من..  إلنجازهاوإىل وقت طويل
 ..يتناسب مع حجمهأن  و، فيهرمىي

قد رأى ما جيري يف تلك املحلة،  هل مل يكن أحد من أهل اإليامن  ـ٣
 !؟»عليه السالم«وبادر إىل إخبار عيل 

 !؟املقصود هبذا العمل الكبري واخلطريوهل مل يتساءلوا عن 
يتجول يف طرقات املدينة التي يتوالها » عليه السالم« هل كان عيل  ـ٤
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وكيف تأكد لدهيم حتمية مروره من نفس ذلك  !منها ذلك الطريق؟و
 فلامذا مل يرهم ،فإن كان يمر يف كل يوماملكان، لكي حيل به ما خططوا له، 

 !  يسأهلم عام يفعلونه؟وملاذا ال! ؟حيفرون ويشتغلون
 هل يكفي :وإن كانوا قد حفروا هذه احلفرة يف يوم واحد، فالسؤال هو

 !؟ًيوم واحد، مخسني ذراعا
 وبصورة منتظمة، فهل مل ،خالل عدة أياممرة  وإن كان يمر فيها  ـ٥

 !؟سواه ليقع يف تلك احلفرةأحد  ذلك الطريق يفيكن يمر أحد 
ولو مل يمر ! من املرور يف ذلك الطريق؟ أهنم كانوا يمنعون الناس أم

 !وكيف؟! هل كانوا سيلجئونه إىل ذلك؟» عليه السالم«فيها عيل 
  !؟ وكيف تسقف تلك احلفرة ومتوه، وال يتناقل الناس أخبارها ـ٦
 فإن !؟ يف الليل أو يف النهارمن هناكيمر » عليه السالم« هل كان  ـ٧

متوه يف النهار، ويرى أهل املحلة ًكان يمر عليها ليال فال بد أن تسقف و
التغيريات إىل ًذلك، وإن كان يمر هنارا فال بد أن يلتفت إىل التمويه، و

 .سبب إىل غري ذلك من األسئلة الكثريةال ويتساءل عن ،احلاصلة
  :حديث تبوك خالصة أوضح

عليه «وقد روي حديث تبوك، وما جرى فيها مما له ارتباط بعيل 
 جاء يف التفسري املنسوب لإلمام فقدأرصح، بنحو أوضح و» السالم

 :، ما ييل»عليه السالم«العسكري 
ولقد اختذ املنافقون من أمة حممد : »عليه السالم«قال موسى بن جعفر 
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صىل اهللا « وبعد انطالق حممد ، بعد موت سعد بن معاذ»صىل اهللا عليه وآله«
وا أ وتواط، وبايعوا له،ً ورئيساً أبا عامر الراهب أمريا، إىل تبوك»عليه وآله

وسائر » صىل اهللا عليه وآله« وسبي ذراري رسول اهللا ،عىل إهناب املدينة
 . ليقتلوه يف طريقه إىل تبوك، ودبروا التبييت عىل حممد،أهله وصحابته

 وفضح املنافقني ،»صىل اهللا عليه وآله«فأحسن اهللا الدفاع عن حممد 
لتسلكن سبل «:  قال»ليه وآلهصىل اهللا ع«وأخزاهم، وذلك أن رسول اهللا 

 حذو النعل بالنعل، والقذة بالقذة، حتى لو أن أحدهم ،من كان قبلكم
 .» لدخلتموهّدخل جحر ضب

 وماذا كان هذا )١(!؟ من كان هذا العجل،يا ابن رسول اهللا: قالوا
  !؟التدبري

 كان »صىل اهللا عليه وآله«اعلموا أن رسول اهللا : »عليه السالم«فقال 
 له مملكة ، وكان ملك تلك النواحي،خبار عن صاحب دومة اجلندلاأليأتيه 

 بأنه »صىل اهللا عليه وآله«عظيمة مما ييل الشام، وكان هيدد رسول اهللا 
 . ويبيد خرضاءهم،يقصده، ويقتل أصحابه

 خائفني وجلني من »صىل اهللا عليه وآله«وكان أصحاب رسول اهللا 
 كل يوم »صىل اهللا عليه وآله« اهللا له، حتى كانوا يتناوبون عىل رسولَبِق

 .  وكلام صاح صائح ظنوا أنه قد طلع أوائل رجاله وأصحابه،عرشون منهم
وأكثر املنافقون األراجيف واألكاذيب، وجعلوا يتخللون أصحاب 

                                     
 .الذي شبهوه بعجل بني إرسائيل الذي فتنهم.. هو وصف أيب عامر الراهب: العجل) ١(
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إن أكيدر قد أعد من الرجال كذا، : ، ويقولون»صىل اهللا عليه وآله«حممد 
 أال قد :د نادى فيام يليه من واليتهومن الكراع كذا، ومن املال كذا، وق

 .أبحتكم النهب والغارة يف املدينة
فأين يقع أصحاب  :ثم يوسوسون إىل ضعفاء املسلمني يقولون هلم

 ويسبي ، يوشك أن يقصد املدينة فيقتل رجاهلا!؟حممد من أصحاب أكيدر
 .ذرارهيا ونساءها

 اهللا عليه صىل«حتى آذى ذلك قلوب املؤمنني، فشكوا إىل رسول اهللا 
  . ما هم عليه من اخلدع»وآله

 وبايعوا أبا عامر الراهب الذي سامه رسول اهللا ،ثم إن املنافقني اتفقوا
 وبخعوا له بالطاعة، ، عليهمً الفاسق، وجعلوه أمريا»صىل اهللا عليه وآله«

 .الرأي أن أغيب عن املدينة، لئال أهتم بتدبريكم: فقال هلم
 ليكونوا هم عليه، وهو ، ليقصد املدينة،ندلوكاتبوا أكيدر يف دومة اجل

  .)١( فيصطلموه،يقصدهم
فه ما اجتمعوا عليه من َّ وعر،»صىل اهللا عليه وآله«فأوحى اهللا إىل حممد 

 .أمرهم، وأمره باملسري إىل تبوك
ى بغريه إال َّ ورً إذا أراد غزوا»صىل اهللا عليه وآله«وكان رسول اهللا 

ان يريده، وأمرهم أن يتزودوا هلا، وهي الغزاة غزاة تبوك، فإنه أظهر ما ك
 . املنافقون، وذمهم اهللا تعاىل يف تثبيطهم عنهااالتي افتضح فيه

                                     
 .»صىل اهللا عليه وآله«ود إىل رسول اهللا الضمري يع) ١(
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سيظفره ) اهللا( إليه أن ي ما أوح»صىل اهللا عليه وآله«وأظهر رسول اهللا 
 حتى يأخذه ويصاحله عىل ألف أوقية من ذهب يف صفر، وألف ،بأكيدر

ئتي حلة يف صفر، ومائتي حلة يف رجب، أوقية من ذهب يف رجب، وما
 ً. إىل ثامنني يوماًوينرصف ساملا

إن موسى وعد قومه «: »صىل اهللا عليه وآله«فقال هلم رسول اهللا 
 بال حرب ً ظافرا،ً غانامً ثم أرجع ساملا،أربعني ليلة، وإين أعدكم ثامنني ليلة

 . وال أحد يستأرس من املؤمنني،يكون
هللا، ولكنها آخر كرساته التي ال ينجرب بعدها، إن ال وا: فقال املنافقون

أصحابه ليموت بعضهم يف هذا احلر، ورياح البوادي، ومياه املواضع 
  .املؤذية الفاسدة، ومن سلم من ذلك فبني أسري يف يد أكيدر، وقتيل وجريح

 باحلر، وبعضهم بمرض ّ بعضهم يعتل،واستأذنه املنافقون بعلل ذكروها
 .ض عياله، وكان يأذن هلمجيده، وبعضهم بمر

 عىل الرحلة إىل تبوك »صىل اهللا عليه وآله«فلام صح عزم رسول اهللا 
 وهو مسجد الرضار، ، خارج املدينةًعمد هؤالء املنافقون فبنوا مسجدا

 ويومهون أنه للصالة، وإنام كان ليجتمعوا فيه لعلة ،جتامع فيهيريدون اإل
 . فيتم هلم به ما يريدون،الصالة

يا :  وقالوا»صىل اهللا عليه وآله«ء مجاعة منهم إىل رسول اهللا ثم جا
 وإنا نكره الصالة يف غري مجاعة، ،رسول اهللا إن بيوتنا قاصية عن مسجدك

 فإن رأيت أن تقصده وتصيل ،ًويصعب علينا احلضور، وقد بنينا مسجدا
 .ن ونتربك بالصالة يف موضع مصالكَّتيمن ل،فيه
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فه اهللا من أمرهم ّ ما عر»ىل اهللا عليه وآلهص«فهم رسول اهللا ّفلم يعر
 .ائتوين بحامري: ونفاقهم، وقال

 فركبه يريد نحو مسجدهم، فكلام بعثه هو وأصحابه مل ،يت باليعفورأف
 .ينبعث ومل يمش، فإذا رصف رأسه إىل غريه، سار أحسن سري وأطيبه

ال  كرهه، فلذلك ًلعل هذا احلامر قد رأى يف هذا الطريق شيئا: قالوا
 .ينبعث نحوه

فركبه، ، )فأيت به(إيتوين بفرس «: »صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 
 حتى إذا ،فكلام بعثه نحو مسجدهم مل ينبعث، وكلام حركوه نحوه مل يتحرك

 .ولوا رأسه إىل غريه سار أحسن سري
 . يف هذا الطريقًلعل هذا الفرس قد كره شيئا: فقالوا
فلام تعاطى هو و أصحابه امليش نحو املسجد  ،تعالوا نمش إليه: فقال

 ومل يقدروا عىل احلركة، و إذا مهوا بغريه من املواضع ،جفوا يف مواضعهم
 .خفت حركاهتم، وحنت أبداهنم، ونشطت قلوهبم

إن هذا أمر قد كرهه اهللا، فليس : »صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 
 ثم ،شاء اهللا تعاىل تى أرجع إن فأمهلوا ح، وأنا عىل جناح سفر،يريده اآلن

 .أنظر يف هذا نظرا يرضاه اهللا تعاىل
 يف العزم عىل اخلروج إىل تبوك، وعزم املنافقون عىل اصطالم َّوجد

عىل يقرأ  إن العيل األ،يا حممد:  فأوحى اهللا تعاىل إليه،فيهم إذا خرجواّخمل
ن خيرج عيل  وإما أ،إما أن خترج أنت ويقيم عيل«: عليك السالم ويقول لك

 .»وتقيم أنت
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 .»ذاك لعيل« :»صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 
السمع والطاعة ألمر اهللا وأمر رسوله، وإن : »عليه السالم«فقال عيل 

 يف حال من »صىل اهللا عليه وآله«كنت أحب أن ال أختلف عن رسول اهللا 
 .األحوال

ن تكون مني بمنزلة أما ترىض أ: »صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 
 !؟هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي

 .رضيت يا رسول اهللا: فقال
إن لك أجر ! يا أبا احلسن«: »صىل اهللا عليه وآله«فقال له رسول اهللا 

خروجك معي يف مقامك باملدينة، وإن اهللا قد جعلك أمة وحدك، كام جعل 
 .عن احلركة عىل املسلمنيإبراهيم أمة، متنع مجاعة املنافقني والكفار هيبتك 

 »عليه السالم« وشيعه عيل »صىل اهللا عليه وآله«فلام خرج رسول اهللا 
إنام خلفه حممد باملدينة لبغضه له، ومالله منه، وما : خاض املنافقون وقالوا

 . وحياربوه فيهلكوه،أراد بذلك إال أن يبيته املنافقون فيقتلوه
 :»عليه السالم«، فقال عيل »وآلهصىل اهللا عليه «فاتصل ذلك برسول اهللا 
 !تسمع ما يقولون يا رسول اهللا؟

أما يكفيك أنك جلدة ما بني : »صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 
 . ونور برصي، وكالروح يف بدين،عيني

عليه « وأقام عيل ، بأصحابه»صىل اهللا عليه وآله«ثم سار رسول اهللا 
نافقون أن يوقعوا باملسلمني فزعوا من  باملدينة، وكان كلام دبر امل»السالم

، وخافوا أن يقوم معه عليهم من يدفعهم عن ذلك، »عليه السالم«عيل 
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 .ب منهاوهي كرة حممد التي ال يؤ: وجعلوا يقولون فيام بينهم
 وبني أكيدر مرحلة قال »صىل اهللا عليه وآله«فلام صار بني رسول اهللا 

 امضيا يف عرشين من ،ك بن خرشة يا سام، يا زبري بن العوام:تلك العشية
 . وائتياين به، فخذاه،املسلمني إىل باب قرص أكيدر

 نأتيك به ومعه »صىل اهللا عليه وآله«وكيف يا رسول اهللا : قال الزبري
 ألف ما دون  ـسوى حشمهـ  ومعه يف قرصه ،من اجليش الذي قد علمت

 !؟عبد وأمة وخادم
 . وتأخذانه،حتتاالن عليه: »صىل اهللا عليه وآله«قال رسول اهللا 

 وكيف وهذه ليلة قمراء، وطريقنا أرض ملساء، ،يا رسول اهللا: قال
 !؟ونحن يف الصحراء ال نخفى

أحتبان أن يسرتكام اهللا عن : »صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 
 كنور القمر ال ً إذا رسمتا، وجيعل لكام نوراًل لكام ظالععيوهنم، وال جي

 !؟تتبينان منه
 .بىل: قاال
 معتقدين أن أفضل آله ،عليكام بالصالة عىل حممد وآله الطيبني«: قال

عليه «عيل بن أيب طالب، وتعتقد يا زبري أنت خاصة أن ال يكون عيل 
  . يف قوم إال كان هو أحق بالوالية عليهم، ليس ألحد أن يتقدمه»السالم

ه من حائط  وبلغتام الظل الذي بني يدي قرص،فإذا أنتام فعلتام ذلك
 ، فإن اهللا سيبعث الغزالن واألوعال إىل بابه، فتحك قروهنا به،قرصه
 . فريكب فرسه لينزل فيصطاد!؟من ملحمد يف مثل هذا: فيقول
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 قد أناخ بفنائك، ولست ً فإن حممدا،إياك واخلروج: قول له امرأتهتف
 . ودس من يغزونك،آمن أن حيتال عليك

د يفصل عنه يف هذه الليلة لتلقاه يف  فلو كان أح،إليك عني: فيقول هلا
 وهذه الدنيا بيضاء ال أحد فيها، فلو .هذا القمر عيون أصحابنا يف الطريق

 .كان يف ظل قرصنا هذا إنيس لنفرت منه الوحش
 ويتبعها ، فتهرب من بني يديه،فينزل ليصطاد الغزالن واألوعال

  .»فتحيطان به وتأخذانه
يل :  فأخذوه، فقال،»هللا عليه وآلهصىل ا«وكان كام قال رسول اهللا 

 .إليكم حاجة
 . فإنا نقضيها إال أن تسألنا أن نخليك!؟ما هي: قالوا
 ، وحتملوهنا إليه، وسيفي ومنطقتي،تنزعون عني ثويب هذا: قال

 ، لئال يراين يف هذا الزي، بل يراين يف زي تواضع،وحتملوين يف قمييص
 .فلعله أن يرمحني

 عراب يلبسون ذلك الثوبلمون واألففعلوا ذلك، فجعل املس
 !؟هذا من حلل اجلنة، وهذا من حيل اجلنة يا رسول اهللا: ويقولون
 وسيفه ومنطقته، وملنديل ابن عمتي ، ولكنه ثوب أكيدر،ال«: قال

 إن استقاما عىل ما أمضيا من عهدي ،الزبري وسامك يف اجلنة أفضل من هذا
 .عند حويض يف املحرش إىل أن يلقياين

 !؟وذلك أفضل من هذا: اقالو
خيط من منديل بأيدهيام يف اجلنة أفضل من ملء األرض إىل  بل: قال
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 .السامء مثل هذا الذهب
 وخلني ،يا حممد أقلني:  قال»صىل اهللا عليه وآله«يت به رسول اهللا أفلام 

 .من أعدائك عىل أن أدفع عنك من ورائي
 !؟ تف بهن ملإف: »صىل اهللا عليه وآله«فقال له رسول اهللا 

 من ،كنت رسول اهللا فسيظفرك يب  فإن، إن مل أف لك،يا حممد: قال
 ومن ساق !؟أخذوين منع ظالل أصحابك أن يقع عىل األرض حتى
أيدي   وأوقعتني يف،الغزالن إىل بايب حتى استخرجتني من قرصي

 !؟أصحابك
  فإن دولتك التي أوقعتني يف يدك هبذه اخلصلة،وإن كنت غري نبي

 . والسبب اللطيف ستوقعني يف يدك بمثلها،العجيبة
ألف أوقية من ذهب   عىل»صىل اهللا عليه وآله«فصاحله رسول اهللا : قال

أهنم يضيفون   وعىل،يف رجب ومأيت حلة، وألف أوقية يف صفر ومائتي حلة
التي تليها، عىل  من مر هبم من العساكر ثالثة أيام، ويزودوهنم إىل املرحلة

رسول   وذمة حممد، من ذلك فقد برئت منهم ذمة اهللاًأهنم إن نقضوا شيئا
 .»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

 إىل املدينة إىل إبطال كيد ًراجعا» صىل اهللا عليه وآله« رسول اهللا ّثم كر
صىل « الذي سامه النبي ،ذلك العجل الذي هو أبو عامر املنافقني يف نصب

 . الفاسق»اهللا عليه وآله
 وأبطل اهللا كيد ،ً ظافراًغانام» اهللا عليه وآلهصىل «وعاد رسول اهللا 

 .املنافقني
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وأنزل ،  بإحراق مسجد الرضار»صىل اهللا عليه وآله«وأمر رسول اهللا 
ًوالذين اختذوا مسجدا رضارا وكفرا ﴿: اهللا عز وجل ً ً ْ َّْ ُ َ َ ََ ِ ِِ ْ َ ُ َ ًوتفريقاَّ ِ ْ َ  . اآليات)١(﴾َ

 يف حياة رسول فهذا العجل: »عليهام السالم«وقال موسى بن جعفر 
 ، وجذام، وفالج،وأصابه بقولنج،  دمر اهللا عليه»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

 .)٢(عذاب اهللا صار إىلثم  ، يف أشد عذابً وبقي أربعني صباحا.ولقوة
 : ونقول

: قد علقنا عىل هذه الرواية بام حيسن وقوف القارئ عليه يف كتابنا
 وذلك يف اجلزء ،»عليه وآلهصىل اهللا «الصحيح من سرية النبي األعظم 

ا يرتبط باإلمام أمري ممالثالثني منه، ولكننا نقترص هنا عىل ما مل نذكره هناك 
 :، وهو ما ييل»عليه السالم«ني ناملؤم

  : على الزبري أن يعرتف
طلب من الزبري خاصة » صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :تضمنت الرواية

 ..»عليه السالم«أن يعرتف بالوالية ألمري املؤمنني 
، من أنه »صىل اهللا عليه وآله«وعلينا أن نضم ذلك إىل ما أخربه به النبي 

                                     
 . من سورة التوبة١٠٧اآلية ) ١(

ط مدرسة (و  ١٩٩ ـ ١٦٩ص» عليه السالم«تفسري اإلمام العسكري : راجع) ٢(
 األنوار وبحار ٤٨٨ ـ ٤٨٠ص)  هـ١٤٠٩سنة » عليه السالم«اإلمام املهدي 

 .٣٧٦ ص٢ج) تفسري(الصايف :  عنه، وراجع٢٦٣ ـ ٢٥٧ ص٢١ج
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 ..)١(وهو له ظامل» عليه السالم«ًسيقاتل عليا 

                                     
بتحقيق (أنساب االرشاف :  وراجع٢٥٨ و٢٥٣ ص١جللمؤلف  عيل واخلوارج )١(

 ٢ وأسد الغابة ج٣٦٦ص ٣مستدرك احلاكم ج و٢٥٨ ص٢ج) املحمودي
الوايف بالوفيات  و٣٢٣ ص٤لرشيف املرتىض جلمامة والشايف يف اإل ١٩٩ص
كفاية األثر  و٧٢ ص٤لرشيف املرتىض جلرسائل املرتىض  و١٢٣ ص١٤ج
 ٨٤ ص٤لمريجهاين جل) مستدرك هنج البالغة(بالغة مصباح ال و١١٥ص

 .١٨٣لسيد ابن طاووس صلكشف املحجة لثمرة املهجة و
 ١٣١ و ١٠بن شدقم صالاجلمل  و١٧١ و ١٢٠ ص٣الرصاط املستقيم ج: وراجع

 ٣٢٤ ص٣٦ج و١٧٣ ص٣٢ج و١٩ ص٣٠ج و١٢٣ ص١٨ جوبحار األنوار
 ٢٤١ ص١١لصنعاين جلاملصنف  و٤٦ ص١٣ج و١٦١ ص٦فتح الباري جو
 ٢٣٤ ص١ للمعتزيل ج ورشح هنج البالغة٧١٩ ص٨بن أيب شيبة جالاملصنف و
كشف  و٣٥٨ ص٤فيض القدير ج و٣٣٠ ص١١كنز العامل ج و٢٨٧ ص١٣ج و

 ٤لدارقطني جلعلل  وال٦٥ ص٣لعقييل جلضعفاء  وال٤٢٣ ص٢اخلفاء ج
لمزي لهتذيب الكامل  و٤١٠ و ٤٠٩ ص١٨تاريخ مدينة دمشق ج و٢٤٥ص
العثامنية  و٢٩٠ ص٦هتذيب التهذيب ج و٤٦٠ ص٢صابة جاإل و٩٣ ص١٨ج
 ٦ ج والبداية والنهاية٢٤٠ ص٣الكامل يف التاريخ ج و٣٣٥لجاحظ صل

 ٤٧٠ ص٢عثم جألكتاب الفتوح  و٢٦٩ و ٢٦٨ ص٧ج و٢٣٨ و ٢٣٧ص
 ١إعالم الورى ج و٣٨٠لطربي صلبشارة املصطفى  و٦٨ ص٢ستغاثة جاإلو

=   السؤول يف مناقب آل الرسولمطالب و١٧٩لخوارزمي صلاملناقب  و٩١ص
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» عليه السالم«ً من أن عليا ،باإلضافة إىل ما أخرب به الناس عامة
وهم (اسطني قوال) وهم بقيادة الزبري وعائشة وطلحة(سيقاتل الناكثني 

 ..)وهم أصحاب النهروان(، واملارقني، )عاوية ومن معهم
  :× ذاك لعلي
» عليه السالم« عيل  األمر إىل:»صىل اهللا عليه وآله« النبي لقد أرجع

تام التسليم ملا يريده اهللا منه » عليه السالم« مع علمه بأنه »ذاك لعيل«: بقوله
 به إظهار زيادة أريدـ ووال يقدم بني يدي اهللا ورسوله ، ـ إن ذلك ورسوله

ًهو أيضا اإلهتامم برىض أمري املؤمنني، واعتباره هو املعيار الختاذ املوقف، و
وأنه إنام خيتار ما حيقق أقىص ، »عليه السالم«لتأكيد الوثوق بصحة ما خيتاره 

 ..درجات الرىض اإلهلي
  : السمع والطاعة هللا ولرسوله

يظهر » ..لرسوله إلخالسمع والطاعة هللا و «:»عليه السالم«وقول عيل 
وتراتبية هذا الفهم والوعي، .. يف فهم األمور» عليه السالم«مدى دقة عيل 

 .»صىل اهللا عليه وآله «فإنه أعلن أن الطاعة هللا، ثم هي لرسوله

                                     
 ٢٤٢ ص١كشف الغمة ج و٢١٥حمد بن طلحة الشافعي صمل »عليه السالم«= 
سبل  و٤١٥ و ٤١٢ ص١بن الصباغ جالالفصول املهمة  و١٥٤كشف اليقني صو

 ١٠ج و٤١٦ ص٥لبغدادي جلخزانة األدب  و١٤٩ ص١٠اهلدى والرشاد ج
 . ٤٠٣ص
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ًخارجا عن هذه ًمل يكن ليختار أمرا » عليه السالم«فدل ذلك عىل أنه 
 »صىل اهللا عليه وآله «، ثم إليهً اهللا أوالبل ال بد أن يرجع األمر إىل. الدائرة

 ..ًثانيا
قد هتيأ للخروج، وجد يف العزم » صىل اهللا عليه وآله«وهو يرى أنه 

ًعليه، فاعترب ذلك ترجيحا واختيارا منه  ثم .. لذلك» صىل اهللا عليه وآله«ً
 هذا امليل بمثابة أمر إهلي نبوي، ظهور أو ،اإلختيارالرتجيح، أو اعترب هذا 

ال يفعل إال ما حيقق رضا اهللا تبارك، » صىل اهللا عليه وآله«النبي أن ب هلعلم
 .. نفسهدوال يصدر وال يورد األمور من عن

ال خيتار إال ما حيقق أقىص درجات الرضا، » عليه السالم«نه إوحيث 
 :فقد حتقق عنده اإللتزام هبذا األمر من ناحيتني

وهو بمثابة األمر ..  أنه أصبح بمثابة اختيار من اهللا ورسوله:أوالمها
 ..بالنسبة إليه
 إنه يتوافق مع ما سعى إليه، وهو حتقيق أقىص درجات الرضا :الثانية

 ..اإلهلي
  :لك أجر خروجك معي

، وال يتخلف »صىل اهللا عليه وآله«وأما حبه ألن يكون مع رسول اهللا 
» صىل اهللا عليه وآله«فال شك يف أن الكون معه .. عنه يف حال من األحوال

رشف وفضل، وفيه مثوبات وفواضل يرغب فيها كل مؤمن، فكيف بعيل 
ملصلحة  ، ولكن قد يعرض ما حيتم التخيل عن هذا األمر»عليه السالم«

حفظ اإلسالم التي هي األهم واألوىل باملراعات، حني يتآمر عليه أهل 



  ٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٣٢٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صار هو ًانجز أمرليالباطل، ويكيد له أهل الزيغ، فيتخىل اإلنسان عام حيب 
 ..عروض أمر طارئلحب إىل اهللا تعاىل، ألا

عليه «له » صىل اهللا عليه وآله« قول رسول اهللا :ويؤيد هذا املعنى
 : »السالم
 فدل ،»يا أبا احلسن، إن لك أجر خروجك معي يف مقامك باملدينة..«

مل يكن » صىل اهللا عليه وآله«ذلك عىل أن حب عيل للخروج مع رسول اهللا 
 ..نيل الثواب من اهللاة شخصية، بل حلبه ًعشوائيا، وال ملصلح
ً ما روي يف أن من أحب عمل قوم كان رشيكا هلم :يضاف إىل ذلك

 .فيه، وهذا واضح
  : أمة وحدة×علي 

وفضله  ،»عليه السالم«عيل يف إظهار مزايا ثم إن اهللا تعاىل قد زاد 
 ألنه.. أمة» عليه السالم«، كام جعل إبراهيم ورشفه بأن جعله أمة وحده

 الذي ،بني البرش بأنه الرجل اإلهلي اخلالصمن هو املتفرد » عليه السالم«
يف كل خصال اخلري، ويف كل » صىل اهللا عليه وآله«هو نفس رسول اهللا 

 ..املعاين واملزايا التي منحها اهللا لرسوله، باستثناء ميزة النبوة اخلامتة
 من حيث أنه ،هأمة وحد» عليه السالم«ً هو أن عليا :والذي يبدو لنا

هو الذي يعطي اجلواز لدخول وهو املعيار دون كل أحد لقبول األعامل، 
ًاجلنة، ولو أن أحدا صام هناره، وقام ليله، وحج دهره ومل يأت بوالية عيل 

 .، فليس له يف اجلنة نصيب»عليه السالم«
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 إن اإليامن بالنبوة ال يكفي إذا مل ينضم إليه اإليامن ..وبعبارة أخرى
.. »صىل اهللا عليه وآله«ًية أيضا، وهذا األمر ثابت حتى يف حياة النبي بالوال

ً عليا أمة إن: »صىل اهللا عليه وآله«أحد معاين قوله وهذا هو .. وبعد وفاته
أنت أمة : ، فإنه مل يقل له»صىل اهللا عليه وآله«  حتى يف زمن النبيهوحد

عىل » عليه السالم« يمتاز به عيلمما وحدك بعد وفايت، فظهر أن هذا األمر 
 .مجيع البرش عىل اإلطالق

صىل « أن إقامته باملدينة حني سار النبي :ونستطيع أن نستفيد من ذلك
ليس له والية عىل غري » عليه السالم«إىل تبوك ال تعني أنه » اهللا عليه وآله

املدينة، بل واليته واستخالفه يشمل مجيع الناس يف املدينة وخارجها، ويف 
وال سيام بمالحظة قوله .. بالد التي كانت خاضعة لسلطان اإلسالممجيع ال

أنت مني بمنزلة هارون من موسى حسبام : له» صىل اهللا عليه وآله«
 .أوضحناه فيام سبق

  :’تأثري الصالة على النيب 
بعض األعامل بإيامن ذي اقرتان  أن بيان :ً أيضاوقد تضمنت الرواية

 ومن هذه األعامل الواقع اخلارجي، تؤثر يفجيعلها  ،مواصفات بعينها
 :، فإهناوآله الطيبني» صىل اهللا عليه وآله«الصالة عىل النبي 

 . تسرت فاعلها عن عيون أعدائهً:أوال
 .ً له ظاليبقت ال :ًثانيا
 .سرته عن عيون الناسوت ،نوربالغمره ت :ًثالثا
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 أن جمرد التفوه بالصالة ال جيدي، بل ال بد أن :ولكنها ذكرت
 ..هو أفضل آل النبي» عليه السالم«ًحب ذلك اإلعتقاد بأن عليا يصا

ًفعامل الروح متصل بعامل املادة، والتفوه باأللفاظ يرتك آثارا هلا نوع 
كام أن اإلعتقاد مؤثر يف الواقع .. ارتباط بسنخ مضمون تلك األلفاظ

 ..العميل اخلارجي
ق هلم الكتشاف ولكن هذه اآلثار ال يمكن التكهن هبا للبرش، وال طري

 البرشي، بل هي مما خيتص اهللا بعلمه، فال بد من أخذ علمالالصلة بينها، ب
 ..فإذا أخرب اهللا عنها أمكن تلمسها باملامرسةالعلم هبا من اهللا تعاىل، 

  :والنور.. الظل
ًقد بني هذا النص أن الظل أيضا يمكن التحكم به، وجعله ورفعه  ـ ١
 من اللوازم التي ال تنفك عن النور، نه ليسكالزوجية لألربعة، أي أوليس 

 ..وما يعرتضه من أجسام
 ومن ،ًن النور الذي يفرتض أن يكون كاشفا لألجسامأ: ً أيضاَّ بني ـ٢

 ملا وراءه، ومن ًحاجباًساترا و يمكن أن يكون بتأللئه ،أسباب رؤيتها
 ..لبرص من الوصول واإلمتدادلًأسباب العمى عنه، ومانعا 
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  :فهارسال

 
   ـ الفهرس اإلمجايل١           
   ـ الفهرس التفصيلي٢          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٣٣٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



  ٣٣١                                   ..                                                                                     الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
   ـ الفهرس اإلمجايل١     

 
  ٣٢ ـ ٥....................... يف بني جذيمة×عيل  :الفصل اخلامس

  ٦٨ـ  ٣٣...................... يف غزوة حنني×عيل  :الفصل السادس

  ٩٠ ـ ٦٩....................وغزوة الطائف.. رسايا حنني :الفصل السابع

   ..إىل تـبـوك :الباب التاسع

  ١١٢ ـ ٩٣......’آل حاتم الطائي عند رسول اهللا  :الفصل األول

  ١٥٣ ـ ١١٣.........................مباهلة نصارى نجران :الفصل الثاين

  ١٧٤ ـ ١٥٣......................... يف اليمن×عيل  :الفصل الثالث

  ١٩٦ ـ ١٧٥....................... يف بني زبيد×عيل  :الفصل الرابع

  ٢١٨ ـ ١٩٧...............................حديث بريدة :الفصل اخلامس

  ٢٤٤ ـ ٢١٩................. اليمن يف×قضاء عيل  :الفصل السادس

   ..’إىل مرض النيب .. من تبوك :عاشرالباب ال

  ٢٩٤ ـ ٢٤٧........................حديث املنزلة يف تبوك :الفصل األول

  ٣٠٨ ـ ٢٩٥.............................من أحداث تبوك :الفصل الثاين

  ٣٢٨ ـ ٣٠٩...............وأرس أكيدر..  بنحو آخرتبوك :الفصل الثالث

  ٣٤١ ـ ٣٢٩..................................................:الفهارس
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   ـ الفهرس التفصيلي٢
 

   .. يف بني جذيمة×عيل  :الفصل اخلامس

  ٧................................:×رواية صحيحة عن اإلمام الباقر 
  ٩........................................................:حديثان آخران

  ١٠....................................: يصلح ما أفسده خالد×عيل 

  ١٤...........................:جرى أليب زاهر مثل ما جرى لبني جذيمة

  ١٦................................................:الرباءة مما صنع خالد

  ١٦.........................................................:فداك أبواي

  ١٩........................................................:كتابة اخلسائر

  ٢٠..................................:مربرات إعطاء االموال للمنكوبني

  ٢١....................................:×دالالت باهرة يف فعل عيل 

  ٢٦.....................................: حكم اهللا تعاىل×حكم عيل 

  ٢٧....................................:حديث املنزلة كان يف بني جذيمة

  ٢٨.....................................................:أنت هادي أمتي

  ٢٨...................................................:األمر األول          
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  ٣٠....................................................:األمر الثاين          

  ٣٠..................................................:األمر الثالث          

   .. يف غزوة حنني× عيل :الفصل السادس

  ٣٥..................................: صاحب اللواء األعظم×عيل 

  ٣٦....................................................:ما جرى يف حنني

  ٣٨....................................................:الثابتون يف حنني

  ٣٨............................................:×مل يثبت سوى عيل 

  ٤٨.....................................................:ًحنني تشبه بدرا

  ٥١...............................................:أحداث ما بعد اهلزيمة

  ٥٣............................................: يقتل ذا اخلامر×عيل 

  ٥٤......................................................:قتل أيب جرول

  ٥٦.....................................................:بيانات رضورية

  ٥٧.....................................: يف حرب حنني×شعر عيل 

  ٦٠......................................................:غنائم حنني ملن

  ٦١.........................................................:اقطع لسانه

  ٦٥................................................:ال معنى للخوف إذن

  ٦٦.........................................:إخافة الناس باملزاح ال جتوز

  ٦٧..................................:ن مرداس عىل اب×مشورة عيل 
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   ..وغزوة الطائف.. رسايا حنني :الفصل السابع

  ٧١......................................................:رسايا جتاهلوها

  ٧١......................................: رسايا لكرس األصنامـ ١          

  ٧٢..................................: ـ رسية ملواجهة خيل ثقيف٢          

  ٧٣.................................: إىل خثعم× ـ رسية عيل ٣          

  ٧٧........................................:×من دالالت شعر عيل 

  ٧٨........................................................:تعدد املناجاة

  ٧٩........................:× لعيل ’دالالت مناجاة النبي 

  ٨٢...................................:’بام قاله النبي التشكيك 

  ٨٣.................................: أحرجتهم’إجابات النبي 

  ٨٣......................................:×هتديد أهل الطائف بعيل 

  ٨٥............................................:أفعال أفصح من األقوال

  ٨٨.....................................:فك احلصار لتسهيل اإلستسالم

   ..إىل تـبـوك :الباب التاسع

   ..’آل حاتم الطائي عند رسول اهللا  :الفصل األول

ْالفلس: هدم صنم طيء ُ:.............................................٩٥  

  ١٠٤.....................................................:الرايـة السوداء

  ١٠٤...............................................:ال بد من هدم الصنم



  ٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٣٣٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٠٥...............................................:آلل حاتم خصوصية

  ١٠٦............................................!:من الذي سبى سفانة؟

  ١٠٧.............................................:هروب عدي بن حاتم

  ١٠٧........................................: مل يقسم آل حاتم×عيل 

  ١٠٨.......................................:×سيوف يصطفيها عيل 

  ١٠٩........................................................:هتديد املتهم

  ١٠٩.....................................:إستهداف املقاتلني من آل حاتم

  ١٠٩.......................................................:قتل األرسى

  ١١٠..............................: حيرض سفانة عىل اإلحلاح×عيل 

  ١١٢.................................................:حتريفات وأكاذيب

   ..مباهلة نصارى نجران :الفصل الثاين

  ١١٥.....................................................:حديث املباهلة

  ١١٧............................:’وفد نجران حياور رسول اهللا 

  ١٢٩..........................................:كتاب مصاحلة النجرانيني

  ١٣١.........................................: يومي هذاما عندي يشء يف

  ١٣٣.............................................!:والرأي يا أبا احلسن؟

  ١٣٤.........................................:×ًملاذا ال يذكرون عليا 

  ١٣٧.........................................ً:ومن الدس الرخيص أيضا

  ١٣٩................................!!:ليت بيني وبني النجرانيني حجاب
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  ١٤٠........................................:ما الذي يصدهم عن اهلدى

  ١٤٠.................................................:كالم صاحب املنار

  ١٤٨.................................................:املباهلة بأعز الناس

   .. يف اليمن×عيل  :الفصل الثالث

  ١٥٥................................................:خالد وعيل يف اليمن

  ١٥٧................................................: يف اليمن×عيل 

  ١٦٠...................................................:ِامض وال تلتفت

  ١٦١............................................:ال تقاتلهم حتى يقاتلوك

  ١٦٢..................................................:التدرج يف الدعوة

  ١٦٣.......................................!:لب؟ملن يعود نفع هذه املطا

  ١٦٣...............................................:دالالت إرجاع خالد

  ١٦٤................................:، ال من خالد×يقبلون من عيل 

  ١٦٨....................................:’يرسل اخلمس للنبي 

  ١٧٠..................................................:التكريم والتعظيم

  ١٧١...............................................!:هل كان ثمة غنائم؟

  ١٧١..............................: بإسالم مهدان’رسور النبي 

   .. يف بني زبيد×عيل  :الفصل الرابع

  ١٧٧.............................................: يف بني زبيد×عيل 

  ١٨٠...................................................:أسئلة بال جواب



  ٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٣٣٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٨١...............................................!:سبي بني زبيد ملاذا؟

  ١٨٢..........................................:النص األوضح واألرصح

  ١٨٧....................................:’عمرو يرتد بعد النبي 

  ١٨٨............................................:خالد أمري عىل األعراب

  ١٨٩...................................................!:ًملاذا وىل خالدا؟

  ١٨٩..................................................!:ملاذا املهاجرون؟

  ١٩٠......................................:إخضاع عمرو بن معد يكرب

  ١٩١..........................................................:مترد خالد

  ١٩٢...........................................:هزيمة ذليلة، وسبي نساء

  ١٩٤...................................!:أرحيية خالدو.. استجداء عمرو

   ..حديث بريدة :الفصل اخلامس

  ١٩٩................................................:×ًبغضهم عليا 

  ٢٠٨.................................................:لعله يغضب البنته

  ٢١٢.............................................: خري الناس×عيل 

  ٢١٣........................................!:؟×ًملاذا يبغضون عليا 

  ٢١٤......................................................:تتابع املخربين

  ٢١٤...............................: يأخذ الكتاب بشامله’النبي 

  ٢١٦..................................................: وليهم×عيل 

  ٢١٧.....................................................:يفعل ما أمر به



  ٣٣٩                                   ..                                                                                     الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢١٧.............................................:ثلهغضب مل ير بريدة م

   .. يف اليمن×قضاء عيل  :الفصل السادس

  ٢٢١.........................................: إىل اليمن مرتني×عيل 

  ٢٢٢...........................!:ً إىل اليمن قاضيا؟×ًهل أرسل عليا 

  ٢٢٥................................: يف اليمن×مفردات من قضائه 

  ٢٣٠.........................................:الذين وقعوا يف زبية األسد

  ٢٣٢............................:×لعيل  ’من وصايا النبي 

  ٢٣٥....................:’ من اليمن إىل النبي ×هدايا عيل 

  ٢٣٧.............................................:ذهبية أخرى من اليمن

  ٢٣٨.....................................: يف اليمن مرة أخرى×عيل 

  ٢٤١..................................................:خالصة توضيحية

  ٢٤٣...................................................:وثمة تصور آخر

   ..’إىل مرض النيب .. من تبوك :لعاشرالباب ا

   ..حديث املنزلة يف تبوك :الفصل األول

  ٢٤٩..............................:غزوة تبوك يتوىل املدينة يف ×عيل 

  ٢٥٧.............................................:ما جرى يف غزوة تبوك

  ٢٦٣........................................:واله عىل أهله أو عىل املدينة

  ٢٦٧..........................................:×ال بد من تولية عيل 



  ٦ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٣٤٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًملاذا خلف عليا    ٢٧١..........................................!: ؟×َّ

  ٢٧٢..............................................:قريش وراء الشائعات

  ٢٧٨.................................................:رواة حديث املنزلة

  ٢٨١............................................ً:حديث املنزلة ليس عاما

  ٢٨٢.....................................!:أين ومتى قيل حديث املنزلة؟

  ٢٨٧.........................................:ناء دليل عموم املنزلةاإلستث

  ٢٨٨..................................!:هل حديث املنزلة خاص بتبوك؟

  ٢٨٩............................................:حديث املنزلة يف سطور

   ..من أحداث تبوك :الفصل الثاين

  ٢٩٧..................................................:قسمة غنائم تبوك

  ٣٠٠..................................................:ثمة ما هو أعجب

  ٣٠١...............................................:والتطبيق.. التوضيح

  ٣٠٣..........................................:مالحظات سديدة ومفيدة

  ٣٠٥..............................................!:ملاذا مل ينزل العذاب؟

  ٣٠٥......................................: يف توصيات قيرص×عيل 

  ٣٠٨..................................: ألهل مقنا’كتاب النبي 

   ..وأرس أكيدر.. تبوك بنحو آخر :الفصل الثالث

  ٣١١....................................: يف املدينة×حماولة قتل عيل 

  ٣١٣.......................................:حديث تبوك خالصة أوضح



  ٣٤١                                   ..                                                                                     الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٢٢...............................................:عرتفعىل الزبري أن ي

  ٣٢٤....................................................:×ذاك لعيل 

  ٣٢٤........................................:السمع والطاعة هللا ولرسوله

  ٣٢٥............................................:لك أجر خروجك معي

  ٣٢٦..............................................: أمة وحدة×عيل 

  ٣٢٧..................................:’لصالة عىل النبي تأثري ا

  ٣٢٨.....................................................:والنور.. الظل

   :الفهارس

  ٣٣١.......................................... ـ الفهرس اإلمجايل١          

  ٣٣٣......................................... ـ الفهرس التفصييل٢          

 
 
 
 
 
 


