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ِبنياألَقر كتِشريع وأنِذر:  
َوأنذر عشريتك ﴿:  قوله تعاىلنه ملا نزلإ: قال الطربي ما ملخصه َ َ ِ َِ َْ َ

َاألقربني ِ َ ْ ً فأمره أن يصنع طعاما، ويدعو له ؛»عليه السالم«ً دعا عليا )١(﴾َ
 . ر بهِمُبني عبد املطلب ليكلمهم، ويبلغهم ما أ

ن طعام، وجعل عليه رجل شاة،  مً صاعا»عليه السالم«فصنع عيل 
ً أربعون رجال، يزيدون رجال، ٍ من لبن، ثم دعاهم، وهم يومئذً عساومأل ً

أبو طالب، ومحزة : »صىل اهللا عليه وآله« النبي أو ينقصونه، فيهم أعامم
 .كلواأ ف؛والعباس، وأبو هلب

هلم بيشء من حاجة، وما   فأكل القوم، حتى ما:»عليه السالم«قال عيل 
إال موضع أيدهيم، وأيم اهللا الذي نفس عيل بيده، إن كان الرجل أرى 

 . الواحد منهم ليأكل ما قدمت جلميعهم
 فرشبوا منه حتى رووا منه ؛ فجئتهم بذلك العس؛ إسق القوم:ثم قال

 .ًمجيعا، وأيم اهللا، إن كان الرجل الواحد منهم ليرشب مثله
 :يكلمهم بدره أبو هلب فقال أن »صىل اهللا عليه وآله«فلام أراد رسول اهللا 

                                     
  . من سورة الشعراء٢١٤ اآلية )١(
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صىل اهللا « سحركم صاحبكم، فتفرق القوم، ومل يكلمهم الرسول ًماْلقد
 . »عليه وآله

 أن يفعل :يف اليوم الثاين» عليه السالم«ً عليا »صىل اهللا عليه وآله«مر أف
صىل اهللا عليه «ًكام فعل آنفا، وبعد أن أكلوا ورشبوا قال هلم رسول اهللا 

 ًعبد املطلب، إين واهللا ما أعلم شابا يف العرب جاء قومهيا بني : »وآله
 . بأفضل مما قد جئتكم به، إين قد جئتكم بخري الدنيا واآلخرة

ازرين عىل هذا األمر عىل ؤيكم يأ ف؛وقد أمرين اهللا تعاىل أن أدعوكم إليه
 !؟أن يكون أخي، وويص، وخليفتي فيكم

نا يا نبي اهللا أكون وزيرك أ: ًحجم القوم عنها مجيعا، وقال عيلأ ف:قال
 .عليه، فأخذ برقبتي

 .  فاسمعوا له وأطيعوا؛ إن هذا أخي، وويص، وخليفتي فيكم:ثم قال
قد أمرك أن تسمع :  فقام القوم يضحكون، ويقولون أليب طالب:قال

 . البنك وتطيع
 فأجاب، »عليه السالم« أنه ملا قام عيل :ويف بعض نصوص الرواية

 . »هللا عليه وآلهصىل ا«أجلسه النبي 
ثم أعاد الكالم، فأجابه عيل، فأجلسه، ثم أعاد عليهم، فلم جييبوا، 

 .  ذلك»صىل اهللا عليه وآله«، فقال له »عليه السالم«وأجاب عيل 
هذا أخي، :  قال»صىل اهللا عليه وآله« أنه :وحسب نص اإلسكايف
 . ووصيي، وخليفتي من بعدي
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 .)١(قد أمره عليك، فابنكأطع : وأهنم قالوا أليب طالب

                                     
 ء وخمترص تاريخ أيب الفدا٦٣ ص٢ جوامللوكمم تاريخ األ: راجع هذه القضية يف) ١(

و  ٤٢١  و٣٧٢ ص١ وشواهد التنزيل ج١٤ ص٢ج) بريوتـ ط دار الفكر (
  و١٦ ص١٥ ج)الطبعة الثانية(وكنز العامل  ٥٤٢ ص١ج) بتحقيق املحمودي(

 وأمحد، وابن أيب ، عن ابن إسحاق، وابن جرير وصححه١٣٠  و١١٣  و١١٧
ً والبيهقي معا يف الدالئل، وتاريخ ابن عساكر، حاتم، وابن مردويه، وأيب نعيم،

البالغة  ورشح هنج ٨٨  و٨٧ ص١ ج)بتحقيق املحمودي(ترمجه اإلمام عيل و
 )الطبعة األوىل( عن اإلسكايف، وحياة حممد هليكل ٢٤٤ ص١٣للمعتزيل ج

 ، عن الثعلبي٢٠٥كفاية الطالب صو ١٥٩ ص١مسند أمحد جو .٢٨٦ص
 ، والثعلبي، والواحدي، وابن أيب حاتم،غوي عن الب٨٠ ص٤السنة ج ومنهاج

 وإثبات الوصية ٨٦ ص١ ج)بتحقيق املحمودي(وابن جرير، وفرائد السمطني 
. ٤٥٩ و ٤٦٠ ص١ والسرية النبوية البن كثري ج١١٦  و١١٥للمسعودي ص

نباء نجباء األبناء أ:  وعن، عن بعض من ذكرنا٢٨٤ ـ ٢٧٨ ص٢والغدير ج
 اخلازن تفسري: ًوراجع أيضا .٣٧ ص٣جي ج ورشح الشفاء للخفا٤٧  و٤٦ص
 ،٦٣ احلديث ٨٦النسائي ص  وخصائص، وكتاب سليم بن قيس٣٩٠ص

 لكنه ، عن مصادر كنز العامل٩٧ ص٥ والدر املنثور ج٣٨ جاألنواربحار و
بعضه سقط أو عن عدد من احلفاظ ٣٠٢ ص٨ وجممع الزوائد ج،رف فيهَّح

 وابن بطريق يف العمدة، ٣٢٠ ص وغاية املرام١٠٥ًأيضا، وينابيع املودة ص
=  ٤٠ ص٣ والبداية والنهاية ج٧٥ ص١٩وتفسري الثعالبي، وتفسري الطربي ج
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  :تعصب يؤدي الختزال النص
لكنه .. وقد ذكر الطربي هذا احلديث يف تارخيه عىل النحو املتقدم

ًفإنه بعد أن ذكره حرفيا متنا وسندا : اختزل النص يف تفسريه جامع البيان ً ً
ازرين عىل هذا األمر عىل أن يكون فأيكم يؤ«: َّغري فيه عبارة واحدة فقال

 .»..ذاوك.. أخي، وكذا
 .»إن هذا أخي، وكذا وكذا: ثم قال «:إىل أن قال

 .)١(»وكذا.. وكذا «:بكلمة» يفتي فيكمووصيي وخل «:فاستبدل كلمة
 يف عدل تارخيه ومنينقل عادة نصوص الطربي الذي كام أن ابن كثري 

 وأخذ هذا النص منه، واكتفى ،ىل تفسري الطربيإخصوص هذا املورد 
صىل اهللا «لنص احلقيقي الصادر عن رسول اهللا عن ا..  وكذا..بكلمة كذا
 .)٢(، فراجع»عليه وآله

                                     
عليهم «مناقب أهل البيت  و٣٥١  و٣٥٠ ص٣ جلقرآن العظيموتفسري ا= 

لجاحظ لالعثامنية  و٥٣ ص٤جالتفسري الصايف  و١٠٧صلشريواين ل» السالم
 .٨٠ ص٣٠ وج٤٢٧ ص١٤ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٣٠٣ص

 ٢٨٧ ص٢ وج٢٠٦ ص١جالغدير :  وراجع٧٥ ص١٩جامع البيان ج) ١(
 )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٨٨صحتجاج بحديث الغدير املناشدة واإلو
 .١٢٢ ص٢٠ وج٣٨٣ و ٦٦ ص٤ج

ط دار إحياء (و  ٤٠ ص٣ والبداية والنهاية ج٣٥١ ص٣ جلقرآن العظيمتفسري ا) ٢(
  .٤٥٩ ص١ة النبوية البن كثري جوالسري ٥٣ ص٣ج) الرتاث العريب
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  :لفسلف على خطى الجرى اخل
إن لف، ولكن بصورة أبشع وأشنع، فسلف عىل خطى الوقد جرى اخل

الطبعة (ابه حياة حممد ًيضا يف كتأني هيكل ذكر هذا احلديث حممد حس
 . وفق نص الطربي يف تارخيه١٠٤ص) األوىل

ذكر .  هـ١٣٥٤طبعة الثانية لكتابه هذا نفسه، املطبوع سنة لكنه يف ال
» وخليفتي فيكم «:نه حذف كلمة، إال أ١٣٩هذا احلديث عينه يف ص

وذلك لقاء مخس مئة جنيه . »ويكون أخي ووصيي«: واقترص عىل قوله
 . كام قيل)١(مرصي، أو لقاء رشاء ألف نسخة من كتابه

  :سند حديث اإلنذار
عليه «نكار فضائل أمري املؤمنني إ عىل عادته يف وقد جرى ابن تيمية

ن يف سند رواية الطربي أبا مريم الكويف، وهو جممع عىل أ، فزعم »السالم
 .)٢(واهتمه ابن املديني بوضع احلديث. ليس بثقة: وقال أمحد. تركه

 :ونقول
 :مردودإن هذا الكالم 

                                     
 وسرية ١٣٢  و١٧٩فلسفة التوحيد والوالية للشيخ حممد جواد مغنية ص: راجع) ١(

 .١٣٠  و١٣١املصطفى ص
السرية  و٣٦٢ و ٢٣١ ص١ج أعيان الشيعة و٨٢  و٨١ ص٤منهاج السنة ج) ٢(

 .٤٦١ ص١ج احللبية



  ٢ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :بالنسبة أليب مريم نقول: ألف
جلرح والتعديل عند أهل السنة يرى أن  إن من يراجع كتب اً:أوال

ا من ًأحدا من رجال األسانيد الذي يروي عنهم البخاري ومسلم، وغريمه
أصحاب الصحاح واملسانيد ـ مل يسلم من اجلرح والقدح، باستثناء الشاذ 

 .. النادر الذي قد ال يصل إىل واحد باملئة
 فيه قدح مل فلو أخذنا بقاعدة ابن تيمية، وهي ترك رواية كل من ورد

ًوهي قليلة جدا، ال . تسلم لنا رواية واحدة من ذلك، سوى املتواترات
 فكيف إذا كنا نرى ابن تيمية يطعن حتى يف ..تؤسس لفقه، وال لدين

 ..املتواترات نفسها
 :يب مريم نقول بالنسبة أل:ًثانيا

يب مريم ويطريه، وجتاوز أ سمعت ابن عقدة يثني عىل :قال ابن عدي
 .)١(مدحهاحلد يف 

 .)٢( كان ذا اعتناء بالعلم وبالرجال:وقال عنه الذهبي
وهي . ًيب مريم، وهو كونه شيعيا قد رصحوا بسبب تضعيفهم أل:ًثالثا

صحاب الصحاح وال سيام البخاري ومسلم عن أهتمة ال ترض، فقد روى 
سامء عدد منهم، أعرشات الشيعة، وقد أورد يف املراجعات قائمة طويلة ب

                                     
 ٢جلثقفي لت الغارا و٢٨٠ ص٢ والغدير ج٤٣ و ٤٢ ص٤يزان جلسان امل) ١(

  ٢٦٣صتعجيل املنفعة  و٣٢٧ ص٥جبن عدي الالكامل  و٦٧٣ص
 .٤٢ ص٤ ولسان امليزان ج٦٤٠  و٦٣١ ص٢ميزان اإلعتدال ج) ٢(
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 .)١(فراجع
سكايف ، واإل)٢(نذار العشرية املتقي اهلنديإ قد صحح حديث :ًرابعا
 .)٤(، واخلفاجي يف رشح الشفاء)٣(املعتزيل

: الصحاح بال كالم، وهممن رجال ٍورواه أمحد بسند مجيع رجاله 
 .)٥(»عليه السالم«رشيك، واألعمش، واملنهال، وعباد، وعيل 

 :ل سند بعينه فنقولً لو سلمنا أن ثمة جرحا يف بعض رجا:ًخامسا
 ..ًإن طرق هذا احلديث مستفيضة، يقوي بعضها بعضا

 بالنسبة للطعن يف رواية ابن أيب حاتم باشتامل سندها عىل عبد اهللا :ب
 .)٦(بن عبد القدوس، الذي ضعفه الدار قطني

                                     
 .٢٣٣ حتى ص١٣٧من ص)  هـ١٤٢٦ط سنة ( املراجعات :راجع) ١(
 .١١٣ ص١٥ج )ط اهلند(كنز العامل ) ٢(
» عليهم السالم«البيت مناقب أهل  و٢٤٤ ص١٣رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ٣(

نظرة يف كتاب البداية  و٣٠٣صلجاحظ لالعثامنية  و١٠٧صلشريواين ل
 .٧٠صوالنهاية 

 .٢٨٠ ص٢الغدير ج: راجع) ٤(
الغدير : وراجع ٣٦٣ ص٣ج القرآن العظيمتفسري و ١١١ ص١مسند أمحد ج) ٥(

  .٢٨٠ ص٢ج
 .٢٦٥ ص٥جهتذيب التهذيب  و٤٥٧ ص٢جعتدال ميزان اإل )٦(
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 .)١( ليس بثقة:وقال النسائي
 .)٢(، رافيض خبيثليس بيشء: وقال ابن معني

 :نقول
تضعيفهم معارض بام يف تقريب ابن « :»رمحه اهللا«ظفر قال الشيخ امل

 . بأنه صدوق:حجر
 . قال حممد بن عيسى، ثقة: ويف هتذيب التهذيب

 .وذكره ابن حبان يف الثقات
هو يف األصل صدوق، إال أنه يروي عن أقوام : وقال البخاري

 ..ًضعاف، مع أنه أيضا من رجال سنن الرتمذي
ة يف قدح أحد املتخالفني يف الدين يف ومدح هؤالء مقدم، لعدم العرب
                                     

:  وراجع.٤٥٧ ص٢جعتدال ميزان اإلو ١٩٩صالضعفاء واملرتوكني كتاب  )١(
تاريخ  و٢٤٤ ص١٥جهتذيب الكامل  و٢٠٥صخالصة تذهيب هتذيب الكامل 

 .٢٦٥ ص٥جهتذيب التهذيب  و٢١٩ ص١٢جلذهبي لاإلسالم 
 ١ججممع الزوائد :  وراجع٤٥٧ ص٢جعتدال ميزان اإل و١٩٧ ص٤جالكامل  )٢(

هتذيب  و٢٠٥ص هتذيب الكامل خالصة تذهيب و١٦١ ص٢ وج١٢٠ص
لرازي لاجلرح والتعديل  و٢٧٩ ص٢جضعفاء العقييل  و٢٤٣ ص١٥جالكامل 

 ٥٧٠ ص١جالكاشف يف معرفة من له رواية يف كتب الستة  و١٠٤ ص٥ج
 ١٣ وج٢١٨ ص١٢جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٢٦٥ ص٥جهتذيب التهذيب و

 .٢٥٧ص
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وهم قذفوه بذلك، ألهنم رموه بالتشيع، وال . اآلخر، ويقبل مدحه فيه
 .نعرفه من رجاهلم

، )١( أن عامة ما يرويه يف فضائل أهل البيت:ولكن قد ذكر ابن عدي
 .)٢(»ولعل هذا هو رس هتمتهم له

  :بنو عبد املطلب أقل من أربعني
ًن بني عبد املطلب مل يكونوا آنئذ أربعني رجال، كام أ: وادعى ابن تيمية

 .)٣(نصت عليه الرواية، وهذا دليل آخر عىل سقوطها عن اإلعتبار
 :ونقول
ًإذا كان لعبد املطلب عرشة أوالد، فإن ألوالده أوالدا، فلامذا ال  ً:أوال

ًيكون أوالدهم ثالثني رجال أيضا، فقد كان أليب طالب وحده أربعة، ولعل  ً
ال سيام وأن اصغر أوالد عبد املطلب هو أبو النبي .. ريه منهم أكثر من أربعةلغ
ً، الذي لو كان حيا آنئذ لكان عمره اكثر من ستني عاما، »صىل اهللا عليه وآله« ً

 ..ً نفسه كان عمره آنئذ ثالثا وأربعني سنة»صىل اهللا عليه وآله«ألن النبي 
                                     

تاريخ  و٢٤٤ ص١٥جل هتذيب الكام و٤٥٧ ص٢جعتدال ميزان اإل:  راجع)١(
 .٢٦٥ ص٥جهتذيب التهذيب  و٢١٩ ص١٢جلذهبي لاإلسالم 

 .٢٣٤ ص٢دالئل الصدق ج) ٢(
تاريخ  و٢٤٤ ص١٥جهتذيب الكامل  و٤٥٧ ص٢جعتدال ميزان اإل: وراجع

 .٢٦٥ ص٥جهتذيب التهذيب  و٢١٩ ص١٢جلذهبي لاإلسالم 
 .٨٤ ـ ٨١ ص٤منهاج السنة ج) ٣(
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دة من الرواة، أو أن يف الرواية زيا» عبد«أن كلمة :  إن الظاهر هوً:ثانيا
دعا بني » صىل اهللا عليه وآله«بأنه : ًحذفا، فقد رصحت بعض النصوص

ً، كام أنه ثمة عددا آخر من الروايات )١(ًعبد املطلب، ونفرا من بني املطلب
 .)٢(بأنه دعا بني هاشم: يقول

  :يأكل اجلذعة ويشرب الفرق
ل الرواية عن أولئك بن تيمية قواومن األمور التي توقف عندها 

                                     
 .٦١ ص٢ج)  صادرط دار(الكامل يف التاريخ ) ١(
 وكذا يف البداية ، عن ابن أيب حاتم٤٥٩ ص١السرية النبوية البن كثري ج: راجع) ٢(

جممع الزوائد  و٥٣ ص٣ج) ط دار إحياء الرتاث العريب(و  ٤٠ ص٣والنهاية ج
 ٦جحتفة األحوذي و ٣٨٥ ص٨جفتح الباري  و٣٠٢ ص٨وج ٨٥ ص٧ج
جم الكبري املع و٣٨٧ ص٤وج ٢٨٤ ص٣جرشح معاين اآلثار و ٤٩٣ص

 .٢٢٥ ص٨جلطرباين ل
تفسري و ١٥٠ ص١٩ججامع البيان و ٧٧ ص٣جلصنعاين لتفسري القرآن : وراجع

تاريخ مدينة دمشق و ٩٦ ص٥جالدر املنثور  و٢٨٢٦ ص٩جابن أيب حاتم 
عليه «مناقب اإلمام أمري املؤمنني  و٥٢صروضة الواعظني و ٤٧ ص٤٢ج

حلية  و٣٠٥ ص١ج مناقب آل أيب طالب و٣٧٧ ص١جلكويف ل» السالم
 ٣٨ وج١٤٤ ص٣٥ وج١٨١ ص١٨جبحار األنوار  و٧٠ ص١جاألبرار 

تفسري امليزان  و٦٦ ص٤جنور الثقلني  و١٢٤ ص٢جتفسري القمي  و٢٢١ص
 .٣٣٤ ص١٥ج
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 .  من اللبن)١(ُ ويرشب الفرق،إن الرجل منهم ليأكل اجلذعة: املجتمعني
ً إنه كذب، إذ ليس يف بني هاشم من يعرف بأنه يأكل جذعا، :وقال

 .)٢(ًويرشب فرقا
 :ونقول

 :قال بعض العلامء يف جوابه
 إن عدم معروفيتهم باألكل ال تدل عىل كوهنم كذلك، فلعلهم ً:أوال

 .لك يف الواقعكذ
ظهار معجزة النبي إنه يلزم منه مبالغة الراوي يف إ لو سلم، ف:ًثانيا

 .)٣(َّطعامهم رجل الشاة، وعس اللبن الواحدإ يف »صىل اهللا عليه وآله«
 إن القضايا التارخيية إنام تثبت بمثل هذا النقل، فليكن وصف :ًثالثا

فإن هناك .  كانوا كذلكهلم بذلك من الدالئل عىل أهنم» عليه السالم«عيل 
الكثري من األمور املبثوثة يف النصوص، مل يتنبه املؤلفون واملصنفون لداللتها 

هبامه إالتارخيية إال يف وقت متأخر، وقد يكون الكثري منها ال يزال عىل 
 ..وغموضه إىل يومنا هذا

                                     
 .إناء يكتال به: ُالفرق) ١(
 .٨٤ ـ ٨١ ص٤منهاج السنة ج) ٢(
 .٢٣٥ ص٢دالئل الصدق ج) ٣(
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  : ال جتعله وليا×إجابة علي 
عاونة، ال يوجب أن يكون ن جمرد اإلجابة للمأ :ًوذكر ابن تيمية أيضا

ن مجيع املؤمنني ، فإ»صىل اهللا عليه وآله«ًاملجيب وصيا وال خليفة بعده 
 .اجابوا إىل اإلسالم، وأعانوا، وبذلوا أنفسهم وأمواهلم يف سبيله

جابه األربعون، أو مجاعة منهم، فهل يمكن أن يكون الكل كام أنه لو أ
 .)١(!؟خليفة له

 :ونجيب
ـ » صىل اهللا عليه وآله«إن قوله ـ أي قول النبي «: املظفر قال الشيخ ً:أوال

، ليشمل »صىل اهللا عليه وآله«ِّهذا ليس علة تامة للخالفة، ومل يدع ذلك النبي 
بل أمره اهللا بإنذار عشريته، ألهنم أوىل بالدفع . حتى من مل يكن من عشريته

ألمر أن هذه املنزلة عنه ونرصه، فلم جيعل هذه املنزلة إال هلم، وليعلم من أول ا
صىل اهللا عليه «أنه ال جييب النبي : ، ألن اهللا ورسوله يعلامن»عليه السالم«لعيل 
 .»عليه السالم« وال يؤازره غري عيل »وآله

ومع فرض . قامة احلجة عليهمإمامته بفكان ذلك من باب تثبيت إ
 .)٢(»تعدد املجيبني يعني الرسول األحق هبا منهم

إن اهللا مل  «: قال»صىل اهللا عليه وآله«ما ورد من أنه  ويوضح هذا األمر،
ًيبعث رسوال إال جعل له أخا، ووزيرا، ووصيا، ووارثا من أهله ً ً ً وقد . ً

                                     
 .٨٣ ـ ٨١ ص٤منهاج السنة ج) ١(
 .٢٣٦ ص٢ئل الصدق جدال) ٢(
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 .»ًجعل يل وزيرا كام جعل لألنبياء من قبيل
ولكن أمرين أن أدعوكم، . د ـ واهللا ـ أنبأين به، وسامه يلوق «:إىل أن قال

 .)١(»..ئال تكون لكم احلجة فيام بعدعرض عليكم، لوأنصح لكم، وأ
 كان يعرف أهنم »صىل اهللا عليه وآله«عىل أنه : فقد دل هذا النص

 .»عليه السالم«، باستثناء عيل سوف ال جييبونه
أن .. يكم يؤازرين الخأ: »صىل اهللا عليه وآله« إن ظاهر قوله :ًثانيا

ًم أوال يكون اخلطاب كان لواحد منهم عىل سبيل البدل، فالذي جييب منه
 ..كثر بعيد احلصولأجابة اثنني أو إوتقارن . هو الويص والويل

فإنه سوف يكل أمر التعيني إىل ما بعد .. أكثر من واحدولو أجابه 
 وأوفق بمقاصد الرشيعة، ،ظهور املؤازرة، فمن كانت مؤازرته أتم وأعظم

 .. فإنه سيختاره دون غريهوظهر أنه األقوى واألليق باملقام،
إن سائر املسلمني :  ليس املطلوب هو املؤازرة له يف اجلملة ليقال:ًلثاثا

بل املراد املؤازرة التامة يف كل موطن وموقف، مثل . قد آزروه يف اجلملة
 ليلة اهلجرة، وقلع باب خيرب، وقتل »صىل اهللا عليه وآله«النوم عىل فراشه 

عليه « املؤمنني ومل حيصل ذلك إال من أمري.. يد العرب، وما إىل ذلكدصنا
 .»السالم

                                     
 .١٠٦ وسعد السعود ص٢١٦  و٢١٥ ص١٨ جاألنواربحار  )١(
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  !:أين محزة وجعفر؟
أن محزة وجعفر، وعبيدة بن احلارث قد اجابوا : ًوذكر ابن تيمية أيضا

بل لقد أسلم محزة قبل أن يصري . »عليه السالم« ما أجاب إليه عيل إىل
فحصلت املؤازرة منهم، فلامذا مل يستحقوا مقام . )١ً(املؤمنون أربعني رجال

 ..اخلالفة بعدها
 :ونجيب

 :، نقول»رضوان اهللا تعاىل عليه« بالنسبة حلمزة :ألف
.. نذار العشرية األقربنيإ ال دليل أن محزة قد أسلم قبل حديث ً:أوال

صىل « أنه أعلنه بعد اشتداد األمر بني النبي :سالمهإن رصيح حديث إبل 
صىل اهللا عليه « وبني قريش، ألجل سب أيب جهل للنبي »اهللا عليه وآله

َّن ادعوا أنه أسلم يف السنة إو. نذار العشريةإ، وذلك إنام كان بعد »آلهو
 . )٢(الثانية من البعثة

 هو السنة الثانية بعد ما يسمونه اإلعالن بالدعوة، أي :فلعل املقصود
 . من دار األرقم»صىل اهللا عليه وآله«بعد خروجه 

                                     
 .٨٣  و٨٢ ص٤منهاج السنة ج) ١(
 ٢ج) ط دار الكتاب العريب( و ٣٥٤ ص١سد الغابة ج وأ١٠٥ ص٢جاإلصابة  )٢(

رشح مسند و ١٧٤صذخائر العقبى و ١٠٤ ص١٣جالوايف بالوفيات  و٤٢ص
 ٢٤تنقيح املقال جو ٩٠ ص١١ج سبل اهلدى والرشادو ١٨٤صأيب حنيفة 

 .٦٤صالدرجات الرفيعة  و٤١صاإلكامل يف أسامء الرجال و ٢٣٣ص
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 يرض، إذ هو ًنذار العشرية مسلام، الإ إن وجود محزة يف حديث :ًثانيا
عترب نفسه غري قد اً من القريب جدا أن يكون إذ، »عليه السالم«كأيب طالب 

ً يرى أن بقاءه حيا إىل ما فإنه، »صىل اهللا عليه وآله«مقصود بخطاب النبي 
نه كام يظهر لنا كان أكرب ألً أبعد احتامال، »صىل اهللا عليه وآله«بعد وفاة النبي 

أنه كان أكرب من : بدليل بحوايل عرشين سنة، »هصىل اهللا عليه وآل«من النبي 
، الذي كان أصغر أوالد عبد »صىل اهللا عليه وآله«عبد اهللا والد رسول اهللا 

 .املطلب
بل قد يكون محزة ال يرى يف نفسه القدرة عىل املؤازرة التامة، من 
جهات باطنية ترتبط بإدراكه حجم التحديات، وعظمة املسؤوليات وبغري 

فيها » عليه السالم«يراه من تقدم عيل ور قد يرجع بعضها إىل ما ذلك من أم
 ..عليه

 :بالنسبة أليب طالب نقول: ب
ً إنه كان شيخا هرما، ال يكاد حيتمل البقاء إىل ما بعد وفاة رسول ً:أوال ً

 .»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
سالم أيب طالب غري ظاهر إىل هذا إ أن يبقى : إن املطلوب هو:ًثانيا

 ..داحل
» صىل اهللا عليه وآله« إن احتامل أن يتمكن من مؤازرة النبي :ًثالثا

بمستوى مؤازرة غريه ويف مجيع املجاالت، حتى يف جماالت اجلهاد 
ًكان يرى نفسه عاجزا عن هو والتضحية ويف سائر الشؤون غري ظاهر، بل 

عليه «تقدم ولده عيل يذلك بسبب ضعف قواه وتقدمه يف السن، ولعله 
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 ..يف مزايا أخرى» المالس
 :بالنسبة لعبيدة بن احلارث بن املطلب، نقول: ج

 .)١( بعرش سنني»صىل اهللا عليه وآله« هو أسن من النبي ً:فأوال
 حديث إنذار العشرية أو أسلم قبل ال ندري إن كان عبيدة قد :ًثانيا

 »صىل اهللا عليه وآله«سلم قبل دخول النبي أإنه : تأخر عنه، ألهنم يقولون
فيكون أصل . وإنام كان ذلك يف آخر السنة الثالثة من البعثة. )٢(دار األرقم

 ..معلومًحضوره ـ مسلام ـ يف قضية إنذار العشرية غري 

                                     
ط (قاموس الرجال و ٢٥٦ ص١جسري أعالم النبالء و ٣٥٦ ص٣جأسد الغابة  )١(

 ٢ج) هبامش اإلصابة(واإلستيعاب  ٢٣٣ ص٦ج ) هـ١٣٨٤طهران سنة 
 ٢ج) ريةط حج(وتنقيح املقال  ١٠٢٠ ص٣ج) ط دار اجليل(و  ٤٤٤ص
مستدركات علم رجال  و١٢٤ و ٨٧ ص١٧جعمدة القاري  و٢٤٢ص

السرية احللبية  و٥٠ ص٣جبن سعد الالطبقات الكربى  و١٩٩ ص٥جاحلديث 
 .١٦٩ ص٦جإمتاع األسامع  و٤٠١ ص٢ج

هبامش ( واإلستيعاب ٢٣٣ ص٦ج)  هـ١٣٨٤ط طهران سنة (قاموس الرجال ) ٢(
بن الالطبقات الكربى  و١٠٢٠ ص٣ج) ط دار اجليل( و ٤٤٤ ص٢ج) اإلصابة

 ٣ جأسد الغابة و٤٤٤ ص٢٥جتاريخ مدينة دمشق  و٣٩٣ و ٥١ ص٣جسعد 
 ٢٤٢ ص٢ج) ط حجرية( وتنقيح املقال ٥٥ ص١٤جهتذيب الكامل  و٣٥٦ص

 ٤٧٥ ص٣جاإلصابة  و٧ ص١جسري أعالم النبالء  و٨٧ ص١٧جعمدة القاري و
 .١٦٩ ص٦جإمتاع األسامع  و١٩٨ ص٤جلزركيل لاألعالم و
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 : نقول.. بالنسبة جلعفر بن أيب طالب: د
، وذلك »عليه السالم«ًإن األمر أيضا كذلك، فقد أسلم بعد أخيه عيل 

 إضافة إىل خدجية وعيل ،مه يف الصالةبن عاحني أمره أبوه بأن يصل جناح 
، فلعله تأخر إىل ما بعد حصول ذلكمل يعلم تاريخ و .)١(»عليهام السالم«

                                     
 واألوائل ٣٦٩  و٣٦٧ ص٢ج ) هـ١٣٨٤ط طهران سنة (قاموس الرجال ) ١(

 ١٧  و١٠ وأسنى املطالب ص٢٨٧ ص١سد الغابة جأ و٧٥للعسكري ص
واإلصابة  ٤٣٦ و ٤٣٤ ص١ج) ط دار املعرفة(و  ٢٦٩ ص١والسرية احللبية ج

 ـمكتبة املصطفوي ط ( و ١٨١ ص١وكنز الفوائد للكراجكي ج١١٦ ص٤ج
 وروضة الواعظني ٥٤٩ ص٣جللقايض النعامن ألخبار رشح ا و١٢٤ص) قم
 ١٤٠ و ١٣٩ و ٨٦ص)  قمـمنشورات الرشيف الريض ( و ١٤٠ ص١ج
   ٨ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٥٩٧صلصدوق لاألمايل و

 ٤٥٥ ص٦جمستدرك الوسائل  و٣٧٣ ص٥ج) اإلسالميةط دار  ( و٢٨٨ص
كتاب  و٣٠١ ص١ج طالب مناقب آل أيب و٢٨٣ و ١٧١صالفصول املختارة و

 ١٠جبحار األنوار  و٦٩ ص١جحلية األبرار  و٤٩٣صلشريازي لاألربعني 
 ١٢٠ و ٨٠ و ٦٠ ص٣٥ وج٢٧٢ ص٢٢ وج١٧٩ و ٥٣ ص١٨ وج٣٨٠ص
 ٤٦٣ و ٤٠٦ ص٦ججامع أحاديث الشيعة  و٣ ص٨٥ وج١٧٤ و ١٢١و 
مستدرك سفينة البحار  و٣٩٧ و ٣٩٦ و ٣٩٤ و ٣٥٧ و ٣٥٦ ص٧جالغدير و
 ١جتفسري القمي  و٢٧٢ ص١٣ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٣٢٥ ص٦ج
= البحر  و٣٣٣ ص٢جد التنزيل ـشواه و٣٢ ص٣جني ـور الثقلـن و٣٧٨ص
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ًسالم أيب ذر، الذي كان رابعا أو خامسا يف إحديث إنذار العشرية وقبيل  ً
صىل اهللا عليه «سلم بعد اشتداد األمر بني النبي أ إنام أبوذرو.. اإلسالم

 ..ني حسبام تقدم وبني املرشك»وآله
 سالم الناس قد تواصل بعد عيل وخدجيةإ أن :وال يشء يثبت لنا

، فلعله توقف لسنوات، ثالث أو أكثر، ثم أسلم جعفر »عليهام السالم«
 ..بأمر أبيه، ثم أسلم أبو ذر
 مكث ما شاء »صىل اهللا عليه وآله« من أن النبي :ويؤيد ذلك ما تقدم

 .قبل أن يعثر عليهام أبو طالب» عليه السالم«اهللا يصيل مع عيل 
كان من »  السالمامعليه«سالم عيل وخدجيه إ أن تقدم :ًويؤيده أيضا

 وقت تأكد فيه امفلوال أنه قد مر عليه.. البدهييات لدى الكبري والصغري
 إىل هذه امسالمهإللناس انحصار اإلسالم هبام، مل يصل األمر يف تقدم 

 ..البداهة والوضوح
م جعفر هذه املدة هو الذي أفسح املجال للدعاوى سالإولعل تأخر 

                                     
الدرجات الرفيعة  و١٨٣ ص٣٠جتفسري اآللويس  و٤٨٩ ص٨جاملحيط = 
قصص  و١٠٣ ص١جإعالم الورى  و٣١٥صلجاحظ لالعثامنية  و٦٩ص

 ٨٧ ص١جكشف الغمة  و١٣٤ص الدر النظيم و٣١٦صلراوندي لاألنبياء 
 و ٢٤٨صاحلجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب  و٣٧٦صهنج اإليامن و

رشح  و٩٣ و ٩٢ و ٩٠ و ٨٨ و ٣٧ و ٣٦لألميني صإيامن أيب طالب  و٢٥٠
 .٥٥٥ ص٧ج )امللحقات(إحقاق احلق 
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ٍإنه أسلم بعد مخسة وعرشين، أو واحد وثالثني : الباطلة التي تقول
 .)١(ًرجال

  :خليفيت يف أهلي
، »صىل اهللا عليه وآله« أنه :قد ذكرت بعض روايات إنذار العشرية

 ..أخي ووصيي، وخليفتي يف أهيل: قال
 . وخليفتي فيكم:ويف بعضها قال
 . وخليفتي من بعدي:ويف بعضها قال

وجيب أال نستوحش من اختالف التعابري املنقولة، فإهنا تشري إىل أن 
ثمة من يرغب يف التخفيف من وقع احلدث، وتاليف قسط كبري من 

 .اإلحراج بسببه
 ليس له  الترصف فيهااذه ولكن التأمل يف هذه النصوص يعطي أن

، قد »صىل اهللا عليه وآله«ألنه ..  منهاّتأثري يف حتقيق الغرض الذي توخوه
مما يعني أن املقصود باخلالفة معنى .. ذكر وصفني مها الوصاية واخلالفة

                                     
قاموس : وراجع ٥٩٢ ص١ج) ط دار الكتب العلمية(و  ٢٣٧ ص١اإلصابة ج) ١(

 ١ جسد الغابةوأ ٣٦٩  و٣٦٧ ص٢ج ) هـ١٣٨٤ران سنة ط طه(الرجال 
 ٢جمستدرك سفينة البحار :  وراجع.١١٩ ص٤جأعيان الشيعة  و٢٨٧ص
 ١جسري أعالم النبالء  و١٣١ ص٢جمستدركات علم رجال احلديث  و٦٥ص
 .٢١٦ص
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وأن موارد إعامل اخلالفة وتأثريها العميل خيتلف .. آخر غري معنى الوصاية
 ..عن مورد الوصاية

فإن كان املقصود باخلالفة يف األهل هو التكليف برعايتهم وحفظهم، 
 : إلهتامم بشأهنم فنقولوا

إذا رجعنا إىل الواقع املوضوعي، نجد أنه حني إنذار العشرية مل يكن 
 ..ًأما حني موته، فقد خلف بنتا وزوجات.. للنبي أوالد

قد حتدث عن يوم وفاته، لتوقعه والدة » صىل اهللا عليه وآله«فان كان 
وقد » السالمعليها «األوالد له، أو لعلمه بواسطة الوحي بوالدة فاطمة 

 :فإننا نقول.. قصدها بالفعل هي وزوجاته
أما .. قد كان لفاطمة حني وفاة أبيها زوج يقوم بشؤوهنا، وهيتم بأمرها

 ..الزوجات فال حيتجن إىل ويص وال إىل ويل ييل أمرهن
صىل اهللا «ومل تكن مثل هذه الوالية عىل الزوجة والبنت حمط نظر النبي 

ومل يكن حفظ البنت وحفظ .. ة من وفاته، قبل عرشين سن»عليه وآله
 ..الزوجات حيتاج إىل مجع العشرية كلها للنظر يف ذلك

كام أنه مل جير تقليد بني الناس بتنصيب ويل أو جعل ويص عىل البنت 
الكبرية الرشيدة املتزوجة، وكذلك احلال بالنسبة للزوجات الكبريات 

 ..الراشدات، اللوايت هلن أهل، وعشائر
 ال ربط بني املعاونة عىل الدين واملؤازرة عليه، وبني :أخرىومن جهة 

 ًاملكافأة بجعل ذلك الشخص املعني مسؤوال عن رعاية البنت والزوجة
 ..فإن هذا ال يعد مكافأة لذاك.. لذلك النبي



  ٢٧                                                              ..وأنذر عشريتك األقربني  :  الفصل الثاين 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فال حاجة إىل ،عىل أن منصب الويص يكفي يف حفظ ورعاية األهل
 ..منصب الوالية

ملقصود بالوالية يف األهل معنى األمارة فذلك كله يدلنا عىل أن ا
والسلطة عليهم، كام أن املقصود باألهل ليس البنت والزوجة وحسب، إذ 

والسلطنة ال تصل إىل حد عقد اجتامع للعشرية  مارةأن حاجتهن لإل
التي ثم مقايضة املعاونة عىل الدين .. األقربني قبل عرشين سنة من الوفاة

 والتعرض ألعظم الباليا والرزايا ـ مقايضتها ،حتتاج إىل بذل أنفس وأموال
 فإهنا مقايضة مضحكة، ومن موجبات !!بالسلطنة عىل البنت والزوجةـ 

 ..اإلستخفاف بمن يطلبها
كام أن ذلك ال يمكن أن يربر نزول آية إنذار العشرية األقربني، فإن 

ة، ثم يكون نذار العشريإإذ ال معنى ألن يأمره اهللا ب. هذا ال ربط له باألنذار
 ..املطلوب احلقيقي هو جعل الراعي لشؤون البنت والزوجة

.. بد أن يكون املقصود باألهل هو العشرية كلها  أنه ال:والنتيجة هي
 .»خليفتي فيكم«: ويؤكد ذلك رواية
 أن اإلمجاع قائم عىل أنه ال جيوز أن يوجد خليفتان خاص :ونحن نعلم

فيدلنا ذلك عىل أنه .. فته املطلقةوعام، بل إن خالفته اخلاصة تقتيض خال
 .. قد أراد جعل اخلليفة للناس كلهم من بعده»صىل اهللا عليه وآله«

ًخطابا عاما، أي فيكم أهيا املسلمون، أو أهيا » فيكم «:ويكون قوله ً
أي خليفتي العام » خليفتي من بعدي«وهذا هو معنى عبارة .. الناس

 ..عليكم من بعدي أهيا الناس
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نشري إىل عدم صحة القول بأن املقصود باخلليفة هو القائم ويبقى أن 
ًمل يكن مسؤوال عن الشؤون » عليه السالم«ًبشؤوهنم الدنيوية، فإن عليا 

 ..وية ألي من اهلاشمينييالدن
ألن .. »عليهام السالم«كام أنه ال يصح القول بأن املقصود هو احلسنان 

ن احلسنني هلام أب إ: وقد قلنا. احلسنني مل يكونا قد ولدا بعد، وكذلك أمهام
 ..يقوم بشؤوهنام، وييل أمرمها

  :العشرية أوالً
، وهو ةإن دعوة العشرية األقربني هو األسلوب األمثل لنرش الدعو

املسار الطبيعي هلا يف حميطها، ما دام أن دعوة األقربني هي املتوافقة مع سنة 
 .ثقة يف أكثر من اجتاهالوفاء، التي حتقق الثبات والقوة، والطمأنينة وال

وهي عىل األقل متنحه الفرصة الكتشاف مواضع القوة والضعف يف 
 .املداميك الداخلية التأسيسية، ورصد مواضع القوة والصالبة فيها

ثم هي تعطيه املزيد من الوضوح يف نشأة نسيج العالقات الطبيعية، 
امه عىل أساس واإلرتباطات املختلفة، فيقدر حركته ومواقفه، واقدامه واحج

 ..ذلك
أنه : بالقول والفعل للناس كل الناس ذلك يظهر أن :يضاف إىل ذلك

ربني، وأنه ال  يريد هذا اخلري ألهله، ولعشريته األق»صىل اهللا عليه وآله«
و كان ـ ل من ذلك حتى ألقرب الناس إليه، بل هو يتنازل عن أدنى يشء

لذي يتخذه من أي سيتخذ منهم نفس املوقف اـ األمر عىل خالف ذلك 
صىل اهللا «لناس كلهم أن يقتنعوا بأنه وهذا حيتم عىل ا ،فريق آخر من الناس
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ويريد ألحب الناس . منسجم مع نفسه، وملتزم مع ما جاء به» عليه وآله
إليه أن يكونوا يف طليعة املؤمنني باهللا، وعىل رأس الدعاة إليه واملضحني 

 .. سبيل هذا الدين تعاىل، ويف اهللابكل غال ونفيس يف سبيل
ً، عليا »صىل اهللا عليه وآله«وهذا ما تنبه له نصارى نجران، حني أخرج 

 .ملباهلتهم» عليهم السالم«والزهراء واإلمامني احلسن واحلسني 
، كان يعيش يف جمتمع »صىل اهللا عليه وآله« فإن النبي ومن جهة أخرى،

 يقدم عىل مواقف فحني يريد أن.. يقيم عالقاته عىل أساس عشائري قبيل
ة ل وحني ال يكون هو نفسه يرىض باالعتامد عىل القبي..أساسية ومصريية

أن يتخذ من :  فإن من الالزم؛كعنرص فعال يف محاية مواقفه، وحتقيق أهدافه
 هلم ئ وأن هيي؛، ويضعهم يف الصورة الواضحةً رصحياًذوي قرباه موقفا

 عن أي ً، بعيدادقوصالفرصة ليحددوا مسؤولياهتم، بحرية، ورصاحة، 
 ألنه ؛ ولو كان هذا الضغط من قبيل العرف القبيل فيام بينهم،ضغط وابتزاز

 . ًعرف مرفوض إسالميا
وهنا تربز واقعية اإلسالم يف تعامله مع األمور، ويف معاجلته للقضايا، 

ـ فإنه  ال يرىض أن يستغل جهل الناس وبساطتهم، وحتى أعرافهم ـ اخلاطئة 
 . ألنفسهم يف حتقيق أهدافهالتي ارتضوها 

 من اهلدف، فال بد أن تنسجم ًا اإلسالم يعترب الوسيلة جزءوذلك، ألن
 كام ال بد أن تنال من الطهر والقداسة باملقدار الذي يناله ،ءم معهوتتال

 . اهلدف نفسه
 إنه خري ؛لتزام بتعاليمهوفقنا اهللا للسري عىل هدى اإلسالم، واال
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 .مول، وأكرم مسؤولأم

جتامع  من ذلك اإل»صىل اهللا عليه وآله« فقد خرج ىل كل حال،وع
 فإنه ؛ بالنرص والعون»عليه السالم « أكيد من شيخ األبطح، أيب طالبٍبوعد

 :ملا رأى موقف أيب هلب الالإنساين، والالمعقول، قال له
 !!يا عورة، واهللا لننرصنه، ثم لنعيننه«

لمنا، حتى نخرج معك عأإىل ربك ف يا ابن أخي، إذا أردت أن تدعو
 .)١(»بالسالح

 :يف يوم اإلنذار ×علي 

 يقع عىل »صىل اهللا عليه وآله«ختيار النبي ا أن :ونجد يف يوم اإلنذار
، ليكون املضيف جلامعة يناهز عددها األربعني »عليه السالم«أمري املؤمنني 

ًرجال، فيأمره بأن يصنع طعاما، ويدعوهم إليه ً. 
امع قد حصل يف البيت املخصص لسكنى عيل هذا اإلجت أن :والظاهر

ظهر أنه اختص هبذا يونفسه، وهو الذي استضاف به أبا ذر، » عليه السالم«
حيرج خدجية يف داخل بيت ال البيت، ليكون مقره اخلاص به الذي 

 »صىل اهللا عليه وآله«ويف كنف رسول اهللا .. ن كان بالقرب منهإو.. الزوجية
 ..باستمرار

صلوات «عند رسول اهللا إذ لو كان فإن هذا اإلجتامع  ،وعىل كل حال
 أن يطلب من »صىل اهللا عليه وآله«قد كان بإمكانه ف يف بيته »اهللا عليه وآله

                                     
  .٢٨  و٢٧ ص٢ج) صادردار ط (تاريخ اليعقويب ) ١(
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هذا، مع وجود آخرين، أكثر وجاهة  هلم، الطعامهي خدجية أن تصنع 
 .»عليه السالم«ومعروفية من عيل 

 وجعفر، الذي كان طالب،كان يمكنه أن يدعوهم إىل بيت أيب  كام أنه
، وغريمها باإلضافة إىل محزة، وعبيدة بن احلارث.. بعرش سننيًيكرب عليا 

 .ممن يمكن أن يستفيد من نفوذه وشخصيته يف التأثري عىل احلارضين
بالذات ليتفادى » عليه السالم«ًاختار عليا » صىل اهللا عليه وآله«ولكنه 

 يرتكز عىل ًنه يريد منهم قراراألأي إحراج يبعد القضية عن جماهلا الطبيعي، 
 .القناعة الفكرية والوجدانية بالدرجة األوىل

ٍ وإن كان حينئذ صغري السن، إال أنه كان يف »عليه السالم «عيلو
ًالواقع كبريا يف عقله، ويف فضائله وملكاته، كبريا يف روحه ونفسه،  يف وً

ل، دون كل  وال أدل عىل ذلك من كونه هو املجيب للرسو،آماله وأهدافه
 . عىل هذا األمرًمظهرا استعداده ملؤازرته ومعاونته من حرض، 

، »عليه السالم«، بل منذ ولد ٍذ منذئ»صىل اهللا عليه وآله«وقد رآه النبي 
 وهي الدرجة ،ً أهال ألن يكون أخاه، ووصيه، وخليفته من بعده.كام تقدم

 أي  يف وهمالتي قرصت مهم الرجال عن أن تناهلا، بل وحتى عن أن يدخل
 . صل عليهاحي ما إليها، وٍيف يوم صل ولويأن : منهم

ًقد اختاره اهللا سبحانه وتعاىل وصيا ووليا، » عليه السالم«ًولكن عليا  ً
ًفكان مرعيا برعاية تعاىل، حمفوظا بحفظه كان منذ نعومة أظفاره السباق و. ً

هللا عليه صىل ا«وقد اختاره الرسول  ؛ دون كل أحد الفضائل والكامالتإىل
 كفيله ومربيه، وكان يربد »صىل اهللا عليه وآله«، وكان ليعيش يف كنفه» وآله



  ٢ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٣٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتبع الرسول اتباع الفصيل أثر أمه، هو له الطعام، ويشمه عرفه، وكان 
َذلك فضل اهللاِ يؤتيه من يشاء و..﴿. وكان كأنه ولده َ َ َ ُِ ِ ِْ ُ ْ َ َ ِ ذو الفضل العظيماهللاَُ ِ َ ْ ِْ ْ َ ُ﴾. 

  :وابسؤال حيتاج إىل ج
ًجحافا بحق إ عن أن حديث إنذار العشرية قد يعد :وقد يسأل أحدهم

 .الذين يطلب حضورهم. اآلخرين من غري العشرية، ومن غري األقربني
 :ونجيب
نبيه بأن وصيه من أهله، فأراد أن يعلمهم   إن اهللا تعاىل قد أخربً:أوال

 .ًهبذا األمر متهيدا إلعالم سائر الناس به
بوة واإلمامة منصبان إهليان، أي أن اهللا هو الذي خيتار هلام  إن الن:ًثانيا

وإذا كان األقربون هم الذين . وال يرجع األمر إىل البرش.. من هو أهل هلام
 صفوة الناس، وخري الناس، فإن عرض األمر عليهم، وايفرتض أن يكون

 ..وظهور تقصريهم عن هذا األمر يكفي إلظهار حقيقة سائر الناس
  :وجوابهسؤال آخر 

صىل اهللا « كيف يمكن أن يقول النبي :وقد يسأل سائل آخر؛ فيقول
األمر هللا يضعه :  لبني عامر بن صعصعة، ولعامر بن الطفيل»عليه وآله

حيث يشاء، واحلال أن األمر حمسوم يف هذه القضية من حني ما أنذر 
 !؟عشريته األقربني

م مع حديث  فإن هذه اإلجابة منسجمة كل اإلنسجا:وجوابه واضح
 .. ألن األمر هللا يضعه حيث يشاء يف كل زمان،إنذار العشرية
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  :!؟ يوم اإلنذار’ماذا قال النيب 
 يف تلك  قال هلم»صىل اهللا عليه وآله«أنه  :وقد جاء يف بعض النصوص

 :املناسبة
بام مل  ، إين أتيتكم وعزيا بني عبد املطلب، إين لكم نذير من اهللا جل«

 ..ب، فإن تطيعوين ترشدوا، وتفلحوا، وتنجحوايأت به أحد من العر
 فصنعتها لكم، كام صنع عيسى بن مريم ؛إن هذه مائدة أمرين اهللا هبا

ًن كفر بعد ذلك منكم، فإن اهللا يعذبه عذابا م ف؛ لقومه»عليه السالم«
ًشديدا، ال يعذبه أحدا من العاملني ً.. 

أن : عبد املطلبواتقوا اهللا، واسمعوا ما أقول لكم، واعلموا يا بني 
ًاهللا مل يبعث رسوال إال جعل له أخا، ووزيرا، ووصيا، ووارثا من أهله ً ً ً ً . 

ًوقد جعل يل وزيرا كام جعل لألنبياء من قبيل، وإن اهللا قد أرسلني إىل 
َوأنذر عشريتك األقربني﴿: الناس كافة، وأنزل عيل ِ َ ْْ َ َ َ َ ِ َِ  ورهطك ،)١(﴾ََ

 . ين به، وسامه يلأأنبـ واهللا ـ ، وقد )٢(املخلصني
 لئال يكون لكم احلجة ؛ولكن أدعوكم، وأنصح لكم، وأعرض عليكم

فيام بعد، وأنتم عشرييت وخالص رهطي، فأيكم يسبق إليها عىل أن يؤاخيني 
 !.؟»ازرينيؤيف اهللا، و

                                     
  . من سورة الشعراء٢١٤ اآلية )١(
 . وتفسري للمراد من اآلية<صىل اهللا عليه وآله>توضيح منه هذا ) ٢(
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، الذي ينسجم مع النص الذي »صىل اهللا عليه وآله«إىل آخر كالمه 
 .)١(ذكرناه يف أوائل هذا الفصل فراجعه

 مع ًوهذا النص هو األوفق واألنسب ملوقف كهذا، وهو ينسجم متاما ً
إذ البد ًأمر اآلية باإلنذار، فإن اإلنذار أوال هو اخلطوة الطبيعية ألية دعوة، 

ًمن اخلروج من املواقع اخلطرة أوال، ثم يأيت التبشري الذي يكون العمل هو 
 عىل اساسه، ومن املعيار فيه، حيث تعطى اجلوائز، وتنال الدرجات

 ..خالله
 ..»ورهطك منهم املخلصني« :وال بد من لفت النظر هنا إىل أن قوله

 .ليس من اآلية املباركة، بل هي زيادة نبوية توضيحية
  :من أهلي

ًن اهللا مل يبعث رسوال حتى جعل له إ :»صىل اهللا عليه وآله«تقدم قوله 
ْواجعل يل وزيرا من ﴿: »معليه السال«ً متاما كام قال موسى ،ًوزيرا من أهله َ َ ْ َِّ ً ِ ِّ

ِأهيل ْ َ﴾)٢(. 
 »صىل اهللا عليه وآله«نه إ : يكون هو األساس يف قوهلموهذا التعبري قد

 ..»إن هذا أخي ووصيي وخليفتي يف أهيل«: قال
خليفتي من أهيل، ثم صحفت أو :  أن الصحيح هو أنه قال:فالظاهر

                                     
  .١٠٦ عن سعد السعود البن طاووس ص٢١٦ و ٢١٥ ص١٨ جاألنواربحار  )١(
  . من سورة طه٣٤ اآلية )٢(
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 .تيضحلاجة يف النفس ق» يف«فصارت » من«غريت كلمة 
  :نذارالتبشري واإل

 إن من يريد إقناع : املرحوم الشيخ مرتىض املطهريالعالمةويقول 
 : إنسان ما بعمل ما، فله طريقان

، وبيان فوائد ذلك  إىل أمر بعينه التبشري، بمعنى تشويقه:أحدمها
 . مراأل

 . إنذاره ببيان ما يرتتب عىل تركه من مضار، وعواقب سيئة:الثاين

 . إلنذار سائق، والتبشري قائد ا:ولذلك قيل
، ًأن اإلنسان حيتاج إىل هذين العنرصين معا: يانوالقرآن واإلسالم ير

 . وليس ـ كغريه ـ يكفيه أحدمها
 . أنه ال بد أن ترجح كفة التبشري عىل كفة اإلنذار:بل ويرى اإلسالم

 . ولذلك قدم األول عىل الثاين يف أكثر اآليات القرآنية
 ملعاذ بن جبل، حني أرسله إىل »صىل اهللا عليه وآله«ل  فقد قاومن هنا،

بكلمته  » صىل اهللا عليه وآله« فهو ،»رّ وال تنفّ، وبرشّ وال تعرسّيرس«: اليمن
 إذ ، وإنام اهتم بجانب التبشري، مل يستبعد اإلنذار، بل هو جزء من خطتههذه

المهم يمكن بواسطته إدراك مزايا اإلسالم وخصائصه الرائعة، وليكون إس
 . من ثم عن قناعة حقيقية، وقبول تام

ر، فهو واضح املأخذ، فإن روح هذا ّوال تنف: »صىل اهللا عليه وآله«وأما قوله 
صىل اهللا «ًاإلنسان شفافة جدا، وتبادر إىل ردة الفعل برسعة، ومن هنا نجد النبي 
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،  بالضغط عليهاأمرمر بالعبادة ما دامت النفس مقبلة، وال يأ ي»عليه وآله
 . )١( وهلذا شواهد كثرية يف الرشيعة السهلة السمحاء،ال تطيق وحتميلها ما
 لعشريته عىل التبشري »صىل اهللا عليه وآله« اشتملت دعوته  وقد..هذا

 بأن من يؤازره سوف يكون خليفة بعده، وأنه قد جاءهم بخري الدنيا ؛ًأيضا
تشتاق إليه ذلك ينسجم مع ما وًواآلخرة، متاما كام بدأت باإلنذار، 

أن يكون لدهيم  ويأيت من قبل من ال يمكن ،نفوسهم، ويتالءم مع رغباهتم
 .اهتامموضع 

  :أخي ووصيي
يؤكد هلم عىل . . عىل أن يكون أخي إلخ:»صىل اهللا عليه وآله«قوله و

مدى التالحم واملحبة بينه وبني ذلك الذي يؤازره ويعاونه، إىل حد أنه 
قة بينهام عالقة رئيس ومرؤوس، وآمر ومأمور، ًيعتربه أخا له، فليست العال

، وإنام هي عالقة بني متكافئني يف اإلنسانية، كام أهنا عالقة ٍ بدانٍوال عال
فيض تعاون وتعاضد عىل العمل البناء واملثمر، وعالقة أخ مع أخيه، ت

 . املحبة، والثقة والصفاء، بكل ما هلذه الكلامت من معنىب
 السامي الذي كان قد املقامذلك من داللة عىل ما يف هذا باالضافة إىل 

ستحق وسام األخوة فيام بينه وبني ا حتى »عليه السالم«بلغه أمري املؤمنني 
 .سيد البرش، من مىض منهم، ومن غرب
                                     

 يف ) شهـ ١٣٥٩سنة ( ٢٥٤ريدة مجهوري إسالمي الفارسية رقمج: راجع) ١(
 .»رمحه اهللا«مقاالت للمطهري 
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  :مامإال بد من 
ويف اإلسالم نظم وسياسات، وجهاد وتضحيات، وفيه .. هذا

 ،لتحدي للطواغيت وفيه ا.مواجهات ألصحاب األهواء، ونظام عقوبات
 ..والتصدي للمجرمني وللفاسدين واملفسدين

 أن اإلسالم ال هيدف إىل جمرد حتقيق العدل واملساواة، بل :وهذا معناه
هو يريد أن يتجاوز ذلك إىل جتسيد املعاين اإلنسانية، واظهار كنوز القيم 

 بحمل ًواملثل العليا، واإلرتفاع هبذا اإلنسان إىل املستوى الذي يكون جديرا
األمانة اإلهلية، ونيل منازل الكرامة والزلفى عنده، من خالل جهده 
وجهاده، وبذله وتضحياته، وايثاره عىل النفس وبذل األموال، والتضحية 

 ..باألنفس من أجل املبادئ والقيم، ويف سبيل اهللا واملستضعفني
 :من أجل ذلك نقول

 اإلنسان الفرد  أن هييئ بدن مهمة اإلسالم عسرية وشاقة، حيث الإ
ملواجهة نفسه األمارة، ويسيطر عىل غرائزه وشهواته، ويتحكم باندفاعاته 
وطموحاته، ويوجهها يف سبل اخلري واهلدى، وذلك يف سياق بناء شخصيته 

 ..اإلنسانية املثىل والفضىل
وليصبح هذا اإلنسان الصالح األداة الفاعلة واملؤثرة يف جمال تغيري 

 ،سياسية، سواء أكانت األمثل واألفضلإىل  اختالفها البنى اإلجتامعية عىل
وغريها، ويقتلع منها كل جذور الرش، ويستأصل أوتربوية أاقتصادية، أو 

كل عوامل اإلنحراف، وآثاره، ويستعيض عنها بمعاين اخلري والصالح 
 ..والفالح
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وقد جهز اهللا اإلنسان بعوامل داخلية، وهيأ له أخرى خارجية من 
تفاد منها أن متكنه من حتقيق هذه الغايات، وينال تلك شأهنا لو اس

 .. املقامات
 أن احلاجة إىل مكابدة هذا اجلهد، ومعاناة هذا :ولكن من الواضح

اجلهاد تبقى قائمة ما دام هناك نفس أمارة، وما دام هناك شيطان يغوي، 
 .. وهوى يردي

 ّ سمى نبي اإلسالم هذا باجلهاد األكرب حني قال:وألجل ذلك
رجعتم من اجلهاد األصغر، وبقي : للمسلمني العائدين من حرب بدر

 ..عليكم اجلهاد األكرب
 أن جهاد اإلنسان مع نفسه وشهواته :فلام سئل عن معنى ذلك أخربهم

 .)١(هو اجلهاد األكرب
ًوإذا كان هذا الرصاع مستمرا ما دام هناك انسان عىل مدى األزمان، 

ًام أيضاوكان خطر الشذوذ واإلنحراف قائ فإن احلاجة إىل اهلداية .. ً
واهليمنة، واستمرار عملية التزكية والرتبية، والتذكري بآيات اهللا وأيامه، 
وتعليم احكام الرشيعة، وبيان حقائقها، واشاعة مفاهيمها، والعمل عىل 

                                     
مفردات  و٢٨ ص ٢تفسري السلمي ج  و٣٦٠ ص ٦٤نوار ج بحار األ:  راجع)١(

املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب و ٥٣٧لراغب األصفهانى ص لغريب القرآن 
 ٣٠٤ ص ٤تفسري الثعالبي ج  و٣٢٦ ص ٤بن عطية األندليس ج الالعزيز 

 . ٥٦٤ ص ١بن عريب ج الالفتوحات املكية  و
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الزام الناس هبا، والرقابة املستمرة، وأخذ الناس بذنوهبم وخمالفاهتم، إن 
 ..ًتبقى قائمة أيضااحلاجة إىل ذلك 

ومن هنا تربز احلاجة إىل الويص، واإلمام، واحلافظ لألمانة، والنارص 
 .»صىل اهللا عليه وآله«والويل، واخلليفة للرسول النبي 

ًفكان أن اختار اهللا تعاىل عليا وليا، وإماما، ووصيا، ونصبه رسول اهللا  ً ً ً
ً علام، ورائدا وهاديا، واما»صىل اهللا عليه وآله« ً ًما وخليفة وقائداً ً.. 

نذار إكان يف مناسبة » عليه السالم«ولعل أول تنصيب علني عام له 
 . عشريته األقربني»صىل اهللا عليه وآله«النبي 
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  : الثالثفصل لا
 

  حىت شعب أيب طالب..
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  : يقرأ ويكتب×علي 
ًكان من السبعة عرش رجال من قريش، » لسالمعليه ا«ً أن عليا :قد ذكروا

 . )١(الذين كانوا حني دخل اإلسالم يعرفون القراءة والكتابة بالعربية
 :ولكن الالفت هنا أمور

 أن البالذري قد وصف هؤالء العارفني بالقراءة والكتابة :أحدها
كان حني البعثة كام دلت عليه » عليه السالم«بأهنم رجال، مع أن عمر عيل 

لروايات املعتربة ال يزيد عىل عرش سنوات، كام سيأيت إن شاء اهللا تعاىل، إال ا
 ..إن كان قد عده يف مجلة الرجال عىل سبيل التغليب

 إنه عد فيهم من دلت الشواهد عىل انه مل يكن حيسن القراءة، :الثاين
ًفإن عمر بن اخلطاب مثال مل يكن ـ كام ورد يف حديث .. ًفضال عن الكتابة

 .)٢(مه ـ حيسن القراءةاسال

                                     
مكاتيب  و٥٨٠ ص٣ج)  القاهرةـمكتبة النهضة املرصية ط ( فتوح البلدان )١(

 .١٥٧ ص٤العقد الفريد ج:  وراجع١٠٢ ص١جالرسول 
الطبعة (» صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم :  راجع كتابنا)٢(

 .١٧٧ ص٣ج) الطبعة الرابعة( و ٣٠٧ ص٣ج) اخلامسة
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ً إن أحدا مل يذكر لنا شيئا عن الشخص الذي تعلم عيل :الثالث عليه «ً
ًولو كان ثمة من يعرف شيئا من ذلك . القراءة والكتابة عنده» السالم

بأن يعرتف هبذا اجلميل، : »عليه السالم«ًليطالب عليا  ،هلسارع إىل إظهار
 .لفينةيذكره بني الفينة واوأن ينوه به، وأن 

والذي نراه هو أن اهللا سبحانه قد حبا هؤالء األصفياء من األنبياء 
واألوصياء باملنح واأللطاف، والكرامات بحيث أغناهم عن اجللوس بني 

 .. سواء يف القراءة والكتابة أو يف غريهايدي املعلمني واملؤدبني
،  فام بالك بأخي رسول اهللا)غري معلمة(وإذا كانت السيدة زينب عاملة 

 !!وباب مدينة علمه، وخري اخللق بعده؟
  :×لعلي اخلمس يف مكة 

كان دون كل أحد  »عليه السالم«ً أن عليا :ذكرت نصوص املناشدة
 .اخلمس يف مكة » السالمامعليه«يأخذ هو وفاطمة 

 الشورى التي جعلها عمر وسيلة إليصال ألهل» عليه السالم«فقد قال 
هللا، أفيكم أحد كان يأخذ اخلمس مع النبي نشدتكم با« :عثامن إىل اخلالفة 

 ! قبل أن يؤمن أحد من قرابته غريي، وغري فاطمة؟»صىل اهللا عليه وآله«
 .)١(» اللهم ال:قالوا

                                     
 ٣ ج)موديبتحقيق املح( من تاريخ ابن عساكر <عليه السالم>ترمجة اإلمام عيل ) ١(

=   مصادر كثرية حلديث املناشدة،٨٩ و ٨٨ ويف هامش ص٩٥ وراجع ص٩٠ص
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 :ولعلك تقول
 ! مسلمني آنئذ؟اهنام كانإ ف! من اخلمس؟ملاذا مل يعط محزة أو جعفر

 سالم جعفر ومحزة قد تأخر عن مطلعإ من أن :بام تقدم: ونجيب
 وسيأيت بعض . ما بعد انذار العشرية األقربني ربام إىل،البعثة إىل مدة طويلة

» عليه السالم«احلديث عن ذلك حني الكالم عن مناشدات أمري املؤمنني 
قبل اسالم » عليه السالم«ألهل الشورى ، فلعل اخلمس كان يعطى لعيل 

 ..محزة، وجعفر
، وكذلك جة إىل اخلمس لعل محزة مل يكن بحا:وال يصح أن جياب بأنه

                                     
 ٣١٥ص) ط مركز النرش اإلسالمي(و  ٢٢٥مناقب اخلوارزمي ص: وراجع= 

هنج  و٤٣٥ و ٤٣٢ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق و. ٣٢٢ ص١وفرائد السمطني ج
 ٢ جينابيع املودة  و٧٢٥ ص٥جكنز العامل  و١٣٩ و ١٣١ ص١جالسعادة 

 ٥ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق و ١٧٧صبن عقدة الكتاب الوالية  و٣٤٤ص
 و ٣٣٣صاألمايل للطويس :  وراجع٣٢٤ ص٣١ وج٦٨٥ ص١٥ج و٣٠ص
املوضوعات  و٤١٣صبن طاووس الالطرائف  و٢٤٣صبشارة املصطفى و ٦٦٧

بن مردويه األصفهاين المناقب عيل بن أيب طالب  و٣٧٩ ص١جبن اجلوزي ال
غاية املرام  و٤١٢صبناء املقالة الفاطمية  و٣٣١صر النظيم الد و١٣١ و ١٢٨ص
الضعفاء : ًوراجع أيضا. ٣٦٢صلتنكابني لسفينة النجاة  و٦ ص٦ وج٧٨ ص٥ج

 والآليل »قبل أن يؤمن أحد من قرابته« : وليس فيه كلمة٢١١ ص١الكبري ج
 . ٣٦٢ ص١املصنوعة ج
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ًجعفر، عىل أنه قد ورد أن أبا طالب مل يكن بحاجة إىل املال آنئذ أيضا، وقد  ٍ
 .كان هو ينفق عىل بني هاشم يف الشعب

ويكون .. إىل جانب أموال خدجية، التي كان يستفاد منها يف هذا املجال
نيني محزة وجعفرغنيني بام كان يقدمه هلام ابو طالب، أو خدجية أو كانا غ

 ..باالستقالل
 يرصح بأنه قد »السالم عليه«ًنعم، ال يصح هذا اجلواب، فإن عليا 

أخذ هو وفاطمة اخلمس قبل أن يسلم أحد من قرابة الرسول حتى جعفر 
 .»رضوان اهللا عليه«

وهذا دليل عىل تأخر إسالم جعفر ومحزة إىل ما بعد والدة الزهراء 
املراد أنه هو : إال أن يقال. نني، أي بعد البعثة بخمس س»عليها السالم«

، ثم ملا ولدت فاطمة صارت »صىل اهللا عليه وآله«أخذ اخلمس من النبي 
 .هي األخرى تأخذ من اخلمس

صىل اهللا «أما بالنسبة ملصدر هذا اخلمس أن فيمكن أن يكون هو النبي 
  . نفسه، أو من الركاز، أو غريها»عليه وآله

ًواال طائلة، وقد أسلمت يف أول كام أن خدجية التي كانت متلك أم
من » عليه السالم«البعثة، يمكن أن تكون قد مخست أمواهلا، واستفاد عيل 

 .ٍهذا اخلمس آنئذ
  :×علي .. القضم

كانت : »عليه السالم«ومنه حديث عيل  «:قال ابن األثري يف مادة قضم
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احذروا احلطم، احذروا القضم، أي الذي يقضم : قريش إذا رأته قالت
 .)١(»لناس، فيهلكهما

ملا نكل املسلمون عن مقارعة طلحة العبدري، : وعن ابن عباس، قال
، »عليه السالم«، تقدم إليه أمري املؤمنني )راأي الذي كان من بني عبد الد(

 !من أنت؟: فقال طلحة
 . أنا القضم، أنا عيل بن أيب طالب:فحرس عن لثامه، فقال

 قد علمت يا قضم أنه ال جيرس :زاد يف نص آخر قوله حكاية عن طلحة
 .)٢(عيل أحد غريك

 قدم :يف أحد» عليه السالم« لعيل »صىل اهللا عليه وآله«وحني قال النبي 
أبو : ولعل الصحيح(أنا أبو القصم : وقال» عليه السالم«الراية، تقدم 

 .)٣()القضم

                                     
)  ط مؤسسة إسامعيليان(و  ٢٩٣ ص٣ج) ط املطبعة احليدرية(بن األثري النهاية ال) ١(

 ٨جمستدرك سفينة البحار  عنه، و٦٧ ص٢٠األنوار جوبحار  ٧٨ ص٤ج
 .٤٨٨ ص١٢جلسان العرب  و٥٣٨ص

 ١١٢ ـ ١٠٨ ص١ عن تفسري القمي ج٥٠ ص٢٠ وج٦٠ ص٣٥ جاألنواربحار  )٢(
 .٣٠٥ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية( و ٥٨ ـ ٥٦ ص١مناقب آل أيب طالب جو

ة والنهاية ـالبدايو ٢٠٥ ص٧جالغدير :  وراجع.٤٢٧ ص١تاريخ اخلميس ج) ٣(
بن كثري الالسرية النبوية  و٥٩٣ ص٣جبن هشام الالسرية النبوية  و٢٢ص ٤ج
= دى ـسبل اهل و١١٩ ص٢جدمشقي ـبن الالب ـر املطالـجواه و٣٩ ص٣ج
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 كنت أمايش عمر بن :وروي عن أيب وائل شقيق بن سلمة قال
 !!مه يا عمر: مههمة، فقلت لهاخلطاب، إذ سمعت 

 وحيك، أما ترى اهلزبر، القضم ابن القضم، والضارب بالبهم، :فقال
 !الشديد عىل من طغا وبغا، بالسيفني والراية؟

 .)١( فإذا هو عيل بن أيب طالب،فالتفت
  :!؟ملاذا مسي بالقضم

َالقضم«بـ » عليه السالم«وأما السبب يف تسميته   فقد رواه القمي ،»ُ
عليه « ، عن أبيه عن ابن أيب عمري، عن هشام، عن الصادق»محه اهللار«

عليه «أنه سئل عن قول طلحة بن أيب طلحة ملا بارزه عيل : »السالم
 : يا قضم، قال: »السالم

 كان بمكة مل جيرس عليه أحد ملوضع »صىل اهللا عليه وآله«إن رسول اهللا 
سول اهللا يرمونه باحلجارة أيب طالب، وأغروا به الصبيان، وكانوا إذا خرج ر

 .والرتاب

                                     
 ١٨ وج١٩ ص٦ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٩٤ ص٤جوالرشاد = 
 .٣٥٦ ص٣٢ وج١٥٠و  ١٤٩ ص٣٠ وج٥٥٢ ص٢٣ وج٨٢ص

 ٧٣ ص٤١ وج٥٣ و ٥٢ ص٢٠ وبحار األنوار ج١١٤ ص١تفسري القمي ج) ١(
 ٢جحلية األبرار  و٣٨٣ ص١ج) ط املكتبة احليدرية(مناقب آل أيب طالب : وراجع
 .٨١ ص٢مدينة املعاجز ج  و٣٧٠ ص٥جمستدرك سفينة البحار  و٤٢٧ص
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 بأيب أنت وأمي يا رسول :، فقال»عليه السالم«وشكى ذلك إىل عيل 
 .، إذا خرجت فأخرجني معك»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

عليه « ومعه أمري املؤمنني »صىل اهللا عليه وآله«فخرج رسول اهللا 
 كعادهتم، »صىل اهللا عليه وآله«، فتعرض الصبيان لرسول اله »السالم

، وكان يقضمهم يف وجوههم، »عليه السالم«فحمل عليهم أمري املؤمنني 
 . وآنافهم، وآذاهنم

 قضمنا عيل، قضمنا عيل، :فكان الصبيان يرجعون باكني، ويقولون
 .)١(فسمي لذلك القضم

  : ال إىل أيب طالب×يشكو لعلي  ’النيب 
ه من صبيان  شكى ما يلقا»صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :عرفنا

إىل أيب طالب، وال إىل محزة، ربام ألنه  ، ال»عليه السالم«املرشكني إىل عيل 
 ال يريد أن يدخل عليهام أي قدر من األذى النفيس يف »صىل اهللا عليه وآله«

 ..أمر ليس باستطاعتهام مواجهته بصورة مبارشة
  أن من املتوقع يف هذه احلال ـ جلوء أيب طالب إىل:يضاف إىل ذلك

 وهو قد يفرس عىل أنه »صىل اهللا عليه وآله«اآلباء ملنع األبناء من أذى النبي 
تعبري عن الضعف والعجز، وربام يدعوهم ذلك إىل إذكاء هذه احلالة ضد 

 من جهات خمتلفة ختوهلم اإلعتذار عن »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
                                     

الربهان :  وراجع، عنه٥٢ ص٢٠ جاألنوار وبحار ١١٣ ص١تفسري القمي ج) ١(
 . ٣١١ص ١ج
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 .. التدخل للمساعدة فيها
هم ذريعة للتمنن عىل أيب طالب، باالضافة إىل أن ذلك قد يعطي

والظهور بمظهر املحسن واملتفضل، واحلال أهنم هم يف احلقيقة أساس 
البالء، وذلك قد يفسح هلم املجال للتالعب بأيب طالب، والتذاكي عليه 

 .وعىل اهلاشميني، والشامتة هبم
، وصدر »عليه السالم« شكى أليب طالب»صىل اهللا عليه وآله«ولو أنه 

ولغريه من أبناء بني هاشم باملقابلة  »عليه السالم«طالب أمر لعيل من أيب 
باملثل، فإن ذلك سيضع أبا طالب موضع امللوم، بدعوى أنه يترصف 

يف حني أن .. بصورة ال تليق بمقامه، ويأمر بام ال يتوقع من مثله األمر به
 ..املرشكني ال يعرتفون بأهنم هم الذين أغروا الصبيان بأذى أحد

  : معكخذين
اسم ألهله، وليس القرار احليرتك  أنه ال بد أن :وكل ما ذكرناه يعطي

وهو الكبري .. ًذلك اإلنسان اإلهلي الذي يراه الناس صغرياهو إال عيل، 
وليكن القرار .. الكبري، الذي ال تستطيع أوهامهم أن تالمس أدنى شواخمه
ًاه حقا وصوابا، من صبي ـ بنظرهم ـ عرفوا عنه أنه يقرر وينفذ، كل ما ير ً

وال يرتاجع وال يتوقف عن العمل باحلق، حتى لو عارضه فيه الشيوخ 
فال يمكنهم اهتام أي كان من الناس بأنه .. والكبار من قومه أو من غريهم

ِأغرى عليا يف أمر مل يدرك عيل صوابه من خطأه  ..، فبادر إىل ما أغري بهً
صىل اهللا عليه «ول اهللا لرس» عليه السالم«فقد قال عيل .. وهكذا كان

 بتفصيل ما »صىل اهللا عليه وآله«خذين معك، ومل خيرب رسول اهللا : »وآله
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 .. صمم عليه
ويواجه طغيان الصبيان، فال .. معه» صىل اهللا عليه وآله«ويأخذه 

 إذ يمكنهم حشد الكثريين ،يقابلهم باملثل أي برميهم بالرتاب واحلجارة
، »عليه السالم«ليتصدى فريق منهم لعيل  ثم ًفرقا،الذين يمكن أن يتوزعوا 

 باحلجارة »صىل اهللا عليه وآله«سول اهللا رويتوىل الفريق اآلخر إيذاء 
أن يفهم أولئك الصبيان وآباءهم أن أن حيسم األمر، ووالرتاب، بل قرر 

ثمرة عملهم هو حلوق األذى بكل واحد منهم بشخصه، وأن األمر لن 
 واحلجارة، تصيب أو ال تصيب، أو تؤمل أو ال ٍيكون جمرد مراماة بالرتاب

تؤمل، بل ثمة أمل حقيقي لكل فرد منهم ال نجاة هلم منه، من دون أن يكون 
 .هلم قدرة عىل املقابلة باملثل

  :×أبو ذر يف ضيافة علي 
، )١(كان رابع أو خامس من أسلم» رمحه اهللا« إن أبا ذر :ويقولون

                                     
  ١ قسم٤بن سعد جلكربى الطبقات اوال ٤٥٨ ص١دالئل النبوة للبيهقي ج) ١(

ستيعاب  واإل٣ ومستدرك احلاكم ج١٥٧ ص١ وحلية األولياء ج١٦٤ص
 ٥ وأسد الغابة ج٦٣ ص٤ واإلصابة ج٣١٣ ص١ ج)امش اإلصابةهب(

 ٧جاية البداية والنه و٣٠١ ص١ج) ط دار الكتاب العريب(و  ١٨٦ص
 وعن رشح اجلامع ، عن بعض من تقدم٣٠٩ ـ ٣٠٨ ص٨والغدير ج ١٨٥ص

 ٣٥ ص٤ وج٧٦ ص٢جلنووي لاملجموع  و.٤٢٣ ص٥الصغري للمناوي ج
= مستدرك و ٢٠٥ ص١جاري ـدة القـعمو ٥١ ص٢جلنووي لرشح مسلم و
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، فأرسل أخاه ليستقيص » عليه وآلهصىل اهللا«حيث إنه سمع بمبعث النبي 
 .ًله اخلرب، فرجع إليه، ومل يشف له غليال

 »صىل اهللا عليه وآله«فذهب إىل مكة بنفسه، فكره أن يسأل عن النبي 
، فعرف »عليه السالم«عالنية، فاضطجع يف ناحية املسجد احلرام، فرآه عيل 

 . ه عن يشءأنه غريب، فدعاه إىل بيته، فاستضافه ثالثة أيام ال يسأل
أمري  فاقرتح عليه »صىل اهللا عليه وآله«ثم سأله أبو ذر عن رسول اهللا 

أن يتبعه أبو ذر، فإن رأى ما خياف منه عطف كأنه  »عليه السالم«املؤمنني 
 ..يريد أن يقيض حاجة، أو يصلح نعله

، وأسلم أبو ذر، »صىل اهللا عليه وآله«إىل النبي » عليه السالم«فأوصله 
 .، فأعلن إسالمه، فرضبوه حتى اضجعوه احلراماملسجدفخرج إىل 

 وحيكم ألستم تعلمون أنه من غفار، :فأتى العباس فأكب عليه، وقال
 .. فرتكوه!وإهنا طريق جتارتكم إىل الشام؟

وعاد يف اليوم التايل فصنع مثلام صنع يف اليوم األول، فخلصه العباس 

                                     
بحار األنوار  و٢٣١ ص١جحتجاج اإل: وراجع ٤٣٥ ص٣جسفينة البحار = 
تقريب  و١٥٢ ص٢جالفوائد الرجالية  و٢٧٦ ص٣١ وج٣١٩ ص٢٧ج

 ١٧ ص١جتذكرة احلفاظ  و٢٢٥صالدرجات الرفيعة  و٢٦٨صاملعارف 
السرية  و٢٢٣صشيخ املضرية أبو هريرة  و٤٦ ص٢جسري أعالم النبالء و

 .١٠٩ ص٣جاحللبية 
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 .)١(ًأيضا
 :ونقول

 هبذه احلادثة يف كتابنا الصحيح من سرية قد حتدثنا عن بعض ما يرتبط
 :، ولذلك فنحن نكتفي هنا بتسجيل ما ييل»صىل اهللا عليه وآله«النبي 
ً دلت هذه الرواية عىل أن الناس قد تأخروا كثريا يف قبول اإلسالم، ـ١

كانوا أسبق الناس »  السالممعليه «ًاًأن خدجية وعليا وجعفر: حيث علمنا
ًن أبو ذر رابع من أسلم، فذلك يعني أن أحدا مل يدخل إىل اإلسالم، فإذا كا

بعد هؤالء يف اإلسالم إىل ما بعد سنوات، أي إىل أن طار خرب بعثة النبي 

                                     
ط دار ( و ٢٠٧ ـ ٢٠٦ ص٢ج) هـ١٣٠٩ط سنة (هذا ملخص ما يف البخاري ) ١(

دار إحياء الرتاث ط (و  ٣٤ ص٣ة والنهاية جوالبداي ٢٤١ ص٤ج) الفكر
 ٣ ومستدرك احلاكم ج١٥٩ ص١وحلية األولياء ج ٤٦ ص٣ج) العريب
 وصحيح مسلم ، عن بعض من تقدم٣١٠ ـ ٣٠٩ ص٨ والغدير ج٣٣٩ص
ط دار (و  ٦٣ ص٤ ج)امش اإلصابةهب(ستيعاب  واإل١٥٦ و ١٥٥ص ٧ج

طبقات ال و٨٦ ص٢دالئل النبوة أليب نعيم جو ١٦٥٣ ـ ١٦٥٢ ص٤ج) اجليل
 ٤ واإلصابة ج١٦٥ ـ ١٦٤  و١٦٢ ـ ١٦١ ص١ قسم٤بن سعد جالكربى ال

 ٢ ص١٧جعمدة القاري  و١٠٦ ص٧ج) ط دار الكتب العلمية( و ٦٣ص
 ٤جإمتاع األسامع  و١٨٧ ص٥جأسد الغابة  و٢٢٨صالدرجات الرفيعة و

 ٢جسبل اهلدى والرشاد  و٤٤٧ ص١جبن كثري الالسرية النبوية  و٣٧٠ص
 .٤٥٢ ـ ٤٥١ ص١جالسرية احللبية  و٣١٥  و٣١٤ص
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 يف البالد، وبلغ بني غفار الذين كانوا يسكنون قرب »صىل اهللا عليه وآله«
جيد املدينة، ثم أرسل أبو ذر أخاه إىل مكة ليستطلع األمر، ثم عاد إليه، فلم 

ًأبو ذر عنده ما يشفي غليله، ثم سافر أبو ذر إىل مكة وبقي أياما حتى وصل 
 . وأسلم عىل يديه»صىل اهللا عليه وآله«إىل رسول اهللا 

فإن هذا لو فرض أنه قد تواصل واستمر، فهو حيتاج إىل املسري اجلاد 
ًذهابا وإيابا حوايل شهر ونصف ً. 

يدل عىل أن جميئ أيب ذر إىل فإذا أضيف إىل ذلك أن الرواية تذكر ما 
 يف وضع صعب، »صىل اهللا عليه وآله«مكة قد حصل حيث كان النبي 

وات كانت قد اوكان اإلتصال به حيتاج إىل ختف وتسرت، مما يعني أن العد
ظهرت بني املرشكني واملسلمني، وهو يدل عىل أن إسالم أيب ذر قد حصل 

ًوأن أحدا مل يسلم طيلة هذه . لكربام حني كان النبي يف دار األرقم أو بعد ذ
 .املدة، لكي يصح أن يكون أبو ذر رابع من أسلم

 يف »صىل اهللا عليه وآله«ولعل هذا يفرس لنا عدم استجابة أحد لرسول اهللا 
َوأنذر عشريتك األقربني﴿: حديث ِ َ ْْ َ َ َ َ ِ َِ  .»عليهام السالم«﴾، حتى محزة وجعفر ََ

 يمتد إىل ثالث أو أربع وهذا كله يؤذن بوجود فاصل زمني طويل،
صىل اهللا عليه « وبني تاريخ بعثة الرسول ،سنوات فيام بني إسالم أيب ذر

 .»وآله
ويكون إسالمه الذي أعلنه وفق هذه الطريقة، التي حتدثت عنها رواية 
اسالمه بداية عهد جديد، جرأ الناس عىل الدخول يف هذا الدين، واملباهاة 

 .به، وحتدي املرشكني فيه
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ًيدعى من سبق أيب بكر وغريه إىل اإلسالم وأنه سبق عليا أو قاربه فام 
 .ليست له أدنى درجة من املقبولية أو املعقولية

يف أول البعثة كان ال يتجاوز العرش » عليه السالم« إن سن عيل  ـ٢
ًسنوات، واملفروض أنه ال يملك لنفسه بيتا مستقال يستضيف به الغرباء،  ً

قد دعا أبا ذر إىل منزل أبيه أيب طالب صلوات اهللا األمر الذي يعني أنه 
صىل اهللا عليه «رسول اهللا أو فقل إىل املكان املخصص له من قبل .. عليه
 ..والده العظيم، أو من قبل »وآله

» عليه السالم«وقد اتضح من هذه احلادثة أن ترصفات أمري املؤمنني 
تى حني يدعو كانت ملزمة لوالده، ومل يكن يعرتض عليه حيف صغره 

ًالغرباء إىل بيته لينزهلم فيه، ال يوما واحدا وحسب، وإنام ثالثة أيام ً. 
، األمر »عليه السالم«وهذا الترصف ال يقبل عادة ممن كان يف سن عيل 

» عليه السالم«الذي يشري إىل امتياز ظاهر له عىل من سواه وعىل مكانته 
كان » رمحه اهللا«ه، وعىل أنه املتميزة لدى أبيه، ومدى ثقته به وبحصافة رأي

 .حيرتم له هذا الترصف النبيل، ويقدر فيه هذا اخللق اجلميل
يف أسلوب إيصال » عليه السالم« إن عنرص الرسية الذي اعتمده ـ٣

، يدل عىل دراية وروية، وتبرص »صىل اهللا عليه وآله«أيب ذر إىل رسول اهللا 
 .وتدبر لألمور

وأدرك .. افع، ومنحه كل حبه واحرتامهوقد وثق أبو ذر هبذا الفتى الي
أنه فتى املهامت الصعبة، منذ أن دعاه ليكون يف ضيافته ثالثة أيام، ثم زاد 

الذي ال يصدر إال من  ..إكباره له، وهو يقرتح عليه هذا األسلوب احلكيم
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 . والروية والتدبري،أعقل العقالء، ومن أهل التبرص واحلكمة
من شأنه أن حيفظ » عليه السالم«حه  إن هذا األسلوب الذي اقرت ـ٤
 ، من خالله الدعوة نفسها من أن تتعرض لألذى وللحصارظ وحيف،أبا ذر

من خالل هتديد أمن وسالمة من يسعى للوصول إىل صاحبها للتعرف 
 .ً وإلتزاما،ً ووعيا، ومعرفة،ًعليه، واإلستفادة منه إيامنا

.. شأنه مدة ثالثة أيامأبا ذر عن » عليه السالم«إن عدم سؤال عيل  ـ ٥
أن يأنس له كام أنه يريد . ربام لكي ال يشعر أبو ذر أن مضيفه قد مل وجوده

ًيف هذا البلد، وتذهب وحشة الغربة عنه، ويرتاح نفسيا كام ارتاح جسديا ً ..
أعرف ووليكون من ثم اكثر طمأنينة، وأنفذ بصرية يف بيان حاجته، 

 ..اب التي متكنه من احلصول عليهاوباألسب. باملسالك التي توصله إليها
  : يتوسط لزيد بن حارثة×علي 

أن زيد بن حارثة ملا أراد أن يتزوج : ذكر مقاتل« :قال احللبي الشافعي
 .َّيا رسول اهللا اخطب عيل: ، وقال»صىل اهللا عليه وآله«زينب جاء إىل النبي 

 !من؟ :قال له
 .زينب بنت جحش :قال
 .ًرم من ذلك نفساإهنا أك. ال أراها تفعل :قال
َّزيد أكرم الناس عيل، : يا رسول اهللا، إذا كلمتها أنت، وقلت :فقال

 .فعلت
 .إهنا امرأة لسناء :»صىل اهللا عليه وآله«فقال 
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، فحمله عىل »عليه السالم«إىل عيل » ريض اهللا تعاىل عنه«فذهب زيد 
 .»صىل اهللا عليه وآله«أن يكلم له النبي 

 إين فاعل :فكلمه، فقال» صىل اهللا عليه وآله«فانطلق معه إىل النبي 
ثم عاد بكراهتها، . ذلك، ومرسلك يا عيل إىل أهلها فتكلمهم، ففعل

 .وكراهة أخيها ذلك
قد رضيته لكم،  :يقول» صىل اهللا عليه وآله«فأرسل إليهم النبي 

 .)١(»..فأنكحوه، وساق هلم عرشة دنانري الخ. ُوأقيض أن تنكحوه
 : ونقول
صىل اهللا عليه « من غري املعقول أن يتحدث النبي األعظم  إنً:أوال

بمنطق الطبقية واالستعالء عىل هذا النحو، فإن املعايري التي جاء هبا » وآله
ْإن أكرمكم عند اهللاِ أتقاكم﴿: اإلسالم، والقرآن، ومنها قوله تعاىل ْ َ َُ َْ ْ َ َْ َِ ُ َّ  ال )٢(﴾ِ

، أو عيب، ال يف نفسه، وال ًتسمح هبذا، فإن زيدا مل يكن يعاين من أي نقص
يف دينه، وال يف خلقه، بل هو قد حاز رشف اإلنتساب لإلسالم، ولرسول 

ً، وترك أهله وأباه، وريض بأن يتربأ أبوه منه حبا »صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
 ..»صىل اهللا عليه وآله«برسول اهللا 

ضون جاءكم من ترإذا « :هو القائل» صىل اهللا عليه وآله«ورسول اهللا 

                                     
 .٣٢٠ ص٣السرية احللبية ج) ١(
 . من سورة احلجرات١٣اآلية ) ٢(
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 .)١(»دينه وخلقه فزوجوه، وإال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد كبري
 .أن معيار الكفاءة يف النكاح هو اإلسالم واإليامن :وقرر
صىل اهللا «إن هذا يعارض ما رووه، من أهنا أرسلت إىل النبي  :ًثانيا
بعد أن خطبها عدة أشخاص من . تستشريه يف أمر زواجها» عليه وآله
 .»ىل اهللا عليه وآلهص«صحابته 

أين هي ممن يعلمها كتاب رهبا، وسنة  :»صىل اهللا عليه وآله«فقال 
 .)٢(!نبيها؟

يريد هلا أن تتزوج بمن ختتاره، » صىل اهللا عليه وآله«إذا كان النبي  :ًثالثا
ًويعلم أهنا ال ختتار زيدا، وكان ذلك هو سبب امتناعه عن تلبية طلب زيد 

إليها، ليطلبها » عليه السالم«أقدم عىل إرسال عيل بأن خيطبها له، فلامذا 
 »عليه السالم« فإنه مل يتغري يشء من ذلك قبل توسط عيل! لزيد بالذات؟

 .وبعده

                                     
 ٣٥٥ ص٩ وهتذيب الكامل ج٤٩٩ ص٥ والثقات ج٢٥٧ ص١الدر املنثور ج) ١(

 وسبل اهلدى والرشاد ٣٠٨ ص٣ وإعانة الطالبني ج٣١٨ ص١٦وكنز العامل ج
 وإيضاح ٤١٣ ص٣ وج٤٨٧ ص١ وأحكام القرآن للجصاص ج٤٧ ص٩ج

 ٣٤٠ ص٣ وغوايل الآليل ج١٤٢ ص١ واملعجم األوسط ج٢٣ ص٣الفوائد ج
 .١٨٨  ـ١٨٣ ص١٦ واملجموع ج٣٦١ ص٦ونيل األوطار ج

 ٣ وسنن الدارقطني ج٣٩ ص٢٤ واملعجم الكبري ج٢٤٦ ص٩جممع الزوائد ج) ٢(
 .٢٣١ ص٥٠ وتاريخ مدينة دمشق ج٢٠٨ ص٥ والدر املنثور ج٢٠٨ص
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ًوإن كان يريد فرض الزواج عليها بزيد، فلامذا أرجعه خائبا يف املرة 
 !؟»عليه السالم«األوىل، ثم استجاب له بعد توسط عيل 

  :جرةحتطيم األصنام قبل اهل
، »صىل اهللا عليه وآله« دعاين رسول اهللا :، قال»عليه السالم«عن عيل 

اتبعني يا : ذات ليلة، فلام رصت إليه قال»  السالماعليه«وهو بمنزل خدجية 
 ..عيل

فام زال يميش وأنا وراءه، ونحن نخرتق بيوت مكة حتى أتينا الكعبة، 
 .يا عيل: »هللا عليه وآلهصىل ا«وقد أنام اهللا كل عني، فقال يل رسول اهللا 

 . لبيك يا رسول اهللا:قلت
 .ّ إصعد يا عيل فوق كتفي، وكرس األصنام:قال
 . بل أنت يا رسول اهللا، إصعد فوق كتفي:قلت
 . بل أنت إصعد يا عيل:قال

ولعل (، فصعدت عىل كتفه، فأقبلت »صىل اهللا عليه وآله«ثم انحنى 
، وخرجنا من الكعبة األصنام عىل رؤوسها، ونزلت) فقلبت: الصحيح

يا عيل، إنه : ، فقال يل»عليه السالم«رشفها اهللا تعاىل، حتى أتينا منزل خدجية 
، ثم أنت يا عيل آخر من »عليه السالم«ّأول من كرس األصنام جدك إبراهيم 

 .ّكرس األصنام
 فلام أصبحوا أهل مكة، وجدوا األصنام منكسة، مقلوبة عىل :قال

 .  هذا بآهلتنا إال حممد، وابن عمهما فعل: رؤوسها، فقالوا
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 .)١(ثم مل يقم بعدها يف الكعبة صنم

                                     
 عن ابن حسنويه يف درر بحر املناقب، ٦٨٩ ص٨ج) امللحقات(ق إحقاق احل )١(

 ١٣ج) ط القاهرة( عن مصادر كثرية، وتاريخ بغداد ٦٨٧ ـ ٦٨٠ولرياجع ص
 ١٢٥ ونظم درر السمطني ص٢٥٠ و ٢٤٩ ص١ وفرائد السمطني ج٣٠٢ص

 وكنز ٤٣٢ ص٢ وموضح أوهام اجلمع والتفريق ج٨٤ ص١ومسند أمحد ج
 وترمجة اإلمام ٤٢٩ و ٢٠٢قب البن املغازيل ص واملنا١٥١ ص١٥العامل ج

 وبحار ٣٢٧ ص١ج) بتحقيق املحمودي( من تاريخ دمشق »عليه السالم«عيل 
 ٢٤٧ ص١ وتذكرة اخلواص ج٢٦ ص٢ ومجع الفوائد ج٧٦ ص٣٨األنوار ج

 .وراجع هامشه، فقد أشار إىل مصادر كثرية
اكم، وتاريخ اخلميس  عن ابن أيب شيبة، واحل٢٣٦ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج: وراجع
 عن الطرباين، وأمحد، والرتمذي، والصاحلاين، والتبرصة البن اجلوزي ٨٦ ص٢ج
 ٣٦٧ و ٣٦٦ ص٢ وج٥ ص٣ ومستدرك احلاكم ج٣ ومناقب األخيار ص٤٤٢ص

 والسرية احللبية ٤٨٨ ص١٤وتلخيص املستدرك هبامشه، واملصنف البن أيب شيبة ج
 وينابيع املودة ١٤٨يع األمثال ص عن خصائص العرشة للزخمرشي وبدا٨٦ ص٣ج
عليه « وخصائص اإلمام عيل ٧٣ و ٧١ واملناقب للخوارزمي ص٤٢٠ و ١٣٩ص

 ١١٩ ص١ وصفة الصفوة ج٣١ و ٢٢٥ص) ط التقدم بمرص(للنسائي » السالم
 وذخائر ٢٧ عن أيب يعىل والبزار، ومفتاح النجا ص٢٤ و ٢٣ ص٦وجممع الزوائد ج

 وتفريح األحباب ٥٤ ص٥نتخب كنز العامل ج وم٨٥ص) ط مكتبة القدس(العقبى 
  .٨٨ ص٢ وغالية املواعظ ج٢٢٤ وبذل القوة للسندي احلنفي ص٣١٦ص
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 : ونقول
إن هذا احلديث ظاهر الداللة عىل أن هذا احلدث قد حصل قبل 

عليه «مها إبراهيم اخلليل ااهلجرة، وقد أشبها صلوات اهللا وسالمه عليهام أب
من فعل : والام أصبحوا قالف، حني حطم يف اخلفاء أصنام قومه، »السالم

 !؟هذا بآهلتنا
 ..وهذه هي نفس الكلمة التي قاهلا املكيون حني رأوا ما جرى ألصنامهم

؟ملاذا التعرض ألصنامهم سرا!:  
ًوقد يسأل سائل عن سبب هذا التعرض لألصنام رسا، مع العلم بأن 
ًذلك ال جيدي شيئا، ألهنم سوف يعيدوهنا كام كانت، ولربام يكون ذلك 

رهم عىل غيهم، وعىل نرصة أصنامهم، وتعلقهم هبا، والتشدد ًسببا يف إرصا
 ..يف املحافظة عليها

 :ونجيب
ية، لريوا بأم لبأن املقصود هو تقديم العربة هلم بصورة حية وعم

أعينهم كيف أن األصنام ال تستطيع أن تدفع عن أنفسها، فكيف يمكنها أن 
 .تدفع األسواء عن غريها

 .ار، ما هي إال أباطيل وأضاليل، وترهاتفام يدعي هلا من قدرات، وآث
هو  بل ،وهذا الربهان ليس جمرد معادلة ذهنية، وافرتاضات جتريدية

 لكي يقطع دابر أي تعلل ،عمل جوارحي مبارش، جيري عىل األصنام نفسها
أو متحل لألعذار، فال يزعم زاعم أن األسواء قد انتابت غريها ولعلها مل 

 .ة عليهتنترص له، ألهنا كانت غاضب
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لقومه أن » عليه السالم«وهذا هو نفس الدرس الذي أراد إبراهيم 
 .يفهموه ويعوه، حني كاد أصنامهم

 من فعل هذا :وقول قوم إبراهيم يف السابق، وأهل مكة يف الالحق
ًبآهلتنا يمثل إعرتافا رصحيا بأن ثمة من هو أقوى من أصنامهم، و إقرار هو ً

 .جتها إىل غريها ليحميها منهبعجزها عن الدفع عن نفسها، وحا
تسفيه » صىل اهللا عليه وآله«وكان املرشكون قد سمعوا من النبي 

 وبيان أهنا ال ترض وال تنفع، وال تبرص وال ،أحالمهم، ورفضه ألصنامهم
 .تسمع، وقد نزل القرآن بتقبيح وإدانة عبادهتم هلا

  :مل يقم بعدها يف الكعبة صنم
 آخر هذه الرواية، من أنه مل يقم بعدها يف ويبقى أن نشري إىل ما ذكره يف

بأن : الكعبة صنم حيتاج إىل توضيح، فإنه ال ينسجم ـ يف ظاهره ـ مع القول
 .حتطيم األصنام كان يف فتح مكة

 إن الذي حطمه النبي :وقد يكون اجلواب األوضح عن ذلك أن يقال
 األصنام  قبل اهلجرة هو تلك»عليه السالم« وعيل »صىل اهللا عليه وآله«

خرجنا من الكعبة، ومل يقم «: التي كانت يف جوف الكعبة، بقرينة قوله
 .»..بعدها صنم يف جوف الكعبة

والتي حطمت يوم الفتح هي تلك األصنام التي كانت منصوبة فوقها، 
 .أو عندها كام تشري التعبريات الكثرية الواردة يف النصوص املتقدمة

ًلقا يف أعىل نقطة يف جوف ويبدو أن بعض تلك األصنام كان مع
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صىل اهللا عليه «الكعبة، فاحتاج يف تنكيسه إىل أن يصعد عىل كتفي النبي 
 .. ليتمكن منها »وآله

  : يف حديث املعراج×علي 
 »صىل اهللا عليه وآله« الصحيح من سرية النبي األعظم :ذكرنا يف كتابنا

عليه « عن عيل أن املعراج قد حصل يف السنة الثالثة من البعثة ـ كام روي
 .)٢(وقد ذكرنا دالئل ذلك يف كتابنا املشار إليه. )١(»السالم

ً أن أبا ذر كان رابعا يف اإلسالم، مع أنه قد أسلم بعد أن :ًوعرفنا آنفا
 وبني قريش، وحيث كان »صىل اهللا عليه وآله«تأزمت األمور بني النبي 

سالمه يتعرض إاإلتصال به تكتنفه املخاطر واألهوال، كام أن من يعلن 
للرضب الشديد الذي ال يرفعه عنه إال خوف قريش عىل قوافل جتارهتا إىل 

 . بالقرب من املدينة أيب ذر عىل قومالشام فأهنا كانت متر
وإذا أضفنا هذا األمر إىل العديد من الدالئل والشواهد عىل تأخر 

، فإن ذلك )٣(إسالم أيب بكر إىل ما بعد السنة اخلامسة أو السادسة من البعثة
صىل اهللا «ًيدلنا عىل عدم صحة ما روي من أن ملكا كان يكلم رسول اهللا 

                                     
 . ١٤١ ص١ واخلرائج واجلرائح ج٣٧٩ ص١٨ جاألنواربحار  )١(
) الطبعة الرابعة (»صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم :  راجع)٢(

 .٩٤ص ٣ج) الطبعة اخلامسة( و ١٠ ص٣ج
 »صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم : ذكرنا ذلك يف كتابنا) ٣(

 . ٦١ ـ٥٣ ص٣ج) الطبعة اخلامسة( و ٣٣٠ ـ ٣٢٤ ص٤ج) الطبعة الرابعة(
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 .)١( يف معراجه بصوت أيب بكر»عليه وآله
 .»عليه السالم«َّ أنه كلمه بلغة عيل :والصحيح

 بأي : وقد سئل»صىل اهللا عليه وآله« سمعت النبي :فعن ابن عمر قال
 !لغة خاطبك ربك ليلة املعراج؟

يا رب : هلمني أن قلتأاطبني ريب بلغة عيل بن أيب طالب، و خ:قال
 !خاطبتني أنت أم عيل؟

 ال كاألشياء، وال أقاس بالناس، وال أوصف  يا حممد، أنا يشء:فقال
ًخلقتك من نوري، وخلقت عليا من نورك، واطلعت عىل . بالشبهات

رسائر قلبك، فلم أجد يف قلبك أحب إليك من عيل بن أيب طالب، 
 .)٢(تك بلسانه، كيام يطمئن قلبكفخاطب

                                     
يف تفسري   الربوسوي سامعيلإل روح البيانو ٣٠  و٢٩ ص٢املواهب اللدنية ج) ١(

 ٧جالغدير سورة اإلرساء، وسورة اإلرساء، وتنوير األذهان للمسعودي رشح 
 ٦٨٥صلشعراين لالعهود املحمدية  و١٥٤عمدة التحقيق ص عن ٢٩٣ص

الدر املنثور : وراجع ٣٤٢ ص٣ وج١٥٧ ص٣جعريب بن الالفتوحات املكية و
 .١٥٤ وراجع ص١٥٥ ص٤ج

 ومقتل ٢٤٧  و٢٤٦ ص١ وينابيع املودة ج٧٨املناقب للخوارزمي ص: راجع) ٢(
 ٥٠٧ص) ط الهور(رجح املطالب أ و٤٢ص) رىط الغ(احلسني للخوارزمي 

 ٣٨٦ ص١٨جبحار األنوار  و١٠٤ص) ط بمبئي ـ اهلند(ناقب املرتضوية وامل
= ق ـاق احلـقـرشح إح و١٠٣ ص١جة ـكشف الغم و١٧٧ ص٣جايف ـالصو
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صىل «أن رسول اهللا من  ما روي عن أيب احلمراء، :كام أن الصحيح هو
ال إله : عىل العرش مكتوب ملا أرسي يب إىل السامء إذا:  قال»اهللا عليه وآله

 .)١(»عليه السالم«إال اهللا، حممد رسول اهللا، أيدته بعيل 

                                     
بن طاووس الالطرائف  و١٤١ ص٢٣ج و٢٥١ ص٥ج )امللحقات(= 
 .٢٢٧صكشف اليقني  و١٥٥ص

لطرباين لاملعجم الكبري  و١٢١ ص٩جممع الزوائد ج و٣١٣ ص١تاريخ اخلميس ج) ١(
و  ١٨٦صتفسري أيب محزة الثاميل  و٦٢٤ ص١١جكنز العامل  و٢٠٠ ص٢٢ج

 ٤جالدر املنثور  و٣٩٤ و ٢٩٣ وراجع ٢٩٨ و ٢٩٧ ص١جشواهد التنزيل  و١٨٧
جواهر  و١٧٤ ص١ج لعياضالشفا و ٤٠٥صبشارة املصطفى  و١٥٣ص

مستدركات  و٢٨٢ و ٦٩ ص١جينابيع املودة  و٩٢ ص١جبن الدمشقي الاملطالب 
» عليه السالم«مناقب اإلمام أمري املؤمنني  و٣٦٧ ص٨جعلم رجال احلديث 

 ٢٩٥ ص١١جلتسرتي لقاموس الرجال  و٢١٠ و ٢٤٤ و ٢٤٠ ص١جلكويف ل
بحار  و و٣٨٠ ص٢ وج٢١٠ ص١جرشح األخبار و ٢٨٤صلصدوق لاألمايل و

 و ٣٤٨ و ٣٣٢ و ٣٢٥ و ٣٢١ص:  وراجع٥٣ ص٣٦ وج٢ ص٢٧جاألنوار 
 ٥٠ ص٢جالغدير و ١١٨صالثاقب يف املناقب  و٣٤٥ ص٣٨ وج٣٩٠ و ٣٥٥

غاية  و٢٦٠ ص٣٣جهتذيب الكامل  و١٤ ص١بن اجلوزي جالاملوضوعات و
العمدة و ٦٦صبن بابويه انتجب الدين مل ًاألربعون حديثا و٣٠٣ ص٤جاملرام 

للحر ر السنية ـواهـاجلو ١٦٧صشاذان لالفضائل و ١٧١صبن البطريق ال
=  ٣٩٣ ص٢مدينة املعاجز ج و٢٨٥ و ٢٨١ و ٢٨٠ وراجع ص٢٩٣يل صـالعام



  ٢ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٦٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(ال ما روي من ذلك يف حق أيب بكر
 ملا أرسي يب إىل السامء لقيتني :أنه قال» صىل اهللا عليه وآله«عن النبي و

: ٍاملالئكة بالبشارة يف كل سامء، حتى لقيني جربائيل يف حمفل من املالئكة، فقال
 .)٢(يا حممد، لو اجتمع أمتك عىل حب عيل بن أيب طالب ما خلق اهللا النار

                                     
 ١٦ وج٥٨٧ ص١٤ وج١٤٢ ص٦ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق و= 
كفاية األثر :  وراجع٧٦ ص٣١ وج٤٩٦ و ٤٩٥ ص٢٢ وج٤٩٠ و ٤٨٨ص
لسان امليزان  و٢٥٤ ص١جمناقب آل أيب طالب  و٢٤٤ و ٢١٧ و ١٨٥ و ٧٤ص
الرصاط   و٧٦ ص٢ميزان االعتدال ج و٤٨٤ و ٢٦٨ ص٢ج  و٤٥٧ ص١ج

 ٨٦ ص٢ وج٣٣ ص١جضعفاء العقييل  و١١٧ ص٢ وج٢٩٤ ص١جاملستقيم 
 .٣٤٤ ص٤٧ وج٣٣٦ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق و

راجع الروايات التي ذكرت فضائل أيب بكر يف اإلرساء واملعراج، وقد حكم عليها ) ١(
 والآليل املصنوعة ١١٧ ص٢ وج٦٠٩ ص٣العلامء بالوضع يف ميزان اإلعتدال ج

 ٥ وهتذيب التهذيب ج٢٣٥ ص٥ ولسان امليزان ج٣٠٩ و ٢٩٧ و ٢٩٦ ص١ج
جممع  و٣٠٣ ص٥جالغدير و٦٣ ص٣ وج٢٠٤ ص١١ وتاريخ بغداد ج١٣٨ص

 .٣٦٣صالوضاعون وأحاديثهم  و٩٣صتذكرة املوضوعات  و٤١ ص٩جالزوائد 
 )امللحقات(قاق احلق رشح إح و٢٠ ومودة القربى ص٢٩٠ ص٢ينابيع املودة ج) ٢(

 ٧٥صنوادر املعجزات  و٢٧٣ ص٢١ وج٢٤٠ ص١٧ وج١٥١ ص٧ج
 ١٨جبحار األنوار  و٨٧ ص١جمدينة املعاجز  و٦٤٢صلطويس لاألمايل و

  .٣٥ ص٤٠ وج٣٨٨ص
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ا أرسي يب يف ليلة املعراج،  مل:»صىل اهللا عليه وآله«وعن أيب هريرة، عنه 
بامذا : سلهم يا حممد: َّفاجتمع عيل األنبياء يف السامء، فأوحى اهللا تعاىل إيل

 !بعثتم؟
 والوالية ،بنبوتكو بعثنا عىل شهادة أن ال إله إال اهللا وحده، :فقالوا

 .)١(لعيل بن أيب طالب
  : الصديق األكرب×علي 
 : قال»صىل اهللا عليه وآله«عن النبي و
 . من خلفت عىل أمتك يا حممد:قال يل ريب ليلة أرسي يب«
 . أنت أعلم يا رب: قلت:الق

ي يأنت نبو ، واصطفيتك لنفيس،ين انتجبتك برسالتيإ ، يا حممد:قال
 الذي خلقته من ، الطاهر املطهر،األكرب  ثم الصديق.وخرييت من خلقي

                                     
 ٣٥٢صبن البطريق الالعمدة  عن احلافظ أيب نعيم، و٢٤٦ ص٢ينابيع املودة ج) ١(

مستدرك  و٢٤٤ ص١جيم الرصاط املستق و١٠١صبن طاووس الالطرائف و
 ٢جطرائف املقال  و١٧٠خصائص الوحي املبني ص و٤٠٨ ص٤جسفينة البحار 

 ٥٥ ص٣جغاية املرام  و١٣٠صمنهاج الكرامة  و٥٠٦صهنج اإليامن  و٢٩٩ص
 ٤ وج١٤٤ ص٣ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٥٥ ص٣٦بحار األنوار جو

 ٧٣صلهمداين ل» معليه السال«اإلمام عيل بن أيب طالب  و١٢٩ ص٧ وج٢٣٨ص
 . ١٣٨صفلح بن راشد ملإلزام النواصب  و١٨٣صهنج احلق و



  ٢ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٦٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هرين  الطا، السيدين الشهيدين، وأبا سبطيك، وجعلته وزيرك،طينتك
 أنت . وزوجته خري نساء العاملني. سيدي شباب أهل اجلنة،املطهرين

  خلقتكم. واحلسن واحلسني ثامرها، وفاطمة ورقها، وعيل أغصاهنا،شجرة
هنم لو رضبوا عىل إ ، وخلقت شيعتكم منكم،من طينة عليني) خلقتهام(

 .ًال حباإزدادوا لكم ا اأعناقهم بالسيوف م
 !؟األكرب ومن الصديق ، يا رب:قلت
 .)١(» أخوك عيل بن أيب طالب:قال

صىل اهللا عليه « أن هذا قد حصل يف معراج آخر لرسول اهللا :ويبدو لنا
 .، وقد حصل بعد اهلجرة بسنوات»وآله

وقد أكد أمري املؤمنني يف روايات كثرية صحيحة، وكذلك النبي 
، وأن ال وحده الصديق» عليه السالم« عىل أنه »صىل اهللا عليه وآله« الكريم

وقد ذكرنا طائفة من هذه األحاديث ومصادرها .. بكرأنه أبوصحة ملا يقال 
 .)٢(»صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم : الكثرية يف كتابنا

                                     
الغدير  و٤٠٥ ومسند زيد بن عيل ص٨٩ ص١لقريش جمسند شمس األخبار ل) ١(

رشح األخبار  و٢٠٠ ص٢٢ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٣١٣ ص٢ج
 .٤٩٠ ص٢ج

) الطبعة الرابعة( »صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم : راجع) ٢(
 . ٢٣٣ ـ ٢٢٨ ص٤ج) الطبعة اخلامسة( و ٥٠ ـ ٤٥ ص٤ج
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  : أيضا×الفاروق علي 
هو فاروق هذه » عليه السالم«ً أن عليا ً:وقد ذكرت األخبار أيضا

 .)٢(ب، فأهل الكتاب هم الذين سموه بالفاروق، وأما عمر بن اخلطا)١(األمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 . املصدر السابق:  راجع)١(
) الطبعة الرابعة( »صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم : راجع) ٢(

 .٣٠٦ ص٣ج) الطبعة اخلامسة( و ١٧٧ ص٣ج



  ٢ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٧٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٧١                                      ..يف شعب أيب طالب × تضحيات علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

  : رابعالفصل ال
 

   يف شعب أيب طالب×تضحيات علي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٢ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٧٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  ٧٣                                      ..يف شعب أيب طالب × تضحيات علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  : يف شعب أيب طالب×علي 
صىل اهللا «َّوحني اشتد األمر، وصعدت قريش من حتدهيا لرسول اهللا 

سواق، هبدف قطع األرزاق، فال وقطعت عنهم األ وبني هاشم،» عليه وآله
ًوالبيعا إال بادروهم إليه، يريدون بذلك أن  ًيرتكون هلم طعاما يقدم مكة،

 .)١(»صىل اهللا عليه وآله«يدركوا سفك دم الرسول 
 .ًوكانوا يتهددون من يبيعهم شيئا بنهب أمواله، أو بمقاطعة جتارته

بني » عليه السالم«أمر أبو طالب نعم حني بلغت األمور إىل هذا احلد، 
هاشم وبني عبد املطلب بدخول الشعب املعروف بشعب أيب طالب، 

ٍوذلك يف سنة سبع، حفظا هلم من أن يتعرضوا ألي حتد خطري   يدفعً
 .باألمور إىل حد الكارثة

وكان املسلمون . ووضعت قريش عليهم الرقباء حتى ال يأتيهم أحد بطعام
تى نفدت، أو نفذ منها ما كان يمكنهم ينفقون من أموال خدجية، وأيب طالب، ح

 ..رصفه يف هذه األحوال، حتى اضطروا إىل أن يقتاتوا بورق الشجر

                                     
 والسرية النبوية البن كثري ١٠٥ ص٣ج) دار إحياء الرتاث العريبط (البداية والنهاية ) ١(

 . ٥٨ ص١٠جسبل اهلدى والرشاد  و٦٧ والنزاع والتخاصم ص٤٤ ص٢ج
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 ً.وكان صبياهنم يتضورون جوعا
 ً.وقد استمرت هذه املحنة سنتني أو ثالثا

ًأثناءها يأتيهم بالطعام رسا من مكة، من حيث   أمري املؤمننيوكان عيل
 .)١(بقوا عليه، كام يقول االسكايف وغريهيمكن، ولو أهنم ظفروا به مل ي

صىل «ًوكان أبو طالب رضوان اهللا تعاىل عليه كثريا ما خياف عىل النبي 
فكان إذا أخذ الناس ) ًأي أن يغتاله املرشكون ليال(البيات » اهللا عليه وآله

عىل فراشه حتى يرى ذلك » صىل اهللا عليه وآله«مضاجعهم، اضطجع النبي 
ًضجع ابنه عليا أب، فإذا نام الناس جاء فأقامه، ومجيع من يف الشع

 .)٢(مكانه
 .. يا أبت إين مقتول:ليلة» عليه السالم«فقال له عيل 

 :فقال له
 ِوبـعـشـره لــيـصـي مـل حــك  ى ـجـ حًاي فالصربـنـا بـربن يـاص

                                     
 .٣٢٠صلجاحظ لالعثامنية  و٢٥٦ ص١٣رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(
 واحلجة عىل ٢٥٦ ص١٣ وج٦٤ ص١٤جللمعتزيل رشح هنج البالغة : راجع) ٢(

لب يف أمايل اإلمام أيب طالب  وتيسري املطا٢٧٥الذاهب إىل تكفري أيب طالب ص
 ٣٥٨  و٣٥٧ ص٧الغدير ج:  وراجع٨٤ ص٣ والبداية والنهاية ج٤٩ص

  و١٤٠ ص٢ وتاريخ اإلسالم للذهبي ج٦٤ ص١ جآل أيب طالبومناقب 
 ٤٤ ص٢ والسرية النبوية البن كثري ج٣٤٢ ص١ والسرية احللبية ج١٤١

  .٣١٢ ص٢ج) ط دار الكتب العلمية(ودالئل النبوة للبيهقي 
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 بـيـبـن احلـب وابـيـبـداء احلـلف   د ــديـالء شــبـاك والـنـذلـد بـق
 يبـم النجـريـاع والكـب، والبـق    ب الثاــسـر ذي احلـاألغداء ـفـل

 ا وغري مصيبـهـنـب مـيـصـمـف   ل تربى ـون فالنبـنـك املـبـإن تص
 بـيـصـنـا بــهــذاقـن مـذ مـآخ    ٍر ــمــعـــىل بــي وإن متـل حـك

 :بقوله» عليه السالم«فأجابه عيل 
 ذي قلت جازعاـت الـ ما قلوواهللا  ر أمحد ـصـرب يف نـصـالـرين بـأمـأت

 اـعـائـك طـم أين مل أزل لــلـعـوت   نرصيت) رؤية(ولكنني أحببت أن ترى 
 )١(ًي اهلدى املحمود طفال  ويافعاـنب  د ـر أمحـه اهللا يف نصـوجـسأسعى ل

 :بعد ذلك» عليه السالم«وقال 
ِومن طاف بالبيت العتيق وباحلجر    وقيت بنفيس خري من وطأ احلىص  ْ 

 كرـمن امل فنجاه ذو الطول الكريم     ه ـروا بـلق إذ مكـه اخلـول إلـسر

                                     
  و٦٤ ص١ جآل أيب طالب ومناقب ٦٤ ص١٤رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(

الفصول  و٢١طالب صسنى املأو ٥٩ ص١ج) ط املكتبة احليدرية(و  ٦٥
 ٩٣ ص٣٥جبحار األنوار  و١٧٦ ص١جالرصاط املستقيم  و٥٨صاملختارة 

الغدير  و٦١صلشريواين ل» عليهم السالم«مناقب أهل البيت  و٤٦ ص٣٦وج
 ٤٢صالدرجات الرفيعة  و٥٥٧ ص٦جمستدرك سفينة البحار  و٣٥٧ ص٧ج
ألميني لإيامن أيب طالب  و٢٧٥صاحلجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب و

 .٣٩ص
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  نفيس عىل القتل واألرسصربتوقد     ـثـبـتوننيم متى يـهـراعيأت ـوب
 رـتـه ويف سـظ اإللـك يف حفـوذل    ً آمنا شعـببات رسول اهللا يف الو

  )١(وأضمرتـه حتى أوسد يف  قربي    ًال ــتـبـه تـر اإللـصـه نـأردت ب
  :مقارنة حديث الشعب بليلة الغار

ً قياسا له ،يف الشعب» عليه السالم«وقد وصف االسكايف حال عيل 
 :عىل حال أيب بكر يف الغار بقوله

وعيل يقايس الغمرات، ويكابد األهوال، وجيوع ويظمأ، ويتوقع «
ًالقتل صباحا ومساء، ألنه كان هو املتوصل املحتال يف إحضار قوت زهيد  ً

صىل اهللا عليه «ً قريش وعقالئها رسا، ليقيم به رمق رسول اهللا من شيوخ
 .وبني هاشم، وهم يف احلصار» وآله

» صىل اهللا عليه وآله«وال يأمن يف كل وقت مفاجأة أعداء رسول اهللا 
بالقتل، كأيب جهل بن هشام، وعقبة بن أيب معيط، والوليد بن املغرية، وعتبة 

 . وجبابرهتا وغريهم من فراعنة قريش،بن ربيعة
زاده، » صىل اهللا عليه وآله«ولقد كان جييع نفسه ويطعم رسول اهللا 

ويظمئ نفسه ويسقيه ماءه، وهو كان املعلل له إذا مرض، واملؤنس له إذا 
استوحش، وأبو بكر يف نجوة من ذلك، ال يمسه مما يمسهم أمل، ومل يلحقه 

                                     
 ومناقب آل ٢٩٢ ص٣٨ج:  وراجع٤٦ ص٣٦ج و٤١٣ ص٣٤ج األنواربحار  )١(

 ٢ وشجرة طوبى ج٣٠٩بن جرب ص وهنج اإليامن ال٢٣٥ ص١أيب طالب ج
 .٥٩صختارة الفصول امل و٢٣٧ص
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 إال عىل سبيل مما يلحقهم مشقة، وال يعلم بيشء من أخبارهم وأحواهلم
 ..)١(»اإلمجال دون التفصيل، ثالث سنني إلخ

ونحن ال ندري مدى صحة ما يقوله االسكايف، من أن شيوخ قريش 
ها كانوا يرسلون الطعام إىل املحارصين يف الشعب، ولعل األرجح َءوعقال

ولعله .. كان يبذل هلم األموال ويشرتي به الطعام» عليه السالم«هو أنه 
ًاال طائلة ثمنا للقليل منهكان يعطي أمو ً .. 

عليه «وال أبو طالب، وال عيل » صىل اهللا عليه وآله«ومل يكن النبي 
بالذين يقبلون منّة أحد من الكافرين عليهم، كام دلت عليه » السالم

 ..النصوص
  :منه ستلب ت×فضيلة لعلي 

» عليه السالم«وكام حاولوا أن يثريوا غبار التشكيك حول تفرد عيل 
فقد حاولوا منح .. الدة يف جوف الكعبة، بادعاء ذلك حلكيم بن حزامبالو

ًابن حزام نفسه أيضا فضيلة أخرى يف سياق التقليل من أمهية جهاد عيل 
 .وتضحياته يف شعب أيب طالب» عليه السالم«

ً أن ابن حزام كان يرسل الطعام رسا إىل املسلمني يف شعب :فقد زعموا
 .)٢(أيب طالب

                                     
 .٣٢٠صلجاحظ لالعثامنية  و٢٥٦ ص١٣للمعتزيل جرشح هنج البالغة ) ١(
 ٢٣٦ ص١ج) مكتبة حممد عيل صبيحط ( و ٣٧٩ ص١السرية النبوية البن هشام ج) ٢(

=  ٧٤ ص٢ جوكـم وامللـاألمخ ـتاري و٧٤ ص٨ وج١٠٩ ص٣جالبداية والنهاية و
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 : ونقول
إن ابن حزام كان أحد الذين  ً: نجزم بعدم صحة ذلك، فأوالإننا

، فرد )١(ليلة اهلجرة» صىل اهللا عليه وآله«انتدبتهم قريش لقتل رسول اهللا 
عىل فراش رسول اهللا » عليه السالم«اهللا كيدهم إىل نحورهم بمبيت عيل 

 .تلك الليلة» صىل اهللا عليه وآله«
الذي يأيت إىل املدينة يف عهد ًوكان حكيم أيضا حيتكر مجيع الطعام 

موقف » صىل اهللا عليه وآله«، وكان للنبي »صىل اهللا عليه وآله«الرسول 

                                     
الكامل يف  و٥٠ ص٢جثري بن كالالسرية النبوية  و١٦٧ ص١جعيون األثر و= 

 ١جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و١٤٢ ص٢جسرية ابن إسحاق  و٨٨ ص٢جالتاريخ 
 ٢جالسرية احللبية  و٣٧٨ ص٢جسبل اهلدى والرشاد  و١٩٨ ص٤ وج٢٢٣ص
 ٧٧ ص٣جخزانة األدب  و٢٤٦ ص٣جمستدركات علم رجال احلديث  و٣٤ص

 ٥٩ ص١٤ج للمعتزيلة ـالغـج البـرشح هن و١٩ ص١٩جوار ـبحار األنو
هتذيب  و١٠٤ ص١٥جتاريخ مدينة دمشق :  وراجع٤٦ص ات الرفيعةـالدرجو

 .٤٤ ص١جإمتاع األسامع  و٤٧ ص٣جسري أعالم النبالء  و١٧٩ ص٧جالكامل 
ط ( و ٥٣٧ ص٤ وجممع البيان ج٢٣٠وراجع ص ٣١ص١٩ جاألنواربحار  )١(

 ٣٩٩ ص٢جاإلتقان يف علوم القرآن :  وراجع٤٥٨ ص٤ج) مؤسسة األعلمي
 ١٥٩صلنيسابوري لأسباب نزول اآليات  و٢٠ ص٢جتفسري السمرقندي و
 ٣جزاد املسري  و٢٤٧ ص٢جتفسري البغوي  و٢٦٤ ص٢جتفسري السمعاين و

 .٢٠٤ ص٩جتفسري اآللويس  و٢٤١ص
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 .)١(إدانة منه
 ، أنه مل يكن صحيح اإليامن:، مما يعني)٢(ًوهو أيضا من املؤلفة قلوهبم

 .»صىل اهللا عليه وآله«وأن ريبه قد استمر إىل أواخر حياة رسول اهللا 
مل يكن » صىل اهللا عليه وآله« أن النبي : بوار هذا اإلدعاءيدل عىل: ًثانيا

 وقد رد هدية ،)٣()منة(ًلفاجر أو فاسق عنده يدا وال نعمة يقبل أن يكون 

                                     
 ١٢ج) اإلسالميةط دار  (و ٤٢٨ ص١٧ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  )١(

ستبصار اإلو ٢٦٦ ص٣جيه من ال حيرضه الفقو ١٦٥ ص٥جالكايف  و٣١٦ص
 ١٣جمستدرك الوسائل  و١٦٠ ص٧جهتذيب األحكام و ١١٥ ص٣ج
نور  و٣٨٩صلصدوق لالتوحيد  و٣٥ ص٢جدعائم اإلسالم  و٢٧٦ص

 .٧١ ص١٨ججامع أحاديث الشيعة  و٣٦٩ ص٢جلجزائري لالرباهني 

 ٢ج) ط دار الكتب العلمية(و  ٣٤٩ ص١ جاإلصابةو ٢٣١نسب قريش ص) ٢(
 ١ج) ط دار اجليل( و ٣٢٠ ص١ج) اإلصابة امشهب( بستيعاواإل ٩٧ص
 ١٨٦ ص٣جلطرباين لاملعجم الكبري  و١٨٨ ص٦ججممع الزوائد  و٣٦٢ص

أسد  و٩٦ ص١٥جتاريخ مدينة دمشق  و٤٩صاإلكامل يف أسامء الرجال و
 ٣٨٤ ص٢جهتذيب التهذيب  و١٧٢ ص٧جهتذيب الكامل  و٤٠ ص٢جالغابة 

 ٨٠ ص١٣جوايف بالوفيات ال و١٩٧ ص٤جلذهبي لتاريخ اإلسالم و
ط مؤسسة النرش (من ال حيرضه الفقيه :  وراجع١٥٦النصائح الكافية ص: راجع) ٣(

 ٨٣جبحار األنوار  و٣٣٥ ص٣ج) الطبعة الثانية( و ٢٩٩ ص٣ج) اإلسالمي
=  ٤٣٢ ص٣جختريج األحاديث واآلثار و ٣٧٨لطباطبائي صلسنن النبي  و١٨٦ص
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 .هدية غريهرد ، كام )١(حكيم بن حزام بالذات
 يرد هدية املرشك املحارب، أما غريه، فكان »صىل اهللا عليه وآله« وكان

 واملقصود بغري املحارب املوادع الذي .)٢ً(رشكايقبل هديته، حتى لو كان م
 .ال يمتن هبديته

ًوأما حكيم بن حزام فقد بقي عىل صفة كونه حماربا إىل أواخر حياة 

                                     
 وأبو طالب مؤمن ٣٠٨ ص١٧كام القرآن ج واجلامع ألح٢١١ ص٢وكنز العامل ج= 

 ٤ وتفسري القرآن العظيم ج١٨٤ و ٦٨قريش للخنيزي، وتذكرة املوضوعات ص
كشف  و٤٦٢ ص٦جفيض القدير  و١٨٧ و ١٨٦ ص٦ والدر املنثور ج٣٥٣ص

 ٢٧٧ ص٢٩للرازي ج كبريتفسري ال وال٣٢١ ص٢ ج٣٣١ و ٨٩ ص١جاخلفاء 
النصائح الكافية  و٢٦٣ ص٢جمنتقى اجلامن  و٣٥ ص٢٨جتفسري اآللويس و

 .١٥٦ص
عمدة القاري  و١٥١ ص٤ججممع الزوائد  و٤٠٢ ص٣جمحد أمسند :  راجع)١(

 ٦٩٧ ص٢جفيض القدير  و١٦٥ ص٥جحتفة األحوذي  و١٦٨ ص١٣ج
سبل اهلدى  و٣٩٨ ص٦جإمتاع األسامع  و١٠٠ ص١٥جتاريخ مدينة دمشق و

 ،هبي وتلخيصه للذ٤٨٤ ص٣لحاكم جلستدرك  وامل٣٠ ص٩جوالرشاد 
  و٢٥٩  و٢٥٨ ص٢حياة الصحابة جو .هبامش نفس الصفحة، وصححاه

بن وسعيد  ، عن أمحد والطرباين، واحلاكم٥٩  و٥٧ ص٦ وكنز العامل ج٢٦٠
 .٨٦ ص٢ والرتاتيب اإلدارية ج،منصور

 .٦٩٧ ص٢جفيض القدير :  وراجع١٩٦ ص٤ الروض األنف ج)٢(
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، وواضح أنه كان من املؤلفة قلوهبم، يمن »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 . هبديته، ويتوقع املكافأة عليها

ع إىل حد أن حيتكر الطعام يف املدينة،  ان من يكون من أهل األطام:ًثالثا
ًوحيرم منه الناس بام فيهم األطفال والنساء، طمعا يف حفنة من املال، ال 

عىل سبيل يتوقع منه السعي لدفع غائلة حاجة املحارصين يف الشعب، 
ًطمعا باملال الوفري، هو يفعل ذلك  بدافع العاطفة اإلنسانية، وإنام أوالتكرم، 

انوا عىل استعداد لبذل أعظم األثامن يف هذا السبيل، فلعله حيث يرى أهنم ك
 .ربام بأغىل األثامنوكان ينتهز الفرصة ويبيعهم الطعام، 
  :محية الدين هي األقوى

 فيواجهه حديث :حياول البعض أن يثري الشكوك حول إيامن أيب طالب
اهللا صىل «احلصار يف الشعب، وأن أبا طالب كان ينيم ولده عىل فراش النبي 

 .»صىل اهللا عليه وآله«ليفدي به رسول اهللا » عليه وآله
 كان يفعل »رمحه اهللا« أنه :فيحاول التملص والتخلص منه، بادعاء

 .)١(ذلك بدافع من حبه الطبيعي البن أخيه
 أن محية النسب والعصبية والقبلية، أو الكربياء إىل :وربام جتد من يدعي

ود الذكر، هو الذي كان يدعو أبا طالب ّحد العناد، أو التوثب للشهرة وخل
 ..إىل أن يفدي ابن أخيه بولده

                                     
 . ٣٩٤ ص٣ جالقرآن العظيمتفسري ا )١(
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 :ونقول
 : بالنسبة للعاطفة النسبية واحلب الطبيعي واحلمية القبلية نقول:ألف
 أشد وأقوى نحو  واحلب الطبيعي له إن العاطفة النسبية نحو الولدـ١

ا كان عىل عكس م» عليه السالم«ابن األخ، فاملفروض أن يكون موقفه 
 ..عليه

وحبه  لو صح قوهلم يف ذلك لدعت العاطفة النسبية أبا هلب ـ٢
 كام ،»صىل اهللا عليه وآله«إىل نرصة النبي الطبيعي البن أخيه ومحيته القبلية 

 كان أشد الناس عليه، ومل تتحرك عاطفته  أبا هلبنرصه أبو طالب، مع أن
ون غيف الشعب يتضاحتى عىل األطفال الذين كانوا وال محيته، وال حبه 

 ..ًجوعا
 إنه ال شك يف أن محية الدين هي األقوى، بدليل أن أهل الدين ـ٣

وقد . يضحون بأمواهلم وبإخواهنم، وبأبنائهم، وبأنفسهم يف سبيل دينهم
 أباه، ألجلبأن يقتل » صىل اهللا عليه وآله« رسول اهللا ّاستأذن عبد اهللا بن أيب
 ..»ليه وآلهصىل اهللا ع«جرأته عىل رسول اهللا 

ويف صفني مل يرجع األخ عن قتل أخيه، حتى أذن له أمري املؤمنني 
 .)١(»عليه السالم«

 بالنسبة للعصبية القبلية، والكربياء إىل حد العناد، ومحية النسب، :ب
                                     

 ورشح هنج ٤٧٥ ص٣٢ جاألنوار وبحار ٢٧٢  و٢٧١لمنقري صصفني ل) ١(
 . ٢٥١ ص٥البالغة للمعتزيل ج
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 : ُّوالطمع بتبوء مقام الكرامة، واإلشتهار بالنبوة، نقول
 ما لو أمكن حفظ مؤثرة وفاعلة يف صورةهذه األمور إنام تكون  ـ ١

أساس الوجود، ويف حدود صيانة مصالح القبيلة، أو األشخاص، أو من 
َّيتطلب منازل الكرامة والشهرة، أما لو كان ذلك من أسباب الدمار، 

يرىض بالتفريط بنفسه، وبولده، ك، وبوار املصالح، فإن أي عاقل واهلال
حد املوت وعشريته، وبكل مصاحله ومصاحلهم، وينتهي به األمر إىل 

 يف سبيل يشء تشري الدالئل كلها إىل أن حصوله ،ًجوعا، أو بحد السيف
 ويف مستوى الوهم، الذي ال هيتم له أي من عقالء ،عليه رضب من اخليال

 ..البرش
صح حصوله بالنسبة لواحد من الناس، بسبب امكن ون ذلك لو إ  ـ٢

قبيلة  يكونوا من عقدة نقص يعاين منها، فإنه ال يصح بالنسبة لغريه ممن مل
كانوا يتعرضون ألقسى أنواع القهر والعذاب وال من أقارب ذلك النبي، و

 من املعذبني يف احتى املوت، من أمثال سمية ويارس والدي عامر وغريمه
 .سبيل اهللا رضوان اهللا تعاىل عليهام

فأية شهرة، وأي مقام يطلبه هؤالء، وألية قبيلة يتعصبون وأية محية نسب 
 ! إىل حتمل ذلك كله، الذي بلغ بعضهم حد التضحية بأنفسهم؟تدعوهم

يطمع وكيف يتوقعون ألنفسهم خلود الذكر يف هذه الدنيا، وأي ذكر 
 !يوازي أرواحهم التي يبذلوهنا، وآالمهم التي يقاسوهنا؟فيه عاقل 

 أن السبب احلقيقي الكامن وراء اطالق كل هذه الرتهات :واحلقيقة هي
ىل حد السفه، الناشئ عن كراهة اإلعرتاف به، وإن كانت كل هو العناد للحق إ
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 ..الوقائع تلهج به، وتفصح عنه، وتدل عليه، أو تشري إليه
فليبوؤا بخزي اإلفتضاح وهم الصغار يف أنفسهم يف احلياة الدنيا، 
وبالعذاب األليم الذي أعده اهللا تعاىل للذين آذوا اهللا ورسله وأولياءه يف 

ىل إطفاء نور اهللا، وطمس جهود وجهاد األنبياء واألولياء اآلخرة، بسعيهم إ
بزخرف القول، وعوار الكلم، واهللا متم نوره ولو كره الكافرون، واملرشكون، 

 .واحلاقدون، واملنافقون
 إن هذا الرضا والتسليم ثم اإلرصار والتصميم الذي :ًـ ونقول أخريا٣

صىل اهللا «ة لرسول اهللا عىل حتقيق السالم» عليه السالم«نشاهده لدى عيل 
لوال .. بقيمة تعريض نفسه لألخطار اهلائلة، أمر مدهش ومثري» عليه وآله
أن اهللا سبحانه قد امتحن قلب هذا الشاب لإليامن، وأودعه : اننا نعلم

 ..أقدس االرسار، وحباه بمنازل الكرامة والزلفى، دون مجيع اخللق
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  :امس اخللفصلا
 

  ×ووفاء علي . .وفاة أيب طالب
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  : يف وفاة أبيه×علي 
إىل رسول » عليه السالم«إن أبا طالب ملا مات جاء عيل  «:قال املعتزيل

ً، فآذنه بموته، فتوجع عظيام، وحزن شديدا، ثم »صىل اهللا عليه وآله«اهللا  ً
ّامض، فتول أمره وتول غسله، وحتنيطه وتكفينه، : قال فاذا رفعته عىل ّ

 .)١(»..رسيره فأعلمني إلخ

                                     
 والفصول ٣٣٠ واألمايل للصدوق ص٣٨٠ ص١تفسري عيل بن ابراهيم ج) ١(

 وبحار ٢٦٥ واحلجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب ص٢٢٨املختارة ص
ني، ورشح  وضياء العامل٦١ والدرجات الرفيعة ص١٥١  و٦٨ ص٣٥ جاألنوار

 والسرية احللبية ٨تذكرة اخلواص صو ٨١و ٧٦ ص١٤جللمعتزيل هنج البالغة 
 ٨٧ ص١ والسرية النبوية لدحالن ج٣٨ ص٦ج واملصنف ١٤٧ ص١ج

 وتاريخ ٧٨ ص١بن سعدجلكربى الطبقات اال و٣٥ ص٢وتاريخ اليعقويب ج
 ٣بن كثري جالبداية والنهاية ال و١٩٦ ص١٣ وج١٢٦ ص٣بغداد للخطيب ج

 ، عن احلنبيل يف هناية الطلب٣٠٥والطرائف البن طاووس ص ١٢٥ص
 والغدير ١١٦ ص٤ واإلصابة ج٤١ ص١ ولسان امليزان ج٧والتعظيم املنة ص

= للسيوطي رشح شواهد املغني :  عمن ذكر، وعن٣٧٥ ـ ٣٧٤ و ٣٧٢ ص٧ج
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، وهو حممول عىل »صىل اهللا عليه وآله«ففعل، فاعرتضه رسول اهللا 
أو (وصلتك رحم يا عم : ـ رؤوس الرجال، وقال ـ برقة وحزن وكآبة

ًوجزيت خريا يا عم، فقد ربيت وكفلت صغريا، ونرصت ) وصلت رمحا ً
 .ًوآزرت كبريا

ستغفرن لك،  أما واهللا أل:عليه فقالثم تبعه إىل حفرته، فوقف 
 .)١(وألشفعن فيك شفاعة يعجب هلا الثقالن

  :!؟ بالصالة عليه’النيب ملاذا مل يأمر 
 :قالوا

 بالصالة »عليه السالم«ًعليا » صىل اهللا عليه وآله« النبي مرأنام مل يإو
 . ن صالة اجلنازة مل تكن فرضت بعد أل،»عليه السالم«ىل أيب طالب ع

 
                                     

 ٢٨٣ ص١ وبدايع الصنايع ج٧٧ة للاموردي صعالم النبوأ و١٣٦ص= 
 وطلبة ٣٥  و٢١  و١٥طالب ص املأسنى و٤٣٥ ص٣وعمدة القاري ج

 داود، ويهقي والربزنجي، وابن خزيمة، وأب ودالئل النبوة للب٤٣الطالب ص
 . وابن عساكر

للمعتزيل البالغة رشح هنج :  وراجع١٦٣ و١٢٥ ص٣٥ جاألنواربحار : راجع) ١(
 ورشح األخبار ١١٣ ص٧ج ) هـ١٣٢٥ط مرص سنة ( واإلصابة ٧٦ ص١٤ج

 والدرجات الرفيعة البن ٣٨٦ ص٧ والغدير ج٥٥٧ ص٢للقايض النعامن ج
 . ٦٢معصوم ص
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مل يصل عىل » صىل اهللا عليه وآله « األكرم إن النبي: ذلك قالواجلوأل
 يف هنا سيدة نساء العاملنيأحينام توفيت، مع » سالم اهللا عليها«خدجية 

سيدة نساء العاملني من » عليها السالم«زماهنا، وإن كانت السيدة الزهراء 
 ..األولني واآلخرين

: ثم، عن أبيه عن جدهوقد فصلت ذلك الرواية التي رواها عيل بن مي
تبع أبو طالب عبد املطلب يف كل : يقول» عليه السالم«ًأنه سمع عليا 

أحواله حتى خرج من الدنيا وهو عىل ملته، وأوصاين أن أدفنه يف قربه، 
اذهب فواره، وانفذ :  بذلك، فقال»صىل اهللا عليه وآله«فأخربت رسول اهللا 

 .ملا أمرك به
 احلجون، ونبشت قرب عبد املطلب، فغسلته، وكفنته، ومحلته إىل

فرفعت الصفيح عن حلده، فإذا هو موجه إىل القبلة، فحمدت اهللا تعاىل عىل 
ذلك، ووجهت الشيخ، وأطبقت الصفيح عليهام، فأنا ويص األوصياء، 

 .وورثت خري األنبياء
َواهللا ما عبد عيل، وال عبد أحد من آبائه غري اهللا تعاىل، إىل أن : قال ميثم ََ ََ َ

 .)١(توفاهم اهللا تعاىل
  :× واإلستغفار أليب طالب ×علي 

 و ملا مات أبه أن:سيأيت قول الرشيف النسابة العلوي، املعروف باملوضح

                                     
 .٣٢١ ص٥سفينة البحار ج) ١(
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 جنازته، واستغفروا ،»عليهم السالم«، وعيل)١(محزة وجعفروشيع طالب 
 . له

  منهم أن أباً ظناـً نحن نستغفر ملوتانا وأقاربنا املرشكني أيضا :قال قوم
 .نه كان يكتم إيامنهأل ؛ًطالب مات مرشكا

 أ،، فقد حكم عىل النبي باخلط»عليه السالم «فمن قال بكفر أيب طالب
 . )٢(..فعاله الخأواهللا تعاىل قد نزهه عنه يف أقواله و

 سمع :»عليه السالم«ًا ن عليأ ـميني  كام يقول األـروي بسند صحيح و
ذلك » عليه السالم« عيل اإلمامكر  فذ؛بويه، ومها مرشكان يستغفر ألًرجال
 . )٣(ستغفار للمرشكنيالالنهي عن اية آ فنزلت ،»صىل اهللا عليه وآله«للنبي 

 . )٤( فنزلت!بائنا؟أال نستغفر آل: ن املسلمني قالواأ :ويف أخرى
صىل اهللا عليه « نزلت حني استأذن  اآليةنأ : التي تقولروايةأما ال

ية، فسأله أن ذن له، ونزلت اآلأ فلم ي،مه أليف االستغفارتعاىل اهللا » وآله
                                     

ما أن وإ. لقد كان جعفر باحلبشة، فإما أن يكون قد جاء يف زيارة قصرية ثم رجع) ١(
  .ً أو عمداًوا، سه ذكره من عند نفسهيكون الراوي

  .٦٨ عن كتاب احلجة البن معد ص٣٩٩ ص٧الغدير ج) ٢(
  .ومصادر أخرى ستأيت إن شاء اهللا تعاىل ١٢ ص٨الغدير ج) ٣(
 ٢بن كثري جالقرآن العظيم ال عن احلسن، وتفسري ٧٦ ص٥جممع البيان ج) ٤(

 ٣٩ وعن األعيان ج، عنهام٣٤٨ وأبو طالب مؤمن قريش ص٣٩٣ص
  .٢٤٦ ص٢ عن ابن عباس واحلسن، والكشاف ج١٥٩ و ١٥٨ص
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 .)١(ذن لهأيزور قربها، ف
فال يصح األستدالل هبا عىل ما نحن بصدده، وال عىل غريه، ألننا أثبتنا 

كانوا من املؤمنني، فال تصح دعوى هني  »صىل اهللا عليه وآله«أن أباء النبي 
 .اهللا تعاىل نبيه عن اإلستغفار ألمه

 :نقولويف مجيع األحوال 
ذكورة قد نزلت يف أيب طالب، اآلية املال جمال ملا يدعونه من أن 

ما قدمناه من شواهد وأدلة عىل إيامن شيخ إليه ًخصوصا إذا أضيف 
ًاألبطح، وأضيف إليه أيضا أن اآلية بصدد هني طائفة من املؤمنني 

 .قارهبم من أهل الرشكألاالستغفار 
يف اآلية الرشيفة  يف مجلتهم »صىل اهللا عليه وآله«ويكون ذكر النبي 

َلقد تاب اهللاُ﴿: نظري قوله تعاىل َ ْ َ ُ عىل النبي واملَ َ َِّ ِ َّ َهاجرين واألنصار الذين َ َ َ َِ َّ ِ َْ ْ ِ ِ َ

                                     
 ٧رشاد الساري جإ و٢٨٣ ص٣الدر املنثور ج و٣١ ص١١لطربي جل جامع البيان) ١(

 ٣٩٤ ص٢جالقرآن العظيم  عن مسلم يف صحيحه، وتفسري ١٥٨ و ٢٨٢ص
والبيهقي، ، وأمحد يف مسنده، وأبو داود يف سننه، والنسائي، وابن ماجة، واحلاكم

 وأبو طالب مؤمن ٤٩ ص٢وابن أيب حاتم، والطرباين، وابن مردويه والكشاف ج
 ٢جتفسري البغوي  و١٠٠ ص٥جتفسري الثعلبي  :وراجع .٣٤٩قريش ص

بن الاملحرر الوجيز  و٣٩٠ ص٨جفتح الباري  و١٣ ص٨جالغدير  و٣٣١ص
العجاب يف  و٥٤ ص٢جتفسري العز بن عبد السالم  و٩٠ ص٣جعطية األندليس 

 .١٢٤ و ١٢٣صإيامن أيب طالب  و٣٧٠ ص١جبيان األسباب 
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ْاتبعوه يف ساعة العرسة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم  ْ َّ ْ َ َ ْ َِ ٍَ ُ ُ ُ َْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ُ ََ ْ ُ َُّ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ ِ
َإنه هبم ر ْ ِ ِ ُ َّ ٌءوف رحيمِ َِ ٌ  ، هبممن أجل طمأنتهم، وتأنيسهم، والرفقفإنه  )١(﴾ُ

 كان يفعل كفعلهم، فإن النبي »صىل اهللا عليه وآله«واملداراة هلم، ال ألنه 
 مل يكن ليقدم عىل أمر حتى يعرف رضا اهللا به، »صىل اهللا عليه وآله«

 .ويستأذنه سبحانه وتعاىل فيه
  : الشيخ املهتدي×بو طالب أ

النبي  إىل »عليه السالم«أبو طالب، جاء عيل ملا تويف أنه : ً أيضاوزعموا
 . )٢(شيخ الضال قد تويفالإن عمك : ، وقال له»صىل اهللا عليه وآله«

                                     
 .توبة من سورة ال١١٧ ة اآلي)١(
 ٧ وج١٥٥ ص٣جبن أيب شيبة الاملصنف  و٣٩ ص٦جلصنعاين لاملصنف ) ٢(

املغني  و١٥١ ص٥ وج٦٤٧ و ١٠٧ ص١جلنسائي لالسنن الكربى  و٤٩٩ص
 ٢جسنن أيب داود  و١٤٩ ص٥جتلخيص احلبري  و٤٠١ ص٢ج ةبن قدامال
فتح  و٣٩٨ ص٣جلبيهقي لالسنن الكربى  و٧٩ ص٤جسنن النسائي  و٨٣ص

 ةبن قدامالالرشح الكبري  و٦١ص ٤جحتفة األحوذي  و١٤٨ ص٧جالباري 
 ١٢٧ و ٣٦صلنسائي ل» عليه السالم«خصائص أمري املؤمنني  و٣١٥ ص٢ج
نصب  و٣٠٧ ص١جللذهبي تنقيح التحقيق  و٣٣٥ ص١جمسند أيب يعىل و

كنز العامل  و٢٣٦ ص١جالدراية يف ختريج أحاديث اهلداية  و٣٣٣ ص٢جالراية 
أحكام القرآن  و٨٩ ص٣جفيض القدير  و٣٧ و ٣٦ ص١٤ وج١١٩ ص١٣ج
= لقرآن تفسري ا و١٤٣ ص٦ ج واجلامع ألحكام القرآن٨٧ ص٢جبن العريب ال
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رفض ما أمره به النبي  »عليه السالم «ً عليااإلمام أن :يف روايةبل 
 .)١( أن يتوىل ذلكطلب من غريهمن تغسيله، ودفنه، ف» صىل اهللا عليه وآله«

 : ونقول
: هذه الرواية، وفيها والبالذري وغريمها  قد روى أمحد يف مسندهً:والأ

 فلامذا هذا الدس .)٢(»الضال«إن عمك الشيخ قد تويف، من دون ذكر كلمة 
  !يف الرواية؟
صىل اهللا عليه «رسول اهللا » عليه السالم« إن نفس أن خياطب عيل :ًثانيا

هلو أمر ال ينسجم » ..الخ.. خ الضالإن عمك الشي«:  هبذه الطريقة»وآله

                                     
الكامل  و١٢٤ ص١جبن سعد الالطبقات الكربى  و٤٠٩ ص٢ جالعظيم= 
تاريخ مدينة دمشق  و١٤٦ ص٤جعلل الدارقطني و ٣٢٦ ص٢عدي ج بنال
 ١جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٣٨٥ ص٧جسري أعالم النبالء  و٣٣٥ ص٦٦ج
 ١٢٩ ص٢جبن كثري الالسرية النبوية  و١٥٤ ص٣جالبداية والنهاية  و٢٣٤ص

  .٤٧ ص٢جالسرية احللبية و
 ٣٣ و ٣٢ ص١٧ج) ط اهلند( كنز العامل : وراجع٣٩ ص٦جلصنعاين لاملصنف  )١(

  . ويف هامشه عن عدد من املصادر٢٨٢ و ٢٨١ ص٢ونصب الراية ج
 ١جلبيهقي لالسنن الكربى و ١٣٠ ـ ١٢٩ و ١٠٣ ص١مسند اإلمام أمحد ج) ٢(

 ٦جلطرباين لاملعجم األوسط  و٤٢٤ ح٣٣٥ ص١جمسند أيب يعىل  و٣٠٤ص
 أنه أمره هو : وفيه٢٤ ص٢ ج)بتحقيق املحمودي(اف ألرشنساب اأو ٢٥١ص

  .فواراه
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إن : يقولأن مع أدب اخلطاب مع الرسول، يف الوقت الذي كان يمكن له 
 . قد تويف »الضال «أيب الشيخ

ما ينايف » عليه السالم«وال يمكن أن حيتمل أحد أن يصدر من عيل 
 . أو مع غريه»صىل اهللا عليه وآله«اآلداب مع رسول اهللا 

فهل يغسل  ! بتغسيله؟همرأ فلامذا يًمؤمناأبو طالب  لو مل يكن :ًثالثا
 !الكافر؟

ً  عليااإلمام من أن ، كثري من املصادريف ماذا يصنع هؤالء بام ورد :ًرابعا
 ودفنه، واغتسل بعد تغسيله  أيب طالبتوىل تغسيلالذي هو » عليه السالم«

 .)١(!؟ ميت مسلمأيمن مس عىل إياه غسل املس الواجب 
صلوات « عرشات األدلة والشواهد عىل ايامن ايب طالب  هناك:ًخامسا
 .»عليه اهللا وسالمه 
قد حزن عىل » صىل اهللا عليه وآله«إن األحاديث ترصح بأنه  :ًسادسا

                                     
 و ١٣٣ ص٢ج) ج.ط(تذكرة الفقهاء :  وراجع٣٠١ ص١تاريخ اخلميس ج) ١(

رشح هنج  و٣٠٥ و ٣٠٤ ص١جلبيهقي لالسنن الكربى  و٥٩ ص١ج) ق.ط(
احلجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب  و٧٦ ص١٤ج للمعتزيلالبالغة 

 ٥٥٧ ص٢جرشح األخبار  و٢٦٥ص) هـ١٤١٠ط قم سنة (و  ١٢٢ص
 ٢٣ وج٢٦١ و ٢٦٠ ص٢٢جبحار األنوار و ٢٥صلمفيد لإيامن أيب طالب و

إعالم  و ٦١صالدرجات الرفيعة  و٣٨٦ ص٧جالغدير  و١٦٣  و١٢٥ص
 .٧٧صألميني لإيامن أيب طالب  و٢٨٢ ص١جى الور
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وو .. أيب طالب، وترحم عليه، ودعا له، وعارض جنازته، ومشى فيها
 .وهي تنايف هذا احلديث الذي يصف أبا طالب بالضال.. إلخ

  :يب طالب أل×رثاء علي 
 :أبا طالب بقوله» عليه السالم«وقد رثى عيل 

 مـلـظـور الـول، ونـحـوغيث امل  ريــجــتـسـة املـب عصمـالـأبا ط
 مــعـــنـك ويل الـيـلـىل عـصـف  اظــل احلفـدك أهــقـد فـد هـقـل
 )١ (ّمَ عَريـَى خَلمصطفِ لَفقد كنت   ُهـــــَوانــــضِ رَكـــُ ربَاكــَّقـَول

 : بقولهًأيضا» عليه السالم«ورثاه 
 ددا ـجم ام ـيـظـوا عـرين شجـذكـ ي  ردا ـــل غـليـر الـري آخـت لطـأرق

 ر أوردا ـدر األمـا أصـ إذا مًاوادـج  لندى اأبا طالب مأوى الصعاليك ذا 
 دا ـلـون خمـا يكـت أرى حيـسـول  ون بموته ـرحـريش يفـت قـأمسـف

 ا من الغي موردا ـومـم يـوردهـست  ومهم ــا حلـهـتـنـورا زيـأرادوا أم
 حدا ـُه وجيـا عليـرتى قدمـفـُوأن ي  ه ـلـي وقتـب النبـون تكذيـرجـيو

                                     
 ٣٨٨ و ٣٧٩ ص٧ وج١٠٦ ص٣جالغدير  و١١٤ ص٣٥جبحار األنوار  )١(

 ٢١٩صالدر النظيم  و٥٥٨ ص٦ وج٤٥٩ ص٥جمستدرك سفينة البحار و
احلجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب  و١١٠ ص١جالكنى واأللقاب و

رشح  و٨٠ و ٦٧صني ألميلإيامن أيب طالب  و٩تذكرة اخلواص ص و١٢٢ص
 .٢٢٩ ص٣٣ج )امللحقات(إحقاق احلق 
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 دا ـام املهنـوايل واحلسـدور العـص   م ـ اهللا حتى نذيقكِم وبيتـتـذبـك
 أرشدا  رية ـم العشـروا سلـا تـوإم   دكم ـيـبـا نـا وإمـدونـيـبـا تـإمـف

 حمتدا ة ـربيـري الـم خـاشـي هـنـب    د ــــمـي دون حمــإن احلــ فوإال
عليه «هذه األبيات توجد يف الديوان املنسوب إىل موالنا أمري املؤمنني و
 :  وإليك نصها،مع تغيري يسري وزيادة »السالم

 ددا ــام جمـيـظـوا عـرين شجـذكـي  ل غرداـآخر اللي) ٍلطري(أرقت لنوح 
 ددا ـم ال خلفا ومل يك قعـلـوذا احل  ى الصعاليك ذا الندىأبا طالب مأو

 دا ـمـاح فيهـم أو يستبـاشـو هـبن  اـمة سيسدهـىل ثلـك خـلـا املـأخ
 لدا ـئ خمـشـا لـيـت أرى حـسـول  دهـقـريش يفرحون بفـت قـأمسـف

 وما من الغي موردا ـم يـوردهـتـس  مـومهـها حلـتـنـورا زيـأرادت أم
 وجيحدا  يه ـلـا عـتـرتوا هبـفـوأن ي   لهـتـب النبي وقـذيـ تكونـرجـيو
 فيح املهنداـوايل والصـدور العـص  مـ اهللا حتى نذيقكِيتـم وبـتـذبـك

 املرسدا د ـديـا احلـلنـربـا تسـإذا م    ةــهـريـر ذو كـظـنـا مـ منودـويب
 داـة أرشريـم العشـروا سلـا تـوإم    دكمـيـبـا نـا وإمـنودـيـبـا تـإمـف

 داـحمت ة ـربيـري الـم خـاشـو هـنـب    دــمــحــي دون مـإن احلـوإال ف
 أوحدا  الق صاحب اهللا ـت بـولس    راـاصـن اهللا نـم مـكـيـه فـوإن ل

 داــمـاب حمـتـكـامه ريب يف الـسـف    ي بحظهـل وحـن كـى مـي أتـبـن
 ءه فتوقداه ضوـنـم عـيـغـال الـج    وء البدر صورة وجههـضـر كـأغ
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 )١(وال كان فيه مسدداـان قـوإن ك    هـودع اهللا قلبـا استـىل مـني عـأم
 : ونقول

 : إن هذا الرثاء تضمن ما ييل
، ومنها جوده، »عليه السالم«اإلشادة بخصال امتاز هبا أبو طالب ـ ١

وحصافة رأيه، وحسن تدبريه، وإيوائه للصعاليك والضعفة، واعتصام 
 .م واملحلْدُغيث الناس بعطاياه يف أوقات العوهو ي. املستجريين به

 . إنه علم من أعالم اهلداية، ونور للناس يف الظلامت ـ٢
 .ّ إن فقد أيب طالب قد هد أهل احلفاظ ـ٣
 .. إنه يصيل عىل أيب طالب، ويطلب له رضوان اهللا ـ٤
 . إنه يعرب عن عظيم حزنه لفقد أيب طالب ـ٥
ال يسدها إال قبيلة بني هاشم  إن موته قد ترك ثلمة عظيمة،  ـ٦
 .بأرسها

                                     
.  عن ديوان أمري املؤمنني، وعن ابن أيب احلديد٣٨٠  و٣٧٩ ص٧الغدير ج) ١(

 ١٥٠  و١٤٩ ص١تذكرة اخلواص ج:  ـختالفإليضاف إىل ذلك ـ مع بعض ا
ط (عيل  وديوان اإلمام ٣٤٤ ص٦٦وترمجة أيب طالب من تاريخ دمشق ج

 ١جحلية األبرار : وراجع. ٢٣٩سحاق صة ابن إ وسري٧٠ ٦٩ص) بريوت
 ٣٤٤ ص٦٦جتاريخ مدينة دمشق  و١٤٢ ص٣٥جبحار األنوار  و١٠٥ص

 ٣٣ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٦٧صألميني لإيامن أيب طالب و
 .٢٢٩ص
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ً إن قريشا قد فرحت بموت هذا الطود الشامخ، مع أن من يشمت  ـ٧
بموت اآلخرين ال يمكنه أن يضمن اخللود لنفسه، وهذا يدل عىل عدم 

ّصحة الشامتة باملوت، ألنه سيحل بالشامت أيضا كام حل بغريه ً.. 
عىل أمور من دون النظر إىل  إنه يقرر أن من اخلطأ الفادح اإلقدام  ـ٨

عواقبها، وهذا ما وقعت فيه قريش، وليس من شيمة العقالء الوقوع يف 
 ..مثل ذلك
أن الرصاع مع قريش رصاع مصري » عليه السالم« لقد بني  ـ٩
َّإال إذا تراجعت قريش عن موقفها الظاهر، وأقرت بأن السلم مع .. ووجود

 .العشرية هو األقرب إىل الرشد والعقل
 عىل املعاندين من قريش هو »صىل اهللا عليه وآله« إن نارص النبي  ـ١٠

فإن .  ال نارص له»صىل اهللا عليه وآله«ن أحد أن النبي ناهللا سبحانه، فال يظ
 . معه ينفعه، فال يشءًمن كان اهللا معه ال يفقد شيئا، ومن مل يكن اهللا معه

 »اهللا عليه وآلهصىل «يصف النبي األكرم » عليه السالم« ثم إنه  ـ١١
إن صورة وجهه كضوء البدر، حني جيلو : بصفات ظاهرية وباطنية، ويقول

 ً.ضوؤه الغيم، فيبدوا متوقدا
أي كريم األفعال واضحها، أو األبيض من كل : ّويصفه بأنه أغر

 .)١(يشء
ثم يصفه بام ال بد هلم من اإلقرار به، وبام يقودهم إىل اإليامن  ـ ١٢

                                     
 . ١٤ ص٥ج)  قمـنرش أدب احلوزة ( و ٤٣ ص١٠لسان العرب ج) ١(
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 : هو صفتانه، وتوالتصديق بنبو
 إنه أمني عىل ما استودع اهللا قلبه، فال يفرط يف األمانة، وال :األوىل
 .يستهني هبا
 .ّ أنه مسدد يف أقواله، وهو تعبري آخر عن صدقه:الثانية

صىل اهللا «األمني مها من ألقاب رسول اهللا و أن الصادق :ومن الواضح
ن كان كذلك  التي شاعت وذاعت وعرفت عنه منذ نشأته، وم»عليه وآله

فال بد من تصديقه فيام يقول، كام ال جمال الهتامه بالتهاون فيام اؤمتن عليه، 
ّوبأنه زاد أو نقص، أو حرف وترصف فيه ّ.. 
  :يف شعر أيب طالب علم كثري

 شعر أيب طالب ىروُكان يعجبه أن ي» عليه السالم«ًأن عليا  «:ورووا
علموه أوالدكم، فإنه كان عىل ّتعلموه، و: َّ، وأن يدون، وقال»عليه السالم«

 .)١(»دين اهللا، وفيه علم كثري

                                     
 ٧ والغدير ج١٠٩ ص١ واأللقاب ج والكنى١١٥ ص٣٥ جاألنواربحار : راجع) ١(

ط  (و ٣٣١ ص١٧ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة و ٣٩٤  و٣٩٣ص
جامع و ١٦٦ ص١٥جمستدرك الوسائل و ٢٤٨ ص١٢ج) اإلسالميةدار 

 ٥جمستدرك سفينة البحار  و٤٠٨ ص٢١وج ٢٥٥ ص١٧جأحاديث الشيعة 
إيامن أيب طالب و ١٠٩ ص١جالكنى واأللقاب  و٥٥٨ ص٦وج ٤٣٦ص
 .  وضياء العاملني١٣٠واحلجة عىل الذاهب اىل تكفري أيب طالب ص ٨٨ص
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 : ونقول
 : ومنهايف هذا النص العديد من اللمحات والدالالت، 

 إن اهللا تعاىل حني ذم الشعراء، فإنام ذم منهم اولئك الذين  ـ١
ن الواقع، ليعيشوا يف خضم األوهام، حيث يتنكبون سبيل اهلداية، ويتجاوز

ٍ دون أن يكون لدهيم روادع عن الدخول يف أي واد ،ههمليهيموا عىل وجو
 .. كان

وليس هذا هو ديدن العقالء، فإهنم ال يدخلون يف يشء إال بعد معرفة 
 ..وجوه الصالح والفساد فيه، ويعلمون ما ينتهي إليه أمرهم

أما شعر أيب طالب، ففيه علم كثري، أي أن فيه الكثري من احلقائق  ـ ٢
بط التي تزيد من حصانة اإلنسان ضد اجلهاالت، وتصونه واملعايري والضوا

وتعطيه املزيد من الوضوح .. من الوقوع يف اخلطأ، وتعصمه عن الضالالت
 .يف كل سبيل خيتار السلوك فيه

حيب نرش هذا الشعر » عليه السالم« وألجل ذلك كان عيل  ـ٣
ًن عونا وإشاعته، من حيث أنه حيب نرش العلم، ليتكامل به الناس، وليكو

» عليه السالم«هلم عىل حل مشاكلهم، وتذليل صعوبات احلياة هلم، ألنه 
 .حيب للناس اخلري والصالح، واهلداية والفالح، والسداد والنجاح

حيب نرش هذا العلم، فإنه كان حيب » عليه السالم« وبمقدار ما كان  ـ٤
 حيب هلذا »عليه السالم«احلفاظ عليه، ومتكني األجيال اآلتية منه، فكان 

ثاقب النظر بعيد اهلمة، يشعر » عليه السالم«ن، ألنه َّوَدُالشعر أن ي
عد  حتى الذين مل يولدوا ب،بمسؤوليته عن الصالح واإلصالح حلياة الناس
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 يتعاطون معه حتى املاء واهلواء، منهم، ألن بصالحهم يصلح كل يشء
ما يف الرب  واإلنسان واحليوان، و،والشجر واحلجر، والنبات، واجلامد

ْولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ﴿: والبحر، عىل قاعدة ْ َ َِ َ ََ َ َ ُ ْ َ ََ ْ ْ َ ْ ْ ََ َ َّ َُ َّ
ِبركات من السامء واألرض ْ َّ ََ َ َِ ِ ٍَ َ﴾)١( . 

ُظهر الفساد ﴿: وهناك قاعدة أخرى يف ضد ذلك يبينها اهللا تعاىل بقوله َ ََ ْ َ َ
ْيف الرب والبحر بام كسبت  َ ْ َ َ ََ َ َ ِ ِ ْ ِّْ ِأيدي الناسِ َّ ِ ْ َ﴾)٢( . 

ٍ  ما ذكرناه فيام سبق ينتج أن ثمة مسؤولية تقع عىل عاتق كل فرد  ـ٥
وهي أن يتعلموا هذا العلم، .. من الناس، ال بد  من التصدي إلنجازها

لتناهلم بركاته، وليستفيدوا منه يف صالح أنفسهم، وإصالح أمورهم 
 ..وأحواهلم
ًناس كلهم أيضا فردا فردا،ا ال هناك مسؤولية أخرى يتحمله ـ٦ ً  وهي ً

من حيث أن اإلنسان بام له من عاطفة ورابطة .. تعليم هذا الشعر ألوالدهم
طبيعية بأوالده، يندفع إىل تعليمهم وتربيتهم، وإيصال اخلري هلم، وإصالح 

 .. أحواهلم، من موقع التعقل والروية ـ واحلزم
ه مرض هبم، حتى لو أنوما يرى هو يسعى ملنعهم من كل ما يشينهم، و

ال يرضاه أي أنه يرىض اإلرضار بنفسه، لكنه . كان هو ال يمتنع عنه
وتراه ال يسعى لتثقيف نفسه، لكنه يفرض عىل أبنائه أن يثقفوا .. والدهأل

                                     
 .  من سورة األعراف٩٦اآلية ) ١(
 .  من سورة الروم٤١اآلية ) ٢(
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  .م، ويبذل كل ما يملك ليعلمهمأنفسهم، وهو ال يتعل
ر  الناس بأن يتعلموا شع»عليه السالم «يأمر عيلوسواه وألجل ذلك 

نفحات ال والكثري من ،ًأيب طالب، معلال ذلك بأن فيه الكثري من العلم
 ..اإليامنية، وأن يعلموه أوالدهم
  :نقش خامت أيب طالب

أن : ًـ وروي عن آبائه أيضا بعدة طرق» عليه السالم«عن اإلمام الرضا 
 : نقش خاتم أيب طالب كان

ًرضيت باهللا ربا، وبابن أخي حممد نبيا، وب«  . )١(»ً له وصيابني عيلاً
 :ونقول
 يبدو أن أبا طالب قد علم هبذا األمر، أعني بالنبي والويص، ً:أوال

، حيث قد رأى دالئل ذلك »عليه السالم«وآمن به منذ والدة أمري املؤمنني 
يف أكثر من حادثة، وقد تقدم يشء من ذلك يف بعض الفصول يف أول هذا 

صىل «انت ظاهرة يف رسول اهللا  بل ان عالئم النبوة وبشائرها، ك.الكتاب
صىل «، يعرفها حتى األحبار والرهبان فيه بمجرد رؤيتهم له »اهللا عليه وآله
صىل اهللا «، فكيف باألقربني اليه، كام ان أخبار قرب ظهوره »اهللا عليه وآله

» عليه السالم« كانت منترشة وشائعة، كام أن دالئل امامة عيل »عليه وآله
 وقد مرت بنا ،»عليه السالم«لألقربني منذ والدته ًكانت ظاهرة وخصوصا 

                                     
 ٢ وحمبوب القلوب ج٦٠ والدرجات الرفيعة ص٤٧١ ص٨تفسري أيب الفتوح ج) ١(

 .٨٩صإيامن أيب طالب  و٣٩٥ ص٧جالغدير  و٢١٩ص
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 ..بعض الروايات حول ذلك
 أن أبا طالب قد علم به من خالل ما عرفه من :بل لعل الصحيح هو

 .)١(ًاألرسار، حيث كان مستودعا للوصايا، كام أشري إليه يف بعض النصوص
ن مدائح  أن عيل بن حييى البطريق كان يقول ع وغريه نقل املعتزيل:ًثانيا

 :»صىل اهللا عليه وآله«للنبي » عليه السالم«أيب طالب 
لوال خاصة النبوة ورسها ملا كان مثل أيب طالب، وهو شيخ قريش «

ًورئيسها، وذو رشفها يمدح ابن أخيه حممدا، وهو شاب قد ريب يف حجره، 
 :وهو يتيمه ومكفوله، وجار له جمرى أوالده بمثل قوله

 اء عيطلـقـنـوة يف رأس عـعىل رب  ً ني حممداـع األبطحـيـوا ربـقـلـوت
 د أولـر بعـٍب آخـعـن كـيـرانـع    ًامـاشـم إن هـاشـه هـيـأوي إلـوت

 :ومثل قوله
 لـألرامـامى عصمة لـتـيـال الـثم    هـبوجه ض يستسقى الغامم ـيـوأب
 ة وفواضلـمـعـده يف نـنـم عـهـف    مـالك من آل هاشـف به اهلـيـيط

لوب من الشعر ال يمدح به التابع والذنابى من الناس، فإن هذا األس

                                     
 ٧٣ ص٣٥ وج١٣٩ ص١٧جحار األنوار ب و٤٤٥ ص١الكايف ج: راجع) ١(

 ١جالكنى واأللقاب  و٩٦ ص٤جالتفسري الصايف  و٣٩٤ ص٧جالغدير و
 ٥٠صنفس الرمحن يف فضائل سلامن  و٤٦١ ص١ججممع البحرين  و١٠٩ص

 . ٨٨صألميني لإيامن أيب طالب و
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 .وإنام هو من مديح امللوك والعظامء
 ذاك الشيخ املبجل العظيم يف النبي ،ت أنه شعر أيب طالبرفإذا تصو

، وهو شاب مستجري به، معتصم بظله من »صىل اهللا عليه وآله«حممد 
ًقريش، قد رباه يف حجره غالما، وعىل عاتقه طفال، وب ًني يديه شابا، يأكل ً

من زاده، ويأوي إىل داره، علمت موضع خاصية النبوة ورسها، وأن أمره 
 .)١(ًكان عظيام

وإنام ذكرنا كالم هذا الرجل بطوله هنا لكي نسوقه بعينه بحق أيب 
فأبو طالب وهو شيخ .. »عليه السالم«طالب يف موقفه من ولده عيل 

 ُهبنَإً، ينقش عىل خامته معلنا رضاه قريش، وذو رشفها، واملبجل العظيم فيها
ًعليا وصيا للنبي  ً، وهو ابنه الذي رباه يف حجره غالما، »صىل اهللا عليه وآله«ً

ًوعىل عاتقه طفال، وبني يديه شابا، يأكل من زاده، ويأوي إىل داره، ويراه يف  ً
تفاصيل، وله عليه حق المجيع حاالته، ويرصده ويراه، ويرعاه يف كل 

 ...مقام الرعاية، وفضيلة التنشئة والرتبيةاألبوة، و
  : تضحيات أيب طالب×تضحيات علي 

أنه ملا جرح عبيدة بن احلارث بن  :وسيأيت يف غزوة بدر ما ملخصه
 .ًأما لو كان عمك حيا لعلم أين أوىل بام قال منه: املطلب، وقال لرسول اهللا

 لــاضـنـ ونهـن دونـاعـطـا نـومل    زى حممدـت اهللا يبـيـم وبـتـذبـك
 الئلـا واحلـائنـنـن أبـل عـذهـون    هـرع دونـصـتى نـه حـمـلـسـون

                                     
 . ٤٥صخصائص الوحي املبني  و٦٣ ص١٤رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(
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 أما ترى ابنه كالليث العادي بني يدي اهللا :»صىل اهللا عليه وآله«فقال 
 !؟ورسوله، وابنه اآلخر يف جهاد اهللا بأرض احلبشة

 ! يا رسول اهللا أسخطت عيل يف هذه احلالة؟:قال
 .)١( ذكرت عمي، فانقبضت لذلك ما سخطت عليك، ولكن:قال

استشهد، بسبب جراحته تلك، رضوان اهللا تعاىل ثم مل يلبث عبيدة أن 
 .عليه

 : ونقول
صىل اهللا عليه «قد ذكرنا هذه الواقعة يف كتابنا الصحيح من سرية النبي 

غري أننا نحب أن نشري هنا .. ، يف غزوة بدر، فال بأس بمراجعتها هناك»وآله
 :إىل ما ييل
 يعترب جهاد عيل وجعفر »صىل اهللا عليه وآله« قد ظهر أن النبي ً:أوال

نفسه، فإهنام ثمرة من » عليه السالم«ًجهادا أليب طالب » عليهام السالم«
تضحياته، وهو قبس من حكمته، وإيامنه ونور من أنوار ثمرات تربيته، و

قامة الذي كان يدفعهام للتضحية يف سبيل هذا الدين، ويشجعهام عىل اإلست
 ..عىل طريق احلق واهلدى، ويوفر هلام كل املناخات الالزمة لذلك

 يشهد عىل صحة نوايا عيل وجعفر »صىل اهللا عليه وآله« إنه :ًثانيا
يف تضحياته هللا ولرسوله، » عليه السالم«وبإخالص عيل » عليهام السالم«

                                     
 ٢جالصايف  و٢٥٥ ص١٩ جاألنوار وبحار ٢٦٥ ص١لقمي جتفسري ا: راجع) ١(

 . ١٣٢ ص٢جنور الثقلني  و٢٨١ص
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ائي كان حيسد أو ير» عليه السالم« أنه :فال معنى الدعاء عمر بن اخلطاب
 .)١(يف ما يظهره من زهد، وعبادة وتقوى

  : ×نور أيب طالب 
 يا أمري :يف رحبة الكوفة فقال» عليه السالم«ًسأل أحدهم اإلمام عليا 

 !املؤمنني، إنك باملكان الذي أنزلك اهللا، وأبوك معذب يف النار؟
ًوالذي بعث حممدا باحلق نبيا، لو شفع أيب !!  مه، فض اهللا فاك:فقال له ً

أيب معذب يف النار، وابنه ! كل مذنب عىل وجه األرض لشفعه اهللا فيهميف 
 !قسيم اجلنة والنار؟

ً والذي بعث حممدا باحلق نبيا، إن نور أيب طالب يوم القيامة :ثم قال ً
نور حممد، ونوري، ونور فاطمة، ونور : ليطفئ أنوار اخللق إال مخسة أنوار

ن نوره من نورنا الذي خلقه اهللا احلسن واحلسني، ومن ولدته من األئمة، أل
 .)٢(تعاىل من قبل أن خيلق آدم بألفي عام

                                     
 . »عليه السالم«عمر وخالفة عيل : سيأيت احلديث عن ذلك إن شاء اهللا يف فصل) ١(
 واحلجة عىل الذاهب إىل ٢ حديث٤واملحاسن  ٧٠٢و  ٣٠٥صاألمايل للطويس ) ٢(

وبحار  ٧٤ص)  قمـالشهداء سيد دار  ط(و  ٩٦  و٩٥تكفري أيب طالب ص
 ١ج) ط دار النعامن(و  ٥٤٦ ص١ واإلحتجاج ج١١٠  و٦٩ ص٣٥ جاألنوار
ط (و  ٨٣ ص٢ وكشف الغمة لألربيل ج١٨٣ ص١وكنز الفوائد ج ٣٤٠ص

و  ٢٠٢ وبشارة املصطفى ص٣٨٧ ص٧والغدير ج ٤٢ ص٢ج) دار األضواء
= خامتةو ١٥٣وماءة منقبة البن شاذان ص ٣١٢ص) ط مركز النرش اإلسالمي(



  ١٠٧                                               ..×ووفاء علي .. وفاة أيب طالب: الفصل اخلامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ونقول
عىل رجل مل » عليه السالم« ما معنى هذا التغيظ من أمري املؤمنني ً:أوال

ِيزد  ًعىل أن طرح سؤاال عليه، بل لقد بلغ به األمر إىل حد الدعاء عليه بأن َ
 !ذلك منه؟» لسالمعليه ا«فبأي يشء استحل ! يفض اهللا فاه؟
 : ونجيب
، غري أن من »عليه السالم« إن الرواية مل ترصح لنا بسبب غيظه ً:أوال

 لكنه يريد ،ًاملمكن أن يكون قد عرف أن ذلك الرجل كان عارفا باحلق
 ..بأمر يعلم بطالنه» عليه السالم«التشنيع عىل عيل 

السؤال ولعل شهرة إيامن أيب طالب يف تلك الفرتة كانت بحيث يكون 
، فإنه ًعن إيامنه من املحرمات، متاما كالسؤال عن إيامن األنبياء وأوصيائهم

 .من مريض القلب، ظاهر العداء هلمإال ال يكون 
 إن حديث أمري املؤمنني عن نور أيب طالب هبذه الطريقة يدلنا عىل :ًثانيا

 همئوأوصيابام فيهم إبراهيم ًأن أليب طالب مقاما هو فوق مقام األنبياء 
 . صىل اهللا عليه وعليهم، باستثناء نبينا األعظم وأوصيائه» السالممعليه«

                                     
كنز و ١٧٤صحمد بن أمحد القمي ملمائة منقبة و ٢٠ ص٥جاملستدرك = 

 ١جالرصاط املستقيم و ٣٠صالعقد النضيد والدر الفريد و ٨٠صالفوائد 
 ٣وعن الربهان ج ٥٠صالدرجات الرفيعة و ٩٧ ص٤جالصايف و ٣٣٦ص
 ٢٩٣ ص٢وج ١٦٣ ص١جغاية املرام و ٣٩٦ ص١جتأويل اآليات و ٢٣١ص

 .٧٨صطالب إيامن أيب و
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 أنوار كل األنبياء واألوصياء ئبأن نوره يطف» عليه السالم«ولذلك حكم 
، لريى اخللق كرامة وعظمة »صىل اهللا عليه وآله«السابقني عىل نبينا األعظم 

اء والتجني عليه يف التي يراد طمسها، ولو باإلفرت.. وتضحيات أيب طالب
 ..حياته وبعد وفاته، وإىل يومنا هذا

حني أخرب بأن نور أيب طالب خلق مع » عليه السالم«وقد أكد ذلك 
 .بألفي عام» عليه السالم«أنوار النبي واألئمة قبل أن خيلق آدم 

يستدل عىل عدم عذاب أيب طالب بالنار بأن » عليه السالم« إنه :ًثالثا
وهذا يدل عىل أن ذلك السائل كان يقر بإيامن أيب .. والنارابنه قسيم اجلنة 

 .. طالب، ولكنه يدعي أنه ال تناله الشفاعة
 :بأمور ثالثة» عليه السالم«فأجابه 
 أن القضية معكوسة، فإن أبا طالب هو الذي يشفع يف اخلالئق، :األول

وجه األرض لشفعه وأن كرامته عند اهللا بحيث لو شفع يف كل مذنب عىل 
ً فضال عن أن حيتاج إىل شفاعة ،ومثله ال يمكن أن يكون يف النار.. اهللا فيه

 ..أحد
ً لو سلم جدال ـ أن أبا طالب يف النار، فإذا كان ولده قسيم اجلنة :الثاين ِّ ُ

، فلامذا ال يفعل  من خالل الشفاعةوالنار، ويقدر عىل أن يأخذه إىل اجلنة
 !ذلك؟

ًرا بأبيه، وال يراعي أبسط القواعد  باإال إذا فرض أن هذا الولد ليس
ويف هذه احلالة ال يستحق أن يكون .. األخالقية التي أمر اهللا بمراعاهتا

 .قسيم اجلنة والنار
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ً ما أرشنا إليه آنفا من أن من يكون نوره من نور حممد وأهل :الثالث
بألفي عام، ويطفئ نوره حتى » عليه السالم«خلق نوره قبل آدم قد بيته، و

، واألئمة من » صىل اهللا عليه وآله«باستثناء حممداألنبياء واألوصياء نور 
وذلك واضح ال .. ال يمكن أن يكون من أهل النار ،» السالممعليه«بعده 
 .خيفى

  : من ينشدنا شعر أيب طالب
 ألهل املدينة، وخاف أهل »صىل اهللا عليه وآله«وحني استسقى النبي 

 ..اللهم حوالينا وال علينا: » عليه وآلهصىل اهللا«املدينة من الغرق، وقال 
ً لو كان حيا ،هللا در أيب طالب«:  وهو عىل املنرب»صىل اهللا عليه وآله«قال 

 !؟»شدنا شعرهنّلقرت عيناه، من الذي ي
 : ت قولهد يا رسول اهللا، كأنك أر:»عليه السالم«فقال عيل 

 لـألرامـامى عصمة لـتـيـال الـثم    هـبوجه ض يستسقى الغامم ـيـوأب
صىل اهللا عليه «ًفأنشده أبياتا من القصيدة، ورسول اهللا  . أجل:قال

 .)١(.. يستغفر أليب طالب عىل املنرب إلخ»وآله

                                     
 ورشح هنج البالغة ٧٧ عن أعالم النبوة للاموردي ص٣٧٥ و ٣٧٤ ص٧الغدير ج) ١(

 ٣ج) ط دار املعرفة(  و١١٦ ص١ والسرية احللبية ج٨١ ص١٤للمعتزيل ج
 ورشح شواهد ٣١ ص٧ وعمدة القاري ج٢٨٣ ص١ وبدائع الصنائع ج٢٧٠ص

= السـرية  و٤٣طلبـة الطالـب ص و٢٦ب صـ وأسنى املطال٣٩٨ ص١املغني ج
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 : ونقول
 هو الذي يفهم مرامي »عليه السالم« ال ريب يف أن أمري املؤمنني  ـ١

ً، ويرتمجها سلوكا وحركة وموقفا»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا  ً.. 
 إنشاد خصوص هذا »صىل اهللا عليه وآله«ن طلب رسول اهللا  إ ـ٢

 لعله ألجل أن يتناقل ، وهو عىل املنرب، ثم استغفر له،الشعر يف هذه املناسبة
الناس موقفه هذا من أيب طالب رضوان اهللا تعاىل عليه، ألنه الرجل 

ٍه يف أغىل يشء لديه، أال وهو دينه اإلفرتاء عليمدون عتالذي تالعظيم، 
 .. يامنه، فيتهمونه بالكفر والرشكوإ

 قد يستفاد من هذا املوقف النبوي الكريم أن أبا طالب حني قال  ـ٣
يعرب عن وقائع هذه القصيدة مل يكن ينساق وراء ختيالته الشعرية، بل كان 

 .يعلمها، ويعتقد هبا
 عىل أال ينشد هو هذا »صىل اهللا عليه وآله« لقد حرص النبي  ـ٤

                                     
 ١٠جمستدرك الوسائل  و١٣٩صروضة الواعظني  و٤٣ ص١جالنبوية = 
مناقب آل أيب  و٧٥صلطويس لاألمايل  و٣٠٣صلمفيد لاألمايل  و٣٨٨ص
 ٣٣٢ ص٨٨ وج٧٥ ص٣٥ وج٢ ص١٨جبحار األنوار  و٢٤ص ١ب جـطال
األحاديث  و٤١١ ص٢جفتح الباري  و٥٧٤ ص١٢ججامع أحاديث الشيعة و

 ٤٣٨ ص٨جكنز العامل  و٦٦ ص٢٢جبن عبد الرب اليد التمه و٧٣الطوال ص
إيامن أيب طالب  و٦٩تنبيه الغافلني ص و١٢٧ و ١٢٥ ص٥جإمتاع األسامع و

 .٦٠ص



  ١١١                                               ..×ووفاء علي .. وفاة أيب طالب: الفصل اخلامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بل لعله كان ..  ال حيسن التكلم به، فإن ذلك غري مقبولالشعر، ال ألنه
ًخيشى أن يقول املتقولون احلاقدون بأن له يدا يف صنع هذا الشعر، ونسبته 

 . إىل أيب طالب
 وفهمه مرامي ،»عليه السالم« ًولعله يريد ايضا أن يظهر امتياز عيل

 ..أكثر من كل من عداه» صىل اهللا عليه وآله«وإشارات رسول اهللا 
ًأو أن كال هذين األمرين أو غريمها مما ينضم إليهام كان مقصودا له 

 ..ًأيضا
  : وآية النهي عن اإلستغفار للمشركني×علي 

 أن أبا :بإسناده» املوضح«وذكر الرشيف النسابة العلوي املعروف بـ 
صىل اهللا عليه « عىل املوتى، فام صىل النبي طالب ملا مات مل تكن الصالة

 أيب طالب وال عىل خدجية، وإنام اجتازت جنازة أيب طالب، ، عىل»وآله
 .وعيل، وجعفر، ومحزة جلوس، فقاموا، وشيعوا جنازته، واستغفروا له

ً نحن نستغفر ملوتانا وأقاربنا املرشكني أيضا ـ ظنا منهم أن أبا :فقال قوم ً
 هللا عن أيب طالب الرشك،ًطالب مات مرشكا، ألنه كان يكتم إيامنه ـ فنفى ا

ُما كان للنبي والذين آمنوا ﴿: ّونزه نبيه والثالثة املذكورين من اخلطأ يف قوله ََّ ِّ ََ َِ َِّ ِ َ َ
َأن يستغفروا للمرشكني ولو كانوا أويل قربى ْ َْ ُ ُ ْ َُ ِ َ ْ ُْ َُ َْ َ ِ ِ ِِ َ ْ﴾)٢(»)١(. 

                                     
 . من سورة التوبة١١٣اآلية ) ١(
 عن كتاب احلجة عىل الذاهب ٣٩٩ ص٧الغدير جو ١٢٧ ص٣٥جبحار األنوار  )٢(

 . ٢٦٨ص)  قمـد الشهداء سيدار  ط( و ٦٨ّإىل تكفري أيب طالب البن معد ص
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ً أنه سمع رجال يستغفر ألبويه ومها مرشكان، :»عليه السالم«وعن عيل 
، فنزلت آية النهي عن »صىل اهللا عليه وآله«نبي ذلك لل» عليه السالم«فذكر 

 .)١(اإلستغفار للمرشكني
 :ونقول

ان اهللا تعاىل عليه، قد دلت هاتان الروايتان عىل إيامن أيب طالب رضو
 :إال أن يف الرواية األوىل إشكالني، حيتاجان إىل جواب، ومها

ين  قد ذكرت الرواية األوىل جعفر بن أيب طالب يف مجلة الذ:األول
 ..شيعوا جنازة أيب طالب رضوان اهللا تعاىل عليه

ِ كان حينئذ ٍ يف بالد احلبشة، ورجع منها إىل ًا أن جعفر:ومن املعلوم
 حني ،إنه عاد لفرتة وجيزة إىل مكة:  خيرب، إال أن يقالاملدينة سنة فتح

                                     
 ٢جلحاكم لاملستدرك و ١٣١  و١٣٠ ص١ ومسند أمحد ج١٨أسنى املطالب ص) ١(

كنز و ٤٥٧ ص١جمسند أيب يعىل و ١٨٢ ص٨جعمدة القاري و ٣٣٥ص
اإلتقان يف علوم و ١٨٩٣ ص٦جتفسري ابن أيب حاتم و ٤٢١ ص٢جالعامل 
إيامن و ٤١١ ص٢جفتح القدير و ٢٨٢ ص٣جالدر املنثور و ٩٨ ص١جالقرآن 

 ٨وشيخ األبطح، وأبو طالب مؤمن قريش والغدير ج ١٢٢صأيب طالب 
  عن الطياليس وأمحد، وابن أيب شيبة، والرتمذي، والنسائي، وأيب يعىل،١٢ص

وابن جرير، وابن املنذر، وابن أيب حاتم، وايب الشيخ، وابن مردويه، والبيهقي يف 
سباب أتارة، واإلتقان، وشعب اإليامن، واحلاكم وصححه والضياء يف املخ

 .. عيان الشيعةأالنزول، والكشاف، وابن كثري، و
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ّن الوئام والسالم قد حل أ  مفادهارست شائعة بلغت املسلمني يف احلبشة
فعاد قسم منهم إىل مكة فوجدوا أن هذا األمر ال .. كني واملسلمنيبني املرش

 ..ًحقيقة له، فمكثوا يسريا ثم عادوا أدراجهم
َّأن تشيع جنازة:  إنه ليس من املعقول:الثاين َ  أيب طالب، وال حيرض ُ

تشييعها أخوه محزة، وابناؤه الربرة به منذ اللحظة األوىل لبدء التشييع، فام 
اجتازت جنازة أيب طالب، وعيل وجعفر، ومحزة «: يةمعنى قول الروا

 .»جلوس، فقاموا وشيعوا جنازته
  :الصالة على أيب طالب

 ألن الصالة عىل ،»يه السالمعل« إنه مل يصل عىل أيب طالب :و قالوا
 ..امليت مل تكن قد فرضت

ونحن ال نطمئن إىل صحة ذلك، فقد كانت الصالة عىل امليت قد 
عليه «بأمر جربئيل » هبة اهللا«قد صىل عليه ولده فرضت من عهد آدم، و

 .)١(»السالم
َّنه صيل عىل عابد من عباد بني إرسائيل يف عهد  أ:ويف الروايات ُ

                                     
 ٥٣ ص١٢جرشح أصول الكايف و ٢١٤صكامل الدين  و١١٤ ص٨جالكايف  )١(

 ٦٤ ص٢٣ وج٤٥ ص١١جبحار األنوار  و٢٦٧ ص٢جمستدرك الوسائل و
تفسري أيب محزة  و٣١٦ و ٣١٥ ص٣ججامع أحاديث الشيعة  و٣٤٦ ص٧٨وج

 .٣١٠ ص١جتفسري العيايش  و١٢٥صالثاميل 
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 .)١(ًأيضا» عليه السالم«داود
  : ودفاعه عن أيب طالب×وفاء علي 

 وثناءه عن أيب »عليه السالم«ونذكر هنا بعض ما تضمن دفاع عيل 
 :فمن ذلك. ىل عليهطالب رضوان اهللا تعا

» عليه السالم«إن أمري املؤمنني : »عليه السالم« عن اإلمام السجاد  ـ١
كان يأمر أن حيج عن عبد اهللا وابنه، وأيب طالب يف حياته، ثم أوىص يف 

 .)٢(وصيته باحلج عنهم
 أو »آمنة« تصحيف »وابنه «:وقد احتمل بعض اإلخوان أن كلمة

ًملطلب، ومل نجد شاهدا يؤيد هذا ، يعني عبد ا»أبيه«تصحيف كلمة 
 .وإن كنا ال نمنع من إثارته. االحتامل

                                     
 ٤٢ ص١٤وبحار األنوار ج ٦٦صلحسني بن سعيد الكويف لكتاب الزهد ) ١(

 ١٠جاحلدائق النارضة  عنه، و٦١ ص٧٩ وج٣٨٤ ص٧٨ وج٣٠٢ ص٦٩وج
آل ط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٢٧٨ ص٦جهتذيب األحكام  و٤٣٩ص

لحر ل اجلواهر السنية  و٩٢٥ ص٢ج) اإلسالميةط دار ( و ٢٨٥ ص٣ج) البيت
  .٨٥صالعاميل 

 ٣٥جبحار األنوار  و٦٨ ص١٤رشح هنج البالغة البن أيب احلديد املعتزيل ج) ٢(
احلجة عىل و ٤٩صالدرجات الرفيعة  و٣٨٠ ص٧جالغدير  و١٥٧ و ١١٢ص

 .٦٩صألميني لإيامن أيب طالب و ٨٥صالذاهب إىل تكفري أيب طالب 
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ما عبد أيب وال واهللا، «: أنه قال» عليه السالم« عن أمري املؤمنني  ـ٢
 .ًجدي عبد املطلب، وال هاشم، وال عبد مناف صنام قط

 ! فام كانوا يعبدون؟:قيل له
، »ليه السالمع« كانوا يصلون إىل البيت عىل دين إبراهيم :قال

 .)١(»متمسكني به
كان ـ واهللا ـ أبو طالب، عبد مناف بن عبد «: »عليه السالم« عنه  ـ٣

ًاملطلب مؤمنا مسلام، يكتم إيامنه، خمافة عىل بني ه اشم أن تنابذها ً
 .)٢(»قريش
من كان آخر األوصياء قبل : »عليه السالم« وقيل ألمري املؤمنني  ـ٤
 ! ؟»صىل اهللا عليه وآله«النبي 

                                     
بحار األنوار  و١٧٤ ص) ط مركز النرش اإلسالمي( و ١٠٤صكامل الدين ) ١(

 ٢٢١صالدر النظيم  و٣٨٧ ص٧جالغدير  و٨١ ص٣٥ وج١٤٤ ص١٥ج
 وعن الربهان ٢١٠ ص٤يب الفتوح جأوتفسري  ٧٩صألميني لإيامن أيب طالب و
 . ٧٩٥ ص٣ج

 ١١ج) اإلسالميةط دار (و  ٢٣٢ ص١٦ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  )٢(
 ٥٨٣ ص١٤ج الشيعة جامع أحاديثو ١١٤ ص٣٥جبحار األنوار و ٤٨٠ص

احلجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب  و ٣٨٨ ص٧جألميني لالغدير و
  .٨٠صألميني لإيامن أيب طالب  و١٢١ص
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 .)١( أيب:قال
صىل «قال أبو طالب لرسول اهللا :  عن العباس بن عبد املطلب قال ـ٥

 !ياابن أخي، اهللا أرسلك؟: »اهللا عليه وآله
 .نعم: قال
 . فأرين آية:قال
 .  ادع يل تلك الشجرة:قال

 .)٢(فدعاها، فأقبلت حتى سجدت
 قال أبو طالب بمحرض من قريش، :ورواه السيد ابن معد، ولفظه

  !يا ابن أخي، اهللا أرسلك؟: لريهيم فضله
 .نعم: قال
 .ًلألنبياء معجزا وخرق عادة، فأرنا آيةإن : قال
أقبيل : يقول لك حممد بن عبد اهللا: ادع تلك الشجرة، وقل هلا: الق

                                     
ألميني لإيامن أيب طالب  عن ضياء العاملني للفتوين، و٣٨٩ ص٧الغدير ج) ١(

 . ٨٢ص
) ط مؤسسة البعثة( و٣٦٥ عن األمايل للصدوق ص٣٩٥ ص٧الغدير ج )٢(

بحار  و١١٢ ص١جمناقب آل أيب طالب و١٣٩صوضة الواعظني رو ٧١١ص
 الدر النظيم و٥٠صالدرجات الرفيعة  و٧١ ص٣٥ وج٣٧٠ ص١٧جاألنوار 
 .٩٠صألميني لإيامن أيب طالب  و١٣٤ص
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 ..بإذن اهللا
ا باإلنرصاف ـم أمرهـه، ثـدت بني يديـفدعاها فأقبلت حتى سج

 .فانرصفت
 . ك صادق أشهد أن:فقال أبو طالب

 .)١(لزم ابن عمكا يا بني، :»عليه السالم«ثم قال البنه عيل 
  : ونقول

 :ّإننا نذكر القاريء بام ييل
يكتفي باألقوال املرصحة بإيامن أيب » عليه السالم« مل يكن عيل  ـ١

 يضيف إليها األفعال، التي تزيل أي لبس عن هذا بل كانطالب، 
 ، هي أوضح داللةالقاعدة التياملوضوع، من حيث أهنا تتضمن إعطاء 
هنا تسد الطريق عىل املدعني ألوأكثر مناعة واستعصاء عىل التشويه، 

 .للباطل، واملروجني له، بام هلا من داللة ظاهرة عىل املطلوب
 :وتوضيح ذلك

إنه قد يستطيع احلاقدون أن يوقعوا الريب أو الشك يف قلوب بعض 
، فإنام يدعيه من »عليه السالم«يب طالب ِّالبسطاء بادعاء أن من يقول بإيامن أ

ًدون علم، أو عصبية له، أو إنطالقا من حسن الظن الذي ال يستند إىل 

                                     
ب احلجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب ا عن كت٣٩٦ و ٣٩٥ ص٧الغدير ج) ١(

مستدرك  و٩١صألميني ل إيامن أيب طالب و١١٥ ص٣٥جبحار األنوار  و١٢٨ص
 .  وغري ذلك١٣٩روضة الواعظني ص:  وراجع٣٦٦ ص٥جسفينة البحار 
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الوقائع، أو لغري ذلك، ولكنهم لن يتمكنوا من ذلك حني تتأكد لدهيم 
إن آباء األنبياء واألوصياء منزهون عن الكفر : قاعدة عن اهللا ورسوله تقول

 .والرشك
، »صىل اهللا عليه وآله«اهللا الذي مات، قبل والدة النبي فاحلج عن عبد 
يمكن تفسريه إال عىل قاعدة أن آباء األنبياء كانوا عىل أو بعدها بقليل ال 

 .»عليه السالم«هنج اإليامن واإلسالم، عىل دين إبراهيم 
عن عبد املطلب وعبد مناف وأيب » عليه السالم« قوله :ويدل عىل ذلك
ًا صنام قط، وأهنم كانوا يصلون إىل البيت عىل دين طالب إهنم ما عبدو
 .إبراهيم، متمسكني به

، »عليه السالم« أنه ال جمال للحديث عن رشك أيب طالب :ومعنى ذلك
صىل اهللا عليه «أو عبد اهللا، أو عبد املطلب، أو غريمها من آباء رسول اهللا 

 .»وآله
م كانوا عىل دين قنا أهنَّ صد: قد يقول احلاقدون وأهل الريب هنا ـ٢
صىل اهللا «قوا بنبوة نبينا األعظم َّإهنم قد صد:  ولكن من الذي قال،إبراهيم

 !..؟»عليه وآله
 عن »عليه السالم«ج عيل  إن ح:فجاء اجلواب القاطع للعذر ليقول

، وعن أيب طالب يدل عىل أن عبد »صىل اهللا عليه وآله«عبد اهللا، وعن النبي 
صىل اهللا « يف اإليامن واإلسالم حال رسول اهللا اهللا وأبا طالب كان حاهلام

خلرج » صىل اهللا عليه وآله«فلو أن أبا طالب أنكر نبوة النبي .. »عليه وآله
 ..من اإليامن إىل الكفر، ومل يصح أن حيج عنه أحد



  ١١٩                                               ..×ووفاء علي .. وفاة أيب طالب: الفصل اخلامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. آمنة: أو(يأمر باحلج عن عبد اهللا وابنه، » عليه السالم«كان عيل  ـ ٣
الب يف حال حياته، ثم أوىص بمواصلة ذلك بعد كام تقدم، وأيب ط) أو أبيه

وفاته، وذلك ليشب عىل هذا األمر الصغري، وهيرم فيه الكبري، ويرتسخ يف 
 ..وجدان الناس بصورة عملية وعفوية

لعل هذا اإلهتامم ناشئ عن إرادة تنزيه ساحة قدس األنبياء عن   ـ٤
و ألسباب ول..  هبمأي نقص، يمكن أن يؤثر عىل رسوخ وعمق اإلعتقاد

 ..خارجة عنهم، وعن دائرة قرارهم واختيارهم
ة األبرار، باإلضافة إىل لزوم الوفاء هلؤالء املصطفني األخيار، والصفو

 ..بتنزيه ساحتهم عن إلصاق التهم الباطلة هبم
 إن أسلوب أيب طالب يف قصة الشجرة التي دعاها إىل رسول اهللا  ـ٥

 : راهيم التي حكاها اهللا تعاىل بقولهتذكرنا بقصة إب» صىل اهللا عليه وآله«
ُّفلام جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ريب فلام أفل قال ال أحب ﴿ ِّ َ ْ َ َّ َِ ُِ َ ََ َ ََ َ َ َ ً ُ َّ َ ََ َ ََّ ََّ َ ْ َْ َ َ
َاآلفلني ِ ِ ِّ فلام رأى القمر بازغا قال هذا ريب فلام أفل قال لئن مل هيدين ريب،َ ْ ِّ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِْ َ َّ َّْ َ َ َ َ َ َ ً َ ْ ََ ََ َ ََ ََ ِ 

َالكونن من القوم الضالني ِّ َ َّْ ُِ ْ َ َِّ َ ُ فلام رأى الشمس بازغة قال هذا ريب هذا أكرب ،َ َ َ ِّ َ َ َْ َ ََ ََ ْ ََ َ ً ََ َِّ َّ َ
َفلام أفلت قال يا َ َ َ َْ َ ََ َقوم إين بريء مما ترشكون َّ َُّ ِ ْ َُ ِ ٌ ِ َ ِّْ ِ َ إين وجهت وجهي للذي فطر ،ِ ََ َ ِ َِّ ِ ْ َ َّ َُ ْ ِّ ِ

َالسموات واألرض حنيفا و َ َ ًَ ِ َِ ْ َ َما أنا من املرشكنيَّ ِ ِِ ْ ُ َ َ َ َ ..  
 : إىل أن قال

ِوتلك حجتنا آتيناها إبراهيم عىل قومه.. ِ ِ ِْ َ ْ َ َّ ُ ََ َ َْ َ ِْ َ َ َ ُ َ﴾)١(. 
                                     

 . من سورة األنعام٨٣ ـ ٧٦ اآليات )١(
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  :السادسالفصل 
 

  ..وحىت اهلجرة.. من شعب أيب طالب
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  :وفاة شيخ األبطح
لب ووفاة وبعد سقوط حصار املرشكني للهاشميني يف شعب أيب طا

 كان الذي. »صلوات اهللا وسالمه عليه«الويل والنارص والصفي أيب طالب 
لوفاته عظيم األثر عىل مسار األحداث، حتى انتهى األمر باضطرار النبي 

 .إىل اهلجرة، حيث مل يعد له يف مكة نارص» صىل اهللا عليه وآله«
.. وسنحاول عرض األحداث التي تلت وفاة هذا الرجل العظيم

 :وذلك يف املطالب التالية.  اثر وحضور فيها»السالمعليه «تي كان لعيل وال
  : يف الطائف× وعلي ’النيب 

 يف السنة العارشة من ، وبالذات،»عليه السالم«وبعد وفاة أيب طالب 
 .)١(وحدهإىل الطائف » صىل اهللا عليه وآله«خرج .. البعثة

                                     
  واجلامع ألحكام القرآن١٧٢ ص٤جتفسري البغوي  و١٩ ص٩جتفسري الثعلبي  )١(

 ٤٣٨ ص٢جسبل اهلدى والرشاد و١٧٥ ص١جعيون األثر  و٢١٠ ص١٦ج
 ٢ج األمم وامللوكتاريخ  و٦٠ و ٥١ ص٢ج )ط دار املعرفة(السرية احللبية و

السرية  و٣٠٥ ص٨جإمتاع األسامع  و١٦٦ ص٣جالبداية والنهاية  و٨٠ص
 .١٤٩ ص٢جبن كثري الالسرية النبوية  و٢٨٥ ص٢جبن هشام الالنبوية 



  ٢ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٢٤
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 .)١(»عليه السالم«معه عيل  كان :وقيل
 .)٢(بن حارثة زيد :وقيل
 .، وذلك لليال بقني من شوال سنة عرش)٣(ً مها معا:وقيل
 يف الطائف عرشة أيام يدعوهم، فلم جيبه أحد، »صىل اهللا عليه وآله«فأقام 

وخافوا عىل أحداثهم، فطلبوا منه أن خيرج عنهم، وأغروا به سفهاءهم 
 يدافع عنه »عليه السالم«فجلسوا له يف الطريق صفني يرمونه باحلجارة، وعيل 

 .إن زيد بن حارثة هو الذي شج يف رأسه: حتى شج يف رأسه، وقيل
إىل مكة، فحاولت قريش مواجهته بأنواع » صىل اهللا عليه وآله«وعاد 

                                     
بحار ، و عن الشيعة٩٧ ص١٤ج و١٢٧ ص٤ج رشح هنج البالغة للمعتزيل )١(

 .٣٧٥ ص١جيان الشيعة أع و٢٩٣ ص٣٨جاألنوار 
 ٩ وج٤٥ ص١جإمتاع األسامع  و٢١١ ص١جبن سعد الالطبقات الكربى  )٢(

بحار  و٩٦ ص١٤ج و١٢٧ ص٤جرشح هنج البالغة للمعتزيل  و١٨١ص
أسد  و٣٩ ص١جستيعاب اإل و٢٩٣ ص٣٨ج و٢٢ و ١٥ ص١٩جاألنوار 

احلجة عىل الذاهب إىل  و١٧٥ و ١٧٤ ص١جعيون األثر  و١٩ ص١جالغابة 
حتفة  و٥١٤ ص٨ وج١٣١ ص٧جفتح الباري  و٢٦٢ص أيب طالب تكفري

أعيان  و١٥١صبن قتيبة الاملعارف  و١٦٨ ص٩ وج١٤٤ ص٧جاألحوذي 
ط (السرية احللبية  و٤٣٨ ص٢جسبل اهلدى والرشاد  و٣٧٥ ص١جالشيعة 

 .٣٤٥ ص١جحلية األبرار  و٦٠ و ٥١ ص٢ج )دار املعرفة
 ٩٧ ص١٤ج و١٢٧ ص٤جرشح هنج البالغة للمعتزيل  )٣(
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ًإن اهللا جاعل ملا ترى فرجا وخمرجا، وإن اهللا : من األذى، فقال لعيل أو لزيد ً
 .نارص دينه، ومظهر نبيه

  : يف بين عامر× وعلي ’النيب 
مرة أخرى » صىل اهللا عليه وآله« مع النبي »عليه السالم«وخرج عيل 

 يدعوهم إىل اإلسالم واإليامن، فلم جييبوه، ،إىل بني عامر بن صعصعة
 .)١(وغاب عن مكة عرشة أيام

  : يف بين شيبان× وعلي ’النيب 
، ومعهام أبو »صىل اهللا عليه وآله«مع رسول اهللا » عليه السالم«وخرج 

ني شيبان، ومل يستجيبوا لدعوته، وغاب عن مكة ثالثة عرش بكر إىل ب
 .)٢(ًيوما

 : ونقول
 :إن لنا بعض الوقفات مع ما تقدم، وهي التالية

صىل « مع النبي ، أو زيد بن حارثة»عليه السالم«بالنسبة خلروج عيل 
 : إىل الطائف، نقول» اهللا عليه وآله

  :هو األرجح ×وجود علي 
ًيف سفره ذاك، كان شخصا » ىل اهللا عليه وآلهص«الذي رافق النبي إن 

                                     
 .١٢٨ ص٤رشح هنج البالغة للمعتزيل ج و٢٩٣ ص٣٨جبحار األنوار  )١(
 .١٢٦ ص٤ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج٢٩٣ ص٣٨جبحار األنوار  )٢(
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،  معه كانملن» صىل اهللا عليه وآله«ظاهر خطاب النبي ًواحدا كام يدل عليه 
ظاهر كلامت املؤرخني ًهذا هو أيضا كان يتكلم مع شخص واحد، وفإنه 

، والذي شج »صىل اهللا عليه وآله«أن املدافع عن رسول اهللا حيث ظهر منها 
 .. واحدًرأسه أيضا شخص

ًفالقول بأن زيدا وعليا  انا مع النبي يصبح بعيد ًمعا ك» عليه السالم«ً
 .اإلحتامل

 كان مع »عليه السالم«إن كال من زيد وعيل : وربام يكون قول املدائني
النبي قد جاء ليربر ذكر زيد، حيث ظهر منه أن املدائني مل يقو عىل إنكار 

وجود زيد، فلجأ إىل هذا اجلمع  ومل يرد إنكار »عليه السالم«حضور عيل 
الذي يكرس صحة قول الشيعة يف عيل، ويسجل اعرتاف املدائني هلم هبذا 

 .يق حلضور غريه معهلكنه حياول التسواألمر، و
من  »عليه السالم« مناوئي عيل ما نعرفه عنفإذا أضيف إىل ذلك 

.. نعن أي مقام هو له قدر اإلمكا»  السالمعليه« بعادهإلالسعي احلثيث 
ً، ونشك كثريا يف حضور »عليه السالم«فإن ذلك جيعلنا نؤكد حضور عيل 

 ..غريه
 كان هو الذي رافقه إىل بني »عليه السالم«ًوربام يمكن تأييد ذلك ايضا بأنه 

 .عامر بن صعصعة، وإىل بني شيبان، ومل يذهب معه زيد بن حارثة وال غريه
عن النبي يف أي » المعليه الس«ًعىل أننا ال نجد مربرا لتخلف عيل 

عليه «ورة لوجود عيل  رض»صىل اهللا عليه وآله«مقام، إال إذا رأى النبي 
 ..يف موقع آخر، ومل يظهر لنا هنا ذلك» السالم
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  : !؟×ملاذا علي 
مل يتول بنفسه الرد عىل سفهاء أهل » صىل اهللا عليه وآله«إن النبي 

م من شأهنا أن تفرح الطائف، ربام ألن أي مبادرة منه للرد عىل ترصفاهت
قلب الذين أغروهم بإيذائه، ألهنم يكونون قد نجحوا ـ بزعمهم ـ يف وضع 

 .يف مواجة السفهاء، وهو يدافع عن نفسه» صىل اهللا عليه وآله«النبي 
  حياول فيه مناوئوهأي موقف» صىل اهللا عليه وآله«ونحن مل نر للنبي 

فر بمن ارتكب ى إنه حني يظحت. ه مل نره أظهر هلم أنه يقصدهم بسوءءإيذا
مل يبادر بنفسه » صىل اهللا عليه وآله«من اجلرائم ما يستحق معه القتل، فإنه 

 .. أو محزة أو غريه»عليه السالم«قتلهم، بل كان يتوىل ذلك عيل إىل 
صىل «يريد اهللا منهم أن حيبوه وذلك ألنه يطلب من الناس اإليامن به، و

حيمل » صىل اهللا عليه وآله« رأى النبي ومن. كحب اهللا »اهللا عليه وآله
 ،ذلك منهحصول  أو يتذكر ،السيف أو السوط لقتله، أو يبادر إىل رضبه

 وسيكون خلوص اسالمه ..قد ال يستطيع أن حيبه هذا احلب العظيمفإنه 
  ..وصحته موضع ريب وشك كبري

قتل أيب بن » صىل اهللا عليه وآله« إنه :ولذلك شككنا يف صحة قوهلم
 .خلف

وحني شكا أليب طالب ما فعلوه به حني وضعوا عليه سال ناقة، بادر أبو 
 .َّطالب وبنو هاشم لنرصته، ومحل محزة السالح، فأمره عىل حلاهم واسبلتهم

أذى صبيان املرشكني له، فبادر عيل » عليه السالم«ًواشتكى أيضا لعيل 
به معه ، واستصح وصار يقضمهم يف وجوههم وآنافهم وآذاهنم ثمملنعهم
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 .إىل الطائف، فدافع وحامى، ورد كيد سفهاء ثقيف عنه
صىل اهللا «أما حني يتعلق االمر بدفع الظلم عن اآلخرين، فإن النبي 

يبادر إىل ذلك، ويتخذ قرار احلرب ضد الظاملني واملعتدين، ألن » عليه وآله
اآلثار السلبية تصبح إجيابية، ألن الدفاع عن املظلوم رشف، وكرامة، 

نتصار له نبل وشهامة، وتتضاءل فيه فرص اإلهتام بالتجني والتحامل، واإل
أو اإلهتام باملبالغة يف ردة الفعل، من الرجل احلليم الذي ال ينبغي أن يصدر 
منه ذلك جتاه ترصف سفيه، قد جيد الناس له من جهله وطيشه بعض العذر 

 ..َّفيام ند عنه من ترصفات رعناء، أو أعامل قبيحة شنعاء
صىل اهللا عليه « عن النبي »عليه السالم«ألجل ذلك كان دفاع عيل و

 هو األصح واألصلح يف ،الذي كان يف موقع املعتدى عليه واملظلوم» وآله
ً، واألعظم أثرا يف حتقيق الغرض، من »صىل اهللا عليه وآله«سياسة النبي 

 .. دون أن يكون له أي أثر سلبي عىل اإلطالق
إلجيابية، حني يستيقظ الضمري من امن اآلثار بل قد يكون له الكثري 

غفوته، ويعود الوجدان يف هدأة األمور إىل صحوته، فيجد السفاهة 
واجلهالة كلها يف جانب، وجيد النبل والطهارة، واحللم والرصانة يف اجلانب 
اآلخر، حيث يكتشف أن هذا الذي صب عليه السفهاء كل احلقد والسوء 

يفهم هذا الرمي عىل أنه حتى ال ميهم ولو بوردة، والظلم مل يشأ حتى أن ير
ة هلم والتباين معهم، بل كان غريه هو املبادر للدفع عنه، يتعبري عن الكراه

 .وللتضحية يف سبيله
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  : يف بيعة العقبة×علي 
 إنه حني قدم أهل املدينة إىل مكة يف موسم احلج، اجتمعوا :ويقولون

قبة فبايعوه، فعلمت قريش باألمر،  عند الع»صىل اهللا عليه وآله«بالنبي 
 .فجاءت عىل بكرة أبيها، قد محلوا السالح

 إىل »عليه السالم« بن أيب طالب وخرج محزة ومعه السيف، هو وعيل
 !ما هذا الذي اجتمعتم له؟: فم الشعب، فلام نظروا إىل محزة قالوا

 إال واهللا، ال جيوز أحد هذه العقبة.  ما اجتمعنا، وما ها هنا أحد:فقال
 .. فصدهم عام كانوا دبروه وقصدوه.)١(رضبته بسيفي
 : ونقول

 :لعلك تقول
كيف استطاع رجالن مها محزة بن عبد املطلب، وأمري املؤمنني عيل بن 

                                     
 ١٩جبحار األنوار : ت مثلئحديثي ش راجع فيام تقدم أي كتاب تارخيي أو )١(

ن امليزا و١٤٧ ص٢جنور الثقلني  و٢٩٤ ص٢جالصايف  و٤٨ و ١٣ و ١٢ص
آل مؤسسة ط ( و ٥٧صإعالم الورى  و٩٤ ص١جحلية األبرار  و٧٨ ص٩ج

تاريخ : راجع و٢٧٣و  ٢٧٢ ص١وتفسري القمي ج ١٤٤ ص ١ ج )البيت
 )ط دار الكتب العلمية( ودالئل النبوة للبيهقي ٣١٩ و ٣١٨ ص١اخلميس ج

 ٢ والسرية النبوية البن كثري ج١٥٨ ص٣ والبداية والنهاية ج٤٥٠ ص٢ج
 والسرية ، وما قبلها وما بعدها١٧ ص٢ والسرية احللبية ج٢١٠ و ١٩٣ص

 . وغري ذلك كثري، وقبلها وبعدها٨٨ ص٢ام جشالنبوية البن ه
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ال سيام ! أيب طالب أن يردا كيد قريش كلها، وهي قد جاءت بسالحها؟
 !وهي يف أوج غضبها وهيجاهنا؟

 : ونجيب
 قد وقفا عىل فم » السالمامعليه«ًزة وعليا ن محبأ :إن الروايات ترصح

بمثابة مضيق ال يمر فيه إال مجاعة صغرية من الرجال، فإذا وهو الشعب، 
أخذ الفارس أو الفارسان بفم املضيق، فإنه يتمكن بشجاعته وحسن رويته، 
ورسعة حركته من صد من يريد الورود يف ذلك املضيق، وبالتايل صد من 

 .. ًخلفهم أيضا
 أن عمرو بن عبد ود ـ أو غريه كان يعد بألف فارس، :كر الرواةوقد ذ

ًألنه أخذ عليهم فم الوادي، وكان ضيقا جدا، فلم يتمكنوا من وروده إال . )١(ً
 .ًأشتاتا متفرقني، فحيث قد صدت الطليعة منهم، امتنع التقدم عىل من بعدهم

                                     
مناقب آل  و٨٨ ص٤١ وج٤٤٥ ص٣١ وج٢٠٢ ص٢٠جبحار األنوار  :راجع) ١(

مصباح البالغة  و١٢٢ ص٤جرسائل املرتىض  و٣٢٤ ص٢جأيب طالب 
جوامع  و٢٨٧ ص٢جرة طوبى شج و١٨٣ ص٣ج) مستدرك هنج البالغة(

تفسري  و٢٩٦ ص١٦جامليزان  و١٣٠ ص٨ججممع البيان  و٥٢ ص٣جاجلامع 
 ٢جتأويل اآليات  و٣٨٠ ص١جإعالم الورى  و١٥٥ ص٢١جاآللويس 

 ٣٦١ ص١ وحبيب السري ج٤٨٦ ص١تاريخ اخلميس ج:  وراجع٤٥١ص
 )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٧٤ ص٤جغاية املرام  و٩٥وينابيع املودة ص

 . ٣٦٨ ص٣٢ وج٢٣٣ ص٣١ وج٦٢٥ ص٢٠ وج٣٧٨ ص٨ج



  ١٣١                                         .. وحىت اهلجرة.. من شعب أيب طالب: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :املؤاخاة األوىل يف مكة
 آخى بني املسلمني يف » عليه وآلهصىل اهللا« أن النبي :وتذكر الروايات

 فآخى بني أيب بكر وعمر، وبني .عىل احلق واملواساة.. مكة قبل هجرهتم
محزة وزيد بن حارثة، وبني عثامن وعبد الرمحان بن عوف، وبني الزبري، 
وابن مسعود، وبني عبيدة بن احلارث بن املطلب وبالل، وبني مصعب بن 

 . عمري وسعد بن أيب وقاص
وبني سعيد بن زيد وطلحة، . أيب عبيدة، وسامل موىل أيب حذيفةوبني 
أما ترىض أن : ، وقال»صىل اهللا عليه وآله« ونفسه »عليه السالم«وبني عيل 

 !أكون أخاك؟
 . بىل يا رسول اهللا رضيت:قال
 .)١( فأنت أخي يف الدنيا واآلخرة:قال

                                     
 والسرية النبوية ١٨١ ص٢ج) ط دار املعرفة( و ٢٠ ص٢السرية احللبية ج) ١(

عليه « مناقب اإلمام أمري املؤمنني و.  عن اإلستيعاب١٥٥ ص١لدحالن ج
 ١٧٨ ص٢جرشح األخبار  و٣٤٦ و ٣٢٨ و ٣٢٥ ص١جلكويف ل» السالم

جواهر املطالب  و٢٦٤ ص١جعيون األثر و ٩٦ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق و
مناقب عيل بن  و٣٦٣ ص٣جسبل اهلدى والرشاد  و٦٩ ص١جبن الدمشقي ال

 و ٢٣٦ ص١جأعيان الشيعة  و١٠١صبن مردويه األصفهاين الأيب طالب 
 ١٩٧ و ١٩٤ و ١٩١ ص٤ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٣٧٧ و ٣٣٧
=  وتاريخ اخلميس ١٤ ص٣مستدرك احلاكم ج: ًوراجع أيضا. ٥٧٦ ص٣٠وج



  ٢ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٣٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واألنصار بعد  قد آخى بني املهاجرين »صىل اهللا عليه وآله« أنه :وسيأيت
 ..اهلجرة، وهناك أمور سوف نتعرض هلا حني احلديث عن املؤاخاة هناك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 ١٤ ص٣ج) مطبوع مع املستدرك( وتلخيص املستدرك للذهبي ٣٥٣ ص١ج= 
 .. وغري ذلك ١٧٧صاإلكامل يف أسامء الرجال و



  ١٣٣                                         .. وحىت اهلجرة.. من شعب أيب طالب: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  :الفصل السابع
 

  ..إىل املدينة ’هجرة النيب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٢ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٣٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ١٣٥                                                  ..إىل املدينة ’هجرة النيب : ابعالفصل الس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  :حديث اهلجرة
صىل «اجتمعت قريش يف دار الندوة، واتفقوا عىل أن يقتلوا رسول اهللا 

ً، فاختاروا عرشة أو مخسة عرش رجال، من كل قبيلة من » وآلهاهللا عليه
صىل اهللا «ِّ قبيلة أو أكثر ـ ليبيتوا النبي ةقريش ـ وكانوا عرش أو مخس عرش

 . برضبة واحدة من سيوفهم»عليه وآله
عليه «ً عليا »صىل اهللا عليه وآله«فأخرب اهللا تعاىل نبيه بمكرهم، فأخرب 

 .أن يتغشى بربده احلرضمي، وينام يف فراشه بمكر قريش، وأمره »السالم
 ! أوتسلم بمبيتي هناك يا نبي اهللا؟:»عليه السالم«فقال عيل 

 . نعم:قال
ً ضاحكا، وأهوى إىل األرض ساجدا شكرا هللا»عليه السالم«فتبسم عيل  ً ً. 

صىل اهللا «فنام عىل فراشه، واشتمل بربده احلرضمي، وخرج النبي 
ء، والرصد قد أطافوا بداره ينتظرون، وهو يقرأ  يف فحمة العشا»عليه وآله

َوجعلنا من بني أيدهيم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم ال ﴿ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ ُْ َ َُ ْ َ َ ْ َ َ ََ ّ َ ّ ََ ْ َ ًِ ْ ً ِْ َِ ِ ِ ِِ
َيبرصون ُ ِ ْ  . إىل الغار»صىل اهللا عليه وآله« وذهب )١(﴾ُ

                                     
 .  من سورة يس٩اآلية ) ١(



  ٢ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٣٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبه، وهو  نائم، فخا»عليه السالم« إن أبا بكر جاء وأمري املؤمنني :وقالوا
 .)١(إن نبي اهللا انطلق نحو بئر ميمونة فأدركه: حيسبه نبي اهللا، فقال له عيل

                                     
ستدرك امل و٧٣لخوارزمي احلنفي صلناقب امل: راجع ما تقدم يف املصادر التالية) ١(

 ١ه وصححاه، ومسند أمحد ج وتلخيصه للذهبي هبامش١٣٣ ص٣لحاكم جل
  و٩٩ ص١ وشواهد التنزيل ج٣٤ وتذكرة اخلواص لسبط ابن اجلوزي ص٣٢١ص
 والفصول ٢٠٧ ص١ والربهان ج١٠٠ ص٢ جمم وامللوك وتاريخ األ١٠١  و١٠٠

 )ط النجف( وخصائص أمري املؤمنني للنسائي ٣٠صاملهمة البن الصباغ املالكي 
 ورجاله ، عن أمحد١٢٠ ص٩زوائد ج وجممع ال٣٥ ص٢ والسرية احللبية ج٦٣ص

بحار رجال الصحيح غري واحد وهو ثقة، وعن الطرباين يف الكبري واألوسط، و
 عن الطربي وأمحد، والعيايش، وكفاية الطالب، ٩٣  و٧٨ و ٦٠ ص١٩ جاألنوار

. ٢٤٢ وكفاية الطالب ص٨٧ وذخائر العقبى ص٢٣١ ص١وفضائل اخلمسة ج
عليه «ربعني الطوال، وترمجة اإلمام عيل بن أيب طالب ن ابن عساكر ذكره يف األإ :وقال

 ونقله ١٩٠  و١٨٦ ص١ ج)حتقيق املحمودي(، من تاريخ ابن عساكر »السالم
 وعن غاية املرام ٢٩١الفضائل ألمحد بن حنبل، حديث: املحمودي يف هامشه عن

الرياض : ب ويف هامش كفاية الطالب عن/١٦٨ يف الورق ٣ عن الطرباين ج٦٦ص
وأما الفقرات األخرى فهي موجودة يف خمتلف كتب احلديث . ٢٠٣ ص٢ة جالنرض

أعيان الشيعة  و٨١ ص٩جامليزان  و١٤٤ ص١جحلية األبرار : وراجع. والتاريخ
 ١٥٥ ص٥جمستدرك الوسائل  و٤٦٦صلطويس لاألمايل  و٣٧٦ و ٢٣٧ ص١ج
 .٣٠ ص٢كشف الغمة ج و٤٧٥ ص٥ججامع أحاديث الشيعة  و٤٦٥و 



  ١٣٧                                                  ..إىل املدينة ’هجرة النيب : ابعالفصل الس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باحلجارة، كام كانوا »عليه السالم«ً وجعل املرشكون يرمون عليا :قالوا
، )أي يتلوى ويتقلب(، وهو يتضور »صىل اهللا عليه وآله«يرمون رسول اهللا 

 .أسه يف الثوب، ال خيرجه حتى أصبحوقد لف ر
 .فهجموا عليه

 قد انتضوا السيوف، وأقبلوا عليه، »عليه السالم«فلام برص هبم عيل 
 فختله، ومهز يده، »عليه السالم«يقدمهم خالد بن الوليد، وثب له عيل 

فجعل خالد يقمص قامص البكر، ويرغو رغاء اجلمل، وأخذ من يده 
 خارج السيف، وشد عليهم بسيف خالد، فأجفلوا أمامه إجفال النعم إىل

ّالدار، وتبرصوه، فإذا   !وإنك لعيل؟: عيل، قالواهو َ
 . أنا عيل:قال
 ! فإنا مل نردك، فام فعل صاحبك؟:قالوا
 .)١( ال علم يل به:قال

فأرسعوا إىل قومهم فأخربوهم، فهبت قريش لتدارك األمر قبل فوات 
ان  وك.»صىل اهللا عليه وآله«ذكوا العيون، وركبوا يف طلب النبي أاألوان، و

باب الغار، فوجدوا العنكبوت قد قرب يف الغار، وواصلوا اقتفاء أثره إىل 
نسجت عىل بابه، وباضت يف مدخله محامة وحشية، وغطته أغصان 

                                     
بحار  و٤٦٧ص) ط دار الثقافة( و ٨٣  و٨٢ ص٢خ الطويس جأمايل الشي) ١(

حلية األبرار  و٣٧٦ و ٢٣٧ ص١جأعيان الشيعة  و٦٢ و ٦١ ص١٩جاألنوار 
 .١٠٨ ص٢ وج١٤٥ ص١ج



  ٢ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٣٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . فرجعوا عنه)١(شجرة
ً إىل الليلة التالية، فانطلق ليال هو »عليه السالم«وأمهل أمري املؤمنني 

، »صىل اهللا عليه وآله« اهللا وهند بن أيب هالة حتى دخال الغار عىل رسول
قد : ًفأمر الرسول األعظم هندا أن يبتاع له ولصاحبه بعريين، فقال أبو بكر

 .كنت أعددت يل ولك يا نبي اهللا راحلتني، ترحتلهام إىل يثرب
 . إين ال آخذمها، وال أحدمها إال بالثمن:فقال
 . فهي لك بذلك:قال

 .)٢( فأقبضه الثمن»عليه السالم«ًفأمر عليا 
 بحفظ ذمته، وأداء أماناته، وكانت »صىل اهللا عليه وآله«ثم أوصاه 

صىل اهللا «قريش ومن يقدم مكة من العرب يف املوسم يستودعون النبي 
 .، ويستحفظونه أمواهلم وأمتعتهم»عليه وآله

ًوأمره أن ينادي صارخا باألبطح غدوة وعشيا  من كان له قبل حممد :ً
                                     

 والبداية والنهاية ٣٧ ص٢ والسرية احللبية ج٣٢٨ ص١تاريخ اخلميس ج: راجع) ١(
 ٨ ج القرآن واجلامع ألحكام٨١صبن عبد الرب الالدرر و ١٨٢ و ١٨١ ص٣ج
تاريخ  و٣١٣ ص١جلقايض عياض لالشفا  و٣٥ ص٣جاملحرر الوجيز  و١٤٤ص

 .٣١١ ص٢جتفسري السمعاين  و٣٩ ص٢جاليعقويب 
) ط دار الثقافة( و ٨٣ ص٢ واألمايل للطويس ج٦٢ ص١٩بحار األنوار ج: راجع) ٢(

حلية األبرار  و٤١١الدرجات الرفيعة ص و٢٣٧ ص١ ووفاء الوفاء ج٤٦٧ص
 .٣١ ص٢جكشف الغمة  و٨١ ص٩جامليزان  و١٤٦ ص١ج



  ١٣٩                                                  ..إىل املدينة ’هجرة النيب : ابعالفصل الس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ..انتهأمانة فليأت، فلنؤد إليه أم
ٍ لعيل آنئذ، أي بعد أن ذهب الطلب عنه »صىل اهللا عليه وآله«وقال 

إهنم لن يصلوا من اآلن إليك يا عيل بأمر تكرهه، : »صىل اهللا عليه وآله«
 ً.حتى تقدم عيل، فأد أمانتي عىل أعني الناس ظاهرا

ثم إين مستخلفك عىل فاطمة ابنتي، ومستخلف ريب عليكام، ومستحفظه 
 . )١(فيكام

 أن يبتاع رواحل له »عليه السالم«ً عليا »صىل اهللا عليه وآله«فأمر 
 .)٢(وللفواطم، ومن أزمع اهلجرة من بني هاشم

 يذكر مبيته عىل الفراش، ومقام »عليه السالم«وقال أمري املؤمنني 
 : »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

ِحلجرومن طاف بالبيت العتيق وبا    احلىصئ خري من وطوقيت بنفيس ْ 
                                     

 ١٤٧ ص١جحلية األبرار  و٤٦٨ص) ط دار الثقافة( و ٨٣ ص٢األمايل للطويس ج) ١(
 ٤١١صالدرجات الرفيعة  و٨٢ ص٩جامليزان  و٦٢ ص١٩جبحار األنوار و
 .٣٢ ص٢جكشف الغمة  و٣٧٦ و ٢٣٧ ص١جأعيان الشيعة و

 ١جحلية األبرار و ٤٦٨ص) ط دار الثقافة(و  ٨٣ ص٢األمايل للطويس ج) ٢(
الدرجات الرفيعة  و٨٢ ص٩جامليزان  و٦٢ ص١٩جبحار األنوار  و١٤٧ص
. ٣٢ ص٢جكشف الغمة  و٣٧٦ و ٢٣٧ ص١جأعيان الشيعة  و٤١١ص

 ١جبن الصباغ الالفصول املهمة  و٢٠٥ ص٢ج) ط دار املعرفة(السرية احللبية و
 .٦٢٦ ص٨ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٨٩ص
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 كرــالل من املـ اجلّفـوقـاه ريب ذو   خـاف أن يمـكـروا بـها ـد ملـمـحم
 وقد وطنت نفيس عىل القتل واألرس   وننيأسـرم متى يـهـيـأراع ت ـوب

 سرت ه ويف ـظ اإللـفـاك ويف حـهن    ًاـنـار آمـغـول اهللا يف الـوبات رس
 )١(احلصا أيام يفريقالئص يفرين      قــالئـصت ـًا ثم زمـالثـام ثـأق

 :ونقول
 :إن لنا مع ما تقدم العديد من الوقفات، نذكر منها ما ييل

                                     
 ٢ وج١٤٨ ص١جحلية األبرار  و٨٢ ص٩جامليزان  و٣٢ ص٢جمة كشف الغ )١(

بحار و ٤٦٨ص) ط دار الثقافة(و  ٨٣ ص٢األمايل للطويس ج و١١٥ص
 ٢٩٢ ص٣٨ وج٤٦ ص٣٦ وج٤١٣ ص٣٤ وج٦٣ ص١٩جاألنوار 

مناقب  و٥٥٢ و ٢٣٧ ص١جأعيان الشيعة  و٤١١صالدرجات الرفيعة و
الفصول املختارة  و١٢٤ص ١جلكويف ل» عليه السالم«اإلمام أمري املؤمنني 

 ٣٣٥ ص١جمناقب آل أيب طالب  و١٢٣صلكراجكي لالتعجب  و٥٩ص
 ٦ وج٤٥٧ ص٥جمستدرك سفينة البحار  و٢٣٧ ص٢جشجرة طوبى و

 ١٣٢ و ١٣١ ص١جشواهد التنزيل  و٤ ص٣جلحاكم لاملستدرك  و٥٥٧ص
بن التنبيه الغافلني  و١٩٨ ص٩جتفسري اآللويس  و١٨٠ ص٣جالدر املنثور و

سبل  و٣٠٩صهنج اإليامن  و١٢٧صلخوارزمي لاملناقب  و٢٦صكرامة 
تذكرة  و٢٧٣ ص١جينابيع املودة لذوي القربى  و٢٣٣ ص٣جاهلدى والرشاد 

 ١٤ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٨ ص٤جغاية املرام  و٣٥صاخلواص 
 .٥٩٤ و ١١٥ ص٣٠ وج٥٥٨ ص٢٢ وج١١٠ ص٢٠ وج١٢٠ص
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  : ’أمر رسول اهللا 
 »صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :إن أول ما يطالعنا يف هذا احلدث الفريد

 بمكر قريش، ثم أمره بأن يتغشى بربده، »عليه السالم«اكتفى بإخبار عيل 
 .رتك اخليار يف ذلكوينام يف فراشه، ومل ي
، مل يفعل ذلك من عند نفسه، بل »صىل اهللا عليه وآله« هوال ريب يف أن

 تارة تكون »صىل اهللا عليه وآله«ن أوامر النبي فإهو هنا ينفذ أمر اهللا تعاىل، 
كام لو أمره بإقامة احلجة عىل .. عىل أساس القاعدة التي أوحاها اهللا إليه

ك خطورة يتعرض هلا من يريد أن يكلفه عدوه قبل احلرب، فإن كان هنا
أو ال   ال جيربه عىل هذا األمر، بل يرتك اخليار له يف أن يقبلهبذلك، فإن

ًيقبل، ألنه يريد منه أن يقدم عىل ذلك متقربا إىل اهللا تعاىل، حتى إذا أصابه 
ًسوء كان مثابا عليه، وإن قتل كان شهيدا ً .. 

ً يكون شهيدا، ألنه مل يقصد أما لو أجربه عىل ذلك، وقتل، فقد ال
 ..التقرب إىل اهللا تعاىل فيام أقدم عليه

 حني أراد أن يرسل »صىل اهللا عليه وآله« أنه :وألجل ذلك نالحظ
ًرسوال إىل أهل مكة عام احلديبية عرض األمر عىل عمر، فرفض قبوله، 

وريض عثامن بذلك . بحجة أن بني عدي ال ينرصونه لو أرادته قريش بسوء
 . منه بعدم إقدام قريش عىل أذاهثقة 

ً حني أراد يف حرب اجلمل أن يرسل مصحفا »عليه السالم«ًكام أن عليا 
طلبه فتى من أهل .  ما فيه، وهو مقتولإىل عائشة وأصحاهبا ليدعوهم إىل

 .»عليه السالم«الكوفة، فأعرض عنه عيل 
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 . من يأخذ هذا املصحف، يدعوهم إىل ما فيه، وهو مقتول:ثم قال
 .  أنا:فقال ذلك الفتى

فدفعه إليه، فدعاهم، فقطعوا يده اليمنى، فأخذه باليرسى، فقطعوا 
 .»رمحه اهللا«يده اليرسى، فأخذه بصدره، والدماء تسيل عىل قبائه، فقتل 

 .)١( اآلن حل قتاهلم:»عليه السالم«فقال عيل 
ه يف  كان يستشري يف أمر احلرب، كام ذكرنا»صىل اهللا عليه وآله«كام أنه 

 .، فراجع»صىل اهللا عليه وآله«واقعة أحد يف الصحيح من سرية النبي األعظم 
 : وبالعودة إىل حديث الغار نقول

 »عليه السالم«ً قد أمر عليا »صىل اهللا عليه وآله«إن النبي : إننا نالحظ
ًأمرا جازما بأن يتغشى بربده، وينام يف فراشه ومل يعطه أية فرصة إلبداء .. ً

 ..للتعبري عن رغبتهرأيه، أو 
                                     

 واملناقب ٥٢٢ ص٣ج) و األعلميط اإلستقامة (تاريخ األمم وامللوك ) ١(
 ورشح ٧٢ و ٧١ وتذكرة اخلواص ص٣٣٩ واجلمل ص١٨٦لخوارزمي صل

 والكامل يف ١٧٤ ص٣٢ وبحار األنوار ج١١٢ ص٩هنج البالغة للمعتزيل ج
 وأنساب ٣٩٤ ص١ ورشح األخبار ج٥٢٩ و ٢٦٢ و ٢٦١ ص٢التاريخ ج
يبة  واملصنف البن أيب ش٣٧٠ ص٢ ومروج الذهب ج٢٤١ ص١األرشاف ج

 ٢جهنج السعادة  و٣٨ و ٣٧ ووقعة اجلمل للغاليب البرصي ص٥٣٧ ص٧ج
 )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٥٢٤ و ٤٥٧ ص١جأعيان الشيعة  و٣٨٨ص
 .٤٤٠ ص٣٢ج



  ١٤٣                                                  ..إىل املدينة ’هجرة النيب : ابعالفصل الس
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ًفهل ألن األمر قد جاءه من اهللا تعاىل باتا وقاطعا، فأبلغه إىل عيل  عليه «ً
 ألمر اهللا تبارك »عليه السالم«مع علمه بانقياد عيل !  كام هو؟»السالم

 !وتعاىل، بدون سؤال؟
 ليست له رغبة بغري نجاة »السالمعليه «ًأم أنه كان يعلم بأن عليا 

، وهو خياره األول واألخري، حتى لو أن »اهللا عليه وآلهصىل «رسول اهللا 
ًاألمر مل يكن حمتام وال باتا ً بل حتى لو مل يكن هناك أمر أصال، فإن احتامل ،ً

 اإلقدام عىل التضحية بنفسه، بكل »عليه السالم«النجاة للنبي حيتم عىل عيل 
 !سعادة ورضا؟

أن : واقع، ويشهد لذلكإننا نرى أن هذا األمر األخري هو األقرب إىل ال
ً سؤاال واحدا، ومل »صىل اهللا عليه وآله« قد سأل النبي »عليه السالم«ًعليا  ً

 فلام أجابه ! هل يسلم بذلك؟»صىل اهللا عليه وآله«يزد عليه، وهو أنه 
ًومل يسأل مثال عام مصريه هو، .. ًباإلجياب فرح وضحك، وسجد هللا شكرا

 ..أو عام جيري عليه
  :ضرميتغش بربدي احل

 بأن يتغشى بربده »عليه السالم«ً عليا »صىل اهللا عليه وآله«وقد أمر النبي 
صىل «ولعله أراد بذلك تكريس الوهم لدى املتآمرين بأن النبي .. احلرضمي

ً نفسه ال يزال يف فراشه، ربام ألن هذا الربد كان معروفا لدهيم»اهللا عليه وآله ُ. 
  :’كيفية خروج النيب 

 من بني املجتمعني »صىل اهللا عليه وآله«ان خروج النبي  إذا ك:قد يقال
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 ! عىل فراشه؟»عليه السالم« فلامذا حيتاج إىل أن ينام عيل ،بصورة إعجازية
 :ونجيب

 خرج من بني املجتمعني حول بيته »صىل اهللا عليه وآله«ن النبي أب
بصورة طبيعية ال إعجازية، ألنه استفاد من نفس الوسائل التي تقع حتت 

فالكل حياول أن يستفيد من ظالم الليل للتسرت .. ختيار سائر الناسا
والتخفي عن أنظار أعدائه، كام قد يستفيد من هبوب الريح يف تلك الظلمة، 
ًلينثر عىل أعدائه ترابا يدخل يف عيوهنم، ويربكهم، ويظنون أن الريح هي 

 .التي أثارت ذلك الرتاب
 ..ة لرصف أنظار أعدائه عنهًوالكل يستفيد أيضا من اآلية املبارك

 عىل اإلستفادة مما هو ميسور جلميع »صىل اهللا عليه وآله«فلم يزد النبي 
 .الناس

ًومجيع الناس أيضا حياولون أن يومهوا عدوهم بوجودهم يف مكان، 
ولو بإضاءة املصباح، أو إبقاء أناس فيه، يظن العدو الراصد، أهنم هم 

صىل اهللا عليه « عىل فراش رسول اهللا »معليه السال«بغيته، فكان نوم عيل 
 ..ً من هذا القبيل أيضا»وآله

  :!؟×كيف وصل أبو بكر إىل علي 
 إن أبا بكر جاء إىل عيل وهو نائم عىل فراش :وحني يواجهنا قوهلم

 .إنه ذهب نحو بئر ميمونة: ، فسأله عنه، فقال له»صىل اهللا عليه وآله«النبي 
 : ألسئلة التالية افإننا نحتاج إىل اإلجابة عىل
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، »صىل اهللا عليه وآله« كيف وصل أبو بكر إىل موضع رسول اهللا ً:أوال
 يصغوي.. كل حركة فيهيراقب ، »صىل اهللا عليه وآله« هبيتوالرصد حميط 

 !ًلكل حديث يدور، فيسمعه إال ما كان منه مهسا؟
 للخروج من ًا كان مضطر»صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :وقد علمنا

اب الذي كان املتآمرون يتجمعون عنده، وقد خرج من بيته بطريقة الب
األمر الذي يدل عىل أن لذلك البيت .. خاصة، استطاع هبا التشويش عليهم

ًبابا واحدا مل يكن للنبي   بد من اخلروج منه، وكان عىل »صىل اهللا عليه وآله«ً
وكان .. أيب بكر أن يستفيد من خصوص هذا الباب لدخوله وخروجه
فكيف .. املحدقون به ينظرون للنائم من خلل هذا الباب، ويرمونه باحلىص

 وال رأوه من اخللل الذي !دخل أبو بكر وخرج، ومل يره املحدقون بالباب؟
 !بالباب؟

 كان ذاإال إن كان قرارهم هو عدم التعرض للداخلني واخلارجني إال إ
 ..»صىل اهللا عليه وآله«اخلارج هو رسول اهللا 

 أن : يسمحون بدخول وخروج األغيار، وهم يعلمونولكن كيف
وضع املحيط به، وسيحذرونه ال عنالداخلني سوف خيربون من يف البيت 

 ..مما ينتظره، وسيقرتحون عليه املخارج من الوضع القائم
أمل يسمع : ً لو جتاوزنا ذلك كله، فإن ثمة سؤاال آخر وهو:ًثانيا

أمل يدركوا !  وأيب بكر؟»ليه السالمع«اجلالسون عىل الباب ما دار بني عيل 
عليه «ولو من خالل اختالف األصوات أن الصوت هو صوت عيل 

 .»صىل اهللا عليه وآله«، ال صوت النبي »السالم
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 إذا كانوا ينظرون إىل النائم من خلل الباب، ويرمونه باحلىص، :ًثالثا
ًويرونه يتضور ويتقلب، فذلك يعني أن ثمة نورا يكفي لرؤية هذه 

أن النائم الذي خاطب أبا بكر ـ ولعله كشف : األحوال، فكيف مل يعرفوا
  بل هو شخص آخر»صىل اهللا عليه وآله«رأسه له ورأوه ـ ليس هو النبي 

 إال إن كانوا قد رموه باحلىص بعد طلوع الفجر، .»السالمعليه «وهو عيل 
 ..وانتشار بعض النور

 :من أجل ذلك نقول
، »صىل اهللا عليه وآله«ر مل يأت إىل بيت النبي أن أبا بك: إن الظاهر هو

 . كام دلت عليه بعض الروايات.)١( فأخذه معه،ولعله التقى به يف طريقه
  : ×تضور علي 

 يتضور ويتململ حني كان املرشكون يرمونه »عليه السالم«وكان 
كان يقصد ذلك، ربام لكي يتواصل شعورهم » عليه السالم«باحلىص ولعله 
 .م، وتتأكد طمأنينتهم وسكينتهم إىل ذلكبوجوده بقرهب

أو ألنه أراد أن يذيقهم مرارة الندم عىل عدم تأكدهم من شخصية 
النائم، بعد أن أحسوا أنه يترصف عىل خالف ما عهدوه، ولذلك عربوا له 

 »صىل اهللا عليه وآله«عن أهنم قد الحظوا أنه كان يتضور، ومل يكن النبي 
 ..ونهيفعل ذلك، حينام كانوا يرم

                                     
 وراجع ٧٣ ص١٩ جاألنواربحار و ١٤٤ ص١جاخلرائج واجلرائح : راجع) ١(

 .  وغري ذلك٨٢ ص٢ واألمايل للشيخ الطويس جه، عن٦١ص
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  : سالح×مل يكن مع علي 
 حني هوجم »عليه السالم«ً أن عليا :وقد أظهرت النصوص املتقدمة

استوىل عىل سيف خالد بن  »صىل اهللا عليه وآله«وهو نائم عىل فراش النبي 
الوليد، فلام حصل يف يده صال عليهم، فانجفلوا من بني يديه إىل خارج 

 ..قضية عند هذا احلدوانتهت ال.. ّالبيت، ثم تبرصوه فعرفوه
 : ونالحظ هنا

، فإنه مل »عليه السالم« إنه بالرغم من حصول السيف يف يد عيل ً:أوال
 .ًيقتل به أحدا منهم، بل اكتفى بدفعهم عن نفسه

وهذا هو الترصف احلكيم والصحيح، إذ لو جتاوز األمر ذلك، فربام تعقدت 
ذين كانوا ال يزالون يف مكة، األمور، واستبيحت دماء املستضعفني من املؤمنني ال

 ..، وسائر بني هاشم»صىل اهللا عليه وآله«بام فيهم عائلة النبي 
 عىل سالح أحد املهامجني، بل الذي »عليه السالم« إن استيالء عيل ً:ثانيا

كان يف طليعتهم، وكانوا يشيعون عنه الكثري من احلكايات، ويمنحونه أوسمة 
ً إن هذا ـ قد صدمهم نفسيا، وهزمهم من البطولة بمناسبة وبغري مناسبة ـ

فهم قد جاؤا ليحسموا األمور عىل أساس أن ال يعطوا يف مقابل .. داخلهم
.. ًذلك أي ثمن؛ فظهر هلم أن عليهم أن يدفعو أثامنا مل هييئوا أنفسهم لدفعها

وأن عليهم أن يعيدوا قراءة الواقع بصورة متأنية ودقيقة، فلم يبق أمامهم أي 
 .. الرتاجعخيار سوى



  ٢ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :املبيت، واخلالفة
 ،ّبتنكره خلط اإلمامة، والواليةأن نجد أحد من عرف : والغريب هنا

عليه « يضطر ألن يعرتف بأن قضية مبيته .وبعيدة عن خط الشيعة والتشيع
ليلة اهلجرة، من اإلشارات » صىل اهللا عليه وآله«عىل فراش النبي  »السالم

 : ، فيقول» السالمعليه« الواضحة إىل خالفته
 يف ليلة اهلجرة، إذا نظر إليه يف جمرى األحداث ٍّهذا الذي كان من عيل«

 فإنه يرفع لعيني الناظر ؛ يف حياته بعد تلك الليلةٍّالتي عرضت لإلمام عيل
إمارات واضحة، وإشارات دالة عىل أن هذا التدبري الذي كان يف تلك 

و عن حكمة هلا آثارها ، بل هّ إىل عيلضافة باإلًالليلة مل يكن عارضا
 : ومعقباهتا، فلنا أن نسأل

شخصيته لعيل تلك الليلة » صىل اهللا عليه وآله« لباس الرسولأكان إل
جامعة  ما يوحي بأن هناك جامعة جتمع بني الرسول وبني عيل أكثر من

 !القرابة القريبة التي بينهام؟
ًيا  أنه إذا غاب شخص الرسول كان عل:ف من ذلكشوهل لنا أن نست

  !هو الشخصية املهيأة ألن ختلف، ومتثل شخصه، وتقوم مقامه؟) كذا(
ًوأحسب أن أحدا قبلنا مل ينظر إىل هذا احلدث نظرتنا هذه إليه، ومل 

 .)١(»يقف عنده وقفتنا تلك حتى شيعة عيل

                                     
 .١٠٦ و ١٠٥ أيب طالب، لعبد الكريم اخلطيب عيل بن )١(
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  :×قريش وعلي 
ً أن قريشا مل ترص عىل أمري املؤمنني يف استنطاقها له : هناواملالحظ  ـ١

 . ن ابن عمهعن مكا
ً أهنم إنام حياولون عبثا، ويطلبون مستحيال، فإن :وذلك ألهنم علموا ً

 ،من كان حيمل مثل هذا اإلخالص، ومثل هذه التضحية النادرة يف التاريخ
نفسه يف سبيل كتامنه، لذلك نراهم قد أطلقوه بًلن يفيش هلم رسا قد ضحى 

 . )١(وانرصفوا عنه يائسني
صىل اهللا عليه «جتاه النبي هذا  يف موقفه »السالم عليه«  لقد كان عيل ـ٢

معنى اإلخالص، به ًمثال أعىل لإلنسانية الكاملة، فقد عرف الناس  »وآله
 . وماهية التضحية، وحقيقة اإليامن

ًحيث إنه يرى نفسه مقتوال عىل كل حال، إما لظن املرشكني أنه رسول 
ً منه، حيث كان سببا ًتقاماما انإسيافهم رضبة رجل واحد، وأاهللا، فيخبطوه ب

خلالص من سفه أحالمهم، وعاب آهلتهم، وفرق مجاعتهم، وهم يعرفون 
له ومنزلته منه، فإذا قتلوه فإنام يقتلون » صىل اهللا عليه وآله«ًأيضا حب النبي 

 .)٢(أخاه وابن عمه، والرجل املخلص الذي يفديه بنفسه
ًوفا منه، بعد أن رأوا وأما انرصافهم عنه، بعد ظهور األمر، فهو إما خ

ما من أجل توفري الفرصة للبحث عن غريمهم األصيل إما فعله بخالد، و
                                     

 .١٠٦ و ١٠٥ص» عليه السالم«ملومنني ا حياة أمري :راجع )١(
 .١٠٨  و١٠٧املصدر السابق ص )٢(
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 .واألهم بالنسبة إليهم
  :»السالمعليه «اشكال يورده خصوم عيل هنا و

 يعلم بأن حديث الدار يدل عىل أنه »عليه السالم«وهو أنه إذا كان عيل 
سوف يعيش إىل ما بعد الرسول  لن يقتل يف هذه احلادثة، بل »عليه السالم«
 ليكون وصيه وخليفته من بعده، فال تبقى له فضيلة ،»صىل اهللا عليه وآله«

 . ليلة اهلجرة» صىل اهللا عليه وآله«يف مبيته عىل فراش النبي 
 : واجلواب

 وبعبارة أخرى .  إن ذلك ال يمنع من حصول البداء يف هذا األمرً:أوال
و واإلثبات، واهللا يمحو ما يشاء ويثبت ان هذا األمر خاضع للوح املح

وعنده أم الكتاب فهو خيضع لرشوط وحيتاج إىل فقد موانع ترجع إىل 
، وهو املؤازرة »صىل اهللا عليه وآله«منها، ما رصح به النبي : اإلختيار

 ..واالستمرار والثبات عليها واإلخالص هللا فيها
 وقطع ،للجراح »عليه السالم«إن ذلك ال يمنع من تعرضه : ًثانيا
 .  واألرس والتعذيب البالغ،األعضاء

، عىل »السالمعليه « إن نوم عيل ..وهو أمر خيشاه الناس، ويتجنبونه
، يف ظل هكذا ظروف حتى لو اخربه »صىل اهللا عليه وآله«فراش الرسول 

، بأنه سوف يسلم يعرب عن ايامن عميق وثقة باهللا »صىل اهللا عليه وآله«النبي 
 يف أعىل درجات اليقني، وإال فهذا أبو بكر مع علمه بأن اهللا ورسوله وأنه

سيحفظ نبيه وسيظهره عىل الدين كله مل يمنعه ذلك من إظهار اجلزع 
الشديد واحلزن مع ما رآه من آيات ومعجزات، وكذلك الكثري من الناس 
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يعلمون أن امليت يف قربه ال يملك أي رض أو نفع ولكنهم خيافون من النوم 
 .قابر، وما ذلك إال لضعف اليقني واإليامن لدهيم، وذلك ظاهربني امل

 : رهيف شع: »عليه السالم«وقد تقدم قول عيل 
  ........  عىل القتل واألرسوقد وطنت نفيس 

 ..وسيأيت بعض ما يرتبط بذلك إن شاء اهللا
  :‘مساعيل إعلي و

 للموت هنا بحال »عليه السالم«وال يصح قياس استسالم عيل 
ألن إسامعيل قد استسلم ..  حني استسلم للذبح»عليه السالم«يل إسامع

 جيد يف عطفه وحنانه، ورضاه ما يسليه عام ينزل به، أما عيل ،لوالد شفيق
ال يشفى غليله إال سفك وفهو أمام عدو رشس قاس، وشامت ال يرحم، 

دمه، وصب أقسى أنواع التنكيل به، ألنه يرى أنه قد ضيع عليه فرصته، 
 ..كيده، وأفشل تدبريهوأبطل 

  : وحزن أيب بكر×فرح علي 
والبد أن نذكر القارئ الكريم بالفرق الشاسع بني من حيزن عىل نفسه، 

 وينام ،وبني من يضحي بنفسه، من أجل حياة غريه.. وحيتاج إىل من يسكنه
 الذي احتوشته ذؤبان هائجة »صىل اهللا عليه وآله«عىل فراش النبي 

ًصفاح اللوامع، ليقطعوه هبا إربا إربابالسيوف القواطع، وال ً. 
حتى إذا علم أن مبيته عىل هذا الفراش من موجبات سالمة رسول اهللا 

ًضاحكا، وأهوى إىل األرض » عليه السالم« تبسم »صىل اهللا عليه وآله«
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 .ًساجدا شكر اهللا
ومل يسأل عام سوف يصيبه، ما دام أن اهللا تعاىل ينجي نبيه هبذا املبيت 

 .املبارك
فاستحق بذلك أن يباهي اهللا به مالئكته، وأن ينزل القرآن، ليخلد له 

 .هذا املوقف، ليكون عربة ملن اعترب إىل يوم القيامة
  :×علي آية الشراء نزلت يف 

إين آخيت بينكام، : أن اهللا تعاىل أوحى إىل جربائيل وميكائيل: قد وردو
  !به باحلياة؟وجعلت عمر أحدكام أطول من اآلخر، فأيكام يؤثر صاح

 . فاختار كالمها احلياة
أال كنتام مثل عيل بن أيب طالب، آخيت بينه وبني : فأوحى اهللا إليهام

 !؟ فبات عىل فراشه يفديه بنفسه، ويؤثره باحلياة؛»صىل اهللا عليه وآله«حممد 
 . اهبطا إىل األرض، فاحفظاه من عدوه

: ئيل ينادياه، وجربئيل عند رأسه، وميكائيل عند رجليافنزال، فكان جرب
  !؟بخ بخ، من مثلك يا ابن أيب طالب يباهي اهللا به املالئكة

ْومن الناس من﴿: فأنزل اهللا عزوجل َ ََ ِ َّ َ يرشي نفسه ابتغاءِ َ َِ ْ ُ َ َْ ِ ِ مرضات ْ َ ْ اهللاِ َ
ِ رؤوف بالعباداهللاَُو َِ ْ ِ ٌ ُ َ﴾ )٢(»)١(. 

                                     
  . من سورة البقرة٢٠٧ اآلية )١(
=  وثمرات األوراق ١٠اد للتنوخي صـ واملستج٢٥ ص٤أسد الغابة ج: راجع) ٢(
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 وتاريخ ٢٥٨ ص٣العلوم ج وإحياء ٢٠٧ ص١والربهان ج ٣٠٣ص= 

 ٩٧ ص١ وشواهد التنزيل ج٢٣٩ وكفاية الطالب ص٣٩ ص٢اليعقويب ج
 وتذكرة اخلواص ٣١ والفصول املهمة البن الصباغ ص٨٦ونور األبصار ص

بحار  و٤٥٨ و٣٢٦  و٣٢٥ ص١الثعلبي، وتاريخ اخلميس ج  عن٣٥ص
ضائل  وعن الف،عن الثعلبي يف كنز الفوائد ٨٠  و٦٤ و ٣٩ ص١٩ جاألنوار

 .١٢٥  و١٢٤ألمحد ص
 ، عن ابن عقبة يف ملحمته٩٢ وينابيع املودة ص٧٤املناقب للخوارزمي ص: ًوهي أيضا يف

 . ن ذلك مذكور يف كثري من كتب السري والتاريخإ: ١١ ص٢وقال يف حبيب السري ج
 ٣ واجلامع ألحكام القرآن ج٢٠٤ص ٥التفسري الكبري ج: ًموجودة أيضا يفوالرواية 
 ١السرية النبوية لدحالن ج: وراجع ١٦٨ ص٣ة احللبية ج والسري٢١ص
 وتلخيص ٤ ص٣ ومستدرك احلاكم ج٣٣٠ ص١ وفرائد السمطني ج١٥٩ص

  وترمجة٣٣١ ص١املستدرك للذهبي هبامش نفس الصفحة، ومسند أمحد ج
 ١٣٧ ص١ ج)حتقيق املحمودي( من تاريخ دمشق »السالمعليه «اإلمام عيل 

 وكشف ٨٤ ص٢ واألمايل للطويس ج٨٢ و ٨١ ص٢ ودالئل الصدق ج١٣٨و
 اإلرشاد للمفيد :وراجع. ٨٢  و١٧٨ وراجع ص٣١٠ ص١ربيل جالغمة لأل

 ٩٣  و٩٤ وخصائص الوحي املبني ص١٠٧ وروضة الواعظني ص٣١ص
 : ورواه يف٢٣٨وراجع ص ٢٤٠العمدة البن البطريق ص و٩١وراجع ص

: وراجع ٢٩١ ص٢ ج)هبامش جامع البيان(ابوري سغرائب القرآن للني
=  ١ ونقله املحمودي يف هوامش شواهد التنزيل ج٦٠ ص١املواهب اللدنية ج
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 ٢ وعن تفسري أيب الفتوح الرازي ج٤٥ باب٣٤٦ عن غاية املرام ص٩٧ص= 
 ٢٤ ص٣ ونقله املرعيش يف ملحقات إحقاق احلق والتعليقات عليه ج١٥٢ص

 ١٤ وج١١٤ ـ ١٠٩ ص٢٠ وج٤٨١  و٤٧٩ ص٦ وج٣٣٩ ص٨ وج٣٤ـ 
 . عدد ممن قدمنا عن١١٦ص

 عن املجمع واملباين، وعن أيب ٣٧٧  و٣٧٥  و٣٧٦ ص٢اللوامع ج: وعن املصادر التالية
 ١ وعن معارج النبوة ج١١٨ ص٢ وعن البحر املحيط ج،نعيم والثعلبي وغريهم

 وعن روح املعاين ٣٣ وعن مناقب املرتضوي ص٧٩ وعن مدارج النبوة ص٤ص
 وعن ٤٥ وعن مرآة املؤمنني ص،م عن اإلمامية وبعض من غريه٧٣ ص٢ج

 إمتاع األسامع وعن ٤١٤ ص١تلخيص املتشابه يف الرسم للخطيب البغدادي ج
 وعن املنتقى ٧٨ وعن وسيلة النجاة ص٧ وعن مقاصد الطالب ص٣٨ص

 وعن أرجح املطالب ٣٧١وعن روض األزهر ص ٧٩ص) خمطوط(للكازروين 
 وعن مفتاح النجا ٢٠٢ ص٨ وعن إحتاف السادة املتقني ج٤٠٧  و٥٠٧  و٧٠ص

 ١٨٥ص حباب للهروي وعن روض األ٢٣ ص)خمطوط (اـب آل العبـاقـيف من
 وعن مكاشفة ،)خمطوط( وعن السرية املحمدية للكازروين ،وعن تفسري الثعلبي

 يضامل  وعن الكوكب١٥٤ص) خمطوط( وعن توضيح الدالئل ٤٢القلوب ص
 ٧١ص) خمطوط(نام  األ وعن غاية املرام يف رجال البخاري سيد٤٥ص) خمطوط(

 وعن مناهج ٤ص) خمطوط(كشف والبيان وعن املختار يف مناقب األخيار لوعن ا
 .)خمطوط(الفاضلني للحمويني 

= د رواه الثعلبي، وابن عاقب يف ملحمته ـديث قـن هذا احلإ: شوبآال ابن شهرـوق
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ِوم﴿: أن قوله تعاىل: وقد روى املفرسون كلهم«: قال اإلسكايف َن َ
ْالناس من َ ِ ِ يرشي نفسه ابتغاء مرضات َّ َِ ْ َ َ ََ َْ ُ ْ ِ  »عليه السالم« نزلت يف عيل ﴾..اهللاِْ

 .)١(»ليلة املبيت عىل الفراش
  :ونقول

، أمام املالئكة وإنزال أفضلهم »السالمعليه «إن املباهات بعيل 
صىل اهللا عليه «، ليلة مبيته عىل فراش رسول اهللا »السالمعليه «حلراسته 

َوإذ قال ﴿: يعطي املعنى العميق ملرامي قوله تعاىل يف سورة البقرة.. »لهوآ َ ْ ِ َ
َربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة قالوا أجتعل فيها من يفسد فيها  َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َْ َُ َ ْ َ َْ َ َ ُُّ ُ َ ً ٌ ْْ َ َِ ِ ِّ ِ َ َ َ

ِويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إ َ َ َ ََ ُُ َ َ ُ ِّ ُ ْ َ َِّ ُِّ ُ ََ ِ ِْ َ َ ْ َين أعلم ما ال َِ َ ُ َ ْ َ ِّ
َتعلمون ُ َ ْ َ وعلم آدم األسامء،َ َ ْ َ ََ َ ِ كلها ثم عرضهم عىل املالئكة فقال أنبئوين ََّ ُ ِ ْ َ ََ َ َ َ ُ ََّ ِ ِ َ َ َْ َ َُّ ََ ُ

َبأسامء هؤالء إن كنتم صادقني ِ ِ ِ َِ َْ ُْ ْ ُ ْ ُِ َ َ َ َ قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك ،ِ ََّ َِ َِ َ َْ َ َ َُّ َ ْ ُ ََ َ َْ َِ
ْأنت ال َ ْ ُعليم احلكيمَ ُِ َِ َ قال يا،َ َ ْآدم أنبئهم بأسامئهم فلام أنبأهم بأسامئهم قال أمل  َ َ َ ِ َ ِ ََ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ُِ َِ َّ ََ َ َِ ُِ َ َْ َْ ُ ْ ِ

                                     
سعادة السعادات يف فضائل العرشة، والغزايل يف اإلحياء، ويف كيمياء ال وأبو= 

عن عامر، وابن بابويه، وابن شاذان والكليني، والطويس، وابن عقدة، والربقي، 
وابن فياض، والعبديل، والصفواين والثقفي بأسانيدهم عن ابن عباس، وأيب 

 .رافع وهند بن أيب هالة
عن  ٢٠٩ ص٢نزهة املجالس ج: قدم، وعنت عن بعض من ٤٨ ص٢والغدير ج

 .٣١رف، وكنوز احلقائق ص واملستط٣١ سريتهوأشار إليه مغلطاي يف. السلفي
 .٢٦٢ ص١٣جالبالغة للمعتزيل رشح هنج : راجع )١(
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ْأقل لكم إين أعلم غيب السموات واألرض وأعلم ما تبدون وما كنتم  َ َ ُ ْ َ َّ ْ ُ ُْ ْ ُ ُُ َ ْ ْ َ َ َ َ َْ َ َ َ ْ َُ َ َِ ِ َ ُِّ ِ
َتكتمون ُ ُ َْ﴾)١( .. 

 »صىل اهللا عليه وآله«و إلظهار حقيقة النبي فإن جعل اخلليفة إنام ه
وعىل املالئكة أن . ، وأهل البيت صلوات اهللا عليهم»السالمعليه «وعيل 

ًيدركوا أن هناك خلقا ال يمكن أن تبلغه العقول، وأن أعظم املالئكة شأنا  ً
ًواسامهم مقاما وفضال، ال يزيد عىل حد أن يكون من حراس واتباع وحمبي  ً

ًفضال عن سائر .. ولو ألجل موقف واحد من مواقفه.. ءواحد من هؤال
 ..وغري ذلك.. مقاماته، كرضبته يوم اخلندق

  :كذبة مفضوحة
وإن املصادر التي ذكرناها عن قريب، وقول االسكايف املتقدم حول 

يف قد كذب  ابن روزهبان أن، يظهر »عليه السالم«نزول آية الرشاء يف عيل 
 : قوله

 إن هذه اآلية نزلت يف الزبري واملقداد، حني :الواإن أكثر املفرسين ق
 إىل مكة لينزال جثة خبيب بن عدي عن »صىل اهللا عليه وآله«أرسلهام النبي 

وكان حول خشبته أربعون . فأنزاله. اخلشبة التي صلبه املرشكون عليها
 .ًرجال من املرشكني
قداد، ومل  أن املفرسين مل يذكروا نزوهلا يف الزبري وامل:ويذكر املظفر

يذكر ذلك حتى السيوطي، والرازي، والزخمرشي يف كشافه، مع أن 
                                     

 . من سورة البقرة٣٣ حتى ٣٠اآليات  )١(
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 ..السيوطي ذكر عامة رواياهتم، والرازي مجع يف تفسريه كل أقواهلم
ًأن الذي أنزل خبيبا هو عمرو بن : وذكر يف اإلستيعاب يف ترمجة خبيب

 .. أمية الضمري
 سرية النبي  الصحيح من:وقد تكلمنا حول هذا املوضوع يف كتابنا

 غري صحيح، إن ما قالوه يف هذا املقام: ، وقلنا»صىل اهللا عليه وآله«األعظم 
 ..فراجع

  :!ابن تيمية ماذا يقول؟
الواضحات والثوابت من نكار إ عىل عادته يف »بن تيميةا«وقد أنكر 

عليه «نزول آية الرشاء يف عيل  »عليه السالم«فضائل أمري املؤمنني عيل 
 :وقال »السالم
 . كذب باتفاق أهل العلم باحلديث والسري«

 ء لن خيلص إليك يش:ًوأيضا قد حصلت له الطمأنينة بقول الصادق له
 ، واآلية املذكورة، فلم يكن فيه فداء بالنفس، وال إيثار باحلياة،تكرهه منهم

 .  وهي مدنية باتفاق.يف سورة البقرة
 .)١(»اجر ملا ه»ريض اهللا عنه«إهنا نزلت يف صهيب : وقد قيل
 : ونقول

ً، فهي أيضا »عليه السالم« إن كانت اآلية مدنية بالنسبة إىل عيل  ـ١

                                     
 .١٩٢ ص٢ج) ط دار املعرفة( و ٢٧ ص٢السرية احللبية ج )١(
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 .  فام يقال هناك يقال هنا،مدنية بالنسبة إىل صهيب
صىل اهللا «أنه :  لقد أجاب اإلسكايف املعتزيل عىل دعوى اجلاحظ ـ٢

  :فقال! لن يصل إليك يشء تكرهه: »عليه السالم«  قال لعيل»عليه وآله
 ،دخال يف الرواية ما ليس منهاهذا هو الكذب الرصاح، واإل«

فاضطجع يف مضجعي، «:  قال له»صىل اهللا عليه وآله«واملعروف املنقول أنه 
 ،وتغش بربدي احلرضمي، فإن القوم سيفقدونني، وال يشهدون مضجعي

فاغد يف   فإذا أصبحت،فلعلهم إذا رأوك يسكنهم ذلك، حتى يصبحوا
 .»أمانتي

 ،ينقل ما ذكره اجلاحظ، وإنام ولده أبو بكر األصم، وأخذه اجلاحظومل 
 . وال أصل له

تفاق عىل ًولو كان هذا صحيحا مل يصل إليه منهم مكروه، وقد وقع اإل
رضب، ورمي باحلجارة قبل أن يعلموا من هو، حتى  »عليه السالم«أنه 

 . )١(»..رأينا تضورك الخ: هنم قالوا لهأتضور، و
إنام » صىل اهللا عليه وآله«أن النبي : م يف أوائل هذا الفصلهذا وقد تقد

 حينام التقى معه يف ،نه ال يصل إليه يشء يكرههإ: »عليه السالم«قال لعيل 
 وطمأنه إىل أن نداءه ،الغار، وأمره برد ودائعه، وأن ينادي يف مكة بذلك

ه وأنه لن يناله مكر: هذا لن يتسبب له بمتاعب وصعوبات وليس املقصود

                                     
لتسرتي لقاموس الرجال :  وراجع.٢٦٣ ص١٣للمعتزيل جالبالغة رشح هنج  )١(

 .٣٢٦ص) حتقيق عبد السالم حممد هارون(لجاحظ لنية العثام و٩٧ ص١٢ج



  ١٥٩                                                  ..إىل املدينة ’هجرة النيب : ابعالفصل الس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . من أي مرشك يف مجيع األحوال واألزمان
 :  نفسه عىل القتل ما ييلًموطنا» عليه السالم« ويدل عىل أنه كان  ـ٣

 ؛ لو صح ما ذكره ابن تيمية مل يكن معنى لالفتخار بموقفه ذاك:ألف
صىل اهللا «فقد روي أن عائشة فخرت بأبيها، ومكانه يف الغار مع الرسول 

وأين أنت من عيل بن أيب : اهللا بن شداد بن اهلاد، فقال عبد »عليه وآله
ر حتت، ومل ت فسك!؟طالب، حيث نام يف مكانه، وهو يرى أنه يقتل

 . )١(ًجوابا
 . )٢( نفسه عىل القتلً كان موطنا»عليه السالم«نه أ:  عن أنس:ب
كد عىل هذا، ودفع كل شبهة فيه، أنفسه قد  »عليه السالم«ًإن عليا  :ج

  :ره املتقدمشع يف حينام قال
 ومن طـاف بالبيت العتيق باحلجر   الثرى ئـمن وط نفيس خريبوقيت 

 : إىل أن قال
 القتل واألرس عىل نفيس وطنت وقد    يـوننـى يثبتـم متـهـيـت أراعـوب
 )٣( رتـس ه ويفـل حفظ اإلهناك ويف    ًاــار آمنـول اهللا يف الغـات رسـوب

                                     
 . عنه٥٦ ص١٩ جاألنواربحار  و٦٢ ص٢أمايل الشيخ الطويس ج )١(
 .املصدران السابقان )٢(
 ٤ ص٣ ومستدرك احلاكم ج١٠٢ ص١ وشواهد التنزيل ج٨٦نور األبصار ص )٣(

=  ٨٣ ص٢جالطويس ه للذهبي هامش نفس الصفحة، وأمايل الشيخ تلخيصو
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أضطجع يف مضجعه، وأقيه وأمرين أن «: »عليه السالم«وعنه  :د
 ً له، مرسورا لنفيس بأن أقتل دونه، فمىضًرسعت إىل ذلك مطيعاأبنفيس، ف

  يف مضجعه،تلوجهه، واضطجع» صىل اهللا عليه وآله«
صىل اهللا عليه «وأقبلت رجاالت قريش موقنة يف أنفسها أن تقتل النبي 

 فدفعتهم ؛ي، فلام استوى يب وهبم البيت الذي أنا فيه ناهضتهم بسيف»وآله
 . عن نفيس بام قد علمه اهللا والناس
 . )١(»بىل يا أمري املؤمنني:  أليس كذلك، قالوا:ثم أقبل عىل أصحابه، فقال

 . )٢(ًهنم رضبوا عليا، وحبسوه ساعة، ثم تركوهإ :وقيل
 : مالحظة

 قد »عليه السالم«إنه :  أن احلديث الذي يقول:يمكن أن يفهم مما تقدم
ال  د موضع شك وريب، ألنه إنام حارهبم بسيفه هوحارهبم بسيف خال

 . بسيف خالد
 . ن نسبته إليه ال تدل عىل ملكيته لهأ :إال أن يقال

                                     
 ومناقب اخلوارزمي ٣٣٠ ص١ وفرائد السمطني ج٣٥ذكرة اخلواص صوت= 
 ٦٣ ص١٩ جاألنواربحار  و٣١ والفصول املهمة البن الصباغ ص٧٥ و ٧٤ص

مطبوع هبامش (والسرية النبوية لدحالن . ٣٢٥ ص١وتاريخ اخلميس ج
 .ًواملصادر هلذا الشعر كثرية جدا ال جمال لتتبعها) احللبية

 .١٥ و ١٤ ص٢ عن اخلصال ج٤٥ ص١٩ جاألنواربحار  )١(
 .٣٢٥ ص١تاريخ اخلميس ج )٢(



  ١٦١                                                  ..إىل املدينة ’هجرة النيب : ابعالفصل الس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًسيف خالد ثانيا بعد أن أخذه بًحارهبم بسيفه أوال، ثم لعله : أو يقال
 . ً ضعيفاقول وإن كان هذا ال، أو العكسمنه

ائمة يف عمق ذاته، من  كامنة وق»عليه السالم« وبعد، فإن قيمته  ـ٤
ًحيث صفاء جوهره، متاما كام هي قيمة الذهب واجلوهر، واألملاس، 
بالقياس إىل احلديد والنحاس، فإنك تستخدم احلديد، وتستفيد منه ليل 
هنار، أما اجلوهر واألملاس، فإنه حيتفظ بقيمته العالية رغم أنه مودع يف 

 . األعامل إال ما شذ وندرأعامق اخلزائن، وقد ال يستفاد منه يف يشء من
 »عليه السالم« إن نزول اآلية لتعظيم أمري املؤمنني :وألجل ذلك نقول

ًيصح، حتى لو مل يكن عيل حارضا يف واقعة ليلة اهلجرة، ألن من شؤون 
أنه يرشي نفسه ابتغاء مرضاة اهللا، دون كل » عليه السالم«وخصائص عيل 

 . أحد سواه
ن حديث حراسة جربائيل وميكائيل له أ: وأما دعوى ابن تيمية ـ ٥

 . ، ونزول اآلية فيه، كذب باتفاق أهل العلم باحلديث والسري»عليه السالم«
ً مل نجد أحدا منهم رصح بكذب هذه الرواية سواه، إذ ،ًفال تصح أصال

 .  عليهم ما ال يعرفون، وينسب إليهم ما هم منه بريئونيفهو يدع
أن  :ًي هلذا احلديث، وتقدم أيضاعرفت تصحيح احلاكم والذهبقد بل 

 . فيه رووه من دون غمز أو ملزاحلفاظ والعلامء قد طائفة كبرية من 
إال أن يكون شيطان ابن تيمية قد أوحى إليه بأن ينسب إليهم ما هم 

 . منه براء
متاع مل لكنه يف اإل..«:  وأجاب احللبي عن كالم ابن تيمية بقوله ـ٦
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 أي لن يصل إليك يشء ؛قال لعيل ما ذكر» آلهصىل اهللا عليه و«يذكر أنه 
 . ً وعليه فيكون فداؤه للنبي بنفسه واضحا،تكرهه

ٍوحينئذ . وال مانع من تكرار نزول اآلية يف حق عيل، ويف حق صهيب
 بمعنى باع، أي باع نفسه بحياة »عليه السالم« يف حق عيل »رشى«يكون 

 . فسه بامله ويف حق صهيب بمعنى اشرتى، أي اشرتى ن،املصطفى
  ألن؛ونزول هذه اآلية بمكة ال خيرج سورة البقرة عن كوهنا مدنية

  .انتهى. )١(»احلكم يكون للغالب
 فإن استعامل رشى بمعنى ؛ولكن بعض ما أجاب به احللبي حمل نظر

 ألنه يلزم منه استعامل املشرتك يف ؛باع تارة وبمعنى اشرتى أخرى حمل نظر
 . ئفة من العلامءأكثر من معنى، وقد منعه طا

فإذا مل نجز استعامل املشرتك يف معنيني مل يصح كالم احللبي حتى وإن 
كانت اآلية قد نزلت مرتني ألن حمل الكالم إنام هو يف قراءتنا نحن لآلية، 

 . وكيفية فهمنا هلا
 إال ما كان من قبيل االستعامل يف ؛ أنه ال مانع من ذلك:نرىفنحن أما 

 ألن املجاز حيتاج إىل القرينة الصارفة عن .ًجازي معااملعنى احلقيقي وامل
 .حلصول التكاذب والتناقض.. فال يمكن أن جتتمع معه. املعنى احلقيقي

 .عها يف كالم العربووشاهدنا عىل ذلك صحة التورية وشي
ً فإن كثريا من ،ًن صهيبا ال خصوصية له يف بذله مالهأهذا عدا عن 

                                     
 .٢٧ ص٢السرية احللبية ج )١(



  ١٦٣                                                  ..إىل املدينة ’هجرة النيب : ابعالفصل الس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  بدينهمً وهاجروا فرارا،م للمرشكنياملهاجرين قد ختلوا عن أمواهل
 لن يصلوا إليك من اآلن بيشء »صىل اهللا عليه وآله« إن قولهـ  ٧
، ال »صىل اهللا عليه وآله«إنام كان بعد أن ذهب الطلب عن النبي : تكرهه

كام أن املراد به هو نفي حصول األذى له يف خصوص واقعة .. قبل ذلك
 .. النظرأما بعد ذلك فلم يكن حمط. اهلجرة

كام أنه يدل عىل أن الفرتة التي كانت قبل صدور هذا القول مل تكن 
 .مأمونة من حدوث ما يكره حدوثه

عليه « يف عيل  اآليةإن سورة البقرة مدنية، ولو صح نزولقوهلم  ـ ٨
نزول اآلية لو سلم أنه كان يف نفس غري مقبول، فإن .  لكانت مكية»السالم

ٍكان حينئذ يف الغار، » صىل اهللا عليه وآله«أن النبي ليلة املبيت، فمن الواضح 
 فلم يكن ثمة جمال لإلعالن بنزول اآلية إال بعد ؛وليس معه سوى أيب بكر

إىل املدينة، واستقراره فيها، ثم إتاحة الفرصة له  »صىل اهللا عليه وآله«وصوله 
 . ظهار هذه الفضيلة العظيمة البن عمه ووصيهيف الظرف املناسب إل

ا آية الغار فيمكن أن تكون قد نزلت يف السنة التاسعة أو العارشة، ألجل أم
 .إبطال بعض اإلشاعات وزعمهم أن احلضور يف الغار كان فضيلة أليب بكر

عتبار مدنية، وجتعل يف سورة البقرة، التي كان فال بأس أن تعد هبذا اال
 . نزوهلا يف مطلع اهلجرة، كام هو معلوم

 . ن وجود آية مكية يف سورة مدنية ليس بعزيزىل أإهذا باإلضافة 
 بل األدلة ،وأما ما ذكره احللبي من تكرر نزول اآلية فال دليل عليه

 .اآلنفة تدفعه وتنافيه
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  :قصة صهيب ال تصح
َومن الناس من يرشي نفسه ابتغاء مرضا﴿أن آية : وقد ذكروا ْ َ َ َ ََ َِ ِْ ُ ْ َ َْ ِ ْ ِ  ِتَّ

حيث أراد اهلجرة، فمنعه املرشكون  قد نزلت يف صهيب الرومي، )١(﴾اهللاِ
 يف قباء، »صىل اهللا عليه وآله«فلام التقى بالنبي . من ذلك حتى بذل هلم ماله

ربح البيع، أو نحو ذلك، فنزلت : »صىل اهللا عليه وآله«قال له النبي 
 .)٢(اآلية

لصحيح من سرية النبي  ا:وهذا ال يصح، وقد ناقشنا ذلك يف كتابنا
لكننا  ، فيمكن الرجوع إىل ذلك الكتاب)٣(»عليه وآلهصىل اهللا «األعظم 

 :نكتفي هنا بام ييل
 إن اآلية تثني عىل من بذل نفسه ابتغاء مرضات اهللا، ال من بذل ً:أوال

 ..ماله
 أحد »صىل اهللا عليه وآله«انه مل يتخلف مع النبي :  إهنم يذكرون:ًثانيا

                                     
 . من سورة البقرة٢٠٢ اآلية )١(
 والدر ٢٤  و٢٣ ص٢ يف ترمجة صهيب، والسرية احللبية ج٢ج: اإلصابة:  راجع)٢(

 عن ابن سعد، وابن أيب أسامة، وابن املنذر، وابن أيب حاتم ٢٠٤ ص١املنثور ج
 والبيهقي يف ، واحلاكم، والطرباين، وابن جرير،نعيم يف احللية، وابن عساكروأيب 

 . ويف النصوص اختالف، وابن أيب خيثمة،الدالئل
 .  فام بعدها٢٢٣ ص٤ ج»صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم ) ٣(



  ١٦٥                                                  ..إىل املدينة ’هجرة النيب : ابعالفصل الس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(ًمن املهاجرين إال حبس أو فتن، إال عليا وأبا بكر
 إن مفاد آية الرشاء هو الثناء عىل من نزلت يف حقه ومل يكن :ًثالثا

  .)٢(صهيب بالذي يستحق ذلك كام أظهرته الوقائع
  : يف الغار’ يتعاهد النيب ×علي 

 مكث يف الغار حتى ذهب »صىل اهللا عليه وآله« إن النبي :ويقولون
صىل اهللا عليه «نبي  يأيت ال»عليه السالم«وكان أمري املؤمنني . الطلب عنه

 .)٣( بالطعام والرشاب يف تلك الفرتة»وآله
 ـ »عليه السالم«ًوهذا هو املتوقع، واألمرالطبيعي، حيث إن عليا 

 .»صىل اهللا عليه وآله«وحده ـ الذي كان يعلم إىل أين توجه النبي 
وال يصح ما زعموه من أن أسامء بنت أيب بكر هي التي هيأت للنبي 

 وأليب بكر زادمها، وكانت تأتيهام إذا أمست بام » وآلهصىل اهللا عليه«
 ..يصلحهام من الطعام

أهنا سميت بذات النطاقني، ألهنا قطعت نطاقها قطعتني، وادعوا 

                                     
 . ٣١ وسرية مغلطاي ص١٢٣ ص٢السرية النبوية البن هشام ج) ١(
 . .مجة صهيب يف قاموس الرجال وغريهتر: راجع) ٢(
 ١ج) بتحقيق املحمودي(ترمجة اإلمام عيل بن أيب طالب من تاريخ دمشق : راجع) ٣(

 عنه، وتيسري ٨٤ ص١٩ جاألنوار وبحار ١٩٠ واعالم الورى ص١٣٨ص
 . ٧٥املطالب يف أمايل أيب طالب ص
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فشدت فم اجلراب الذي فيه الشاة املطبوخة بواحدة، وشدت فم القربة 
 ..باألخرى

 النبي ن فهرية كان يروح عىلب من أن عامر :وكذا ال يصح ما زعموه
 كان يرعاها ، وعىل أيب بكر، بمنحة غنم أليب بكر»صىل اهللا عليه وآله«

 .ليحلب هلام
ار من ب إن عبد اهللا بن أيب بكر كان يأتيهام باألخ:ًوال يصح أيضا قوهلم

 .)١(مكة إىل الغار
 ..وال ذاك، وال ذلك.. نعم ال يصح هذا

 مل  بن أيب بكر،أسامء، وعامر بن فهرية، وعبد اهللا:  ألن هؤالءً:أوال
بل  . وأبو بكر»صىل اهللا عليه وآله«يكونوا يعرفون إىل أين توجه رسول اهللا 

هو الذي أعلم أبا بكر باجلهة التي قصدها » عليه السالم «ًإن عليا: ّادعوا
 فلحقه يف الطريق، وذهب معه ، ليلة اهلجرة»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 .إىل بيته فأخربهم بمقصده ومسريهإىل الغار، ومل ينقل أنه رجع 
ًأن هاتفا من اجلن أخرب عائلة أيب بكر بمسريمها إىل املدينة :  ادعوا:ًثانيا

 .)٢(يف أبيات أنشدها، وذلك يف اليوم الثاين من خروجهام من الغار
:  هبذا األمر يف يوم الشورى، فقال»عليه السالم« قد احتج عيل :ًثالثا

                                     
) ط اهلند(عامل  والسرية النبوية البن هشام وكنز ال٣٩ ص٢السرية احللبية ج) ١(

 .  عن البغوي وابن كثري٢١٠ ص٢٢ج
 . ٥١ ص٢السرية احللبية ج) ٢(
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أحد كان يبعث إىل رسول اهللا الطعام وهو يف نشدتكم باهللا، هل فيكم «
 !الغار، وخيربه األخبار غريي؟

 .)١(».. ال:قالوا
عليه « أرسل إىل عيل »صىل اهللا عليه وآله«أن النبي : ًذكروا أيضا :ًرابعا

وأرسل أبو بكر ..  يطلب منه أن يبعث إليه براحلة وزاد، ففعل»السالم
 وراحلتني، أي له، ولعامر بن يطلب من ابنته ذلك، فأرسلت إليه بزاد

 .)٢(فهرية
صىل اهللا «ولعل هاتني الراحلتني مها اللتان اشرتامها عيل لرسول اهللا 

 فيكون أبو بكر قد هاجر عىل راحلة .)٣( من أيب بكر حسبام تقدم»عليه وآله
 !اشرتاها الرسول من أيب بكر نفسه

ث اهلجرة وثمة مناقشات أخرى ألقاويلهم اآلنفة الذكر، فراجع حدي
 اجلزء »صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم : يف كتابنا

 .الرابع

                                     
 . ٢٠٤ ص١ج) ط النجف(اإلحتجاج ) ١(
 وعن اخلرائج ، عنه٧٥  و٧٠ ص١٩ جاألنوار وبحار ٦٣اعالم الورى ص) ٢(

 . واجلرائح، وعن قصص األنبياء
 ١ج) ملحموديبتحقيق ا(ترمجة اإلمام عيل بن أيب طالب من تاريخ دمشق ) ٣(

 .  أنه استأجر الرواحل الثالث٧٥ والدر املنثور، ويف تيسري املطالب ص١٣٨ص
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  :شراء الرواحل
 اشرتى من أيب بكر »صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :وذكرت الروايات

 .)١(الراحلة أو الراحلتني اللتني هاجرا عليهام
شرتى للنبي  ا»عليه السالم« إن أمري املؤمنني :ًلكن نصا آخر يقول

ُ ثالثا من اإلبل، واستأجر األريقط بن عبد اهللا، »صىل اهللا عليه وآله« ً
 .)٢( ليلة اخلروج من الغار»صىل اهللا عليه وآله«وأرسل اإلبل معه إىل النبي 

                                     
ط دار (و  ٨٣ ص٢ واألمايل للطويس ج٦٢ ص١٩ جاألنواربحار : راجع) ١(

الدرجات  و٢٣٧ ص١ووفاء الوفاء ج ٥٢ ص٨جالغدير  و٤٦٧ص) الثقافة
 و ٢٣٧ص ١جأعيان الشيعة  و١٤٦ ص١جحلية األبرار  و٤١١صالرفيعة 
صحيح البخاري :  وراجع.٣١ ص٢جكشف الغمة  و٨١ ص٩جامليزان  و٣٧٦

 ٣٠٩ ص٢١ وج٤٠ ص١٧جعمدة القاري  و٣٩ ص٧ج )ط دار الفكر(
الدر املنثور  و٢٩٤ ص٢جتفسري البغوي  و٣٨٧ ص٥جلصنعاين لاملصنف و
 ١جبن حبان الالثقات  و١٠٣ ص١٠جتفسري اآللويس  و٢٤٤ ص٣ج
 ٢٢٥ ص٣جالبداية والنهاية  و٣٢٠ ص١جبي لذهلتاريخ اإلسالم  و١١٧ص

بن الالسرية النبوية  و٢٤٢ ص١جعيون األثر   و٣١٧ ص٨جإمتاع األسامع و
 .٢٤٥ ص٢جكثري 

الفصول  و١٣٨ ص١ج) بتحقيق املحمودي(ترمجة اإلمام عيل من تاريخ ابن عساكر ) ٢(
ط دار (السرية احللبية  و٥٢ ص٨جالغدير  و٣٠٠ ص١بن الصباغ جالاملهمة 

 . أنه استأجر الرواحل الثالث٧٥سري املطالب صي ويف ت٢١٢ ص٢ج) ملعرفةا
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 قد اشرتى تلك الرواحل من أيب بكر، أو من »عليه السالم«ولعله 
اج إىل ذلك كله ليحمل معه  حيت»صىل اهللا عليه وآله«وربام كان النبي . غريه

 . ًأبا بكر أيضا والزاد الذي حيتاجان إليه يف ذلك السفر الطويل
ًغري أن سؤاال يبقى يتلجلج يف الصدر عن سبب رفض النبي 
ًاإلستفادة من مال أيب بكر، بل هو يريد ان تكون هجرة أيب بكر أيضا عىل 

أنه ال يريد أن تكون له ًنفقته، فهل كان ال يرى أن ذلك املال كان حالال، أم 
 !أم ماذا؟! منة عليه؟

  :÷ بفاطمة ’وصية النيب 
ً أوىص عليا »صىل اهللا عليه وآله« بأنه :ورصحت الروايات املتقدمة

، وأمره أن يبتاع رواحل له، »عليها السالم« بابنته فاطمة »عليه السالم«
 .وللفواطم، وملن أزمع اهلجرة معه من بني هاشم

 :ونقول
 بنت »صىل اهللا عليه وآله«أنه مل تكن للنبي : ن هذا النص يعطي إً:أوال

وألجل ذلك أمره بأن .. »عليها السالم«يفرتض أن هيتم بشأهنا سوى فاطمة 
يأيت، وجعل اهللا تعاىل خليفته عليهام، وأمره أن يشرتي رواحل له وهلا، ولسائر 

صىل اهللا عليه «ًالفواطم ألجل اهلجرة، فلو كانت أم كلثوم بنتا لرسول اهللا 
 ..ً لكان ذكرها، وأوىص هبا، وأمر عليا برشاء راحلة هلا لتهاجر عليها»وآله

صىل اهللا عليه «وقد حتدثنا عن ذلك يف كتبنا املختلفة، مثل بنات النبي 
 . ال ربائبه والقول الصائب، والبنات ربائب وغري ذلك»وآله

ولفاطمة قد جاء يف  »عليه السالم« إن هذا الدعاء النبوي لعيل :ًثانيا
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ًسياق واحد، جاعال عليا خليفته عىل فاطمة مما يعني التطبيق العميل لقوله  ً
 وحتى ..من بعدي يف حديث إنذار العشرية، وخليفتي »صىل اهللا عليه وآله«

وخليفتي يف أهيل، فإنه يؤدي نفس : قد قال »صىل اهللا عليه وآله«لو كان 
ه حني احلديث عن هذا املوضوع، فإن معنى اخلالفة يف األمة، كام أوضحنا

اخلالفة يف األهل إذا كانت تشمل البالغني املكلفني، كان معناها الوالية 
 ..العامة، ال جمرد الوالية التي تكون للرجل عىل أبنائه

  »السالمعليه «رصح بخالفة عيل  »صىل اهللا عليه وآله« أنه :واخلالصة
تيان هبا مع الفواطم من دون أن وقد كان يمكن أن يوصيه باإلعىل فاطمة، 
ربام .. جيعل اهللا خليفة عليها وعليهثم عقب ذلك بأنه .. عليهاجيعله خليفة 

لكي يفهمنا بصورة أوضح وأرصح أن مراده باخلالفة هنا تويل األمر، من 
 .مجيع اجلهات

  :داء األماناتأ
ع يف مكة ألداء األمانات، ورد الودائ» عليه السالم«بقاء عيل إوإن 

ًللناس، يف مثل هذه الظروف احلساسة واخلطرية جدا، هلو من أروع 
املواقف املعربة عن اإللتزام بالقيم، وباملثل واملبادئ، فال جتد أي أثر 

تكون اللتامس املعذرات، وانتهاز الفرص، حتى حني تكون متوفرة له، و
 .ملحة عليه هبذا املستوى من اإلحلاحالظروف الصعبة 
 ًأمر عليا بأن يؤدي األمانات »صىل اهللا عليه وآله«أنه  :والالفت هنا

ًعىل أعني الناس ظاهرا، بل صارخا بالناس ثالثة أيام، باألبطح، يطلب  ً
ًمنهم احلضور ألخذها، وذلك ليعطيهم درسا بليغا يف الصدق مع الذات،  ً
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وليضعهم أمام أنفسهم، ويف مواجهة وجداهنم، لريى اجلميع تناقضاهتم يف 
، وكيف أن باءهم جتر املنافع ألنفسهم، وال جترهم إىل اإلعرتاف سلوكهم

 ..باحلق، والبخوع واخلضوع له
، له معناه ومغزاه يف »السالمعليه «كام أن هذا الظهور العلني لعيل 

 ..كبت األعداء، واكتوائهم بنار اخليبة واحلرسة
  :× وعليا ’يكيدون النيب 

 ينظلة بن أيب سفيان أن يدعن عمري بن وابل الثقفي أمره حأ: روي
صىل اهللا « ثامنني مثقال من الذهب وديعة عند حممد »عليه السالم« عىل عيل

 ،ن طلب بينة الشهودإ ف، وأنت وكيله،نه هرب من مكةأ و،»عليه وآله
 ، وأعطوه عىل ذلك مائة مثقال من الذهب.فنحن معرش قريش نشهد عليه

 . مثاقيل هلندة قالدة عرش:منها
 ى ورأ. فاعترب الودايع كلها،»عليه السالم« دعى عىل عيلفجاء وا

  .ً كثرياً فنصح له نصحا،ًعليها أسامي أصحاهبا ومل يكن ملا ذكره عمري خربا
 وعقبة بن أيب ، وعكرمة، وهو أبو جهل،ن يل من يشهد بذلكإ :فقال
 . وحنظلة، وأبو سفيان،معيط

ن أثم أمر الشهود ، مكيدة تعود إىل من دبرها :»عليه السالم«فقال 
خربين اآلن حني دفعت أ ،يا أخا ثقيف:  ثم قال لعمري.يقعدوا يف الكعبة

 !؟ذه إىل رسول اهللا أي األوقات كانوديعتك ه
 . فأخذها بيده ودفعها إىل عبده. ضحوة هنار:قال
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 .ما يلزمني ذلك : قال،ثم استدعى بأيب جهل وسأله عن ذلك
 . دفعها عند غروب الشمس: فقال، وسأله،ثم استدعى بأيب سفيان

 .خذها من يده وتركها يف كمهأو
 كان عند وقت وقوف : فقال، وسأله عن ذلك،ثم استدعى حنظلة

 .وتركها بني يديه إىل وقت انرصافه. الشمس يف كبد السامء
نفذها يف أ و، تسلمها بيده: فقال، وسأله عن ذلك،ثم استدعى بعقبة

 . وكان وقت العرص،احلال إىل داره
 . كان بزوغ الشمس: فقال، وسأله عن ذلك، استدعى بعكرمةثم

 . فأنفذها من ساعته إىل بيت فاطمةخذهاأ
 .اك قد اصفر لونك وتغريت أحوالك أر:ثم أقبل عىل عمري وقال له

 ما كان يل عند حممد ، وبيت اهللا. وال يفلح غادر، أقول احلق:قال
عقد هند عليها اسمها  و، وهذه دنانريهم.هنام محالين عىل ذلكإ و،وديعة
 .مكتوب

. يتوين بالسيف الذي يف زاوية الدارإ :»عليه السالم «ثم قال عيل
 !؟أتعرفون هذا السيف: فأخذه وقال
 .نظلة هذا حل:فقالوا

 . هذا مرسوق:فقال أبو سفيان
 قولك فام فعل عبدك مهلع  يفًن كنت صادقاإ :»عليه السالم«فقال 

 !؟األسود
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 .يف حاجة لنامىض إىل الطائف  :قال
 ً.ن كنت صادقاإحرضه أ ابعث إليه ،ن يعود تراهأ هيهات :فقال

 يف عرشة عبيد لسادات »عليه السالم« ثم قام .فسكت أبو سفيان
 .خراجهإ فأمرهم ب. فإذا فيها العبد مهلع قتيل، فنبشوا بقعة عرفها،قريش

 . فسأله الناس عن سبب قتله.فأخرجوه ومحلوه إىل الكعبة
 ،اه عىل قتيلَّ وحث،أبا سفيان وولده ضمنوا له رشوة عتقهن إ :فقال

 ،خذت سيفهأ فرضبت رأسه و، ليقتلنيَّ ووثب عيل،فكمن يل يف الطريق
 .فلام بطلت حيلتهم أرادوا احليلة الثانية بعمري

 ).١( رسول اهللاًن حممداأ و،ن ال إله إال اهللاأشهد أ :فقال عمري

 :ونقول
 :يالحظ هنا ما ييل

  :داراةسياسة امل
ًمل يبادر إىل زجر املدعي كذبا وتيئيسه من متابعة » عليه السالم«إنه 

خروج عمري إىل الناس، : البحث يف القضية التي أثارها، ألن ذلك معناه

                                     
 عن الطربي، ٢٦ و٢٥ص» عليه السالم«قضاء أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  )١(

بحار  و١٧٥ ص٢جمناقب آل أيب طالب و. وابن شهرآشوب، والواقدي
جامع أحاديث   و٣٨٤ ص١٧جمستدرك الوسائل  و٢١٩ ص٤٠جاألنوار 
 .١٠٦ ص٢٥ج الشيعة
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: ًزاعام. قد خان األمانة وذهب باملال» صىل اهللا عليه وآله«ًليعلن أن حممدا 
 بني األمانات ليس معناه ما ادعاه عمري» عليه السالم«أن عدم وجدان عيل 

أنه كاذب فيام يدعيه، إذ ال يشء يثبت انحصار ودائع الناس هبذا املوجود 
 .»عليه السالم«بني يدي عيل 

  :ينصحه أوالً
 ، وبالغ فيها،ًبادر إىل نصيحة ذلك املدعي زورا» عليه السالم«إنه 

 . قبل فوات األوان، ويوقظ وجدانه،وأكثر منها كي يعيده إىل توازنه
 حني يظهر الربهان القاطع كذبه يف ،وليبقى أثر هذه النصيحة يف نفسه

» عليه السالم«وليشعر بإحسان عيل .  وأمله أشد، ليكون ندمه أعظم،دعواه
 . حتى وهو يفرتي عىل أقدس وأوىف الناس، وحرصه عليه،إليه

  :اليقني بالنتائج
ي إىل رشده، بعد أن يئس من إنابة ذلك املدع» عليه السالم«ًإن عليا 

 :واستشهد بمن شهدوا له، أعلن أمرين
 أنه يواجه مكيدة مدبرة ظهرت له من نفس عرض املدعي :أحدمها

شهادة هؤالء املعلنني بالعداوة للرسول، واملعروفني بسعيهم إلسقاطه بأية 
 .طريقة كانت، ولو بالدس واإلفرتاء

ًودله عىل اإلفرتاء يف دعواه أيضا وبأمانته التي ،  يقينه بصدق النبي:َّ
 ..يشهد هبا مجيع أهل مكة، حتى سموه بالصادق األمني

تلك األمانة يف مجلة األمانات املوجودة » عليه السالم«وجمرد أن ال جيد 
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ًلديه ال يدع عنه جماال ألي شك أو شبهة بكذب ذلك الشخص فيام يدعيه 
 .الرسول

 أن املكيدة ستعود :ًأخرب بالنتيجة سلفا، وهي» عليه السالم«أنه  :الثاين
إىل من دبرها، وقد حتقق ذلك بالفعل، ألنه عامل بالطرق الصحيحة 
واملرشوعة، التي من شأهنا كشف احلقيقة للناس، وقد مارسها حتى 

 .انكشفت هذه احلقيقة بالفعل
  :السؤال هو املشكلة

ًقد طرح عىل الشهود سؤاال ال » عليه السالم« أنه :والالفت هنا
أن يتكهن بام سيجيب عنه كل واحد منهم، وال يمكنه أن يستطيع املدعي 

 .يصده عنه، ال بإشارة، وال بعبارة
  :اصفر لونك

مل يواجه ذلك املدعي للباطل بالتكذيب، حتى بعد » عليه السالم«إنه 
ألن . أراك قد اصفر لونك، وتغريت أحوالك:  بل قال له،أن ظهر كذبه

عال مشكلة تستطيع أن ترصف  وافت،مواجهته بالقسوة ستدعوه للمكابرة
 وتشحن األجواء بروائح كرهية، مفعمة بالتحدي ،األنظار عن قبح ما أتاه

ويربر .. ًوالعداء، األمر الذي جيعل هذا املفرتي حمقا يف ما يدعيه بنظر الناس
للناس هذا املوقف الرديء، ألهنم يزعمون أن للعدو أن يكافح عدوه 

 .بمختلف الوسائل املتاحة له
 بعد نصيحته املتقدمة له قد دفعت ذلك ،به» عليه السالم«ن رفقه ولك
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 وبتواطئه مع أولئك املرسفني عىل أنفسهم ضد ،املفرتي إىل اإلعرتاف بغدره
 .»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

  :سيف حنظلة
 وقبل أن يستفيق املتآمرون من الصدمة، ،ويف هذا الظرف بالذات

 وعرضه ،ر سيف حنظلة بن أيب سفيانبإظها» عليه السالم«فاجأهم 
 . وبدا كأنه يريد أن يتعرف عىل صاحب السيف ويرده إليه،عليهم

 .فعرف احلارضون السيف
 ،فاغتنمها أبو سفيان فرصة للتخلص من املوقف البالغ يف حراجته

فأراد رصف األنظار إىل جهة أخرى ربام يتمكن من خالهلا من اهتام عيل 
َربام ليتبع . أن السيف مرسوق:  فبادر إىل ادعاء،نهبام يشي» عليه السالم« ُِ ْ ِ

فإن كانوا هم قد شهدوا . برسقته» عليه السالم«ًذلك مبارشة بأنه يتهم عليا 
قد ارتكب جريمة الرسقة، والعياذ » عليه السالم«ً فإن عليا ،شهادة زور

 ..باهللا
  :أين عبدك مهلع

. كلمة من أيب سفيانكان بانتظار هذه ال» عليه السالم«ًوكأن عليا 
فكذب عليه أبو سفيان يف . »مهلع«فأورد عليه سؤاله األصعب عن عبده 

 :ليتسرت عىل حماولة اغتياله، فال جتتمع عليه فضيحتان. اجلواب
 . من دون أي مربر، السعي الغتيال األبرياء:إحدامها
 . املكيدة التي دبرها، واختذ فيها صفة شاهد الزور:واآلخر
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أعلن للناس باحلقيقة، وقدم هلم الشاهد والدليل » ه السالمعلي«ثم إنه 
 ..وكانت الفضيحة أكرب، واخلزي أشد وأعظم.. الذي ال دافع له

  :السياسة احلكيمة
 أننا نجد أمري املؤمنني : فإن من األمور اجلديرة باملالحظة هنا..وبعد

 ن شأهنايبادرون إىل أمور م » السالممعليه«ه من بعده ءًعليا وكذلك أبنا
عداء الدين واحلق واإليامن، فقد أتفويت الفرصة عىل مزوري التاريخ من 

 : روى عبد الواحد بن أيب عون
عليه « ًا أمر عليحرضته الوفاة حينام »صىل اهللا عليه وآله«أن رسول اهللا 

 . »من كان له عند رسول اهللا عدة أو دين فليأتني«:  يصيحً صائحا»السالم
يبعث كل عام عند العقبة يوم النحر من يصيح » سالمعليه ال«عيل فكان 

بذلك، حتى تويف عيل، ثم كان احلسن بن عيل يفعل ذلك حتى تويف، ثم كان 
 . احلسني يفعل ذلك، وانقطع ذلك بعده، رضوان اهللا تعاىل عليهم وسالمه

فال يأيت أحد من خلق اهللا إىل عيل بحق وال باطل إال : قال ابن عون
 .)١(أعطاه
 

                                     
 .٣١٩ ص٢ج) ط دار صادر(و  ٨٩ ص٢ قسم ٢الطبقات الكربى البن سعد ج )١(
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  :الفصل الثامن
 

  ×ي ـرة علـجـه
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  :×هجرة أمري املؤمنني 
 يف هجرته املباركة حتى قرب »صىل اهللا عليه وآله«واستمر رسول اهللا 

 يف بيت عمرو بن عوف، فأراده أبو ،من املدينة، فنزل بادئ ذي بدء يف قباء
ها حتى يقدم ابن ما أنا بداخل: ، وقالىبكر عىل دخول املدينة، وأالصه فأب

 . )١(»عليهام السالم«ًبنتي، يعني عليا وفاطمة اأمي وأخي، و

                                     
 ٣٠٢ ص١ج) ط دار احلديث(و  ٣٥ الفصول املهمة البن الصباغ املالكي ص:راجع )١(

 ٤٦٩ص) ط دار الثقافة(و  ٨٣ ص٢من دون ذكر لالسم، وأمايل الشيخ الطويس ج
 ١جحلية األبرار  و١٥٣ ص١ج) ط مؤسسة آل البيت(و  ٦٦وإعالم الورى ص

 ١١٦  و١١٥  و١٠٦  و٦٤ ص١٩ جبحار األنوارو ١٥٩ و ١٥٨و  ١٤٩ص
الدرجات  و١٥٠ ص١جاخلرائج واجلرائح  و٣٦٧ ص٥٥وج ٣٦٦ ص٢٢وج

 ٣٢ ص٢جكشف الغمة  و٣٧٦ و ٢٣٨ ص١جأعيان الشيعة  و٤١١صالرفيعة 
 مستدرك و١٣٠ و ١٢٩خمترص بصائر الدرجات ص و٣٤٠ و ٣٣٩ ص٨جالكايف و

 ٤١٧ ص١٩ وج٨٦ ص٤ججامع أحاديث الشيعة   و٢٣ ص١٦الوسائل ج
اللمعة البيضاء و ٣٢٨صلامحوزي  لكتاب األربعني و١٠٦صلحيل لاملحترض و

 .٣٣٥صلراوندي لقصص األنبياء  و٩٩صلنوري لنفس الرمحن  و٦٤١ص
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فلام أمسى فارقه أبو بكر، ودخل املدينة، ونزل عىل بعض األنصار، 
  .)١( عىل كلثوم بن اهلدمًوبقي رسول اهللا بقباء، نازال

 »عليه السالم« إىل أخيه عيل »صىل اهللا عليه وآله«ثم كتب رسول اهللا 
 .  وأرسل الكتاب مع أيب واقد الليثي. وقلة التلوم، يأمره باملسري إليهًاكتاب

 هتيأ للخروج واهلجرة، فأعلم »صىل اهللا عليه وآله«فلام أتاه كتاب النبي 
من كان معه من ضعفاء املؤمنني، وأمرهم أن يتسللوا، ويتخفوا حتت جنح 

ول، وأمه بنت الرس  بفاطمة»عليه السالم«الليل إىل ذي طوى، وخرج 
فاطمة بنت أسد بن هاشم، وفاطمة بنت الزبري بن عبد املطلب، وتبعهم 

 وأبو واقد، فجعل ،»صىل اهللا عليه وآله«أيمن ابن أم أيمن موىل رسول اهللا 
 فاعتذر بخوفه ، بالرفق»عليه السالم«عنف هبم، فأمره أيسوق بالرواحل ف

 . من الطلب
صىل «ع عليك، فإن رسول اهللا ربإ :»عليه السالم«فقال أمري املؤمنني 

يا عيل أما إهنم ) أي حني سفره من الغار كام تقدم: ( قال يل»اهللا عليه وآله
 . مر تكرههأليك بإن آللن يصلوا من ا

وأدركه الطلب قرب ضجنان، وهم سبع فوارس متلثمون، وثامنهم 
 . ًموىل للحارث بن أمية، يدعى جناحا

 السيف، ًوأقبل عىل القوم منتضيا النسوة، »عليه السالم«نزل عيل أف

                                     
 األنواربحار و ١٥٢ ص١ج) ط مؤسسة أهل البيت(و  ٦٦إعالم الورى ص )١(

 . عنه١٠٦ ص١٩ج
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  !فإن مل أفعل؟: فأمروه بالرجوع، فقال
 . ، وأهون بك من هالكً، أو لنرجعن بأكثرك شعراًلرتجعن راغام: قالوا

 بينهم »عليه السالم«ودنا الفوارس من املطايا ليثوروها، فحال عيل 
ختتله  عن رضبته، و»عليه السالم« فاهوى جناح بسيفه، فراغ عيل ،وبينها

 فيه، حتى مس ًرسع السيف مضياأ فرضبه عىل عاتقه، ف»عليه السالم«عيل 
 : كاثبة فرسه، وشد عليهم بسيفه، وهو يقول

 د ــواحـر الـيـد غـبـت ال أعـيـآل  د ــاهـد املجـجاهـوا سبيل الــلـخ
 .  أغن عنا نفسك يا ابن أيب طالب: وقالوا،فتصدع القوم عنه

 يابن عمي رسول اهللا بيثرب، فمن رسه أن أفرفإين منطلق إىل : قال
 ثم أقبل عىل صاحبيه، فقال ،حلمه، وأهريق دمه، فليتبعني، أو فليدن مني

 . أطلقا مطاياكام: هلام
ًثم سار ظاهرا حتى نزل بضجنان، فتلوم هبا قدر يومه وليلته، وحلق به 

ىل اهللا ص«نفر من املستضعفني من املؤمنني، وفيهم أم أيمن موالة الرسول 
حتى طلع   وعىل جنوهبمًا وقعودً فعبدوا اهللا تلك الليلة قياما»عليه وآله

 صالة الفجر ثم سار هبم، فجعلوا »عليه السالم«الفجر، فصىل هبم عيل 
يصنعون ذلك يف كل منزل، حتى قدم املدينة، وقد نزل الوحي بام كان من 

 . مهموهنم قبل قدأش
َالذين يذكرون ﴿ ُ َُ ْ َ ِ ِياما وقعودا وعىل جنوهبم ويتفكرون يف خلق ِ قاهللاََّ ْ َ ً ُ ًَ َ ُِ َ ُ َ ْ ََّ َ َ ُ َ َ ُ َِ ِ َ

ًالساموات واألرض ربنآ ما خلقت هذا باطال ِ َِ َ َّ َ ََ َ َْ َ َ َ ْ َِّ َ َ..﴾.  
ٍفاستجاب هلم رهبم أين ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر ﴿: إىل قوله َ َ ِّ َ ْ ُ ُّ َ ْ ُْ ِ ِ ٍِ َ َ ُ َ ََ ُ ََ ِّ َُ َ َ



  ٢ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٨٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُأو أ  .)١(﴾..َنثىَْ
 ً.دعوا يل علياا: ، قال»عليه السالم«قدومه » صىل اهللا عليه وآله«لنبي وملا بلغ ا
 .يا رسول اهللا، ال يقدر أن يميش: قيل

 بنفسه، فلام رآه اعتنقه، وبكى رمحة ملا بقدميه »صىل اهللا عليه وآله«تاه أف
 . ًمن الورم، وكانتا تقطران دما

عيل، أنت أول هذه يا : »السالمعليه « لعيل» صىل اهللا عليه وآله«وقال 
 ً باهللا ورسوله، وأوهلم هجرة إىل اهللا ورسوله، وآخرهم عهداًاألمة إيامنا

يامن وال إل إال مؤمن قد امتحن قلبه ل ـوالذي نفيس بيدهـ  ال حيبك ،برسوله
 .)٢(يبغضك إال منافق أو كافر

                                     
 . من سورة آل عمران١٩٥ ـ ١٩١ اتاآلي )١(
 ٤٧٢ص) ط دارالثقافة(و  ٨٦ ـ ٨٣ ص٢أمايل الشيخ الطويس ج: راجع فيام ذكرناه )٢(

 ١٦٠ ص١ج) ط املكتبة احليدرية( و ١٨٤ و ١٨٣ ص١ جمناقب آل أيب طالبو
 ٨٥  و٦٧ ـ ٦٤ ص١٩ جبحار األنوارو ١٥٣ و ١٥٢ ص١جحلية األبرار و
  و٣٣٢ ص١والربهان ج ١٢٧ ص١تأويل اآليات ج و٣٣ ص٢جكشف الغمة و

ختصاص للشيخ املفيد، وإعالم الورى  عن الشيباين يف هنج البيان، وعن اإل٣٣٣
 ٦٩ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق  و٤٨ص١ع للمقريزي جامسمتاع األإ و١٩٠ص

عليه «فضائل أمري املؤمنني  و٣٧٧ ص١جأعيان الشيعة  و١٩ ص٤جأسد الغابة و
 ٨ وج٥١ ص٧ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٨٠صلكويف ل» السالم
 .١٤ ص٣٠ وج٢٩٣ ص٢١ وج٦٨ ص١٨ وج٣٤١ص



  ١٨٥                                                                  ..×هجرة علي   :  الفصل الثامن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وهذه الرواية تضع عالمة استفهام عىل من هاجر قبله إىل املدينة مع الرسول
 :ونقول

  :البنات ربائب مرة أخرى
م كلثوم عىل األقل مل أوقد تضمن النص املتقدم داللة أخرى عىل أن 

 »صىل اهللا عليه وآله«، وهو قول النبي »صىل اهللا عليه وآله«ًتكن بنتا، للنبي 
 يقدم ابن أمي وأخي، ىما أنا بداخلها حت«: أليب بكر، حول دخول املدينة

 .»يها السالمعل«وابنتي يعني فاطمة 
ً حتي يقدم ابن أمي وأخي، وابنتي، عليا وفاطمة :ويف نص أخر

 .)١(»عليهام السالم«
 أن أم كلثوم كانت يف مكة، فلامذا مل يرش إليها النبي :فإن املفروض

بل حتدث عن بنت واحدة ينتظر قدومها !  يف كالمه؟»صىل اهللا عليه وآله«
 .»عليها السالم«عليه، وهي فاطمة 

 بنت اسمها أم كلثوم، أو أن أم »صىل اهللا عليه وآله«لنبي لمل يكن فإما 
طيع أوامره، أو ختتار البقاء مع كلثوم كانت متمردة عيل أبيها، وال ت

 وهذا ما مل يرش التاريخ إىل يشء منه، ..املرشكني يف مكة، وال هتاجر مع أبيها
 .الدعائهوال جمال 

  :ابن أمي، وأخي
ابن أمي «: »عليه السالم« عن عيل »يه وآلهصىل اهللا عل«وعن قوله 

                                     
 . تقدمت مصادر احلديث)١(
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 :نقول» وأخي
 موقع عيل للداللة عىل هلذا التعبري »صىل اهللا عليه وآله«إن اختياره 

 منه، يدلنا عىل أنه قد قصد به أن يظهر فضل فاطمة بنت أسد »عليه السالم«
صىل اهللا « فهو ، منه من جهة أخرى»عليه السالم«من جهة، ومكانة عيل 

 ..  أخاه»عليه السالم«ً يعتربها أمه، ويرى عليا »وآلهعليه 
ابن أمه » عليه السالم« جيعل كون عيل »صىل اهللا عليه وآله«وكأنه 

ويف هذا تعميق ملعنى األخوة بينهام ًبمثابة املرتكز الطبيعي العتباره أخا له، 
ن هذه األخوة قد جتاوزت نطاق اإلفرتاض واإلعتبار لتالمس إمن حيث 

ة النسبية الواقعية، ولتصبح العالقة غري خاضعة للرفع والوضع، األخو
 ..واإلعتبار القابل للنقض باعتبار آخر

  :  ال يدخل املدينة وحده’النيب 
عليه « دخول املدينة، من دون عيل »صىل اهللا عليه وآله«إن رفض النبي 

تكمل ، يريد أن يس»صىل اهللا عليه وآله« وفاطمة، قد يشري إىل أنه »السالم
العنارص املكونة للصورة التي تقدم النموذج لإلنسان اإلهلي وللتدبري 

، واخلطة اإلهلية للبرش يف مسريهتم نحو األهداف التي رسمها اهللا يبالربو
 فثمة نبوة ورسالة، وثمة حاكمية إهلية، واستمرار هلذه احلاكمية، كام أن .هلم

ًثمة نموذجا حيا لإلنسان اإلهلي  ..ربانية والرتبية ال،ً
 أن يدخل املدينة مع وصيه ووزيره، »صىل اهللا عليه وآله«ولذلك أراد 

ًومن رضيه اهللا تعاىل إماما ووليا للبرش كلهم ً. 
وتلك هي الصورة التي يريد أن يقدمها ألهل املدينة التي سوف تكون 
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 .. تبارك وتعاىل إىل اهللامنطلقه يف إقامة دين اهللا، وهداية عباد اهللا
  :يغضب ويشمئزأبو بكر 

 أنه يف نفس اليوم الذي وصل فيه :وقد جاء يف بعض روايات اهلجرة
ّ إىل قباء ونزل عىل كلثوم بن اهلدم أرص عليه أبو »صىل اهللا عليه وآله«النبي 

أي ال يفارق وال يربح (أنه ال يريم : ، فرفض وأخربهبكر ليدخل املدينة
، وأحب أهل بيته إليه، الذي حتى يقدم عليه ابن عمه، وأخوه يف اهللا) مكانه

 .»صىل اهللا عليه وآله«وقاه بنفسه، عىل حد تعبريه 
، ودخل »صىل اهللا عليه وآله«فغضب أبو بكر، واشمأز، وفارق النبي 

عليه « ينتظر أمري املؤمنني »صىل اهللا عليه وآله«املدينة يف تلك الليلة، وبقي 
، ألن نصف من ربيع األول يف ال)١( حتى وافاه بالفواطم، وأم أيمن»السالم

                                     
 و ٧٥  و١١٦ و ١١٥  و١٠٦ ص١٩ جبحار األنوار: راجع فيام ذكرناه كتاب )١(

 : وراجع١٤٥ ص١ جج واجلرائحئ واخلرا٦٦ وإعالم الورى ص٦٤ و٧٦
 وأمايل ٣٠٣ ص١ج) ط دار احلديث (و ٣٥الفصول املهمة البن الصباغ ص

 ٢جكشف الغمة  و٤٧٠ص) ط دار الثقافة( و ٨٣ ص٢ج الشيخ الطويس
 ٣٤٠ ص٨جالكايف :  وراجع٤٨٥ ص١٠جمستدرك سفينة البحار  و٣٣ص

ط دار ( و ٥٣ ص٢السرية احللبية ج و١٣٠صخمترص بصائر الدرجات و
يل لحلاملحترض  و٤١٠صبن طاووس الالطرائف  و٢٣٣ ص٢ ج)املعرفة
لامحوزي لكتاب األربعني  و١٥٩ و ١٥٠ و ١٤٩ ص١جحلية األبرار  و١٠٦ص
 .١٧٢ ص١جالكنى واأللقاب  و٤٢٣ ص١جنور الثقلني  و٣٢٩ص
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 .قدم إىل قباء يف الثاين عرش» صىل اهللا عليه وآله«النبي 
 . )١( يف قباء بضع عرشة ليلة»صىل اهللا عليه وآله« بقي :ليوق

من ربيع األول، وقد وافاه . )٢(ثنتني وعرشين ليلةا أقام هناك :وقيل
صىل اهللا عليه «ونزل مع رسول اهللا . )٣(بعد ثالثة أيام» عليه السالم«عيل 
 . )٤( عىل كلثوم بن اهلدم»وآله

                                     
 . عن البخاري٥٥ و٥٣ ص٢ السرية احللبية ج)١(
 . عن ابن عقبة٥٥ ص٢ السرية احللبية ج)٢(
املستدرك  و٦٨ ص١ج) ط دار الكتب العلمية( و ٤٨ إمتاع األسامع ص:راجع )٣(

رشح إحقاق  و٧٢٩ ص٢ج) ط دار اجليل(ستيعاب اإل و٣٩٧ ص٣جلحاكم ل
 ٦١٧ و ٥٥٨و ١٥ ص٣٠ وج٦٢٥ وراجع ص٦٢٦ ص٨ج )امللحقات(احلق 

 ٤٢جتاريخ مدينة دمشق :  وراجع١٠٦صهامش  ١٩جبحار األنوار  و٦١٨و 
 ٩١صنساب األرشاف  وأ٣٠٥ ص١٣ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٦٩ص

 ٢٤٢ ص٣ج) دار إحياء الرتاث العريبط ( و ١٩٧ ص٣لنهاية جالبداية واو
 ١جبن الدمشقي الجواهر املطالب  و٢٧٠ ص٢جبن كثري الالسرية النبوية و

 ١٤٩ ص٢جينابيع املودة  و٢٦٧ ص٣جسبل اهلدى والرشاد  و٤٧ص
 .٢٢ ص٣جبن سعد الالطبقات الكربى و

رشح هنج  و٦٩ ص٤٢جخ مدينة دمشق ـتاري و٦٨٥ ص١٦جكنز العامل : راجع )٤(
 ٣البداية والنهاية ج و٩١صنساب األرشاف  وأ٣٠٥ ص١٣ جللمعتزيلالبالغة 
= ق ـاق احلـرشح إحق و٢٤٢ ص٣ج) ريبـرتاث العـاء الـدار إحيط ( و ١٩٧ص
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  .)١(أن الذي قدم بالعيال هو زيد بن حارثة وأبو رافع: ويرى البعض
حتامل أن يكون الكتاب الذي أرسله إىل عيل ا ب:ورفع احللبي التنايف

ً معهام، ثم رافقا عليا يف الطريق، وعادا قد أرسلهقباء من  »عليه السالم«
 .)٢(معه

عليه « بالعيال إليهام، وجتاهل دور أمري املؤمنني ءعض املجيفنسب الب
 .الرائد، وموقفه يف الدفاع عنهام حلاجة يف نفسه قضاها »السالم

                                     
الطبقات و  ٦١٨ و٦١٧ و ٥٥٨ و ١٥ ص٣٠ وج٦٢٥ ص٨ ج)امللحقات(= 

إمتاع  و١٥ ص٢ ق٢ج والعرب وديوان املبتدأ واخلرب ٢٢ ص٣جبن سعد الالكربى 
 ١ججواهر املطالب  و٢٧٠ ص٢جبن كثري الالسرية النبوية  و٦٨ ص١جاألسامع 

 .١٤٩ ص٢جينابيع املودة  و٢٦٧ ص٣جسبل اهلدى والرشاد  و٤٧ص
الطبقات  و٢٠٥ و ١٧٦ ص٧جفتح الباري  و٥ ص٤جلحاكم لاملستدرك :  راجع)١(

جممع و ٩٤صي لطربلاملنتخب من ذيل املذيل  و٦٢ ص٨جبن سعد الالكربى 
ط دار (ستيعاب اإل و٢٥ ص٢٣جلطرباين لاملعجم الكبري  و٢٢٧ ص٩جالزوائد 

 ١٥٢ ص٢جسري أعالم النبالء  و٥٨٣ ص٥جأسد الغابة  و١٩٣٧ ص٤ ج)اجليل
 .٢٣٣ ص٢ ج)ط دار املعرفة( و ٥٣ ص٢السرية احللبية ج و٢٦٩و 

 .٢٣٣ ص٢ج )ط دار املعرفة( و ٥٣ ص٢السرية احللبية ج )٢(
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  : ال مربر لإلصرار
 »صىل اهللا عليه وآله« النبي )١(صأالن أبا بكر أحتدثت الروايات 

 .فرتكه ودخلها وحده. ليدخل املدينة، فأبى
 : ونقول

ًشيئا،  »صىل اهللا عليه وآله« أحد عىل رسول اهللا يقرتحال معنى ألن 
ّ، بل عليه أن يسلم لرسول اهللا  من األموريف أيًفضال عن أن يرص عليه 

ُيا أهيا الذين آمنوا ﴿ :ً يف كل يشء، عمال بقوله تعاىل»صىل اهللا عليه وآله« َ ََ ِ َّ َ ُّ َ
ًصلوا عليه وسلموا تسليام ِ ِْ ُ َ َْ ِّ َ َُّ َ َ﴾)٢(. 

صىل اهللا «م هذا التسليم إذا كان هذا األمر يرتبط بالنبي ويتأكد لزو
تعاىل نفسه، وبدعوته وحركته يف حميطه، فإنه أدرى بام يريده اهللا  »عليه وآله

صىل «منه، وأعرف بام يصلح له وبام ال يصلح، وهذا بالذات هو حال النبي 
 ..لذات فيام يرتبط بدخوله إىل املدينة يف ذلك الوقت با»اهللا عليه وآله

صىل اهللا عليه « أن يقدم أبو بكر عىل ترك رسول اهللا :ويزيد األمر غرابة
فإن هذا ليس هو املتوقع من ..  يف قباء، ويدخل هو املدينة وحده»وآله

 واإلستزادة من بركات »صىل اهللا عليه وآله«صحايب هيمه أمر رسول اهللا 
 .وجوده، واإلستفادة من علمه، وتربيته وتوجيهاته

                                     
 . أي حركه واراده كالذي يريد أن يقتلع الوتد من موضعه: هصالأ) ١(
 .  من سورة األحزاب٥٦ اآلية) ٢(
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  :!؟ا الغضب واإلمشئزازملاذ
 »صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :وقد ذكرت بعض الروايات املتقدمة

لست أريم حتى يقدم ابن عمي، وأخي يف اهللا عز وجل، وأحب أهل «: قال
 .بيتي إيل، فقد وقاين بنفسه من املرشكني

 فغضب عند ذلك أبو بكر، واشمئز، وداخله من ذلك حسد لعيل :قال
 .».. إلخ»عليه السالم«

 مل يربر مقامه يف قباء إال »صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :ويستوقفنا هنا
 ..»عليه السالم«بأمر واحد، وهو انتظاره قدوم عيل 

 . بأوصاف عالية، متيزه عىل مجيع ما عداه»عليه السالم«ًثم وصف عليا 
ه  قدم الدليل واملربر هلذ»صىل اهللا عليه وآله« أنه :واألهم من ذلك

 ..األوصاف، الذي ال جمال إلنكاره وال للتأويل أو التالعب فيه
 أن هذا الكالم ليس جمرد كالم إنشائي، قد يتم :وقد أوضح هذا املربر

 .الرتاجع عنه، أو إرشاك شخص آخر فيه
، وهي »عليه السالم« إن التضحية التي قدمها عيل ..وبعبارة أخرى

 به عيل  تفرد، أمرليلة املبيت بنفسه »هصىل اهللا عليه وآل«وقايته لرسول اهللا 
فال جمال إذن ملشاركة أحد له يف احلب .  وال يشاركه فيه غريه»عليه السالم«

وهي مما ال يتوقع .. إال بتضحيات مماثلة.. الذي نتج عن هذه التضيحة
 ..حصوله من أحد سواه

 وجد أبو بكر نفسه أمام طريق مسدود، فتضايق إىل حد :من أجل ذلك
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ضب، وأخذه حب اإلستئثار هبذه الفضيلة لنفسه، وأنى له بذلك، وهو الغ
، كام »صىل اهللا عليه وآله«أي يشء حتى لرسول اهللا ب يضحيال يستطيع أن 

 .»صىل اهللا عليه وآله«أظهرته الوقائع طيلة حياة النبي 
  :أبو بكر يف بناء مسجد قباء

، »صىل اهللا عليه وآله«هللا  إىل رسول ا»عليه السالم«وبعد وصول أمري املؤمنني 
 .. إىل تأسيس مسجد قباء املعروف»صىل اهللا عليه وآله«وهو مل يزل يف قباء بادر 

 أمر أبا بكر بأن »صىل اهللا عليه وآله« أنه ً:وزعمت بعض الروايات أيضا
يركب الناقة، ويسري هبا، ليخط املسجد عىل ما تدور عليه، فلم تنبعث به، فأمر 

 فركبها، فانبعثت به، ودارت به، »عليه السالم«ً عليا عمر فكذلك، فأمر
 ..فأسس املسجد عىل حسب ما دارت عليه

 .)١( إهنا مأمورة:»صىل اهللا عليه وآله«وقال 
 . يف قباءولكن سيأيت أن ذلك إنام كان يف مسجد املدينة، ال

 : ونقول
  :هناك استفادات ومناقشات، واشارات جتعلنا نشري إىل األمور التالية

                                     
سبل اهلدى والرشاد و ٢٥٩ ص٧جعمدة القاري و ١١ ص٤ججممع الزوائد  )١(

 ٢٤٦ ص٢جلطرباين لاملعجم الكبري و ١٣٩ ص١٣جكنز العامل و ٢٦٨ ص٣ج
اإلكامل يف أسامء و ٣٣٨ ص١ وتاريخ اخلميس ج٢٥١ ص١وفاء الوفاء جو

تاريخ : وراجع ٥٠١ ص٢٣ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق و ٣٤صالرجال 
 .  ويف عبارته سقط١٤٤جرجان ص
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  :إنها مأمورة
هناك أمور متر عىل الناس يف حياهتم تبقى هلا آثار عميقة يف وجداهنم، 
وختتزهنا ذاكرهتم، ويكون هلا دور كبري يف تعميق اإليامن، وترسيخ 
القناعات، بعد أن تكون اآليات واملعجزات والرباهني والدالالت العقلية 

يم، وإبعاد الشبهات وع، والتسلخقد أخذت بيد اإلنسان إىل اخلضوع والب
 .وازالة الريب

 يعتمد عليها يف ذلك »صىل اهللا عليه وآله«ومن املفردات التي كان 
تلك األحداث التي تظهر الكرامة اإلهلية، وتدل عىل عالقة شخص بعينه 

 وقضية انبعاث الناقة هنا بعيل دون سواه .بالغيب، وفوزه بالرعاية اإلهلية
 .من هذا القبيل

  :ئفالرفق بالضعا
عليه «ً عليا »صىل اهللا عليه وآله« أنه حني جاء كتاب رسول اهللا :تقدم

، أعلم من كان معه من ضعفاء املؤمنني، وأمرهم بالتخفي بالليل، »السالم
 ..وأن يتسللوا إىل ذي طوى

 بالفواطم، فجعل أبو واقد يسوق بالرواحل »عليه السالم«وخرج 
 .بالنسوة، إهنن من الضعائف بالرفق »عليه السالم« فأمره افأعنف هب

 قال »صىل اهللا عليه وآله«فاعتذر بأنه خياف الطلب، فأخربه بأن النبي 
 .إهنم لن يصلوا من اآلن إليك بأمر تكرهه: له

 : ونقول
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 ..يف هذا النص اشارات عديدة، نذكر منها
 آثر أن يستصحب معه ضعفاء املؤمنني، ال »عليه السالم«ً إن عليا  ـ١

إنه لن يصلوا من اآلن إليك :  قد قال له»صىل اهللا عليه وآله«نبي سيام وأن ال
 .ً وسالمة من معه أيضا،بأمر تكرهه، فإن هذا جيعله يطمئن إىل سالمته

فأحب أن يستفيد من هذه الفرصة لتخليص خصوص الضعفاء من 
 .. براثن مرشكي قريش

ن أذى أهل ًوهذا هو املتوقع من عيل الذي يعترص قلبه أملا ملا يشاهده م
 !الرشك ألولئك الضعفاء، وها هو جيد الفرصة لتخليصهم، فلامذا ال يغتنمها؟

 وال بد ألولئك الضعفاء من التخفي بالليل والتسلل إىل ذي  ـ٢
طوى، ألن الضامنة هلم مل تتوفر بعد، ألهنم مل ينضووا بعد حتت جناح أمري 

 .ل، لكي يكون هو احلامي والكفي»عليه السالم«املؤمنني 
 بأن النسوة من الضعائف، فأرشك معهن »عليه السالم« وقد رصح  ـ٣

غريهن يف صفة الضعف، ربام ليدلنا عىل أن الضعف ليس صفة خلصوص 
بل .. النسوة الاليت محلهن معه، ليكون غريهن من النساء لسن كذلك

الضعف هو صفة املرأة بصورة عامة، فإن جسدها ال حيتمل العنف، ألن 
 خلقت من أجل القيام هبا، حتتاج إىل هذا النوع من املزايا املهمة املهمة التي

ًجدا يف نطاق القيام بالوظيفة التي أوكلت إليها، وهن ضعاف بالقياس إىل 
فضعفهن .. وهن أقوياء فيام يرتبط بام اعدهن اهللا تعاىل له. مهامت الرجال

ف ال تصلح مزية هلن، وإنام يتصف بالسلبية إذا أريد هلن أن يقمن بوظائ
 .هلن، وال يصلحن هلا
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عليه « وال بد لنا من عطف النظر عىل هذا اليقني الذي أظهره  ـ٤
، فصار يترصف »صىل اهللا عليه وآله« بتحقق ما أخربه به رسول اهللا »السالم

 .وفق ما يفرضه عليه ذلك اليقني
صىل « قد قصد بنقل قول رسول اهللا »عليه السالم«وال بد أن يكون 

 فيقرتن بذلك الترصف املستند ،يب واقدأل  يف تلك اللحظة»يه وآلهاهللا عل
 عمق اإليامن، ويف ً لكي يعطي اآلخرين درسا يف،هلذا اإلخبار النبوي

كون مشاهدة حتقق ه األنبياء صلوات اهللا عليهم، ولت ملا خيرب بالتسليم التام
أهل  من مفردات معجزاهتم التي تعمق اإليامن يف نفوس ،ما خيربون به

 .البصرية واإليامن
  :!!وليس عمر.. ×إنه علي 

 بعد أن قتل أحد الفرسان السبعة الذين »عليه السالم« أنه :وقد تقدم
من رسه أن أفري حلمه، وأهريق «: هامجوه، وتضعضع سائرهم عنه، قال هلم

 .»دمه، فليتبعني، أو فليدن مني
 والضغينة، ، التي تنضح باحلقد»عليه السالم«ولكن نفوس شانئي عيل 

ً ايضا، لكي »عليه السالم«أغارت ـ كام هي العادة ـ عىل هذه الفضيلة لعيل 
 ..تستلبها، ومتنحها إىل غريه

 نفسه هو الذي »عليه السالم«أنه بزعمها ثم أمعنت يف التزوير والكيد 
 »عليه السالم«ن نقل احلديث عنه ألحكى هذه القصة عن فالن من الناس، 

 ..فوس، وأبعد عن الشبهة، وأدعى للقبولسيكون أوقع يف الن
ًما علمت أحدا من املهاجرين :  أنه قال»عليه السالم«فرووا عن عيل 
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ًهاجر إال متخفيا إال عمر بن اخلطاب، فإنه ملا هم باهلجرة تقلد بسيفه، 
ًوتنكب قوسه، وانتىض يف يديه أسهام، واخترص عنزته، ومىض قبل الكعبة، 

ً، فطاف بالبيت سبعا، ثم أتى املقام فصىل ركعتني، واملأل من قريش بفنائها
 : ثم وقف عىل احللق واحدة واحدة، فقال

شاهت الوجوه، ال يرغم اهللا إال هذه املعاطس، فمن أراد أن تثكله «
 .»أمه، أو يؤتم ولده، أو ترمل زوجته، فليلقني وراء هذا الوادي

 .)١( فام تبعه أحد، ثم مىض لوجهه:»عليه السالم«قال عيل 
 . .إن عدم حلوقهم به كان استهانة به، وازدراء له: ونحن ال نريد أن نقول

إنه أمنهم، ففعل ما ال خطر فيه عليه، وأن  :ًوال نريد أن نقول أيضا
إذ ليس لدينا شاهد .. ذلك يثري الريب يف أن يكون عىل تفاهم تام معهم

 ..تارخيي يؤيد هذا أو ذاك
 :ولكننا نرى

أو مصنوع له، إن أردنا أن .. مة مكذوب عليهإن أصل هذه املزع
 ..والشواهد عىل ذلك كثرية.. نتوخى الدقة يف التعبري

                                     
منتخب كنز العامل و ٥٨ ص٤جأسد الغابة و ٥١ ص٤٤جتاريخ مدينة دمشق  )١(

 ٢ عن ابن عساكر، والسرية احللبية ج٣٨٧ ص٤ج) مطبوع مع مسند أمحد(
 ١٤وكنز العامل ج ١٨٤ و ١٨٣ ص٢ج) عرفةط دار امل(و  ٢٢  و٢١ص
عن ابن عساكر،  ٥٧٥ ص١٢ج) ط مؤسسة الرسالة(و  ٢٢٢  و٢٢١ص

 . ١٥وأشار إليه يف نور األبصار ص
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عمر بن اخلطاب الذي نعرفه، فلعله عمر آخر مل هو  إن هذا ليس ً:أوال
ألن عمر الذي نعرفه كان يشتد عىل املؤمنني يف حاالت السلم، . !!نسمع به

يف حاالت النزال والقتال، فهو أمام األعداء ويضعف ويرتاجع وهيرب 
ّالفرار يف أحد، وقريظة، وخيرب، وحنني، وذات السالسل، ومل نره أظهر 

 ..نفسه يف حرب اخلندق
ً إنه حني أسلم اختبأ يف داره خائفا، حتى جاءه العاص بن وائل :ًثانيا

 .)١(كام رواه البخاري وغريه.. السهمي فأجاره
تنضح .. »صىل اهللا عليه وآله« وكانت مشورته يف بدر عىل رسول اهللا

صىل « رسول اهللا فلم يرضها.. قريش، وجربوهتا، وخيالئهابالتخويف من 

                                     
 ٤ج) ط دار الفكر(و  ٦١ و ٦٠ص ٥ج) ط مشكول(صحيح البخاري : راجع )١(

ط ( و ١٠٤ص ٢جففيه روايتان هبذا املعنى، وتاريخ اإلسالم للذهبي  ٢٤٢ص
اإلكامل يف أسامء  و٤ ص١٧جعمدة القاري  و١٧٦ ص١ج) الكتاب العريبدار 

 ١جعيون األثر  و٣٧٤ ص٢جسبل اهلدى والرشاد و ١٢٢صالرجال 
 وتاريخ عمر البن اجلوزي ٤٠٩صونسب قريش ملصعب الزبريي  ١٦٣ص
مقدمة  و١٧ ص٢ج) ط دار املعرفة(و  ٣٣٢ص ١ج والسرية احللبية ٢٦ص

لنبوية سرية اال و١٣٥ص ١جالنبوية لدحالن والسرية  ٣٦٦صفتح الباري 
 ودالئل النبوة للبيهقي ٨٢ص ٣ج والبداية والنهاية ٣٧٤ص ١جام شبن هال
 .٤٢ ص٤٤جتاريخ مدينة دمشق  و٩ص ٢ج )ط دار النرص(
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 .)١(»اهللا عليه وآله
 لقريش عام »صىل اهللا عليه وآله« إنه مل جيرؤ عىل محل رسالة النبي :ًثالثا

 .)٢(احلديبية، بحجة أن بني عدي ال ينرصونه إن أوذي، ومحلها عثامن
ً أن أبا بكر كان أشجع الصحابة، استنادا إىل :إهنم يزعمون :ًرابعا

                                     
وبحار  ٣٨٦ ص٢ج) ط دار املعرفة( والسرية احللبية ٤٨ ص١مغازي الواقدي ج) ١(

تفسري أيب محزة الثاميل  و٢٥٨ ص١ي ج وتفسري القم٢٤٧ و ٢١٧ ص١٩جاألنوار 
 ٢٧٤ ص٢جالصايف  و٤٢٥ ص١جاألصفى  و٤٣٢ ص٤ججممع البيان  و١٨١ص

 ١٠٦ ص٢جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٢٥ ص٩جامليزان  و١٢٤ ص٢جنور الثقلني و
سبل اهلدى  و٣٢٧ ص١جعيون األثر  و٢٤١ ص٩ وج٩٣ ص١جإمتاع األسامع و

 . عن دالئل النبوة للبيهقي١٦٦ ص٣والدر املنثور ج ٢٦ ص٤جوالرشاد 
 ٤جلبيهقي دالئل النبوة ل و٧٠ ص١ ق٢جبن سعد ال الطبقات الكربى :راجع) ٢(

 وتفسري القرآن ٢٤ وعني العربة ص١١١ ص٢٦ وجامع البيان ج١٣٣ص
 ٣٩ وتاريخ مدينة دمشق ج٢٩٩ ص١ والثقات ج٢٠١ و ٢٠٠ ص٤العظيم ج

 ١٩١ ص٤لنهاية ج والبداية وا٢٧٨ ص٢ وتاريخ األمم وامللوك ج٧٨ص
 ٣ وعن السرية النبوية البن هشام ج٦١٨ ص٢وموسوعة التاريخ اإلسالمي ج

 ٥ وسبل اهلدى والرشاد ج٣١٨ ص٣ والسرية النبوية البن كثري ج٧٨٠ص
 وكنز ١١٩ ص٢ وعن عيون األثر ج٢٥٤ ص٥ وتفسري الثعالبي ج٤٦ص

 . ٤٨٢ ص١٠العامل ج
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 ونحن وإن كنا نرى )١(»صىل اهللا عليه وآله«موقفه عند استشهاد رسول اهللا 
بدليل ما رأيناه من حزنه يف الغار، وأنه الذ يف .. ًأن ذلك غري صحيح أيضا

ا مل هياجر أبو ملاذـ عىل سبيل االلزام ـ : مواطن النزال بالفرار، غري أننا نقول
 !.. وهاجر عمر كذلك؟،ًبكر ظاهرا
صىل اهللا «إن عمر كان أشجع من النبي :  هل يمكن أن نقول:ًخامسا

، ً إىل الغار متخفيا يف الليل»صىل اهللا عليه وآله«، حيث خرج »عليه وآله
ًوعمر هاجر ظاهرا ومهددا ومتوعدا ً  !؟ً

 إىل اهلجرة، فقد »وآلهصىل اهللا عليه « ملاذا احتاج رسول اهللا :ًسادسا
 أو ملاذا مل حيمه حتى !؟كان بإمكان عمر أن يمنع الناس من أذيته يف مكة

 !ًهياجر ظاهرا منها؟
 واهلاشميني »صىل اهللا عليه وآله«وملاذا ترك أهل مكة حيرصون النبي 

ًيف الشعب، وبقي هو حرا طليقا يف مكة ً .. 
 عمر وأبا بكر قد وكذلك كان حال أيب بكر، فإن هؤالء يزعمون أن

 ..سلام قبل حرص املسلمني يف الشعبأ
واذا كانت لعمر هذه الشجاعة، فلامذا مل يعز االسالم به، رغم زعمهم 

 ! دعا أن يعز االسالم به؟»صىل اهللا عليه وآله«أن النبي 
                                     

 وعن السرية احللبية ٢١٣ ص٧لغدير جا و٢٢٢ ص٤اجلامع ألحكام القرآن ج: راجع) ١(
 ـ ١٢٣ ص١ ج)هبامش سريته النبوية(الفتح املبني لدحالن : وراجع. ٣٥٤ ص٣ج

 .١٠٧ ص١بصار للشبلنجي جنور األ وعن ٦٦ ص١الوايف بالوفيات ج و١٢٥
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بعد خروج املسلمني من الشعب، أو يقروا  سلامأّما أن يقروا بأهنام قد إف
ًسالمهام تقية وخوفا، أو أن إقد أخفيا و قبل ذلك، سلامأبأهنام كانا قد  ً

ًسالمهام ظاهرا طيلة إ إن كان ،يذكروا لنا السبب يف عدم تعرض قريش هلام
 ..تلك السنني

 :ويف مجيع األحوال نقول
قال  هو الذي »عليه السالم«ًما قدمناه من أن عليا هو : إن الصحيح

 خائبني خارسين، بعد أن قتل قوا به حني هجرتهّذلك القول، ورد الذين حل
 .أحد فرساهنم

ًولكنهم أغاروا عىل هذه الفضيلة ظنا منهم أهنا مستورة، أو غري مشهورة، 
ًألهنم كانوا يف أشد الضيق من كرامات وجهاد ومواقف عيل، خصوصا مبيته 

 ليلة اهلجرة، مع ظهور ضعف أيب »صىل اهللا عليه وآله«يف فراش رسول اهللا 
 ..ذي حكاه اهللا عنهبكر يف حزنه ال
طراء أيب بكر يف الغار بام ال مزيد عليه، ثم حاولوا أن يمنحوا إفحاولوا 

، ألن ذلك »عليه السالم«عمر بن اخلطاب هذه الفضيلة عىل لسان عيل 
 ..دعى إىل القبول والتسليمأأوقع يف النفس، وأبعد عن الشبهة، و

وهو املستعان حدوثتهم، أكذب أولكن اهللا تعاىل قد فضح أمرهم، و
 ..عىل ما يصفون

  :آليت ال أعبد غري الواحد
 يف هذه الواقعة »عليه السالم«ً بأن عليا :ولسنا بحاجة إىل التذكري

املستضعفني الذين معي، بل اعترب عن دافع عن نفيس وأإين : بالذات مل يقل
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نفسه بصدد الدفاع عن عقيدته، وهي عقيدة التوحيد، وعبادة اهللا الواحد يف 
 ..ابل الرشكمق

 : ولذلك قال.  هنا»عليه السالم«وكان هذا هو كل مهه 
 ِدـــواحـ الَريـ غُدـبـعَ ال أُتـيـآل   ِدـِاهـج املِدـِاهـل اجلـيـوا سبـّلـَخ

 ..ًوهذا االعالن الرصيح هو االشد ايالما، لقلوب املرشكني
  : أول األمة هجرة×علي 

نه إ: »عليه السالم«ال لعيل  ق»صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :وتقدم
مع أن هناك من هاجر إىل  أول األمة هجرة إىل اهللا ورسوله،» عليه السالم«

 بحوايل ثامن سنوات، كام أن هناك من املدينةاحلبشة، وذلك قبل اهلجرة إىل 
علم هاجر إىل املدينة قبله، مثل مصعب بن عمري الذي ذهب إىل املدينة لي

 كام أن أبا بكر الذي .)١(إليها مع ابن أم مكتوموهو أول من هاجر . أهلها

                                     
 ٤ وج٢١١ ص٣جأسد الغابة  و١٤٧٣ ص٤ ج)ط دار اجليل(ستيعاب اإل: راجع) ١(

 ٤جاإلصابة  و٣٦١ و ١٤٥ ص١ج النبالء سري أعالم و٣٦٩ و ١٠٣ و ٥٩ص
البداية  و٣٣٢ و ٣١٥ ص١جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٩٨ ص٦ وج٤٩٥ص

 ٢٠٦ و ١٩١ ص٩ وج٥٢ص ١جإمتاع األسامع  و٢٣٠ و ٢١١ ص٣جوالنهاية 
مسند  و٦٦٧ ص١٦كنز العامل ج و٢٥٣ و ٢٢١ ص٢جبن كثري الالسرية النبوية و
 ٤ ج)ط دار الفكر(اري صحيح البخ و٢٩١ و ٢٨٤ ص٤ وج٣ ص١جمحد أ

=  ٦٣٤ ص٣ وج٦٢٦ ص٢جلحاكم لاملستدرك  و٨٢ ص٦ وج٢٦٤ و ٢٦٣ص
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 .اشتد حزنه وخوفه يف الغار حتى انزل اهللا فيه قرآنا يتىل إىل يوم القيامة
 :ونجيب
 صحيح أن هناك من هاجر إىل احلبشة وإىل املدينة، ولكن هجرهتم ً:أوال

كانت ألغراض خمتلفة، ومنها، أو أمهها التخلص من العذاب واآلالم التي 
 من هؤالء، بل هو يرى أن أحىل أيامه »عليه السالم«ومل يكن عيل .. قاسوهناي

ًهي حني يكون مع اهللا ومع رسوله، وال يقيم وزنا لكل ما جيري عليه من 
عليه «وذلك عىل قاعدته التي أطلقها .. أذايا، واآلم وباليا، مهام اشتدت

ُ رضبة بالسيف أهون عيل من ميتة عىل ا: »السالم ٍأللف َ  .)١(لفراشَ

                                     
 ١٣ وج٢٣٨ ص١١جفتح الباري  و١٠ ص٩جلبيهقي لالسنن الكربى و= 
مسند أيب  و٢٨٨ ص١٩ وج٦٠ و ٥٩ و ٣٦ ص١٧جعمدة القاري  و١٤٧ص

كتاب األوائل  و٤٥٧ ص٨ وج٣٣١ ص٨جبن أيب شيبة الاملصنف  و٩٦صداود 
 ٢٦٢ ص٣جمسند أيب يعىل  و٥١٣ ص٦جلنسائي لالسنن الكربى  و٤٣ص

 ٤ جلقرآن العظيمتفسري ا  و٢٩٠ ص١٥ وج١٩٠ ص١٤جصحيح ابن حبان و
فتح  و٣٣٧ ص٦جالدر املنثور  و٤٥ ص١جاإلتقان يف علوم القرآن  و٥٣٢ص

بن سعد الالطبقات الكربى  و١٠١ ص٣٠تفسري اآللويس ج و٤٢٢ ص٥جالقدير 
 ١جبن حبان الالثقات  و٣٦٧ و ٢٠٦ ص٤ج و١١٧ ص٣ وج٢٣٤ ص١ج
 .٣٨٠ ص٤٣جتاريخ مدينة دمشق  و١٢٨ص

هتذيب  و٥٤ و ٥٣ ص٥جالكايف  و٢ ص٢ ج)برشح عبده(هنج البالغة : راجع) ١(
= ط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٣٦٣صروضة الواعظني  و١٢٣ ص٦جاألحكام 
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 .)١( فزت ورب الكعبة:وعىل قاعدته األخرى

                                     
باح مص و١٠ و ٨ص ١١ج) اإلسالميةط دار ( و ١٧ و ١٤ ص١٥ج) آل البيت= 

 ١جلمفيد لاإلرشاد  و٢٨٩ ص٣ وج٢٦٩ ص٢ج) مستدرك هنج البالغة(البالغة 
لواسطي لعيون احلكم واملواعظ  و٢١٦ و ١٦٩صلطويس لاألمايل  و٢٣٨ص
 ٣٣ وج١٩٤ و ١٨٩ و ١٠٠ ص٣٢ وج٦١ ص٣٢جبحار األنوار  و١٥٤ص
 ١٤ و ١١ ص٩٧ وج٤٠٣ ص٧٤ وج٢٦٤ ص٦٨ وج١٤٦ ص٣٤ وج٤٥٥ص

 ٩جمستدرك سفينة البحار  و١٢٧ و ٧ ص١٣جة جامع أحاديث الشيع و٤٠و 
هنج  و٦٠٣صلهمداين ل» عليه السالم« اإلمام عيل بن أيب طالب  و٤٥٨ص

 ٧ وج٣٠٦ ص١ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و٣٠١ و ٢٩٦ ص١جالسعادة 
 ٤٦٨ ص٢جبن أعثم الكتاب الفتوح  و٢٠٩ ص٢جتاريخ اليعقويب  و٣٠٠ص

مطالب السؤول  و١٨٥صزمي لخوارلاملناقب  و١٩٠صلمفيد لاجلمل و
 .٤٦٤ ص١جينابيع املودة  و٢٤١ ص١جكشف الغمة  و٢١٣ص

 ٤صاملسرتشد  و٤٤٢ ص٢جرشح األخبار  و٦٣صخصائص األئمة  :راجع) ١(
بن طاووس الالطرائف  و٩٥ ص٣ وج٣٨٥ ص١جمناقب آل أيب طالب و

بحار  و٤٠ ص٣جمدينة املعاجز  و٣٩١ و ٦٣ ص٢جحلية األبرار  و٥١٩ص
هنج السعادة  و٦٤ ص١جشجرة طوبى  و٢٣٩ ص٤٢ وج٢ ص٤١جاألنوار 

 ١١٢٥ ص٣ج )ط دار اجليل(ستيعاب اإل و١٢٥ و ١٢٤ و ١١١ ص٧ج
 ٥٦١ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق  و٢٠٧ ص٩ج للمعتزيلرشح هنج البالغة و
= رة يف ـوهـاجل و٤٩٩ و ٤٨٨صنساب األرشاف  وأ٣٨ ص٤جأسد الغابة و
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 ! كيف طعم املوت عندك يا بني؟:ثم عىل قاعدة
 .)١( أحىل من العسل:قال

 : قاعدةباالضافة إىل
 اــأراك ي ـكـال لـت العيـمـتـوأي    ا ـواكـًرا يف هــق طـت اخللـركـت
 ..اــــواكـإىل سؤاد ـفـال الـا مـمل   ًا ــب اربـني يف احلـتـعـطـو قـلـف

، وهيرب من »صىل اهللا عليه وآله«فلم يكن عيل بالذي يرتك رسول اهللا 
وهو مل .. بل هو أينام كان هياجر إىل اهللا وإىل رسوله.. األذى إىل أي بلد كان

يرتك مكة إال بعد أن تلبدت آفاقها بظلامت الرشك والبغي، والبعد عن اهللا، 
أجواء املدينة، فاجتذبته تلك األنوار، وملعت أنوار اهلداية والتقوى يف 
ًفالتحق هبا حبا وشغفا، وشوقا وهلفا ً ً ً.. 

هو أول األمة هجرة إىل اهللا وإىل رسوله، ومعه » عليه السالم«فعيل 
 ..»صلوات اهللا عليها«الطاهرة املعصومة السيدة فاطمة الزهراء 

                                     
مامة اإل و١٧٣ ص١٨جيف بالوفيات الوا و١١٤صاإلمام عيل وآله  نسب=  

الدر  و١٨٠ ص١ج )حتقيق الشريي( و١٣٨ ص١ج )حتقيق الزيني(والسياسة 
قصص  و٩٧ و ٩٦ ص٢جبن الدمشقي الجواهر املطالب  و٢٧١صالنظيم 

 ٣ وج٣٢ ص٢ وج٢٠٣ ص١جينابيع املودة  و٣٩٦صلجزائري لاألنبياء 
 .١٤٥ص

و  ٢١٥ ص٤جمدينة املعاجز  و ٢٥٣وسيلة الدارين يف أنصار احلسني ص :راجع) ١(
 . ٢٠٤صاهلداية الكربى  و٢٢٨
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أو إىل  إىل احلبشة »عليه السالم« إن الذين هاجروا قبل عيل :ًثانيا
 مل يكن قد »صىل اهللا عليه وآله«غريها، مل تكن هجرهتم إىل رسول اهللا، ألنه 

 ..خرج من مكة بعد
رسال مصعب بن عمري إىل املدينة ليفقه الناس، ال يعد هجرة إ إن :ًثالثا

 ..بل هو شخص انتدب ملهمة، ففعل ما انتدب له. له
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  :الباب الثالث
 

  ..إىل أحد.. من اهلجرة
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  :الفصل األول
 

  ..ؤاخاةبناء املسجد وامل
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  ٢١١                                                               ..بناء املسجد واملؤاخاة: الفصل األول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  :ال يستوي من يعمر املساجد
 من مكة إىل املدينة، وانترش »صىل اهللا عليه وآله«لقد هاجر رسول اهللا 

صىل اهللا «اإلسالم وانطلق من هذا البلد اجلديد، بجهد وجهاد رسول اهللا 
 وهدايته ورعايته، وبتضحيات أهل بيته الطاهرين، واخلرية »آلهعليه و

 ..األصفياء من صحبه امليامني
 مسجد قباء، »صىل اهللا عليه وآله«ويف بدايات هجرته املباركة أسس 

 . ثم مسجده يف املدينة
بن يارس وعامر بن عفان وحدث يف بناء هذا املسجد املبارك بني عثامن 

 ..لتدخل لصالح عامرما دعا رسول اهللا إىل ا
ًـ وإن كنا نرى أن بعض ما أغضب عليا وعامرا قد وملخص ما جرى  ً

 : كام ييلحذف من الرواية ـ 
ًنظيفا متنظفا: كام زعم الراوي(إن عثامن كان يف بناء املسجد  وكان ).  ً

حيمل اللبنة فيجايف هبا عن ثوبه، فإذا وضعها نفض كمه، ونظر إىل ثوبه، فإن 
 :  الرتاب نفضه، فنظر إليه عيل بن أيب طالب، فأنشأ يقولأصابه يشء من

 داــاعــًام وقــائـا قـهـيـدأب فـي    ااجدـوي من يعمر املسـتـسـال ي
 داـرتاب حائـرى عن الـن يـوم
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ّفسمعها عامر بن يارس، فجعل يرجتز هبا، وهو ال يدري من يعني هبا فمر 
لتكفن، أو : عه جريدة ـ فقالـ وم! ّيا ابن سمية بمن تعرض؟: بعثامن، فقال

 ..ألعرتضن هبا وجهك
،  وكان يستظل ببيت أم سلمة،»صىل اهللا عليه وآله«فسمعها النبي 

 .. جلدة ما بني عيني وأنفيًا إن عامر:فغضب وقال
ال يقتلك «:  قال لعامر»صىل اهللا عليه وآله« أنه :إىل أن تذكر الرواية

 .)١(»أصحايب، ولكن تقتلك الفئة الباغية
 : ونقول

» صىل اهللا عليه وآله« الصحيح من سرية النبي األعظم :ذكرنا يف كتابنا
، يمكن ملن أراد اإلطالع ً أمورا كثرية ترتبط هبذه القضيةاجلزء اخلامس

 : غري أننا نذكر هنا ما ييلعليها أن يرجع إليه،

                                     
 ٣٤٥ ص٢ج) مكتبة حممد عيل صبيحط ( و ١٤٢ ص٢السرية النبوية البن هشام ج) ١(

 والسرية ٣٢٩ ص١ واألعالق النفيسة ووفاء الوفاء ج٣٤٤ ص١وتاريخ اخلميس ج
)  األوىلالطبعة( وقاموس الرجال ٢٦٢ ص٢ج) ط دار املعرفة( و ٧٢ ص٢احللبية ج

 ٣٠جار األنوار ـبح و٤٣ ص٢جبن الدمشقي الجواهر املطالب  و١١٨ ص٧ج
 ٥٠ و ٣٩ ص٣جة عبقات األنوار ـالصـخ و١٢ ص٣٣ وراجع ج٢٣٨ص

سبل اهلدى والرشاد و ٢٨٩ص ٢جد ـالعقد الفريوعن  ٢٥٩صالدرجات الرفيعة و
 ١جكشف الغمة  و١١٣ ص١جيل وايل الآل وغ٦٥٨صاملسرتشد  و٣٣٦ ص٣ج
 .  عن مصادر كثرية٢٧ و ٢٢ و ٢١ ص٩ر جـالغدي:  وراجع.٢٦٠ص
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  :!؟مىت كان بناء املسجد
ده بعد هجرته إىل  مسج»صىل اهللا عليه وآله«لقد بنى النبي األعظم 

املدينة، ثم بنى بيوته حوله، ثم جدد بناءه بعد عام خيرب، أي يف السنة السابعة 
 .)١(للهجرة

 . هو أن قضية عامر وعثامن قد وقعت يف هذا البناء الثاين:والظاهر
 :ويشهد لذلك

أن عمرو بن العاص وابنه عبد اهللا كانا حارضين حني قال النبي : ًأوال
 .تقتلك الفئة الباغية:  لعامر» وآلهصىل اهللا عليه«

 إهنام سمعا رسول :ًوقد ذكرا ذلك ملعاوية حني قتل عامرا يف صفني، وقاال
أن مقولة  معاوية عرتخفا.. يف حقه ما قال: يقول» صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

ًالذي قتل عامرا هو من وضعه بني أسيافهم، يعني عليا   .)٢(»عليه السالم«ً
                                     

 . ٣٣٨ ص١وفاء الوفاء ج) ١(
 ٢٩١ ص٢ والثقات البن حبان ج١٣٠  و١١٩ ص٣الفتوح البن أعثم ج) ٢(

طبقات ال و٣١٧  و٣١٣ ص٢ ج)بتحقيق املحمودي(وأنساب األرشاف 
ومسند  ٧٢٣ ص٨جبن أيب شيبة الواملصنف  ٢٥٣ ص٣جبن سعد لكربى الا

ط مركز (و  ١٦٠لخوارزمي صلناقب املو ٢١٣ ص٥وج ١٦٤ ص٢د جأمح
 ونور األبصار ٢٣٢ و ٢٣١ ص١ووفاء الوفاء ج ٢٣٣ص) النرش اإلسالمي

مامة والسياسة اإل و٥٧٩  و ٥٧٨ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٩٨ص
=  كشف الغمة و١٤٦ ص١ ج)حتقيق الشريي( و ١١٠ ص١ ج)حتقيق الزيني(
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صىل اهللا عليه «ًفإذا رسول اهللا  «:فقال» عليه السالم «ًفبلغ ذلك عليا
 .)١(وألقاه بني رماح املرشكنيمحزة،  هو الذي قتل »وآله

 بأن : أن الرواية املتقدمة نفسها قد رصحت:ًيشهد لذلك أيضا: ًثانيا
قال عثامن ما  كان يستظل ببيت أم سلمة حني »صىل اهللا عليه وآله«النبي 

 قد بنى املسجد قبل بناء بيوته يف »صىل اهللا عليه وآله«أنه : ، ومعلومقال
 .)٢(مطلع اهلجرة

                                     
 ٤ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٤١ ص٥ج  وامللوكممتاريخ األ و٢٦٢ ص١ج= 
 ٧ والبداية والنهاية ج١٥٥ ص٢ وج٣٨٥ ص٣ واملستدرك للحاكم ج٢٨ص
 وتذكرة ٢٩٩ ص٧ وج٢٤٠ ص٦ج) دار إحياء الرتاث العريبط ( و ٢٨١ص

للصنعاين املصنف  و٧ و ١٦ ص٣٣ وبحار األنوار ج٤١٨ ص١اخلواص ج
 ٣٥صين األخبار معا و٤١٢ ص١جرشح األخبار و:  وراجع٢٤٠ ص١١ج
 ١٧جهتذيب الكامل و ٩٦صاملعيار واملوازنة  و٢٦٦ ص١جحتجاج اإلو

لخواجوئي لجامع الشتات  و٤١٥ ص٨ججامع أحاديث الشيعة  و١١٣ص
 ، عن أمحد يف املسند٢٤٢ ص٧ وج٢٩٧ ص٩جممع الزوائد جو ١٥١ص

 .وعن فتح الباري، وعن مصادر كثرية، والطرباين
األنوار  وبحار ٩٠ ص٥ والعقد الفريد ج٤١٩ ص١تذكرة اخلواص ج: راجع) ١(

 .٩٨ ونور األبصار ص٤٣١ ص١ واإلحتجاج ج٨ ـ ٧ و١٦ ص٣٣ج
 و ٢٨٧ ص٢ج) ط دار املعرفة( و ٨٧ ص٢ والسرية احللبية ج٢٥ ص١زاد املعاد ج) ٢(

=  ٣٣ وج٤٢٨ص  ٣١ وج١٢٥ ص١٩ وج٣٧١ ص١٥جبحار األنوار  و٢٥١
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  : ليس تعديا×قاله علي ما 
 ه، وردده بعد»عليه السالم «بالنسبة للرجز الذي قاله أمري املؤمنني

 : عامر نقول
 أن :مفادها.. قد قرر يف شعره حقيقة ال غبار عليها» عليه السالم«إنه 

 : ال جمال للتسوية بينهام،هناك نوعني من الناس
 من يكون كل مهه عمران املساجد، فهو ال يفرت وال يستكني، :األول

، ألنه يريد أن هييء للناس كل ما  وال يكل من السعي يف ذلكوال يمل
يساعدهم عىل ذكر اهللا، والتبتل إليه، وحماولة تزكية نفوسهم، وتطهري 

 ..عدا ذلكفيام قلوهبم، فال يرصف أية حلظة 
 شأن دنيوي آخر خسارة له، وتضييع أن رصف أية حلظة يف أي :يرىو

عن عبادته تبارك وتعاىل، عباد اهللا قد يؤدي إىل تباطؤ و.. للثواب اجلزيل
شياطني اإلنس ووسوسة  املجال للمغريات والشهوات، وإىل إفساح

 .. واغرائهواجلن، إلبعاد اإلنسان عن اهللا، وإغوائه
                                     

سبل و ١٢٠صعدد القوية ال و٩١ و ٦٩ ص١٠جإمتاع األسامع  و١٨٢ص= 
مصباح  و١٥٩ ص١جإعالم الورى  و٥٢ ص١٢ وج٣٤٨ ص٣جاهلدى والرشاد 

 ٣٠٢ ص١٤جمستدرك الوسائل  و٣٣١ ص١ج) مستدرك هنج البالغة(البالغة 
البداية  و١٦١ ص١جمناقب آل أيب طالب :  وراجع٥٨ ص١جشجرة طوبى و

بن عبد ال الدرر  و٣٥٦ ص١ والعرب وديوان املبتدأ واخلرب ج٦٤ ص٨جوالنهاية 
 .٨٨صالرب 
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نة ثوبه من أن يلحق به غبار هذه العبادة  مهه صيا من يكون:الثاين
ظهره اخلارجي، يف الوقت الذي مل يظهر منه أنه ملًوحفظا .. املرضية هللا تعاىل

ة ، كام مل يظهر منه أنه هيتم بصيانهيتم بصيانة باطنه عام يبعده عن اهللا سبحانه
 حيتاج إىل الزجر والتذكري بام يوجبه عليه ..دين الناس، وسالمة أخالقهم

ربه، ودعوته إىل العمل بام يريض اهللا تبارك وتعاىل، وأن يلزم نفسه بامتثال 
أوامر الرسول، فال يلبس ثياب التجمل يف املوضع الذي جيب أن يلبس فيه 

صىل اهللا «ًثياب التبذل، ليكون عائقا له عن اداء واجبه، وامتثال أوامر النبي 
ًا حمرضا لغريه عىل التباطؤ الصادرة له، ولغريه فيكون بعمله هذ »عليه وآله

 . منهم»صىل اهللا عليه وآله«يف القيام بام طلبه الرسول 
ًبالذي يظلم أحدا، وال هو بالذي يفتئت » عليه السالم«ومل يكن عيل 

عىل الناس، أو يعتدي عليهم، فلوال أنه عرف من عثامن بحسب عرشته أنه 
ً ، ورادعا لغريه ًيستحق هذا التعريض، أو أن هذا التعريض سيكون مفيدا

 .عن أن يقتدي به ملا أقدم عىل ما أقدم عليه
  :عثمان نظيف متنظف

 قد حاول تلطيف هوي للحادثة املتقدمة تبني أناإن مراجعة عبارات الر
 وإظهاره بصورة املظلوم املعتدى عليه من ،برباءة عثامن األمور، واإلحياء

ًرا كان غافال أن عامأظهراخلصوص، حيث ب» عليه السالم«قبل عيل  عن  ً
من بعده، هو  فردده ، إطلق هذا الرجزحني» عليه السالم«حقيقة نوايا عيل 

 .يعلم من املقصود بهدون أن 
إلطالق رجزه هو إهتامم » عليه السالم«ًواعترب أن الذي دعا عليا 
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ًعثامن بنظافة ثوبه، فإنه كان بحسب طبعه نظيفا متنظفا، وهي صفة يمدح  ً
 وتناوله بام يعد من ،قلب األمور» عليه السالم«ًولكن عليا . .اإلنسان عليها

 .ًموجبات الثناء عليه، فجعله سببا لذمه والقدح فيه، واإلساءة إليه
 : غري أننا نقول

ً إن النظافة هي سمة اإلنسان املسلم، وكان أكثر الناس إهتامما ً:أوال
عليه « وعيل ،»هصىل اهللا عليه وآل« عليها رسول اهللا ًاحثأكثرهم هبا، و
فلم يكن عثامن أحرص من عيل ..  واألئمة الطاهرون من أهل بيته،»السالم

 ..أو من عامر عىل النظافة» عليه السالم«
 ما يدل عىل »عليه السالم«وقد روي عن بعض أصحاب أمري املؤمنني 

نه رآه يلبس إ: مبالغة عيل بالنظافة إىل حد أنه لفت نظر بعضهم، فقال عنه
 ليأخذ عىل عثامن »السالمعليه «فلم يكن .. )١(ًرقعا، ولكنه نظيفًثوبا م
بل أخذ عليه أن لبسه لثوب جتمله يف املوضع الذي كان جيب أن . نظافته

يلبس فيه ثوب تبذله قد جاء ليعرب عن عدم رغبته يف امتثال أمر الرسول 
. ؤكام أنه سيشجع غريه عىل التباط.  ببناء املسجد»صىل اهللا عليه وآله«

والتسويف يف هذا األمر، وتنتهي األمور بام يشبه التمرد أو التالعب بأمر 
 ..»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
نملة أو جرادة، أورع وأتقى هللا من أن يظلم » عليه السالم«ً إن عليا ً:ثانيا

                                     
لقايض النعامن لدعائم اإلسالم  و٢٧٣ ص٣لنوري جلمستدرك الوسائل  :راجع) ١(

 . ٦٩٦ ص ١٦لربوجردي ج لجامع أحاديث الشيعة  و١٥٩ ص ٢ج 
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فموقف عيل هذا يدل عىل أن عثامن قد فعل ما هو أعظم عثامن، فكيف يظلم 
ًويعتدي عليه، فلوال أنه كان يراه خمطئا يف ترصفه يف بناء .. من نفض الغبار

 ..املسجد، مل يبادر إىل هتك حرمته، والتسبب له هبذا التشهري يف املأل العام
كان يعيش مع عثامن، وهو أعرف به من هؤالء » عليه السالم«وعيل 

 ..ني، من أصحاب النوايا املوبوءةاملتحذلق
ًتحقا هلذا التعريض، وأنه ال بد من حتذير  أنه كان يراه مس:وقد تقدم

 .غريه من أن يقع بام وقع فيه
 ! ًإن عامرا كان يقصده برجزه؟:  من الذي قال لعثامن:ًثالثا

وكيف أجاز لنفسه توجيه هذا التهديد القايس له، من دون حجة تثبت 
 ! له أنه يقصده؟

 ! برجزه؟ً من أين علم الراوي أن عامرا مل يكن يقصد عثامن :ًرابعا
 !عىل غيبه، وعىل ما انطوت عليه القلوب والصدور؟اهللا فهل اطلعه 

من » عليه السالم«ً إن عامرا مل يعرف مقصود عيل :ًومن قال له أيضا
 !هذا الرجز؟
ويطلب ! ؟»صىل اهللا عليه وآله« ملاذا مل يرفع عثامن أمره إىل النبي ً:خامسا

ًكان حارضا بينهم، ومل يكن » عليه وآلهصىل اهللا «منه أن ينصفه من ظامليه، فإنه 
حيق لعثامن وال لغريه أن يقدم بني يدي اهللا ورسوله بيشء، وليس له احلق يف 

 ..اإلنتقام لنفسه بيده، بل ال بد له من رفع أمره إىل احلاكم ليأخذ له بحقه
إن عثامن مر بعامر بن يارس وهو حيفر اخلندق، : غري أن القمي يقول

 :ّار من احلفر، فوضع عثامن كمه عىل انفه ومر، فقال عامروقد ارتفع الغب
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 ًداــاجـًا وسـعـا راكـهـيـل فـظـي    داـاجـر املسـمـوي من يعـال يست
 داـانـعـًدا مـاهـه جـنـرض عـعـي  دا     ــائـار حـبـغـالـر بـمـن يـمـك

 ! يا ابن السوداء، إياي تعني؟: فالتفت إليه عثامن فقال
 مل ندخل معك لتسب :فقال له »صىل اهللا عليه وآله«اهللا ثم أتى رسول 

 .اعراضنا
 .قد اقلتك اسالمك فاذهب: »صىل اهللا عليه وآله«فقال له رسول اهللا 

ْيمنون عليك أن أسلموا قل ال متنوا عيل إسالمكم  ﴿:فانزل اهللا تعاىل َ ْ ُ ْ ْ ُ َُ َ ِ َّ َ ْ ُ َ ََ َُّ ُُّ َ ََ َ َْ َ
َبل اهللاُ يمن عليكم أن ه َ ُّ َْ َ ْ ْ ُ َُ َ َداكم لإليامن إن كنتم صادقنيِ ِ ِ َِ ْ ُْ ْ َُ ُْ ِ ِ َ فلعل كلمة . ﴾ِ

. اخلندق من اشتباه الراوي، وان الصحيح هو ان ذلك كان عند بناء املسجد
فان صحت الرواية فان أمر عثامن يصبح يف غاية اإلشكال، وال نريد ان 

 ونظن أن عثامن قد فعل ما هو أعظم من جتنب الغبار .)١(نزيد عىل هذا
 ..ي هو عمل مرشوع يف حق نفسهالذ

 : وهذا هو األهم.. ً وأخريا:ًسادسا
 بادر إىل اإلنتصار لعامر بمجرد »صىل اهللا عليه وآله«ن النبي  أ:يالحظ

، ومل يستفرس عن األمر، وال سأل عثامن عن السبب،  فيهسامعه لكلمة عثامن
 :ثامن كلها ليست يف صالح ع،إال بأحد ثالثة أموروال يمكن تفسري هذا 

..  قد سمع مجيع ما جرى»صىل اهللا عليه وآله« أن يكون :أحدها
 .ًوعرف أن عامرا قد ظلم من قبل عثامن
                                     

 .٢٧٦ ص ٧ والربهان ج٢٩٧ ص ٢تفسري القمي ج من سورة احلجرات، ١٧اآلية ) ١(
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 . أن يكون الوحي هو الذي أخربه هبذه املظلومية:الثاين
ً أن يكون عىل يقني من أن عامرا ال يمكن أن يعتدي عىل أحد، :الثالث

 .ءكعلمنا نحن بذلك بالنسبة لألنبياء واألوصيا
قد أقدم عىل إدانة عثامن » صىل اهللا عليه وآله«وال جمال الحتامل أن يكون 

ًمن دون روية وتثبت، فإن ذلك يعترب قدحا يف عصمته، ويف استقامته، وهذا 
 .من العظائم التي ال يقدم مسلم عليها

  : املؤاخاة يف×علي 
صىل اهللا « وبعد اهلجرة بخمسة، أو بثامنية أشهر، أو أقل أو أكثر آخى النبي

ـ )٢( املهاجرين واألنصار، واملهاجرين واملهاجرين)١( بني أصحابه»عليه وآله  
                                     

 ١٣٠ وهامش ص١٢٢ ص١٩جاألنوار بحار  و٦٩ ص١ج إمتاع األسامع :راجع) ١(
 ٧١ ص٢ واملواهب اللدنية ج١٥٢ ص١ج) ط املكتبة احليدرية(آل أيب طالب مناقب و
 ١ عن أسد الغابة، ووفاء الوفاء ج٣٥ ص١ وتاريخ اخلميس ج١١٨صالدر النظيم و

 ١٦٣ ص١١جعمدة القاري و ٢١٠ ص٧ج و٨٢ ص٤ج وفتح الباري ٢٦٧ص
 ٢ج) ط دار املعرفة( و ٩٢ ص٢لبية جوالسرية احل ٨٠ ص٧جحتفة األحوذي و

الغدير  و٣٥٥ ص٢ وج٢٦٥ ص١جعيون األثر  و٢٠٩صاملراجعات  و٢٩٥ص
 .١٥٢صبن قتيبة الاملعارف  و٥٢ ص١٢جسبل اهلدى والرشاد  و١٠٦ ص١٠ج

  ٢٣٨ ص١ج) ط دار صادر( و ١ ص٢ ق١بن سعد جلكربى الطبقات اال) ٢(
السرية احللبية   و٣٧صبن كرامة التنبيه الغافلني  و١٦٢صلجاحظ لالعثامنية و
 .٢٩٢ ص٢ج) ط دار املعرفة(
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 .آخى بينهم ـ عىل احلق واملواساة
ًوكان عدد الذين آخى بينهم ـ فيام يقال ـ مخسة وأربعني رجال من 

 .)١(املهاجرين، ومثلهم من األنصار
 .)٢(ًستة وثامنني رجالمائة و كان املجموع :وقيل

 . )٣( كانوا مخسني من األنصار ومخسني من املهاجرين:قيلو
يؤاخي بني من يقدم عليه، أو من يدخل » صىل اهللا عليه وآله «واستمر

حتى آخى بني مئة ومخسني من .. يف األوقات املختلفةيف اإلسالم منهم 
 .)٤(هؤالء، ومئة ومخسني من أولئك

 وبني عثامن وابن وقد آخى بني أيب بكر وعمر، وبني طلحة والزبري،
: ، فقال»عليه السالم« وبني محزة وزيد بن حارثة، ثم أخذ بيد عيل ،عوف

 .هذا أخي
آخى بني الناس، » صىل اهللا عليه وآله« أنه :وروى أمحد بن حنبل وغريه

يا رسول اهللا، آخيت :  فقال؛ً حتى األخري، حتى ال يرى له أخاًوترك عليا
                                     

 ٢٣٨ ص١ج) ط دار صادر( و ١ ص٢ ق١بن سعد جلكربى الطبقات اال) ١(
 .٦٩ ص١جإمتاع األسامع و

 .٦٩ ص١جإمتاع األسامع : راجع) ٢(
 ٢٩٢ ص٢ج )ط دار املعرفة(السرية احللبية   و٦٩ ص١جإمتاع األسامع : راجع) ٣(

 .١٣٠ هامش ص١٩األنوار جبحار 
 .١٣٠ ص١٩األنوار جبحار : راجع )٤(
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  !بني أصحابك وتركتني؟
 تركتك لنفيس، أنت أخي، وأنا أخوك، فإن ذكرك أحد،  إنام:فقال

 والذي بعثني ،ك إال كذابدأنا عبد اهللا وأخو رسوله، ال يدعيها بع: فقل
باحلق، ما أخرتك إال لنفيس، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى، إال أنه 

 . )١(ال نبي بعدي، وأنت أخي ووارثي
 : ونقول

صىل اهللا عليه «األعظم رية النبي  الصحيح من س:قد حتدثنا يف كتابنا

                                     
) ط مؤسسة دار اهلجرة(و  ٢٦٧احلق يف ضمن دالئل الصدق ص هنج: راجع )١(

ووفضائل  ٥٦٥صلهمداين ل» عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  و٢١٧ص
 وتذكرة ٥٦وينابيع املودة ص ٦١٧ ص٢ج) ط دار الكتب العلمية(الصحابة 
 عن أمحد يف الفضائل، وصححه، وابن اجلوزي، ٢٣ص) فط النج( اخلواص

 وكفاية ٢١ ص٦ وتاريخ ابن عساكر ج٢٠٩ ص٢والرياض النرضة ج
 ٣جالغدير :  وراجع٤٢  و١٤١ ص١ والثقات ج٤٤  و٣٥الشنقيطي ص

: وراجع ٩٥صنظم درر السمطني  و٣٥ ص٥جبن عدي ال الكامل  و١١٥ص
ذخائر  و٣٣ و ٣٢ ص٢جمناقب آل أيب طالب  و٤٢٧صلصدوق لاألمايل 
كنز العامل  و٣٣٨ ص٣٨ وج٣٣٤ ص٣٨جبحار األنوار  و٦٦صالعقبى 

 ١٦٦صبن البطريق الالعمدة  و١٤٤صنساب األرشاف  وأ١٤٠ ص١٣ج
حتفة  و٢٥٢ ص٢٣ججامع أحاديث الشيعة  و٦٣صبن طاووس الالطرائف و

 .١٥٢ ص١٠جاألحوذي 
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العديد من األمور التي ترتبط بموضوع املؤاخاة، ولذلك نكتفي عن  »وآله
 :هنا بام ييل

  :تواتر حديث املؤاخاة
 :نقول حديث املؤاخاة بالنسبة لسند

سيام مؤاخاة  متواتر ال يمكن إنكاره، وال التشكيك فيه، والإنه حديث 
اء يف املؤاخاة األوىل يف ، سو»عليه السالم« لعيل »صىل اهللا عليه وآله«النبي 

 يف الثانية يف املدينة، وهو مروي عن عرشات من الصحابة ومكة، أ
 .)١(والتابعني كام يتضح للمراجع

                                     
  وينابيع٢٦٨  و٢٦٧ ص١ ووفاء الوفاء ج٣٥٣ ص١تاريخ اخلميس ج: راجع )١(

 ٢٤  ـ٢٢ص) ط النجف(  عن مسند أمحد، وتذكرة اخلواص٥٧  و٥٦ة صداملو
 ومستدرك ٩٠  و٢٠ ص٢وحكي عن الرتمذي أنه صححه، والسرية احللبية ج

 ١ وفرائد السمطني ج١٣٨ ص١ والثقات البن حبان ج١٤ ص٣احلاكم ج
ة والنهاية  والبداي٢٩  و٢٢الباب العرشون، والفصول املهمة البن الصباغ ص

 ٢ ودالئل الصدق ج١٧٠ وتاريخ اخللفاء ص٣٥ ص٧ وج٢٢٦ ص٣ج
 عن كنز العامل، وعن البيهقي يف سننه، والضياء يف املختارة، ٢٧٠  ـ٢٦٨ص

أبيه يف املسند ويف عن  بن أمحد يف زيادات املسند ثامنية أحاديث، ووعبد اهللا
 لصحاح الستة، وأخرج والطرباين، وابن عدي، واجلمع بني االفضائل، وأيب يعىل

بن لنبوية السرية االازيل ثامنية أحاديث، وغ، وابن املًاخلوارزمي اثني عرش حديثا
=  عن بعض من تقدم ١٢٥ حتى ص١١٢ ص٣ والغدير ج١٥٠ ص٢هشام ج
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  :× لعلي ’مع املنكرين ملؤاخاة النيب 
 نجد ابن حزم وابن كثري ينكران صحة سند حديث لكننا مع ذلكو

، بحجة أن ً، موضوعاً ابن تيمية، واعتربه باطالً وأنكره أيضا،)١(املؤاخاة
رفاق بعضهم ببعض، املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار إنام كانت إل

صىل اهللا عليه «ولتأليف قلوب بعضهم عىل بعض، فال معنى ملؤاخاة النبي 
 .)٢(ألحد منهم، وال ملؤاخاة مهاجري ملهاجري» وآله

                                     
 ٢وي جغ ومصابيح الب١٣ ص٢جامع الرتمذي ج: وعن املصادر التالية= 
 وعد حديث املؤاخاة  ترمجة أمري املؤمنني،٤٦٠ ص٢ واإلستيعاب ج١٩٩ص

 ومشكاة املصابيح هامش املرقاة ٢٧١ ص٣من اآلثار الثابتة، وتيسري الوصول ج
 ٣واقف جـ وامل٥٠٧ ص٢ة جـ واإلصاب٧٥  ـ٧٣اة صـ واملرق٥٦٩ ص٥ج
 وتاريخ ٥٥ ص٢ وطبقات الشعراين ج٣٧٣ ص١ ورشح املواهب ج٢٧٦ص

 )احللبيةة السريامش هب( وسرية دحالن ٢١٦ ص١القرماين هامش الكامل ج
 ٢١عيل تأليف حممد رضا ص  واإلمام٣٤ وكفاية الشنقيطي ص٣٢٥ ص١ج

 ورشح ٤٢ والفتاوى احلديثية ص٧٣واإلمام عيل لعبد الفتاح عبد املقصود ص
 وصححه وعده مما استفاض من الروايات، ٦٢ ص٢جللمعتزيل  البالغةج هن

 .٥٤  و٤٠٠  و٣٩٩  و٣٩٠  و٢٩٩  و٢٩٤ ص٦وكنز العامل ج
 ٧ج) دار إحياء الرتاث العريبط ( و ٣٣٦  و٢٢٣ ص٧البداية والنهاية ج: جعرا )١(

 .١٠٥ ص١٠جالغدير  و٣٧١ص
= دار إحياء ط (و  ٢٢٧ ص٣ والبداية والنهاية ج١١٩ ص٢السنة ج منهاج: راجع )٢(
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 : ونقول
عليه «لعيل » صىل اهللا عليه وآله«النبي إن إنكار حديث مؤاخاة  ً:أوال

ال معنى له، بعد أن صححه كثري من  ضعف سنده بدعوى »السالم
األعالم، وبعد أن تواتر يف كتب سائر املسلمني عن عرشات الصحابة 

وال سيام إذا كان هذا فإن املتواتر ال ينظر يف سنده، والتابعني وغريهم، 
تيمية، املعروفني ابن حزم، وابن كثري، ون أي اب: نكار من األبناء الثالثةاإل

 . »عليهم السالم«  عيل، وأهل بيته الطاهرينعىل والتعصب بالنصب
إن املؤاخاة كانت ألجل تأليف القلوب بني : ةي قول ابن تيم:ًثانيا

 فال معنى ملوآخاة مهاجري ، وإلرفاق بعضهم ببعض،املهاجرين واألنصار
 : ملا ييلال يصحملهاجري، 
إن هذا رد للنص بالقياس، وغفلة عن حقيقة احلكمة، فإن  :ألف

ن الذين ختتلف قبائلهم، ًالتآلف واملحبة مطلوبان أيضا بني املهاجري
 .. وثقافاهتم، وحيتاج بعضهم إىل بعض يف كثري من األموروحاالهتم،
 إن املؤاخاة قد تكون للتكريم، واإلعالن بالفضل، والتعريف :ب
ًأو متهيدا إلعالن .  للتعريف باألشباه والنظائرت مقدمةولعلها كان ..باملنزلة

                                     
 والسرية النبوية لدحالن ٢١١ ص٧وفتح الباري ج ٢٧٨ ص٣ج) الرتاث العريب= 
السرية  و١٨٢ ص٢ج) ط دار املعرفة(و  ٢٠ ص٢ج والسرية احللبية ١٥٥ ص١ج

ودالئل الصدق  ٣٦٨ ص٣جسبل اهلدى والرشاد  و٣٢٦ ص٢جبن كثري الالنبوية 
 .٢٧٧ و ٢٣٦ ص١جأعيان الشيعة  و١٧٤ ص٣جالغدير  و٢٧٢ ص٢ج
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وليالخظ مدى . »عليه السالم« لعيل »صىل اهللا عليه وآله«مؤاخاة النبي 
التوافق بني عمر وأيب بكر، وبني عثامن، وعبد الرمحان بن عوف، وبني 

 .»عليه السالم« وعيل »صىل اهللا عليه وآله«طلحة والزبري وبني النبي 
  :بكرخلة أيب 

ً لو كنت متخذا : أنه قال»صىل اهللا عليه وآله«وقد رووا عن رسول اهللا 
ًخليال، الختذت أبا بكر خليال ً)١(. 

                                     
 ١ وعن مسند أمحد  ج٢٥٤ و ١٩١ ص٤ وج١٢٠ ص١صحيح البخاري ج: راجع) ١(

 وعن الـسـرية النبوية البن ٤٦٣ و ٤٥٥ و ٤٣٩ و ٤٣٧ و ٤٣٤ و ٤١٢ و ٤٠٨ص
 وعن عيون األثر ٢١١ ص١ والشفا بتعريف حقوق املصطفى ج١٠٦٤ ص٤هشام ج

 وبحار ٨٨ ص٣ وغوايل الآليل ج٢٠١ ص١ وعيون أخبار الرضا ج٢٤٦ ص١ج
 والغدير ٨٩ ص١ وخالصة عبقات األنوار ج١٩١ ص٤٩ وج٢٦٧ ص٣٥األنوار ج

 وفضائل ١٣٠ ص١٠ وج٣٤٧ ص٩ وج٣٣ ص٨ وج٣١١ ص٥ وج١١١ ص٣ج
 ٧ وج٦٨ ص٢ وعن صحيح مسلم ج٣٥٣ ص٢ وسنن الدارمي ج٣الصحابة ص

 والسنن الكربى ٢٧٠ ص٥ وسنن الرتمذي ج٣٦ ص١ وسنن ابن ماجة ج١٠٨ص
 وجممع ٣٢٦ ص٤ واملحصول ج١٩٥ ص١ ورشح مسلم للنووي ج٢٤٦ ص٦ج

 ٩٦ ص١٠ وعن حتفة األحوذي ج١٢ ص٧ وعن فتح الباري ج٤٣ ص٩الزوائد ج
 ٣٩لطياليس صل ومسند أيب داود ٩٦ ص١٠ وج٤٣٠ ص٥ملصنف للصنعاين جوا

 ٢٢ ص٢ وج٤١ ص١ ومسند ابن راهويه ج٣٥٠ ص٧واملصنف البن أيب شيبة ج
=  ومسند ٣٢٨ ص٦ وج٣٥ ص٥ والسنن الكربى ج٤٣وتأويل خمتلف احلديث ص
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 ١٤ وصحيح ابن حبان ج١٧٨ ص١٢ وج١١٢ ص٩ وج٤٥٧ ص٤أيب يعىل ج= 
 ٤ وج٣٠٦ ص٢ وج٢٣٦ ص١ج واملعجم األوسط ٢٧٠ ص١٥ وج٥٥٨ص
 ٥ وج١٦٨ ص٢ وعن املعجم الكبري ج١٨٥ ص٨ وج٣٩ص  ٦ وج٣٣٤ص
 ومسند ٣٢٨ ص٢٢ وج٩٣ ص١٢ وج٢٦٨ ص١١ وج١٠٥ ص١٠ وج٢٢٠ص

 وكنز ٤٣٧ ص٢ واجلامع الصغري ج٢٧٧ واألذكار النووية ص٥٤٤ ص١الشاميني ج
 ٣٦٨ص ٥ وفيض القدير ج٥٠٧ ص١٢ وج٥٤٤ ص١١ وج٣٤٩ ص٤العامل ج

 ٥ واجلامع ألحكام القرآن ج٢٠٦ ص٣ والكامل ج٣٣ ص١وكشف اخلفاء ج
 ٤ وج٢٤٣ ص٣ والدر املنثور ج٥٧٣ ص١ وتفسري القرآن العظيم ج٤٠٠ص
 ١٣٢ ص٢ والثقات ج١٧٦ ص٣ وج٢٢٨ ص٢ والطبقات الكربى ج٣٤٠ص

 وتاريخ بغداد ٣١٨ ص٥ وعلل الدارقطني ج٥٨ ص٤وطبقات املحدثني بإصبهان ج
 ٢٨ وج٨ ص٢٤ وج٣١٤ ص٩ وتاريخ مدينة دمشق ج٦٥ ص١٣ وج٣٥١ ص٣ج
 ٣ وج٢٩٦ ص١ وأسد الغابة ج٣٦٦ ص١ واملوضوعات ج٦٠ ص٣٠ وج١٤٢ص
 وميزان ٤٠١ ص١ وتذكرة احلفاظ ج٢٤٦ ص١٦ وهتذيب الكامل ج٢١٢ص

 ١٠ وج١٤٢ ص٢ وسري أعالم النبالء ج٣٩٠ ص٣ وج٢٠١ ص١اإلعتدال ج
 ٢ وتاريخ األمم وامللوك ج٥٧٣ ص١ ومن له رواية يف كتب الستة ج٤٥٨ص
 والعرب وديوان ٣٠٠ ص٦ وج٢٤٩ ص٥ وج١٩٥ ص١ والبداية والنهاية ج٣٤٣ص

ري ج٦٢ ص٢ ق٢املبتدأ واخلرب ج اء البن كـث  والسرية ٢٣٩ ص١ وقصص األنبـي
 ٢٤٤ ص٤ وج٤٤٧ ص١ وسبل اهلدى والرشاد ج٤٥٤ ص٤النبوية البن كثري ج

 . ٢٣٤ ص١٢ وج٢٥٤ ص١١ وج٣٩٦ ص٩وج
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 : ونقول
 »صىل اهللا عليه وآله«ن هذا يتناقض مع حديث آخر يروونه عنه  إً:أوال

 .)١(إن خلييل من أمتي أبو بكر: وهو أنه قال
 لكل نبي خليل، :» عليه وآلهصىل اهللا«ًويتناقض أيضا مع روايتهم عنه 

 .)٣(، أو عثامن بن عفان)٢(معاذبن وخلييل سعد 

                                     
 ١٣٨ ص٦كنز العامل جو ٣٤ ص٨ج والغدير ٨٤  و٨٣ ص٦د الساري جإرشا) ١(

 ٥٠١ ص١٢ وج٥٥٣ و ٥٤٨ و ٤١٤ ص١١ ج)ط مؤسسة الرسالة(و  ١٤٠ و
فتح  و٤٥ ص٩ وج٢٣٧ ص٤ججممع الزوائد  و٨٣ ص١والرياض النرضة ج

 ١٧٧ ص١٦ وج٢٤٢ ص٧جعمدة القاري  و١٥ ص٧ وج٤٧ ص٣جالباري 
 ١جاجلامع الصغري  و٤١ ص١٩ج و٢٠١ ص٨جلطرباين لاملعجم الكبري و

أسباب نزول اآليات  و٣٦٨ ص٥ وج٢٥٢ ص٢جفيض القدير  و٢٥٣ص
 ٢٤٨ ص٣٠جتاريخ مدينة دمشق  و٢٢٤ ص٢جالطبقات الكربى  و١٢٢ص
سبل   و٣٠١ ص٦جالبداية والنهاية  و١٣٥صلجاحظ لالعثامنية  و٢٤٩و 

 .٤٥٨ ص٣ ج)ط دار املعرفة(السرية احللبية  و٢٥٥ ص١١جاهلدى والرشاد 
 ١١ج) ط مؤسسة الرسالة(و  ٨٣ ص٦كنز العامل جو ٣٤٧ ص٩الغدير ج) ٢(

تاريخ مدينة  و٢٣١ ص٥ ج)امش املسندهب(ومنتخب كنز العامل  ٧٢٠ص
 .٤٥٨ ص٣ج )ط دار املعرفة(السرية احللبية  و٣٧٢ ص٢٠جدمشق 

 ٣١٩ ص٦ج) دار الكتب العلميةط (و  ٣٢١ ص٦تاريخ بغداد للخطيب ج) ٣(
=  )ةـط دار املعرف(ة ـالسرية احللبي و٣٤٧ و ٣٤٦ ص٩ج  و٣١١ ص٥جوالغدير 
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سحاق بن نجيح إن حديث خلة عثامن قد وضعه إ: زيل قال املعت:ًثانيا
صىل «امللطي، وحديث خلة أيب بكر موضوع يف مقابل حديث إخاء النبي 

 .)١(»عليه السالم« لعيل »اهللا عليه وآله
  :رسوله عبد اهللا وأخو

 إن ذكرك :»السالمعليه « لعيل »صىل اهللا عليه وآله«وتقدم قول النبي 
 ..سوله، ال يدعيها بعدك إال كذابأنا عبد اهللا وأخو ر: أحد، فقل
 بعد وفاة الرسول »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا حتقق ما قاله وقد 

 » عليه وآلهصىل اهللا«قال هذه الكلمة بعد وفاة النبي » عليه السالم«نه فإ. مبارشة
 . وأخو رسولهأنا عبد اهللا: ًمبارشة، وذلك حني جيء به ملببا للبيعة، فقال

 .)٢(أما عبد اهللا فنعم، وأما أخو رسوله فال: ا لهوقالف
                                     

 ٣٩جتاريخ مدينة دمشق  و٣٧٨صالوضاعون وأحاديثهم  و٤٥٨ ص٣ج= 
كنز  و٤١٦ ص٢جاجلامع الصغري  و٢٠١ ص١جعتدال ميزان اإل و١٢٥ص

 ٣٦٨ ص٥جفيض القدير  و٩٤صتذكرة املوضوعات  و٥٨٧ص ١١جالعامل 
 .٢٨٢ ص١١جسبل اهلدى والرشاد  و٢٩صلسيد رشف الدين لأبو هريرة و

 ٣١١ ص٥جالغدير :  وراجع٤٩ ص١١للمعتزيل ج البالغةج رشح هن )١(
  .٣٧٨صالوضاعون وأحاديثهم و

 ١ج )حتقيق الشريي( و  ٢٠ ص١ج )حتقيق الزيني(و  ١٣ ص١اإلمامة والسياسة ج )٢(
رشح هنج البالغة  و٩٣ ص٢ والربهان ج١١٥ ص٤وأعالم النساء ج ٣١ص

=  ١جلطربيس لحتجاج اإل و٣٨٠صاملسرتشد : وراجع ٦٠ ص٢ج للمعتزيل
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 !!لك فاعجب بعد هذا ما بدا
  :ووارثي.. أخي

، ً يطرح علينا سؤاال، وأنت أخي ووارثي:»صىل اهللا عليه وآله«وقوله 
وارثه، فإن كان املراد وراثة اخلالفة، فاخلالفة ال تورث كام عن املراد بكونه 

 .يورث املال
أن املال :  أنه وارثه بقول مطلق، حتى املال، فريد عليه:وإن كان املراد

 وقد استوىل الذين جاؤوا بعد النبي ،)١(»عليها السالم« لفاطمة ًكان حقا
                                     

 بحار  و٢٦ ص٢جالرصاط املستقيم  و١١٠صلحيل لاملحترض  و١٠٩ص= 
 نيكتاب األربع و٦٢٧ ص٢٩ وج٣٥٦ و ٣١٩ و ٢٧١ ص٢٨جاألنوار 

 بنالاإليضاح  و٣١٩ ص٩ وج٣٧٣ ص٥جالغدير  و٢٦٧صلامحوزي ل
 ٤٠٢صلشريواين ل» المعليهم الس«مناقب أهل البيت   و٣٦٨صشاذان 

بيت األحزان  و٣٤٧صلتنكابني لسفينة النجاة  و٣٣٠ ص٥جغاية املرام و
 .٣٦١ ص٣٣ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٨٣ص

 )ط حجرية(و  ٤٤ ص٩٨ج األنواربحار و ٤٥٩ـ  ٤٥٨ ص١الكايف ج: راجع )١(
 ١٣٧صمامة دالئل اإل و٢٧٥ ص١٠جمستدرك الوسائل و ٢٣١ ص٨ج

واألمايل للطويس  ١٢٨ ص٢ج) دار األضواءط (و  ١٣٢ص ٢وكشف الغمة ج
مؤسسة النرش ط ( واألمايل للمفيد ٥١٨ ص١١ والعوامل ج١٠٨ ص١ج

لهمداين ل» عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب و ٢٨٣ص) اإلسالمي
 . وغري ذلك٣٣١ ص٥ومرآة العقول ج  ٧١٣ص
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 ..عىل أمواهلا، ومنها فدك وغريها» صىل اهللا عليه وآله«
 : ونجيب

ُالسالم عليك يا وارث آدم صفوة اهللاِ السالم  «:إنه قد ورد يف زيارته َّ َ ْ ُ ََّ َ َ َِ َِ َ َْ ِ َ
َعليك يا ْ َ ِوارث نوح نبى اهللاِ السالم عليك يا وارث ابراهيم خليل اهللاِ َ َ َ ْ ُ َّ ِّْ َِ َ َ َ َِ َِ ِ َ ُ 

َالسالم عليك يا وارث موسى كليم اهللاِ السالم عليك َْ ُ َّ ُ ْ ُ ََّ َ َ َ ََ َِ َ َ يا وارثِ ِ  ِ ُعيسى روح
ِاهللاِ السالم عليك يا وارث حممد حبيب اهللاِ َ ََّ ْ ُ ََّ ُ َ َ َِ َ«)١( . 

 .)٢( العلامء ورثة األنبياء:ًوورد أيضا
 .»عليهم السالم« األئمة من أهل البيت :واملراد بالعلامء هنا
عىل أن املقصود أنه وارث علمه، وخصاله، وأخالقه،  :وذلك كله يدل

                                     
 ٣٧٥ص  لويهبن قوالكامل الزيارات  و٧٢٠لطويس ص لمصباح املتهجد  )١(

بن الإقبال األعامل  و١٩٧ و١٠٦ص  لمفيدلاملزار  و٥١٧ و٤٨٤ و٤٠١و
 ٥٠٢ و٥٠٠لكفعمي ص لاملصباح  و٧٠ ص٣ وج٦٣ ص ٢طاووس ج 

 ٣٣٧ و٣٣١ و٣٢٨ و٣٢٤ و٣٠٦ و٣٠٢ ص ٩٧لمجليس ج لبحار األنوار و
  .٢٢٣ و٢٠٩ و١٩٩ و١٧٨ و١٦٣ ص٩٨ وج٣٤٣و

 ٢٣ ص ١لدمياطي ج لطالبني إعانة ال:  وراجع٧٧ ص١٠كنز العامل ج) ٢(
حترير األحكام   و٨لحيل ص لالرسالة السعدية   و٦٣لراوندي ص لالدعوات و
عوائد األيام   و٢٠٧ ص ١١لبحراين ج لاحلدائق النارضة   و٣٥ ص ١لحيل ج ل
 ط(مصباح الفقيه  و١٣٦ ص ١٠لنراقي ج لمستند الشيعة  و٤٦٣لنراقي ص ل
 .٦٨٣ ص ٢لهمداين ج ل) ديمق
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، فهو القائم مقامه بعد وفاته، ألنه هو الذي يملك املؤهالت وسلوكه ومقامه
 .مهلذا املقا

ًاستنادا إىل النص عليه من أنه ال بد من التسليم بخالفته، : ويعني ذلك
 بل ألن .. ال من حيث أن اخلالفة تورث كام يورث املال،اهللا ورسوله

 .مربرات هذا النص حاصلة فيه دون سواه
  :ريهاملؤاخاة بني كٍل ونظ

 أنه قد لوحظ :ومهام يكن من أمر، فإن التأمل يف عملية املؤاخاة يعطينا
فان تشابه القلوب فيها املسانخة بني األشخاص، وتشابه وتالؤم نفسياهتم، 

ً عليا ً حينام قال خماطبا»رمحه اهللا«وإىل ذلك أشار األزري ) ١(حقيقة قرآنية
 : »عليه السالم«
 اـــاهـــا آخـــا ملــلهـثــا مــأهن    الوــث لـه حيــذاتــك ذات كـل

  :’عثمان ليس أخا للنيب 
عليه « لعيل » صىل اهللا عليه وآله«لنبي  ا إن حديث مؤاخاة:وقد قلنا

 .. متواتر بال ريب»السالم
إذا : »عليه السالم«قال لعيل » صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :وقد روي

                                     
ْتشاهبت قلوهبم{: ١١٨د قال تعاىل يف سورة البقرة اآلية فق) ١( ُ ُ َ َُ ُ ْ وهو وإن قد ورد  }ََ

لبيان حال الذين ال يعلمون من السابقني والالحقني لكنه يشري إىل ان تشابه 
 .ًالقلوب أمر حاصل بني املؤمنني فيام بينهم كام هو بني غريهم فيام بينهم أيضا
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ش، نعم األب أبوك إبراهيم، ونعم كان يوم القيامة نوديت من بطنان العر
 .)١(األخ أخوك عيل بن أيب طالب

قد آخى بني عيل » صىل اهللا عليه وآله«فال يصغى لدعوى أن النبي 
 فإن ذلك ال ريب يف ؛وعثامن» صىل اهللا عليه وآله «نفسه، أو بني )٢(وعثامن

                                     
 ٢ ص٢جكشف الغمة و ٢٩٤صلخوارزمي لب املناقو ٤٨٧ ص١١جكنز العامل  )١(

عيون أخبار  و٤٥٦صمسند زيد بن عيل  و٨٠٨  و٨٠٧ ص١ربيع األبرار جو
 ٣٣ص ٢جمناقب آل أيب طالب  و٣٤ ص١جلصدوق ل» عليه السالم«الرضا 

اجلواهر  و٤٥١صلشريازي لكتاب األربعني  و٣٧٧بن البطريق صالالعمدة و
اإلمام عيل  و٣٤٥  و ٣٣٧ ص٣٨ وج٣٣٠ ص٧جبحار األنوار  و٢٩٧صالسنية 

 ٢٨٠ و ١٨٥ عن كفاية الطالب ص١١٦صلهمداين ل» عليه السالم«بن أيب طالب 
 ٥جغاية املرام  و١٢٥ و ٥٦ ص١جعطاردي لل »عليه السالم«مسند اإلمام الرضا و

 ١٨٦ و ١٨٣ و ١٨٢ ص٤ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١١٢ و ١٠٨ص
 .٥٧٨ و ٥٧٧ ص٢٣ج و٢٢٧ و ٢٢٣ ص٢٠ وج٥٠٣ و ٤٨٦ ص١٥وج

تاريخ مدينة   و٧٤٢ ص٥جكنز العامل و ٣٩٧ ص٢ ج العرب وديوان املبتدأ واخلرب)٢(
األمم  تاريخ   و١١٩٨ ص٤جبن شبة التاريخ املدينة   و٣٦٧ ص٣٩جدمشق 

بن الاجلمل :  وراجع١٦٧ ص٣جالكامل يف التاريخ  و٤٥٣ ص٣وامللوك ج
 ١اض النرضة ج عن الري٣١٨  و٩٥  و٩٤ ص٩ والغدير ج١٧صشدقم 
 ذكر نفس احلديث عن الطربي ٥٠٦ ص٢ولكنه يف ج ١٤٨ ص ٢وج  ١٧ص
 .!!!خاةؤاون ذكر املدمن 
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 الرفع من شأن عثامن، وتكذيب هذه اإلدعاءاتاملقصود من و ؛)١(بطالنه
 »عليه السالم«جعل عثامن وعيل اهلدف هو ، بل »عليه السالم «ضيلة لعيلف

 !!يف مستوى واحد
 !وأنى؟! وكيف؟

، أو بني »عليه السالم«ن وعيل وأية مسانخة ظهرت هلؤالء بني عثام
 ..»صىل اهللا عليه وآله« وبني النبي عثامن

ني  وب»صىل اهللا عليه وآله«ولكن هذه املسانخة قد ظهرت بني النبي 
ًحتى لقد جهر القرآن هبا، فاعترب عليا .. بأجىل صورها» عليه السالم«عيل 

وبني اهللا ..  يف آية املباهلة»صىل اهللا عليه وآله«نفس النبي » عليه السالم«
إىل غري .. »صىل اهللا عليه وآله«من رسول اهللا أنه  ، يف تبليغ سورة براءةتعاىل

 ..ذلك ذلك من الشواهد والدالالت املشرية إىل
  :×تأخري املؤاخاة مع علي 

عليه «ً آخى بني الناس وترك عليا »صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :تقدم
 ..ًإىل األخري، حتى ال يرى له أخا» السالم

                                     
 ٦٨ ص٣ج) ط دار صادر(و  ٤٧ ص٣ ج)ط ليدن(بن سعد لكربى الطبقات ا ال)١(

 : وراجع ٣٤٤ ص٣٩جتاريخ مدينة دمشق ، و عنه٣١٦ ص٩والغدير ج
ذكر و. ٥٦ص ١٣ وج٥٩٢ ص١١وج ٣٠ ص١٣جكنز العامل  و١٠٣ص

 .١٢٦ ص٢جأخبار إصبهان 
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 : وربام يكون اهلدف من هذا التأخري هو
بذلك، ليفسح املجال للنبي » عليه السالم« التهيئة ملطالبة عيل  ـ١

 ليطلق يف حق أمري املؤمنني ما يستحقه من أوسمة يريد »آلهصىل اهللا عليه و«
 ..يأخذوها بجدية واهتامميسمعوها، واهللا للناس أن 

ُّال يريد أن خيتزل من مستوى تذوق الناس هلذه العملية النبيلة إنه   ـ٢
فيوجه اإلنتباه إليهام، ويثري احلامس لدى الناس للتأمل بكل واملباركة، 

ً جهدا ،هلا أن تؤيت ثامرهايريدان  اهللا ورسوله ألن ،ةحركة، ووعي كل كلم
 .. والعمل به،ًتزاما باحلقلً ومواساة، واً وتعاونا،ًوجهادا

  :ال يقوهلا بعدي إال كذاب
: بسند صحيح عىل رشط الشيخني» عليه السالم«وقد روي عن عيل 

رب، أنا عبد اهللا وأخو رسوله، وأنا الصديق األك«:  أنه قال،البخاري ومسلم
 .)١(»ال يقوهلا بعدي إال كذاب مفرتي، لقد صليت قبل الناس بسبع سنني

                                     
  وتلخيصه للذهبي هامش نفسه الصفحة، واألوائل١١٢ ص٣لحاكم جلستدرك امل) ١(

 ١٣ للمعتزيل جج البالغة ورشح هن٢٤٨ ص١ وفرائد السمطني ج١٩٥ ص١ج
 واخلصائص للنسائي ٢٦ ص٣ والبداية والنهاية ج٣٠ ص١ وراجع ج٢٢٨ص
 بسند صحيح، وتاريخ ٤٤ ص١ة ج بسند رجاله ثقات، وسنن ابن ماج٤٦ص
 ٦٠ صى وذخائر العقب٥٧ ص٢ جيف التاريخ والكامل ٥٦ ص٢ جمم وامللوكاأل

الصحابة  ، ومعرفة)٢٣٥خمطوط يف كوپريل رقم ( واآلحاد واملثاين ،عن اخللفي
= واص ـ وتذكرة اخل١ ج)٤٩٧خمطوط يف مكتبة طوپ قپورساي رقم (أليب نعيم 
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 »صىل اهللا عليه وآله«وهذه العبارة هي نفس العبارة التي قاهلا النبي 
أنا : فإن ذكرك أحد فقل«: وهييف حديث املؤاخاة، » السالمعليه «لعيل 

 .»..عبد اهللا وأخو رسوله، ال يدعيها بعدك إال كذاب
اهللا وأخو رسوله  أنا عبد« :اآلنف الذكر» عليه السالم« فقول عيل

عليه «ـ ال عيل أنه هو  :ًأو أدعى فعال ،يعَّسيديشري إىل أن ثمة من » ..إلخ
 أي املتلبس بالعبودية احلقيقية له .أخو رسول اهللا، وهو عبد اهللا ـ » السالم

 ..فجاء قول عيل هذا للتذكري بمقالة النبي فيه.. تعاىل
 بل فالن عبد اهللا :ً مل نجد أحدا جترأ عىل أمري املؤمنني وقال لهولذلك

ألن من يفعل ذلك سيجد التكذيب الرصيح . أنتوليس . وأخو رسوله
صىل اهللا « من الصحابة اللذين سمعوا ذلك القول من النبي الفاضح لهو

                                     
عليه « ويف هوامش ترمجة اإلمام عيل ، الفضائل عن أمحد يف املسند ويف١٠٨ص= 

:  عن٤٥ و ٤٤ ص١ ج)بتحقيق املحمودي( من تاريخ ابن عساكر »السالم
 وابن ١٠٧ ص١٥ج) ٢ط (أ وكنز العامل /١٥٥ الورق ٦بن أيب شيبة جالصنف امل

، ١٣٩  الورق٦ وعن العقييل يف ضعفائه ج، وأيب نعيم،أيب عاصم يف السنة، والعقييل
ب وعن تفسري الطربي، وعن أمحد يف /١٩٣ الورق ١٤الكامل للمزي جوهتذيب 

 ٤ج) امللحقات(ورواه يف ذيل إحقاق احلق . وغري ذلك ١١٧الفضائل احلديث 
 ٢ ج والغدير٢١٢  و١١ ص٢ وج٤١٧ ص١ عن ميزان اإلعتدال ج٣٦٩ص
 ١٢٧  و١٥٨  و١٥٥ص عن كثري ممن تقدم وعن الرياض النرضة ٣١٤ص

 .٣٢١ ص١صنوعة جالآليل امل: وراجع
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 . مبارشة»عليه وآله
  !بنت محزة عند من؟

 :ختصام يف بنت محزة، فقد قالواإلومما يتعلق بحديث املؤاخاة حديث ا
ًإن جعفرا، وزيد بن حارثة، وعليا  تنازعوا يف ابنة محزة » عليه السالم«ً
 قد »صىل اهللا عليه وآله«بأن النبي : ـ واسمها عامرة ـ فاستدل زيد لنفسه

 .آخى بينه وبني محزة
 أما أنت يا :، قال هلم»صىل اهللا عليه وآله«فلام رفعوا ذلك لرسول اهللا 

يد فموىل هللا ولرسوله، وأما أنت يا عيل فأخي وصاحبي، وأما أنت يا ز
 .)١(جعفر فتشبه خلقي وخلقي، وأنت يا جعفر أحق هبا

                                     
إمتاع  و٢٦٧ ص٤جالبداية والنهاية  و١٥٩ ص٨جبن سعد الالطبقات الكربى ) ١(

 ٤ججممع الزوائد  و٣٤٤ و ٢٦٦ ص٤جمسند أيب يعىل  و٣٣٣ ص١جاألسامع 
 وراجع ٣٦١ ص١٩جتاريخ مدينة دمشق  و١٥٦ ص٩ وراجع ج٣٢٤ص
 ٥٧٩ ص وراجع٥٨٠ ص٥جكنز العامل  و١٧٠ ص٤٢ وج١٨ ص٤١ج
 ٣١ وج٥١٦ ص١٥ج و١٧٤ ص٤ج )امللحقات(ق احلق رشح إحقاو

) ط امليمنية( وصحيح البخاري ١٩٥ ص٥جسبل اهلدى والرشاد  و٣١٢ص
 واملستدرك للحاكم ٨٥ ص٥ وج١٦٨ ص٣ج) ط دار الفكر( و ٣٧ ص٣ج
) مطبوع مع املستدرك( وتلخيص املستدرك للذهبي ١٢٠ و ٢١٧ ص٣ج

 ١٠ وج٥ ص٨جهقي لبيلالسنن الكربى هبامش نفس اجلزء والصفحة، و
=  ٢٦٣ ص١٧ وج٢١٤ ص١٦ وج٢٧٦ ص١٣جاري ـدة القـعم و٢٢٦ص
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مل يكن يف »  اهللارمحه«ًا ، ألن جعفرهذا النقلونحن نشك يف صحة 
إنام قدمها يف خيرب، وقد هو ، و»عليه السالم«املدينة حني استشهد محزة 

 فمن البعيد أن ، عمرة القضاءحسب زعمهم ـ يفـ حصلت هذه القضية 
 .تبقى بنت محزة هذه السنوات بال كفيل

يف تلك املدة، وكان هو كافلها » عليه السالم«وإن كانت عند عيل 
عليه «فلامذا مل ينازعه فيها زيد، وإن كانت عند زيد، فلامذا مل ينازعه فيها عيل 

 ..»السالم
وجود ابنة محزة يف مكة يف عمرة عىل أننا ال نستطيع أن نفهم سبب 

 .إن أمها أخذهتا إليها وريض املرشكون بذلك منها: القضاء، إال إذا قيل
 أن أمها كانت مسلمة، ومل حيدثنا التاريخ أهنا :ولكن املفروض هو 

 .ارتدت وذهبت إىل مكة
 يف عمرة القضاء،أيت يهذه القضية ساحلديث عن  فإن ..وعىل كل حال

 ..ىلإن شاء اهللا تعا
 
 

                                     
نصب  و٢٢٧ ص١١جلصنعاين  لاملصنف و٢٦ ص٦جحتفة األحوذي و= 

لنسائي لالسنن الكربى  و٢٣٠ ص١١صحيح ابن حبان ج و٥٤٨ ص٣الراية ج
 و ٨٨لنسائي صل» عليه السالم«خصائص أمري املؤمنني  و١٦٨ و ١٢٧ ص٥ج

١٥١. 
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  :بأيب تراب ×تكنية علي 
صىل اهللا عليه « ملا رأى أنه »عليه السالم«ًأن عليا  :ويذكر البعض هنا

 ؛ إىل املسجد، فنام عىل الرتابًمل يؤاخ بينه وبني أحد، خرج كئيبا» وآله
قم يا : ، فجعل ينفض الرتاب عن ظهره، ويقول»ليه وآلهصىل اهللا ع«فجاءه 

 . )١(أبا تراب، ثم آخى بينه وبني نفسه
 هو أن هذه التسمية قد كانت يف مناسبة أخرى غري :ولكن الظاهر

صىل اهللا « يف غزوة العشرية، التي كانت قبل بدر، فقد خرج النبي أي.. هذه

                                     
عن  ١٢١و  ١١١ ص٩وجممع الزوائد ج ٥٥و  ١٨ ص٤٢جيخ مدينة دمشق تار )١(

ط مركز النرش (و  ٧لخوارزمي ص لناقباملالطرباين يف الكبري واألوسط، و
 ٣٣٥ ص٦جالغدير ، و عن ابن عساكر١٩٣وكفاية الطالب ص ٣٩ص) اإلسالمي

 ١٣جكنز العامل  و٤٠٢ ص١جمسند أيب يعىل  و٥٨ ص٧جفتح الباري و
رشح إحقاق  و٩٨ ص٥جغاية املرام  و٦٧ ص١جلغمة كشف ا و١٥٩ص

 ٤٥٩ و ٤٥٣ ص١٥ وج٤٧٢ و ٤٦٧ ص٦ وج٢٢٨ ص٤ج )امللحقات(احلق 
 و ٢٣٣ ص٢٢ وج٥٣٥ ص٢١ وج٤٢٨ و ٤٢٦ ص٢٠ وج٥١٢ و ٤٨٠و 

 .٢٢الفصول املهمة البن الصباغ ص و٣١٣ ص٣١ وج٢٦٨
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، )١(ً املدينة، ومل يلق كيداثم رجع إىلفوادعهم  بني مدلج، إىل »عليه وآله
 :»رضوان اهللا تعاىل عليه« عامر بن يارس يةرواوملخص القضية ب

 ومن معه يف موضع »صىل اهللا عليه وآله«إنه بعد أن نزل رسول اهللا 
امر لينظرا إىل عمل بعض بني مدلج، وع» عليه السالم«هناك، ذهب عيل 

النوم، فاضطجعا عىل الذين كانوا يعملون يف عني هلم ونخل، فغشيهام 
 ..صور من النخل، ويف دقعاء من الرتاب

 حيركنا »صىل اهللا عليه وآله« فواهللا، ما أهبنا إال رسول اهللا :قال عامر
 .  التي نمنا فيهابنا من تلك الدقعاءبرجله، وقد ترت

 ما لك :فيومئذ قال رسول اهللا عليه الصالة والسالم، لعيل بن أيب طالب
 ..)٢(احلديث.. ا يرى عليه من الرتابمل! يا أبا تراب؟

                                     
امش مطبوع هب(الن ح والسرية النبوية لد٤٦٣ ص١تاريخ اخلميس ج: راجع) ١(

سرية النبوية البن هشام  وال١٢٦ ص٢ والسرية احللبية ج٣٦١ ص١ج) احللبية
:  وراجع٤٣٣ ص٢ج) مكتبة حممد عيل صبيح وأوالدهط ( و ٢٤٩ ص٢ج

بن الكتاب املحرب  و٣٠صتاريخ خليفة بن خياط  و٧٤ ص١٧جعمدة القاري 
 ٢األمم وامللوك جتاريخ  و٦٦ ص٢جتاريخ اليعقويب  و١١٠صحبيب 
 ٣٠٢ ص٣جالبداية والنهاية  و١١٢ ص٢جلكامل يف التاريخ ا و١٢٢ص

بن الالسرية النبوية  و٢٩٨ ص١جعيون األثر   و٧٥ ص١جإمتاع األسامع و
 .١٧ ص٤جسبل اهلدى والرشاد  و٣٦٢ ص٢جكثري 

= ، ٢٣٥ رقم)خمطوط يف كوبريل( واآلحاد واملثاين ٢٤٧ ص٣البداية والنهاية ج) ٢(
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 ٤ ومسند أمحد ج١٨٨ ص١٩ جبحار األنوار، و)خمطوط(وصحيح ابن حبان = 
تاريخ اإلسالم  و٥٥٠و  ٥٤٩ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق جو ٢٦٤  و٢٦٣ص

يف  والكامل ١٢٤و  ١٢٣ ص٢ جمم وامللوك وتاريخ األ٤٧ ص٢جلذهبي ل
 ٢٥٠ و٢٤٩ ص٢بن هشام جلنبوية السرية اال و١٢ ص٢ج) ط صادر( التاريخ

عليه «خصائص أمري املؤمنني  و٤٣٤ ص٢ج) مكتبة حممد عيل صبيح وأوالدهط (و
 ١٥ وكنز العامل ج١٤٠ ص٣لحاكم جلستدرك امل و١٢٩صلنسائي ل »السالم
عن املصنف، والبغوي،  ١٤١ ص١٣ج) ط مؤسسة الرسالة(و  ١٢٤  و١٢٣ص

والطرباين يف الكبري، وابن مردويه، وأيب نعيم يف معرفة الصحابة، وابن النجار، 
 ٩ وجممع الزوائد ج٣٤٢ ص٢ التنزيل ج وشواهد،وغريهم، وعن ابن عساكر

 عن الطرباين يف األوسط والكبري، والبزار وأمحد، ووثق رجال ١٠٠  و١٣٦ص
 من <عليه السالم> وترمجة اإلمام عيل ٣٦٤ ص١عدد منهم، وتاريخ اخلميس ج

 ٩٠ ص٢ وأنساب األرشاف ج٨٦ ص٣ج) بتحقيق املحمودي(تاريخ ابن عساكر 
بن سعد، والسرية النبوية البن لكربى الطبقات اال و١٢٦ ص٢احللبية ج والسرية
 وعن كتاب الفضائل ألمحد ٣٠٣ ص٢ ودالئل النبوة للبيهقي ج٣٦٣ ص٢كثري ج

 ١٧ ص٤جسبل اهلدى والرشاد و ٣٣٤ ص٦ والغدير ج٢٩٥بن حنبل رقم
 ١جإعالم الورى و ٥٥للمقريزي صاألسامع متاع إ و٢٢٦ ص١وعيون األثر ج

واجلامع ألحكام  ٥٨٧ ص٥جنور الثقلني و ٣٧١ ص١٠ججممع البيان  و١٦٥ص
 وعىل كل حال، فإن من يراجع غزوة العشرية يف كتب التاريخ ١٩٢ ص٤ جالقرآن

  . يف أكثر املصادرًواحلديث، جيد هذا احلديث مثبتا
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  :ال بد من التحفظ
ًغري أن لنا حتفظا مهام عىل هذه الرواية ألجل  ما تضمنته الرواية من أن ً

فإن ًوعامرا برجله، » عليه السالم«ً قد حرك عليا »صىل اهللا عليه وآله«النبي 
.. »وآلهصىل اهللا عليه «ال يمكن أن يصح، ألنه ينايف أخالق رسول اهللا هذا 

 أو القول بحصول تصحيف فيها، .فال بد من طرح هذه الفقرة من الرواية
ويبقى ما عداها عىل .. »برجله«بدل » حركنا برجلنا «:بأن يكون الصحيح

 هذه الكنية التي  لتواتر روايته اذ ال ريب يف ثبوتما هو عليه من اإلعتبار
وهي جممع عليها .. »مالسالعليه « لعيل »صىل اهللا عليه وآله«منحها النبي 

 .من قبل أهل التاريخ والرواية
  : وضع الرتاب على رأسه ÷إذا غاضب فاطمة 

» السالمعليه و« من أنه ،كام ال ريب يف بطالن ما يزعمه أهل الباطل
سمي بأيب تراب، ألنه كان إذا غاضب فاطمة وضع الرتاب عىل رأسه، فإذا 

 .)١( وخاطبه هبذا اخلطاب عرف ذلك،»صىل اهللا عليه وآله«رآه النبي 
،  مرة»عليها السالم« غاضب فاطمة »عليه السالم« إنه :ومثله قوهلم

» صىل اهللا عليه وآله«وخرج إىل املسجد ونام عىل الرتاب، فعرف النبي 

                                     
نساب األرشاف أو ٣٥١ ص٢ج) ط دار املعرفة(و  ١٢٧ ص٢السرية احللبية ج) ١(

عمدة القاري  و٤٨٦ ص١٠جباري فتح ال و٣٣٦ ص٦جالغدير  و٩٠ ص٢ج
 .٤٣٤ ص٢جبن هشام الالسرية النبوية  و٢١٤ ص١٦ج
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 .)١(باألمر، فبحث عنه فوجده، فخاطبه هبذا اخلطاب
 واهللا:  كان يف عيل عىل فاطمة شدة فقالت:ويزيدون عىل ذلك قوهلم

ألشكونك إىل رسول اهللا، فانطلقت، وانطلق عيل بأثرها، فشكت إىل 
 .  وشدته عليها،رسول اهللا غلظ عيل

إنه ال إمرة المرأة ال تأيت : سمعي واستمعي، واعقيلا ، يا بنية:فقال
 .  وهو ساكت.هوى زوجها
واهللا، ال آيت :  فكففت عام كنت أصنع وقلت:»عليه السالم «قال عيل

 . )٢(ًنه أبداًشيئا تكرهي

                                     
 ٣٧١ ص٧ج)  بريوتـدار إحياء الرتاث العريب ط ( و ٣٤٧ ص٣البداية والنهاية ج )١(

املعجم  و١٨٣صاألدب املفرد  و١١٩ ص٧ ج)ط دار الفكر(صحيح البخاري و
تفسري أيب  و٣٣ ص١٩ ج واجلامع ألحكام القرآن١٤٩ ص٦جلطرباين لالكبري 

 ٩جاهلدى والرشاد  سبل و١٠١ ص٢٩جتفسري اآللويس  و٤٩ ص٩جالسعود 
رشح إحقاق احلق  و٣٥١ ص٢ج) ط دار املعرفة(السرية احللبية  و٣٦٢ص

 عن ٣٣٦ ص٦والغدير ج ٦٢٤ ص٢٣ وج٤٢٧ و ٤٢٤ ص٢٠ ج)امللحقات(
 والسرية ٦٣٠ ص٧ وعمدة القاري ج٢٣٧ ص٢بن هشام جلنبوية السرية اال

 ٧ عن صحيح البخاري، واملناقب للخوارزمي ص٣٦٣ ص٢النبوية البن كثري ج
 .٢١١ ومعرفة علوم احلديث للحاكم ص٩٠ ص٢وأنساب األرشاف ج

 ٢٦ ص٨ج) ط دار صادر( و ١٦ ص٨ ج)ط ليدن(بن سعد لكربى الطبقات اال )٢(
 .٢٦٨ ص٨جاإلصابة و
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 كان بني عيل وفاطمة كالم، فدخل رسول اهللا، :وقصة أخرى، تقول
 فاضطجعت من جانب، ؛ فاضطجع عليه، فجاءت فاطمةًفألقى له مثاال

خذ رسول اهللا بيد عيل فوضعها عىل أوجاء عيل واضطجع من جانب، ف
 . )١(رسته، وأخذ بيد فاطمة فوضعها عىل رسته، ومل يزل حتى أصلح بينهام

 :ملا ييل  كل ذلك ال يصحإن.. نعم
فيام » صىل اهللا عليه وآله«ننا مل نفهم رس هذا الترصف الذي انتهجه إ ـ١

 !!يزعمون للصلح بني الزوجني، حيث اضطجع، ووضع يدهيام عىل رسته
قد أنحى حسب زعمهم » صىل اهللا عليه وآله«مل نفهم السبب يف أنه  ـ٢

 !!افع عنها أمام من يظلمهادي من أن ً بدال،بنتهإبالالئمة عىل 
من ّوأتقى هللا وأبر وأطهر وانقى،  ّأجل» عليها السالم« إن فاطمة  ـ٣

، وهي الصديقة الطاهرة التي أذهب اهللا »عليه السالم«ًأن تغضب عليا 
 . ، بنص الكتاب العزيزًعنها الرجس وطهرها تطهريا

من أن ، واورع ، وأتقى، وأرفع،ّأجل» عليه السالم«ًن عليا أكام 
 وسريته وتطهري اهللا له من الرجس، ومن كل »عليها السالم«يغضب فاطمة 

 . مشني، بنص كتابه العزيز أدل دليل عىل ذلك
نه يتنبأ بام سوف يفرتيه عليه أوك» عليه السالم« لقد قال عيل  ـ٤

                                     
لكربى ات اطبق وال١٤٦ ص٤٣جبحار األنوار  و١٥٦ ص١جعلل الرشائع  )١(

كشف الغمة  و٢٦ ص٨ج) ط دار صادر( و ١٦ ص٨ ج)ط ليدن(بن سعد ال
 .٦١ ص١جغاية املرام  و٩٥ ص٢ج
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 فواهللا ما أغضبتها، وال أكرهتها عىل أمر، حتى قبضها اهللا عز«: احلاقدون
 فتنكشف ؛ ولقد كنت أنظر إليها،ًغضبتني، وال عصت يل أمراوجل، وال أ

 . )١(»عني اهلموم واألحزان
 إن وضعه الرتاب عىل رأسه كلام غاضبها ال يصدر من رجل  ـ٥

، ألنه أشبه »عليه السالم«عاقل، حكيم لبيب، له علم ودراية أمري املؤمنني 
 . بلعب األطفال

لذي هو قسيم اجلنة والنار، مل يكن ا» عليه السالم« إن أمري املؤمنني  ـ٦
 ألن جزاء من يؤذي اهللا ؛»صىل اهللا عليه وآله«ليؤذي اهللا تعاىل والنبي 

 . ًورسوله ليس هو اجلنة قطعا
 » السالماعليه« إن من آذى فاطمة :»صىل اهللا عليه وآله «وقد قال النبي

 . )٢(فقد آذاه، أو من أغضبها فقد أغضبه

                                     
وكشف الغمة  ٣٥٣) ط مركز النرش اإلسالمي(و  ٢٥٦لخوارزمي صلناقب امل )١(

 ١٣٤ ص٤٣ جاألنواربحار  و٣٧٣ ص١ج) ط دار األضواء(و  ٣٦٣ ص١ج
 .٥٣صبيت األحزان و

 ٢١٩ و ٢١٠ ص٤ج) ط دار املعرفة(و  ٣٦ ص٥ ج)ط مشكول(البخاري  صحيح )٢(
بحار و ١٥٦ ص٣جتاريخ مدينة دمشق  و٣٦١ و ٣٦٢ ص٥جاآلحاد واملثاين و

 ١جإعالم الورى  و٥٤ ص٤٣ وج١٥٨ و ١٥٧ ص٢٩وج ٧٦ ص٢٨ جاألنوار
اللمعة البيضاء و ٦٢٠هنج اإليامن ص و٩٥ ص٢جكشف الغمة  و٢٩٤ص
     =  ٤٠٥ و٤٠٣ ص٢٢جرباين ـلطلري ـم الكبـاملعج و٧٧٧ و ٧٧٥و  ١٣٦ص
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أمايل احلافظ األصبهاين  و٣٦ و ٣٣ـ  ٣٠بن شاهني صالفضائل سيدة النساء و= 
 وحلية ١٩٠ ص١٠ج) امللحقات(إحقاق احلق رشح : وراجع ٤٧و  ٤٥ص

 والسنن الكربى ١٧٣ و ١٧١ و ٣٦٠ املودة صيع ويناب٤٠ ص٢األولياء ج
 وتلخيصه هبامشه، ١٥٩ ص٣لحاكم جلستدرك امل و٦٤  و٢٠١ ص١٠جللبيهقي 

 و ١٠٧ و ١٠٦ ص١٢ج ٩٣ ص١٣ وكنز العامل ج١٢٥ ص٤وأعالم النساء ج
 ٥السنن الكربى جو ٤٩٤صخالصة تذهيب هتذيب الكامل  و١١٢ و ١١١
 ٣٩٢و ٤٤١ ص١٢ وهتذيب التهذيب ج٣٧٨ ص٤واإلصابة ج ١٤٧ و ٩٧ص

صحيح و  ٧٨لنسائي صلفضائل الصحابة  و٢ ص١٦لنووي جلرشح مسلم و
بن الأحكام القرآن  و٦٩٨ و٣٦٠ ص٥سنن الرتمذي ج و١٤١ ص٧مسلم  ج

 ٣٥جهتذيب الكامل  و٢٦٧ ص٣القرآن العظيم جتفسري  و٦٣٨ ص١جالعريب 
  .٤٦٢صالدر النظيم  و٤٤ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٢٥٠ص

عليه > عىل قصة مكذوبة هي قصة خطبة عيل ًعقيباتوثمة مصادر أخرى ذكرت ذلك 
 وكفاية الطالب ٣٨  و٣٧ذخائر العقبى ص:  لبنت أيب جهل فراجع<مالسال
 ١٧٦ ونظم درر السمطني ص٥٣ ص١ ومقتل احلسني للخوارزمي ج٣٦٥ص

 ١٠ ص٢والسرية النبوية لدحالن ج ٢٧٢ ص١٦ جللمعتزيلرشح هنج البالغة و
صحيح ابن  و١٢١و  ١٢٠للنسائي ص» عليه السالم« أمري املؤمنني وخصائص

 ٣٢٨ و ٥ ص٤ ومسند أمحد ج١٣ ص٢وصفة الصفوة ج ٤٠٥ ص١٥جحبان 
 ٣٦٦ ص٦ ج)دار إحياء الرتاث العريبط (و  ٣٣٣ ص٦والبداية والنهاية ج

 .١٨٨والصواعق املحرقة ص



  ٢٤٩                                                                !..وعصبية؟..  أترابية:  الفصل الثاين 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . )١(ضب فاطمة ويرىض لرضاها إن اهللا ليغضب لغ:وقال
ما عهدتني كاذبة، وال : »عليه السالم« لقد قالت فاطمة لعيل  ـ٧

 . )٢(، يف ذلك»عليه السالم «»فصدقها« ،خائنة، وال خالفتك منذ عارشتني

                                     
 ومقتل احلسني ٢٠٣ ص٩ وجممع الزوائد ج٤٦ ص٢فرائد السمطني ج: راجع )١(

 وأسد ٣٩ صبى وذخائر العق٣٦٤ وكفاية الطالب ص٥٢ ص١للخوارزمي ج
  و١٧٣ وينابيع املودة ص٤٤٢ ص١٢ وهتذيب التهذيب ج٥٢٢ ص٥الغابة ج
ونظم درر السمطني  ٧٢و  ٥٦ ص٢ج) ط دار األسوة(و  ١٩٨  و١٧٩  و١٧٤
 وتلخيصه للذهبي مطبوع ١٥٨  و١٥٤ ص٣ ومستدرك احلاكم ج١٧٧ص

ط مؤسسة (و  ١١١ ص٧ وج٢١٩ ص٦ وج٩٦ ص١٣هبامشه، وكنز العامل ج
 ١٠إحقاق احلق جو ٢٣٦  ـ٢٣١ ص٧لغدير جاو ١١١ ص١٢ج) الرسالة
عيون و ٤٦٧صلصدوق لاألمايل و ٤٥٩صمسند زيد بن عيل و ١١٦ص

  ٣٠٣صمعاين األخبار  و٥١و  ٢٩ ص١ج» عليه السالم«أخبار الرضا 
 ٤٢٧صلطويس لاألمايل و ٩٥صلمفيد لاألمايل و ١٤٩صروضة الواعظني و
 ١٠٦ ص٣ج طالب مناقب آل أيب و٨٩٢ و ١٣٤ـ  ١٣٢صاللمعة البيضاء و
 و ١٩ ص٤٣ وج٣٣٦ ص٢٩ وج٦٢ ص٢٧وج ٢٧٩ ص٢١جبحار األنوار و
 والصواعق ٦٤ ص٧السنن الكربى ج: وراجع ٢٢٠ و ٥٤ و ٤٤ و ٢٦ و ٢٢

 .١٣٢ ص٢ وسري أعالم النبالء ج١٨٦املحرقة ص
 ٥٩صاألنوار البهية  و١٩١ ص٤٣جبحار األنوار  و١٥١روضة الواعظني ص )٢(

 .١٧٦صبيت األحزان  و٨٦٨صاللمعة البيضاء و ٣٢١ ص١جأعيان الشيعة و
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صىل اهللا عليه «ضب من النبي غمل يكن لي» عليه السالم«ً إن عليا  ـ٨
 كام أن ، بعمل من عند نفسه، ويعتب عليه، وهو يعلم أنه ال يأيت»وآله

 بكل ما يصدر ًمع النبي تؤكد عىل أنه كان يلتزم حرفيا» عليه السالم«سريته 
أن يسري لفتح خيرب وال » صىل اهللا عليه وآله«عنه، حتى إنه حينام أمره 

يا :  ما شاء اهللا، ثم وقف، فلم يلتفت وقال»عليه السالم«يلتفت، مشى 
 .)١(..رسول اهللا الخ

                                     
 واإلحسان برتتيب صحيح ٩٣ ص٢ج )تحقيق املحموديب(أنساب األرشاف  )١(

 ٣٨٥ـ  ٣٨٤ ص٢ ومسند أمحد ج، وإسناده صحيح٣٨٠ ص١٥ابن حبان ج
 وخصائص ١٧٩ ص٢ وسنن سعيد بن منصور ج١٢١ ص٧وصحيح مسلم ج

 من  اإلمام عيل بن أيب طالب وترمجة٥٧ و ٥٩و  ٥٨أمري املؤمنني للنسائي ص
 ٤ وج٢٠٢ ص١٠ والغدير ج١٥٩ ص١ج )بتحقيق املحمودي(تاريخ دمشق 

ليس مسند الطيا و٢٠٠ ص١ة من الصحاح الستة ج وفضائل اخلمس٢٧٨ص
 ٦ ورشح أصول الكايف ج١١٠ ص٢بن سعد جلكربى الطبقات اال و٣٢٠ص
طويس  واألمايل لل٥٠٣ ص٢ ومناقب أمري املؤمنني ج٤٩٤ ص١٢ وج١٣٦ص
 والطرائف البن ١٤٩ و ١٤٤ و ١٤٣ والعمدة البن البطريق ص٣٨١ص

 والنص ١٢ و ١٠ ص٣٩ وج٢٧ ص٢١ وبحار األنوار ج٥٩طاووس ص
 والسنن الكربى للنسائي ٣٦٦ ص٧ وعن فتح الباري ج١١١واإلجتهاد ص

 وتاريخ ٨٦ ص١ وكنز العامل ج١٠٨ ورياض الصاحلني ص١١١ ص٥ج
= ٢١١ ص٤  والبداية والنهاية ج٨٥  و ٨٤  و ٨٣  و ٨٢ ص٤٢مدينة دمشق ج
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حينام كان يستشري » صىل اهللا عليه وآله«أن النبي : ف إىل ذلك أض ـ٩
املوارد املختلفة، يف بدر وأحد وغريمها، كان أصحابه يتكلمون  أصحابه يف

، وال يقدم بني يدي اهللا ًيبدي رأيا» عليه السالم«وا، ومل يكن عيل ؤبام شا
لب طًورسوله بيشء أصال، إال ما روي يف شأن اإلفك عىل مارية، حيث 

بطالق » عليه السالم « أن يبدي رأيه فأشار»صىل اهللا عليه وآله«منه النبي 
 لرتتدع عن مواقفها وأعامهلا، وتكف ؛عائشة ليكون ذلك بمثابة إنذار هلا

 .عن أذى رسول اهللا وأزواجه
أو كآبته » عليه السالم«بالنسبة ملا يذكرونه من عتب عيل  ..ً وأخريا ـ١٠

ملاذا بني أصحابه، فهو غري دقيق، إذ »  عليه وآلهصىل اهللا«حني آخى النبي 
قبل » صىل اهللا عليه وآله« أليس قد آخاه !تب؟يعو» عليه السالم«يغضب 
  !؟ثم هو مل يزل يؤكد عىل أخوته له، كلام اقتضت املناسبة ذلك!. اهلجرة؟

، والقرآن، »صىل اهللا عليه وآله« فنحن لن نكذب النبي وعىل كل حال،
ريض تء، فنحن نذر هذه الرتهات هلم، تدغدغ أحالمهم، وونصدق هؤال

 وان .»صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني«حقدهم عىل عيل وأهل البيت 
 .ربك لباملرصاد

وقد ذكرت القصة يف بعض املصادر من دون إشارة إىل املغاضبة، 

                                     
 وجواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيل ٣٥٢ ص٣والسرية النبوية البن كثري ج= 
 وينابيع املودة ١٢٥ ص٥ وسبل اهلدى والرشاد ج١٧٨ ص١ج» عليه السالم«
 .١٥٤ ص١ج
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 .)١(فراجع
  :ورواية املغاضبة &الشيخ الصدوق 

عن اخلرب املتضمن لذكر » قدس رسه«وقد قال الشيخ الصدوق 
 :، ما ييل»عليهام السالم«اخلالف بني عيل وفاطمة 

ن  أل، وال هو يل بمعتقد يف هذه العلة،ليس هذا اخلرب عندي بمعتمد«
 ما كان ليقع بينهام كالم حيتاج »عليها السالم« وفاطمة »عليه السالم« ًعليا

 »عليه السالم« ألنه ،صالح بينهامىل اإلإ »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
صىل اهللا عليه « مقتديان بنبي اهللا ، وهي سيدة نساء العاملني،سيد الوصيني

                                     
بن ال »عليه السالم«يف مناقب اإلمام عيل جواهر املطالب : راجع عىل سبيل املثال) ١(

حتفة األحوذي  و٢١٦ و ٢١٤ ص١٦عمدة القاري ج و٣٠ ص١الدمشقي ج
 ٥٧محد بن عبد اهللا الطربي صألذخائر العقبى  و١٤٤ ص١٠لمباركفوري جل
 ٢٦بن البطريق صالالعمدة  و١٥٠ ص١لضحاك جلاآلحاد واملثاين و
عن البخاري،  ٧٨بن طاووس صالالطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف و

) م١٩٨١ ـ هـ١٤٠١ـ دار الفكر ط ( و ١٩٩ ح٨٨ ص٥وصحيح البخاري ج
لزرندي لنظم درر السمطني  و٣٦٨ ص١٥صحيح ابن حبان ج و٢٠٨ ص٤ج

 ٢٢٦ ص١بن الصباغ جالالفصول املهمة يف معرفة األئمة  و١٠٧احلنفي ص
موسوعة اإلمام عيل بن  و١٦٣ ص١لقندوزي جلينابيع املودة لذوي القربى و

رشح إحقاق  و٨٢ ص١الكتاب والسنة والتاريخ ج يف »عليه السالم«أيب طالب 
 .٥٣٨ ص٦ ج)امللحقات(احلق 
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 .)١(»..عتمد يف ذلك عىل ما حدثني بهأ، لكني  يف حسن اخللق»وآله
 .اآلتيةسليامن بن مهران عن عباية بن ربعي ثم ذكر رواية 

صىل اهللا عليه «بينا أنا مع النبي  :ويف رواية أخرى، عن ابن عمر قال
 ،نتهى إىل حايطا إذا »عليه السالم« ً يف نخيل املدينة وهو يطلب عليا»وآله

، ّوهو يعمل يف األرض وقد اغبار »عليه السالم«فاطلع فيه فنظر إىل عيل 
 .ن يكنوك أبا ترابأما ألوم الناس فقال 

 . واشتد ذلك عليه، وتغري لونه، متعر وجههًفلقد رأيت عليا
 !؟ أال أرضيك يا عيل:»صىل اهللا عليه وآله«فقال النبي 

 . نعم يا رسول اهللا:قال
 تقىض ديني ، وخليفتي يف أهيل، ووزيري، أنت أخي: فقال،فأخذ بيده

 .)٢(»..الخ
                                     

 ـمنشورات املكتبة احليدرية ومطبعتها ( و ١٨٧ ص١علل الرشايع ج: راجع) ١(
غاية  و١٤٧ ص٤٣بحار األنوار ج:  وراجع١٥٦ ص١ج) النجف األرشف

 .٦١ ص١املرام ج

النجف ـ احليدرية منشورات املكتبة ( و ١٨٨ ص١علل الرشايع ج: راجع) ٢(
 ١لكويف جل »عليه السالم«مناقب اإلمام أمري املؤمنني  و١٥٧ ص١ج) األرشف

 ٣٥بحار األنوار ج و٥٣لقمي صلالعقد النضيد والدر الفريد  و٣٢٠ص
 ١٢لطرباين جلاملعجم الكبري  و١٢١ ص٩لهيثمي جلجممع الزوائد  و٥٠ص
=  يف الكتاب والسنة»عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و٣٢١ص
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، إنام هو »عليه السالم« أن اشتداد ذلك عىل أمري املؤمنني :والظاهر
 شأنه بأن الذين سيقولون عنه ذلك إنام يريدون تنقصه وتصغري: لعلمه

من » صىل اهللا عليه وآله«ًبكالمهم هذا، وحتريفا منهم ملقصد رسول اهللا 
قال ذلك له عىل غري » صىل اهللا عليه وآله« ألنه .)١(إطالق هذا اللقب عليه

 !واهللا أعلم بحقيقة احلال. املعنى الذي أرادوه
  : بأيب تراب×سبب تكنية علي 

بأيب » عليه السالم«ًيا عل » وآلهصىل اهللا عليه«وسبب تسمية النبي 
نائم يف » عليه السالم«جاء وعيل » صىل اهللا عليه وآله «تراب، هو أنه
 .)٢(أحق أسامئك أبو تراب، أنت أبو تراب: الرتاب، فقال

                                     
رشح إحقاق احلق  و٦٠ ص١غاية املرام جو ١٩٨ ص١١والتاريخ ج= 

 و ٣٥٠ و ٣٤٢ و ٢٧٠ و ١٤٤ و ١٤٣ ص٢٣ وج٢٢٩ ص٤ ج)امللحقات(
 .٢٩٢ ص٣١ وج٦٠١

 .١٢٩ ص١تذكرة اخلواص ج: راجع) ١(

 ١لطرباين جلاملعجم األوسط  و١٠١ ص٩لهيثمي جل جممع الزوائد :راجع) ٢(
لشيخ لالغدير  و١٨ ص٤٢بن عساكر جالدينة دمشق تاريخ م و٢٣٧ص

 يف »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و٣٣٤ ص٦األميني ج
رشح إحقاق  و٦٢٧ ص١١كنز العامل ج و٨٢ ص١الكتاب والسنة والتاريخ ج

 و ٤٢٣ ص٢٠ وج٥٩٢ ص١٥ وج٥٤٥ و ٥٤٣ ص٦ ج)امللحقات(احلق 
 .٤٣١ و ٤٢٩



  ٢٥٥                                                                !..وعصبية؟..  أترابية:  الفصل الثاين 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقد علل ابن عباس هذه التكنية بوجه دقيق وعميق، فقد روى 
 مل :قلت لعبد اهللا بن عباس : قال، عن عباية بن ربعي،سليامن بن مهران

 !؟ أبا تراب»عليه السالم« ً عليا»صىل اهللا عليه وآله«كنى رسول اهللا 
 ، وبه بقاؤها، وحجة اهللا عىل أهلها بعده، ألنه صاحب األرض:قال

 : يقول»صىل اهللا عليه وآله« ولقد سمعت رسول اهللا .ليه سكوهناإو
يعة  الكافر ما أعد اهللا تبارك وتعاىل لشى ورأ،ن يوم القيامةإنه إذا كا

يا ليتني كنت «:  قال،من الثواب والزلفى والكرامة» عليه السالم«عيل 
 . »عليه السالم « من شيعة عيل)يا ليتني: (يعني. ًترابا

ًويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ﴿:وذلك قول اهللا عز وجل َ ْ َُ ْ َ ُ َُ ُ ْ َُ ِ ِ َ ُ َ﴾)٢(»)١(. 
يان وجه آخر يمكن أن يكون ذكر اآلية لب «:»رمحه اهللا«قال املجليس 

ن شيعته لكثرة تذللهم له وانقيادهم ، أل بأيب تراب»عليه السالم«لتسميته 

                                     
 .بأ من سورة الن٤٠اآلية ) ١(
 ١ج) ط إيران( وغاية املرام للبحراين ١٢٣ ص٦٥ وج٥١ ص٣٥بحار األنوار ج) ٢(

ط ( و ١٨٨ و١٨٧ ص١ وعلل الرشايع ج٦٠ ص١ج) ط أخرى( و ٥٨ص
لشيخ الصدوق لمعاين األخبار  و١٥٦ ص١ج)  النجف األرشفـاحليدرية 

 »عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  و٢٢٠ ص٢شجرة طوبى ج و١٢٠ص
 ٥تفسري نور الثقلني ج و٣٨٧ ص٧ وج٢٧٨ ص٥الصايف ج و٥٦ين صلهمدال

 ٢٠٢ ص٨ج) تفسري( والربهان ٢٩ و٢٨بشارة املصطفى ص و٤٩٦ص
 .٣٠٥ ص٢ومناقب آل أيب طالب ج
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 . كام يف اآلية الكريمة،ًوا تراباّمُألوامره س
 سمي ، ومالك أمورهم، وقائدهم، صاحبهم»عليه السالم«ولكونه 

 .)١(»أبا تراب
 :ًوقد قال عبد الباقي العمري مشريا إىل ذلك

 ُوهــــه وأخــمـن عـره وابـهـص    ه ـطـِت لـاء أنــيـا األوصـا أبـي
 وهـــمـلـا عــني مـاملـعـر الـثـأك    ً راـــك ســيـانـعـي مــإن هللا ف

 وهــنــد بـــــــعـــه تؤاـــــوآب    دور ـباء يف منتهى الأنت ثاين اآل
 )٢(ت أبوهــه وأنــن لـو ابــــوه    راب ـــن تـ مًاـــق اهللا آدمـلـخ
  :!؟ختالقاذا الوضع واإلمل

 : ولعل رس وضع هذه الرتهات هو
من » عليه السالم« أنه قد كان يف بيت عيل :هنم يريدون أن يظهرواإ  ـ١

صىل اهللا عليه « بيت النبي التناقضات واملخالفات مثل ذلك الذي كان يف
 .»صىل اهللا عليه وآله«، مما كانت تصنعه بعض زوجاته »وآله

                                     
 .٥١ ص٣٥بحار األنوار ج: راجع) ١(

 ٧مستدرك سفينة البحار ج و٣٣٨ ص٦لشيخ األميني جل الغدير :راجع) ٢(
 ٣٧٣ و ٥٦لهمداين صل »عليه السالم«لب اإلمام عيل بن أيب طا و٣٨٠ص

لشيخ عباس لالكنى واأللقاب  و١٣٠لتربيزي األنصاري صلاللمعة البيضاء و
 .٢٢٠ ص٢شجرة طوبى ج و٩٨ ص٢القمي ج



  ٢٥٧                                                                !..وعصبية؟..  أترابية:  الفصل الثاين 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إن ذلك أمر طبيعي، ومألوف، وهو من : أن يقالوليمكن ـ من ثم ـ
 فال غضاضة فيه عىل أحد، وال موجب للطعن ؛مقتضيات احلياة الزوجية

شكال عىل أي كان، فزوجة النبي تترصف كام كانت تترصف بنت النبي واإل
 . »صىل اهللا عليه وآله«

، فإن فاطمة »صىل اهللا عليه وآله«وكام كانت عائشة تغضب النبي 
 . ، وكانت خشنة معه»عليه السالم «ًتغضب علياكانت 
من أغضبها » صىل اهللا عليه وآله« فكام أن قوله ، ومن اجلهة الثانية ـ٢

يل عفقد أغضبني، ينطبق عىل فالن وفالن، فإنه ينطبق عىل ) أي فاطمة(
 ،»عليها السالم «فاطمةوعمر بن اخلطاب فكام أغضب أبو بكر  ًانفسه، إذ

 ..ًيضافقد أغضبها عيل أ
ل عىل أولئك شكا لإلًوتكون واحدة بواحدة، فال يكون ذلك موجبا

  عن غضبها»صىل اهللا عليه وآله« ويكون كالم النبي .»عليه السالم«دونه 
 .من قبيل املجاملة، وأنه كالم ال معنى له وراء العاطفة األبوية

وهي بصورة الفظ الغليظ، » عليه السالم«ًهل يريدون أن يظهروا عليا   ـ٣
 !الصفات التي وصفوا هبا عمر بن اخلطاب، لكي يتشارك هو وإياه يف ذلك؟

بصورة » عليه السالم«ً أن يظهروا عليا :هم يريدون بذلكبل   ـ٤
بدون وهي كارهة، و من فاطمة، وقد تزوجته ًالرجل الذي مل يكن مرضيا

 . رىض منها
 دفع غائلته كان ألجل بتزوجيه» صىل اهللا عليه وآله«ولعل قبول النبي 

 .»صىل اهللا عليه وآله«ورشه، وبذلك يسلبون عنه فضيلة الصهر للنبي 
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  :قيمة هذه الكنية
كان ألنه ، »أيب تراب«ة  كنيويأنس بيعتز » عليه السالم« عيل وقد كان

يف سبيله، وإنام يعتربها يضحي  له، يعيش من أجله وًاالدنيا هدفيرى ال 
يف  ًنفسه منسجاممن يرى  و،فضىلوسيلة إىل هدفه األسمى، وغايته ال

 . يرتاح، وينرشح لذلكالبد أن ؛مع هدفه، ومع نظرتهترصفاته 
: عالم لهإله بمثابة » صىل اهللا عليه وآله«فكانت هذه الكنية من النبي 

 باخلط املنسجم مع أهدافه، وأنه ًبأنه سوف يبقى يف مواقفه وترصفاته حمتفظا
ها الذي يليق هبا، ولن تغره عستمر يف وضعه للدنيا يف موضيسوف 

بزبارجها وهبارجها، ولن يبتيل بالتناقض بني مواقفه وترصفاته، وبني ما 
 .ًيعتربه هدفا له

 . »عليه السالم«كانت هذه الكنية أحب كناه إليه وسواه فمن أجل ذلك 
، فقد ذه الكنية هب»عليه السالم«ونه ِّوأما األمويون، الذين كانوا يعري

ًضا منسجامكان موقفهم أي  فإن ،همعند ةالقيممثل  مع نظرهتم ومع ما يً
مون ّيغايتهم وهدفهم هو الدنيا، وعىل أساس وجداهنا وفقداهنا يق

 . األشخاص واملواقف، فيحرتمون أو حيتقرون
وإذا كان عيل أبا تراب، وال هيتم بالدنيا، وال يسعى ألن ينال منها إال 

واجب الرشعي، ويبلغه إىل أهدافه  من الًنطالقااما حيفظ له خيط حياته، 
 للعنرص األهم ًالتي رسمها اهللا سبحانه له، فإن بني أمية سوف يرونه فاقدا

الذي يكون به املجد الباذخ، والكرامة والسؤدد بنظرهم، ويصبح من 
نسجم كل املالطبيعي أن يعريوه بكنية من هذا القبيل، فإن ذلك هو 
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لتي ختالف الدين والقرآن، وال االنسجام مع غاياهتم ونظرهتم تلك ا
 .تنسجم مع الفطرة السليمة واملستقيمة

  :علم وسخاء: الراية الرتابية
ًالرتابية أصبحت هنجا وطريقا  أن :وقد أظهرت بعض النصوص ً

ًهذا اللقب أصبح حمورا وشعارا رائعا يف دالالته ًولقبا لفئة من الناس، وأن  ً ً
 .عداء واألصدقاء عىل حد سواءمن األ: يف نطاق التداول بني األفرقاء

ًيعترب رافعا صار فمن هيتم بالعلم، ونرشه، ويعرف بالسخاء والبذل 
عىل عبد اهللا بن الزبري،  أنه دخل عبد اهللا بن صفوان :راية ترابية، فقد روي
 :أصبحت كام قال الشاعر: ٍوهو يومئذ بمكة فقال

 وال دينًـا ـين دىلـك عـك منـال أب  ة ـام جائحــن األيـك مـإن تصبــف

  ! أعرج؟ ياوما ذاك: فقال
هذا عبد اهللا بن عباس يفقه الناس، وعبيد اهللا أخوه يطعم : فقال

  !الناس، فام أبقيا لك؟
: فأحفظه ذلك، فأرسل صاحب رشطته، عبد اهللا بن مطيع، وقال له

أعمدمتا إىل راية ترابية قد وضعها اهللا، : انطلق إىل ابني عباس، فقل هلام
 بددا عني مجعكام، ومن ضوى إليكام من أهل الدنيا، وإال !بتامها؟فنص

 . فعلت وفعلت
: ثكلتك أمك، واهللا ما يأتينا من الناس غري رجلني: فقال ابن عباس

 !فأي هذين متنع؟. طالب فقه، أو طالب فضل
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 :فقال أبو الطفيل
 اــوتبكين   وب أعاجيبـمنها خط  ا ـتضحكن ف ـيـايل كـدر اللي ال در

 اـتسلين  ن الدنياـري عـن الزبـا ابـي   ٍَريـِغ ن ـام مـدث األيـا حتـل مـومث

 اــدينــوهي  ًكسبنا أجراـ، ويًلامـع  ا ــسنـفيقب  ابن عباس يءـجـا نـكن

 اـومسكين  ًفاـيـ ضًامـانه، مطعـجف  ة ــرعــمت د اهللا ـيـبـزال عــــوال ي

 اـإذا شين نبغي ذيـا الــال منهــنن  ا ـبدارمه ن، والدنيا ـديـرب، والـالـف

 اــاضينـا ومــاقينـات بــاميـه عـب  فت ـي هو النور الذي كشـبـنـإن ال

 اــب فينـق واجـا وحـل علينـفض  م ــهــا ولـة يف ديننـه عصمـورهط

 اـدين ه ـأوىل ب وال ريــزبـن الـا بـي   ًاــ رمحُهمـنـه أوىل مْاعلمـولست ف

 اـؤذينـوت اــينـ فُمـؤذهيـم وتـعنه  ا ـنـعـنـا ومتــ عنعهمـنـمـم تـيـفـف

َؤيتـن يـل  )١ً(متكينا  وال يف األرض ًيف الدين عزا   ببغضهم زى ـن أخـ اهللا مِ

فابن الزبري يعترب راية العلم، وراية اجلود من الرايات الرتابية التي 
 .»صلوات اهللا وسالمه عليه«اكتسبها أتباع أيب تراب منه 

  :!؟ترابية وعصبيةأ
كانوا كإمامهم ) أيب تراب(» عليه السالم«كام أن أتباع أمري املؤمنني 

                                     
 ستيعاباإل و٣٢ ص٣ وأنساب األرشاف ج١٦٨ ص١٣ ج)ط سايس(األغاين ) ١(

مشق تاريخ مدينة د و١٤٨صالدرجات الرفيعة  و٩٣٨ ص٣ ج)ط دار اجليل(
 .٤٠ ص٤خزانة األدب ج و٣٥٦ ص٣جسري أعالم النبالء  و١٢٩ ص٢٦ج
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َّ، ويشهد لذلك قول كثري عزة والعشريةأبعد عن العصبية للعرق حينام قتل  ،ِّ
 ضحى آل أيب سفيان بالدين يوم !ما أجل اخلطب :آل املهلب بالعقر

 ً.انتضحت عيناه باكياالطف، وضحى بنو مروان بالكرم يوم العقر، ثم 
عليك « :فبلغ ذلك يزيد بن عبد امللك، فدعا به، فلام دخل عليه قال

 .)١(!؟»هبلة اهللا، أترابية وعصبية
 .وشيعته» عليه السالم« أن هاتني الصفتني ال جتتمعان يف عيل :مما يعني

من التمييز القبيل  ومن العصبيات،» عليهم السالم«وموقف أهل البيت 
من غريهم واضح له  اآلخر املنقاضواملوقف . معروف وواضحوالعنرصي، 

 .ًأيضا
فاضة فيه إىل ، ال مناص لنا من إرجاء اإلوهاموهذا موضوع طويل 

 .)٢(فرصة أخرى
 
 

                                     
خمترص أخبار شعراء  و٣٢٥ و ١٦٩ ص١جأعيان الشيعة  و٦ ص٨األغاين ج) ١(

 .٥٨٨صالدرجات الرفيعة و ٦٩صالشيعة 
  .<سلامن الفاريس يف مواجهة التحدي> : كتابناراجع) ٢(
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  : حرب بدر
نة الثانية من اهلجرة، وكان كانت حرب بدر يف شهر رمضان يف الس

ونحن هنا ال نريد استعراض مجيع .. لعيل فيها القدح املعىل، واحلظ األوفر
ما جرى يف هذه احلرب، بل نريد أن نقدم ملحة عن حركة ومواقف أمري 

 :فيها، فنقول» عليه السالم«املؤمنني 
  :× مع علي ’راية رسول اهللا 

 يف حرب بدر مع عيل »ليه وآلهصىل اهللا ع«لقد كانت راية رسول اهللا 
 ومن الكلامت املألوفة .، كام كانت معه يف سائر املواقف)١(»عليه السالم«

                                     
البن أيب عاصم النبيل، خمطوط يف مكتبة  واآلحاد واملثاين ١٠٢لخوارزمي صلناقب امل) ١(

ومسند الكاليب يف آخر مناقب ابن  ١٤١ ص١ج) ط دار الدراية(و  ٢٣٥ رقمكوبريل
 )امش اإلصابةهب( واإلستيعاب ٣٦٦ ومناقب ابن املغازيل نفسه ص٤٣٤املغازيل ص

 وتلخيصه للذهبي هبامشه، وجممع ١١ ص٣لحاكم جلستدرك امل و٣٤  و٣٣ ص٣ج
 ٢ ج)ط أوىل(للمعتزيل  البالغة رشح هنج:  ونقل ذلك عن١٢٥ ص٩الزوائد ج

 ١٧٥ ص٤ ج)الكتب ط دار( واألغاين ٤٢٨ ص١ ومجهرة اخلطب ج١٠٢ص
=  ١جار ـرشح األخبو. ٤٣٠ ص٢ ج)ارفـط دار املع( وكـلـم واملـمخ األـاريـوت
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) رايةأو (صاحب لواء » عليه السالم«كان عيل : لدى املؤرخني قوهلم
 .)١( يف بدر ويف كل مشهد»صىل اهللا عليه وآله«اهللا رسول 

                                     
املستجاد من  و٧٥صذخائر العقبى  و٣١١ ص٢جمناقب آل أيب طالب و ٣٢١ص =

جممع  و٧٩ ص٤١ وج٢٩٠ ص١٩بحار األنوار ج و٦٥ص) املجموعة(اإلرشاد 
لطرباين لاملعجم الكبري  و٢٤١ ص٥جلطرباين لاملعجم األوسط  و٣٢١ ص٥جالزوائد 

جوامع  و٥٧٩ ص٢جلطويس لالتبيان  و٤٠٦ ص١٠جكنز العامل  و٣١١ ص١١ج
 ٢٤٠ ص١جبن عدي الالكامل  و٣٨١ ص٢ججممع البيان  و٣٢٤ ص١جاجلامع 
البداية والنهاية  و٧٢ ص٤٢ وج٢٤٩ ص٢٠جتاريخ مدينة دمشق  و١٤٣ ص٥وج
 ١٨٩ ص١جبن الدمشقي الجواهر املطالب  و٣٧٤ ص١جإعالم الورى  و٣٩ ص٧ج
 ٢٠ وج٧٣ ص١٨ وج٥٢٨ و ٥٢٧ و ٥٢٦ ص٨ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق و

 .٣٤٢ و ٣٤١ ص٣٢ وج٢٢١ و ٢٢٠ و ٢١٩ ص٣٠ وج٣٣١ص
بتحقيق (من تاريخ ابن عساكر » يه السالمعل«ترمجة اإلمام أمري املؤمنني ) ١(

 عن أمحد يف املناقب، ٧٥ وذخائر العقبى ص١٤٥ ص١ ج)املحمودي
 ٢٣ ص٣ ج)ط دار صادر(و  ١٤ ص١ قسم٣بن سعد جلكربى الطبقات االو
 ٦٢٥ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٧٤ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق و

 عن ٣٩٨ ص ٦ ويف هامشه عن كنز العامل ج ٣٣٦وكفاية الطالب ص 
  عن الرياض النرضة، من احتجاج الطربيس١٨٠هامش ص: الطرباين، وراجع

 مناقب أمري املؤمنني ً:وراجع أيضا . عن نظام امللك يف أماليه٢٠٢ و ٢٦٧ ص ٢ج 
= ١٦ جي وعمدة القار٢٥٩ و ٢٥٨ واملناقب للخوارزمي ص٢٠٠البن املغازيل ص
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 ..دل عىل ذلكنصوص عديدة توسيأيت يف حرب أحد 
صعب بن عمري، أو احلباب م من أن اللواء كان بيد :فال يصغى ملا يقال

بيد مصعب، كانت إال إن كان مرادهم أن لواء أو راية املهاجرين .. بن املنذر
 ..وراية أو لواء األنصار بيد احلباب

وال يلتفت ملحاوالهتم التفريق بني اللواء والراية ـ لتصحيح اإلدعاءات 
نصوص قد دلت عىل اختصاص اللواء األعظم، والراية املتعارضة ـ، ألن ال

 .)١(»عليه السالم«العظمى بعيل 
وإن .. )٢(وقد نص مجاعة من أهل اللغة عىل الرتادف بني اللواء والراية

                                     
امش نفس الصفحة  وتلخيصه هب٥٠٠ ص٣لحاكم جلستدرك امل و٢١٦ص= 

 وحياة ٢٨٨ ص٥ جلصنعاين واملصنف ل، وصححاه عىل رشط الشيخني،للذهبي
 ٦ وفتح الباري ج٤٣٤ ص١تاريخ اخلميس جو ٥١٥ ـ ٥١٤ ص٢الصحابة ج

) بتحقيق املحمودي( وأنساب األرشف ٢٠ ص٤ وأسد الغابة ج، عن أمحد٨٩ص
مة األميني  والغدير للعال٢٨٩ ص٦للمعتزيل جالبالغة  ورشح هنج ١٠٦ ص٢ج
جواهر  و٥٢٨ و ٥٢٧ ص٨ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق ، و عنه١٦٨ ص١٠ج

 .١٨٩ ص١جبن الدمشقي الاملطالب 
 . راجع املصادر يف اهلامشني السابقني) ١(
 و ٣٨٢ و ٣٤٨ ص٢ج) ط دار املعرفة( و ١٤٨ و١٤٧ ص٢السرية احللبية ج )٢(

 ١٤جاري عمدة الق و٩٠ ص٦جفتح الباري :  وراجع١٣٧ ص٣ وج٧٣٦
 .٣٧٣ ص٧جسبل اهلدى والرشاد  و٢٣٣ص
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، وسيأيت املزيد من )١( خيربة أن الراية قد اختذت يف واقع:كان بعضهم ذكر
 .اهللا تعاىل إن شاء تلك املواضعالكالم حول هذا املوضوع يف 

  :  ال يبدأ القتال’النيب 
أن ال يبدأوا يف بدر  أصحابه »صىل اهللا عليه وآله«وقد أمر النبي 

يف سائر » عليه السالم«وهذا كان حال أمري املؤمنني .. عدوهم بقتال
 ..ً أيضافإنه كان يأمر أصحابه أن ال يبدأوا أعداءه بقتالحروبه، 

ال يرمني رجل :  الناس يوم اجلملنادى يف» عليه السالم«فقد جاء أنه 
بسهم، وال يطعن برمح، وال يرضب بسيف، وال تبدأوا القوم بالقتال، 

 . وكلموهم بألطف الكالم
:  حتى نادى القوم بأمجعهم؛ حتى تعاىل النهارًفلم نزل وقوفا: قال سعيد

 ..يا ثارات عثامن إلخ
 .)٢(أصحابه يف صفني» عليه السالم« أوىص ًوبذلك أيضا

                                     
عمدة  و١٤٠ و ١٣٧ ص٣ج) ط دار املعرفة( و ١٤٧ ص٢السرية احللبية ج) ١(

 .٧١ ص١جلرسخيس لرشح السري الكبري  و٢٣٣ ص١٤جالقاري 
:  عنه، وراجع٥٠٣ ص٢ وحياة الصحابة ج١٨٠ ص٨بيهقي جكربى للسنن الال) ٢(

 ٤٩٠ ص٢ وج٤٥ ص٣ن أعثم ج والفتوح الب٩١  و٧٢ص تذكرة اخلواص
لخوارزمي لناقب امل و٢٤٠ ص٢ ج)بتحقيق املحمودي(وأنساب األرشاف 

=  ٨ج) اتـامللحق(اق احلق ـرشح إحق و٣٣٨ ص١١جكنز العامل  و١٨٣ص
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 . أصحابه يف كربالء»عليه السالم«أوىص اإلمام احلسني و
قال ، كام ًيبدأون أحدا بقتالال  كانوا حيثصار ذلك شعار الشيعة، و

وهو من بطارقة سندان (يرس ألقطع ااجلاحظ، وهو يتحدث عن كردويه األ
 : ً وكان ال يرضب أحدا إال حطمه، وكان إذا رضب قتل،)الشجعان

 فكان ال يبدأ بقتال حتى ؛إقدامه يتشيعكان كردويه مع فتكه و«
 .)١(»بتدأَي

ويصبح املعتدى . وبذلك يصبح البادىء بالقتال هو املعتدي والباغي
 .ًعليه معذورا يف الدفاع عن نفسه أمام اهللا وأمام العقالء، وأمام وجدانه

  : وما رميت إذ رميت
َوما رميت إذ رميت﴿:  يف قوله تعاىل:وعن ابن عباس َْ َ َ ْ َ َ َْ ِ َّ ولكن اهللاَ َ َِ َ

َرمى عليه « بأمر من جربئيل قال لعيل »صىل اهللا عليه وآله«إن النبي :  قال)٢(﴾َ
ً، فناوله كفا من )عليه تراب: ويف رواية(ًناولني كفا من حصباء : »السالم

 .حصباء، فرمى به يف وجوه القوم، فام بقي أحد إال امتألت عينه من احلىص
 .هم وأفواههم ومناخر:ويف رواية

                                     
 )حتقيق الشريي(  و٦٧ ص١ج )حتقيق الزيني(مامة والسياسة اإل و٥٥٤ص= 
 .١١١ ص٩ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٩١ ص١ج

 .٣٣٣صان والعرجان والعميان واحلوالن للجاحظ صالرب) ١(
 .  من سورة األنفال١٧اآلية ) ٢(
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 .)١(ثم ردفهم املؤمنون يقتلوهنم ويأرسوهنم
  :’عائشة تتشبه برسول اهللا 

 يف هذا »صىل اهللا عليه وآله«وقد حاولت عائشة أن تتشبه برسول اهللا 
 من تراب، فناولوها، فحثت يف ًين كفاناولو: األمر، فقالت يف حرب اجلمل
وجوه، كام شاهت ال: ، وقالت»عليه السالم«وجوه أصحاب أمري املؤمنني 

 . بأهل بدر»صىل اهللا عليه وآله«فعل رسول اهللا 
 وما رميت إذ رميت، ولكن :»عليه السالم«فقال أمري املؤمنني 

 .)٢(الشيطان رمى، وليعودن وبالك عليك إن شاء اهللا تعاىل
                                     

زاد املسري و ٨٤ ص٦ججممع الزوائد  و ٢٢٧ ص١١جلطرباين لاملعجم الكبري  )١(
  ،عن تفسري الثعلبي ٣٢٥و  ٢٢٩ ص١٩ جاألنواربحار و ٢٢٦ ص٣ج
الدر و ١٦٣ ص١ج )ط املكتبة احليدرية(و  ١٨٩ ص١ جآل أيب طالبمناقب و

 ٤جسبل اهلدى والرشاد و ٢٩٦ ص٢جفتح القدير  و١٧٥ ص٣جاملنثور 
 ٢جختريج األحاديث واآلثار و ٣٠٧ ص٢القرآن العظيم جتفسري و ٤٨ص
 ٣٤٧ ص٣جالبداية والنهاية و ٩ ص٢جتفسري مقاتل بن سليامن و ٢٠ص

 ١٦٧ ص٢السرية احللبية ج: وراجع ٤٣٥ ص٢جبن كثري الالسرية النبوية و
 .٢٦ ص٨ج  واجلامع ألحكام القرآن٢٧٢ ص٩ج البيان جامعو

 ورشح ١٨٦ص)  قمـمكتبة الداوري ط ( و ٣٤٨ ـ ٣٤٧كتاب اجلمل للمفيد ص) ٢(
 ٣٠٣ ص١٢جلتسرتي لقاموس الرجال  و٢٥٧ ص١هنج البالغة للمعتزيل ج

 . ٤٧٨ ص٢ج) ط دار األضواء( و ٣٢٥ ص٢الفتوح البن أعثم ج: وراجع
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  :آيتان مل يعترب الناس بهما
 :ومن املناسب اإلشارة هنا إىل ما ييل

 يف أهل بدر كان ينبغي »ىل اهللا عليه وآلهص«إن ما فعله رسول اهللا  ـ ١
أن يرتك أثره عىل قرار احلرب الذي اختذوه ضد من مل تزل اآليات 

 وتدهلم عىل صدقه، ولزوم ،واملعجزات والكرامات اإلهلية تظهر هلم فيه
 . وقصة رميه الرتاب يف وجوههم واحدة منها.اإليامن به

ً كيف أن كفا من تراب وملسوا بأنفسهمبأعينهم، فقد رأى املرشكون 
هذا  ويف أفواههم ومناخرهم، ويملؤها، فإن ،يدخل يف عيون جيش بأكمله

 ..األمر غري عادي
ما  أن ذلك مل يقنع ذلك اجليش، ومل جيد فيه ما يثري أو :ولنفرتض

ولكن بعد أن حتقق ذلك النرص املؤزر، الذي ال يمكن تصديقه، .. يستهجن
أن هذا النرص بذاته معجزة إهلية تدعوهم إىل : ا ملاذا مل يدركول وال تومهه،ب
 !لتخيل عن بغيهم وعنادهم وجحودهم؟ا

ًويزيد هذه املعجزة وضوحا يف داللتها أن ثالثة أرباع هذا النرص كان 
مع أن هذا .. »عليه السالم«عىل يد رجل واحد هو عيل بن أيب طالب 

ًالرجل مل يسبق له أن خاض حروبا، أو قاد جيوشا ًهو يقود جيشا  هاو.. ً
 هي هلذا القائد املنترص، ولدى عدوه ت وليس،ليس فيه سوى فرس واحد

مئات األفراس، وليس لدى جيشه سوى ثامنية دروع، يف مقابل ست مئة 
مع جيشه سوى ستة سيوف، ومع الباقني جريد نخل أو ما  دارع، وليس

 .  وجيش عدوه مدجج بالسالح، متخم باإلمكانات..شابه
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 اجليشني فال حيسد املسلمون عىل مواقعهم، ال سيام مع أما مواقع
 .. عدم وجود ماء لدهيممع  و،كوهنم بالعدوة الدنيا

 فإن الكثري ،لدى الطرفنياملقاتل وكذلك احلال بالنسبة لرتكيبة احلشد 
من السلبيات املخيفة كانت مهيمنة عىل جيش أهل اإليامن، وكان يتوقع هلا 

يف حني أن جيش األعداء مل يكن يعاين من .. طريةًارا كبرية وخأن ترتك آث
 ..يشء من ذلكأي 

كل ذلك باإلضافة إىل احلاجة امللحة، والفقر والعدم الظاهر يف هذا 
:  وكل ذلك قد أوضحناه يف كنابنا..اجلانب، واملفقود يف اجلانب اآلخر

، اجلزء اخلامس، يف »صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم 
 .حرب بدر

رجل واحد من هذا عىل يد  النرص الكبري واهلائل تحققومع ذلك كله ي
 أال يكفي ذلك لتكوين القناعة !!ًاجليش تقريبا، أال وهو عيل بن أيب طالب

 !رعاية اإلهلية هلذا الدين وألهله؟باللدهيم الراسخة 
ً إن ما فعلته عائشة هو اآلخر ينبغي أن يكون دليال للجيش الذي  ـ٢

عليه «وعىل أهنا ظاملة يف حرهبا لعيل ءت به عىل سقوط ما تدعيه، جا
..  الذي ألقته مل يصل منه يشء إىل أحد من جيش عيل الرتابفإن، »السالم

وليعودن «: قد صدق يف حقها، فقد قال» عليه السالم«يف حني أن قول عيل 
.. فقد هزمت هي وجيشها رش هزيمة.. »وبالك عليك إن شاء اهللا تعاىل

 .. تبكي حظها وما جرى هلا إىل إن ماتت،وبقيت نادمة ونادبة
 أخرى كان عىل من عاش تلك األحداث أن يستفيد منها، داللةوتلك 
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 ..ويضمها إىل مثيالهتا من الدالئل والشواهد
  :’النيب  كفعل ×فعل علي  :عائشة

، وهو جيول بني الصفوف يف »عليه السالم«ونظرت عائشة إىل عيل 
صىل اهللا عليه « انظروا إليه كأن فعله فعل رسول اهللا : فقالتحرب اجلمل،

 ! وهكذا كان؟،)١( يوم بدر، أما واهللا ما ينتظر بكم إال زوال الشمس»وآله
 »صىل اهللا عليه وآله«كان يتبع رسول اهللا » عليه السالم« غري عيل ْنَوم

 !اتباع الفصيل إثر أمه؟
م عىل أساس التغرير يرى أن هذه احلرب تقو» عليه السالم«إنه 

 ماإلنتقاال يريد قتل الناس، و» عليه السالم« ومل يكن ،بالناس وخداعهم
 .الفتنة، ورد الكيديريد جمرد درء » عليه السالم«من أحد، بل كان 

 ،بأنياهباأولئك البغاة  احلرب فإذا بدأت احلرب حني الزوال، وعضت
 بصورة أكثر دقة رون يف هدأته حساباهتمْجُوجاءهم الليل برسعة فسي

ً وعرفوا عمليا بعض ،آالم احلربًشيئا من تذوقوا يكونوا وواقعية، ألهنم 
 فال بد أن يعيد الكثريون من ،األثامن التي سيدفعوهنا من جراح وأرواح

، وسيندمون عىل النظر يف قراراهتم السابقةهؤالء الناس الذين غرر هبم 
نات بني الثمن الذي يدفعونه،  مقارهذا املدخل، وبعد أن جيرواالدخول يف 

سيظهر هلم أهنم هم اخلارس األكرب، بني ما سيحصلون عليه، وحيققونه، و
                                     

مناقب آل  و٤٧٢ ص٢ج) ط دار األضواء( و ٢١٤ ص٢الفتوح البن أعثم ج) ١(
 . ١٧٤ ص٣٢جبحار األنوار  و٣٤١ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية(أيب طالب 
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 ..الدنيوية منها والدينية: واملغبونون بجميع املقاييس
وربام ينرصف الكثريون منهم عن مواصلتها، أو حياولون إقناع غريهم 

 ..بإجياد خمارج هلا
 من حيتاج إىل التخفي واإلنسحاب، كام أن جميء الليل سوف يسهل عىل

 ..أن ينسل حتت جنح الظالم إىل اجلهة التي خيتارها
كان ينتظر » عليه السالم«ولعل ذلك كله وسواه هو بعض الرس يف أنه 

 ..»صىل اهللا عليه وآله«زوال الشمس اقتداء منه بالرسول األكرم 
  :’ كنا نتقي املشركني برسول اهللا

 »صىل اهللا عليه وآله« لنا شجاعة رسول اهللا »عليه السالم«ويصف عيل 
صىل اهللا عليه « ملا كان يوم بدر اتقينا املرشكني برسول اهللا :يف بدر، فيقول

 وما كان أحد أقرب إىل املرشكني منه، أو ،ً، فكان أشد الناس بأسا»وآله
 .)١(نحو ذلك

 : ونقول
 :ما ييلهذا النص حيتاج إىل معاجلة توضح معناه ومغزاه، فالحظ إن 

                                     
ط دار ( و ١٢٣ ص٢ والسرية احللبية ج١٣٥ ص٢مم وامللوك جتاريخ األ: راجع) ١(

 الرتاث دار إحياءط ( و ٣٧ ص٦ والبداية والنهاية ج٤١٢ و ٣٤٢ ص٢ج) املعرفة
سبل اهلدى  و١٤ ص٤تاريخ مدينة دمشق ج و٤٢ ص٦ج) بريوت ـالعريب 

 .  عن البيهقي وأمحد٦٧٧ ص٢ وحياة الصحابة ج٤٦ ص٧جوالرشاد 
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 »صىل اهللا عليه وآله«ال يعني أن رسول اهللا ما ورد يف هذا النص  ً:أوال
 ذلك مل حيصل يف أي من فإنًقد قتل أو جرح أحدا من املرشكني بيده، 

ألن مصلحة اإلسالم العليا، .. »صىل اهللا عليه وآله«حروب رسول اهللا 
م هو أن يكون  ال سيام وأن املطلوب منه..والرفق بالبرش كان يقتيض ذلك

أحب إليهم من آبائهم، وأبنائهم، وأمواهلم، » صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
كام أن أدنى تردد أو . وجتاراهتم، ومساكنهم، فال بد من تيسري هذا احلب هلم

 ..اهتام أو اثارة من بعض له خترجهم عن اإليامن واالسالم بصورة تامة
إنام » عليه السالم«كر، فعيل  إنه إذا صح احلديث اآلنف الذ:ًثانيا

أي أنه يف مقام التعريض  . ال عن نفسه،يتحدث عن غريه من املسلمني
 .بذلك الغري، الذي يريد حمبوه تسطري الفضائل والكرامات له

صىل اهللا عليه «دي رسول اهللا فحياول أن يفكان  »عليه السالم«أما عيل 
 عىل فراش رسول اهللا  حيث بات، كام جرى يف ليلة اهلجرة، بنفسه»وآله

 ليقيه بنفسه، وكام كان جيري يف الشعب عىل مدى »صىل اهللا عليه وآله«
صىل اهللا «ن أبو طالب ينيمه يف فراش رسول اهللا اك، حني ثالث سنوات

، »عليه السالم«، حتى إذا كان ثمة من خطر، فليكن عىل عيل »عليه وآله
 ..»صىل اهللا عليه وآله«دون رسول اهللا 

إننا يف : ن يقول شخصنظري أ.. هنا» عليه السالم«لقول منه هذا اف
 كذا، مع أن القائل مل يأكل أو مل يلبس أو مل صنع ونلبس، أو نبالدنا نأكل،

 ..ِّ ويعرض بهيتحدث عن غريههو  وإنام ذلك بنفسه،يفعل 
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  : املبارزة
 فربز إليهم ؛عتبة، وشيبة، والوليد :يف بدروكان أول من برز للقتال 

 فإنا لسنا إياكم نريد، إنام نريد ؛ارجعوا: ثة من األنصار، فقالوا هلمثال
 .كفاء من قريشاأل

 ألنه كره أن ؛، وبدأ بأهل بيته»صىل اهللا عليه وآله«فأرجعهم النبي 
: ً، قائالً، وندب عبيدة بن احلارث، ومحزة، وعليا)١(تكون البدأة باألنصار

لبوا بحقكم الذي جعله اهللا لكم قم يا عبيدة، قم يا عم، قم يا عيل، فاط«
 .»..إلخ

فسأل عتبة عنهم، فأخربوه عن أنفسهم، وسأل شيبة عن محزة، فقال 
 . اهللا وأسد رسوله  أنا محزة بن عبد املطلب، أسد:له

 . اهللا احللفاء، فانظر كيف تكون صولتك يا أسد  قد لقيت أسد:فقال شيبة
 شيبة، بعد أن ًزة معتنقا الوليد، وجاء فوجد مح»عليه السالم«فقتل عيل 

، ًيا عم طأطئ رأسك، وكان محزة طويال: تثلمت يف أيدهيام السيوف، فقال
أي نصف ( فطري نصفه ، فاعرتضه عيل بالسيف؛فأدخل رأسه يف صدر شيبة

 )أي قحف رأسه: قحفه: وقد يكون الصحيح (.)رأسه
ز وكان عتبة قد قطع رجل عبيدة، وفلق عبيدة هامته، فجاء عيل فأجه

 . ًعىل عتبة أيضا
                                     

السعود   وسعد٢٥٣ و ٣١٣ ص١٩ جاألنواربحار  و٢٦٤ ص١تفسري القمي ج) ١(
 .١٣٠ ص٢جنور الثقلني  و٢٨٠ ص٢جالصايف و١٠٢ص
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 .)١( قد رشك يف قتل الثالثة»عليه السالم«فيكون أمري املؤمنني 

 : ونقول
 :إننا نشري هنا إىل ما ييل

  : قاتل الفرسان الثالثة×علي 
قد » عليه السالم«ً أن عليا :إن سياق الروايات املتقدمة يعطي :قد يقال

 قد فلق هامته، فجاء  أما عتبة، فكان عبيدة بن احلارث.قتل الوليد وشيبة
 ..فأجهز عليه» عليه السالم«عيل 

عيل ً أن موت عتبة من رضبة عبيدة كان حمتام، وأن رضبة :مما يعني
 .ّ وإن كانت قد رسعت موته يف ذلك،ال تقدم وال تؤخر» عليه السالم«

 : ونقول
قتل الفرسان الثالثة، ومل يقترص األمر  هو الذي» عليه السالم«ًإن عليا 

ن فلق هامة عتبة ال يعني أن أمره قد انتهى، أل يف قتلهم، اركةشاملرد عىل جم
ًفلعلها كانت جرحا بليغا مل يبلغ حدا .. إذ ال يعلم مبلغ تلك الرضبة منه ً ً

» عليه السالم«فجاء عيل . يمنعه من مواصلة القتال بصورة فاعلة ومؤثرة
 .وقتله

يف قتال » معليه السال« أن رشاكة عيل :وقد أظهرت بعض النصوص
 :، فالحظ ما ييلالثالثة هي التي حسمت املوقف لصالح املسلمني فيهم

                                     
بحار األنوار : وراجع ..غريه عن صاحب األغاين و١١٩ ص٣املناقب ج: راجع) ١(

 .١٣٠ ص٢جنور الثقلني  و٢٦٥ ص١جتفسري القمي  و٢٥٤ ص١٩ج
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 : قالتًمن أن هندا» املقنع« ما ورد يف كتاب  ـ١
 دريــق صـقيـ وعمي، وشأبـي،    رب ـن صـن عتبة مـان يل عـا كـم

 )١(يل ظهريـا عـرت يـم كسـهـب    در ــبـان كضوء الـأخي الذي ك

 :»عليه السالم« يف مدح أمري املؤمنني »رمحه اهللا«مريي وقال السيد احل  ـ٢
 اراــل الشقاء دمـىل أهـت عـانـك    ورة ــهـشـة مــعـدر وقـه ببـول

 راراـج  ًالــفـحـاه جــحـبـإذ ص    ة ـيـنـد مــوليـوال ة ـأذاق شيبـف

 )٢( بتاراًاـرهفـ مًالـقيـ صًاـبـعض    ا ـوى هلـة مثلها أهـبـتــوأذاق ع

 : بقولهوأجاب بعض بني عامر حسان بن ثابت عىل أبيات له،  ـ ٣
 رواـأخـرة وتـش جهـريـوخ قـشي    م ـردكـف رباز ـم للـدر خرجتـبـب

 رـطــخـد يـنـهـاملـيل بـاء عــوج    دة ــيــبـزة، وعـم محـاهــتألام ـف

 اوجتربو وا ـ إذ بغًاــراعــا ســإليه   نعم، أكفاء صدق، فأقبلوا : فقالوا

 )٣(وا وتكربواـام بغــم لـرهـدمـف  ة ـيـمـاشــه ة ــولـ جّال عيلـفج

                                     
 والعثامنية، قسم نقوض اإلسكايف ٢٨٣ ص١٣للمعتزيل جالبالغة  رشح هنج) ١(

 ١٩ جاألنواربحار و ٣٣٢ص)  مرصـدار الكتاب العريب ط (و  ٤٣٢ص
) احليدريةط املكتبة ( و ١٢١ ص٣ جآل أيب طالبومناقب  ٣١٤و  ٢٩٢ص
 .١٠٤صسعد السعود  و٢١٢ ص٧جالغدير  و٣١٣ ص٢ج

 .١٢٢ ص٣ جآل أيب طالب ومناقب ٢١٥ديوان السيد احلمريي ص) ٢(
= بحار و ٣١٢ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية(و  ١١٩ ص٣ جآل أيب طالبمناقب ) ٣(
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فأنا أبو احلسن « : ملعاوية منهيف رسالة» عليه السالم«قد كتب  ـ ٤
، قاتل جدك عتبة، وعمك شيبة، وخالك الوليد، وأخيك حنظلة، ًحقا

وبذلك  الذين سفك اهللا دماءهم عىل يدي يف يوم بدر، وذلك السيف معي،
 .)١(»قلب ألقى عدويال

  :منطق أهل الشرك
لقد رفض عتبة وشيبة والوليد مبارزة فرسان األنصار دونام سبب 

 ..كفاء هلم، فإهنم ليسوا من قريشأأهنم ال يروهنم سوى  ،معقول
 أن النسب الرشيف إنام يعطي الرشف ملن :مع أن من الواضح

ن املؤاخذة، من  ميستحقه، أما من ال يستحقه، فإنه يوجب لصاحبه املزيد
نه يفرتض به أن يعمل وفق ما يقتضيه هذا الرشف، لكي حيفظه، إحيث 

فإذا كان عمله من موجبات اخلزي والعار، فإن انتسابه إىل .. ًويزيده تألقا
ًمل يكن حافظا له، وال ملتزما ًوخزيا، ألنه أهل الرشف يكون حجة عليه،  ً

                                     
اإلرشاد  و٩٩ و ٨٠ ص٤١ وج٢٥٩ ص٢٠ وج٢٩١ ص١٩ جاألنوار= 

 ١٦٦الدر النظيم ص و٢٩٤صختارة الفصول امل و١٠٧ ص١جلمفيد ل
 .٢٠٦ ص١جكشف الغمة و

البالغة  وهنج ٥٣٦ ص٢ج) ط دار األضواء(و  ٤٣٥ ص٢عثم جأالفتوح البن ) ١(
مستدرك (مصباح البالغة  و١٥١ ص١٠ والغدير ج١٣ ص٣ ج)برشح عبده(

رشح هنج البالغة  و١٢٤ ص٣٣جبحار األنوار  و٦٢ ص٤ج) هنج البالغة
 .٨٢ ص١٥ج للمعتزيل
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 ..أن يلتزم هبافيه بالقيم التي يفرتض 
النسب أبا هلب، ومل ينجه من العذاب األليم،  ل ذلك مل ينفعمن أج

 وفرط فيه، من حيث أن رشكه وانحرافه هو الذي ،ألنه هو الذي خان نسبه
 .أسقطه عن موقع الكرامة

 من أهل وكان إيامن سلامن الفاريس وعمله هو الذي رفعه حتى جعله
ه اهللا من أن وهكذا احلال بالنسبة البن نوح الذي حرم.. البيت النبوي

يكون من أهل نوح، وجعل سائر الناس املؤمنني أقرب إىل نوح منه، 
فاستحقوا أن حيملهم معه يف سفينة النجاة، التي حرم اهللا ابن نوح من 

 .ركوهبا، بسبب ضالله
وأسقط .. ّهؤالء األنصار قد رفعهم عملهم، ورشفهم قبوهلم للحقو

، وحاق بغيهم عىل أهلهوجحودهم للحق، وأرشاف أهل الرشك عنادهم، 
 .هبم ما كانوا يعملون

عليه « تضحيات عيل :وقد حتدثنا يف فصل وفاة أيب طالب حتت عنوان
عن بعض ما يستفاد من هذه القضية، تضحيات أيب طالب، » السالم

 : قالوافلرياجع يف موضعه، و
ِهذان خصامن اختصموا يف رهب﴿ :ونزل يف هؤالء الستة قوله تعاىل ِّ َ ُِ ِ َِ ْ ََ ْ ََ ْم َ
ٍفالذين كفروا قطعت هلم ثياب من نار َّ ِ ِ ٌِ َ ََ ْ َُُ ْ ِّ ُ ََّ ََ﴾)١( . 

                                     
 . من سورة احلج١٩اآلية) ١(
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 . )١(أهنا نزلت فيهم: أن أبا ذر كان يقسم: ويف البخاري

                                     
آل أيب ومناقب  ٢٤٢ و ٦ ص٥ج) ط دار الفكر(و  ٤ ص٣ ج)ط امليمنية(البخاري ) ١(

بن البطريق الالعمدة  و٣١٠ ص٢ ج)ط املكتبة احليدرية(و  ١١٨ ص٣ جطالب
 ٢٢ ص٣٦وج ٢٨٨ ص١٩جبحار األنوار و ٦٠صعني العربة و ٣١١ص
والذهبي يف و ه وصححه ٣٨٦ ص٢لحاكم جلستدرك املو ٧٨ ص٤١وج

  وتفسري ابن٢٢١ ص٣ جلقرآن العظيمتفسري او ٢٠٢ ص٧تلخيصه، والغدير ج
 ١٢جاجلامع ألحكام القرآن  و٦٩٨ ص٣ وتفسري اخلازن ج٣٨ ص٣جزي ج

 ٥١٨بن سعد صلكربى الطبقات اال و٥٥٠ ص٢ وصحيح مسلم ج٢٦  ـ٢٥ص
 وسعيد عمش،وهبذا قال ابن عباس، وابن خثيم، وقيس بن عباد، والثوري، واأل

مقدمة  و٦٩ ص١٩ وج ٨٨ ص١٧جعمدة القاري :  وراجع.بن جبري، وعطاء
جممع  و٤١٠ ص٦ وج١٩٥ ص٥جلنسائي لالسنن الكربى  و٣٠١فتح الباري ص

 ٤٧٦ ص٣جنور الثقلني  و٢٤٧صخصائص الوحي املبني  و١٣٩ ص٧جالبيان 
 تفسري البغوي و٥٠٧ ص١جالتنزيل  شواهد و٤٥٣ ص٢جتفسري السمرقندي و
 ٣٩٠ ص٢جاإلتقان يف علوم القرآن  و٢٨٥ ص٥جزاد املسري  و٢٧٩ ص٣ج
دار ط ( و ١٤٩ص) دار إحياء العلومط (لباب النقول  و٣٤٨ ص٤جالدر املنثور و

 ٦جعلل الدارقطني  و٤٤٣ ص٣جفتح القدير  و١٣٤ص) الكتب العلمية
» عليه السالم«مناقب عيل بن أيب طالب  و٦٩ ص٢٤جهتذيب الكامل  و٢٦٢ص
 ٦٢٨صهنج اإليامن  و١١٢صبن كرامة التنبيه الغافلني  و٢٨٠صيه بن مردوال
 .٢٧٦ ص٤جغاية املرام  و٢٢١ ص١جبن الدمشقي الجواهر املطالب و
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ٌمن املؤمنني رجال ﴿: ًونزل يف عيل، ومحزة، وعبيدة أيضا قوله تعاىل َ َِ َ ِ ِ ِْ ُ
ِصدقوا ما عاهدوا اهللاَ عليه ْ ََ َُ َ َ َُ َ﴾)٢(»)١( . 

 .)٣( عيل وحده نزلت يف:وقيل
عليه «وثمة عدة آيات أخرى نزلت يف بدر يف الثناء عىل أمري املؤمنني 

 .  فراجع)٤(»السالم
  :عبيدة بن احلارث وأبو طالب

 أن عبيدة بن احلارث بعد :وقد ذكرنا حني احلديث عن وفاة أيب طالب
يا : بني يدي رسول اهللا، استعرب وقال» عليه السالم«أن أحرضه عيل ومحزة 

 !ًرسول اهللا ألست شهيدا؟
 .. بىل أنت أول شهيد من أهل بيتي:قال

 .ً أما لو كان عمك حيا لعلم أين أوىل بام قال منه:فقال عبيدة

                                     
 . من سورة األحزاب٢٣اآلية ) ١(
ينابيع املودة  و٢٢٠ ص٦جمستدرك سفينة البحار و ٨٠الصواعق املحرقة ص) ٢(

 .١٨٩ ص١جكشف الغمة  و٥١ ص٢جالغدير  و٤٢١ ص٢ج
بحار األنوار :  وراجع١٢٢ والكفاية للخطيب ص١٨٨لخوارزمي صلناقب امل) ٣(

 ٣٧١صكشف اليقني  و٢٢٠ ص٦جمستدرك سفينة البحار  و٤١٤ ص٣٥ج
 .٣٦٣ ص٣ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٩٦صهنج احلق و

 .وغريه ٣١٠ ص٢ج )ط املكتبة احليدرية(و  ١١٨ ص٣ جآل أيب طالبمناقب  )٤(
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 ! وأي أعاممي تعني؟:قال
 : أبو طالب، حيث يقول:قال

 لــاضـنـه ونــاعن دونـا نطــومل    ت اهللا يبزى حممدـيـم وبـتـذبـك
 لــالئـا واحلـائنـل عن ابنـذهـون    هـــّرع دونـه حتى نصـمـلـونس

 أما ترى ابنه كالليث العادي بني يدي اهللا :»صىل اهللا عليه وآله«فقال 
 !؟ وابنه اآلخر يف جهاد اهللا بأرض احلبشة،ورسوله
 ! يا رسول اهللا، أسخطت عيل يف هذه احلالة؟:قال
 .)١( ما سخطت عليك، بل ذكرت عمي فانقبضت لذلك:قال

 .عبيدة ان استشهد رمحه اهللاثم مل يلبث 
وقد روى كثري من املؤرخني هذه القضية من دون ذكر القسم األخري 

ًها تعصبا منهم، وكيدا آلل أيب طالب من  .»سالم اهللا عليه وعليهم«ً
 استغفر أليب طالب »صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :وعند املعتزيل

 .)٢(يومئذ
 :ر التاليةما تقدم، فإننا نشري إىل األمو وبعد

                                     
 ٢٨١ ص٢جالصايف  و٢٥٥ ص١٩ جاألنوار وبحار ٢٦٥ ص١مي جتفسري الق) ١(

 . ١٣١ ص٢جنور الثقلني و
الدرجات و ٣٧٥ص ٧ والغدير ج٨٠ ص١٤رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ٢(

 .٥٦صالرفيعة 
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 : أليب طالب’غضب النيب 

 :قلنا يف فصل سابق
 يعترب جهاد عيل »صىل اهللا عليه وآله« ان هذا النص يدل عىل أنه ً:أوال

 .ًوجعفر جهادا أليب طالب نفسه
 يشهد عىل صحة نوايا عيل وجعفر »صىل اهللا عليه وآله« انه :ًثانيا

 .»ام السالمعليه«
يغضب لذكر عمه، ولو » ىل اهللا عليه وآلهص«إنه إذا كان الرسول  :ًثالثا

 يكون موقفه ممن يرمي أبا طالب ًاهبذا النحو املهذب، واملحدود، فكيف إذ
 ! ليم يف نار اهللا املؤصدة؟أل للعذاب اًالكفر، ويعتربه مستحقاو بالرشك

 هلذا الكالم، الذي ال سبب له ً ومرتاحاًفهل تراه سوف يكون مرسورا
إال السياسة، وما أدراك ما و» عليه السالم« املؤمنني إال التعصب عىل أمري

 !السياسة؟

 :^  بأهل بيته’بدء النيب 

 الثالثة قد وافق عىل ارجاع» صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :وقد رأينا
 وعبيدة بن احلارث باخلروج إىل ًالذين هم من األنصار، وأمر محزة وعليا

عليه صىل اهللا «وذلك ألن سياسته ،  وهم من أهل بيته)١ً(ساحة القتال أوال

                                     
وإعالم  ١٩٩ ص١ج) مكتبة النجفيط (و  ٢٧٥ ص١ويف أمايل املرتىض ج) ١(

= بحارو ٣٣٤ ص٧٥ وج٣٥٢و  ٣٥١ ص٦جمدينة املعاجز و ٣٠٨الورى ص
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 عن النبي »عليه السالم«وقد قال عيل  كانت تقيض بالبدأة بأهل بيته، »وآله
 : »صىل اهللا عليه وآله«

البأس، ودعيت نزال، قدم أهل بيته، فوقى هبم ) ّامحر(كان إذا حرض «
أصحابه، فقتل عبيدة يوم بدر، ومحزة يوم أحد، وجعفر يوم مؤتة 

 . )١(»..لخا

                                     
 نزهة الناظرو ١٣٨ ص١٠جمستدرك سفينة البحار و ١٤٤ ص٤٨ جاألنوار= 

أعالم الدين يف صفات و ٢٨ ص٢جإعالم الورى و ١٢٥صوتنبيه اخلاطر 
ط املكتبة ( و ٣١٦ ص٤ جآل أيب طالبومناقب  ٣٠٦صلديلمي لاملؤمنني 
 : األنصاري قال لنفيع<عليه السالم>كاظم  ال أن اإلمام:٤٣١ ص٣ج) احليدرية

قومي مسلمي قومك  ا مرشكووإن كنت تريد املفاخرة، فواهللا ما ريض ..>
 . <إلينا أكفاءنا من قريش  أخرج،يا حممد:  حتى قالوا،أكفاءهم

صىل اهللا عليه « ، كام أنهمال منافاة بني األمرين، فلعل املرشكني مل يرضوا هب: وأقول
 .مل يرغب يف البدأة هبم »وآله

ورشح  ٢٨١ص) مؤسسة األعلميط (و  ٨١ ص٢ساب األرشاف جأن: راجع) ١(
  وهنج٩٠ وصفني لنرص بن مزاحم ص٧٧ ص١٥للمعتزيل جالبالغة  هنج

 ومناقب ٣٣٦ ص٤البالغة باب الكتب الكتاب التاسع، والعقد الفريد ج
مصباح البالغة :  وراجع١١  و١٠ ص٣البالغة ج  وهنج١٧٦اخلوارزمي ص

جواهر  و١١٢ ص٣٣جبحار األنوار  و٣١ ص٤ج) مستدرك هنج البالغة(
 .١٨٠ ص٤جهنج السعادة و ٣٦٠ ص١جبن الدمشقي الاملطالب 
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 : ونقول
 فإنه ،احلرب بأهل بيتهحني يبدأ » صىل اهللا عليه وآله«إن الرسول 
أنه ليس فقط ال يريد أن : ، لألنصار وللمهاجرينًعمليايكون قد أثبت 

بيته،  جيعلهم وسيلة للوصول إىل أهدافه، ويدفع هبم اخلطر عن نفسه وأهل
ن أجله ويف وإنام ثمة هدف أسمى، ال بد أن يساهم اجلميع يف العمل م

رشيك هلم يف كل يشء، يف الرساء » صىل اهللا عليه وآله «أنهو. سبيله
وهو يضحي ويقدم قبل أن يطلب ذلك من . والرضاء، والشدة والرخاء

غريه، بل هو حياول أن يدفع عن غريه، ولو بأهل بيته ما استطاع إىل ذلك 
نصار عىل أن  قد أخذ البيعة من األ»صىل اهللا عليه وآله« مع أنه .ًسبيال

 .يمنعوه هو واهل بيته مما يمنعون منه أنفسهم واهليهم
عىل لكل صاحب هدف، ولكل ألوذلك هو ما جيب أن يكون املثل ا

 فإذا احتاج إىل معونة ،ًفإن عليه أن يقدم هو أوال التضحيات. سيايس وقائد
كل أحد أنه صادق ً كان معذورا يف أن يطلب ذلك منهم، حيث يرى غريه،
 .يف طلبه ذاكوحمق 

خرين،  لآلهًوليس له أبدا أن جيلس يف برجه العاجي، ثم يصدر أوامر
 عن التحرك يف اجتاه اهلدف إال يف حدود الكالم ًدون أن يرى نفسه مسؤوال

 يف حتقيق األثر املطلوب يف ًوإصدار األوامر، فإن الكالم لن يكون كافيا
 .ً، وسامياًساجمال التحرك نحو اهلدف، مهام كان ذلك اهلدف مقد

 :سخرية شيبة

اهللا وأسد رسوله،  لقد رأينا كيف أن شيبة يسخر من كون محزة أسد
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فإن عكس النصاف والواقع هو  اإل مع أن مقتىض؛احللفاء ويعتز بكونه أسد
قائمة عىل أساس املنطق ال سيام وأهنا ، أهداف احللفاء وضيعة ومشينة

 ثم هم يتوخوهنا ،لفاء من حلفهمالقبيل، واملنافع اخلاصة، التي توخاها احل
 .. من حرب بدر وغريها

 أن هدف اهللا ورسوله، وأسد اهللا من :وكلنا يعلم، وهم يعلمون
 إن دنيا ، ليس إال إسعاد البرشية، ونجاة اإلنسانيةالتي يقدموهناالتضحيات 

 . وإن آخرة
  : احلق الذي جعله اهللا للمسلمني

يف قوله » صىل اهللا عليه وآله«نبي ثم ما هو هذا احلق الذي أشار إليه ال
فاطلبوا بحقكم الذي جعله اهللا «: ومحزة وعبيدة ،»عليه السالم«لعيل 
  !؟»لكم

، وحق الدفاع عن دين اهللا، وعن عتقادأليس هو حق حرية الرأي واال
 يف مقابل !ورد البغي والعدوان؟وعن املظلومني، ،  املحرتمةالنفس

 أمواهلم، بل همهم من ديارهم، وسلبوالقرشيني الذين عذبوهم، وأخرجو
 !قتلوا، وبغوا عليهم أقبح البغي؟وقتلوا منهم من 

واألهم من ذلك كله، حق العمل عىل إصالح الناس يف عقائدهم، 
 . وأخالقهم وسلوكهم، وممارساهتم

  :وخالصة األمر
عن عن املستضعفني، و، وأن يدافعوا ًهنم يريدون أن يعيشوا أحراراإ

وللمظلوم . نحراف والتعدي مقابل من يريد االستمرار يف االدين اهللا يف
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وللجاهل حق يف أن حق يف أن يطالب بإنصافه من ظامله، والباغي عليه، 
يتعلم، وللمنحرف حق يف أن يسري يف خط اإلستقامة، وللناس حق يف أن 
يرشدوا بعضهم إىل ما يصلحهم، وحيسن أوضاعهم، ويصحح مفاهيمهم، 

 ويبدل اخللق الرديء بالريض، واجلهل بالعلم، ويصقل شخصياهتم،
 ..واخلطأ بالصواب

فلامذا وبأي حق يريد هؤالء أن يمنعوا الناس من ممارسة حرياهتم يف 
سيام  وال! السعي إىل اإلصالح، ويف األمر باملعروف والنهي عن املنكر؟

 عىل قريش تلك اخليارات املتقدم» صىل اهللا عليه وآله«بعد أن عرض النبي 
بل أرادت إطفاء نور اهللا، وأرصت عىل حرب . ذكرها، فلم ترعو عن غيها

 : قال تعاىل.. ومالحقتهم إىل احلبشة، وإىل املدينةاملسلمني وإذالهلم، 
َّأذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا وإن ﴿ َ َِ َ َّ َُ ْ ُ ُِ ِ ِ ُِ َ ِ ُ َ ََّ َ عىل نرصهم لقدير، الذين اهللاَُ َِ ِ َِّ َ َ ٌَ ْ ِ ْ َ

َأخرجوا من دي ِ ِ ُ ِ ْ ِارهم بغري حق إالُ ٍّ َ ِ ِْ َْ ِ َ أن يقولوا ربنا ِ ُّ َ َُ ُ  .)١(﴾اهللاَُ
» صىل اهللا عليه وآله« أن هذا احلق الذي حتدث عنه النبي :ويالحظ هنا

ويريد منهم أن .. ، ومحزة، وعبيدة»عليه السالم«الذي جعله اهللا لعيل 
 : للخروج حيث قال» عليه السالم«يطلبوه هو نفس ما دعا اإلمام احلسني 

 وإنام خرجت .ً وال ظاملا،ً وال مفسدا،ً وال بطرا،ًوأين مل أخرج أرشا«
 أريد أن آمر باملعروف ،»صىل اهللا عليه وآله«صالح يف أمة جدي لطلب اإل

لني  فمن قب،، وأسري بسرية جدي وأيب عيل بن أيب طالبهنى عن املنكروأ

                                     
 .احلج من سورة ٤٠  و٣٩اآليتان ) ١(



  ٢٨٩                                                     ..يف بدر العظمى  ..  ×علي  :  الفصل الثالث 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(»..الخعيل هذا أصرب ، ومن رد بقبول احلق فاهللا أوىل باحلق

  :’وأدب اخلطاب مع النيب .. عبيدة
لو كان : »صىل اهللا عليه وآله« إن قول عبيدة لرسول اهللا :قد يقال

ليس هو اخلطاب املناسب مع النبي .. ًعمك حيا لعلم أين أوىل بام قال منه
ولعل هذا هو السبب يف !! عمك: فالحظ قوله.. »صىل اهللا عليه وآله«

 ..»صىل اهللا عليه وآله«غضبه 
 : ونجيب

 أحلم وأسمى »صىل اهللا عليه وآله« لو كان هذا هو السبب فإن النبي
 نتيجة جلهاده يف ،ًنفسا من أن يغضب لنفسه عىل إنسان يقرتب من لقاء اهللا

 .. سبيل اهللا
ولو اقتضت املصلحة ذلك، وأراد تأديب عبيدة، وتعريفه بام هو 

 وحمبة، من دون أن جيرح فقد كان يمكنه أن يبني له ما يريد برفق،.. صواب
 ..شعوره

 أن بعض من هيمهم النيل من أيب طالب وأهل بيته، وهو :عىل أننا نجد

                                     
 ١٧٩ص) »عليه السالم«اإلمام احلسني  (العوامل و٣٢٩ ص٤٤جبحار األنوار  )١(

لقريش ل» عليه السالم«حياة اإلمام احلسني  و٢١ ص٥جبن أعثم الالفتوح و
 ٦٠٢ ص١١ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٦٤ ص٢ وج١١ص ١ج
 .٢٧٣صلقريش لالنظام السيايس يف اإلسالم  و٣٠صلواعج األشجان و
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مصعب الزبريي قد نقل كالم عبيدة من دون أن تظهر فيه أية حزازة، فهو 
ًيا رسول اهللا، ليت أبا طالب حيا حتى يرى مصداق : إن عبيدة قال: يقول
 ..)١(إلخ.. قوله

  : لقتله العاص×لي حتريض عمر على ع
 فنظر ،ناحيةفجلس   عمر،لسجم ذهب إىل أنه :سعيد بن العاصعن 

 أتظن أين قتلت !؟ً شيئاَّما يل أراك كأن يف نفسك عيل:  عمر وقالهإلي
  !؟أباك

، لكني  ولو قتلته مل أعتذر من قتل كافر،أين كنت قاتلهواهللا لوددت 
ث الثور بقرنه، وإذا شدقاه بحث للقتال كام يبح فرأيته ي،مررت به يوم بدر

  .غت عنهزقد أزبدا كالوزغ، فلام رأيت ذلك هبته و
  !؟إىل أين يا ابن اخلطاب: فقال

 .وصمد له عيل فتناوله، فواهللا ما رمت مكاين حتى قتله
، ًاللهم غفرا«:  فقال، حارضا يف املجلس»عليه السالم«وكان عيل : قال

 !؟»َّ عيلالناس، فام لك هتيج قدمسالم ما ت، وحما اإلذهب الرشك بام فيه
 .فكف عمر
أما إنه ما كان يرسين أن يكون قاتل أيب غري ابن عمه عيل  :قال سعيد

                                     
 . ٩٤نسب قريش ص) ١(
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 .)١(بن أيب طالب
 :ونقول

 :هنا أمور تقتيض التأمل والتدبر منها
أن سعيد بن العاص مل يكن طيب النفس جتاه عيل : إن عمر يقرر  ـ١

وهذا هو حال غريه ممن .. ألنه قتل أباهبل كان حيقد عليه . »عليه السالم«
وقتل آباءهم، أو أبناءهم، أو إخواهنم، أو » عليه السالم«وترهم عيل 

 ..غريهم من أقارهبم
ً إن عمر يقر بأنه جبن عن مواجهة العاص، ألنه رآه هائجا للقتال،  ـ٢ َ ُ َ

فإذا كان عمر يمثل القدوة، وبه تكون األسوة، فمعنى ذلك أن يعزف مجيع 
ويف .. قاتلني عن مواجهة طعيمة وأمثاله، ويكونون معذورين يف ذلكامل

 ..هذه احلالة عىل اإلسالم السالم
، ونرى أنه هنا مل »عليه السالم«إن عمر كان هييج الناس عىل عيل  ـ ٣

 ..له به» عليه السالم«ينكر ذلك، رغم مواجهة عيل 
عليه «يل  إن موقف سعيد بن العاص هذا مل يكن ألجل حمبته لع ـ٤
بل ألنه يريد أن جيعل ذلك .. ، وال ألجل أنه متفان يف هذا الدين»السالم

ذريعة للتبجح، والتخفيف من وطأة العار، باإلستفادة من املنطق العشائري 

                                     
 ١ واملغازي للواقدي ج١٤٥ ـ ١٤٣ ص١٤رشح هنج البالغة للمعتزيل ج: راجع )١(

كشف  و٢٨٠ ص١٩جبحار األنوار  و٧٥ ص١جلمفيد لاإلرشاد  و٩٢ص
 .٢٤٨ ص١جأعيان الشيعة  و١٨٥ ص١جة الغم
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ًعلام بأن الوقائع قد أثبتت أن سعيدا مل يكن من حمبي عيل .. والقبيل عليه «ً
 ..الفئة املناوئة له، واحلاقدة عليهًبل كان دائام يف . ، وال من حزبه»السالم
  : وطعيمة بن عدي×علي 

رأيت يوم بدر طعيمة بن عدي بن نوفل بن  :»عليه السالم«قال عيل 
عبد مناف قد عال رأس كثيب، وقد ساواه سعد بن خيثمة، فصمدت له، 

 . ًومل آته حتى قتل سعدا
ًفلام رآين أصعد الكثيب إليه انحط عيل ـ وكان رجال جسيام  ـ فخشيت ً

َّأن يعلو عيل، فانحططت يف السهل، فظن أين فررت منه، فصاح بأعىل 
 .فر ابن أيب طالب: صوته

ُّقريبا مفر ابن الشرتاء :قلت له  .وهذا مثل ترضبه العرب. ً
فلام استوت قدماي باألرض وقفت له، فانحدر إيل، وأهويت إليه، 

 .طأطئ رأسك: ًفسمعت قائال من خلفي
ر طعيمة، وإذا برقة من السيف، فأخذت قحف فجعلت رأيس يف صد

 .)١(ًفسقط ميتا، وإذا هو محزة بن عبد املطلب. طعيمة

                                     
 ونسب قريش ملصعب الزبريي، ٩٣ و ٩٢ ص١املغازي للواقدي ج: راجع )١(

بحار األنوار  و١٤٥ ص١٤رشح هنج البالغة للمعتزيل ج: والنص له، وراجع
 ١جأعيان الشيعة  و١٨١ ص٢جالفايق يف غريب احلديث  و ٣٣٨ ص١٩ج
 .٣٨٣ص
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 :ونقول
 :الحظ األمور التالية

أنه بدأ : أنه راقبه، واجته نحوه: من قوله» عليه السالم« إن مراده  ـ١
فلم يصل إليه حتى قتل سعد بن خثيمة، .. يشق طريقه بني الرجال إليه

 .ًاد أنه انتظره حتى يقتل سعدا ثم قصدهوليس املر
يتعامل مع خصومه يف ميدان القتال، بل » عليه السالم«ً إن عليا  ـ٢

عليه «وألجل ذلك سعى .. ويف سائر الشؤون وفق املعايري البرشية والعادية
الستدراج طعيمة من موقعه إىل موقع آخر، لتصبح فرص اإليقاع » السالم

 .به أكرب وأوفر
وب حريب ناجح وصحيح، ال بد لكل مهتم بالشأن وهذا أسل

أي . العسكري من اعتامده، فيسعى الستدراج عدوه إىل املوقع الذي يناسبه
مل يكن يترصف مع خصومه بوسائل غيبية، ال تقع » عليه السالم«ًأن عليا 

ملا يتضمنه من اإلجلاء .. ًألن ذلك قد يكون ظلام هلم. حتت اختيارهم
 ..والقهر هلم
ًأن معركة بدر كانت هي املعركة األقوى تأثريا عىل : يالحظ  ـ٣

قريش، ألهنا أحلقت هبا هزيمة قاسية، وكبدهتا خسائر كبرية، ومرغت أنفها 
 ..برغام الذل واملهانة

يف هذه املعركة هو الفارس األوحد، » عليه السالم«ً أن عليا :وقد ظهر
 .الذي حصد بسيفه ذي الفقار أكثر فرسان قريش

ء طعيمة بن عدي بفرار عيل يشري إىل أن طعيمة كان قد أدرك وندا
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وعرف أنه قد أنزل بقريش .. »عليه السالم«وعاين بطوالت عيل 
كام أن هذا النداء دل عىل أن هذه .. ورجاالهتا رضبات ساحقة وماحقة

املواجهة مل تكن يف أول املعركة، بل كانت يف أواخرها، أي بعد ظهور أثر 
 ..يف تلك احلرب» معليه السال«عيل 

من » عليه السالم«ًوهذا ما يفرس فرح طعيمة بام ظنه فرارا لعيل 
 .املواجهة معه

. ال يريد أنه أهوى إليه بسيفه.. فأهويت إليه: »عليه السالم« قوله  ـ٤
فسمع نداء محزة . بل يريد أنه أهوى إليه بنفسه وهجم عليه، واشتبك معه

أن ينيل محزة ثواب املشاركة يف قتل ذلك قبل أن يبارش القتال معه، فآثر 
 .الكافر املحارب هللا ورسوله

قد عجز عن قتل » عليه السالم«ًوليس يف الراوية ما يدل عىل أن عليا 
 .طعيمة، فاحتاج إىل املعونة

 وهذا الترصف من عيل ومحزة كأنه بمثابة رد اجلميل من محزة لعيل  ـ٥
 اشتبك محزة مع شيبة، فلام قتل عيل حني مبارزته لشيبة، حيث» عليه السالم«
الوليد جاء فوجدمها عىل تلك احلال، فقال لعمه طأطئ رأسك » عليه السالم«

 ..شيبة، فأطار  قحف رأسه» عليه السالم«يا عم، فخفض رأسه، فرضب 
ًغري أن الفرق بني املوردين هو أن محزة مل يكن قادرا عىل حسم األمر 

فلم يكن قد بدأ معه الرصاع، ألن محزة قد » معليه السال«مع قرنه، أما عيل 
وقرنه، كام أظهرته » عليه السالم«ظهر يف حلظة رشوع الرصاع بني عيل 

 .الرواية
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 ويبقى لنا حتفظ عىل هذه الرواية، من حيث أهنا ذكرت أن الذي قتل  ـ٦
عليه «ًن عليا إ: مع أنه سيأيت يف الفصل التايل قول املؤرخني.. طعيمة هو محزة

قد طعنه بام أوجب » عليه السالم«ًفلعل عليا .. هو الذي قتل طعيمة» سالمال
أو أن محزة رضبه .. هب بقحف رأس طعيمةذقتله ثم جاءت رضبة محزة لت

 .»عليه السالم«ثم أجهز عليه عيل ..  جلدتهرش فق،حف رأسهقعىل 
  :درع علي يف حروبه

خلندق يف بدر وأحد، وا» عليه السالم«ورغم كل انجازات عيل 
 :وخيرب، وحنني، وسواها، فإهنم يقولون

فإذا  ،)١(يف درع ال ظهر هلاكان يربز إىل أعدائه » عليه السالم« إنه  ـ١
                                     

 ١ جأيب طالب عن مناقب آل ٦٧ ص٤١وج ٥٨ ص٤٢األنوار جبحار :  راجع)١(
) ط احللبي بمرص] (أي ديوان املتنبي[ والتبيان يف رشح الديوان ٢٩٨ ـ ٢٩٦ص
 وعن ٢٤٠ ص٢ ومعامل الفتن لسعيد أيوب عن مروج الذهب ج٣١٢ ص٣ج

 ١٣١ و ١٣٠ ص١ وعن عيون األخبار البن قتيبة ج٣٤٧ ص١١كنز العامل ج
موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و٢٨٠ ص٢٠البالغة للمعتزيل جرشح هنج و
 ورشح إحقاق احلق ٤٢٩ و ٤٢٨ ص٩ جلريشهريل »عليه السالم«
 والنهاية يف ٥٦٩ ص٣١ وج٧٩ و ٧٨ ص١٨ وج٣٢٥ ص٨ج) امللحقات(

 والفايق يف غريب احلديث ٦٥٨ص ١ ولسان العرب ج٣ ص٤غريب احلديث ج
 ٣٠٣ ص٢ وتاج العروس ج٤٤٥ ص٣ وجممع البحرين ج٦٣ ص٣للزخمرشي ج

 .٣٤٠ ص٤٢وتاريخ مدينة دمشق ج
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إذا مكنت عدوي من ظهري، فال أبقى اهللا عليه إن : سئل عن ذلك، يقول
 .)١(أبقى عيل
ً ما رأيت رجال أطرح لنفسه يف متلف من واهللا: عن ابن عباس قال ـ ٢
 .)٢(لقد كنت أراه خيرج حارس الرأس إىل الرجل الدارع فيقتلهعيل، و

  :صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه
ولقد كنت عاهدت اهللا عز وجل  «:يف حديث» عليه السالم«عن عيل 

، وابن عمي جعفر، وعمي محزة، وأخي »صىل اهللا عليه وآله«ورسوله 
ايب، وختلفت عبيدة عىل أمر وفينا به هللا عز وجل ولرسوله، فتقدمني أصح

                                     
 ١٥٠ ص٨ج) ط القاهرة( وتاج العروس ١٩٩ ص١ج) ط القاهرة( املستطرف )١(

 ٤٢ وج٨٦٣ ص٣ وترمجة اإلمام عيل من تاريخ دمشق ج٣٤٣واملوفقيات ص
  يف الكتاب والسنة»عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و٣٤٠ص

 ٣٢٥ص٨ ورشح إحقاق احلق ج٤٢٩ ص٩ جحمد الريشهريملوالتاريخ 
  .٣٣٩ ص٣٢ وج٧٩ ص١٨وج

ط مكتبة القديس ( وذخائر العقبى ٢٢٥ص) ط اخلانخي بمرص(الرياض النرضة ) ٢(
 واملناقب البن ١٧٨ص) ط الهور( وأرجح املطالب ٩٩ و ٩٨ص) بالقاهرة

 ٢٦٦ ص١جواهر املطالب البن الدمشقي ج: املغازيل وعن وسيلة املآل، وراجع
 يف الكتاب والسنة والتاريخ »عليه السالم«مام عيل بن أيب طالب موسوعة اإلو
 ٣ ورشح إحقاق احلق ج٤٢٨ ص٩ وج١٤٢ ص٦ جحمد الريشهريمل

 .٥١٦ ص٣٢ وج٨٠ ص١٨ وج٣٢٤ص
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 : بعدهم ملا أراد اهللا عز وجل، فأنزل اهللا فينا) خلفت(
ُمن املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللاَ عليه فمنهم من قىض نحبه ﴿ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َُ ْ ْ َُ َْ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ٌ ِ ْ ُ

ًومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال ِ ِ ِْ َ َ ْ ََ َّ َ ْ ُْ َ ُ َ َ ْ محزة، وجعفر، وعبيدة، وأنا واهللا : )١(﴾ُ
 .)٢(»نتظرامل

وعاهد عيل بن أيب طالب،  «:وعن عبد اهللا بن احلسن، عن آبائه قال
أن ال يفروا من » عليه السالم«ومحزة بن عبد املطلب، وجعفر بن أيب طالب 

ٌمن املؤمنني رجال ﴿:  فأنزل اهللا عز وجل،)٣(كلهم تواامًزحف أبدا، ف َ َِ َ ِ ِ ِْ ُ
ُصدقوا َ  .)٤(» اآلية﴾..َ

                                     
 .  من سورة األحزاب٢٣اآلية ) ١(
ط مركز النرش (و  ٣٦٤ ص١ واخلصال ج٢٣٧ و ٢٤٠ ص٦ج) تفسري(الربهان ) ٢(

مستدرك (مصباح البالغة  و٤٤٩ ص٢آليات جوتأويل ا ٣٧٦ص) اإلسالمي
لمفيد لختصاص اإل و٣٥٣ ص١جرشح األخبار  و١٤١ ص٣ج) هنج البالغة

 ٣٥ وج٣٤٩ ص٣١جبحار األنوار  و٣٧٣ ص٢جحلية األبرار  و١٧٤ص
 ٩جمستدرك سفينة البحار  و١٩٠ ص٦٤ وج١٧٨ ص٣٨ وج٤١٠ص
نور  و٣١ ص٦ وج١٨١ ص٤جالصايف  و٩٨٨ ص٢جاألصفى  و٤٥٩ص

 .٣١٩ ص٤جغاية املرام  و٢٥٨ ص٤ج الثقلني
 . فامتوا: لعل الصحيح) ٣(
بحار األنوار ، و عنه٢٣٧ ص٦ج) تفسري( والربهان ٤٤٩ ص٢تأويل اآليات ج) ٤(

 . ٣١٧ ص٤جغاية املرام  و٤١١ ص٣٥ج
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 :ونالحظ هنا ما ييل
 الذي صدقه هؤالء ـ كام أفادته اآلية ـ البد أن يكون  إن هذا العهد ـ١

 يف أوائل البعثة، قبل سفر جعفر إىل احلبشة، بل.. قد حصل قبل حرب بدر
 ..ألنه مل يرجع منها إال حني فتح خيرب

 . أن اآلية نزلت يف مناسبة حرب بدر:واملفروض
 ،رب أحدومع غض النظر عن ذلك، فإن محزة قد استشهد يف ح

 فلم جيتمع جعفر وعيل ، قبل خيرب بسنوات، ومهاوعبيدة استشهد يف بدر
 ..ومحزة وعبيدة إال قبل اهلجرة إىل احلبشة

ُصدقوا ما عاهدوا اهللاَ ﴿دلنا عىل ان املراد بقوله تعاىل  إن ذلك ي ـ٢ ََ َ ََ ُ
ِعليه ْ َ  أن هؤالء األربعة كانوا يعلمون بأهنم مقدمون عىل حروب هائلة، ـ ﴾َ

وأن استعدادهم .. وكانوا بصدد تدبر أمرها، والتهيؤ واإلستعداد هلا
 ..لإلستشهاد كان منذ ذلك احلني

، ألن مؤتةبعد حرب ـ  إن هذه اآلية قد نزلت ـ عىل ما يظهر  ـ٣
 ولو ،)١(»عليه السالم« بأن الذي ينتظر هو خصوص عيل :الروايات ترصح

                                     
ط مركز (و  ٣٦٤ ص١ واخلصال ج٩ و ٨ ح٤٤٩ ص٢جالظاهرة تأويل اآليات ) ١(

 ٢جدعائم اإلسالم  و٣١٩ ص٨جة هنج السعادو ٣٧٦ص) النرش اإلسالمي
آل أيب طالب ومناقب  ٣٧٣ ص٢ وراجع ج٣١٧ ص٤جغاية املرام  و٣٥٤ص
 ١٦٣ ص٢وتفسري القمي ج ٢٨٨ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية(و  ٩٢ ص٣ج

= مستدرك (ة ـمصباح البالغ:  وراجع٢٤٠ و ٢٣٧ ص٦ج) تفسري(ان ـوالربه
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وجعفر، ألن  عيل ومحزة :تظركانت قد نزلت يف بدر لكان املقصود بمن ين
 . قيد احلياة يف بدر وبعدهاًمحزة وجعفرا كانا ال يزاالن عىل

 أن يكون :فإن كان املقصود بمن ينتظر هو خصوص عيل، فاملفروض
 ..الثالثة اآلخرون قد قضوا نحبهم بنص اآلية الرشيفة

  :!؟، ملاذا×علي املالئكة يف صورة 
 لتثبيت قلوهبم، وليكونوا برشى ،الئكة اهللا املسلمني باملَّدويف بدر أم

 .)١(»عليه السالم« وكان املالئكة يتشبهون بأمري املؤمنني عيل .هلم
 الذي كان ، إهنم كانوا يتشبهون بالزبري بن العوام:وال صحة لقوهلم

                                     
 ٢جحلية األبرار  و١٧٤صلمفيد لختصاص اإل و١٤١ ص٣ج) البالغة هنج= 
 و ٤١١ و ٤١٠ و ٤٠٨ ص٣٥ وج٣٤٩ ص٣١جبحار األنوار  و٣٧٣ص
 ٤٥٩ ص٩جمستدرك سفينة البحار  و١٩٠ ص٦٤ وج١٧٨ ص٣٨ وج٤١٨

 جوامع اجلامع و ١٧٢ ص٢١جتفسري اآللويس و ٥ ص٢جشواهد التنزيل و
 ٤جالصايف  و٩٨٨ ص٢جاألصفى  و١٤٥ ص٨ججممع البيان  و٥٧ ص٣ج
 ١جينابيع املودة  و٢٥٨ ص٤جور الثقلني ن و٣٢ و ٣١ ص٦ وج١٨٠ص
 . ٢٨٥ص

 ٢٨٥ ص١٩ وبحار األنوار ج٧٩ ص٢ ج)ط املكتبة احليدرية(مناقب آل أيب طالب ) ١(
 ٨١٢ ص٢جاخلرائج واجلرائح  و٢٩٥صالفصول املختارة  عنه، و٩٩ ص٤١و ج

 .٤٠٥صالدرجات الرفيعة  و٣٠٦ و ٣٠٤ ص٢جمدينة املعاجز و
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 .)١( فنزلت املالئكة عليهم عامئم صفر،يلبس عاممة صفراء
 : ال صحة لذلك،نعم
 .)٢( كان عىل املالئكة عامئم بيضأنهمن  :رويملا  ً:أوال

                                     
بن أيب الاملصنف  و٧٧ ص١٧جعمدة القاري  و٦٣١ ص٣املستدرك للحاكم ج) ١(

 ٨٨٣ ص٣جمسند ابن راهويه  و٤٧٩ ص٨ وج٥٩٣ ص٧ وج١٩ ص٦جشيبة 
 ١٤ ج للمعتزيلرشح هنج البالغة و٥١٣ ص٢ ج)ط دار اجليل(ستيعاب اإلو

 لصنعاينلالقرآن  تفسري و٢٠٩ ص١٣ وج٤١٩ ص١٠كنز العامل  ج و١٥٩ص
 ٣جتفسري ابن أيب حاتم  و١١١ و ١١٠ ص٤ججامع البيان  و١٣١ ص١ج
 ٣٨٨ ص١جبن العريب الأحكام القرآن  و١٤٤ ص٣جتفسري الثعلبي  و٧٥٥ص

لقرآن تفسري ا و١٩٦ ص٤ واجلامع ألحكام القرآن ج٥٠٤ ص١جاملحرر الوجيز و
تفسري  و٣٧٩ ص١جفتح القدير  و٧٠ ص٢جالدر املنثور  و٤١١ ص١جالعظيم 

 ١٠٣ ص٣ وج٢٦ ص٢بن سعد جالالطبقات الكربى  و٤٦ ص٤جاآللويس 
 وجممع ٥٨٦ ص٣ وحياة الصحابة ج٣٥٤ و ٣٥٣ ص١٨جتاريخ مدينة دمشق و

 ٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٥٦صلجاحظ لالعثامنية  و٨٤ ص٦الزوائد ج
سبل اهلدى  و٣٢٤ و ٣٢٣ ص٣ وج١٠٦ ص١جإمتاع األسامع  و٤٩٩ص

 .٤٢٥ ص٢ ج)ط دار املعرفة(السرية احللبية  و٤٤ و ٤٣ ص٤جوالرشاد 
 ١٩جبحار األنوار  و٥٨٦ ص٣ وحياة الصحابة ج١٧٠دالئل النبوة أليب نعيم ص) ٢(

املعجم  و٧٧ ص١٧عمدة القاري ج و٨٢ ص٦ججممع الزوائد  و٣٢٤ و ٢٠٨ص
=  ٣جتفسري الثعلبي  و٣٨٣ ص٢ججممع البيان  و٣٠٨ ص١١جلطرباين لالكبري 
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 إن جمرد التشابه يف لون العاممة ـ لو صح ـ ال يعني التشبه :ًثانيا
فلعل ذلك قد جاء عىل سبيل الصدفة، فثمة جيش يلبس فيه .. بصاحبها

الناس عامئم خمتلفة األلوان، فال بد أن تتشابه عامئم املالئكة مع واحدة 
 ..منها

زبري يف حرب بدر، أو يف غريها لكي تتشبه به  ما هي خصوصية ال:ًثالثا
عليه  « أمري املؤمننيهإال إن كان املقصود مكافأته عىل حرب! املالئكة؟

له ظامل وهو  الزبري هيف عنقه بيعة، وقد قاتلله  و، الذي كان إمامه،»السالم
 ..مام زمانهإ» عليه السالم«وكان عيل 
اء الرعب يف قلوب املرشكني، إىل إلقكان هيدف  إن التشبه بعيل :ًرابعا

َوما جعله اهللاُ إال برشى ﴿ :ًوطمأنة قلوب املؤمنني، وفقا لقوله تعاىل ْ َُ ُ َ َ ََ ِ َ
َّولتطمئن  َِ َِ ْ ِبه ِ َ ْقلوبكمِ ُ ُ ُ ُ﴾)١(. 

وال يكفي يف هذا التشبه يف لون العاممة الصفراء أو البيضاء، بل ال بد 

                                     
 ١جتفسري البغوي  و٢٥٠ ص٢ وج٣٥٤ ص١جتفسري السمعاين  و١٤٤ص= 
تفسري اجلاللني  و٤١٠ ص١لقرآن العظيم جتفسري ا و٢٣٣ ص٢ وج٣٤٨ص
 اآللويس تفسري و٨١ ص٢ جتفسري أيب السعود و٧٠ ص٢جالدر املنثور  و٨٤ص
 ٣٤٣ ص٣جالبداية والنهاية  و١٦٨ ص١جبن حبان الالثقات  و٤٦ ص٤ج
 و ٤٢٥ ص٢ ج)ط دار املعرفة(السرية احللبية  و٤٣ ص٤جسبل اهلدى والرشاد و

 .١٥٣صالدر النظيم  و١٦٠صخ خليفة بن خياط تاري و٤٢٦
 .  من سورة األنفال١٠اآلية ) ١(
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ً أهل العسكر أن عليا حتى يرى» عليه السالم«من اختاذ املالك صورة عيل 
معهم أينام التفتوا أو توجهوا، لتحصل طمأنينة القلوب » عليه السالم«

ًبقربه منهم، وأن نرصته مبذولة هلم، فعليهم أال خيشوا شيئا ما دام قريبا  ً
 ..منهم

وقد ظهرت هلم تضحياته وبطوالته بقتل الفرسان الثالثة، حيث قتل 
ًوكان هيد الناس هدا حتى قتل نصف . .الوليد، وشارك يف قتل عتبة وشيبة

 . وشارك يف قتل النصف اآلخر،قتىل املرشكني
  : يف بدر’ يتعاهد النيب ×علي 

ً ملا كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم :، قال»عليه السالم«عن عيل 
 . ما فعل»صىل اهللا عليه وآله«ًجئت مرسعا ألنظر إىل رسول اهللا 

يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، ال : قول فجئت، فإذا هو ساجد ي:قال
 .يزيد عليها، فرجعت إىل القتال

 .فذهبت إىل القتال.. ًثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا 
 .)١(ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح اهللا عليه

                                     
السنن الكربى  و١٤٧ ص١٠ججممع الزوائد  و٢٢٢ ص١جلحاكم لاملستدرك  )١(

تاريخ  و٢٦ ص٢جبن سعد الالطبقات الكربى  و١٥٧ ص٦جلنسائي ل
السرية النبوية  و١٣٨ ص١٢جإمتاع األسامع  و٨٣ ص٢جلذهبي لاإلسالم 

سبل اهلدى والرشاد و ٣٠٠صبن البطريق الالعمدة  و٤١٨ ص٢جن كثري بال
 = اء الرتاثـدار إحيط (و  ٢٧٦  و٢٧٥ ص٣ة جـة والنهايـالبداي و٣٧ ص٤ج
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 : ونقول
 مل يشارك املقاتلني يف »صىل اهللا عليه وآله«إن ذلك ال يعني أنه   ـ١
 القتال، لتقوية قلوهبم، والشد عىل أيدهيهم، فلعله شارك  يف ساحةضوراحل

 .يف ذلك يف بداية احلرب، ثم يف أوقات خمتلفة بعد ذلك
كانت أصعب حرب، التي  ، إن حراجة املوقف، ورضام احلرب ـ٢

عن تعاهد » عليه السالم«ًحيث بلغت القلوب احلناجر، مل يشغل عليا 
 ..طمئنان عىل حاله، واإل»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

يف سائر املواطن، فقد كان » عليه السالم«وقد كان هذا هو حال عيل 
، وحراسته، وكان »صىل اهللا عليه وآله«هو الذي هيتم بحفظ رسول اهللا 

، وهو يف بيته، وكان له »صىل اهللا عليه وآله« يتوىل حراسة» عليه السالم«
ب، أو أسطوان املحرس سطوان عيل بن أيب طالأسطوان يف املسجد سمي أ

جيلس يف صفحتها التي تيل القرب، مما ييل باب رسول اهللا » عليه السالم«كان 
 .)١( حلراسته»صىل اهللا عليه وآله«

                                     
 وحياة ،عن البيهقي، والنسائي يف اليوم والليلة ٣٣٦ ص٣ج) العريب= 

 )ط مؤسسة الرسالة(و  ٢٦٧ ص٥ عنه، وكنز العامل ج٥٠٢ ص١الصحابة ج
 .  والفريايبيعىلعن احلاكم، والبزار، وأيب  ٣٩٩ ص١٠ج

 عن ٣٤٨ ص٨ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٤٤٨ ص٢وفاء الوفاء ج) ١(
روضة  عن ١٦٩ ص١٨وج ،٣١٨ ص١ج) ط مرص(تاريخ املدينة املنورة 

 . ٣٨٢ص) ط دار الفكر بريوت(املحتاجني ملعرفة قواعد الدين 
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ً يف تلك اللحظات احلرجة جدا يلجأ »صىل اهللا عليه وآله« إنه  ـ٣
للدعاء واإلبتهال إىل اهللا، ألنه هو الذي هيب النرص، ويمنح أهل احلق 

 والصرب، ويشملهم بعناياته وألطافه، فبدون ذلك ال ينال النرص، وال اليقني
 .يتحقق الظفر

ًالذي كان أعظم الناس عناء يف » عليه السالم« إن أمري املؤمنني  ـ٤
تلك احلرب، حتى لقد قتل نصف قتىل املرشكني، وشارك يف قتل النصف 

و ينسب النرص ال يعطي لنفسه أي دور يف النرص الذي حتقق، بل ه.. اآلخر
 .»صىل اهللا عليه وآله« والفتح والظفر إىل رسول اهللا

بينام نجد اآلخرون حيبون أو فقل يريدون أن يمدحوا بام مل يفعلوا وال 
 .نريد أن نقول اكثر من ذلك
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  :الفصل الرابع
 

  ..بعد أن وضعت احلرب أوزارها
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  : قتلى املشركني يف بدر
وكانت رضبة ن املرشكني، وأرس سبعون، ًوقتل يف بدر سبعون رجال م

وقد أثرت نتائج حرب بدر، وأحد واخلندق هائلة للرشك واملرشكني، 
 كانت قريش إذا رأت أمري املؤمنني :وغريها يف قلوب القرشيني، حتى قيل

 .ًيف كتيبة تواصت خوفا منه» عليه السالم«
 يف  قد علمت أن ملك املوت:ونظر إليه رجل وقد شق العسكر، فقال

 . )١(اجلانب الذي فيه عيل
لعظم بالئه » محراملوت األ« بـقد سامه الكفار يوم بدر فوعىل كل حال، 

 .)٢(ونكايته
كان عيل أشجع الناس، تقر له بذلك « : الشعبي يقولكام أن

                                     
 ٨ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٣٨ ص٣ للراغب جحمارضات األدباء) ١(

 . عنه٣٣١ص
 ٣ وج٣٤٢ ص١ج) ط املكتبة احليدرية( و ٦٨ ص٢ جآل أيب طالبمناقب  )٢(

 ٦٢ ص٣٥ وج٥٨ ص٣٩ وج٦٣ ص٤١جبحار األنوار  و٦٧ و ٤٣ص
 .٢٢٠ ص٢جشجرة طوبى  و١٧٥صشاذان لالفضائل و
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 .)١(»العرب
حني احلديث عن مبارزة عيل ومحزة وعبيدة، لعتبة وشيبة وقد تقدم 

 . يف جواب حسان، وقول هند يف رثاء قتالها قول بعض بني عامر والوليد
عليه «وقال أسيد بن أيب إياس حيرض مرشكي قريش عىل عيل 

 :»السالم
 ذاكي القرحــىل املـر عــذع أبــج    م ـزاكـــة أخــايـل جممع غـيف ك

 ويستحي م ـريـاحلر الك نكر يد ـق    روا ـــــكــنـا تــَّمـم ألـهللا درك

 يذبح م ـة لـ قعصًالــ وقتًاــحـذب    أفناكم  لذي  اةـمـاطـن فـذا ابـه

 حــربـت  مـل ة ـذليل وبيعـل الـفع     واتقوا ترضيبه ًاــرجـوه خــأعط

 بطحألن اـن زيـالت وأيـيف املعض    ن كل دعامة ـول وأيــكهـن الـأي

 )٢(ل حده مل يصفحـف يعمـبالسي     يفرتي ًاــ ورضبًاـم قعصـاهــأفن

                                     
 .١٢١ص) ط مؤسسة األعلمي(نساب األرشاف  وأ٢٤٩نور القبس ص) ١(
وترمجة  ٤٦٥ ص٤وج ٢٣١ ص١جاإلصابة و ٢١  و٢٠ ص٤سد الغابة جأ) ٢(

 ١٥ ص١ ج)بتحقيق املحمودي(  من تاريخ دمشق<عليه السالم>اإلمام عيل 
 آل أيب طالبومناقب  ٧٧ ص١ج) ط دار املفيد(و  ٤٧لمفيد صلرشاد اإلو
األرشاف  وأنساب ٩٧ ص٤١وج ٢٨٢ ص١٩ جاألنواربحار  و١٢١ ص٣ج
وتيسري  ١٨٨ص) ط مؤسسة األعلمي(و  ١٨٨ ص٢ ج)بتحقيق املحمودي(

= ارة ـول املختـالفص و١٢٤ و ١٢٠ ص٤جرسائل املرتىض  و٥٠املطالب ص
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 :ن رواحةوقال عبد اهللا ب
 الـ مرعبًاـربـري ضـاخلـومشهده ب   وره ـدر حضـوم بــًا يــن عليـليه

 )١(ي جمدالـمـكـه رأس الـل لـيظ  ل ـه من مشهد غري خامـن لـائـوك

 . بياتإىل آخر األ
يف  وهو الذي تقول !؟محرباملوت األ» عليه السالم«وملاذا ال يسمى 

 :لسامء واألرض يف بدرإن جربائيل نادى بني ا: بعض الرواياتحقه 
 ارـــقـفـإال ذو ال ف ـيـس  ال     ي ـــــــلـــع  إال  ى ـــتــف ال

 . ً ايضا كام سيأيت يف أحدت إن هذه املناداة كان:ويقال
من املرشكني يف بدر نصف السبعني، قتل  »عليه السالم«  إنه:قلناوقد 

                                     
كشف الغمة  و٨ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق  و٣٣ ص٩جامليزان  و٢٩٢ص= 
 .٤٧٠ ص١جينابيع املودة  و٣٥ ص١ج
 .األسد: واجلذع

 .اخليل بعد ميض مخس سنني من عمرها: واملذاكي
 .أي قتله مكانه: أقعصهورضبه ف
 .أي مل يرضب بصفح السيف: ومل يصفح

بحار و ٣١٢ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية(و  ٢٠ ص٣ جآل أيب طالبمناقب  )١(
 .٥٢ ص٨جأعيان الشيعة  و٢٩٢ ص١٩ جاألنوار

 .املقطع: واملرعبل
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 .)١(وشارك يف قتل النصف اآلخر
عليه « وثالثني بأسامئهم ممن قتلهم عيل وقد عد الشيخ املفيد ستة

 .)٢(»السالم
 .)٣( أكثر قتىل املرشكني يوم بدر كان لعيل:وقال ابن إسحاق

 .)٤( إنه قتل منهم سبعة وعرشين:وقال الطربيس، والقمي

                                     
 ـدار اهلجرة ط ( و ٣٥٣ ص٢احلق املوجود يف ضمن دالئل الصدق جج هن: راجع) ١(

كتاب األربعني :  وراجع.ءومل يعرتض عليه ابن روزهبان بيش. ٢٤٨ص) قم
 للمعتزيلرشح هنج البالغة  و١٤٦ ص٤١جبحار األنوار  و٤١٩صلشريازي ل
 ٣٦٧صلتنكابني لسفينة النجاة  و٢٠٦ص) األصل(إحقاق احلق  و٢٤ ص١ج
 )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٧٨صلسيد رشف الدين لاملجالس الفاخرة و
 .١٢٦صكشف اليقني  و٢٧٣ ص٢جشجرة طوبى  و٣٥٨ ص٨ج

  و٢٧٧ ص١٩ جبحار األنوارو ٧٠ ص١ج) ط دار املفيد(و  ٤٤ و ٤٣اإلرشاد ص) ٢(
 ٦٢ص) املجموعة(املستجاد من اإلرشاد  و٧٧ عنه، وإعالم الورى ص٣١٦

 ١٨٣ ص١جكشف الغمة  و٣٨٣ ص١جأعيان الشيعة  و٣٢ ص٩جامليزان و
 .١٦٥صمنهاج الكرامة :  وراجع٤٦٨ ص٧ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق و

بحار و ٣١٢ ص٢ج)ط املكتبة احليدرية(و  ١٢٠ ص٣ جآل أيب طالبمناقب  )٣(
 .٣٣ ص٩جامليزان  و٨١ ص٤١ وج٢٩١ ص١٩ جاألنوار

ط مؤسسة دار (و  ٢٧١ ص١تفسري القمي جو ٤٩٣ ص٤ججممع البيان : راجع) ٤(
=  ٢٩١ و ٢٥٩و  ٢٤٠ ص١٩ جوارـاألنار ـبحو ٢٦٩ ص١ج) الكتاب ـ قم



  ٣١١                                                      ..بعد أن وضعت احلرب أوزارها:  الفصل الرابع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١( قتل أربعة وعرشين سوى من شارك فيهم:وقال أسامة بن منقذ
 أمجعت عىل أن مجلة إن أهل الغزوات«:  قال بعضهم:الشبلنجي وقال

ًرجال، قتل عيل منهم أحدا وعرشين من قتل يوم بدر سبعون ة باتفاق تسع ،ً
 .)٢(»الناقلني، وأربعة شاركه فيهم غريه، وثامنية خمتلف فيهم

 ثامنية عرش منهم قتلهم عيل، وأربعة ؛ثنني وعرشينا :وعد الواقدي
 .)٣(خمتلف فيهم

 تسعة وعرشين قتلهم :)بينهاممع التلفيق (وعد املعتزيل، وابن هشام 
 .)٤(ثنني ومخسنياعيل، أو رشك يف قتلهم من أصل 

ختالف ليس ذا أمهية، فإن من يذكر هؤالء أسامءهم إنام هم وهذا اإل
                                     

) ط املكتبة احليدرية(و  ١٢٠ ص٣ جآل أيب طالبمناقب  و٨٠ ص٤١وج= 
 ٢٨٥ ص٢جالصايف  و٣٠٠ ص١جمستدرك سفينة البحار   و٣١٢ ص٢ج
 .١٣٨ و ٣٣ ص٩جامليزان  و١٣٥ ص٢جنور الثقلني و

رشح هنج البالغة  و٣٦٥ ص١٩جبحار األنوار :  وراجع١٧٣داب صلباب اآل) ١(
 .٣٨٤ ص١جأعيان الشيعة  و٣٣ ص٩جمليزان ا و٢١٢ ص١٤ جللمعتزيل

 ٣٥٨ و ٣٥٧ ص٨ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٨٦بصار صنور األ) ٢(
 .٣٠٤ ص١جبن الصباغ الالفصول املهمة : وراجع

 .١٥٢  ـ١٤٧ ص١مغازي الواقدي ج) ٣(
البالغة ج  ورشح هن٣٧٢  ـ٣٦٥ ص٢بن هشام جلنبوية السرية اال: راجع) ٤(

 .٣٦٥ ـ ٣٦١ ص١٩جبحار األنوار  و٢١٢  ـ٢٠٨ ص١٤للمعتزيل ج
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 .)١(يف حدود اخلمسني، أو أقل، أو أكثر بقليل
ولو أهنم اهتدوا إىل . ًفنجد عليا قد قتل من هؤالء نصفهم أو أزيد

 إىل نصف »عليه السالم« يسمونه من قتالهرتقى عدد من أسامء الباقني، ال
 .  رشك يف قتلهمفكيف بمنالسبعني، أو زاد، 

 هذه هي احلقيقة، ولكن املؤرخني، الذين جاؤوا بعد هؤالء قد ..نعم
 من ذكروا من عدهم هؤالء يف ضمن اخلمسني، واعتربوهم مجيع من قتل

 . ، مع أهنم بعض من قتلالسبعني
، ًأشخاصا» عليه السالم«لبعض يعرف ممن قتلهم عيل  أن ا:ويالحظ

ًوذلك أيضا يؤيد صحة ما ذكرناه . ال يعرفهم البعض اآلخر، وبالعكس
 . وذكره الشيخ املفيد وغريه ويؤكده

يف » عليه السالم«وعىل كل حال، فقد كان ممن قتلهم أمري املؤمنني 
بن سعيد بن طعيمة بن عدي، وأبو حذيفة بن أيب سفيان، والعاص : بدر

 العاص، الذي أحجم الناس عنه، ونوفل بن خويلد، وكان من شياطني
 .)٢(قريش، والعاص بن هشام بن املغرية

                                     
 . والواقدي وغريهم، وابن هشام٢١٢ ص١٤للمعتزيل ج البالغةج رشح هن )١(
 ١جرشح األخبار :  وراجع.١٠٠ ص٣ ج)ط سايس( واألغاين ٤٥٦املنمق ص) ٢(

املستجاد  و٦٩ ص١جلمفيد لاإلرشاد  و٣٧٦ ص١جإعالم الورى  و٢٦٣ص
 ٩جامليزان  و٢٧٦ ص١٩جار األنوار بح و٦١ص) املجموعة(من اإلرشاد 

 .١٥٢صالدر النظيم  و٣٢ص
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 :رواية مكذوبة

 أن عمر بن اخلطاب هو الذي قتل العاص بن هشام بن :وزعم البعض
 .)١(املغرية

إنه ما قتل أباه، وإنام قتل :  أن عمر قال لسعيد بن العاص:ويروون
 . )٢( العاص بن هشام بن املغريةخاله

                                     
 ٣٦٨ ص٢بن هشام جلنبوية السرية اوال ٣٤ ص٤ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  )١(

 ١٤٥ ص٢والسرية احللبية ج ٥٢٨ ص٢ج) مكتبة حممد عيل صبيحط (و 
 ٤وج ٤٣١ ص٢ج )ط دار اجليل(ستيعاب اإل و٢٣٩ ص٦جإمتاع األسامع و

بن قتيبة الاملعارف و ٤٢٥ ص٦جاإلصابة و ٦٤ ص٥جغابة أسد ال و١٥٤٠ص
 ٩جتفسري الثعلبي و ١٧٥صبن حبيب البغدادي الكتاب املحرب و ١٥٦ص
 ١٧١ ص١جبن حبان الالثقات و ٢٧٨صأسباب نزول اآليات و ٢٦٥ص

 ٣٢ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق و ٣٠٨ ص١٧واجلامع ألحكام القرآن ج
 ٢جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٣٠١ نسب قريش ملصعب ص:وراجع ٣٤٦ص
 .٧١ ص٢٦ وج١٥٣ ص١٣جالوايف بالوفيات  و١٢٨ص

 ٣جاإلصابة  و٣١٠ ص٢جأسد الغابة و ٦٢٢ ص٢ ج)ط دار اجليل(ستيعاب اإل) ٢(
 ٢بن هشام جالنبوية السرية ال و٩٢ ص١مغازي الواقدي ج و٤٢٥ ص٦ وج٩٠ص
 ٢١ج تاريخ مدينة دمشق و٤٦٤ ص٢ج) مكتبة حممد عيل صبيحط (و  ٢٨٩ص
 للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٣١ ص٥جبن سعد الالطبقات الكربى  و١١٤ص
=  ريش ملصعبـونسب ق  ٤٤٥ ص٢جري ـبن كثالوية ـبـالسرية النو ١٤٤ ص١٤ج
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 ألن حنتمة مل ؛ لعمرً فإن العاص هذا ليس خاالال يصح؛هو كالم و
ط َّتكن بنت هشام بن املغرية، وإنام هي بنت هاشم بن املغرية، وقد غل

 .)١(إهنا بنت هشام: العلامء من قال

                                     
 ٣ج )دار إحياء الرتاث العريبط (و  ٢٩٠ ص٣ والبداية والنهاية ج١٧٦ص= 
 .٣٣٣ ص٢ وحياة الصحابة ج٣٨١ ص١وتاريخ اخلميس ج ٣٥٤ص

 ١١جسبل اهلدى والرشاد  و١٩ريخ عمر بن اخلطاب البن اجلوزي صتا) ١(
هتذيب و ٢١١ ص٣جإكامل الكامل  و ٣٨٥ ص٧جهتذيب التهذيب و ٢٦٣ص

 ٧جفتح الباري  و٨٠ ص٣جلحاكم لاملستدرك  و ٣١٧ ص٢١جالكامل 
 ٢٢ وج١٩٢ ص١٦وج ١٨ ص١جعمدة القاري  و٢٤٧ ص٩ وج٣٤ص
 ٥٥٠ ص٢ج )ط دار اجليل(ب ستيعااإلو ٩٥ ص١جاآلحاد واملثاين  و٩٠ص
رشح هنج البالغة و ٢٨٣ ص١جالفايق يف غريب احلديث  و١١٤٤ ص٣وج

بن الالطبقات الكربى  و٢٩٥ ص١٨ وج٢٣ ص١٥وج ١٦٣ ص١ج للمعتزيل
طبقات و ٨١صتاريخ خليفة بن خياط  و٢٦٧ ص٨وج ٢٦٥ ص٣جسعد 

 ٣٩٣ و ٢٥٨ و ١٣ و ١١و  ١٠ ص٤٤جتاريخ مدينة دمشق و ٥٥صخليفة 
بن الكتاب املحرب و ٤٨٤ ص٤جاإلصابة  و٥٧و  ٥٢ ص٤جلغابة أسد او

تاريخ و ٣٧صالعثامنية و ١٣٠صبن حبيب الكتاب املنمق و ١٣صحبيب 
مم تاريخ األو ١٣٩ ص٢جتاريخ اليعقويب و ٦٥٤ ص٢جبن شبة الاملدينة 
 ٦جإمتاع األسامع و ٢٨٣ ص٢٢جالوايف بالوفيات و ٢٦٧ ص٣ج وامللوك
 .١١٧ و ٩٩ ص٣١جار بحار األنو: وراجع ١٥٠ص
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 . )١( مل يعقب سوى حنتمةً إن هاشام:وقال ابن حزم
م عمر بن اخلطاب حنتمة بنت هاشم بن املغرية، وأ« :وقال ابن قتيبة

 . )٢(»ابنة عم أبيه
 .)٣( إن حنتمة هي بنت سعيد بن املغرية:بل لقد قيل

من قبيلة أمه، هو  أنه قتل هذا الذي :هرادمواحتامل البعض أن يكون 
 :، كام قال الشاعرًم أخواال الناس كل أفراد قبيلة األُّويعد

 دانـد املــبـي عــنــه بــتـؤولـخ    اشمي ـت هبــيــلــي بــو أنــول

 فإن إطالق ،»خايل«حتامل خالف الظاهر املتبادر من كلمة هذا اإل
فالن خايل، : كلمة أخوال عىل القبيلة ال يلزم منه صحة أن يقول الشخص

بنو خمزوم أخوالنا، وال يصح أن : وهو ليس بخاله حقيقة، فيصح قوهلم
يف . ألن هذا الثاين ينرصف إىل اخلؤولة احلقيقيةفالن املخزومي خايل، : يقال

 .حني أن ظاهر األول هو إطالق الكالم عىل سبيل التوسع
 ً إن هاشام:ًبل لقد أنكر البعض أن تكون حنتمة خمزومية أصال، وقالوا

وجدها مرمية يف الطريق، فأخذها، ورباها، ثم زوجها اخلطاب، وإنام 
 .)٤( عادة العربيكام هنسبت إىل هاشم بالتبني والرتبية، 

                                     
 .٢٩٥ ص١٨ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و١٤٤مجهرة أنساب العرب ص) ١(
 .٣٠ ص٢جلبغدادي لخزانة األدب  و٣٤٨الشعر والشعراء ص) ٢(
 .٢١١ ص٣جإكامل الكامل  و٢٠تاريخ عمر بن اخلطاب البن اجلوزي ص) ٣(
 .٩٩ ص٣١جبحار األنوار  و٥٦ ص١ قسم٣دالئل الصدق ج) ٤(
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 !؟اذإما هو الصحيح 

جواء السياسية، عتبار، واملنسجم مع الوقائع، واألقرب إىل اإلولعل األ
 : واألحداث، هو الرواية التي ذكرها املعتزيل، والشيخ املفيد، وملخصها

 ؛أن عثامن بن عفان، وسعيد بن العاص، حرضا عند عمر أيام خالفته
الذي يشتهيه، ومال سعيد إىل ناحية، فنظر إليه عمر فصار عثامن إىل جملسه 

  ! كأين قتلت أباك؟!؟ًيل أراك معرضا ما: وقال
 . )١(إين مل أقتله، ولكن قتله أبو حسن

هبته،  )يعني هياجه للحرب( فلام رأيت ذلك :ويف رواية املفيد، أنه قال
فواهللا  ، وصمد له عيل فتناوله!؟إىل أين يا ابن اخلطاب: غت عنه، فقالزو

 . ما فارقت مكاين حتى قتله
، ذهب الرشك بام ً اللهم غفرا:فقال، ًحارضا» عليه السالم«وكان عيل 

 . فكف عمر! لك هتيج الناس عيل؟  فام؛فيه، وحما اإلسالم ما تقدم
 أما إنه ما كان يرسين أن يكون قاتل أيب غري ابن عمه عيل :فقال سعيد

 . )٢(بن أيب طالب
ليس و، »عليه السالم«ي تتضمن نجاة عمر عىل يد عيل فهذه الرواية الت

                                     
 .١٤٥  و١٤٤ ص١٤للمعتزيل جالبالغة ج  هنرشح) ١(
 ١٩جبحار األنوار  و٧٦ و ٧٥ ص١ج) ط دار املفيد( و ٤٦صللمفيد اإلرشاد  ) ٢(

 .١٨٥ ص١جكشف الغمة  و٣٨٣ ص١جأعيان الشيعة  و٢٨٠ص
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 له ـ كام قلنا ـ أو ً أنه قتل خاله العاص بن هشام، والذي مل يكن خاال:فيها
 . ًعىل األقل يشك كثريا يف هذه اخلؤولة

 ..وستأيت هذه الرواية مع بعض الكالم فيها يف عهد عمر
  :^آثار بدر على أهل البيت وعلي 

ًلذي نتحدث فيه عن السقيفة، نصوصا تدل عىل سنذكر يف الفصل ا
أن لبدر وسائر حروب النبي مع : موقف قريش من األنصار، وسيتضح

 ..قريش، بمشاركة األنصار األثر البالغ فيام حدث
 :ونكتفي هنا بالقول

ً حني كان يقدم عليا وأهل بيته يف بدر »صىل اهللا عليه وآله«إن النبي 
 حفظ هذا الدين، والتخفيف من ،هيدف إليهويف غريها، كان من مجلة ما 

الدرع الواقي لسائر هم حقد قريش عىل األنصار، وأن يكون أهل بيته 
 الذي سوف متارسه ،املسلمني، بام فيهم األنصار من حقد قريش وكيدها

 .ضدهم يف مستقبل األزمان
ُمهمة جلم طغيان قريش يف بدر وغريها وان » عليه السالم«وتوىل عيل 

 وأهل بيته، رغم أهنا تصب كل حقدها عىل عيلًريشا ا قد جعل قكان هذ
 عن طريقه، ورغم تتتظاهر باإلسالم، وحتاول احلصول عىل االمتيازا

. .بمحبتهم ومودهتمهلا وجلميع البرش مرة آلالنصوص القرآنية والنبوية ا
ولكنها سلبية البد من حتملها، اذ ما حيلة املضطر إال ركوهبا، ألن البديل 

  .ن ذلك اقسى، واصعب وأرش وأرض عىل االسالم واهلهع
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» صىل اهللا عليه وآله« أن العباس جاء إىل رسول اهللا :وقد أخرج احلاكم
 !ما شأنك؟: »عليه وآلهصىل اهللا «وهو مغضب، فقال 

 ! يا رسول اهللا، ما لنا ولقريش؟:فقال
 ! ما لك وهلم؟:فقال
 . لقونا لقونا بغري ذلك بوجوه مرشقة، فإذا ً يلقى بعضهم بعضا:قال
 عرق بني َّ حتى استدر،»صىل اهللا عليه وآله« فغضب رسول اهللا :قال

والذي نفس حممد بيده، ال يدخل قلب امرء : عينيه، فلام أسفر عنه، قال
 . )١(اإليامن حتى حيبكم هللا ولرسوله إلخ

 أهنم قطعوا رمحه :من قريش» عليه السالم«ولقد شكى أمري املؤمنني 
اء ـإن شواها ـوسد ـة أحـه يف واقعـ ـ كام سنشري إلي)٢(وا عليه عدوهوماأل

                                     
 وتلخيصه للذهبي هبامش نفس الصفحة، ٣٣٣ ص٣لحاكم جلستدرك امل) ١(

 ٢٦٩ ص٩جممع الزوائد جو ٢٨٥ ص٢٠جلطرباين لاملعجم الكبري  :وراجع
ذخائر العقبى :  وراجع. عمن تقدم٤٨٨  و٤٨٧ ص٢وحياة الصحابة ج

 ٥١٨ ص٧جبن أيب شيبة الاملصنف  و١٦٥ ص٤جمحد أمسند  و١٩٣ص
رشح  و٤٩صاملنتخب من ذيل املذيل  و٣٠٠ ص٢٦جتاريخ مدينة دمشق و

 .١١٣ ص٣٣ج )امللحقات(إحقاق احلق 
 فإنه يستطيع أن يتحمل، وأن ؛ القائد املعصوم كانت الرضبات متوجهة إىلاوإذ) ٢(

 .  وبام أوتيه من علم وعقل وصرب،يصمد، ويواجهها باحلكمة والروية
=   ؛اـاسب لتجاوزهـاختاذ املوقف املن أما غريه فلربام يصعب عليه حتمل الصعاب، أو
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 . تعاىل ـ اهللا
بك حتما ذنبي إذا مل «:  يف عهد عمر قال عثامن لعيل:وعن ابن عباس

) أو شنوف(ًرجال، كأن وجوههم سيوف  قريش، وقد قتلت منهم سبعني
 . )١(»الذهب

، ات بدر وأحدخذ بثارحالف يتحينون الفرص لألهذا وقد ظل األ
وقد فشلوا يف حرب اجلمل وصفني، إىل أن سنحت هلم الفرصة ـ . وغريمها

هل بزعمهم ـ يف واقعة كربالء املشهورة، ثم ما أعقبها من ظلم واضطهاد أل
 . البيت وشيعتهم
الثأر باعالنه أنه أراد  وكفره، خزيهأن خيفي  يزيد الطاغية ومل يستطع

 وأضاف إليها إنكاره الوحي ؛ابن الزبعرىشياخه يف بدر، فتمثل بأبيات أل
 :مخرصتهوهو ينكت ثنايا سيد شباب أهل اجلنة بـ  فقال ،والنبوة

 لـسع األـن وقـزرج مـزع اخلـج     دواــهـدر شـي ببـاخـت أشيـلي

                                     
عليه > كان يؤثر أن يكون عيل <صىل اهللا عليه وآله>النبي  جل هذا نجدوأل= 
 .عرض لقريش دون غريهتامل  هو<سالمال

 )خمطوط يف مكتبة طوپ قپورساي( ٢٢معرفة الصحابة أليب نعيم الورق) ١(
التحفة العسجدية  و٢٢ ص٩للمعتزيل ج البالغةج  ورشح هن١/٤٩٧رقم
 ٤٦١ ص٣١جبحار األنوار  و٢٠٢صلشريازي لكتاب األربعني  و١٣١ص

مناقب أهل البيت  و٢٣٥ ص١جلقريش ل» عليه السالم«حياة اإلمام احلسني و
 .٣٧٥صلشريواين ل» عليه السالم«
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 لـد ال تشـزيــا يــي: واــالـم قـث    ًا ـــرحــوا فــلـوا واستهـلـهأل

 دلـــتـاعــدر فــبـب اهــنـدلـوع     مـاخهـن أشيـا القرم مـد قتلنـق

 زلــــن ي ــاء وال وحــر جـبـخ    ال ــك فـلـاملـم بـاشـت هـبـلع

 )١(د ما كان فعلـي أمحـنــن بــم    م ـنتقأم ـن خندف إن لـلست م

وقتادة من أكابر . )٢(ولرياجع ما قاله قتادة خلالد القرسي حول بدر
 .حمدثي البرصة، وهو مشهور ومعروف

                                     
أنوار اهلدى ط ( و ٧٦  و٧٥ واللهوف ص٤٥٠  و٤٤٩مقتل احلسني للمقرم ص) ١(

حتجاج اإل و٥١٠صاملسرتشد  و١٩١صروضة الواعظني  و١٠٥ص)  قمـ
مناقب آل أيب طالب  و٥٨٠ ص٢جاخلرائج واجلرائح  و٣٤ ص٢جلطربيس ل
 و ١٣٣ ص٤٥جبحار األنوار  و١٤٠ ص٤جعاجز مدينة امل و٢٦١ ص٣ج

لبحراين ل) »عليه السالم«اإلمام احلسني  (العوامل و١٨٦ و ١٦٧ و ١٥٧
 ٣جالغدير  و٢٢٦صلواعج األشجان  و٤٣٣ و ٤٠٣ و ٤٠١ و ٣٩٧ص
 ٣جنور الثقلني  و٣٨٨ ص٣جالصايف  و٨٦ ص٢جتفسري القمي  و٢٦٠ص
 ٨جألمم وامللوك التاريخ  و١١٥ ص١٠جلتسرتي لقاموس الرجال  و٥١٨ص
 ١٢٩ ص٥جبن أعثم الالفتوح  و٢١صبن طيفور البالغات النساء  و١٨٧ص

حياة  و٢٦٣صالنصائح الكافية  و٢٤٤ و ٤٢ و ٣١ ص٣جينابيع املودة و
رشح إحقاق احلق  و١٨٧ ص٢جلقريش ل» عليه السالم«اإلمام احلسني 

 .٦٨٠ ص٣٣ج )امللحقات(
 .١١٣ ـ ١١١ص ٨جايف  والك٣٠٠  و٢٩٨ ص١٩ جاألنواربحار  )٢(
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  :!هجع أم محزة سيد الشهداء؟م
 موىل عمر بن اخلطاب أول من خرج للحرب» مهجع« إن :ويقولون

 »صىل اهللا عليه وآله«وقال النبي .. ، بعد اكتامل الصفوف، فقتليف بدر
 .)١(مهجع سيد الشهداء: ٍيومئذ

 : ملا ييل.وهو كالم باطل
يدة  إن أول من خرج بعد أن اصطفت الصفوف عيل ومحزة، وعبً:أوال

 ..ة عتبة وشيبة والوليد، كام تقدمزبن احلارث بن املطلب، وذلك ملبار
وقد ذكر ذلك . ال مهجع، وال غريهسيد الشهداء، هو  إن محزة :ًثانيا

 : يف شعره، فقال» عليه السالم«أمري املؤمنني عيل 
 )٢(شهداء عميـيد الـزة سـمـوح   ريــهـي وصـي أخـبـنـد الـمـحم

                                     
املصنف : وراجع ٤٠٣ ص٢ج )ط دار املعرفة(و  ٦١ ص٢السرية احللبية ج) ١(

تفسري مقاتل  و٣٩ ص٣جختريج األحاديث واآلثار  و٣٥١ ص٥للصنعاين ج
 ٢٢٩صأسباب نزول اآليات  و٢٧٠ ص٧جتفسري الثعلبي  و٥١٠ ص٢ج
 ٥٠٥ ص٢جتفسري العز بن عبد السالم  و٤٦٠ ص٣جتفسري البغوي و

تفسري  و١٣٥ ص٧جالبحر املحيط  و٣٢٤ ص١٣جواجلامع ألحكام القرآن 
 ١جعجائب اآلثار  و١٣٥ ص٢٠جتفسري اآللويس  و٢٩ ص٧جأيب السعود 

 .٤٤٣ص
 وكنز الفوائد ٢٧٧ ص١ والرصاط املستقيم للبيايض ج٨٧روضة الواعظني ص) ٢(

 =ة ـاح البالغـبـمصو ١٢٢ص)  قمـوي ـة املصطفـبـتـمكط ( و ٢٦٦ ص١ج
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 .)١(»سيد الشهداءمحزة  «:»ليه وآلهصىل اهللا ع«وعنه 

                                     
الفصول و ٣٨صلمفيد لأقسام املوىل و ١١٨ ص٤ج) مستدرك هنج البالغة(= 

مناقب آل أيب طالب و ٢٦٦ ص١جلطربيس لحتجاج اإلو ٢٨٠صاملختارة 
اب ـكت و٢٨٥ و ٢٣٨ ص٣٨وج ١٣١ ص٣٣جوار ـبحار األنو ١٩ ص٢ج

و  ١٦٤ ص٧جخالصة عبقات األنوار  و٣٥٦و  ١٩٨صلامحوزي لاألربعني 
عليه «اإلمام عيل بن أيب طالب و ٤٥٩ ص٥جالبحار مستدرك سفينة  و٤١١

رشح هنج البالغة و ١٦١ ص٤جهنج السعادة و ٥٤٢صلهمداين ل» السالم
 ١١٢ ص١٣جكنز العامل و ٩٧صنظم درر السمطني و ١٢٢ ص٤ج للمعتزيل

البداية و ١٨٤ ص٢١جالوايف بالوفيات و ٥٢١ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق و
 ٦١صمطالب السؤول  و ٨٣صبن كرامة ال تنبيه الغافلنيو ٩ ص٨جوالنهاية 

جواهر و ١٨٧ ص١جبن الصباغ الالفصول املهمة و ٤٩٩صهنج اإليامن و
 ٣٠١ ص١١جسبل اهلدى والرشاد و ١٣١ ص٢جبن الدمشقي الاملطالب 

 عن ٣٣ ـ ٢٥ ص٦والغدير ج ١٤٣ ص٣وج ٤٢٠ ص٢جينابيع املودة و
 . ًمصادر كثرية جدا

 ٧ججممع الزوائد  و١٩٩ و ١٩٥ ص٣ وج١٢٠ ص٢جلحاكم لاملستدرك ) ١(
عمدة القاري  و٢٨٢ ص٧جفتح الباري  و٢٦٨ ص٩ وج٢٧٢ و ٢٦٦ص
املعجم الكبري  و٢٣٨ ص٤جلطرباين لاملعجم األوسط  و١٥٧ ص١٧ج
 و ٣٦٣ ص٢جنصب الراية و ١٨٧صمسند أيب حنيفة  و١٥١ ص٣جلطرباين ل

= ) لط دار اجلي( و ٢٧٣ ص١ج) هامش اإلصابة( واإلستيعاب ٣٦٩ و ٣٦٨
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 إن جمرد أن يكون أحد أول مقتول يف املعركة ال جيعله سيد :ًثالثا
الشهداء، بل هلذه السيادة مقوماهتا، من العلم باهللا، واملعرفة بآياته، 

 ..وغري ذلك. والتقوى، واخللوص، واإلخالص
كان ينبغي أن  ل،للشهادة يعطي هذه السيادةلو كان جمرد السبق : ًرابعا

ين قتال من جراء َي عامر، الذَمية والدًتكون هذه السيادة ليارس أو لس
 ..امتعذيب قريش هل

 ،)١(هو عمري بن احلامميف بدر إن أول قتيل من املسلمني :  قيل:ًخامسا

                                     
 ٢ج) دار الكتب العلميةط ( و ٣٥٤ ص١ واإلصابة ج٣٧٢ ص١ج= 
 ٥٥ ص١٣جبن عبد الرب الالتمهيد  و١٠٤ ص١٣جالوايف بالوفيات  و١٠٦ص

 ٦٥ وج٩٨ ص٤٣ وج٢٧٥ ص٢٢جبحار األنوار  و١٧٦صذخائر العقبى و
 ١ججامع أحاديث الشيعة  و٢٨١ ص٢جشجرة طوبى  و٣٩٦ و ٣٩٥ص
رشح مسند  و٣٣٢ ص١٣جكنز العامل  و٨٠١صالعهود املحمدية  و٤٨٦ص

 ٢جتفسري الثعلبي  و٤٣ ص٢جلجصاص لأحكام القرآن  و١٨٤أيب حنيفة ص
كتاب  و٦٨صالدرجات الرفيعة  و٩٧ ص٢جالدر املنثور  و١٢٥ص

سري  و٤١٦ ص٣٥جتاريخ مدينة دمشق  و١٥٧ ص١جبن حبان الاملجروحني 
 ١١ج والرشاد سبل اهلدى و٧٩٨صالدر النظيم  و١٧٣ ص١جأعالم النبالء 

 .٩٠ص
 ١٤ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و١٢١٤ ص٣ ج)ط دار اجليل(ستيعاب اإل) ١(

=  ١٦١ ص٢السرية احللبية ج و٥٩٣ ص٤ج و٣١ ص٣ واإلصابة ج٢٠٨ص
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 .)١(رساقةأو حارثة بن 
  : قتل أسريين
ً أن أرسى املرشكني كانوا سبعني أو واحدا وسبعني رجال:وقد ورد ً ،

                                     
 ٩جامليزان  و٣٦١ ص١٩جبحار األنوار  و٤٠٣ ص٢ج )ط دار املعرفة( و= 
مدينة تاريخ  و٥٦٥ ص٣ وج١٧ ص٢جبن سعد الالطبقات الكربى  و٣٥ص

 ٣٣٨ ص١جعيون األثر  و١٠٣ ص١جإمتاع األسامع  و٢٥٥ ص٣٨جدمشق 
أسد الغابة  و١٦٧ ص٣جالدر املنثور  و٤٥ و ٣٥ ص٤جسبل اهلدى والرشاد و
 . ١٤٣ ص٤ج

 ٢٥٥ ص٣٨جتاريخ مدينة دمشق  و١٧ ص٢جبن سعد الالطبقات الكربى  )١(
 ١جإمتاع األسامع  و٢٠٨ و ١٢٥ ص١٤ج للمعتزيلرشح هنج البالغة و

 ٣٦٤ و ٣٣٨ ص١جعيون األثر  و٣٤ ص٤جسبل اهلدى والرشاد  و١٠٣ص
 ٣٠٧ ص١ج )ط دار اجليل(ستيعاب اإل و١٢٢ و ٩٤ ص١٧جعمدة القاري و
بحار  و٢٠٦ ص١١جالوايف بالوفيات  و٢٥٣ ص٣جلرازي لاجلرح والتعديل و

  ٥٢صاإلكامل يف أسامء الرجال  و٣٥ ص٩جامليزان  و٣٦١ ص١٩جاألنوار 
كتاب :  وراجع٤٠٤ ص٢ج) ط دار املعرفة(  و١٦١ ص٢لبية جالسرية احلو

الكامل يف  و١٥٠ ص٢جاألمم وامللوك تاريخ  و١٠٠صلطرباين لاألوائل 
 ٣جالبداية والنهاية  و٥٨ ص٢جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و١٢٦ ص٢جالتاريخ 
بن كثري الالسرية النبوية  و٤٥٧ ص٢جبن هشام الالسرية النبوية  و٣٣٤ص
 .٤١٥ ص٢ج
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ً عائدا من بدر إىل املدينة، فلام بلغ الصفراء »صىل اهللا عليه وآله«فسار النبي 
 عقبة بن أيب :، مها منهمبقتل أسريين» عليه السالم«ًأمر أمري املؤمنني عليا 

 .، الذي كان يعذب املسلمني يف مكة)١(معيط، والنرض بن احلارث
 .)٢ً( املطعم بن عدي أيضا:وأضاف بعضهم

 يف »صىل اهللا عليه وآله«، فكان له موقف يسء جتاه رسول اهللا أما عقبة
ً إن وجده خارجا من جبال »صىل اهللا عليه وآله«مكة، فأوعده رسول اهللا 

                                     
 ١جتفسري القمي  و٣٢٢ ص٣٤ وج٢٥٩ ص١٩جبحار األنوار :  راجع)١(

 والسرية النبوية البن هشام ١٣ ص٨ وج١٣٥ ص٢جنور الثقلني  و٢٦٩ص
) ط أسايس( واألغاين ٤٧١ ص٢ج) مكتبة حممد عيل صبيحط ( و ٢٩٨ ص٢ج
 ١٦٤ ص١جمناقب آل أيب طالب  و٤٦ ص٢جتاريخ اليعقويب  و١٠ ص١ج
 ٤٧٣ ص٢جبن كثري الالسرية النبوية  و٩٠٣ ص٣جمعجم ما استعجم و
 ٣٧٢ ص٣جالبداية والنهاية و ١٦٩صعيون األنباء يف طبقات األطباء و

 ١٥٨ ص٢مم وامللوك جتاريخ األ و١٥٥صبن قتيبة الاملعارف : وراجع
تاريخ  و٣٢٣ ص٦جلبيهقي لالسنن الكربى  و٥١٨ ص٢جلثقفي لالغارات و

 ٥٤ ص٣١جالكامل هتذيب  و٢٢١ ص٦٣ج و١٠٣ ص٦٢جمدينة دمشق 
 .١١٦ ص١جإمتاع األسامع  و٣٤٣ ص٦جاإلصابة و

 ٥٢٠ ص٢جبن عطية الاملحرر الوجيز  و٣ ص١ العلل ومعرفة احلديث ج)٢(
 ٤جتفسري الثعلبي  و٣٠٥ ص٩ججامع البيان  و١١١ ص٥جطويس لالتبيان و

  .٣٥١ص
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 .، وهكذا كان)١(ًمكة أن يرضب عنقه صربا
عليه «ً أن رضب عنق رجلني من قريش صربا عىل يد عيل :وواضح

عليه «حقد قريش عىل عيل ، سيثري حفيظة مرشكي مكة، وسيؤجج »السالم
 ..، وكل من يمت إليه بصلة»السالم

 حتى لو كانت قريش تعلم أن البغي والعدوان قد ،وهذا أمر سيحصل
ً، ألن قريشا ال تنطلق يف مواقفها من موازين ِأتى من قبل ذينك املقتولني

 عقالئية، بل موازينها، ومنطلقاهتا يف احلب  والعقليةعادلة ومنصفة، ال 
ها ، وغرائزها وأهواؤعصبياهتامصاحلها، و هو والسلم واحلربض، والبغ

 ..كام هو معلوم
 »صىل اهللا عليه وآله«وقد ظهرت آثار هذا احلقد بعد وفاة رسول اهللا 

 ..بأجىل صورها
» عليه السالم« اإلمام احلسني للحسني ِّويكفي أن نذكر بقول حماريب

 .»ًنقاتلك بغضا منا ألبيك«: يوم عاشوراء
 وسيد شباب أهل ، يزيد لعنه اهللا يقتل رحيانة رسول اهللاأندم وتق

 : عريببأبيات ابن الزيتمثل اجلنة، ثم 
                                     

 ١١ ص١٩جتفسري اآللويس  و٧٤ ص٤جفتح القدير  و٦٨ ص٥جالدر املنثور  )١(
 ٢جسبل اهلدى والرشاد  و١٦٤ ص١٢ وج١٠٩ و ٨٠ ص١جمتاع األسامع إو

 عن ابن مردويه، ٢٧٤ و ٢٧٣ ص٨ والغدير ج٦٤ و ١٨ ص٤ وج٤٦٨ص
  .وأيب نعيم يف دالئل النبوة بإسناد صححه السيوطي
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 لـع األسـن وقـزرج مـزع اخلـج    دوا ـدر شهـبـي بـاخـت أشيـيـل
 ...الخ

أالذي جر على الدماء × عليا:  
 : قال ابن اجلوزي

سلمي، وحيان بن أنه تنازع أبو عبد الرمحن ال: روى أمحد يف مسنده
 صاحبك ـ جرأقد علمت ما الذي :  فقال أبو عبد الرمحن حليانعبد اهللا،

 .ًيعني عليا ـ
 ! ما هو؟:قال
 .اطلع إىل أهل بدر لعل اهللا: »صىل اهللا عليه وآله«قول النبي : قال
 .  اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم:فقال

 »عليه السالم«ًوهذا سوء فهم من أيب عبد الرمحن، حني ظن أن عليا 
 .  عىل أنه قد غفر لهًعتامداا ،إنام قاتل وقتل

لتكن أعاملكم املتقدمة ما كانت، :  احلديثىأن معن: وينبغي أن يعلم
 . فقد غفرت لكم

 أتراه لو وقع من أهل بدر ـ .فأما غفران ما سيأيت فال يتضمنه ذلك
 فكذلك ! إذ ليسوا بمعصومني، أما كانوا يؤاخذون به؟؛وحاشاهم ـ الرشك

 . املعايص
 . لكم إىل الغفرانآأن م: إنه يتضمن غفران ما سيأيت، فاملعنى: ثم لو قلنا

ثم دعنا من معنى احلديث، كيف حيل ملسلم أن يظن يف أمري املؤمنني 
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حويش من !  عىل أنه سيغفر له؟ًعتامداا فعل ما ال جيوز »عليه السالم«عيل 
 .  القتال، فكان عىل احلقوإنام قاتل بالدليل املضطر له إىل. هذا

ً مل يقاتل أحدا إال واحلق مع »عليه السالم«ًأن عليا : وال خيتلف العلامء
 . عيل

اللهم أدر احلق معه : »صىل اهللا عليه وآله«كيف وقد قال رسول اهللا 
 . كيفام دار

 )١(»ً، محله عليه أنه كان عثامنياً قبيحاًفقد غلط أبو عبد الرمحن غلطا
 .إنتهى

  :  ال سواه×عقبة علي قاتل 
 أن عاصم بن ثابت بن األقلح هو الذي قتل عقبة بن أيب معيط :ذكروا

 .)٢(»صىل اهللا عليه وآله«ًصربا، بعد منرصفهم من بدر بأمر من رسول اهللا 

                                     
 .٣٨٥صيد اخلاطر ص )١(
 ١٣٨  و٢٨٢  و١٤٨ ص١لواقدي جلغازي امل و٨٧ و١٠٢ ص١املواهب اللدنية ج) ٢(

 ٧ وفتح الباري ج١٦٩  و٩٩ ص١٧ وعمدة القاري ج٣٤٧ ص١٩ جاألنوار وبحار
رشح هنج البالغة  و٦٤ ص٩ وج٣٢٣ ص٦جلبيهقي لالسنن الكربى  و٢٤٠ص

تاريخ  و١٥٨ ص٢ جمم وامللوكتاريخ األ و٢٠٠ و ١٨٠ و ١٣٥ ص١٤ جللمعتزيل
 ٣ ج)دار إحياء الرتاث العريبط (البداية والنهاية  و٦٤ ص٢جلذهبي لاإلسالم 

  =  ٥ ص١٠ وج٣٤٥ ص٨ وج١١٦ و ١٠٩ ص١جامع ـاع األسـتـإم و٣٧٢ص
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هو الذي رضب عنق عقبة كام نص » عليه السالم«ً إن عليا :ولكننا قلنا
 .)١(عليه املؤرخون

 ً:ويدل عىل ذلك أيضا
يف » عليه السالم« أن معاوية قال للوليد بن عقبة، حيرضه عىل عيل ـ ١
 .)٢(»ًوأما أنت يا وليد، فإنه قتل أباك بيده صربا يوم بدر..«: صفني

                                     
نيل  و٤٧٣ ص٢جبن كثري الالسرية النبوية  و٣٣٢ ص١٤ وج١٦٣ص ١٢وج= 

مكتبة حممد عيل ط ( و ٢٩٨ ص٢بن هشام جالالسرية النبوية  و١٤ ص٨جاألوطار 
 ٦٤ ص٤جسبل اهلدى والرشاد  و٣٤٧ ص١جعيون األثر  و٤٧١ ص٢ ج)صبيح

 .١٦٩صألنباء يف طبقات األطباء عيون او
تفسري مقاتل و ٤٥٤ ص٦جالبحر املحيط  و٣٥٥ ص٥جلصنعاين ل املصنف :راجع) ١(

 ٢٦٩ ص١وتفسري القمي ج ٦٨ ص٣جلصنعاين لتفسري القرآن  و١٩٥ ص٣ج
 ١٣٥ ص٢جنور الثقلني  و٢٨٥ ص٢جالصايف و ٢٦٠ ص١٩ جاألنواروبحار 

 ٦٤ ص٤ وج٤٦٩ ص٢جاد سبل اهلدى والرش و٢٥٠ ص١أعيان الشيعة جو
 وابن ، عن عبد الرزاق يف املصنف٦٩ ص٥والدر املنثور ج ٢٧٣ ص٨جالغدير و

 ٣٤٧ ص١عيون األثر ج و٦٥ ص٢جلذهبي لتاريخ اإلسالم ، واملنذر وغريمها
مكتبة ط (و  ٢٩٨ ص٢السرية النبوية البن هشام ج و١١٦ ص١جإمتاع األسامع و

 . بلفظ قيل ٤٧١ ص٢ ج)حممد عيل صبيح
 ١١٦ ص٣ج) ط دار األضواء( و ١٩١ ص٣ج) ط حيدرآباد( الفتوح البن أعثم )٢(

= ط، ـلـ، وهو غ)لـحيرض عىل عيل يف اجلم: وفيه (٤١٧وصفني للمنقري ص
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وأما أنت يا  «:للوليد بن عقبة» عليه السالم«قال اإلمام احلسن  ـ ٢
ثامنني ًوليد بن عقبة، فواهللا، ما ألومك أن تبغض عليا، وقد جلدك يف اخلمر 

 .)١(»ًجلدة، وقتل أباك صربا بيده يوم بدر
أن يقول هذا للوليد، فإن حقده » عليه السالم«وحيق لإلمام احلسن 

ألجل قتل أبيه ال مربر له، ألن أباه إنام قتل ألنه حارب اهللا ورسوله، 
ًجحودا منه، وبغيا وظلام ً ً. 

هللا تعاىل، وأما جلده يف اخلمر، فإنام هو عقوبة إهلية، جلرأته عىل ا
 ..ومعصيته املوجبة حلد من حدوده

 .وهو الذي أقدم عىل هذه املعصية بإختياره
يف كلتا احلالتني، ألن اللوم يف احلالة » عليه السالم«فال لوم عىل عيل 

                                     
رشح  و٢٣٥ ـ ٢٣٤ واملناقب للخوارزمي ص٤١٠ ص١وتذكرة اخلواص ج= 

رشح هنج  و١٥٩ ص٢جالغدير  و١١٨ ص١٨ج )امللحقات(إحقاق احلق 
 .٥٠٣ ص١جأعيان الشيعة  و٣١٤ص ٦ج تزيلللمعالبالغة 

األنوار  بحار و٤١٢ ص١ج) ط دار النعامن( و ٣٧ ص٢جلطربيس لحتجاج اإل )١(
 ٣٧ ص١٠جمستدرك سفينة البحار  و٢٧٥ ص٨جالغدير  و٨١ ص٤٤ج
 ٤٩ ص٥ وج١٥٩ ص٤جالصايف  و٢٩٢ ص٦ج للمعتزيلرشح هنج البالغة و
أعيان  و٢٧١ ص١٦جامليزان  و٢٣١ ص٤جنور الثقلني  و٥١٦ ص٦وج

رشح إحقاق احلق  و١٣٤ و ١٣١ ص٤جغاية املرام  و٥٧٥ص ١جالشيعة 
 .٥٤٣ ص٢٦ وج٢١٤ ص١١ج )امللحقات(
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 .األوىل عىل أبيه، ويف احلالة الثانية عليه أن يلوم نفسه

  :من غنائم بدر ×سهم طلحة وسهم علي 
 رضب لطلحة وسعيد بن زيد »اهللا عليه وآلهصىل «نه أ :وزعموا

 مع أهنام مل حيرضاها، بل كان قد أرسلهام ليتجسسا ،بسهميهام من غنائم بدر
له خرب العري، فعادا إىل املدينة، فوجداه قد خرج إىل بدر، فخرجا إليها، 

 .)١(فوجداه قد عاد منها
 ، يف بدر رضب لعثامن بسهمه»صىل اهللا عليه وآله« أنه :ًوزعموا أيضا

 .)٢(بزعمهملتمريض زوجته عنها  ختلف حيث
                                     

 )ط دار اجليل(ستيعاب اإل و٣٨٣و  ٢١٦ ص٣جبن سعد الالطبقات الكربى  )١(
 ١٠جهتذيب الكامل و ٦٩ ص٢١جتاريخ مدينة دمشق  و٧٦٥و  ٦١٥ ص٢ج
 ٣٨١ ص٢ج) ط دار املعرفة( و ١٨٥ و ١٤٧ ص٢والسرية احللبية ج ٤٤٨ص

الثقات و ٢٧١ ص١٦جالوايف بالوفيات  و ٢٦صمشاهري علامء األمصار و
 ١٥٤صبن قتيبة الاملعارف  و٣٤١ ص٢ وج١٨٥ و ١٨٠ ص١جبن حبان ال
التنبيه  و٩٨ ص١ وج١٠٢ ص١٧جعمدة القاري  و٢٤١ ص٧جفتح الباري و

 .٢٠٥صواإلرشاف 
  و ٣٨١ ص٢ج) ط دار املعرفة( و ١٨٥ و ١٤٧ و ١٤٦ ص٢ السرية احللبية ج)٢(

 ٥جة ـابـأسد الغ و٣٤ و ١٥و  ١٠ و ٨ ص٣٩جتاريخ مدينة دمشق  و٤٣٩
 ٣ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و١٢٨ ص١٠جحتفة األحوذي  و٤٥٦ص
=  ١جان ـبن حبالالثقات  و٥٦ ص٣جبن سعد الربى ـالطبقات الك و٦٨ص
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 : ونقول
ًتضمن تكذيبا تألهل الشورى » عليه السالم« إن مناشدة عيل ً:أوال

 وعثامن، ، والزبري،، وفيهم طلحةمهل» عليه السالم «قد قالهلذه الدعوى، ف
  : وسعد بن أيب وقاص،وابن عوف

 !غائب؟أفيكم أحد كان له سهم يف احلارض، وسهم يف ال
 .)١( ال:قالوا

                                     
البداية والنهاية و ٨٤ص ٩ وج٢٢٦ ص٧ججممع الزوائد  و١٨٥ و ١٧٦ص= 
 ١جعيون األثر  و٢٣١ ص٧ وج٣٣٠ ص٥ وج٤١٩ و ٣٩٥ و ٣٧٠ ص٣ج
 ٤ وج٥٤٥ و ٥٠٩ و ٤٧٠ ص٢جبن كثري الالسرية النبوية  و٣٥٧ص
رشح معاين  و٣٤ ص١١ وج١١١ ص٤جسبل اهلدى والرشاد  و٦١٠ص

كتاب األم و ٥٣١ ص٦جمعرفة السنن واآلثار  و٢٤٥و  ٢٤٤ ص٣جاآلثار 
ذخائر العقبى  و١٨ ص١٠جلرسخيس لاملبسوط  و٣٥٣ ص٧جلشافعي ل

 ١٩٣صبن قتيبة الاملعارف  و٥ ص٥جبن عبد الرب الستذكار اإل و١٦٣ص
 ١٢٤ ص٢جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٩٥٥ ص٣جبن شبة التاريخ املدينة و
 .٣٤١ ص١٨جبن عبد الرب الالتمهيد و

 ٩٣ ص٣ج) ق املحموديبتحقي(ترمجة اإلمام عيل بن أيب طالب من تاريخ ابن عساكر ) ١(
 ٥جكنز العامل  ٢١٢ و٢١١ ص١ والضعفاء الكبري ج٣٦٢ ص١والآليل املصنوعة ج

 ١جبن اجلوزي الاملوضوعات  و٤٣٥ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق  و٧٢٥ص
  .٣٢٤ ص٣١ وج٦٨٥ ص١٥ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٣٧٩ص
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طلحة وسعيد بن زيد » صىل اهللا عليه وآله«إرسال النبي  إن :ًثانيا
كانا يف جتارة إىل ام إهن: ًثمة نصا يقولليتجسسا خرب العري مل يثبت، ألن 

فرضب هلام بسهميهام بعد رجوعه من بدر، وبعد رجوعهام من .. الشام
 .)١(الشام

 بسهميهام »صىل اهللا عليه وآله« ام ما املربر ألن يرضب هل:والسؤال هو
  !؟ًن كان غائبا عن بدرممدون غريمها 

غريمها ممن ختلف  وكيف ريض املسلمون بإعطائهام، وعدم إعطاء
 !.. من مرض، أو جتارة، أو لذي نفعة أخرى هلم؟لعذر

أن يتسامح بإعطاء الناس من » صىل اهللا عليه وآله«وليس للنبي  :ًثالثا

                                     
 و ٣٣٩ ص٢جوالسرية النبوية البن هشام  ٥٣١ ص٦جمعرفة السنن واآلثار  )١(

 ٢ ولكنه ذكره بلفظ قيل، واإلصابة ج٢٠٥ والتنبيه واإلرشاف ص٣٤٠
هبامش ( واإلستيعاب ٤٣٠ ص٣ج) دار الكتب العلميةط ( و ٢٢٩ص

املستدرك :  وراجع٧٦٥ ص٢ج) ط دار اجليل(  و٢٢٩ ص٢ج) اإلصابة
 ٩ وج٢٩٣ ص٦جلبيهقي لالسنن الكربى  و٤٣٨ و٤٣٧ ص٣جلحاكم ل

تاريخ مدينة  و٢٠٥صالتنبيه واإلرشاف  و٣٥٨ ص١جعيون األثر  و٥٨ص
اآلحاد واملثاين  و٦٨ و ٦٧ و ٦٤ و ٦٣و  ٦١ ص٢١ وج٥٤ ص٢٥جدمشق 

 ٤١٥ ص١٠جكنز العامل  و١٤٨ ص١جلطرباين لاملعجم الكبري  و١٧٧ص ١ج
للباجي التعديل والتجريح  و٤٥٢ ص٣جلبخاري لالتاريخ الكبري  و٤١٩و 
 .١٢١٧ ص٣ج
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صىل «ن الغنائم ملك للمقاتلني، والشاهد عىل ذلك أنه أل.. أموال غريهم
.. ه مل يعط املؤلفة قلوهبم غنائم حنني إال بعد أن ريض أصحاب»اهللا عليه وآله

 .كام سيأيت» عليه السالم«رغم أن النرص إنام حتقق عىل يد عيل 
نه مل يرضب ألحد غاب عن بدر إ:  قال اخلطايب والسيوطي:ًرابعا

ونحن نوافقهام عىل إنكارمها ذلك بالنسبة .. إال لعثامنبسهم يف الغنائم 
 .ونخالفهام يف ادعائهام أن ذلك كان لعثامن.. لطلحة وسعيد بن زيد

 :ونزيد يف تأكيد عدم صحة ذلك
 . أنه ال خصوصية لعثامن، دون سائر من غاب لعذر:ً تقدم آنفاـ١
حة  طلمألهل الشورى وفيه» عليه السالم« تقدمت مناشدة عيل  ـ٢

 ..مل يرضب بسهم لغائب سواه» صىل اهللا عليه وآله«بأنه : وعثامن، وسوامها
ًإنه ختلف عن بدر ألنه كان مريضا :  بعض الروايات تقول ـ٣

 »صىل اهللا عليه وآله«فهل رضب النبي ال لتمريض زوجته ، )١(باجلدري
 .ً بسهمه وأجره أيضا،ٍلكل من ختلف ملرض

تخلفه عن بدر، حيث أرسل إليه مع الوليد  عبد الرمحان بَّعريه لقد  ـ٤
 ومل أختلف يوم بدر، ومل أترك ،)أي يوم أحد(أنني مل أفر يوم عينني : بن عقبة

 .سنة عمر
نه اعتذر عن ختلفه يوم بدر بتمريضه أ :َّفخرب الوليد عثامن، فزعموا

                                     
الوايف  و٣٨٠ ص٢ج) ط دار املعرفة( و ١٤٦ و ١٨٥ ص٢ السرية احللبية ج)١(

 .٢٨ ص٢٠جبالوفيات 
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 .)١(رقية
عثامن ل يوجهوبمثل ذلك اعتذر ابن عمر ـ كام يقولون ـ لرجل كان 

 .)٢( هذا االعرتاضنفس

                                     
 ٩وج ٢٢٦ ص٧ججممع الزوائد و ٧٥ ص وراجع٦٨ ص١مسند أمحد ج )١(

تفسري و ٢٥٨ ص٣٩جتاريخ مدينة دمشق و ٧١ ص١٣جكنز العامل  و٨٣ص
 وحمارضات األدباء ٣٠٦ و ٣٠٥ ص١ جوائلواأل ٤٢٨ ص١ج لقرآن العظيما

 عن أمحد، وابن املنذر، ٨٩ ص٢ والدر املنثور ج١٨٤اين صللراغب املجلد الث
 ٢٣١ ص٧ج) دار إحياء الرتاث العريبط (و  ٢٠٧ ص٧والبداية والنهاية ج

 ١ ومغازي الواقدي ج٢٢ و ٢١ ص١٥ جالبالغة للمعتزيلج رشح هنو
 وعن ، وابن كثري، عن أمحد٧٢ ص١٠ وج٣٢٧ ص٩ والغدير ج٢٧٨ص

 .٨٨ ص١جلطرباين لاملعجم الكبري :  وراجع.٩٧ ص٢الرياض النرضة ج
ومسند أمحد  ٢٩٣ ص٥ج) ط دار الفكر(لرتمذي ا سنن و٩٨ ص٣لحاكم جلستدرك امل) ٢(

 ٧ج) دار إحياء الرتاث العريبط (و  ٢٠٧ ص٧ والبداية والنهاية ج١٠١ ص٢ج
 عن أمحد، ٧٠ وص، عن احلاكم٧١ ص١٠ والغدير ج،عن البخاري ٢٣١ص

تاريخ مدينة دمشق  و٢٠٣ ص٤ج) دار الفكرط ( و ١٢٢ ص٦وصحيح البخاري ج
 ٧جاملعجم األوسط  و٤٠٣ و ٤٠٢ ص٥جهتذيب الكامل  و٢٦٣ و ٢٦١ ص٣٩ج
مناقب أهل البيت  و٨٥ ص١جلطرباين لاملعجم الكبري  و٢٣٢ ص٨ ج٢٠٨ص

 ٧جعون املعبود  و٢٠٦ ص١٦جعمدة القاري  و٣٦٧صلشريواين ل» عليهم السالم«
 .١٨٨صفلك النجاة  و٢٨٤ ص١١جسبل اهلدى والرشاد  و٢٨٣ص
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ولكن هذا العذر من ابن عمر ومن عثامن غري مقبول، إذ لو كان 
 .ل عنه عبد الرمحان بن عوف، ومل يرسل إليه تلك الرسالةغفًصحيحا مل ي
، فإنه ال يكون فضيلة لعثامن إال اذا رضب ً لو كان ذلك صحيحاوحتى

فضيلة كربى كان ل بسهم، ولو فعل ذلك» صىل اهللا عليه وآله«له النبي 
 .لعثامن، وال يقدم ابن عوف عىل تعيريه بام هو فضيلة له
.. »صىل اهللا عليه وآله«عىل أن ادعاء أن زوجة عثامن كانت بنت رسول اهللا 

 .كام أثبتناه يف كتبنا العديدة التي صدرت لنا حول هذا املوضوع. غري معلوم
 الكوفة  إن ابن مسعود قد رد عىل شتيمة عثامن له حني جاء من ـ٥
 يوم »صىل اهللا عليه وآله« ولكن صاحب رسول اهللا ،لست كذلك«: بقوله
 .)١(» ويوم بيعة الرضوان،بدر

ومل يذكر فابن مسعود يعرض بعثامن يف خصوص هذين املوردين، 
 .. غاب عنهاموما ذلك إال ألن عثامن. غريمها

  :سهم احلاضر والغائب
عليه  «ًعليا»  عليه وآلهصىل اهللا«النبي  إنه كيف يعطي :ويبقى سؤال

                                     
 والغدير ٣٦ ص٥وأنساب األرشاف ج ٤٣ ص٣ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  )١(

اة ـحي و١٨٩ ص٣١جوار ـبحار األن عن الواقدي، و٤ عنه، وص٣ ص٩ج
 ٤جمامة الشايف يف اإل و٣٧٧ ص١جلقريش ل» عليه السالم«اإلمام احلسني 

 .٢٦٣صلتنكابني لسفينة النجاة  و٢٨١ص



  ٣٣٧                                                      ..بعد أن وضعت احلرب أوزارها:  الفصل الرابع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !ًسهام يف الغائب؟» السالم
 :ونجيب

 ألنه ال يغيب إال إذا كان ، يف الغائبًيمكن أن يكون إعطاؤه سهامبأنه 
 .دفاع وقتال، أو مقام يكبت اهللا به العدويف مهمة 

من سهمه الذي كان يرده عىل » صىل اهللا عليه وآله«أو أنه أعطاه 
 . املقاتلني

  .مل يتخلف إال يف غزوة تبوك» السالمعليه «  أنه إىلهذا باإلضافة
» صىل اهللا عليه وآله«عىل أنه  :قد نص الزخمرشي يف فضائل العرشةو

 ودفع لعيل ًجلس يف املسجد يقسم غنائم تبوك، فدفع لكل واحد منهم سهام
 .كرم اهللا وجهه سهمني

» ه وآلهصىل اهللا علي«كوع، وجواب النبي ألثم ذكر اعرتاض زائدة بن ا
عليه «ًله بأن جربائيل كان يقاتل يف تبوك، وأنه قد أمره بأن يعطي عليا 

  .)١( سهمني»السالم
ًأن جعفر بن أيب طالب كان له أيضا سهم يف احلارض، : ونالحظ هنا

:  أنه قال»عليه السالم«وسهم يف الغائب، فقد روي عن اإلمام الباقر 
م بدر جلعفر بن أيب طالب يو» صىل اهللا عليه وآله«رضب رسول اهللا 

                                     
جواهر  و١١٩ ص٣ج) ط دار املعرفة( و ١٤٢ ص٣السرية احللبية ج: راجع )١(

 ٢٣ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٧٨ ص١جبن الدمشقي الاملطالب 
 .٥٦٥ ص٣١ وج٢٨٢ و ٢٨١ص
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 .)١(بسهمه، وأجره
ن الذين ناشدهم إ، ف»عليه السالم«وذلك ال ينايف ما تقدم بالنسبة لعيل 

مل يكن فيهم غري عيل له هذه اخلصوصية، فال يمنع أن  »عليه السالم«عيل 
 .ةٍ ـ الذي مل يكن معهم آنئذ، ألنه قد استشهد يف مؤتًعفر أيضاجلكون ت

  :×ليا  ميرض ع’النيب 
صىل اهللا «ويف طريق العودة من بدر إىل املدينة فقد املسلمون رسول اهللا 

، »عليه السالم« ومعه عيل »صىل اهللا عليه وآله«، فوقفوا، فجاء »عليه وآله
 !يا رسول اهللا، فقدناك؟: فقالوا

 .)٢(ً إن أبا احلسن وجد مغصا يف بطنه، فتخلفت عليه:فقال
 :ونقول

                                     
بن البغية الباحث  و٥٢ ص٥جهتذيب الكامل  و٢١٦ ص١سري أعالم النبالء ج )١(

 .٢١٥صأيب أسامة 
ذخائر العقبى  و٤٤٤ ص٢ج) ر املعرفةط دا( و ١٨٨ ص٢ السرية احللبية ج)٢(

تاريخ  و٦٩ ص٦ججممع الزوائد  و٢٣٢ ص٣جلحاكم لاملستدرك  و٩٤ص
رشح إحقاق  و٢٤١ ص١جبن الدمشقي الجواهر املطالب  و٤٣ ص٢جبغداد 
 ١٥٩ ص٣١ وج٦٤٧ و ٦٤٦ ص٢١ وج٥٣٧ ص٦ج) امللحقات(احلق 

عاب ستياإل و٢٩٩ ص٣٨جبحار األنوار  و٦١ ص٢جمناقب آل أيب طالب و
 .١٨٤ ص٢جينابيع املودة  و١١٠١ ص٣ج )ط دار اجليل(



  ٣٣٩                                                      ..بعد أن وضعت احلرب أوزارها:  الفصل الرابع 
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بطريقة » عليه السالم« يتحدث عن عيل »عليه وآلهصىل اهللا « إنه  ـ١
إن أبا احلسن وجد «: تشري إىل التكريم واإلحرتام، حيث ذكره بكنيته فقال

ر فيه إيامنه، وجهاده، وفضله، وخصاله ِّوما ذلك إال ألنه يقد» ..ًمغصا إلخ
 .وتضحياته يف سبيل اهللا تبارك وتعاىل

عليه «فسه عىل أمري املؤمنني  يقوم بن»صىل اهللا عليه وآله« إنه  ـ٢
ليعرف الناس ..  كلهإن ذلك محله عىل التخلف عن اجليش، حتى »السالم
 حمبته له، ومزيد اهتاممه به، وحرصه عىل سالمته، ملا له من  عظيمكلهم
ولوال ذلك لكان يمكنه أن يويص بعض من ..  عند اهللا وعند رسولهمكانة

 ..همعه باإلهتامم بشأن عيل، ومراعاة حال
ً ويبدو لنا أن عليا والنبي صلوات اهللا عليهام وعىل آهلام كانا  ـ٣

 ومل يكن اآلخرون هيتمون بمالزمة رسول ..متالزمني يف حلهام وترحاهلام
 يف مسريهم ومسريه، وألجل ذلك ختلف عنهم »صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

قف،  ولو كانوا حافني به لكانوا معه حني يسري، وحني ي..حتى فقدوه
 .، وال حيتاجون إىل السؤال»السالمعليه «وحني يتخلف عىل عيل 

وصاروا يالزمونه ويكونون معه ولعل هذه احلالة قد خفت بعد ذلك، 
صىل «ر حني كان النبي وظهتعود إىل الوإن كنا قد رأيناها . أو بالقرب منه
 يف طريقه من مكة إىل غدير خم بعد حجة الوداع، حيث »اهللا عليه وآله

 »صىل اهللا عليه وآله«، حتى طالبهم »عليه السالم«ركوه وحده هو وعيل ت
 ..بذلك، كام سيأيت يف موضعه من هذا الكتاب إن شاء اهللا تعاىل
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  :أبو بكر أشجع الناس: ×علي 
هل هو أشجع : سئل عن نفسه» عليه السالم«ً أن عليا :وزعموا

م جعلوا للنبي  وقرر أن أبا بكر أشجع الناس، ألهن، فرفض ذلك!؟الناس
 : وقالوا،ً عريشا يف بدر»صىل اهللا عليه وآله«

 !من يكون مع رسول اهللا لئال هيوي إليه أحد من املرشكني؟
 بالسيف عىل رأس رسول ًفواهللا ما دنا منا أحد إال أبو بكر، شاهرا«

 . )١(» إليه أحد إال هوى إليه، فهو أشجع الناسياهللا، ال هيو
أن اخلالفة ال : به يرد قول الشيعة والرافضةو«: قال احللبي الشافعي

 .)٢(»يستحقها إال عيل، ألنه أشجع الناس
صىل اهللا عليه « بأن النبي :ثم استدل هو ودحالن عىل أشجعية أيب بكر

                                     
 وجممع الزوائد ٣٧  و٣٦تاريخ اخللفاء للسيوطي صو ٥٢٤ ص١٢جكنز العامل  )١(

  ٤١٠ ص٢جبن كثري الالسرية النبوية وفيه من مل أعرفه، :  وقال٤٧ ص٩ج
 ٣ج) دار إحياء الرتاث العريبط (و  ٢٧٢  و٢٧١ ص٣والبداية والنهاية ج

 ٢ عنهام، والسرية احللبية ج٢٦١ ص١ وحياة الصحابة ج،عن البزار ٣٣١ص
هبامش سريته (والفتح املبني لدحالن  ٣٩٤ ص٢ج) ط دار املعرفة(و  ١٥٦ص

الصوارم املهرقة  و٩٢ ص١ وعن الرياض النرضة ج١٢٢ ص١ ج)النبوية
 ٥جفيض القدير  و١٢٩ ص٧جفتح الباري  و٢٠١ ص٧جالغدير  و١١٩ص
 .٤٩٠ ص٤جفتح القدير  و٣٥٠ ص٥جر الدر املنثو و٣٥٥ص

 .٣٩٥ ص٢ج) ط دار املعرفة(و  ١٥٦ ص٢السرية احللبية ج )٢(



  ٣٤١                                                      ..بعد أن وضعت احلرب أوزارها:  الفصل الرابع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بأنه يقتل عىل يد ابن ملجم، فكان إذا : »عليه السالم«ًقد أخرب عليا » وآله
ه عىل قتله، فهو معه كالنائم دخل احلرب، والقى اخلصم، علم أنه ال قدرة ل

 .هعىل فراش
 بقاتله، فكان إذا دخل احلرب ال يدرون هل يقتل َربُ فلم خيْ؛أبو بكر أما

 . ال، ومن هذه حالته يقايس من التعب ما ال يقاسيه غريه أو
الزكاة، مع تثبيط  تصميمه عىل حرب مانعي :ومما يدل عىل شجاعته

 .عمر له عن ذلك
طاشت العقول، وأقعد » صىل اهللا عليه وآله«ول وأنه حني تويف الرس

 . عيل، وأخرس عثامن، وكان أبو بكر أثبتهم
 فألن النبي ؛وأما كونه مل يشتهر عنه يف احلروب ما اشتهر عن عيل

  .)١(ة الشجعانزكان يمنعه عن مبار» صىل اهللا عليه وآله«
مر إن الشجاعة والثبات يف األمر مها األمهان يف أ«: ويقول دحالن

 . )٢(»سيام يف ذلك الوقت املحتاج فيه إىل قتال أهل الردة وغريهم اإلمامة، ال
                                     

  ـ١٢٣ ص١ ج)هبامش سريته النبوية(الفتح املبني لدحالن : راجع فيام تقدم )١(
 واجلامع ٣٩٥ ص٢ج) ط دار املعرفة(و  ١٥٦ ص٢ والسرية احللبية ج١٢٥

 ١جبصار نور األ و٦٦ ص١جت الوايف بالوفيا و٢٢٢ ص٤ جألحكام القرآن
 .٢١٣ ص٧جالغدير و١٠٧ص

:  وراجع١٢٦  ـ١٢٤ ص١ ج)هبامش سريته النبوية(الفتح املبني لدحالن  )٢(
 .١٢٢صالصوارم املهرقة 
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عىل العريش » صىل اهللا عليه وآله«أبو بكر كان مع النبي «: ًوقالوا أيضا
يوم بدر، مقامه مقام الرئيس، والرئيس ينهزم به اجليش، وعيل مقامه مقام 

 . )١(»مبارز، واملبارز ال ينهزم به اجليش
 : ولونق

 الصحيح من سرية النبي األعظم :لقد فندنا هذه املقوالت يف كتابنا
 :، ونكتفي هنا بام ييل)٢(»صىل اهللا عليه وآله«

يدل عىل عدم صحة ما نسب املختلفة  إن فرار أيب بكر يف املواطن  ـ١
، أو ادعاه اآلخرون من شجاعة أليب بكر، ولو يف »عليه السالم«إىل عيل 

 وذات فقد فر يف أحد، وقريظة، وخيرب، وحنني،. .أدنى مستوياهتا
 : وقد قال املعتزيلالسالسل،

 ًدما وخيرباـّر قـد فـد قـي أحـفـف   ني فراره ـي حنـٍر فـكـنـس بـيـول
 . مبارزة عمر وبن عبد ود يف اخلندقمل جيرؤ عىلكام أنه 

 كان يمنعه من »صىل اهللا عليه وآله«إن النبي :  بالنسبة لقوهلم ـ٢
                                     

واملنتظم  ٤٠٠ ص٣٠جتاريخ مدينة دمشق و ٢١ ص٨تاريخ بغداد للخطيب ج )١(
: جعورا ٢١ ص١٤ج) ط دار الكتب العلمية(و  ٣٢٧ ص٦البن اجلوزي ج

 ٥٨٥ ص٢جأعيان الشيعة  و٢٠٧ ص٧جالغدير  و١٠العثامنية للجاحظ ص
 .٤٣٥ ص٩وج

 يف ١٠٦ ـ ٩٥ ص٦ ج»صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم  )٢(
  .أبو بكر يف العريش، وشجاعة أيب بكر: فصل
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 :لقتال، نقولا
هل منعه من القتال يف خيرب وقريظة، وحنني وأحد، وغريها من 

 !ويف أي املصادر هي؟! وأين هي النصوص التي تثبت ذلك؟! ؟الوقائع
 أمتعنا بنفسك : قال له»صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :غري أهنم يدعون

 .)١( حني صار يتظاهر بأنه يريد مبارزة ولده،يف حرب بدر
ً ألنه مل يكن أهال ، أنه إنام قال له ذلك:ألسكايف املعتزيلوذكر ا

 .)٢( ومالقاة الرجال،للحرب
 أين كانت شجاعته حني حزن يف الغار، وهو يرى اآليات ـ ٣

  »السالمعليه «وحيث كان عيل .. الباهرات التي تبرش بحفظ اهللا تعاىل لنبيه
يوف احلقد التي يراد هلا ً حماطا بس»صىل اهللا عليه وآله«وهو عىل فراش النبي 

 .أن تسفك دمه
عيل : قيلو ، معاذ ومجاعة من األنصارإن سعد بن:  إهنم يقولون ـ٤

                                     
 ٣٣٣ و ٣٣٢ ص٢ وحياة الصحابة ج١٨٦ ص٨السنن الكربى للبيهقي ج: راجع) ١(

ط ( و ٨٣ ص٤ج) ط مكتبة املعارف(البداية والنهاية و. اكم عن الواقديعن احل
 ٧الغدير جو ٣٣٠صلجاحظ لالعثامنية  و٩٥ ص٨ج) دار إحياء الرتاث العريب

 .٢٨١ ص١٣ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و٢١٠ص
العثامنية  و٢٨١ ص١٣ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٢١٠ ص٧جالغدير  )٢(

 .٣٣٠صلجاحظ ل
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. )١( يف العريش»صىل اهللا عليه وآله« هم الذين كانوا حيرسون النبي ،ًأيضا
سناد حديث وقوف أيب بكر عىل رأس رسول اهللا إوقد ضعف اهليثمي 

 .)٢(هوى إليهأأحد إال إليه  هيوي ، ال بالسيف»صىل اهللا عليه وآله«
ـ كام تقدم ـ هو الذي يتفقد رسول اهللا » عليه السالم« كان عيل  ـ٥

صىل اهللا عليه « فأين كان أبو بكر عنه ،، واحلرب قائمة»صىل اهللا عليه وآله«
ًوسالمته، اعتامدا إىل حراسته » عليه السالم« وملاذا ال يطمئن عيل !؟»وآله

 !  بقربه؟عىل وجود أيب بكر
» عليه السالم«ًقد أخرب عليا » ىل اهللا عليه وآلهص«إن النبي : قوهلم  ـ٦

وذلك .. ًليس دقيقا.. بقتل ابن ملجم له، فهو مع عدوه كالنائم عىل فراشه
 :ملا ييل

                                     
 و ٣٣١ ص٣ج) دار إحياء الرتاث العريبط ( و ٢٧١ ص٣داية والنهاية ج الب)١(

 ٣٨٢ ص٢ج) ط دار املعرفـة( و ١٦١ و ١٥٦ ص٢ والسرية احللبيـة ج٣٤٧
سبل  و ٤٣٥ و ٤١٠ ص٢جبن كثري الالسرية النبوية  و٤٢٤ ص٣ وج٤٣٧و

 ١جعيون األثر  و١٠٦صبن عبد الرب الالدرر و ٢٤ ص٤جاهلدى والرشاد 
 ٢٢جبحار األنوار  و١٤١ ص١جمناقب آل أيب طالب  و٣٧ ص٢ وج٣٢٦ص
بن الاملحرر الوجيز  و١١٨ ص١٤ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٢٤٨ص

إمتاع األسامع  و١٥ ص٢جبن سعد الالطبقات الكربى  و٥٥٢ ص٢جعطية 
 .٢٤٧ ص١جأعيان الشيعة  و٩٨ ص١ج

 .٤٧ ص٩ جممع الزوائد ج)٢(
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ً إنه قال له كالما عاما:ألف  . ومل يسم له ابن ملجم،ً
، فلعله يقتل عىل  إنه مل خيربه بساعة قتله، أو يومه وشهره أو سنته:ب

 ..شقاها بعد ساعة، أو بعد شهر، أو أكثر أو أقلأيد 
خرب مل يكن الذي قاله عن ن هذا بأ: ً إنه أخربه أيضا: من الذي قال:ج

فلعله خاضع لقانون املحو واالثبات، وحيتاج اىل فقد ! ؟من موارد البداء
 .موانع، وتوفر رشوط، مثل اليقني، واالخالص، والثبات عىل احلق

 وحتى لو سلمنا أنه أخربه بتاريخ قتله، فإنه ال يكون مع عدوه :د
قطع األعضاء، وكالنائم عىل فراشه، إذ ال يشء يمنع من تعرضه للجراحة، 

 ..تناله من عدوهأو رضبات وللبالءات واألوجاع املزمنة بسبب رضبة 
  مع علمه بأن أهلها،ينام يف اجلبانةأشجع الناس قد يرفض أن ًعلام بأن 

ًأموات ال يملكون نفعا وال رضا  كام أن ،ً، فعمله هذا مل جيعله شجاعاً
ن خانته يف هذا املوقع إ و.شجاعته ال تنكر عليه يف مواضع اخلطر احلقيقي

 ..رغم علمه بام يفرتض أن جيعلها أكثر حصانة وقوة
 لو صح أنه كان مع عدوه كالنائم عىل فراشه، فلامذا كانوا يثنون :هـ

 يعطيه »صىل اهللا عليه وآله«، وكان رسول اهللا »عليه السالم «عىل شجاعته
األوسمة عليها، حتى إن رضبته لعمرو بن عبد ود يوم اخلندق تعدل عبادة 

 .. اإلنس واجلن إىل يوم القيامة،الثقلني
صىل اهللا عليه «وملاذا باهى اهللا به مالئكته يوم مبيته عىل فراش النبي 

 ينادي جربئيل بني السامء واألرض يف بدر واحد،  ليلة اهلجرة، وملاذا»وآله
 !وسوامها ال سيف إال ذو الفقار وال فتى إال عيل، وملاذا؟ وملاذا؟
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 اخربه بقتل ابن ملجم له يف أواخر »صىل اهللا عليه وآله« لعل النبي :و
 .ايام حياته
ستقاتل : »عليه السالم« لعيل »صىل اهللا عليه وآله«بالنسبة لقوله  ـ ٧
 : الناكثني والقاسطني واملارقني نقولبعدي

 أن ذلك قد كان بعد أن وضعت احلرب أوزارها، :ذكر األسكايف
ًودخل الناس يف دين اهللا أفواجا، ووضعت اجلزية، ودان العرب له 

 .)١(قاطبة
ً موطنا نفسه عىل لقاء اهللا، زاهدا بالدنيا بو بكرأعىل أنه لو كان ـ  ٨ ً

عسل ولكان ألف رضبة بالسيف أهون موتة لكان املوت أحىل عنده من ال
انه يقايس يف : ، فلامذا يزعمون»السالمعليه «عىل فراش كام يقول عيل 

 .التعب ما ال يقاسيه غريه
 :نعي الزكاة نقول بالنسبة حلرب أيب بكر ملا ـ٩

 ..إنه مل حيارهبم بنفسه، بل حارهبم بغريه للحفاظ عىل موقعه يف اخلالفة
 .ًن عمال غري موفق، وال مقبولأن ذلك كا: وسيأيت
ال يدل عىل » صىل اهللا عليه وآله« إن ثبات أيب بكر حني موت النبي  ـ١٠

الشجاعة، بل هو من دالئل القسوة، وإال كان أبو بكر أشجع من رسول اهللا 
 الذي بكى عىل عثامن بن مظعون، وعىل جعفر ومحزة، ،»صىل اهللا عليه وآله«

 ..»صىل اهللا عليه وآله«تى عىل رسول اهللا  وأبو بكر مل يبك ح.وغريهم
                                     

 . ٣٣٥صلجاحظ لالعثامنية  و٢٨٧ص ١٣ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)١(



  ٣٤٧                                                      ..بعد أن وضعت احلرب أوزارها:  الفصل الرابع 
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حول وفاة رسول اهللا » عليه السالم« وبني عيل  أيب بكروقد جرى بني
ً أن أبا بكر مل يكن مهتام لوفاة الرسول، فقد قال أفاد ما »صىل اهللا عليه وآله«

 !؟ًيل أراك متحازنا ما: ٍلعيل آنئذ
 .عنكمل يما  إنه عناين :»عليه السالم«فقال له عيل 

ًبعض الناس عىل أنه كان أيضا حزينا عىل بستشهاد إلفاضطر أبو بكر ل ً
 .)١(»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

فهل يمكن أن ينقدح احتامل أن يكون قد انساق مع حبوره ورسوره 
 عىل عدم اهتاممه »السالمعليه «ًبنيل مقام اخلالفة فظهر منه ما دل عليا 

 !؟» عليه وآلهصىل اهللا«بوفاة رسول اهللا 

                                     
ط (و  ١٥٩ ص٧ج وكنز العامل ٣١٢ ص٢الطبقات الكربى البن سعد ج )١(

هناية اإلرب  وعن ٨٢ ص٢ وحياة الصحابة ج٢٣٠ ص٧ج) مؤسسة الرسالة
 .٣٩٧ ـ ٣٩٦ص ١٨ج
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٣.............................:!؟ يوم اإلنذار’قال النبي ماذا 

  ٣٤............................................................:من أهيل

  ٣٥.....................................................:نذارالتبشري واإل

  ٣٦.......................................................:أخي ووصيي

  ٣٧.......................................................:ال بد من إمام

  حتى شعب أيب طالب.. :ثالفصل الثال

  ٤٣...............................................: يقرأ ويكتب×عيل 

  ٤٤............................................:×لعيل اخلمس يف مكة 

َالقضم   ٤٦..................................................:×عيل .. ُ

َملاذا سمي بالقضم؟ ُ:!................................................٤٨  

  ٤٩........................:ىل أيب طالب ال إ× يشكو لعيل ’النبي 

  ٥٠.........................................................:خذين معك

  ٥١...........................................:×أبو ذر يف ضيافة عيل 

  ٥٦.....................................: يتوسط لزيد بن حارثة×عيل 

  ٥٩..........................................:حتطيم األصنام قبل اهلجرة

  ٦١......................................!:ًملاذا التعرض ألصنامهم رسا؟

  ٦٢.........................................:مل يقم بعدها يف الكعبة صنم

  ٦٣..........................................: يف حديث املعراج×عيل 

  ٦٧............................................: الصديق األكرب×عيل 



  ٣٥٥                                                                                              ..    الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦٩.............................................ً:أيضا ×الفاروق عيل 

   يف شعب أيب طالب×تضحيات عيل  :الفصل الرابع

  ٧٣........................................: يف شعب أيب طالب×عيل 

  ٧٦....................................:مقارنة حديث الشعب بليلة الغار

  ٧٧........................................: تستلب منه×فضيلة لعيل 

  ٨١..............................................:محية الدين هي األقوى

  ×ووفاء عيل .. وفاة أيب طالب :الفصل اخلامس
  ٨٧................................................: يف وفاة أبيه×عيل 

  ٨٨.........................!:؟ بالصالة عليه’ملاذا مل يأمر النبي 

  ٨٩...............................:× واإلستغفار أليب طالب ×عيل 

  ٩٢......................................: الشيخ املهتدي×أبو طالب 

  ٩٥...........................................: أليب طالب×رثاء عيل 

  ٩٩.........................................:يف شعر أيب طالب علم كثري

  ١٠٢...............................................:نقش خاتم أيب طالب

  ١٠٤............................: تضحيات أيب طالب×تضحيات عيل 

  ١٠٦.................................................:×نور أيب طالب 

  ١٠٩..........................................:من ينشدنا شعر أيب طالب

  ١١١......................: وآية النهي عن اإلستغفار للمرشكني×عيل 

  ١١٣..............................................:الصالة عىل أيب طالب



  ٢ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٣٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١١٤...............................: ودفاعه عن أيب طالب×وفاء عيل 

   ..وحتى اهلجرة.. من شعب أيب طالب :الفصل السادس

  ١٢٣..................................................:وفاة شيخ األبطح

  ١٢٣.............................: يف الطائف× وعيل ’النبي 

  ١٢٥......................................: بني عامر يف× وعيل ’النبي 

  ١٢٥...........................: يف بني شيبان× وعيل ’النبي 

  ١٢٥........................................: هو األرجح×وجود عيل 

  ١٢٧....................................................!:؟×ملاذا عيل 

  ١٢٩.............................................: يف بيعة العقبة×عيل 

  ١٣١..............................................:املؤاخاة األوىل يف مكة

   .. إىل املدينة’هجرة النبي  :الفصل السابع

  ١٣٥.....................................................:حديث اهلجرة

  ١٤١...........................................:’أمر رسول اهللا 

  ١٤٣.............................................:تغش بربدي احلرضمي

  ١٤٣......................................:’كيفية خروج النبي 

  ١٤٤.................................!:؟×كيف وصل أبو بكر إىل عيل 

  ١٤٦....................................................:×تضور عيل 

  ١٤٧.........................................: سالح×مل يكن مع عيل 

  ١٤٨...................................................:املبيت، واخلالفة



  ٣٥٧                                                                                              ..    الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٤٩..................................................:×قريش وعيل 

  ١٥١.................................................:‘عيل وإسامعيل 

  ١٥١.......................................: وحزن أيب بكر×فرح عيل 

  ١٥٢.......................................:×عيل آية الرشاء نزلت يف 

  ١٥٦.....................................................:كذبة مفضوحة

  ١٥٧..............................................!:ابن تيمية ماذا يقول؟

  ١٦٤..............................................:قصة صهيب ال تصح

  ١٦٥..........................: يف الغار’ يتعاهد النبي ×عيل 

  ١٦٨.....................................................:رشاء الرواحل

  ١٦٩.................................:÷ بفاطمة ’النبي وصية 

  ١٧٠......................................................:أداء األمانات

  ١٧١.............................:×ً وعليا ’يكيدون النبي 

  ١٧٣.....................................................:سياسة املداراة

  ١٧٤.......................................................ً:ينصحه أوال

  ١٧٤......................................................:اليقني بالنتائج

  ١٧٥.................................................:السؤال هو املشكلة

  ١٧٥........................................................:اصفر لونك

  ١٧٦.......................................................:سيف حنظلة

  ١٧٦....................................................:أين عبدك مهلع



  ٢ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٣٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٧٧...................................................:يمةالسياسة احلك

  ×هـجـرة علـي  :الفصل الثامن
  ١٨١...........................................:×هجرة أمري املؤمنني 

  ١٨٥...........................................:البنات ربائب مرة أخرى

  ١٨٥....................................................:ابن أمي، وأخي

  ١٨٦.............................:ه ال يدخل املدينة وحد’النبي 

  ١٨٧............................................:أبو بكر يغضب ويشمئز

  ١٩٠...................................................:ال مربر لإلرصار

  ١٩١........................................!:ملاذا الغضب واإلشمئزاز؟

  ١٩٢..........................................:أبو بكر يف بناء مسجد قباء

  ١٩٣.........................................................:إهنا مأمورة

  ١٩٣...................................................:الرفق بالضعائف

  ١٩٥.......................................!!:وليس عمر.. ×إنه عيل 

  ٢٠٠...........................................:آليت ال أعبد غري الواحد

  ٢٠١..........................................: أول األمة هجرة×عيل 

   ..إىل أحد.. من اهلجرة :الباب الثالث

   ..بناء املسجد واملؤاخاة :الفصل األول

  ٢١١........................................:ال يستوي من يعمر املساجد



  ٣٥٩                                                                                              ..    الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢١٣.............................................!:متى كان بناء املسجد؟

  ٢١٥........................................ً: ليس تعديا×قاله عيل ما 

  ٢١٦...............................................:عثامن نظيف متنظف

  ٢٢٠................................................: املؤاخاة يف×عيل 

  ٢٢٣...............................................:تواتر حديث املؤاخاة

  ٢٢٤.....................:× لعيل ’مع املنكرين ملؤاخاة النبي 

  ٢٢٦........................................................:بكرخلة أيب 

  ٢٢٩...............................................:عبد اهللا وأخو رسوله

  ٢٣٠.....................................................:ووارثي.. أخي

  ٢٣٢.............................................:ٍاملؤاخاة بني كل ونظريه

  ٢٣٢....................................:’ًعثامن ليس أخا للنبي 

  ٢٣٤.........................................:×تأخري املؤاخاة مع عيل 

  ٢٣٥...........................................:ال يقوهلا بعدي إال كذاب

  ٢٣٧................................................!بنت محزة عند من؟

  !وعصبية؟.. أترابية :الفصل الثاين

  ٢٤١..........................................:بأيب تراب ×تكنية عيل 

  ٢٤٤...................................................:ال بد من التحفظ

  ٢٤٤......................: وضع الرتاب عىل رأسه÷إذا غاضب فاطمة 

  ٢٥٢...............................: ورواية املغاضبة&الشيخ الصدوق 



  ٢ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٣٦٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٥٤....................................: بأيب تراب×سبب تكنية عيل 

  ٢٥٦..........................................:!؟ملاذا الوضع واإلختالق

  ٢٥٨....................................................:قيمة هذه الكنية

  ٢٥٩.........................................:علم وسخاء: الراية الرتابية

  ٢٦٠..................................................!:أترابية وعصبية؟

   ..عظمىيف بدر ال.. ×عيل  :الفصل الثالث

  ٢٦٥.........................................................:حرب بدر

  ٢٦٥.............................:× مع عيل ’راية رسول اهللا 

  ٢٦٨......................................: ال يبدأ القتال’النبي 

  ٢٦٩................................................:وما رميت إذ رميت

  ٢٧٠.................................:’عائشة تتشبه برسول اهللا 

  ٢٧١.............................................:آيتان مل يعترب الناس هبام

  ٢٧٣.......................:’ كفعل النبي ×فعل عيل : عائشة

  ٢٧٤............................:’كنا نتقي املرشكني برسول اهللا 

  ٢٧٦.............................................................:املبارزة

  ٢٧٧.....................................: قاتل الفرسان الثالثة×عيل 

  ٢٧٩..................................................:منطق أهل الرشك

  ٢٨٢.......................................:عبيدة بن احلارث وأبو طالب

  ٢٨٤..................................: أليب طالب’غضب النبي 



  ٣٦١                                                                                              ..    الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٨٤.....................................:^ ه بأهل بيت’بدء النبي 

  ٢٨٦.......................................................:سخرية شيبة

  ٢٨٧.....................................:احلق الذي جعله اهللا للمسلمني

  ٢٨٩.........................:’وأدب اخلطاب مع النبي .. عبيدة

  ٢٩٠..........................: لقتله العاص×حتريض عمر عىل عيل 

  ٢٩٢.......................................: وطعيمة بن عدي×عيل 

  ٢٩٥.................................................:درع عيل يف حروبه

  ٢٩٦.........................................:صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه

  ٢٩٩.................................!:، ملاذا؟×املالئكة يف صورة عيل 

  ٣٠٢................................: يف بدر’ يتعاهد النبي ×عيل 

   ..بعد أن وضعت احلرب أوزارها :الفصل الرابع

  ٣٠٧...............................................:قتىل املرشكني يف بدر

  ٣١٣......................................................:رواية مكذوبة

  ٣١٦................................................!ًذا؟إما هو الصحيح 

  ٣١٧.................................:^آثار بدر عىل أهل البيت وعيل 

  ٣٢١.....................................!:مهجع أم محزة سيد الشهداء؟

  ٣٢٤........................................................:قتل أسريين

ًالذي جرأ عليا    ٣٢٧.....................................: عىل الدماء×َّ

  ٣٢٨........................................: ال سواه×عقبة عيل قاتل 



  ٢ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٣٦٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٣١.........................: من غنائم بدر×سهم طلحة وسهم عيل 

  ٣٣٦.............................................:سهم احلارض والغائب

  ٣٣٨......................................:×ً يمرض عليا ’النبي 

  ٣٤٠....................................:سأبو بكر أشجع النا: ×عيل 

   :الفهارس

  ٣٥١.......................................... ـ الفهرس اإلمجايل١          

  ٣٥٣......................................... ـ الفهرس التفصييل٢          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


