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  :موجز عن حرب اخلندق
، وكان حامل لواء ويف السنة الرابعة أو اخلامسة كانت غزوة اخلندق

.. »عليه السالم«ا عيل بن أيب طالب فيه» صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
صىل اهللا « استعد خرب مسري قريش» صىل اهللا عليه وآله«وحني بلغ النبي 

فواىف املرشكون، ونزلوا يف اجلهة األخرى . هلا، وحفر اخلندق» عليه وآله
 .منه ، وكان املسلمون من جهة املدينة

عىل العسكر كله بالليل حيرسهم، » عليه السالم«املؤمنني وكان أمري 
 .. نابذهمفان حترك أحد من قريش

 إنه مل :وقد حاول أكثر املسلمني النأي بانفسهم عن احلرب، حتى قيل
وقد حتدثت .. ًسوى اثني عرش رجال» صىل اهللا عليه وآله«يبق مع النبي 

 ..ارينسورة األحزاب عن هؤالء الف
ًتوا مكانا ضيقا من اخلندق، وأكرهوا وانتدب فوارس من املرشكني، فأ ً

، ورضار ، وعمر بن عبد ودخيلهم عىل عبوره، فعربه عكرمة بن أيب جهل
، ، وحسل بن عمرو بن عبد ود، وهبرية بن أيب وهببن اخلطاب الفهري

 .ونوفل بن عبد اهللا املخزومي
يف نفر من املسلمني، حتى أخذوا » عليه السالم«فخرج أمري املؤمنني 
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 الرباز، فلم يربز إليه أحد من  وطلب عمرو بن عبد ود،ةعليهم تلك الثغر
ًاملسلمني، وخافوا خوفا شديدا وكان يعد بألف فارس ً. 

املسلمني ملبارزة عمرو، وضمن » صىل اهللا عليه وآله«وانتدب النبي 
 .، فلم يأذن له»عليه السالم«هلم اجلنة، فلم يقم منهم أحد سوى عيل 

مني املحجمني، ّثم كرر عمرو النداء، وأنشد بعض األرجاز، وعري املسل
أن يأذن له بمبارزته، فلم يأذن » صىل اهللا عليه وآله«فعاود عيل طلبه من النبي 

 ..ًله أيضا
 برز اإليامن كله إىل :ثم أذن له يف املرة الثالثة، وعممه، ودعا له، وقال

ً، عمروا»عليه السالم«فبارز عيل .. الرشك كله ، ًسال، فقتله، وقتل ولده حَ
 ..، وفر الباقونونوفل بن عبد اهللا

ًثم ألقى اهللا يف قلوب املرشكني الرعب، وهربوا ليال، وكفى اهللا 
اآلن : وحينئذ قال رسول اهللا. »عليه السالم«) بعيل (املؤمنني القتال

 ..ننانغزوهم وال يغزو
  : ^ل النيب وأهل البيت هدف األحزاب قت

 هو  من مهامجتهم املدينة بأن هدف األحزاب:تقول النصوص
 .. استئصال حممد ومن معه

 سنكون معكم : هلموقد ورد هذا يف كلامهتم مبارشة حيث قال اليهود
 .)١(ه ومن معهحتى نستأصل) أي عىل حممد(عليه 

                                     
=  ونـع و٢٦٥ ص١جبن حبان الالثقات و ٤٤١ ص١املغازي للواقدي ج: راجع) ١(
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ي  أن هذا مل يكن بمقدورهم، ألن الذين مع النب:غري أن من الواضح
  بام فيهم األوسأصبحوا يعدون باملئات واأللوف» صىل اهللا عليه وآله«

ومل يكن .. ًفاستئصاهلم يكلف غاليا.. ، وكثري من قبائل العربواخلزرج
  .. مستعدين لدفع اثامن كبرية إىل هذا احلد، وال سيام يف األرواحاملرشكون

وهذا يدلنا عىل أن النص األصح، واألقرب إىل اإلعتبار هو ما روي 
 جتمعت،  والعربًإن قريشا«: حيث قال» عليه السالم«عن أمري املؤمنني 

ًوعقدت بينها عقدا وميثاقا  ال ترجع من وجهها حتى تقتل رسول اهللا، ً
 ..)١( معه معارش بني عبد املطلبوتقتلنا

وهذا هو األسهل واأليرس هلم بزعمهم، وبه يشفون غليل صدورهم، 
، وقرص نظرها، فقد رأت من املعجزات ولكن هذا يدل عىل غباء قريش

، ما يبهر »صىل اهللا عليه وآله«التأييدات اإلهلية لرسول اهللا والكرامات، و

                                     
 ١٣ ص٨جتفسري الثعلبي  و١٥٦ ص٢١ججامع البيان  و١٦٥ ص٨جاملعبود = 
البداية والنهاية  و٢٣٣ ص٢جمم وامللوك تاريخ األ و٥٠٩ ص٣تفسري البغوي جو
السرية  و٣٧٢ ص٨جتاع األسامع إم و١٠٨ ص٤ ج)ط دار إحياء الرتاث العريب(

بن كثري الالسرية النبوية  و٣٣ ص٢جعيون األثر  و٧٠٠ ص٣جبن هشام الالنبوية 
 .٦٢٩ ص٢ ج)ط دار املعرفة(السرية احللبية  و١٨٢ ص٣ج

 ورشح ١٧٠ ص٣٨ وج٢٤٤ ص٢٠األنوار ج بحار و٣٦٨ ص٢ اخلصال ج)١(
 ٣جمصباح البالغة  و١٦٧ و١٦٦ واإلختصاص ص٢٨٧ ص١األخبار ج

  .٣١٨ ص٤جغاية املرام   و٣٦٣ ص٢جحلية األبرار  و١٢٥ص
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 تبارك وتعاىل، وال يمكن العقول، وحيتم حصول اليقني بأهنا إنام حتارب اهللا
إال إذا كان عىل .. أن يتوهم عاقل أنه قادر عىل حتقيق أي نرص يف هذا احلال

 . البصريةىجانب كبري من قلة العقل، وعم
  :يف حفر اخلندق × والوصي ’النيب 

 كان هو البادئ »صىل اهللا عليه وآله «بأن رسول اهللا :وقد رصح القمي
فحفر يف موضع املهاجرين  ً، معوال وأخذ: فهو يقول،اخلندق يف حفر

 ، حتى عرق ينقل الرتاب من احلفرة»عليه السالم «وأمري املؤمنني ،بنفسه
 : وقال، وعيي»صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول
 ةصار واملهاجرـألنـر لـفـاللهم اغ  رةـــــاآلخش ـيــع إال شـيـال ع

 حيفر اجتهدوا يف »صىل اهللا عليه وآله «رسول اهللا إىل فلام نظر الناس
رسول   وقعد،احلفر إىل  فلام كان يف اليوم الثاين بكروا،ونقلوا الرتاب، احلفر

 .)١( يف مسجد الفتح»صىل اهللا عليه وآله «اهللا
  :  وشيعته×علي عناء 

الناس أكثر وكان عيل صلوات اهللا عليه وشيعته « :قال القايض النعامن
 .)٢(»ذكره  ما يطولاألخبار وكان يف ذلك من .ً وفيه عمال،عناء

                                     
 ٤جالصايف و ٢١٨ ص٢٠األنوار ج وبحار ١٧٨ و ١٧٧ ص٢ جتفسري القمي) ١(

 .٢٤٤ ص٤جنور الثقلني  و٢١ ص٦ج و١٧١ص
 .٢٩٢ ص١األخبار جرشح ) ٢(
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 : ونقول
لوزير، ً ليس غريبا أن يشارك ويتشارك النبي والويص، والقائد وا ـ١

 ..يف العمل يف حفر اخلندق، وال يكتفيان باألمر والنهي
ًومل يكن عملهام صوريا وشكليا، بل كان معاناة حقيقية، وبذل جهد،  ً

 ..ونصب وتعب إىل حد اإلعياء
ًوهذا يعطي درسا يف ممارسة القيادة دورها، فإهنا ليست هي القيادة 

 بأكرم ني املتمثلت،عظمىإلمامة الالتي نعتادها، بل هي قيادة النبوة اخلامتة، وا
 ..وأرشف وأفضل خلق اهللا

 كام أن هذا القائد النبي، حيدد للناس الدوافع والغايات، ويضع  ـ٢
نصب أعينهم اهلدف األقىص، وهو اآلخرة، ليكون جهدهم هذا هو الذي 

صىل اهللا عليه «ولذلك قال .. هييء هلم سبيل العيش الكريم يف اآلخرة
 .. إال عيش اآلخرة، اللهم اغفر لألنصار واملهاجرةال عيش: »وآله

 إن هذا قد أثر يف الناس، فاجتهدوا يف احلفر، ونقل الرتاب،  ـ٣
 .دعاهم ذلك إىل التبكري يف اليوم التايل إىل العملو

وشيعته كانوا أعظم الناس عناء، وأكثرهم » عليه السالم«ً إن عليا  ـ٤
 أجل نيل رشف التأيس واملواساة ولعل ذلك من.. ًعمال يف حفر اخلندق
ومن منطلق التفاين يف حب اهللا ورسوله، وأخيه .. للرسول وللويص

 .ووصيه
  : يف مأزقعثمان

كنت مع رسول : ، قال بإسناده يرفعه إىل جابر بن عبد اهللاروى الشيخ
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عليه « يف حفر اخلندق، وقد حفر الناس وحفر عيل » عليه وآلهصىل اهللا«اهللا 
 يكنس بأيب من حيفر وجربائيل«: »صىل اهللا عليه وآله«، فقال النبي »السالم

 .  »ً يعينه، ومل يكن يعني أحدا قبله من اخللقالرتاب بني يديه وميكائيل
، فغضب »ِإحفر« : لعثامن بن عفان»آلهصىل اهللا عليه و «ثم قال النبي

ّال يرىض حممد أن أسلمنا عىل يده حتى يأمرنا بالكد، فأنزل اهللا : عثامن، وقال
ُّيمنون عليك أن أسلموا قل ال متنوا عيل إسالمكم بل اهللاُ يمن ﴿: عىل نبيه َ َ َُ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ ُ َِ ُ َ ِ َّ َ ْ ُ َ َُّ ُُّ َ ََ َ َْ َ

ْعليكم أن هداكم  ْ ُْ َ َ َْ َ ُ َلإليامن إن كنتم صادقنيَ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ُ ْ ِ ِ َ ِ ْ)٢(﴾)١(. 
ُيمنون عليك أن أسلموا﴿:  قوله تعاىل:ّعيل بن إبراهيمرروى و ْ ْ ُ ََ ََ َْ ََ َ ُّ﴾، 

ّ، وذلك أنه مر بعامر بن يارسنزلت يف عثامن يوم اخلندق وهو حيفر اخلندق،  ّ
ّ كمه عىل أنفه ومر، فقال عامرقد ارتفع الغبار من احلفر، فوضع عثامنو ّ: 

 داــاجـًا وســـعـا راكـّل فيهـظـي   داـر املســـاجـوي من يعمـال يست
 داـانـعـُم ًداـِاهـه جـنـرض عـعـي    ـار حائـداـغـبـّـر بـالـُن يـمـمـك

 ّيا بن السوداء، إياي تعني؟ : ، فقالفالتفت إليه عثامن
ّمل ندخل معك لتسب : ، فقال له»صىل اهللا عليه وآله«ثم أتى رسول اهللا 

قد أقلتك إسالمك «: »صىل اهللا عليه وآله «أعراضنا، فقال له رسول اهللا
 . »فاذهب

ْيمنون عليك أن أسلموا قل ال متنوا عيل إس﴿: فأنزل اهللا تعاىل ُ ْ ْ ُ َِ َّ َ ْ ُ َ ََ َُّ ُُّ َ ََ َ َْ ْالمكم َ َُ َ
                                     

  . من سورة احلجرات١٧ اآلية )١(
  .ألنوار عن الشيخ يف مصباح ا٢٧٦ ص٧ج) تفسري( الربهان )٢(
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َبل اهللاُ يمن عليكم أن هداكم لإليامن إن كنتم صادقني ِ ِ َِ َ َ ُّ َْ ْ ْ ْ ُ َُ ْ َُ ُْ ِْ ِ َ ِ ْ َ ُ َ  أي لستم صادقني ﴾ِ
َإن اهللاََ يعلم غيب الساموات واألرض واهللاُ﴿ َ َ َ ِْ ْ َّ ْ ُ ََ ْ ِ َ َ َ َّ َبصري بام ِ ٌِ ِ َ تعملونَ ُ َ ْ َ﴾)١(. 

 :ونقول
 :قد دلت هذه الرواية عىل

مع أن ..  بأبيه»عليه السالم«ً يفدي عليا »يه وآلهصىل اهللا عل« إنه  ـ١
وإن كانت ال تبلغ آلبائه من منازل الكرامة والزلفى ما ال يعلمه إال اهللا، 

 من األنبياء ربام يكون عبد اهللا بن عبد املطلبو ،»عليه السالم«عيل منزلة 
 ينقلني من صلب نبي إىل صلب نبي ما زال اهللا: ًأيضا كام دل عليه حديث

 .)٢(ً، أو أخرجه نبيا، أو نحو ذلكًرصت نبياحتى 
 .)٣( يف أصالب النبيني: قاليف تفسري اآلية» عليه السالم« عن أيب جعفرو

 .)٤(من صلب نبي إىل صلب نبي: أو قال
 نبي حتى أخرجه من يرى تقلبه يف أصالب النبيني من نبي إىل :أو قال

 .)٥ (صلب أبيه من نكاح غري سفاح

                                     
 .  عن مصباح األنوار٢٩٧ ص٢تفسري القمي ج.  من سورة احلجرات١٨اآلية ) ١(
تفسري  و٧١ ص٤تفسري السمعاين ج و٢١٤ ص٨ج  و٨٦ ص٧جممع الزوائد ج )٢(

 .٣٦٥ ص٣ابن كثريج
 .٤٨٨ ص٢ج ختيار معرفة الرجالإ) ٣(
 .٣٧٤ ص١٦بحار األنوار جو١٣٢ ص١٨معجم رجال احلديث ج) ٤(
 .٣٤١ ص ١املستقيم جالرصاط ) ٥(
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 .)١ (» السالمامعليه«  والصادقومثله عن اإلمامني الباقر
 مل يلده إال نبي أو ً أن حممدا: اآلية يف تفسريالثعلبي عن وروى البيايض

 .)٢ (أو مؤمنويص نبي 
، وله ، وهو أفضل املالئكة وميكائيل ان جربائيل: تقول الرواية ـ٢

 واملالئكة. فضل عظيم فكان أحدمها يكنس الرتاب بني يديه واآلخر يعينه
َأجتعل فيها .. ﴿ة يف األرض ، وجعله خليفهم قالوا حني خلق اهللا تعاىل آدم ِ ُ َ ْ َ َ

َمن يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك َُ َُ َ َ ُ ِّ ُ ْ َ َ ِّْ ِّ ُُ ُ ََ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ُ َِ َ َ ْ..﴾)٣(. 
. »عليه السالم«ً مل يكن يعني أحدا من اخللق قبل عيل  إن ميكائيل ـ٣

يكائيل إىل اهللا، ويطلب أن يتقرب م.. »عليه السالم«وهذه ميزة فريدة له 
ولو أن ميكائيل وجد أن ذلك حيصل له . »عليه السالم«رضاه بمعونته لعيل 

 . ملا تردد يف معونته»عليه السالم«مع أحد من اخللق غري عيل 
بأن حيفر، مل يكن يريد اإلساءة إليه، بل :  إن النبي حني امر عثامن ـ٤

 ..ه بطاعة اهللا، والتقرب إليه، وطلب رضاهأراد اإلحسان إليه ألنه يأمر
 بذلك اجلواب اجلايف، فهل جزاء اإلحسان إال فلامذا أجاب عثامن

 !اإلحسان؟
 : ّ إن الشعر الذي ردده عامر ـ٥

                                     
 .١١٨ ص ٦٥بحار األنوار ج )١(
 .١١٨ ص ٦٥بحار األنوار ج  )٢(
  . من سورة البقرة٣٠ اآلية  )٣(
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 .. إلخ   داـر املســـاجـوي من يعمـال يست
وإن كان ال . ر اخلندقيروى أنه أنشده حني بناء املسجد، ال عند حف

 ..يشء يمنع من تكرار احلادثة يف املقامني
 دخوله يف الدين، وجيعله  مل يكن هناك أي مربر ألن يذكر عثامن ـ٦

ّسببا لتعرضه للسب، واألمر يف السب وعدمه تابع ألسبابه ودوافعه، التي  ً
قد ..  تكونوقد تكون مربرة، وقد ال.. قد تكون شخصية، وقد ال تكون

 .تكون عدوانية، وقد تكون عىل سبيل رد اإلعتداء
 ما ً قاتله اهللا كافرا:»عليه السالم« عن عيل رجل من اخلوارجفقد قال 

 إنام هو سب ،ًرويدا«: »عليه السالم« قالف ، فوثب القوم ليقتلوه،!أفقهه
 . )١(» أو عفو عن ذنب،بسب

ًيقي يدخل يف الدين لقناعته به، وطمعا باحلصول عىل  إن املؤمن احلق ـ٧
وهو يضحي بأهله وماله وولده، ويتعرض ملختلف أنواع .. رضا اهللا تعاىل

ًبل يزداد بصرية وإرصارا وتصلبا يف دينه.. األذي وال يرتاجع وال يندم فام .. ً
ًمعنى أن يكون اختالف إنسان مع آخر حمقا أم مبطال سببا يف إظهار ندام ته عىل ًً

وال .. فإن الدين ال يقايض عليه بني األشخاص.. الدخول يف هذا الدين
 ..يوضع يف سوق العرض والطلب، فيؤخذ تارة ويعطى أخرى

                                     
  .٩٩ ص ٤ج ): طباخل (هنج البالغة )١(
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  : يروي لنا×علي 
يف حفر » صىل اهللا عليه وآله«كنا مع النبي « :، قال»عليه السالم«عن عيل 

صىل اهللا عليه «ز، فدفعتها إىل النبي ، ومعها كرسة خباخلندق إذ جاءته فاطمة
 !ما هذه الكرسة؟: الصالة والسالمآله وعىل وقال النبي عليه » وآله

 .الكرسة  جئتك منه هبذه، واحلسني خبزهتا للحسنًقرصا :قالت
بيك منذ طعام دخل فم أ أول أما إنه :»صىل اهللا عليه وآله«فقال النبي 

 .)١(ثالث
 : ونقول

 :قد دلنا هذا احلديث عىل أمور عديدة، نذكر منها
ً إنه حني يروي أمري املؤمنني لنا أمرا ما، فال بد أن يكون له أمهية  ـ١

 ..بالغة، ودالالت هامة، يريد لنا أن نلتفت إليها ونقف عليها
يها، حتى إهنا لتؤثره  الزهراء بأب إن ذلك يشري إىل إهتامم فاطمة ـ٢

، الذين كان »عليه السالم«  واحلسنيص خبزهتا للحسنبكرسة من قر
                                     

وذخائر  ٤٣ ص١ج) ط مؤسسة األعلمي(و  ٤٠ ص٢ جالرضا أخبار عيون) ١(
 سفينة مستدركو ٢٤٥ ص٢٠ج و٢٢٥ ص١٦جاألنوار  وبحار ٤٧ صالعقبى

عليه  « الرضااإلماموصحيفة  ١٣٦ ص٢جينابيع املودة و ١٣٣ ص٢جالبحار 
 ١جعطاردي للمسند اإلمام الرضا  و٧٢ و ٧١ ص)ضواءط دار األ( »السالم
 )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٤٦١صمسند زيد بن عيل  و٣٣٠ و ١٤٣ص
 .٢٨٦ ص١٠ج
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 ..عمرمها يف حدود سنة وأزيد منها بأشهر قليلة
بأن هذه الكرسة هي أول طعام » صىل اهللا عليه وآله« إن جهره  ـ٣

نه يريد أن يواسى أويل احلاجة من دخل فمه منذ ثالثة أيام يعطي أ
هيهات أن يغلبني هواي، ويقودين جشعي عىل ختري : أصحابه، عىل قاعدة

األطعمة، ولعل باحلجاز أو بالياممة من ال طمع له يف القرص، وال عهد له 
ًبالشبع، أو أبيت مبطانا وحويل بطون غرثى، وأكباد حرى، أو اكون كام 

 :قال القائل
 وحـولـك أكبـاد حتـن إىل  الـقــد    ةـنـبـيـت ببطوحسبـك داء أن تـ

أأقنع من نفيس أن يقال أمري املؤمنني، وال أشاركهم يف مكاره الدهر، 
 .)١(!أو أكون أسوة هلم يف جشوبة العيش؟

  !:ملن لواء املهاجرين؟
سعد ، ولواء األنصار بيد  كان لواء املهاجرين بيد زيد بن حارثة:قالوا
 .)٢(بن عبادة

                                     
بحار  و٣٠١ ص١٦جمستدرك الوسائل  و٧٢ ص٣ ج)برشح عبده(هنج البالغة ) ١(

 ٢٧٣ ص٢٣ججامع أحاديث الشيعة  و٣٤١ ص٤٠ وج٤٧٤ ص٣٣جاألنوار 
 .٢٨٧ ص١٦ جللمعتزيلة ـرشح هنج البالغ و٣٦ ص٤جهنج السعادة و

 وعيون ١٧٠ص ٣٧١ ص٤ وسبل اهلدى والرشاد ج٢٣٠ ص١إمتاع األسامع ج )٢(
 .٦٧ ص٢جبن سعد الالطبقات الكربى  و٣٧ ص٢األثر ج
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 : ونقول
ملاذا أمهل هؤالء اإلشارة إىل صاحب الراية العظمى، مع ترصحيهم 

 :باسم حامل لواء املهاجرين، وبإسم حامل لواء األنصار، مع أننا
كان صاحب لواء » عليه السالم«ً أن عليا  قدمنا يف حرب أحد ـ١

 . ويف كل مشهديف بدر» صىل اهللا عليه وآله«النبي ) وراية(
 عىل معاوية» عليه السالم « املجتبى احلسناإلمامورد يف احتجاج   ـ٢

 األحزاب ويوم ،ثم لقيكم يوم أحد«:  الفاسق قوله والوليد،وابن العاص
 .)١(»بيك راية الرشكأومعك ومع  ،ومعه راية رسول اهللا

 كانت«:  قال،عباس ابن  عن، عن مقسم،روى احلكم بن عتيبة  ـ٣
 يف املواقف »عليه السالم « مع عيل»هصىل اهللا عليه وآل «راية رسول اهللا

  . ويوم فتح مكة،األحزاب ويوم ، ويوم حنني،أحد  ويوم، يوم بدر:كلها
 ويوم فتح ، يف املواطن كلها مع سعد بن عبادة األنصاروكانت راية

  .)٢(»عليه السالم «املهاجرين مع عيل  وراية،مكة
مع زيد  األحزاب كانت راية املهاجرين يوم :وهذا يدل عىل أن قوهلم

                                     
 ١٠ ج والغدير٢٨٩ ص٦ ج ورشح هنج البالغة للمعتزيل٣٣٦ صكفاية الطالب) ١(

رشح  و٥٧٤ ص١جأعيان الشيعة  و٢٣ ص٢ ج ومجهرة اخلطب، عنه١٦٨ص
 .٥٤١ ص٢٦ وج٢١٢ ص١١ج) امللحقات(إحقاق احلق 

 ٣٧٤ ص١ج) مؤسسة آل البيتط ( و ١٩١ ص)ط دار املعرفة( إعالم الورى) ٢(
 .٧٢ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق : وراجع
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 . غري صحيحبن حارثة

  :مة احملمديةالغطرسة القرشية، واحلك
اخلندق   فأقامت عىل،فقدمت قريش« :الق» عليه السالم«وعن عيل 

  ورسول اهللا،وتربق  ترعد،نفسها القوة وفينا الضعفأ ترى يف ،حمارصة لنا
 ،والرحم  ويناشدها بالقرابة،اهللا عز وجل إىل  يدعوها»صىل اهللا عليه وآله«

 .)١(»ًعتوا إال  وال يزيدها ذلك،فتأبى
 :ونقول

تقيس   ما دامت، وهذه الغطرسة، هذا العتو عىل قريشًليس غريبا
 ،املسلمني  والضعف يف، وترى القوة يف أنفسها، بمقاييس ماديةاألمور

العتو وتلك   ولكن هذا، وإبادة خرضائهم،الذين جاءت الستئصاهلم
 واخليبة ،واخلنوع ضعف ليحل حملها ال،الغطرسة رسعان ما تالشت

 . كام سنرى،القاتلة

 ومن موقع »صىل اهللا عليه وآله «أن نجد النبي :ً أيضاًوليس غريبا
  ويستثري العاطفة الناشئة عن،نساينسلوب اإلباملسؤولية يعتمد األ الشعور

 ،نساناإل كون هلا هيمنة حقيقية عىلت والتي ،صالت القربى وحلمة النسب
  ثم هو.وجوده  وكل،ههزاهتا اجلاحمة كل كياناهتا وملعبد أن جتتاح  وال

                                     
 وبحار ٣٦٨ص) ط مركز النرش اإلسالمي(و  ، باب السبعة٦٨ ص٢ جالاخلص) ١(

مستدرك هنج (مصباح البالغة  و١٧٠ ص٣٨ وج٢٤٤ ص٢٠جاألنوار 
 .٣١٩ ص٤جغاية املرام  و٣٦٣ ص٢جحلية األبرار  و١٢٥ص ٣ج) البالغة
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مصدر   الذي هوعز وجل،اهللا  إىل  يقرن ذلك بالدعوة»صىل اهللا عليه وآله«
 .اخلري والقوة والربكات

ّوحني ال تستجيب لداعي الرحم، وال لداعي اهللا، وترص عىل اإلستجابة 
هذا العنفوان للهوى وللشيطان، فال يبقى خيار سوى التصدي هلا، وإسقاط 

 .وهكذا كان.. الرديء والرذل، ومتريغ أنفها برغام الذلة واخلزي واهلوان

  : حراسة العسكر
أمر أصحابه أن » صىل اهللا عليه وآله«كان رسول اهللا  «:قال القمي

عىل العسكر كله » عليه السالم«حيرسوا املدينة بالليل، وكان أمري املؤمنني 
 . نابذهم فإن حترك أحد من قريشبالليل حيرسهم،

جيوز اخلندق، ويصري إىل قرب » عليه السالم«أمري املؤمنني وكان 
ً حيث يراهم، فال يزال الليل كله قائام وحده يصيل، فإذا أصبح رجع قريش

 ..إىل مركزه
هناك معروف، يأتيه من يعرفه، » عليه السالم «ومسجد أمري املؤمنني

 .)٢(»)١( أكثر من غلوة نشابة إىل العقيقفيصيل فيه، وهو من مسجد الفتح

                                     
 .أي مقدار رمية سهم:  غلوة نشاب)١(
مستدرك  و٢٣٠ص ٢٠األنوار جبحار  و١٨٦ ص٢تفسري القمي ج: راجع) ٢(

 ٤جالصايف  و٢٧٤ ص١٢ججامع أحاديث الشيعة  و٢٠٠ ص١٠جالوسائل 
 .٢٥٤ ص٤جنور الثقلني  و٢٨ ص٦ وج١٧٨ص
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 : ونقول
 :إن لنا مع هذا النص وقفات هي التالية

  :ضرورة احلراسة
 املحارب، وحرمانه من إن من البدهييات رضورة احلذر من العدو

فرصة تسديد رضبات هنا وهناك، من شأهنا إرباك اجليش اإلسالمي، أو 
إحداث ثغرات خطرية فيه، وإحلاق األذى بمعنوياته، وبثقته بقدارته، 

 .وطمأنينته إىل حسن تدبري القائمني عىل األمور فيه
أشخاص عاديون، بل كان  ومل يكن يتوىل احلراسة يف حرب اخلندق

ًيتوالها قائد اجليش كله، وحامل لوائه وأمريه الذي مل يكن فقط قادرا عىل 
اختاذ القرار املناسب، ثم يأمر وينهى، بل كان يقرر ثم يبارش التنفيذ بنفسه، 
ثم هو يف نفس الوقت ال يرتك الفرصة متر، وال يمنح العدو أية قدرة عىل 

 ..رار، أو مواجهة املوت املحتمإختاذ أي قرار آخر سوى الف
وكان ال بد هلذه احلراسة من أن تتواصل لتستغرق الزمان كله، ألن 
ذلك يعطي العدو الفرصة السانحة، وجيعل من الغفلة العارضة أو املنظمة 

ًمنفذا وسببا لتضييع اجلهد، ومحل النرص للعدو ً. 
لليل هو ولذلك كان ال بد من مواصلة احلراسة يف الليل كله، ألن ا

وقت اهلجعة اللذيذة، والغفلة القاهرة، ال سيام بعد أن يأخذ امللل والتعب 
 .مأخذمها

ًوالليل أيضا هو الذي يمنح العدو الغطاء والوقاء، ويمكنه من تسديد 
 .رضباته وفق ما حيلو له، ويف املكان الذي خيتاره
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 :من أجل ذلك نقول
الزمان واملكان، فال إهنا ال بد أن تكون حراسة غري خاضعة حلدود 

تستقر يف نقاط بعينها، ألهنا يف هذه احلال متنح العدو فرصة التخطيط 
 ..إلخرتاقها، أو لتحاشيها

كام أن إطالقها هذا يضيع عىل العدو اإلحساس باألمن، يف أي من 
حاالته، وجيعله يتوقع املفاجآت، فيشغله ذلك بالعمل عىل حتاشيها، 

ن يفكر بأي حترك خارج هذا النطاق، حيث ال واإلهتامم بحفظ نفسه قبل أ
 ..بد أن يتوقع أن يفاجأ بدوريات احلراسة يف كل إجتاه

رصد العدو قتاليا :  
مل تقف عند حدود » عليه السالم«كام أن املهمة التي اضطلع هبا عيل 

 ..احلراسة، بل تعدت ذلك إىل الرصد الدقيق لتحركات العدو
قل مشاهداته إىل القيادة لكي تتخذ ومل يكن ذلك جمرد رصد هيتم بن

 ..هي القرار، بل هو الذي يرصد، ثم يقرر، ثم يبارش التنفيذ
ًوالذي يتوىل الرصد ليس إنسانا عاديا، بل هو قائد اجليش كله، الذي  ً
لن جيد معلومات أصح مما حيصل هو بنفسه عليه، ويراه بعينيه، ويسمعه 

ويرسم خطته أكثر منه، وال حيتاج ولن حيسن أحد تنفيذ ما يريده، .. بأذنيه
 .ًوهو أيضا رصد دائم ومتواصل.. يف املستجدات إىل انتظار القرار من أحد

ًوكان املوضع الذي يستقر فيه ملامرسة مهمته، موقعا متقدما جدا، قد  ً ً
وإن بلغه أحد، فلن جيرؤ عىل .. ال جيرؤ عىل الوصول إليه أحد سواه

 .اإلستقرار فيه طوال الليل
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  :×د يف موضع صالة علي مسج
يرصد » عليه السالم«وقد بقي املسجد يف ذلك املكان الذي كان عيل 

ويصيل فيه طوال الليل ـ بقي ذلك الشاهد الصادق عىل هذه التضحيات 
، وقد صمد هذا املسجد عرشات أو »عليه السالم«اجلسام من أمري املؤمنني 

 .مئات األعوام
، أم هدمته متذرعة بأعذار واهية، ملامرساهتا ولكن هل تركته الفئة الوهابية

املتواصلة ملحو آثار اإلسالم، حيث هدمت قبور أهل البيت، وأزالت املساجد، 
،  وجهاد وصيه»صىل اهللا عليه وآله«وحمت اآلثار الدالة عىل جهاد رسول اهللا 

 !هل بيته؟والشاهدة عىل تضحيات األخيار من أصحابه، والصفوة من أ
ًوإذا كان ال يزال باقيا، فهل سيستمر بمرأى ومسمع منهم، وال سيام 

 !أي أثر فيه؟» عليه السالم«إذا علموا أن لعيل 
  :الراصد املصلي

 :ويواجهنا هنا سؤال يقول
 سهم أصاب رجله يف غزوة أحد» عليه السالم«ً أن عليا :ذكروا

عليه «بإخراجه منها حني اشتغال عيل » وآلهصىل اهللا عليه «صعب، فأمر 
إنه مل : بالصالة، فأخرجوه من رجله، فقال بعد فراغه من الصالة» السالم

 .)١(يلتفت ملا جرى

                                     
 . ٣٦٤ عن املناقب املرتضوية الكشفي احلنفي ص٦٠٢ ص٨ج) امللحقات(إحقاق احلق ) ١(
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 كانوا إذا أرادوا إخراج احلديد والنشاب من جسده :ويف نص آخر
الرشيف تركوه حتى يصيل، فإذا اشتغل بالصالة، وأقبل عىل اهللا تعاىل 

ّديد من جسده ومل حيس، فإذا فرغ من صالته يرى ذلك، فيقول أخرجوا احل
 .)١(إن هي إال فعلتك يا حسن: »عليه السالم «لولده احلسن

هي التي أشارت عليهم » عليها السالم « أن الزهراء:ويف نص ثالث
 .)٢(بذلك

، وأهنم أخرجوه حال  أن ذلك كان يف حرب صفني:ويف نص آخر
 .)٣(سجوده

ًقد خاض حروبا » عليه السالم«وال مانع من أن تتكرر الواقعة، فإنه 
كثرية، لعلها تعد بالعرشات، ومل يكن جيرؤ أحد عىل اإلقرتاب منه، فكان 

 ..»عليه السالم«رشقه بالسهام هي الطريقة املمكنة إلحلاق األذى به 
يف يمكن رصد حركة العدو من قبل من هو  ك:فلنا بعد هذا أن نسأل

 !مشغول بالصالة، إذا كان هذا هو حال الراصد يف صالته؟
 :ونجيب

 بأن اهللا تعاىل قد أجاب عن ذلك يف آية قرآنية مباركة، هي قوله ً:أوال
                                     

 . ١٧٩ ص٢ وحلية األبرار ج٢١٧ إرشاد القلوب ص)١(
 .٢٦٣ ص٣ وجامع السعادات ج٣٩٨ و ٣٩٧ ص١ املحجة البيضاء ج)٢(
) هـ١٣١٩ط سنة ( وأرسار الشهادة ٢٤٢ هامش ص٧ احلدائق النارضة ج)٣(

 .٢٥٥ص



  ٢٧                                                          .. يف حرب اخلندق   ×علي  :  الفصل األول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َإنام وليكم اهللاُ ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصال﴿: تعاىل ُ ََّّ َ َ َ ُ َ ََ ُ ُ َ ُ َ ُ ُِّ ِ ِ َِّ َّ ُُ َ َة ويؤتون ِ ُْ ُ َ َ
َالزكاة وهم راكعون ُ ُ َِ َ ْ َ َ َّ﴾)١(. 

وقد جعل اهللا تبارك وتعاىل حديث التصدق باخلاتم يف حال الركوع 
ّمربرا لإلعالن عن أخطر منصب، وأجل مقام، يرتبط بمستقبل ومصري  ً
البرشية بأرسها، ال يف جيل بعينه، وإنام يف األجيال املتعاقبة كلها إىل يوم 

 ..القيامة
ع أن هذا التصدق إنام حصل من نفس هذا الذي استخرجت السهام م

 ..من جسده وهو يصيل، ومل يشعر بذلك
ً إن هذا التصدق ال يتناىف مع تلك الصالة، فإهنام معا من سنخ :ًثانيا

واحد، فهام عيش مع اهللا، وتفكري بام يرضيه، فهو مل يفكر يف الدنيا، وال 
 ..ف إىل عبادة اهللابل انرص.. اهتم لزبارجها وهبارجها

ًقد مارسهام معا يف آن واحد، ومن املمكن » عليه السالم« بل هو :ًثالثا
توضيح ذلك باإلشارة إىل أن من يرشف عىل اجلنة، فإنه يرى أشجارها، 

 .ا، وحورها، وقصورها بنظرة واحدةوأهناره
كام أن من يعيش يف واحات الرىض والقرب اإلهلي، فإنه يشعر 

يتفاعل مع كل ما حتويه تلك الواحات، فهو يسبح اهللا، وحيس ويرى، و
ًويبكي خوفا منه، ويفرح بكونه يف مقام الزلفى، ويرجو أن حيصل عىل 

 .ًاملزيد من منازل الكرامة يف آن واحد أيضا

                                     
 .  من سورة املائدة٥٥ اآلية )١(
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وهذا بالذات هو ما جرى حني التصدق باخلاتم يف الصالة، وكذلك 
 .. اهللايصيل ويرصد حركة أعداء» عليه السالم«حني كان 
 حتى لو أردنا أن نضع هذا األمر يف سياق احلسابات املفرطة يف :ًرابعا

ماديتها، فنسلخها عن أبعادها اإليامنية، العميقة، فإن الناس العاديني قد 
ًيتمكنون من فعل ذلك، فإذا كان الراصد يصيل ركعتني مثال، ثم جيري 

.. ء عاد إىل صالتهمعاينة للمحيط الذي يرصده، فإن رأى أنه مل يتغري يش
فإن التحرك املؤثر للعدو، يستغرق أكثر مما تستغرقه صالة ركعة أو ركعتني، 
ًألن اهلدوء يف الليل يفضح األصوات، ملن يكون قريبا من مصدرها، مهام 
حاول من تصدر عنه أن يتسرت عليها، وحتتاج لكي ختتفي يف ذلك الزمان 

رقة يف بدائيتها إىل املزيد من الذي كان يعتمد يف حتركاته الوسائل املغ
 .الوقت، حال اإلنتقال من مكان إىل مكان

فكيف إذا كانت تلك التحركات يف مكان ال يتحاشى العدو وفيها من 
ًأحداث األصوات، ألنه يظن نفسه بعيدا عن مواقع الرصد من الطرف 

 ..اآلخر
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  :الفصل الثاين
 

  وآثار.. نصوص ..عمرو يف املواجهة
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  : يسد طريق اهلرب×علي 
صىل « ومن معه اخلندق أمر النبي ُوذكر أنه ملا عرب عمرو بن عبد ود

، بأن يميض بمن خف معه ليأخذ الثغرة »عليه السالم«ًعليا » اهللا عليه وآله
 .)١(»فمن قاتلكم عليها فاقتلوه«: عليهم، وقال
سلمني حتى أخذ الثغرة، وسلمها يف نفر من امل» عليه السالم«فخرج 

 . )٢(، وطلب الربازإليهم، فوقف عمرو

                                     
 . ٢٩٤ ص١ رشح األخبار ج)١(
و  ٥٢ص  واإلرشاد للمفيد١٩٨ ص١مناقب آل أيب طالب ج: راجع املصادر التالية) ٢(

 والكامل يف ٢٠٣  و٢٠٧ ص١وكشف الغمة لألربيل ج ٩٨ ص١ج) ط دار املفيد(
 ٨ وجممع البيان ج٢٣٩ ص٢ وتاريخ األمم وامللوك ج١٨١ ص٢التاريخ ج

 وعيون ٤٨٧ ص١ وتاريخ اخلميس ج٢٥٣ص ٢٠ وبحار األنوار ج٣٤٢ص
مكتبة حممد عيل ط (و  ٢٣٥ ص٣ والسرية النبوية البن هشام ج٦١ ص٢األثر ج

 ودالئل النبوة ١٩٣وهتذيب سرية ابن هشام ص ٧٠٨ ص٣ج) صبيح وأوالده
 ٢٦٦ ص١ وهبجة املحافل ج٢١٨ ص٤ والبدء والتاريخ ج٤٣٧ ص٣للبيهقي ج

=  وتاريخ٢٠٢ ص٣البن كثري ج  والسرية النبوية١٦٦ ص٢واإلكتفاء للكالعي ج
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وفارسها وفارس العرب .. «:ًقريشا» عليه السالم«وقد وصف عيل 
 ..عمرو بن ود هيدر كالبعري املغتلم

 .)١(»ً والعرب ال تعد هلا فارسا غريه:إىل أن قال
  : لعمرو× مبارزة علي

ونذكر هنا طائفة من النصوص التي تصف ما جرى بني عيل وعمرو 
الصحيح من سرية : وقد آثرنا أن نستعريها من كتابنا.  ومن معهبن عبد ود

 :فنقول، )٢(»صىل اهللا عليه وآله«النبي األعظم 
                                     

إعالم  و٢٩٠ص) ط دار الكتاب العريب( و ٢٣٩ص) املغازي(اإلسالم للذهبي = 
رشح  و١٩٢ ص١ج) مؤسسة آل البيتط (و  ١٠٠ ص)عرفةط دار امل(الورى 

  واجلامع ألحكام القرآن١٧٤صبن عبد الرب الالدرر  و٢٩٤ ص١جاألخبار 
 ٤جسبل اهلدى والرشاد  و٣٤٢صلراوندي لقصص األنبياء  و١٣٤ ص١٤ج
خمترص سرية الرسول  عن ١٠٨ ص١٨ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٣٧٨ص
 .٢٨٥ص ) ط املطبعة السلفية يف القاهرة (لوهايببن عبد الوهاب احلنبيل اال

 وبحار األنوار ٣٦٨ص) ط مركز النرش اإلسالمي( و ٣٦٨ ص٢ اخلصال ج)١(
 ١ ورشح األخبار ج١٦٧ واإلختصاص ص١٧٠ ص٣٨ وج٢٤٤ ص٢٠ج
حلية األبرار  و١٢٦ ص٣ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  و٢٨٧ص
 .٣١٩ ص٤جغاية املرام  و٣٦٣ ص٢ج

) الطبعة اخلامسة(» صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم : راجع )٢(
 .١٣٦ ـ ١٢٠ ص١١ج



  ٣٣                                                   ..نصوص وآثار.. عمرو يف املواجهة  :  الفصل الثاين 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، )١(و للرباز وكان قد أعلم جعل يدع أن عمرو بن عبد ود:ذكروا
 .رض باملسلمنيِّيعهو و.. لكي يرى مكانه

 !؟الكلب  من هلذا:عىل ما يف الروايات» صىل اهللا عليه وآله«فقال 
  .فلم يقم إليه أحد

 فأمره ،أبارزه يا رسول اهللا أنا: ، فقال»عليه السالم« قام عيل ،أكثرفلام 
 .  منه ليتحرك غريهً انتظارا،باجللوس
ملكان ،  النداء والناس سكوت كأن عىل رؤوسهم الطريد عمرووأعا

 .  ومن وراءه، واخلوف منه وممن معه،عمرو
وقتالنا ،  أن قتالكم يف اجلنة: إنكم تزعمون،أهيا الناس: فقال عمرو

 . ؟النار إىل  لهًعدوا  أو يقدم، أفام حيب أحدكم أن يقدم عىل اجلنة؟يف النار
 .م يقم إليه أحدفل

 فأمره ،له يا رسول اهللا أنا: قالف، مرة أخرى» عليه السالم«فقام عيل 
 . باجللوس

ووقفت ، األحزابجاءت عظامء و .ً مدبراً بفرسه مقبالفجال عمرو
ال جييبه ً أحدا  أن: فلام رأى عمرو، ومدت أعناقها تنظر،من وراء اخلندق

 :قال
 ارزــبـم ن ــل مـم هـهـعـمـجـب   داءــــنـن الـت مـحـحـد بـقـول

                                     
أي ميز نفسه بعالمة، لكي يراه األقران، وهو يدلل عىل شجاعته، وأنه غري :  أعلم)١(

 . هائب من أحد
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 زـاجــنـــامل رن ـــقــف الــوقـم   عـشجـامل ن ـبـج ذـت مــفــووق

 زـــزاهــل اهلــبـ قًاـــرعــسـتـم   م أزلــــــك لــــذلـــي كـــإن

 الغرائز  رـــيــن خـــود مـــواجل    تىـفـال يــة فــاعــجــشــإن ال

 .مبارزته  ائذن يل يف،يا رسول اهللا: ، فقال»عليه السالم«فقام عيل 
 ،»عليه السالم « وتتابع قيام أمري املؤمنني، بالربازفلام طال نداء عمرو

  . ادن مني يا عيل:»صىل اهللا عليه وآله« قال له رسول اهللا
 ، وعممه هبا، ونزع عاممته من رأسه،)الفقار ذا( فقلده سيفه ،دنا منهف
 .مض لشأنكا: وقال

 .)١(اللهم أعنه عليه:  قال،فلام انرصف
                                     

اإلرشاد  و٦٤  و٦٣ ص١٩ جللمعتزيلالبالغة  رشح هنج :راجع املصادر التالية) ١(
 ـ مؤسسة عز الدينط (و  ٦١ ص٢األثر ج وعيون ٦٠  و٥٩ صفيدللم

 ٢ جواملغازي للواقدي ١٩٥  و١٩٤إعالم الورى صو ٣٩ ص٢ج) بريوت
 ٣ جطالب أيب  مناقب آل:وراجع ٣٦١ ص١ ج وحبيب السري٤٧١  و٤٧٠ص
 ٢٢٥ ص٢٠ وج٨٩  و٨٨ ص٤١ج و٥ و ٤ ص٣٩ج بحار األنوار و١٣٥ص

 ١٨٥ ـ ١٨١ ص٢ جتفسري القمي و٢٥٦ ـ ٢٥٤  و٢٠٥  و٢٠٣ و ٢٢٨ ـ
 والسرية ٧  و٦ ص٢ ج والسرية النبوية لدحالن٢٠٤ ص١ جوكشف الغمة

 ٢جشجرة طوبى  و٦٤١ ص٢ج) ط دار املعرفة( و ٣١٩ ص٢ جاحللبية
 ١ج إمتاع األسامع  و٦٨ ص٢جبن سعد الالطبقات الكربى  و٢٨٨ ـ ٢٨٧ص
 .٣٧٧ ص٤جسبل اهلدى والرشاد  و٢٦٤ ص١جأعيان الشيعة  و٢٣٦ص
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 !؟مبارز  هل من: جعل يقولًإن عمروا:  قالولكن ابن شهرآشوب
 .واملسلمون يتجاوزون عنه

 .  ابرز يا حممد:، وقال»صىل اهللا عليه وآله«خيمة النبي عىل فركز رحمه 
 !؟ة بعدياإلماممبارزته فله  إىل من يقوم: »صىل اهللا عليه وآله«فقال 

 .فنكل الناس عنه
 :»عليه السالم«  أنشد عيل أنه ملا قتل عمرو:روي :إىل أن قال

 ةــدامــه  ةـــارمـــة صـربـضـب   ةـامـوق اهلـف فـالسيـه بـتـربـض

 دى القيامةــوض لـاحب احلـوص   امةــاحب الصمصـيل صـا عـــأن

 ةــاممــع يـنـمـمـال إذ عــــوق    ةــالمــعـال ول اهللا ذيـو رسـأخ

 )١(ةاإلمامه ـدي لـعـذي بـت الـأن
ًفارقة هنا أن عليا هو الذي يقتل عمروا الذي وامل نكل عنه أبو بكر ً

 ..إلمامة واستأثر هبا لنفسه بالقوة والقهرالذي طلب ا
ذات   درعه»صىل اهللا عليه وآله «فألبسه رسول اهللا:  قالوعن حذيفة

رأسه تسعة   وعممه بعاممته السحاب عىل، وأعطاه سيفه ذا الفقار،الفضول
 .  تقدم: ثم قال،كوارأ

 ،اللهم احفظه من بني يديه: ملا وىل» صىل اهللا عليه وآله« فقال النبي

                                     
بحار و ٣٢٤ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية(و  ١٣٥ ص٣ جطالب أيب مناقب آل) ١(

 .٨٨ ص٤١ جاألنوار
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 . )١(هيم، ومن حتت قد ومن فوق رأسه، وعن شامله،وعن يمينه، ومن خلفه
بمحرض من  السامء إىل رفع يديهو ،أنه رفع عاممته«: ويضيف البعض

 ومحزة ،يوم بدر  اللهم إنك أخذت مني عبيدة بن احلرث: وقال،هأصحاب
ِرب ال تذرين ﴿ .طالب  وهذا أخي عيل بن أيب، يوم أحد عبد املطلببن ْ ََ َ َ ِّ
ًفردا ْ َ وأنت خري الوارثنيَ ِ ِ َ َْ ُ ْ َ َ َ﴾)٣(»)٢(. 

                                     
 األنواروبحار  ١٣٢ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي(و  ٣٤٣ ص٨ ججممع البيان) ١(

 ١١ ص٢ ج)ق.هـ ١٤١١ط سنة (وشواهد التنزيل  ٢٢٦و  ٢٠٣ ص٢٠ج
 ١ج األخبار رشحو ٢٨٤ ص١ج) ط دار األسوة(و  ٩٥ صوينابيع املودة

جوامع  و١٨٣ ص٢جتفسري القمي  و٢٨٨ ص٢جشجرة طوبى  و٣٢٣ص
 ٤جنور الثقلني  و٢٦ ص٦ وج١٧٦ ص٤جالصايف  و٥٢ ص٣جاجلامع 
رشح إحقاق  و٢٧٤ ص٤جغاية املرام  و٤٥١ ص٢جتأويل اآليات  و٢٥١ص

 .٢٣٤ ص٣١ وج٦٢٥ ص٢٠ج )امللحقات(احلق 
 . من سورة األنبياء٨٩اآلية ) ٢(
 وكنز ٢٨٤ و ٢٨٣ ص١٣ وج ٦١ ص١٩ح هنج البالغة للمعتزيل جرش: راجع) ٣(

 ١٣٧ص)  قمـمكتبة املصطفوي ط (و  ٢٩٧ ص١ ج)ضواءط دار األ(الفوائد 
 والسرية احللبية ٤٨٧ ص١ وتاريخ اخلميس ج٦ ص٢الن جحوالسرية النبوية لد

 ٣ ص٣٩ وج٣٠٩ و ٣٠٠ ص٣٨وج ٢١٥ ص٢٠ وبحار األنوار ج٣١٩ ص٢ج
 ١١ج) ط مؤسسة الرسالة(و  ٢٩٠ ص١٠ وج٢١٩ ص١٢وكنز العامل ج

=  ٦٢ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية( و ٢٢١ ص٢ومناقب آل أيب طالب ج ٦٢٣ص
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  احلالة حني عبور الفرسان»عليه السالم «وتصور لنا رواية عن عيل
، عبد ودعمرو بن ٍ يومئذ وفارسها وفارس العرب«:  فهو يقول،اخلندق

وبسيفه ،  وخيطر برحمه مرة، ويرجتز،الرباز إىل  يدعو،هيدر كالبعري املغتلم
 رسول اهللا هنضني إليهأ ف، وال يطمع فيه طامع، ال يقدم عليه مقدم،مرة

 إىل  ورضب بيدهـ وأعطاين سيفه هذا ، وعممني بيده،»صىل اهللا عليه وآله«
عبد   من ابنَّ عيلًشفاقاإ بواك املدينة أهل نساءويه  فخرجت إلـذي الفقار 

 .)١(» غريهً والعرب ال تعد هلا فارسا، بيديعز وجل فقتله اهللا ،ود
عليه «عىل عيل  نساء املدينة بواك أنونحن نشك يف الفقرة التي تذكر 

فإن نساء املدينة مل حيرضن إىل ذلك املكان، إال .. حني خرج إىل عمرو» السالم
 .إن كان املقصود كل النساء اللوايت حرضن مع أزواجهن كام هو عادة كثري منهم

                                     
بن المناقب عيل بن أيب طالب  و٢٠٠ ص٥جمستدركات علم رجال احلديث و= 

 املناقب و٧٩صبن عقدة ال »عليه السالم«فضائل أمري املؤمنني  و١٥٢صمردويه 
 ٣٢٩ ص١جتأويل اآليات  و٣٠٠ ص١جلغمة كشف ا و١٤٤صلخوارزمي ل
 و ٦٢٤ ص٢٠ وج١١٢ ص١٧ وج٤٤ ص٧ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق و

 .٣٩٤ ص٣١ وج٦٤٨ ص٢٣ وج٦٢٦
 وبحار ٣٦٨ص) ط مركز النرش اإلسالمي( و ٣٦٨ ص٢اخلصال ج: راجع) ١(

 ورشح ١٦٧ و ١٦٦ واإلختصاص ص١٧٠ ص٣٨ وج٢٤٤ ص٢٠األنوار ج
 ١٢٦ ص٣ج) مستدرك هنج البالغة(بالغة مصباح ال و٢٨٧ ص١األخبار ج

 .٣١٩ ص٤جغاية املرام  و٣٦٣ ص٢جحلية األبرار و
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 وعممه ، وقبله،أدناه« :»صىل اهللا عليه وآله «أنه: ويذكر البعض
.  ملا يكون منه املنتظر، القلق حلاله،وخرج معه خطوات كاملودع له، بعاممته

،  هلا بوجههً مستقبال،السامء إىل  يديهً رافعا»صىل اهللا عليه وآله «ثم مل يزل
 .)١(»..الخن عىل رؤوسهم الطري أ ك،واملسلمون صموت حوله

  : الشرك كله إىل  كلهاإلسالمبرز 
  إىل، كلهاإليامن أو اإلسالمبرز : ٍحينئذ» صىل اهللا عليه وآله«وقال 
 .)٢(الرشك كله

 فسخر به ،ً فارساو وعمر،وهو راجل »عليه السالم«خرج له عيل ف

                                     
غاية  و٣٣٢صلجاحظ لالعثامنية  و٢٨٥ ص١٣ جرشح هنج البالغة للمعتزيل) ١(

 .٦٢٦ ص٢٠ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٧٢ ص٤جاملرام 
 ٣ج  طالب ومناقب آل أيب١٩٤ وإعالم الورى ص٢٠٥ ص١كشف الغمة ج: راجع) ٢(

 ٦١ ص١٩ وج٢٨٥  و٢٦١ ص١٣جللمعتزيل  ورشح هنج البالغة ١٣٦ص
 ٢٩٧ ص١ ج)ضواءط دار األ(كنز الفوائد و ٦٠ و ٣٥صالبن طاووس والطرائف 

 بحار األنوار و٣٤٣ ص٨وجممع البيان ج ١٣٧ص)  قمـمكتبة املصطفوي ط (و 
 ٢جشجرة طوبى  و٢١٧ وهنج احلق ص٣ ص٣٩ وج٢٧٣  و٢١٥ ص٢٠ج
ينابيع  و٤٥١ ص٢جتأويل اآليات  و٣٣٣ و ٣٢٤صلجاحظ للعثامنية ا و٢٨٨ص

رشح إحقاق احلق  و٢٧٤ ص٤جغاية املرام  و٢٨٤ و ٢٨١ ص١جاملودة 
 .٢٣٤ ص٣١ وج٦٢٥ و ١٤٠ ص٢٠ وج٤٠٤ ص١٦ وج٩ ص٦ ج)امللحقات(
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 ،»رمحه اهللا «ياألنصار ومعه جابر بن عبد اهللا ،)١(منه عيل  ودنا،عمرو
 .)٢(منه ومن عمرو لينظر ما يكون

أيكم : قال ألصحابه» لهصىل اهللا عليه وآ«أن النبي  :بعض الرواياتيف و
 واجلنة اعظم خطرا من السلطة، !؟ وأضمن له عىل اهللا اجلنةيربز إىل عمرو

 .ومن املناصب الدنيوية واألموال وكل ما يف الدنيا ولكنهم زهدوا هبا
بن أيب  فقام عيل .مره ألً واستعظاما،هيبة لعمرو فلم جيبه منهم أحد

  يأمره»صىل اهللا عليه وآله«  والنبي،ثالث مرات» المعليه الس«طالب 
 . )٣(وسلباجل

خرج عمرو بن عبد : ، وغريه من املؤرخنيوحسب نص ابن إسحاق
 !؟يبارز  من: فنادى، وهو مقنع باحلديد،ود

 . يا نبي اهللا)له( فقال أنا ،طالب أيب فقام عيل بن

                                     
 .٣٧١ ص٨ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٣٢ ص١إمتاع األسامع ج) ١(
 ١٠١ و ١٠٠ ص١ج) ط دار املفيد(و  ٦٠  و٥٩ص اإلرشاد للمفيد :راجع) ٢(

 ١٩٤ وإعالم الورى ص٢٠٣ ص١ وكشف الغمة ج٣٦١ ص١وحبيب السري ج
املستجاد من و ١٦٤صالدر النظيم  و٣٨١ ص١ج) مؤسسة آل البيتط (و 

 ١جأعيان الشيعة  و٢٥٥ ص٢٠بحار األنوار ج و٧٠ص) املجموعة(اإلرشاد 
 .٣٩٥ و ٢٦٤ص

)  قمـمكتبة املصطفوي ط (و  ٢٩٧ ص١ ج)ضواءط دار األ(لفوائد كنز ا) ٣(
 .٢١٥ ص٢٠جبحار األنوار  و١٣٧ص
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 .  إجلس، عمروإنه: فقال
جنتكم   أين: ويقول، فجعل يؤنبهم!؟رجل يربزال أ: روثم نادى عم

 !؟ًرجال َّيلإربزون ُ أفال ت!؟نه من قتل منكم دخلهاأالتي تزعمون 
 . أنا يا رسول اهللا:  فقال،فقام عيل

 . جلسإ: فقال
 : فقال،ثم نادى الثالثة

 )  إىل آخر األبيات.(..    داءــنـن الـت مــحـحـد بـقـول

 .  أنا له، يا رسول اهللا: فقال،»عليه السالم«فقام عيل : قال
 . إنه عمرو: فقال
 . ًوإن كان عمروا: فقال

 :، فمشى إليه حتى أتاه وهو يقول»صىل اهللا عليه وآله«فأذن له رسول اهللا 
 اجزـك غري عــوتــب صـــيــجم    اكــــد أتــقــلن فــجــعــال ت

 ائزـل فــا كـــجـنـدق مــصـوال    رة ــــــيـــصــة وبـــــيــذو ن

 ائزـنـة اجلــحــائــك نـــيــلـع    مــــيـــــو أن أقـــي الرجــإن

 زـزاهـــد اهلـــنــا عـــرهـــذك    بقىـالء يــجــة نــربــن ضــم

 : بيتان آخران مها»عليه السالم «ن املنسوب لعيلاويف الديو
 ارزـبــاملى ـــ إلبــيــى جيــتــف    رازــبــال إىل وتـــد دعـــقــول

 مبارزـلـ لًاــفــتــح حــلــاملــك    ًارماـض صــيــبأك ــيــلــعــي

 !؟من أنت: فقال له عمرو
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 . أنا عيل: قال
 !؟عبد منافابن : قال
 . طالب أيب نا عيل بنأ: قال
كره أن أهريق أيا ابن أخي، من أعاممك من هو أسن منك، فإين : فقال
 .دمك

 . لكني واهللا ال أكره أن أهريق دمك: فقال له عيل
عليه «  ثم أقبل نحو عيل، وسل سيفه كأنه شعلة نار، فنزل،فغضب

 ، فقدها، يف درقته فرضبه عمرو، واستقبله عيل بدرقته،ًمغضبا» السالم
 . وأصاب رأسه فشجه،فيها السيف وأثبت

 ، وثار العجاج، عىل حبل عاتقة فسقط»عليه السالم« ورضبه عيل
 : فثم يقول عيل،قد قتلهً عليا  فعرفنا أن،اهللا التكبري فسمع رسول

 أصحايبم أخروا ـهـنـي وعــنــع          فوارس هكذاـحم الـتـقـي تـلـأع

  .بياتاأل
 .)١(اخلندق  حتى اقتحمت،وخرجت خيوهلم منهزمة: إىل أن قال

                                     
) ط دار إحياء الرتاث العريب(و  ١٠٦ ص٤البداية والنهاية ج: راجع املصادر التالية) ١(

السرية النبوية : وراجع. عن البيهقي يف دالئل النبوة، عن ابن إسحاق ١٢١ ص٤ج
 ٨ج) ط مؤسسة األعلمي(و  ٣٤٣ ص٨ وجممع البيان ج٢٠٤ ص٣البن كثري ج

= ٤١ وج ٢٣٩ و ٢٠٤  و٢٠٣ ص٢٥ج و٢٠٣ ص٢٠ج بحار األنوارو ١٣١ص
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 :اخلصال الثالث وقتل عمرو

 »عليه السالم« ً علياأن:  زيادة عىل ما تقدموقد ذكرت بعض النصوص
 فاعتذر ، أو النزال،ضهف فراإلسالم، : ومها، خصلتنيعمرو عرض عىل

 .)١( أو بغري ذلك،لبطا أيب بينه وبني باخللة
                                     

 ١وتاريخ اخلميس ج. ١٣٦  و١٣٥ ص٣ مناقب آل أيب طالب ج٨٩ ص=
) ط مؤسسة عز الدين ـ بريوت(و  ٦٢  و٦١ ص١ وعيون األثر ج٤٨٧ و ٤٨٦ص
 و ٤٣٨ ص٣النبوة للبيهقي ج ودالئل ٢٧ ص٣والروض األنف ج ٤١ ص٢ج

 ١٨ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٧٨ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج و٤٣٩
 ٢ والسرية احللبية ج٧  و٦ ص٢السرية النبوية لدحالن ج: ًوراجع أيضا. ١٠٤ص
 واإلكتفاء للكالعي ٢٦١ ص١٣ للمعتزيل جالبالغة رشح هنج و٣٢٠  و٣١٩ص
ستدرك امل و٦٧ص» عليه السالم«يل  وديوان أمري املؤمنني ع١٦٨  و١٦٧ ص٢ج
ينابيع املودة :  وراجع١٠٤ واملناقب للخوارزمي ص٣٣  و٣٢ ص٣لحاكم جل

 .١٣٧ وكنز الفوائد للكراجكي ص٩٦  و٩٥ص
املصادر   له يف»عليه السالم « ثم قتل عيل،راجع عرض اخلصلتني عىل عمرو) ١(

وكشف الغمة  ٩٨ ص١ج) ط دار املفيد(و  ٥٨ ص للمفيداإلرشاد: التالية
 األمم وتاريخ ١٨١ ص٢ جوالكامل يف التاريخ ٢٠٢  و١٩٨ ص١لألربيل ج

الدر   و٣٢٣ و ٢٩٥ ص١جرشح األخبار  و٢٤٠ و٢٣٩ ص٢ جوامللوك
) ط دار إحياء الرتاث العريب(و  ١٠٥ ص٤ جوالبداية والنهاية ١٦٣صالنظيم 

=  لنبوية لدحالنوالسرية ا ٢٥٤  و٢٥٣ ص٢٠ جبحار األنوارو ١٢٠ ص٤ج
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وأنه . أنه عرض عليه ثالث خصال: لكن بعض الروايات ذكرت
 يدعوين أحد  ال:، إنك كنت تقول يف اجلاهليةيا عمرو: قال» عليه السالم«

 .قبلتها إال واحدة من ثالثإىل 
 .أجل: قال

 رسول ً حممدا وأن،اهللا إال ال إلهن أأن تشهد  : إىلفإين أدعوك: قال عيل
 . وتسلم لرب العاملني،اهللا

 .عنى هذهر ِّخأ، أخي ابن يا: قال
سعد أ  كنتً فإن يك حممد صادقا،بالدك إىل  ترجعأخرى،و: قال

                                     
هناية األرب  و٢٦٧  و٢٦٦ ص١ ج وهبجة املحافل ورشحه٧  و٦ ص٢ج= 
 ٢ ج للكالعياإلكتفاء و٢٨٨ ص١٠ ج وكنز العامل١٧٤  و١٧٣ ص١٧ج
 ٤٠ ص٢ج) ط مؤسسة عز الدين(و  ٦١ ص٢األثر ج وعيون ١٦٧  و١٦٦ص

) مكتبة حممد عيل صبيح وأوالده(و  ٢٣٦ ص٣ جهشام البن والسرية النبوية
  ودالئل النبوة للبيهقي١٩٤  و١٩٣ صهشام ابن وهتذيب سرية ٧٠٩ ص ٣ج
 ٣ جلحاكملستدرك امل و٣١٩ ص٢ ج والسرية احللبية٤٣٧  و٤٣٦ ص٣ج
الفصول  و٥١٣ ص٣جتفسري البغوي  و١٥ ص٨جتفسري الثعلبي  و٣٢ص

 ٢٠٣ ص٣جبن كثري الالسرية النبوية و ٣٤١ ص١جبن الصباغ الاملهمة 
 ٢٩٠ ص٢جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٧٨ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق و
رشح إحقاق احلق  و١٣٣صكشف اليقني  و٢٠٧صمطالب السؤول و
 .٣٦٤ و ٣٣٦ ص٣٢ وج١٠٦ ص١٨ وج٣٧٢ ص٨ج )امللحقات(
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  . كان الذي تريدًكاذبايك  وإن ،الناس به
 . ذؤبان العرب أمره كفتهم: ويف نص آخر

 ،ما نذرت  وقد نذرتً أبدا،هذا ما ال حتدث به نساء قريش: قال
  .)١(وحرمت الدهن

 !؟فالثالثة: قال
 . الرباز: قال

من  ًإن هذه خلصلة ما كنت أظن أن أحدا: ، وقالفضحك عمرو
 !؟ فمن أنت،العرب يرومني عليها

 . طالب أيب أنا عيل بن: قال
أهريق  كره أنأ فإين ،هو أسن منك من أعاممك من ،أخي ابن يا: قال
 .دمك

 . ال أكره أن أهريق دمك ـ واهللا ـلكني: »عليه السالم«فقال عيل 
 ،نار  وسل سيفه كأنه شعلة، فنزل عن فرسه وعقرها،فغضب عمرو

                                     
 ًقوما  وخذل،بن ورجع جنهأ :شعارهاأ وال تنشد الشعراء يف :زاد يف نص القمي) ١(

 ٦ وج١٧٦ ص٤جايف الص و١٨٤ ص٢جتفسري القمي :  راجع.سوه عليهمَّرأ
  إذن تتحدث نساء قريش:وعند املعتزيل .٢٥٢ ص٤جنور الثقلني  و٢٧ص
 ٦٤ ص١٩ج للمعتزيلرشح هنج البالغة :  راجع. خدعنيًغالما  أن:عني

 .٣٧٤ ص٨ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٦ ص٣٩جبحار األنوار و
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 ... الخ واستقبله عيل بدرقته،ًثم أقبل نحو عيل مغضبا
 ألكره  إين:»عليه السالم«  قال لعيلًإن عمروا:  فقالوا، وغريهأما املفيد

 .ً وقد كان أبوك يل نديام،أقتل الرجل الكريم مثلك أن
أبا :  إنام أردت شيخي قريش،فأنت غالم حدث«:  قالوعند الواقدي

 . وعمربكر
 ،نزل إن شئتا ف،لكني أحب أن أقتلك: »لسالمعليه ا«فقال عيل 

 . انتهى» ورضب وجه فرسه حتى رجع، ونزل،عمرو فأسف
 ،بالسيف »عليه السالم«ً عليا  ورضب،نه عرقب فرسهأ: وعند آخرين

 .ثبت السيف عىل رأسهف ، فقطها،بدرقته فاتقاه
 ،بارزتك  أما كفاك أين:»ليه السالمع «فقال له:  وغريهوقال القمي

 !. ؟هرظ، حتى استعنت عيل بوأنت فارس العرب
 . ًعاي فقطعهام مج، فرضبه عىل ساقيه،خلفه إىل فالتفت عمرو
فوقع  ،سفلأوتسيف عيل رجليه بالسيف من «:  هكذاوعبارة حذيفة

 .)١(»عىل قفاه
 :املنافقون  فقال،وارتفعت بينهام عجاجة:  فتقولرواية القمي روتستم
 فإذا أمري املؤمنني ، فنظروا، ثم انكشفت العجاجة،طالب أيب قتل عيل بن

                                     
 ٨ج) ط مؤسسة األعلمي(و  ٣٤٣ ص٨ ج جممع البيان:عبارة حذيفة يفراجع ) ١(

 طالب أيب  ومناقب آل٩٠ ص٤١ وج ٢٠٤ ص٢٠ جبحار األنوارو ١٣٢ص
 .٢٩٨ ص١٦جامليزان  و١٣٧  و١٣٦ ص٣ج
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 . يذبحه  يريد أن، عىل صدره آخذ بلحيته»عليه السالم«
 ،»صىل اهللا عليه وآله «رسول اهللا إىل  وأقبل، ثم أخذ رأسه،فذبحه

  وهو يقول، وسيفه يقطر منه الدم،تسيل عىل رأسه من رضبة عمرو اءوالدم
 :والرأس بيده

 ى من اهلربـتـفـلـر لـيـوت خـامل  بـلـطـاملن ـــ اباـــا عيل وأنــــأن

 !. ؟ ماكرته،يا عيل: »صىل اهللا عليه وآله«فقال له 
 .  احلرب خدعة،نعم يا رسول اهللا: قال

 :، ونقله غريه من دون ترصيح باسم الراوي قولهعن جابر وينقل املفيد
عليه «ً عليا  فعلمت أن،حتتها  فسمعت التكبري. فام رأيتهام،فثارت بينهام قرتة

 .  قد قتله»السالم
 . حتى طفرت خيوهلم اخلندق،هأصحابفانكشف 

حني سمعوا التكبري ينظرون » صىل اهللا عليه وآله«وتبادر أصحاب النبي 
 .)١(.. الخما صنع القوم، فوجدوا نوفل بن عبد اهللا

                                     
 ٥٣٤ ص٤سبل اهلدى والرشاد ج: مجال املصادر التاليةإراجع فيام تقدم بتفصيل أو ) ١(

 ٢٠٣  و٢٠٤ ص١ الغمة لألربيل ج وكشف٦٠  و٥٩واإلرشاد للمفيد ص
 بحار األنوار و١٨٥ ـ ١٨١ ص٢ وتفسري القمي ج١٩٥  و١٩٤وإعالم الورى ص

 والسرية ٩٠ ص٤١ وج٢٥٦ ـ ٢٥٤ص فام بعدها و٢٠٣  و٢٢٨ ـ ٢٢٥ ص٢٠ج
 ٢ واملغازي للواقدي ج٣١٩ ص٢ والسرية احللبية ج٧  و٦ ص٢النبوية لدحالن ج

=  وهبجة املحافل ٤٦ و٦٣ ص١٩ج يل للمعتزالبالغة رشح هنج و٤٧١ و٤٧٠ص
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 فعلموا أن،  وسمعوا التكبري من حتتها،ثارث الغربة: وعند املعتزيل
  وكرب املسلمون،»صىل اهللا عليه وآله « فكرب رسول اهللا،ًقتل عمرواًعليا 

 .)١(تكبرية سمعها من وراء اخلندق من عساكر املرشكني
 رسول اهللا إىل  فجاء،»عليه السالم « جرح رأس عيلًأن عمروا: وروي

كون إذا خضب أأين :  فربئ وقال، ونفث فيه، فشده،»صىل اهللا عليه وآله«
 .)٢(!؟من هذه هذه

 من :حدامهاإ، كان عيل ذا شجتني يف قرين رأسه: ويف القاموس وغريه

                                     
 وتاريخ ابن الوردي ٣٦١ ص١ وحبيب السري ج٢٦٧  و٢٦٦ ص١ورشحه ج= 
 . ١٣٥ ص١ واملخترص يف أخبار البرش ج١٦٢ ص١ج
 وتاريخ ١١ ص٢ج) ق.   ه١٤١١سنة ط (شواهد التنزيل : املصادر التالية وراجع

 ٢٠٣ ص٣ري ج والسرية النبوية البن كث٢٣٩ص) املغازي(اإلسالم للذهبي 
 واإلكتفاء ٢١٨ ص٤ والبدء والتاريخ ج٤٨٧ ص١وتاريخ اخلميس ج

 ١٠ وكنز العامل ج٢٩٦  و٢٩٥ ص١ ورشح األخبار ج١٦٦ ص٢للكالعي ج
 .١٣٩ ص٣ ومناقب آل أيب طالب ج٢٩٠ص

العثامنية  و٢١٢ ص٧جالغدير  و٢٨٤ ص١٣جرشح هنج البالغة للمعتزيل ) ١(
 )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٧٢ ص٤جغاية املرام  و٣٣٢صلجاحظ ل
 .٦٢٦ ص٢٠ج

بحار  و٦١ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية( و ٢٢٠ ص٢ جطالب أيب مناقب آل) ٢(
 .٢٩٩ ص٣٨جاألنوار 
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 .)١(القرنني  ذو: ولذا يقال له،ملجم ابن  من: والثانية،ودعبد عمر بن 
وأومأ . ورضبني هذه الرضبة«: أنه قال عن عمرو» عليه السالم«وعنه 

 .)٢(»هامته إىل هبيد
  :نص احلسكاين

 : فقال،  بعض التفصيالت اهلامة هناوقد ذكر لنا احلاكم احلسكاين
 وكان ،»عليه السالم« عيل إىل  ثم أقبل،ثم رضب وجه فرسه فأدبرت«
 . عري وهو قائمب دبرة الى يدوا،ًطويال ًرجال

ل عيل ينكص إىل ورائه  فجع،وكان عيل يف تراب دق، ال يثبت قدماه عليه
وكان يف درع .  من األرض يثبت قدمه، ويعلوه عمرو بالسيفًيطلب جلدا

 قرص، فلام تشاك بالرضبة، تلقاها عيل بالرتس، فلحق ذباب السيف يف عمرو
                                     

) ط دار الفكر(و  ٣٠٧ ص٩ جاج العروسـ وت٤٨٧ ص١ جتاريخ اخلميس) ١(
 ٤ ج والقاموس املحيط٥١  و٥٢ ص٤ البن األثري جوالنهاية ٤٤٧ ص١٨ج
 ٧٤٤ ص٢جلثقفي لالغارات و ٣٣٣  و٣٣٢ ص١٣ جالعرب ولسان ٢٥٨ص

 لتجد ١٢٣ ص٣ جلحاكملستدرك امل :وراجع ٢٥٧ ص٢جالكنى واأللقاب و
 .٣٠٧ صصول وكذا نوادر األ.نك لذو قرنيهاإ: حديث

 ١٧١ ص٣٨ وج٢٤٤ ص٢٠األنوار ج وبحار ٣٦٩  و٣٦٨ ص٢ جاخلصال) ٢(
 ١جح األخبار رش و١٢٦ ص٣ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة و
غاية  و٣٦٤ ص٢جحلية األبرار  و١٦٧صلمفيد لختصاص اإل و٢٨٨ص

 .٣١٩ ص٤جاملرام 



  ٤٩                                                   ..نصوص وآثار.. عمرو يف املواجهة  :  الفصل الثاين 
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 .كوار، حتى خط السيف يف رأس عيلأرأس عيل، حتى قطعت تسعة 
 . فوقع عىل قفاه،سفلوتسيف عيل رجليه بالسيف من أ

 . فسمع عيل يكرب،وثارث بينهام عجاجة
 .قتله والذي نفيس بيده: »صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 

سيفه   فإذا عيل يمسح،من ابتدر العجاج عمر بن اخلطاب أول فكان
 .بدرع عمرو

 . قتله،يا رسول اهللا: ر بن اخلطاب، فقالفكرب عم
 إن ،يا عيل :ثم أقبل خيطر يف مشيته، فقال له رسول اهللافحز عيل رأسه، 

 .)١(.. الخيف هذا املوضععز وجل إال هذه مشية يكرهها اهللا 

 لعمرو أنه ملا برز :»عليه السالم« عن عيل ويف نص آخر عند احلسكاين
 ، اللهم بك أصول:»ه وآلهصىل اهللا علي «دعا بدعاء علمه إياه رسول اهللا

 .)٢( يف نحرهأ أجول، وبك أدروبك
إال :  فقال عمر،يتبخرت يف مشيته أتى برأسه وهو« :لكن البعض يقول

 !؟يف مشيته عيل كيف يتيه إىل ترى يا رسول اهللا

                                     
 ٨ جوجممع البيان ١٢  و١١ ص٢ج) ق. ـ ه١٤١١سنة ط ( شواهد التنزيل) ١(

 .٢٠٤ ص٢٠األنوار جوبحار  ١٣٢ ص٨ج) ط مؤسسة األعلمي(و  ٢٤٣ص
عليه « أمري املؤمنني فضائل و١٣ ص٢ج)  ق.ـ ه١٤١١ط سنة ( شواهد التنزيل) ٢(

 .٢٠٨صبن عقدة ال» السالم
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 .)١(»هنا مشية ال يمقتها اهللا يف هذا املقامإ: »صىل اهللا عليه وآله«فقال 
  :أخرىنصوص 

  وألقاه بني يدي، ومحله،احتز رأسه» عليه السالم«أنه : وذكر نص آخر
 ووجه ، فقبال رأس عيل وعمربكر أبو  فقام،»صىل اهللا عليه وآله «النبي

 أول  هذا: أو قال، هذا النرص: فقال، يتهلل»صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول
 .)٢(النرص

 .)٣( رهني شكرك ما بقوااألنصار واملهاجرون: وقال له أبو بكر
فسقط   عىل حبل العاتقً رضب عمروا»عليه السالم«ً عليا إن: وقالوا

                                     
)  قمـمكتبة املصطفوي ط (و  ٢٩٧ ص١ ج)ضواءط دار األ(كنز الفوائد ) ١(

 .٢٨٩ ص٢جشجرة طوبى  و٢١٦ ص٢٠جبحار األنوار  و١٣٧ص
ط (و  ٦١ ص للمفيداإلرشاد و٦٢ ص١٩ ج للمعتزيلالبالغة رشح هنج :راجع) ٢(

 ٨ ج وجممع البيان٢٠٥ ص١ألربيل جلوكشف الغمة  ١٠٤ ص١ج) دار املفيد
 ٢٠٦ ص٢٠ جبحار األنوارو ١٣٣ ص٨ج) ط مؤسسة األعلمي(و  ٣٤٤ص
أعيان  و٣٦٢ ص١ ج وحبيب السري٩١ ص٤١وج ٤ ص٣٩ وج٢٥٨و 

 ٤جرسائل املرتىض  و١٦٥صالدر النظيم  و٣٩٦ و ٢٦٤ ص١جالشيعة 
 .١٢٣ و ١١٩ص

بحار  و٣٢٦ ص٢ج) ملكتبة احليدريةط ا( و ١٣٨ ص٣ جمناقب آل طالب) ٣(
 .٩١ ص٤١جاألنوار 
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 .وثار العجاج
سول ر  فسقط وسمع،خرجها من مراقهأطعنه يف ترقوته حتى : وقيل

 .)١(قتلهً عليا  فعرف أن، التكبري»صىل اهللا عليه وآله «اهللا
 .)٢(طعنه يف ترقوتهً عليا أن: ابن إسحاق  عنوحكى البيهقي

مقامه  إىل انرصف«  ومن معهًأنه حني قتل عيل عمروا: ًوقالوا أيضا
تطري  اخلندق إىل  القوم الذين خرجوا معه وقد كادت نفوساألول،
 .)٣(»ًجزعا

ذكروه   ونضم ما، نذكرهاً يف املناسبة أبياتا»عليه السالم «وقال عيل
 : وهي،بعض إىل بعضه

                                     
 ٧٩ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق   و٣٧٨ص ٤ ج سبل اهلدى والرشاد:راجع) ١(

رشح إحقاق احلق  و٤١ ص٢جعيون األثر و ١٦٩صلخوارزمي لاملناقب و
 .٩٣٧ ص٢ جنييوخاتم النب ٣٦٦ ص٣٢ج )امللحقات(

 ١٢٢ ص٤ج)  الرتاث العريبط دار إحياء(و  ١٠٧ ص٤ جالبداية والنهاية) ٢(
مستدرك  و٢٠٥ ص٢٠جبحار األنوار  و٧ ص٢ جوالسرية النبوية لدحالن

 ١٣٣ ص٨ج )ط مؤسسة األعلمي(جممع البيان  و٥٧٥ ص٧جسفينة البحار 
 البن والسرية النبوية ١٥٦ ص٢١جتفسري اآللويس  و٢٩٨ ص١٦جامليزان و

 .٢٠٥ ص٣ جكثري
 ٢٠وبحار األنوار ج ٩٩ ص١ج) ار املفيدط د(و  ٦٠اإلرشاد للمفيد ص: راجع) ٣(

 .٢٠٣ ص١جكشف الغمة  و٣٩٦ و ٣٩٤ و ٢٦٤ ص١جأعيان الشيعة  و٢٥٤ص
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 أصحايبهم أخرجوا ـنـي وعـنـع   ذاـوارس هكـفـم الـحـتـقـأعيل ت
 ي الرأس ليس بنابـم فـمـصـوم   يـي الفرار حفيظتـنـعـنـوم متـيـال
 باالكذ  إىل ت فاستمعواـفـلـوح   ةـــيــد ألــن شــيـود حن ـ ابآىل

 ل رضابـان كــالن يضطربــرج  ىـــقـتـويل والــد وال يـأن ال أص
 عابـر لــيـــ غرــاألمز أن ـتـهـي  ً صارما برص أ ابن عبد حني رفـع

 ابـرب قضــد جمــديـايف احلـص    دـ إذ طغى بمهنًرواــمـت عـأردي
 وابـصـد بـمـرت رب حمـصـون    ن سفاهة رأيهـارة مـجـر احلـصـن
 وروايب ادكـــني دكـذع بــاجلـك   ً متجدال  ن تركتهـيـدرت حـصـف

 وايبــــزين أثـر بــطـقـت املـنـك    و أننيـه ولــوابــن أثـوعففت ع
 )١(األحزابر ـشـعـا مـه يـيـبـون    هـنــاذل ديـــن اهللا خـبـســال حت

                                     
 هلا ختتلف  لكن رواية السهييل،هذه األبيات توجد موزعة وجمتمة يف مصادر كثرية) ١(

بعضه يف  فإن ما ذكرناه مذكور كله أو  أمر،مهام يكن منو ، عام ذكرناه هناًزئياج
 البن  والسرية النبوية٥٣٤ ص٤ جسبل اهلدى والرشاد :وغريها املصادر التالية

 لحاكملستدرك امل و١٩٩ ص١لألربيل ج وكشف الغمة ٢٣٦ ص٣ جهشام
 ٤ج) ط دار إحياء الرتاث العريب(و  ١٠٥ ص٤ ج والبداية والنهاية٣٣ ص٣ج
 ١٠٤ ص١ج) ط دار املفيد(و  و ٦١  و٥٩ ص للمفيداإلرشادو ١٢٢ص

 ٣ جكثري البن  والسرية النبوية١٠١  و١٠٠ ص)ط دار املعرفة( إعالم الورىو
=   جممع: وراجع٢٣٩ص) املغازي( للذهبي اإلسالموتاريخ  ٢٠٥و  ٢٠٣ص
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عليه «العلم بالشعر يشك فيها لعيل أكثر أهل و: قال ابن هشام
 . )١(»السالم

 . فيام يرتبط بكالمه هذاهشام ابن وقفة مع :وستأيت لنا
 . اقتحمت اخلندقحتى وخرجت خيوهلم منهزمة 

وهو ٍيومئذ، جهل رحمه  أيب لقى عكرمة بنأو: وغريه قال ابن هشام
 : يف ذلك فقال حسان بن ثابت،منهزم عن عمرو

 لـــعـفـرم مل تـــكــك عــلـعـل    هــــا رحمــنــى لـــقـــأل وَّرـــف
 دلـــعــن املـــور عـــا إن جتــم    دو كعدو الظليمــعــت تــيـوول

                                     
  و٢٠٥ ص٢٠وج ٩١ ص٤١ جبحار األنوار و٣٤٤ و ٣٤٣ ص٨ جالبيان= 

عليه  «ري املؤمننيماملنسوب أل عن الديوانو ٦٥ و ٢٦٤و  ٢٥٧  و٢٥٤ و ٢٠٦
 ٢١٨ ص٤ جوالبدء والتاريخ ٦١ ص٢األثر ج وعيون ٢٣ص» السالم

 ومناقب ١٦٩ و ١٦٨ ص٢ جللكالعياإلكتفاء  و٣٦٢ ص١ جوحبيب السري
 ورشح ٣٢٦ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية(و  ١٣٨ و ١٣٧ ص٣ جطالب أيب آل

 وكنز الفوائد ٣٢٤ ص١ج) ط مركز النرش اإلسالمي(و  ٢٩٦ ص١األخبار ج
تاريخ مدينة  و٦٨صبن أيب الدنيا المكارم األخالق  و١٣٨  و١٣٧للكراجكي 

 .٣٦٦ ص٣٢ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٧٩ ص٤٢جدمشق 
و  ٢٣٦ ص٣ جهشام البن  والسرية النبوية٣٧٩ ص٤ جسبل اهلدى والرشاد) ١(

ط (و  ١٠٥ ص٤ جوالبداية والنهاية ٧٠٩ ص٣ج) مكتبة حممد عيل صبيحط (
 .٢٠٣ ص٣ جكثري البن والسرية النبوية ١٢١ ص٤ج)  الرتاث العريبدار إحياء
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 )١(ا فرعلــفـــاك قــفــأن قــك    ًرك مستأنساــهــق ظــلــم تــول

املوجودة يف   راجع املصادر، وقتله عىل يده،وحول مبارزة عيل لعمرو
 ً قد رد عليا»صىل اهللا عليه وآله « بأن النبي: وبعضها قد رصح،)٢(اهلامش

                                     
هناية  و٩٣٨ ص٢ ج خاتم النبيني: وراجع٣٧٩ص ٤ جسبل اهلدى والرشاد) ١(

مكتبة ط (و  ٢٣٧ ص٣ جهشام البن  والسرية النبوية١٧٤ ص١٧األرب ج
 : وراجع١٩٤ صهشام ابن  وهتذيب سرية٧٠٩ ص٣ج) حممد عيل صبيح

 ١٢١ ص٤ج) ط دار إحياء الرتاث العريب(و  ١٠٦ ص٤ جالبداية والنهاية
والسرية . ٢٦٦ ص١ ج وهبجة املحافل٧ ص٢ جوالسرية النبوية لدحالن

 واجلامع ٢٩٦ ص١األخبار ج ورشح ٢٠٥  و٢٠٣ ص٣ جكثري البن النبوية
 .١٣٤ ص١٤ألحكام القرآن ج

 ١ جاجلنان مرآة :راجع فيام عدا املصادر التي تقدمت يف اهلوامش السابقة ما ييل) ٢(
 ١٥٠ صالنبوية وامع السريةج:  وراجع١١٨ ص٢ ج وزاد املعاد١٠ص

 ١أنساب األرشاف جو ٢٣٢ ص١إمتاع األسامع ج و٦٩٣ ص٢ جالوفاءو
 وهبجة ٥٠ ص٢ جاليعقويب  وتاريخ١١٣ ص١ ج واملواهب اللدنية٣٤٥ص

 ١٠٠ ص)ط دار املعرفة( إعالم الورى:  وراجع٢٦٧  و٢٦٦ ص١ جاملحافل
 للذهبي اإلسالم وتاريخ ٣٠ ص٢ق  ٢ ج وديوان املبتدأ واخلربوالعرب

 ٢ جئل للعسكرياوأل وا١٥٣ ص٢األمم ج وجتارب ٢٣٩ص) املغازي(
 . عنه١ ص٣٩ جبحار األنوار و٦٠ ص والطرائف٢٢٣ص
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 .)١( وأجازه يف الثالثة،مرتني »عليه السالم«
عىل نفس  رجز وجواب عيل له ب، يف طلب الرباز عمرورجزذكر قد و

 .)٢(ً أيضاالوزن والقافية يف كثري من املصادر

                                     
 ط سنة(وشواهد التنزيل  ١٣٦و  ٩٤ ص وينابع املودة٩٣٧ ص٢ جخاتم النبيني) ١(

بحار  و٦٤١ ص٢ج )ط دار املعرفة(لبية السرية احل و١٠ ص٢ ج)ق.هـ ١٤١١
 ١٣١ ص٨ج )ط مؤسسة األعلمي(جممع البيان  و٢٠٣ ص٢٠جاألنوار 

عيون  و٣٩٥ و ٢٣٠ و ٢٦٤ ص١جأعيان الشيعة  و٢٩٧ ص١٦جامليزان و
رشح إحقاق  و١١٨ ص٢جبن الدمشقي الجواهر املطالب  و٤١ ص٢جاألثر 
 .١٤٨ ص٣٠ وج١٠٧ و ١٠٤ ص١٨ج )امللحقات(احلق 

 وتفسري ١٩٨  و١٩٧ ص١كشف الغمة ج: املصادر املتقدمة ما ييلباإلضافة اجع ر) ٢(
 ورشح هنج البالغة ٦٧ وعن ديوان أمري املؤمنني ص١٨٣ ص٢القمي ج
 ٥٣٣ ص٤ وسبل اهلدى والرشاد ج٦٣ ص١٩ج و٢٩١ ص١٣جللمعتزيل 

 ٣١٩  و٣١٨ ص٢ والسرية احللبية ج١٦٨  و١٦٧ ص٢واإلكتفاء للكالعي ج
ط (اإلرشاد  و٣٢٣ ص١جرشح األخبار  و١١٨ ص٤ىض جرسائل املرتو

ط املكتبة (مناقب آل أيب طالب  و١٣٧صكنز الفوائد  و١٠٠ ص١ج )املفيددار
 ٢٥٥ و ٢٢٥ و ٢١٥ و ٢٠٣ ص٢٠جبحار األنوار  و٣٢٤ ص٢ج) احليدرية

مستدرك سفينة  و٢٨٨ ص٢جشجرة طوبى  و٨٩ ص٤١ وج٥ ص٣٩وج
 ٤جنور الثقلني  و٢٦ ص٦ وج١٧٥ ص٤جالصايف  و٤٥٢ ص٥جالبحار 
=  ١٠٦ ص٤ج ةـة والنهايـدايـالب و٧٩ ص٤٢جة دمشق ـتاريخ مدين و٢٥٠ص
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  : لبدايقول أهلكت ماالً
ًيقول أهلكت ماال﴿:  قوله يف عن أيب جعفرويف رواية أيب اجلارود َ َُ ْ َ ُْ َ ُ 

ًلبدا  : قال، )١(﴾َُ
 يوم اإلسالمطالب   حني عرض عليه عيل بن أيب،هو عمرو بن عبد ود

 يف ًنفق ماالأوكان قد  !؟ً لبداً فأين ما أنفقت فيكم ماال: وقال،اخلندق
 .)٢( فقتله عيل،الصد عن سبيل اهللا

 . فليالحظ ذلك،يف تفسري القمي إال ومل نجد هذه الرواية

 :ونقول
 :هنا وقفات عديدة، نذكر منها ما ييل

 

                                     
 ٢٠٦صمطالب السؤول  و١٢١ ص٤ج)  ط دار إحياء الرتاث العريب(و= 
 .٣٣٩ ص١جبن الصباغ الالفصول املهمة  و٤١ ص٢جعيون األثر و

 . من سورة البلد٦اآلية  )١(
 ٢٤٢ ص٢٠ج و٢٥١ ص٩ج نواربحار األ و٤٢٢ ص٢ جتفسري القمي) ٢(

نور الثقلني  و٤٨٣ ص٧ وج٣٣٠ ص٥جالصايف  و١٤٤٤ ص٢جاألصفى و
 .٥٨٠ ص٥ج
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  :أخذ الثغرة على الفرسان
 عىل الفرسان ًعليا بأن يأخذ الثغرة» صىل اهللا عليه وآله«إن أمر النبي 
 : يشري إىل عدة أمور

بأن يأخذ » عليه السالم«ًقد أمر عليا » صىل اهللا عليه وآله« أنه :أحدها
الثغرة، رغم اخلطر الذي يمثله وجود فارس العرب، وفرسان آخرين معه، 

 يرون أن هذا اإلجراء يعنيهم،
عليه «بقدرة عيل » صىل اهللا عليه وآله«فدلنا ذلك عىل ثقة النبي 

مل  »عليه السالم«عىل حتقيق املطلوب، وعىل أن الذين كانوا مع عيل » سالمال
يكن هلم دور يذكر يف أخذ تلك الثغرة، بل دورهم كان يف حفظها، بعد أن 

 ..هلم، ويمكنهم منها» عليه السالم«يأخذها عيل 
كان خيشى أن يوجه اخلطاب » صىل اهللا عليه وآله« لعله :الثاين

ًهر بعضها الرتدد، فيكون ذلك سببا يف زيادة رعب للمجموعة كلها، فيظ
 .املسلمني، وظهور الفشل فيهم، وطمع عدوهم هبم

 إن أخذ الثغرة من شأنه أن جيعل الفرسان الذين عربوا إىل :الثالث
جهة املسلمني حمارصين وغري آمنني، ال من جهة املسلمني، وال من اجلهة 

 ..األخرى التي عربوا منها
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ك يمنع من وصول املدد إليهم، أو يؤخره، فال يصلهم  إن ذل:الرابع
إال بعد فوات األوان، أو أنه يعرقل تقهقرهم لو احتاجوا إىل ذلك، فيتمكن 

وذلك من موجبات قلقهم، وإرباك حركتهم، وحتديد .. املسلمون منهم
 ..وتضييق جمال عملهم

عىل  إن املسلمني الذين حيرسون الثغرة، بعضهم ما كان جيرؤ :اخلامس
الوصول إىل ذلك املوقع، والوقوف فيه لوال شعوره بقدر من الطمأنينة 

معهم، وعلمهم بأنه سوف ينجدهم لو » عليه السالم«بسبب وجود عيل 
استندوا، وعىل مبادرته » عليه السالم«تعرضوا ألي خطر، فإىل عيل 

 .حلاميتهم ونجدهتم اعتمدوا
ذوا الثغرة يف منع من  إنه ال حمل للسؤال عن دور الذين أخ:السادس

وال . هرب من اهلرب، فإن اهلرب خفيف املؤنة، فإنه خييفه بسيفه، ثم يزيغ عنه
 ..التصادم املبارش مع جيش األحزاب كله: جمال للحاق به، ألن ذلك معناه

  !!:عمرو شيخ كبري
  كان قد بلغ تسعني سنة، وقد حرمً أن عمروا بن عبد ود:زعموا

الدهن حتى يثأر بمحمد وأصحابه، وذلك أنه يف بدر قد أثبتته اجلراحة، 
 .)١(ًوارتث فلم يشهد أحدا

                                     
 ١ جسامعأل إمتاع ا: فقد تعرضت لذلك كله أو بعضه،راجع املصادر التالية )١(

وسبل  ٦٤١ ص٢ج )ط دار املعرفة(و  ٢١٨ ص٢ ج والسرية احللبية٢٣٢ص
=  ازيـاملغ و١٨١ ص٢ جاريخـتل يف الـ والكام٣٧٨ ص٤ جادـدى والرشـاهل
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 ..وإذا صح هذا فلامذا نكل كبار الصحابة عن مبارزته
، وأن وهذه مبالغة يف مقدار عمره، لعلها هبدف التقليل من شأن عمرو

 ..نه كان قد شاخ وضعفقتله ليس بذلك اإلنجاز املهم، أل
له بأنه فارس العرب » عليه السالم«وهو كالم باطل، فإن وصف عيل 

ًيومئذ، وال تعد العرب هلا فارسا غريه، ثم جبن املسلمني عن مواجهته ـ  ٍ
يف حق » صىل اهللا عليه وآله«وهم يعدون باملئات، وكذلك ما قاله النبي 

 .. يف ساحات احلربقاتله كل ذلك يدل عىل مكانة عمرو
  :  غالم حدث×علي 

إذن  «:»عليه السالم« قال لعيل أن عمرو بن عبد ود :ويف رواية
 ..)١(»ً أن غالما خدعنيتتحدث نساء قريش

                                     
 ٢األثر ج وعيون ٤٨٦ ص١ ج وتاريخ اخلميس٤٧٠ ص٢ جللواقدي= 
 ٦ ص٢ ج والسرية النبوية لدحالن٤٣٧ ص٣ جالنبوة للبيهقي ودالئل ٦١ص

 والسرية ٨٦ و٨٥ ص١٥ وج٦٣ و٦٢ ص١٩ ج للمعتزيلالبالغة رشح هنجو
) املغازي(ي  للذهباإلسالم وتاريخ ٢٠٣  و٢٠٢ ص٣ جكثريالبن  النبوية
 ٣٠ ص٢ ق ٢ ج والعرب وديوان املبتدأ واخلرب٦٩٣الوفاء صوفاء و ٢٣٩ص

 . ٣٧٠ ص٨ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق و
رشح  و٦ ص٣٩جبحار األنوار و ٦٤ ص١٩ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  )١(

 .٣٧٤ ص٨ج )امللحقات(إحقاق احلق 
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 .)١(حدث» عليه السالم« بأنه :ووصفه يف رواية الواقدي
 : ونقول
وإن كانت تطلق عىل الشيخ الكبري، وعىل الفتى » غالم« إن كلمة ً:أوال

ًالنايشء، ولكن املقصود هنا هو القول بأن عليا كان غالما صغريا بنظر  ً ً
 ..إهنم خدعوا منه، أو من أمثاله: الناس، يأنف الرجال الكبار أن يقال

 !!»حدث«إضافة إىل الواقدي لكلمة : ويؤيده
كان قد بلغ السابعة أو » عليه السالم«ًكالم غري دقيق، فإن عليا وهذا 

 .فهو رجل كامل الرجولة، ال يأنف أحد من منازلته.. ًالثامنة والعرشين عاما
عليه « كان يريد أن يوجه إهانة متعمدة لعيل ً أن عمروا:إال إذا فرض

 .يف هذا املوقف» السالم
 من أن تتحدث نساء ت هذه الرواية، فإن أنفة عمرو إذا صح:ًثانيا

 هبذا األمر، ليست بذات قيمة، فإن املعيار جيب أن يكون هو العدل، قريش
واإلنصاف، ولإلنقياد حلكم العقل وقضاء الفطرة، وفوق ذلك كله طلب 

ايت كان عمرو وأشباهه من رضا اهللا تبارك وتعاىل، ال حديث النساء، اللو
أهل اجلاهلية حيتقروهنن، ويظلموهنن، بل كانوا يئدوهنن يف الرتاب، وهن 

 .ويصفوهنن بالنقص، واملهانة، وال يعتدون برأهين.. أحياء

                                     
 . ٤٧١ ص٢ املغازي للواقدي ج)١(
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  :شيخا قريش
 :»عليه السالم« لعيل  قول عمرو بن عبد ودوتقدم يف رواية الواقدي

 .)١(» وعمرأبا بكر: فأنت غالم حدث، إنام أردت شيخي قريش«
 : ونقول
ًمل يكن حدثا كام تقدم، كام أن أبا بكر » عليه السالم«ً إن عليا ً:أوال

، وال قبله يف أي يوم من دق، ال يوم اخلنوعمر مل يكونا شيخي قريش
 !األيام، فلامذا يعطيهام سمة ليست فيهام؟

صىل اهللا عليه «الصحيح من سرية النبي األعظم : وقد أوردنا يف كتابنا
 .فراجع. أهنام من أقل وأذل حي يف قريش: »وآله

 من حيث الفروسية، قريشأهنام شيخا :  إنه إذا كان املقصود:ًثانيا
أو من حيث إن قتلهام سوف يفت يف أعضاد املسلمني، وتنكرس .. والبطولة

ألهنام مل يكونا .. فهو غري ظاهر الوجه.. بذلك شوكتهم، وخيتل أمرهم
معروفني بالفروسية والشجاعة واإلقدام، ومل يظهر هلام أي أثر يف ذلك، ال 

، ، وعزوفهام عن مبارزة عمرو، بل إن فرارمها يف أحد، وال يف أحديف بدر
ملن يربز إليه قد أو اإلمامة قد ضمن اجلنة » صىل اهللا عليه وآله«مع أن النبي 

 ..أظهر أهنام عىل خالف ذلك
، وقد »عليه السالم« احلروب هو عيل والذي كان له األثر العظيم يف

 .، وسمع عام فعله يف أحديف بدر» عليه السالم« نفسه بعض آثاره شاهد عمرو
                                     

 . ٤٧١ ص٢ج املغازي للواقدي )١(
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يه، ً ال يغري شيئا، وال يفيد عمروا فيام يرمي إل وعمركام أن قتل أيب بكر
، وال من محزة بن عبد إذ أهنام ليسا بأعظم من عبيدة بن احلارث بن املطلب

ومع ذلك مل يوجب إستشهادمها إنكسار جيش املسلمني، وال .. املطلب
 ..إختالل أمرهم، وال إنكسار شوكتهم

كام أن .. ، ال تذمه قريشً موقفا من أرسى بدربل لقد رأينا أليب بكر
ً موقفا من عمر بن اخلطاب  ورضار بن اخلطاب الفهريخلالد بن الوليد

 .)١(، ال يذمهام عليه عمرالعدوي
  : من يربز لعمرو فله اإلمامة

من يقوم إىل مبارزته فله  «:قال» صىل اهللا عليه وآله«وتقدم أن النبي 
 ..»اإلمامة بعدي

 :فقد دلت هذه الكلمة عىل أمور، وهي
 األخبار عن فشل املرشكني يف معركتهم، ألن اإلسالم سيبقى إىل :ألف

إلمامة ستكون من ، وإن ا»صىل اهللا عليه وآله«ما بعد إستشهاد الرسول 
 ..بعده

 هو معناها الرشعي احلقيقي، ألنه هو الذي جيعله :واملقصود باإلمامة
وهذا اجلعل النبوي ال . هلذا أو لذاك من بعده» صىل اهللا عليه وآله«النبي 

يعني التخيل عام جرى يف يوم إنذار عشريته األقربني، بل هو يؤكده، ألنه 
                                     

صىل اهللا عليه «الصحيح من سرية النبي األعظم : راجع غزوة بدر وأحد يف كتابنا) ١(
 .»وآله
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م احلقيقي هو الذي يضحي بنفسه إىل كان يعرف أصحابه، ويعرف أن اإلما
 .هذا احلد
، فلعل مل يعط اإلمامة ملن يقتل عمرو» صىل اهللا عليه وآله« إنه :ب

بل جعلها ملن .. الكثريين يرون أنفسهم عاجزين عن قتله لفروسته وشدته
 ..يقوم ملبارزته

 . لن يصاب بأذىً إهنا إخبارا بأن مبارز عمرو:ج
 تضمنت األخبار عن بقاء مبارزه عىل قيد احلياة إىل ما بعد إستشهاد :د

 وضامن اجلنة للمبارز ال تعني استشهاده، إذ ..»صىل اهللا عليه وآله«الرسول
 .ًإن نفس املبارزة هي التي جتعله مستحقا للجنة

 شجاعته،  لعمرو ال تدل عىل»عليه السالم« بأن مبارزة عيل :والقول
ًقاء حيا ال ينفع بللمبارز بال» صىل اهللا عليه وآله«ألهنا اقرتنت بإخبار النبي 

 مع علمهم بالبقاء، فإن» عليه السالم«إذ ملاذا مل يربز له غري عيل .. قائله
عليه «نفس يقني عيل لكن » عليه السالم«األخبار بالبقاء ال خيتص بعيل 

، وشكهم يف »صىل اهللا عليه وآله«ي وقوع ما خيرب به النببصحة » السالم
 .»عليه السالم«من أعظم فضائله كان ذلك 

.. عىل أننا قد ذكرنا يف حديث إنذار العشرية ما يفيد يف دفع هذا التوهم
 .فال بأس بمراجعته

ًإننا نعلم إن لإلمامة مؤهالت ورشوطا، ومنها العلم والعصمة : هـ
م ملبارزة شخص ما من فكيف أنيطت هنا بمجرد القيا... والشجاعة

 .ًمع أن قد يقوم إليه من ال يملك شيئا من ذلك.. الناس
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 :وجياب
بأن إطالق هذه الكلمة يف مثل هذا احلال، يشري إىل أنه اهللا سبحانه قد 
أطلع نبيه عىل غيبه، وأنه لن يقوم ملبارزة ذلك الرجل إال من إختاره اهللا 

للنص عىل صاحب احلق، تعاىل لألمامة، ويكون هذا اإلعالن مستبطن 
 .. ًوكاشفا عنه وعن إختيار اهللا تعاىل له

 عن مبارزة عمرو أمل يكفهام هذا  وعمر ال ندري ملاذا نكل أبو بكر:و
 . ًلسالمتهام لو بارزا عمروا» صىل اهللا عليه وآله« الضامن من رسول اهللا

 . يتيقنا بصدق هذا الوعد القاطعقا باهللا ورسوله وملوملاذا مل يث
من يربز لعمرو : »صىل اهللا عليه وآله«إن هذا ال يتناىف مع قوله : ز

قد قال » صىل اهللا عليه وآله«وأضمن له عىل اهللا اجلنة، إذ يمكن أن يكون 
 ..ًالكلمتني معا

  !:؟×هل جرح علي 
جرح بسيف » ه السالمعلي«ً أن عليا :الروايات املتقدمةبعض زعمت 

 :ذا شجتني يف رأسه» عليه السالم«، وكان عمرو
 . من عمرو:إحدامها

فإن ..  كام ورد يف الروايةفهو ذو قرنيها ، من ابن ملجم:واألخرى
 .)١(رح قطً إن عليا مل جي:ويقال : يقولالبالذري

                                     
 = ٣٧٨ ص٤ وسبل اهلـدى والرشـاد ج٣٤٥ ص١أنساب األرشاف ج:  راجع)١(
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يف » عليه السالم«ونحن ال نوافق البالذري عىل مدعاه، فقد جرح 
أحد جراحات كثرية، بل ورد أهنم كانوا يسلون السهام من جسده حني 

 .)١(كان يدخل يف الصالة، ألنه ال يشعر باألمل يف حال الصالة
  : وعمرو×بني علي 

وكان  ، حينام برز لعمرو»يه السالمعل«ً عليا أن: ذكر احلاكم احلسكاين
 !. ؟ من أنت: فقال،جاء حتى وقف عىل عمرو«: ًعمرو طويال

 ،عبد ود  أنا عمرو بن،جهل فيهُ أًما ظننت أين أقف موقفا: فقال عمرو
 !؟فمن أنت
 .أنا عيل بن أيب طالب: قال
 !؟راك يف حجر أيب طالبالغالم الذي كنت أ: فقال
 .نعم :قال

 .قتلكأ، وأنا أكره أن ًإن أباك كان يل صديقا: قال
 .لكني ال أكره أن أقتلك: »عليه السالم« فقال له عيل

                                     
 .٣٦٣صلمنقري لصفني  و٤٩٨ ص١جأعيان الشيعة و= 

تضوية الكشفي احلنفي  عن املناقب املر٦٠٢ ص٨ج) امللحقات(إحقاق احلق :  راجع)١(
 ١٧٩ ص٢ وحلية األبرار ج٢١٧إرشاد القلوب ص:  وراجع٣٦٤ص

) هـ١٣١٩ط سنة ( وأرسار الشهادة ٢٤٢ هامش ص٧واحلدائق النارضة ج
 .٢٥٥ص
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عليه «  فقال له عيل، فرفضها،ثم ذكر ختيريه بني اخلصال الثالث
 .فأنت فارس وأنا راجل: »السالم

 .)١(الغالم ا لقيت من أحد ما لقيت من هذام: فنزل عن فرسه وقال
 . وحتطيم كربيائه،د إذالل عمروأرا »عليه السالم «ً أن عليا:والظاهر

 . حتى شكا ذلك عمرو نفسه كام ترى،أراد وقد حتقق له ما
ِكان يعرف قرنه، الذي » عليه السالم«وقلنا ذلك، ألننا ال نشك يف أنه 

حني أذن له بمبارزته » صىل اهللا عليه وآله«ً بدرا، وأخربه النبي كان قد حرض
، وكان يراه منذ صغره، كام رصحت به الرواية اآلنفة الذكر إنه عمرو: بقوله
 .نفسها

 النحوي اخلري مصدق بن شبيب أبو كان شيخنا«:  قال املعتزيل:ًثانيا
بقاء إ ما أمره بالرجوع ، واهللا:يف القراءة عليه هبذا املوضع  إذا مررنا،يقول
.  وعلم أنه إن ناهضه قتله، وأحد فقد عرف قتاله ببدر، منهًخوفا  بل،عليه

 .)٢(»فيهام  وإنه لكاذب،رعاءبقاء واإل فأظهر اإل،فاستحيا أن يظهر الفشل
  :إنه عمرو
بأن » صىل اهللا عليه وآله«ّلح عىل النبي أ» عليه السالم«ً أن عليا :تقدم

 .إنه عمرو: »صىل اهللا عليه وآله«، فقال له يأذن له بمبارزة عمرو
                                     

 .١١ ص٢ ج)ق.هـ ١٤١١ط سنة (شواهد التنزيل ) ١(
 ٢٧٤ ص٢٠ جبحار األنوار : وراجع٦٤ ص١٩ جرشح هنج البالغة للمعتزيل) ٢(

 .٣٩٥ و ٢٦٤ ص١جأعيان الشيعة  و٥٠٢ صصطفىوسرية امل
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 .ّ وأنا عيل:»عليه السالم«فقال 
قد » صىل اهللا عليه وآله«بي  أن هذا يدل عىل أن الن:سكايففاعترب اإل

 .)١(عن مبارزة عمرو» عليه السالم«ضن بعيل 
 : ونقول

كان » صىل اهللا عليه وآله« ألن النبي ..غري دقيق اإلسكايفإن كالم 
ً، ويعرف عمروا»عليه السالم«ًيعرف عليا  إنه :  يقول، ولعل األصح أنَ

أراد أن يقطع عذر اآلخرين، حتى ال يقول قائل قد » صىل اهللا عليه وآله«
 أنه كان يمكن أن يقتل عمرو: ، أو أن يتوهم»عليه السالم«سبقني إليه عيل 

ِّأن يعرفنا أن » صىل اهللا عليه وآله«عىل يد أي رجل كان من املسلمني، فأراد 
ً إنام أحجم فرقا وجبنا، ارزة عمرومن أحجم عن مب ً وضعف ثقة باهللا ََ

عليه «ِّوأن يعرف الناس بقيمة اإلنجاز الذي سوف يقدمه عيل وبرسوله، 
وانه توفيق إهلي عظيم، فال معنى  ، وغريهيف منازلة عمرو» السالم

 مل الذي» عليه السالم«فضل لعيل لإلستخفاف بعمرو هبدف انكار هذا ال
 .يكن لديه أدنى تردد يف بذل نفسه يف سبيل دينه وربه

 مع علمه ًقد بارز عمروا» عليه السالم«ًويريد أن يعرف الناس أن عليا 
 .بفروسيته، وأن قتله مل يكن جمرد صدفة، حالفه احلظ فيها

                                     
 ٢١٢ ص٧جالغدير  و٢٨٤ و ٢٨٣ ص١٣ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)١(

رشح إحقاق احلق  و٢٧٢ ص٤جغاية املرام  و٣٣٢صلجاحظ لالعثامنية و
 .٦٢٦ ص٢٠ج )امللحقات(
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  :عرض اخلصال الثالث على عمرو
، وهي أن اخلصال الثالث عىل عمرو» عليه السالم«رض عيل إن ع

ِيسلم، أو يرجع، أو يبارز ْ َهلو الغاية يف النَصفة، وتدل عىل أن اهلدف ليس .. ُ َ
وقد ترك هذا  ..هو قتل الناس، بل املطلوب هو حقن دمائهم، ودفع بغيهم

 .. يف موقع الباغي واملعتدي، والظاملًالترصف احلكيم، واملنصف، عمروا
مل يفرض عليه أن يسلم أو يقتل، ولو أنه » عليه السالم« أنه :وقد رأينا

فعل ذلك لصحت التهمة التي يروج هلا أعداء اإلسالم أن اإلسالم قام 
بالسيف، بمعنى أن الناس أسلموا حتت طائلة التهديد بالقتل، ومل يكن 

 ..إما القتل، أو اإلسالم: د خيارينأمامهم سوى أح
  :بني ثالثة أمور هي» عليه السالم «لقد خريه
 التي فرضها هو أو الرجوع عن البغي والعدوان، أو املبارزة.. اإلسالم

ًعىل نفسه حني جاء حلرب املسلمني بغيا منه وعتوا ً.. 
س وذلك ألن املرشكني قد قطعوا تلك املسافات الطويلة، لكي يمنعوا النا

 .من ممارسة حريتهم، ويسلبوهم اإلختيار الذي منحه اهللا هلم ولكل البرش
 ومل ، عرض اإلسالم عىل الناس فاختاروهإنام» صىل اهللا عليه وآله«والنبي 

 والطواغيت هم الذين انربوا لقتال من مارس ًيفرضه عىل أحد، لكن قريشا
 ..حريته يف اإلختيار، والتدين

 فإنام عرضه عليه، اإلسالم عىل عمرو» عليه السالم«وحني عرض عيل 
 ..من موقع الرفق به، واإلنصاف له، وإعطائه فرصة أخرية لينقذ نفسه من النار

عىل أنه مل يقترص عىل هذا اخليار، بل شفعه بخيار آخر، يمنحه فرصة 
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رغبته يف احلياة، والتمتع بمباهجها، النجاة يف الدنيا، وهو خيار يتناغم مع 
ِكام أنه ال يعارض آراءه وميوله ومعتقداته، فإنه  َ مل يكتف » عليه السالم«َ

ِّبطلبه الرجوع عن حرب حممد واملسلمني، بل شفع ذلك بام يرغبه يف هذا 
ًإن يكن حممد صادقا كان أسعد الناس به، وإن : اخليار بالذات، حني قال له

 . أمره ذؤبان العربًيك كاذبا كفتهم
 إعادة النظر يف صوابية قراره الذي جاء به وهي كلمة حتتم عىل عمرو

ًإىل هذه احلرب، مستثريا يف نفسه نوازع الطموح، ومستحثا يف داخله  ً
 ..مشاعره القبلية، علها تفيد يف ضبط حركته، وجلم اندفاعه نحو اهلاوية

ّكام أن هذه الكلمة تسهل عليه إختيار ما يتناغم مع حب السالمة، 
 .واإلبتعاد عن املشاكل واألخطار

ً رفض هذا اخليار أيضا معتمدا عىل رساب خادع، وإىل ًولكن عمروا ً
 استكبار ظامل، وعنجهية جاهلية، وبغي بغيض، يزين له التجني ةنزع

صاحبه إىل اخلزي والعار، واخلرسان يف الدنيا والظلم الذي يودي ب
 ً.واآلخرة، وساء للظاملني بدال

 إال التعامل مع خيار عمرو» عليه السالم«ومل يبق أمام أمري املؤمنني 
األخري، ودفع غائلة هذا اجلبار الظامل، فكان النرص عىل يديه، وأورد عليه 

 ..إىل يوم القيامة)  واإلنساجلن(ثقلني، رضبته التي تعدل عبادة ال
  :قطع رجل عمرو

وتبادر املسلمون يكربون، فوجدوه عىل فرسه برجل  «:قال بعضهم
ورمى رجله نحو عيل، فخاف من . »عليه السالم«ًواحدة، حيارب عليا 
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 .)١(» اخلندقهيبتها رجالن، ووقعا يف
 :ونقول

 :إن هذا ال يصح ملا ييل
 بالنزول عن فرسه، ًألزم عمروا» عليه السالم«ً تقدم أن عليا ً:أوال

 .ًفنزل عنها كارها لذلك
 قد استمسك عىل فرسه، ورجله مقطوعة، ـ  إن كان عمرو:ًثانيا

األرض ـ فكيف استطاع أن يتناوهلا وهو عىل واملفروض أهنا سقطت عىل 
» عليه السالم«وكيف مكنه عيل ! ؟»عليه السالم«ًفرسه، ويقذف هبا عليا 

 !من تناوهلا، ثم من أن يرميه هبا؟
 فقطعهام برضبة تسيف رجيل عمرو» عليه السالم«أنه :  تقدم:ًثالثا

ًمرو راجال، ال راكباوهذا ال يكون إال إذا كان ع. واحدة ً. 
  : عن قتل عمرو×توقف علي 

حني أدرك عمرو بن » عليه السالم«ً إن عليا :ويقول النص التارخيي
، فرد »عليه السالم« مل يبادر إىل قتله، فوقع بعض املسلمني يف عيل عبد ود

 .عنه حذيفة
 .ً مه يا حذيفة، فإن عليا سيذكر سبب وقفته:»وآلهصىل اهللا عليه «فقال 

                                     
بحار  و٣٢٦ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية( و ١٣٧ ص٣ مناقب آل أيب طالب ج)١(

 .٩٠ ص٤١جاألنوار 
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صىل اهللا «، فلام جاء سأله النبي أجهز عىل عمرو» عليه السالم«ثم إنه 
قد كان شتم أمي، وتفل يف وجهي، فخشيت : عن ذلك، فقال» عليه وآله

 .)١(»ِّأن أرضبه حلظ نفيس، فرتكته حتى سكن ما يب، ثم قتلته يف اهللا
 : ونقول

 :إن علينا أن نلتفت إىل النقاط التالية
ً إن قتل هذا املرشك كان حمبوبا هللا تعاىل عىل كل حال، فلو قتله  ـ١

ألنه شتم أمه مل يكن يف ذلك ضري، فهو حمارب من جهة، » عليه السالم«
 .وهو جيرتئ عىل املسلمني بالشتم وهم أموات من جهة أخرى

 حتى يف ًمل يكن ليقتل عمروا» عليه السالم«نه  إننا عىل يقني من أ ـ٢
» عليه السالم«، ولكنه ًقاما لنفسه، أو ملجرد شتمه ألمهاللحظة األوىل انت

ًأراد أن يتعامل مع األمور كام لو كان رجال عاديا وهذا هو تكليفه الذي .. ً
لناس العظة واألمثولة ًوهو أيضا يمكنه من أن يقدم ل.. جيب عليه العمل به

 الذي اإلهلي،الرجل بصورة عملية وحية، لريوا بأم أعينهم كيف يكون 
 ، والوعي،املعرفةاإلخالص واخللوص، وموقع   مناألموريتعامل مع كل 

ويصل والسيطرة عىل النفس، حتى يف أحرج اللحظات،  ،والثبات والتثبت

                                     
بحار و ٣٨١ ص١ج) ط املكتبة احليدرية(و  ١١٥ ص٢مناقب آل أيب طالب ج )١(

اإلمام عيل بن أيب  و٢٨ ص١٨جمستدرك الوسائل  و٥١ ص٤١جاألنوار 
أعيان  و٢٨٧صالدرجات الرفيعة  و٦٣١صلهمداين ل» عليه السالم«طالب 
  .٥٩٨ ص٤جالشيعة 
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 ليقربه خطوة ،بحانه وما عظم وجل باهللا س،منها وقل  ما دق،هأعاملكل 
 . إليه

اح العواصف، وهو يتزله الر شم الشامخ، الذي الإنه ذلك اجلبل األ
غضب إال هللا، وهللا فقط، ياإلنسان القوي والرصني، الذي ال يثور وال 

 . وحده ال رشيك له
جربوهتم   ويسحق كل،بطال ويقاتل األ،رادة اهللا ورضاه يسل سيفهإفب

 ،مره ألًوامتثاال رادة اهللا سبحانهويستسلم إل، وهو يغمد سيفه وكربيائهم
 ،ويسقطون جنينها،  ويرضبون زوجته،حني هيجمون عليه يف بيتهحتى 

 . أو يكادون،وحيرقون عليه بيته
واألئمة األطهار من  وال أحد غري عيل ،وهو عيل هناك، وهو عيل هنا

 .يستطيع أن يفعل ذلك» عليهم السالم«ولده 

  !!: وسلب عمرو×علي 
ُحني قتل أمري املؤمنني و  ومل يسلبه عمرو بن عبد ود» عليه السالم«َ

ووجهه » صىل اهللا عليه وآله«أقبل نحو رسول اهللا .. درعه، وال غريها
فإنه ليس يف ! هال سلبته يا عيل درعه؟: يتهلل، فقال له عمر بن اخلطاب

 .العرب درع مثلها
هو الذي سأله عن » صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :ينوعند احلسكا
 .سبب عدم سلبه له
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  .)١( إنه تلقاين بعورته،يا رسول اهللا :»عليه السالم«فقال عيل 
: أو قال.  إين استحييت أن أكشف سوأة ابن عمي:ويف نص آخر

 .)٢(رضبته فاتقاين بسوأته، فاستحييت من ابن عمي أن أسلبه
 يريد أن عىل صدر عمرو حني جلس» عليه السالم« إنه :قالوي

 . أن ال يسلبه حلتهيذبحه، وهو يكرب اهللا، ويمجده، طلب منه عمرو
 .)٣( هي أهون عيل من ذلك، وذبحه:»عليه السالم«فقال له عيل 

                                     
 . ١٢ ص٢شواهد التنزيل ج: راجع )١(
 ٨وجممع البيان ج ١٠٤ ص١ج) ط دار املفيد(و  ٦١ اإلرشاد للمفيد ص:راجع) ٢(

 وسبل اهلدى ٧٣ ص٤١ وج ٢٠٤  و٢٥٧ ص٢٠جاألنوار  وبحار ٣٤٣ص
 والبداية والنهاية ٣٣ ص٣ جلحاكملستدرك امل و٥٣٥  و٥٣٤ ص٤والرشاد ج

 ٤٣٩ ص٣ ودالئل النبوة للبيهقي ج٢٨٠ ص٣وض األنف ج والر١٠٧ ص٤ج
 والسرية ٢٠٥ ص٣ والسرية النبوية البن كثري ج٧ ص٢لسرية النبوية لدحالن جوا

 ٩٣٨ ص٢وخاتم النبيني ج ٦٤٣ ص٢ج) ط دار املعرفة(و  ٣٢٠ ص٢احللبية ج
أعيان الشيعة  و٨٠ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق  و١٧٤ ص١٧وهناية األرب ج

 ١٣٣صكشف اليقني  و٢٠٥ ص١جكشف الغمة  و٣٩٧ و ٢٦٥ و ٢٦٤ ص١ج
 )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١١٨ ص٢جبن الدمشقي الر املطالب جواهو
 .٣٦٦ ص٣٢ وج١٤٨ ص٣٠ وج٣٠ ص١٨ج

)  قمـمكتبة املصطفوي ط (و  ٢٩٧ ص١ ج)ضواءط دار األ(كنز الفوائد  )٣(
= ط دار (اد ـاإلرش:  وراجع٢٦٣ و ٢١٦ ص٢٠جوار ـار األنـبح و١٣٧ص
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ه من بعض الرواة، وأن ذلك كان يف حرب  أن هذا اشتبا:وزعم احللبي
 .)١( مع طلحة بن أيب طلحةأحد

 : ونقول
 لعيل  من قبل سعدمها قضيتان خمتلفتان، وقد كان السؤال يف أحد

 . كان السائل هو عمروويف اخلندق.. »عليه السالم«
 : ويف مجيع األحوال نقول

 :إن لنا مع ما تقدم وقفات هي التالية
  :الذي جياحش على السلب

 الذي كان  بني سعد بن أيب وقاصيد التذكري هنا بمقارنة املعتزيلنعو
سف عىل فوت سلب أحد الفرسان منه، وبني عيل يف موقفه هذا، فقد يتأ

 : قال
 ويتأسف عىل ، هذا جياحش عىل السلب، وسعد شتان بني عيل:قلت«
  وهو فارس قريش، يوم اخلندق يقتل عمرو بن عبد ود، وذلكفواته

 وهو ، كيف تركت سلبه:، فيقال لهبارزه، فيعرض عن سلبه وم،وصنديدها
 !؟أنفس سلب
 .، ثيابه كرهت أن أبز السبي:فيقول

                                     
 ١جان الشيعة أعي و٢٩٠ ص٢جشجرة طوبى  و١١٢ ص١ج )املعرفة= 
  .٢٠٨ ص١جكشف الغمة  و١٦٩صالدر النظيم  و٣٩٩ص

  .٦٤٣ ص٢ج) ط دار املعرفة( و ٣٢٠ ص٢السرية احللبية ج )١(
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 : عناه بقولهًن حبيباأفك
 )١(ِبَلَيوم الكرهية يف املسلوب ال الس    إن األسود أسود الغاب مهتها

  :×ونبل علي .. حرص عمر على السلب
 َ عىل سلب عمروطابُ وال ندري بامذا نفرس حرص عمر بن اخل ـ١

ليس يف العرب درع مثلها، وعتبه عىل أمري املؤمنني : درعه، ال سيام مع قوله
أن الدرع لن خترج من : مع أنه يعلم. لعدم مبادرته ألخذها» عليه السالم«

عليه «يد املسلمني، وأن غري أمري املؤمنني أحوج إىل تلك الدرع منه 
 ..»السالم

إال إن كان يرى أن احلصول عىل درع ليس يف العرب مثلها أمر هيتم له 
حتى وهو يعلم .. ، وسوف يتحرس أو يتحرق عىل فواته»عليه السالم«عيل 

 ..أن بعض املسلمني حيتاجوهنا حلفظ أنفسهم
 أن من يضحي بنفسه يف سبيل اهللا، ويرشي نفسه :ولكن احلقيقة هي

 .ال يفكر باحلصول عىل الغنائم واألسالبابتغاء مرضات اهللا، 
ينضح بالرتفع، ويفيض بالنبل » عليه السالم« إن جواب عيل  ـ٢

 ..والكرم والرجولة، ويؤكد عزوفه عن كل ما هو من حطام الدنيا
حتى يف هذا املوقف الصعب واخلطري، الذي تزل » عليه السالم«كام أنه 

ط، ويف زمحة األهوال واملخاطر، ويف فيه األقدام، وختتل فيه املعايري والضواب

                                     
 .٢٥٥ ص١جأعيان الشيعة  و٢٣٨ ص١٤ج للمعتزيلرشح هنج البالغة ) ١(
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ًخضم إلتهاب املشاعر، يبقى حمتفظا بالدقة يف ممارساته، وبالتوازن واإلستقامة 
 ..عىل خط القيم الرفيعة، والتزام األخالق الفاضلة والنبيلة

يتجاوز حدود اإلنصاف مع أعدائه لريتقي إىل » عليه السالم«وهو 
فهو يتعامل معهم بأخالقه .. يسوا من أهلهدرجات التفضل والتكرم عليهم بام ل

 .وقيمه، وال يعاملهم بام تقتضيه ممارساهتم الالإنسانية، وأخالقهم الشيطانية
  : استحيا من ابن عمه×علي 

من أنه استحيا من ابن عمه أن » عليه السالم«أما ما نسب إىل عيل 
عليه « وإن كان ابن عم عيل ًفيبقى موضع ريب عندنا، فإن عمروا.. يسلبه

ولؤي .  بن أيب قيس، أخو بني عامر بن لؤي، فهو عمرو بن عبد ود»السالم
إال أن ذلك مل يكن هو السبب يف .. »عليه السالم«هو األب التاسع لعيل 

 طلب منه ًمرواعدم أخذ سلبه، بل السبب هو ما ذكرته الرواية من أن ع
  ..هي عيل أهون من ذلك: »عليه السالم«ذلك، فقال له عيل 

بأنه إنام : »عليه السالم«لو رصفنا النظر عن ذلك، فقد رصح عيل 
 ..أعرض عنه، ألنه اتقاه بسوأته

  :فلم يسلبه.. إتقاه بسوأته
 رضبه اتقاه ثم إن التربير الذي ذكر لعدم أخذه سلبه وهو أنه حني

 :بسوأته، فاستحيا منه أن يسلبه، غري واضح
 ..إنه ال ربط هلذه العلة بذلك املعلول:  قد يقالً:أوال
ن النص اآلخر يناقض هذا النص، فإنه جيعل السبب يف عدم ا :ًثانيا
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 ..فأي ذلك هو الصحيح.. التعرض لسلبه أنه كره أن يكشف سوأته
رضبه وقطع رجله، جلس عىل صدره إنه بعد أن :  إن النص يقولً:ثالثا
وهو إنام فعل ذلك بعد أن اتقاه بسوأته بعد الرضبة األوىل التي .. وذبحه

فإن سوأته مل تكن ! فام املانع من أن يسلبه يف هذه احلال؟.. أطاحت برجله
 !!ظاهرة

 أنه يمكن أن تكون قد اجتمعت األسباب :والذي نستخلصه مما تقدم
ًعن سلبه، فلعله ملا سقط كان عازما » السالمعليه «كلها عىل رصف عيل 

عىل سلبه، فلام اتقاه بعورته استحيا وأعرض عن ذلك، وتأكد هذا 
 أن ثم طلب منه عمرو.. اإلعراض حني علم أنه لو سلبه ستنكشف عورته

 . من ذلكَّهي أهون عيل: »عليه السالم«ال يسلبه بزته، فقال له 
  :ومتجيد اهللا.. التكبري

عليه «، كان عىل عمرو» عليه السالم« أنه حني أجهز عيل :وقد تقدم
 ..يكرب اهللا ويمجده» السالم

ًوهذا ينظر إليه يف أكثر من اجتاه، فهو يمثل حتديا إيامنيا لعمرو، الذي  ً
فإنه قد .. استحق أن يتجرع كأس احلرسة والغصة حتى يف هذه اللحظات

 .جتاوز كل احلدود يف بغيه، وسعيه إلطفاء نور اهللا
ال يامرس القتل، ألنه حرفته، أو » عليه السالم«ً أن عليا :كام أنه يعطي

ًألنه يغذي روحه به، أو ألنه يكتسب به جمدا، أو حيصل عىل موقع، بل هو 
يامرسه ألنه تكليف إهلي، تعلو به كلمة اهللا، ويعرف الناس به جمده وآالءه 

 ..مه، وما إىل ذلكونع
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وللتكبري هنا معناه ومغزاه، حني يعلن به وهو عىل صدر جبار، يريد 
ًأن جيهز عليه، فإنه يريد أن يفهمه عمال وقوال أن اهللا أكرب منه، ومن كل : ً

 ..باغ وطاغ وجبار، ومن كل يشء
 :اإلهليالوسام 

 اهللا قال رسول: ، عن أبيه، قال، وعن هبز بن حكيمعن ابن مسعود
أو رضبة ( ود  لعمرو بن عبد)أو قتل عيل( ملبارزة عيل :»صىل اهللا عليه وآله«

 أعامل أو أفضل من ، من عبادة الثقلني)أو خري( أفضل )يوم اخلندق عيل
 .)١(يوم القيامة إىل أمتي

                                     
ط مؤسسة (و  ٢١٩ ص١٢كنز العامل ج: راجع النصوص التي تشري إىل ذلك يف) ١(

 ومقتل احلسني ١٩ ص١٣وتاريخ بغداد ج ٦٢٣ ص١١ج) الرسالة
 ، وتلخيصه للذهبي هبامشه٣٢ ص٣ جلحاكملستدرك امل و٤٥للخوارزمي ص

ومناقب  ١٠٦ص) ط مركز النرش اإلسالمي(و  ٥٨واملناقب للخوارزمي ص
ورشح املواقف  ٣٢٦ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية(و  ١٣٨ ص٣آل أيب طالب ج

ط سنة (شواهد التنزيل  و٢٥٦ ص١ وفرائد السمطني ج٣٧١ ص٨ج
 والتفسري الكبري للرازي ٢٦٧ ص٢ وإقبال األعامل ج١٤ ص٢ج) هـ١٤١١

ل اخلمسة من ـ وفضائ٣٣٣ ص٥٠جتاريخ مدينة دمشق و ٣١ ص٣٢ج
 ٩٤ وينابيع املودة ص٣٦٢ ص١ وحبيب السري ج٣٢٣ ص٢الصحاح الستة ج

 ٥١٤و  ٦٠صالبن طاووس  والطرائف ١٣٩ وسعد السعود ص٩٦  و٩٥ و
=  ٢ة جـرية احللبيـ والس١٣٧د صـز الفوائـ وكن١٦٠ ص٢جرار ـة األبـحليو
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اليوم   فلو وزن عملك،أبرش يا عيل: ويف نص آخر عن ابن مسعود
 .)١(بعمل أمتي لرجح عملك بعملهم

                                     
ورشح املقاصد للتفتازاين  ٦٤٢ ص٢ج) ط دار املعرفة(و  ٣٢٠  و٣١٩ص= 
 ٩١ ونفحات الالهوت ص٤٥٥ ص٣ وفردوس األخبار ج٢٩٨ ص٥ج

 ٢ و ١ ص٣٩ وج١٦٥ ص٣٦ج األنوار وبحار ٣٤٣ ص٨وجممع البيان ج
تنبيه و ٢٨٧ ص٢جشجرة طوبى و ٢٠٥ ص٢٠ وج ٩٦  و٩١ ص٤١جو

هنج  و١٤٨ ص١جكشف الغمة و ٢٠٦ ص٧جالغدير و ٥٢الغافلني ص
 ١جمستدرك سفينة البحار  و٦٩٠ ص٢جتأويل اآليات و ٦٢٧صاإليامن 
 ٣٦١و  ٣٣٨صلهمداين ل» عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  و٤٧٢ص

ق حقاق احلإ و٣١٢صمشارق أنوار اليقني و ١٦٦منهاج الكرامة صو
 عن بعض من تقدم، وعن حياة ٤٠٣ ص١٦ وج ٥ ص٦ وج ٨ج) امللحقات(

) وططخم(ة العقول ايهن:  وعن املصادر التالية٢٧٤ ص)ط القاهرة(احليوان 
وجتهيز اجليش  ٣٢٧ص) وططخم(وروضة االحباب للدشتكي  ١١٤ص

 وتاريخ آل حممد ٢٦ صة ومفتاح النجا١٦٣  و٤٠٧ص) وططخم(للدهلوي 
 .٨٤ ووسيلة النجا ص٢٦ ومناقب عيل ص٥٧دي صنلبهجت أف

 وشواهد التنزيل  ٢٨٤ و ٢٨١ ص١ج) ط دار األسوة(و  ٩٤ صينابيع املودة) ١(
 ٢٠جبحار األنوار و ٢٨٩ ص٢جشجرة طوبى  و١٢ ص)هـ١٤١١ط سنة (

جوامع  و١٣٧صكنز الفوائد و ٤٣٩ ص٧جمستدرك سفينة البحار  و٢١٦ص
= تأويل  و١٣٢ ص٨ج) علميط مؤسسة األ(جممع البيان  و٥٢ ص٣جاجلامع 
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وذلك أنه مل يبق بيت من بيوت « : قوله والطربيسزاد املجليس
  ومل يبق بيت من بيوت املسلمني.بقتل عمرو وقد دخله وهن إال املرشكني

 .)١(»بقتل عمرو زوقد دخله عإال 
 :ونقول

إن قيمة العمل ليست بمواصفاته املادية، وال بكربه وصغره، وال بقوته 
 .. وال بكثرته وقلته، وال بشكله الظاهر، من حيث اجلامل، وصفاء األلوان،وضعفه

ًفاحلديد مهام كثر وكرب، وازداد صالبة، واختذ اشكاال مجيلة ومتناسقة،  ً
 .ًختذ ألوانا المعة وبديعة، فإنه لن تكون له قيمة الذهب أو املاسوا

 .بل قيمته بخصوصيته الكامنة فيه، وبحقيقة جوهره، ورشف عنرصه
 أن اهللا سبحانه قد أنزل سورة قرآنية يف الثناء عىل :وألجل ذلك نالحظ

تصدقوا » عليهم السالم«أهل البيت هي سورة هل أتى، ملجرد أهنم 
شعري عىل مسكني ويتيم وأسري، كام أنه تعاىل أنزل آية الوالية بأقراص من 

أعظم وأجل مقام بعد مقام النبوة » عليه السالم«لتعلن ألمري املؤمنني 

                                     
رشح إحقاق احلق  و٢٧٥ ص٤جغاية املرام  و٤٥٢ ص٢جاآليات = 

 ٣١ وج٥٨٤ ص٢١ وج٦٢٥ و ١٤٠ ص٢٠ وج٤٠٥ ص١٦ج )امللحقات(
 .٢٣٤ص

بحار  و١٣٢ ص٨ج) ط مؤسسة األعلمي(و  ٣٤٣ ص٨ ج جممع البيان:راجع) ١(
 ٢ ج )هـ١٤١١ط سنة (التنزيل  وشواهد ٢ ص٣٩وج ٢٠٥ ص٢٠جاألنوار 
 .٢٩٨ ص١٦جتفسري امليزان  و١٣٧ ص وكنز الفوائد للكراجكي١٢ص
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اخلامتة، وله مساس بمصري البرش إىل يوم القيامة، يف خصوص مناسبة 
 .تصدقه بخاتم وهو راكع عىل سائل دخل املسجد

وختلد ذكره إىل يوم يبعثون، » عليه السالم« وتنزل آية أخرى لتثني عىل عيل
 ..»صىل اهللا عليه وآله«ملجرد تصدقه ببضعة دراهم، ليناجي رسول اهللا 

ًوكذلك احلال حني تصدق بدرهم ليال ودرهم هنارا، وبدرهم رسا  ً ً
ًفإن القرآن نزل أيضا بالثناء عليه صلوات اهللا وسالمه عليه .. ًودرهم جهرا
 ..من أجل ذلك

 أنه تعاىل يؤكد عىل اخلطورة القصوى لبعض األمور :ملقابل نجدويف ا
التي يظن الناس أهنا ليست بذات أمهية، فيذكر أن عدم احلض عىل طعام 

 ..املسكني هو من سامت من يكذب بيوم الدين
وقد يدخل يف هذا السياق كشاهد أو مؤيد أن بعض األعامل يذكر هلا 

اب، فتارة يكون ثواب زيارة قرب اإلمام يف األخبار مقادير متفاوتة من الثو
َّمثال حجة، وتارة يكون ثواب كل خطوة خيطوها » عليه السالم«احلسني  َ ً

َّالزائر حجة وما يكتشف الفعل من أن لدرجة اإلخالص : مما يعني.. َ
وربام ختضع املثوبة  .مدخلية يف مقدار املثوبةمشقات وخماوف وغريها 

نفس العمل، فقول احلق حمبوب للموىل، والعقوبة خلصوصيات تضاف إىل 
 ..وله مثوبة معينة، لكنه إذا كان أمام سلطان جائر، زادت مثوبته

وقد تزيد املثوبة بسبب أحوال أخرى هلا مدخلية يف زيادة األثر، فلو أن 
 أو مات من بدرقتل يف .. ، وهو فارس جيوش األحزابعمرو بن عبد ود

ولكنه حني قاد ..  املسلمنيجراحته فيها، مل يمنع ذلك من أن تغزو قريش
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، وقتل يف اخلندق أدى ذلك إىل عجز املرشكني عن غزو جيش األحزاب
ألحداث أن هذه الرضبة قد غريت جمرى ا: مما يعني.. املسلمني بعدها

أفضل » عليه السالم«بصورة أساسية، غري أن األساس يف اعتبار رضبة عيل 
 واإلخالص فيها، وقيمتها يف ،من عبادة الثقلني هو درجة الصفاء والنقاء

 ..ذاهتا، ورشف عنرصها، وارتقاء جوهرها
  :متحالت وتعصبات ابن تيمية

 ،الثقلني  أفضل من عبادةعمروقتل عيل ل:  حديثوقد اعترب ابن تيمية
 ومل يروه أحد ،صحيح  التي ليس هلا سند، املوضوعةحاديث من األ،ونحوه

عرف له ُ بل وال ي.يعتمد عليها من الكتب التي يشء من علامء املسلمني يف
 .سناد صحيح وال ضعيفأ

 فإنه ال جيوز ،»صىل اهللا عليه وآله «النبي إىل ال جيوز نسبته وهو كذب
 فإن ذلك يدخل فيه ،نس واإلمن عبادة اجلن أن يكون قتل كافر أفضل

 . نبياءعبادة األ
 جهل  مثل أيب،تل من الكفار من كان قتله أعظم من قتل عمروُوقد ق
 .)١( مل تذكر يف الصحاحوقصته يف اخلندق.  وشيبة،معيط أيب وعقبة بن

                                     
ط دار (و  ٣٢٠ ص٢ والسرية احللبية ج، باختصار١٧٢  و١٧١ ص٤منهاج السنة ج) ١(

) م١٩٦٨ة ـسن ط دار الفكر للجميع(وسرية الرسول  ٦٤٣ ص٢ج) املعرفة
 ٣٧صألصبهاين ل القول الرصاح يف البخاري وصحيحه اجلامع  و٢٢٠ص

 .٣٩٧ و ٢٦٤ ص١جن الشيعة أعياو
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: الثقلني رضبة عيل أفضل من عبادة: ، فقال عن حديثأما الذهبي
 .)١(» افرتاهًقبح اهللا رافضيا«

 : ونقول
  أفضل من عبادة أن تكون رضبة عمرو استبعادرد احللبي ً:أوال

  وخذالن،قتل هذا كان فيه نرصة للدين، ألن فيه نظر«: الثقلني بقوله
 .)٢(»للكافرين

 وبلغت القلوب األبصار،نه إذا كانت قد زاغت  أ:ونزيد عىل ذلك
 وإذا كان املسلمون .حانهوصاروا يظنون الظنون السيئة باهللا سب، احلناجر

  وكانوا كأن عىل رؤوسهم،ً ورعباً خوفا،أحجموا عن مبارزة عمرو قد
 .الطري

وقد ،  الذين هم ألوف كثرية،األحزاب هو فارس وإذا كان عمرو
 ،جانب  منجاءهم اليهود وقد ، وهم قلة،ا الستئصال املسلمنيوجاؤ

اخلوف عىل نسائهم   وكانوا يف أشد، من جانب وغطفان، من جانبوقريش
 .وذرارهيم

عن   ورصفهم، يف ختذيل الناسًوإذا كان املنافقون ال يألون جهدا

                                     
 و ٣٢٠ ص٢ والسرية احللبية ج٣٢ ص٣تلخيص مستدرك احلاكم للذهبي ج) ١(

 .٦٤٣ ص٢ج) ط دار املعرفة(
 ١جأعيان الشيعة  و٦٤٣ ص٢ج) ط دار املعرفة( و ٣٢٠ ص٢ جالسرية احللبية) ٢(

 .٣٩٧ و ٢٦٥ص
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  ال تزيد عىل، يف قلة قليلة»آلهصىل اهللا عليه و «الرسول أصبح  حتى،احلرب
 .ً رجال مل يبق معه سوى اثني عرش: بل قيل،ثالث مئة رجل

 .. ويضعفان من عزائمهم، املسلمنيوإذا كان اجلوع والربد يفتكان يف
أن يكون قتل هذا الكافر فيه حياة :  إذا كان ذلك، فمن الطبيعي..نعم

أن و السيام، وفشلهم، واإلسالم، وانتعاش املسلمني، وفيه خزي األحزاب
 ..كام ربام نشري إليه فيام يأيت إن شاء هللا النرص كان بسبب قتل عمرو

 فال ، وعدم ذكره يف الصحاح، احلديثأما بالنسبة لضعف سند :ًثانيا
 واترة واملت، الصحيحةحاديثاأل أكثر  إذ ما،ذلك من قيمته واعتباره يقلل

 .التي مل تذكر يف كتب الصحاح
عليهم  «وأهل بيتهعيل صب أصحاب الصحاح عىل تعوقد عرفنا 

 .»السالم
رواية   يكذبه، ليس له سند ضعيف وال صحيحتيمية ابن قول :ًثالثا

 عن ،عن أبيه ،املستدرك هلذا احلديث عن هبز بن حكيم بن معاوية بن حيدة
 .)١(صحاح هأحاديث هبز بن حكيم :داود أبو  وقد قال،جده

 . حول سند هذا احلديثوهذا يسقط سائر دعاوى ابن تيمية

                                     
يخ تارو ١٧٣ ص٢٨جهتذيب الكامل  و٣٨١ صيب الكاملذهتتذهيب خالصة ) ١(

وراجع سائر  ١٩٣ ص١٠جالوايف بالوفيات و ٧٩ ص٩جلذهبي لاإلسالم 
 .جماوالرت كتب الرجال
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 :شهادة حذيفة

 عن ،رون العبدياه أبو ثنا حد: قال،روى قيس بن الربيع«: قال املفيد
  إنا،عبد اهللا أبا  يا: فقلت له، أتيت حذيفة بن اليامن: قال،السعدي ربيعة

  إنكم:البرصة أهل  فيقول لنا، ومناقبه»عليه السالم «لنتحدث عن عيل
 !؟ هل أنت حمدثي بحديث فيه.»عليه السالم «ون يف عيلتفرط

فوالذي ! »عليه السالم«، وما تسألني عن عيل يا ربيعة: فقال حذيفة
يف كفة » صىل اهللا عليه وآله«نفيس بيده، لو وضع مجيع أعامل أصحاب حممد 

عليه « يوم الناس هذا، ووضع عمل عيل ًامليزان، منذ بعث اهللا حممدا إىل
 عىل مجيع »عليه السالم«يف الكفة األخرى لرجح عمل عيل » السالم
 . أعامهلم

 . هذا الذي ال يقام له وال يقعد: فقال ربيعة
 ،وعمر ،بكر أبو  وأين كان!؟ وكيف ال حتمل:يا لكع: فقال حذيفة

 بن عبد ود  يوم عمرو»صىل اهللا عليه وآله « حممدأصحاب ومجيع ،وحذيفة
 فإنه برز !؟»عليه السالم« ًعليا  فأحجم الناس كلهم ما خال،املبارزة إىل دعا

 .إليه وقتله اهللا عىل يده
 من عمل ًلعمله ذلك اليوم أعظم أجرا ، بيدهوالذي نفس حذيفة

 .)١(القيامة يومإىل » صىل اهللا عليه وآله « حممدأصحاب

                                     
 ١لألربيل جوكشف الغمة  ١٠٣ ص١ج) ط دار املفيد(و  ٥٥اإلرشاد ص) ١(

=  ١٩ جتزيلـ للمعالبالغـةرح هنج ـشو ٥٠٤ صىـفـرية املصطـ وس٢٠٤ص



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٨٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :أخرىشهادات ومواقف 

 : قال املعتزيل
 فإهنا ،ود عمرو بن عبد إىل فأما اخلرجة التي خرجها يوم اخلندق«  ـ١

 .  عظيمة:قالُ من أن يُمَ وأعظ، جليلة: من أن يقالُّأجل
أيام أعظم :  وقد سأله سائل،اهلذيل أبو كام قال شيخنا إال وما هي ـ ٢

 !؟بكر أم أبو  عيل:منزلة عند اهللا
 تعدل أعامل  يوم اخلندقًعمروايا ابن أخي، واهللا، ملبارزة عيل : فقال
 .  وحده عن أيب بكرًتريب عليها، فضالو وطاعاهتم كلها،  واألنصاراملهاجرين

ـ ٣  .)١(.. الخأبلغ منه  ما يناسب هذا، بل ما هووقد روي عن حذيفة بن اليامن 
  يوم بقتل عمرو»عليه السالم «لو قسمت فضيلة عيل: وعن حذيفة

                                     
مؤسسة آل البيت ط (و  ١٩٥ ص)عرفةامل ط دار( إعالم الورى و٦١و ٦٠ص= 

 ٣٤وج ٢٥٧  و٢٥٦ ص٢٠ جاألنواربحار و ٣٧٩ ص١ج) إلحياء الرتاث
 ١ار جـاألخبرح ـ وش٢٥٠ و ٢٤٩ صقـج احلـوهن ٣ ص٣٩ وج٣٠٤ص
 ١٦٥صالدر النظيم  و٥٩٨ و ٢٦٥ ص١جأعيان الشيعة و ٣٠٠ و٢٢٩ص

حلية األبرار  و٢٢٢ ص١جلكويف ل» عليه السالم«مناقب اإلمام أمري املؤمنني و
 .١٣٤صكشف اليقني  و١٥٨ ص٢ج

 ٦ج) امللحقات(احلق  حقاقإ وعنه يف ٦٠ ص١٩ جلمعتزيل لالبالغةرشح هنج ) ١(
 .٣ ص٣٩ وج٢٧٣ ص٢٠ جاألنواربحار  و٥٠٣ ص وسرية املصطفى٨ص
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 .)١( بني املسلمني بأمجعهم لوسعتهماخلندق
َ لقد رض:بكر بن عياش أبو وقال ـ ٤   اإلسالمبة ما كان يف عيل رضَبَ

ِ ولقد رضـ  يعني رضبة عمرو بن عبد ودـ منها ّأعز رضبة ما رضب   عيلَبُ
 .)٢(اهللا  لعنهملجم ابن  يعني رضبةـ أشأم منها اإلسالم
ما : يصاراألنجابر بن عبد اهللا عن  ـ وقال احلافظ حييى بن آدم ـ ٥

ْفهزمو ﴿:بقوله تعاىل إال ًشبهت قتل عيل عمروا ُ َ َ ِهم بإذن اهللاَِ ْ ِ ِ َ وقتلُ ََ ُ داود َ ُ َ
َجالوت ُ َ﴾)٤(»)٣(. 

                                     
العثامنية  و٢١٢ ص٧جالغدير  و٢٨٤ ص١٣ ج للمعتزيلالبالغةرشح هنج ) ١(

رشح إحقاق احلق  و٥٩٨ ص٤جأعيان الشيعة  و٣٣٣صلجاحظ ل
 .٦٢٦ ص٢٠ج )امللحقات(

 ١ج) ط دار املفيد(و  ٦١اإلرشاد ص و٦١ ص١٩ ج للمعتزيلالبالغةرشح هنج ) ٢(
ط (و  ٣٤٤ ص٨ ج وجممع البيان٢٠٥ ص١لألربيل جوكشف الغمة  ١٠٥ص

 ٤١ وج٢٥٨  و٢٠٦ ص٢٠ جاألنواربحار و ١٣٣ ص٨ج) مؤسسة األعلمي
 ٢ج) ط املكتبة احليدرية( و ١٣٨ ص٣ جطالب أيب  ومناقب آل٩١ص
 ١جأعيان الشيعة  و٢٣٧ ص١١جلتسرتي لقاموس الرجال  و٣٢٧ص
 .١٦٥صالدر النظيم  و٣٩٧ و ٢٦٥ص

 . من سورة البقرة٢٥١اآلية ) ٣(
)  ط دار املفيد(و  ٦٠ ص للمفيداإلرشاد و٣٧٩ ص٤ جسبل اهلدى والرشاد) ٤(

=  ٣ جلحاكملدرك ـستامل و٢٠٥ ص١يل جـ لألربةـموكشف الغ ١٠٢ ص١ج
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 .)١ً( ما أكرمك قرنا: قال لعيلًوروي أن عمروا ـ ٦

  :ال نأكل مثن املوتى
 رسول اهللا إىل وبعث املرشكون:  ـ  ـ كام رواه البيهقيقال ابن إسحاق

 . بعرشة آالف يشرتون جيفة عمرو بن عبد ود»صىل اهللا عليه وآله«
 .)٢(هو لكم، ال نأكل ثمن املوتى: »صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 

                                     
و  ١٩٦ ص)ط دار املعرفة( إعالم الورى و،هبامشه  وتلخيصه للذهبي٣٤ص= 

 ٣٩وج ٢٥٦ ص٢٠ جاألنواربحار و ٣٨٢ ص١ج) مؤسسة آل البيتط (
  ورشح هنج البالغة٧ ص٢ ج والسرية النبوية لدحالن٩١ ص٤١وج ٤ص

ط (و  ١٠٦ صناقب للخوارزمي وامل٦٢  و٦١ ص١٩ جللمعتزيل الشافعي
  ومناقب آل١٣٨ صوكنز الفوائد للكراجكي ١٧١ص) مركز النرش اإلسالمي

أعيان الشيعة  و٣٢٦ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية( و ١٣٧ ص٣ جطالبأيب 
 .١٦٤صالدر النظيم  و٣٩٦ و ٢٦٤ ص١ج

بحار و ٣٢٥ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية(و  ١٣٦ ص٣ جطالب أيب مناقب آل) ١(
 .٩٠ ص٤١ جراألنوا

 ٧ ص٢ جوالسرية النبوية لدحالن ٣٧٩ ص٤جسبل اهلدى والرشاد : راجع) ٢(
 أيب مناقب آلو ٦٤٣ ص٢ج )ط دار املعرفة( و ٣٢٠ ص٢ جوالسرية احلليبة

 ٢٠ج األنواربحار و ١٧١ ص١ج) ط املكتبة احليدرية( ١٩٨ ص١ جطالب
 . ٢٦٤ ص١جأعيان الشيعة  و٩٠ ص٤١ج ٢٠٥ص

= » صىل اهللا عليه وآلـه«بي ـسنن الن و٥٧٥ ص٧ ج البحار مستدرك سفينة: وراجع
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 ،يعتزونه،  بني املرشكنيً أنه كان عظيام:ويظهر«: وقال أبو زهرة
 .)١(فأرسلوا يطلبون جثامنه

 بالنسبة جليفة نوفل بن عبد اهللا بن :وقد ذكرت نفس هذه احلادثة
 قيل عن  قد حرفوا ما ولعل الزبرييني. ونكاد نشك يف صحة ذلك،املغرية

 ليصبح ،نوفل  هبدف تضخيم شأن، ليكون لصالح جيفة نوفلجيفة عمرو
 قد  أن الزبري:املكذوبة  منهم أن روايتهمً زعام،أهم من عمرو بن عبد ود

 .اجت عىل الناس قد رًقتل نوفال
 . كام سيأيت وغريهًهو الذي قتل نوفالًأيضا  »عليه السالم «ًعليا أنمع 

 ،صاحبهم  قد طلبوا جيفةأن يكون بنو خمزوم: ًوإن كنا نحتمل أيضا
 .لريفعوا من شأنه حتى ال يكون أقل من عمرو

 :فرح املالئكة بقتل عمرو

عمرو بن عبد » عليه السالم«ملا قتل عيل : »عليه السالم« عن الصادق
مك تغسل هذا قل أل:  وقال،»عليه السالم«  أعطى سيفه احلسنود

 .الصيقل

                                     
 ١٦جتفسري امليزان  و١٣٣ ص٨ججممع البيان  و٢٣٢صلطباطبائي ل= 
ط  (١٠٧ ص٤جالبداية والنهاية  و١٥٦ ص٢١جتفسري اآللويس  و٢٩٨ص

 .٢٠٥ ص٣جبن كثري الالسرية النبوية  و١٢٢ ص٤ج )دار إحياء الرتاث العريب
 .٩٣٨ ص٢ جخاتم النبيني) ١(
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ويف ـ  »صىل اهللا عليه وآله «عند النبي »عليه السالم«وعيل ـ  هَّفرد
َةوسطه نقط  !؟الزهراء  أليس قد غسلته: قال، مل تنق
 . نعم: قال
 !؟فام هذه النقطة: قال

 . سل ذا الفقار خيربك،يا عيل: »صىل اهللا عليه وآله« قال النبي
 !؟النجس  من دم الرجس،أليس قد غسلتك الطاهرة: فهزه، وقال

 املالئكة إىل يب أبغض ولكنك ما قتلت ،بىل: فأنطق اهللا السيف فقال
 وهو حظي ،دمه  فأمرين ريب فرشبت هذه النقطة من،من عمرو بن عبد ود

 .)١(عليك تَّورأته املالئكة وصلً يوما إال  فال تنتضيني،منه
 :نقول

وجمرد اإلستبعاد، واإلعالن  .ليس لدينا ما ينفي صحة هذه الرواية
علينا فهم  حني يصعببإنكارها، ال يكفي، ألن اجلواب عىل ذلك هو أنه 

 ال يمس هما دام أن، أهله إىل  فإن علينا أن نكل علم ذلك،بعض ما ورد فيها
واملرتكزات العامة للبحث العلمي   وال يؤثر عىل الضوابط،أساس العقيدة

 .الرصني

                                     
 ٢١٦ و ٢١٥ ص١ ج واخلرائج واجلرائح١٥٠ و ٢٤٩ ص٢٠ جاألنواربحار ) ١(

 .٢٨٩ ص٢جشجرة طوبى  و١٩ ص٢جمدينة املعاجز و
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  !:أين املخلصون؟
 األوفياء، واألبرار األتقياء من  أين كان املخلصون:ويبقى هنا سؤال

 وسوامها عن إجابة طلب رسول ، وعامركاملقداد: أصحاب خاتم األنبياء
صىل اهللا «، وقد وعدهم بمبارزة عمرو بن عبد ود» صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

 !باجلنة؟» عليه وآله
 : نجيبو

 مل ترصح الروايات بحضور هؤالء األشخاص بني ذلك اجلمع، ً:أوال
فلعلهم غابوا ألعذار خمتلفة، كاملرض، والسفر، ولعل بعضهم بقي يف 

 .املدينة حلراستها من بني قريظة
عىل أبواب اخلندق الثامنية » صىل اهللا عليه وآله« لقد رتب النبي :ًثانيا

ًاستها أشخاصا من قبائل شتى، كام أن من الطبيعي أن يكون للجيش حلر
املرابط حراس يمنعون األعداء من اإليقاع باملسلمني عىل حني غفلة 

 ..فلعل هؤالء املخلصني كانوا من هؤالء، أو من أولئك.. منهم
 هو أن معظم املسلمني كانوا عند رسول اهللا :ولكن مما ال شك فيه

، وفيهم الطاحمون والطامعون، وأصحاب الدعاوى »لهصىل اهللا عليه وآ«
» صىل اهللا عليه وآله« ومن معه، وطلب النبي وقد حتداهم عمرو.. العريضة

 ..منهم مبارزته، فلم يستجب منهم أحد
َّ مل يكن هؤالء الذين تذكر أسامؤهم يدعون، وال كان أحد يدعي :ًثالثا َّ

كام أهنم ال يرشحون . عىل مواجهة عمرو بن عبد ود ؛هلم أهنم يقدرون
أنفسهم ملقامات تفرض اتصافهم بصفات معينة، التي منها العلم الشامل، 
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 .والعصمة، والشجاعة التي تفوق شجاعة البرش كلهم
  :وقتل عمرو بن عبد ود.. اخلوارج

 العديد من األحاديث عن قتل النيسابوريوقد أورد احلاكم .. هذا
 :لعمرو، ثم قال» عليه السالم«عيل 

ومما عن ،  املسندةحاديث من األقد ذكرت يف مقتل عمرو بن عبد ود«
 ، ما بلغنييسار  بنإسحاقحممد بن  و، وموسى بن عقبة،عروة بن الزبري
 ومل يشرتك ، مل يقتلهود  أن عمرو بن عبد:العلم أهل ف منصليتقرر عند املن

 . »عليه السالم« طالب أيب يف قتله غري أمري املؤمنني عيل بن
ن حممد إ :ل من اخلوارجستقصاء فيه قول من قاوإنام محلني عىل هذا اإل

 . السلب  وأخذ بعض،رضبه رضبةً أيضا بن مسلمة
 . عنهم  ما بلغنا هذا من أحد من الصحابة والتابعني ريض اهللا،وواهللا

عن  إين ترفعت:  يقول ما بلغنا»عليه السالم«وكيف جيوز هذا وعيل 
 اخلطاب مري املؤمنني عمر بن وهذا جوابه أل. فرتكته،عمي ابن سلب

 . انتهى»)١(»صىل اهللا عليه وآله «بحرضة رسول اهللا
 كانوا يتعمدون وضع احلديث الذي ييسء إىل عيل فظهر أن اخلوارج

املتوقع منهم، فقد تاب شيخ منهم ورجع عن وهذا هو .. »عليه السالم«
إن هذه األحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، «: قالمقالتهم، ف

                                     
 .٣٤ ص٣ جلحاكملستدرك امل) ١(
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ًفإنا كنا إذا هوينا أمرا صريناه حديثا ً َّ«)١(. 
نبذ الناس حديثهم  «: يف الصدر األول عن اخلوارجوقال اجلوزجاين

 .)٢(»ًإهتاما هلم
، مادح عبد الرمحان  بن حطان إذن عن عمرانفكيف يروي البخاري

 .)٣(!ً، لقتله عليا؟بن ملجم

                                     
و  ١٢٣للخطيب صيف علم الرواية  والكفاية ١١ و ١٠ ص١لسان امليزان ج) ١(

فتح و ٧صتذكرة املوضوعات و ٧٢ و ٧١وآفة أصحاب احلديث ص ١٥٦
واملوضوعات البن  ٧٨ ص١ج واجلامع ألحكام القرآن ٩٠صامللك العىل 
  وبحوث يف تاريخ السنة املرشفة٤٦٨ ص٢والآليل املصنوعة ج ٣٨اجلوزي ص

العتب : راجعو ٩٧ وعن السنة ومكانتها يف الترشيع، للسباعي ص٢٩ص
 .١٢٢اجلميل ص

 والكفاية للخطيب ١١و ١٠ ص١لسان امليزان ج:  وراجع٣٤أحوال الرجال ص )٢(
 ٤٦٨ ص٢ والآليل املصنوعة ج٧٢ و ٧١ وآفة أصحاب احلديث ص١٢٣ص

السنة ومكانتها يف :  عن األولني، وعن٢٩وبحوث يف تاريخ السنة املرشفة ص
:  راجع٣٨املوضوعات البن اجلوزي ص:  وعن٩٧الترشيع، للسباعي ص

 . ١٢٢العتب اجلميل ص
لمظفر لالسقيفة  و٩٩ص) عالم والنرشاهلدف لإلط  (العتب اجلميل: راجع )٣(

عليه «اإلمام عيل بن أيب طالب  و٢٨٦ ص١جمستدرك سفينة البحار و ١٨٦ص
=  ١٠ وج٤٣٢ ص)املقدمة(فتح الباري  و٥٨٧و  ٥٧٣صلهمداين ل» السالم
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ًليس يف أهل األهواء أصح حديثا من «: وكيف يقول أبو داوود
 .)١(»اخلوارج

 
 
 
 
 
 

                                     
تاريخ و ١٢٦ ص٣جأضواء البيان و ١٣ ص٢٢جعمدة القاري  و٢٤٤ص= 

مستدرك الوسائل و ٣١ص النصائح الكافيةو ٦٥٤ ص٣جلذهبي لاإلسالم 
النص  و٧٢صأجوبة مسائل جار اهللا  و٢٣صمقاتل الطالبيني  و١٨ ص١ج

 .٣٩٣ ص٩ وج٢٩٣ ص٥جالغدير  و٥٣٥صواإلجتهاد 
هتذيب الكامل  و٢٣٦ ص٣ج) ط دار املعرفة(و  ١٠ ص١ميزان اإلعتدال ج )١(

 ٨جهتذيب التهذيب  و٢١٤ ص٤جسري أعالم النبالء  و٣٢٣ ص٢٢ج
ط (و  ١٢١والعتب اجلميل ص ١٥٥ ص٦جلذهبي لسالم تاريخ اإل و١١٣ص

اإلمام عيل بن  و٤٣٢ ص)املقدمة(فتح الباري  و٢٠ص) اهلدف لإلعالم والنرش
 ٢جسؤاالت اآلجري أليب داود  و٥٨٧صلهمداين ل» عليه السالم«أيب طالب 

 ٤٣جتاريخ مدينة دمشق  و١٥٨صلخطيب لالكفاية يف علم الرواية  و١١٧ص
  .٤٨٩ص
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  :الفصل الرابع
 

   اخلندق يف نهايات حرب×علي 
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  : ونوفل،قاتل عمرو، وحسل
 ود، وابنه قتل عمرو بن عبد» عليه السالم«ً أن عليا :وذكر ابن هشام

 .ً أيضا، وهو الذي قتل نوفل بن عبد اهللا)١(حسل بن عمرو
وكبا بنوفل بن املغرية بن عبد اهللا فرسه، فلحقه عيل  «:قال اليعقويب

 .)٢(فقتله
جعل  إنه ملا تورط يف اخلندق: ، والطربي، وابن كثريوقال الطربيس

 وطلب ،هفقتل  فنزل إليه عيل، قتلة أحسن من هذه يا معرش العرب:يقول

                                     
) مكتبة حممد عيل صبيحط (و  ٢٦٥ ص٣ جهشام البن السرية النبوية:  راجع)١(

  عنه والبداية والنهاية٥٠٣ و ٥٠٢ ص سرية املصطفى:وراجع ٧٣٢ ص٣ج
 البن والسرية النبوية ١٣٣ ص٤ج) ط دار إحياء الرتاث العريب(و  ١١٦ ص٤ج

الغمة   وكشف٣٢ ص٢ ق٢ ج والعرب وديوان املبتدأ واخلرب٢٢٢ ص٣ جكثري
هناية  :وراجع ٤٩٢ ص١ ج وتاريخ اخلميس١٩٨  و١٩٨ ص١بيل جلألر

  .١٧٩ ص١٧األرب ج
  .٢٦٦ ص١ جحافلهبجة امل:  وراجع٥٠ ص٢تاريخ اليعقويب ج )٢(
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 .)١( فمكنهم من أخذه،هَتَّمِاملرشكون ر
 رضبه بالسيف فقطعه »عليه السالم «أنه: وذكرت بعض املصادر

 . )٢(نصفني
 ،مراقه طعنه يف ترقوته حتى أخرجها منً عليا أن: وذكر ابن إسحاق

 .)٣(فامت يف اخلندق

                                     
 ٢ ج)ط مؤسسة األعلمي(و ) ستقامةإلامطبعة ط (تاريخ األمم وامللوك : راجع) ١(

 و ٤٨٧ ص١ وتاريخ اخلميس ج٣٨٠ ص٤ وسبل اهلدى والرشاد ج٢٤٠ص
 ٢٠وج ٩٠ ص٤١ جاألنوار وبحار ١٣٧ ص٣ ومناقب آل أيب طالب ج٤٨٨
ط دار (و  ١٠٧ ص٤والنهاية ج والبداية ٩٣٨ ص٢وخاتم النبيني ج ٢٧٤ص

ط (و  ٣١٥ ص٢والسرية احللبية ج ١٢٣ ص٤ج) إحياء الرتاث العريب
 وحممد ٥٠٢ وسرية املصطفى ص٣٢٠وراجع ص ٦٣٧ ص٢ج) داراملعرفة

رشح  و٥  و٧ ص٢ والسرية النبوية لدحالن ج٢٣١رسول اهللا ملحمد رضا ص
 وحبيب السري ٢٦٧ ص١ وهبجة املحافل ج٦٤ ص١٩زيل جت للمعهنج البالغة

 ٦٠ص واإلرشاد للمفيد ٢٠٦ ص٣ والسرية النبوية البن كثري ج٣٦٢ ص١ج
تفسري الثعلبي  و١٩٥ وإعالم الورى ص٢٠٤ ص١وكشف الغمة لألربيل ج

 .١٦ ص٨ج
ط ( و ٣١٥ ص٢ ج والسرية احللبية٤٨٨  و٤٨٧ ص١ جتاريخ اخلميس) ٢(

 .٣٩٦ ص١جأعيان الشيعة  و٦٣٧ ص٢ج) داراملعرفة
= األنواربحار و ١٣٣ ص٨ج) ط مؤسسة األعلمي(و  ٣٤٣ ص٨ ججممع البيان) ٣(



  ١٠١                                                ..يف ايات حرب اخلندق ×علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هو الذي قتله، وقد ذكرنا يف كتابنا الصحيح أن الزبري :وزعم بعضهم
أن ذلك ال يصح، وذكرنا : »صىل اهللا عليه وآله«من سرية النبي األعظم 
 .)١(بعض ما يفيد يف ذلك

  :×اهلاربون من علي 
 من وجه عيل ب، وهبرية بن وهوقد هرب رضار بن اخلطاب الفهري

 .ٍ قد رضب هبرية آنئذ حتى فلق هامتهإن الزبري: ، وقالوا»عليه السالم«
 :ونقول

 :ما ييل إىل ً استنادا،نحن نشك يف صحة ذلك
 فالالزم ،هامته  بالسيف حتى فلق قد رضب هبريةلو كان الزبري ـ ١

 . ٍآنئذيقتل   مع أن اجلميع متفقون عىل أنه مل،تلُأن يكون قد ق
 حلق هبرية» عليه السالم«ً عليا  أن:ذكرت بعض النصوص ـ ٢

 ، وفر عكرمة، فسقطت درع كانت عليه،ورضب قربوس رسجه، فأعجزه
 .)٢(رضار هربو

                                     
 ١٦جتفسري امليزان  و٥٧٥ ص٧جمستدرك سفينة البحار و ٢٠٥ ص٢٠ج= 
دار إحياء ط (البداية والنهاية  و١٥٦ ص٢١جتفسري اآللويس  و٢٩٨ص

 .٢٠٥ ص٣جبن كثري الالسرية النبوية  و١٢٢ ص٤ج )الرتاث العريب
 . فام بعدها١٦١ ص١١ج» صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم : راجع) ١(
مناقب آل أيب  و١٠٢ ص١ج) ط دار املفيد(و  ٦٠اإلرشاد للمفيد ص: راجع) ٢(

 =  ادـاإلرشاب ـكتاد من ـاملستجو ٣٢٦ ص٢ ج)ةـة احليدريـط املكتب(طالب 



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٠٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهبرية  ثم محل رضار بن اخلطاب: فيقول آخر،ويفصل ذلك نص ـ ٣
 وأما هبرية ،يثبت  وملً فأما رضار فوىل هاربا. فأقبل عيل عليهام،عىل عيل

  .)١( وشاعرهاشقري  وكان فارس. ثم ألقى درعه وهربًأوال،فثبت 
 .)٢(خيل إيل أن املوت يريني صورته:  عن سبب فراره، فقالوسئل رضار

  اعتذر عن فراره من وجه عيلأنه.. ً حياومما يدل عىل بقاء هبرية ـ ٤
 : فقال،»عليه السالم«
 ِ وال خيفة القتلًاـنه جبـابـحـأصو    ًحممدا ًيت ظهراـا ولــرك مـمـعـل

 ت وال نبيلـفـقو إن ًاءـنـلسيفي غ   ري فلم أجدـلبت أمـني قـنـكـول
 ..األبيات.. الــخ

ًويؤيد قوهلم بأن الفرسان قد هامجوا عليا بعد قتله عمروا عليه « قوله ،ً
 :»السالم

 ايبـأصحروا ـم أخـهـنـي وعـعن    ذاـرس هكاحم الفوـتـقـيل تــأع
                                     

 ٢٠ جاألنوار وبحار ٢٠٤ ص١ وكشف الغمة لألربيل ج٧٢ ص)املجموعة (=
الدر النظيم  و٣٩٦و  ٢٦٤ ص١أعيان الشيعة ج و٩٠ ص٤١وج ٢٥٦ص
 ٤٨٨  و٤٨٧ ص١ وتاريخ اخلميس ج١٩٥ صىإعالم الور:  وراجع١٦٤ص

 .حبابعن روضة األ
ط دار ( و ٣٢١ ص٢ ج والسرية احللبية٧ ص٢ جة لدحالن السرية النبوي:راجع) ١(

 .٣٩٦ ص١جأعيان الشيعة  و٦٤٤ ص٢ج) املعرفة
 .٤٨٧ ص١ جتاريخ اخلميس) ٢(



  ١٠٣                                                ..يف ايات حرب اخلندق ×علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ولو للحظات جعلته يستحق»عليه السالم « لعيلة هبريةولعل مواجه
 .)١( وشاعرهاوسام فارس قريش

 : أنه قال»عليه السالم «عن عيل
 ُواحدك الثالثة ـلـر من تـد خـقـف  الثةـ ثًاـبـ إلالمـاإلسوا عىل ـانـوك

 رب املجرب عائدــولكن أخو احل   م يعدـ لريةـرو هبـمـعو ــ أبرـوف

 اح مصائدـا والرمـنـيـقـتـداة الـغ  قفوا لنا ـ أن يوف اهلندـهم سيـتـهن
لك ـ فلعلها  ـ ونحن ال نرى صحة ذفإن كان الزبري قد رضب هبرية

كانت رضبة خفيفة جرحته يف رأسه، ومل تعقه عن ممارسة احلرب، والطعن 
 ..والرضب

كان يف امليدان وحده، » عليه السالم«ًبل نستطيع أن نؤكد عىل أن عليا 
 ..ًأما سائر املسلمني فلم يرضبوا بسيف، وال طعنوا برمح أصال

  :أشعار يف حرب اخلندق
 : يف اخلندق»عليه السالم« وعنه

 ِجزلعطاء املـ الويلــغ املـبـســـامل    ِلـــضـفـل املـيـمـد هللا اجلـاحلم

                                     
 ٤ج )ط دار اجليل(ستيعاب اإل و٢٨٨ ص١٣ج للمعتزيلرشح هنج البالغة ) ١(

السرية  و٣٣٦صلجاحظ لالعثامنية  و٦٢٤ ص٥جأسد الغابة  و١٩٦٣ص
 ١جعيون األثر  و٧٤١ ص٣ج )مكتبة حممد عيل صبيحط (بن هشام الالنبوية 
 .١٢٧ ص٤جسبل اهلدى والرشاد  و٤٧ ص٢ وج٣٧٨ص



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٠٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِلّهُىل الغواة اجلـه عـنـرص مـنـالـب    ه لرسوله ـكينـى متـلـ عًراـــكـش
 قولِم  ت طاقةـلـمـو أعـ ولًجهدا    يع بلوغهاـتطـمة ال أسـعـم نـك
 ألـــأس  مل أم تـألـيل سـه عـنـ م    ً اهراـظـتـه مـلـضـفح ـبـ أصهللا
 لـاملرس انــ النبي وذي البيدـنـج     ن تأييده ـماألحزاب ن ـيـاد عـق

 قلـعـل وإن مل يــقـان ذا عــإن ك    كر ـل مفـكـظة لـوعـه مـيـا فـم
 : لعمرو بن عبد ودً خماطبا»عليه السالم «وعنه

 ِدامـــاألقاود ــعـاء مـقـلـد الـعن    قيت فارس هبمة د الـمرو قـا عـي
 رامـن كــيـوجـتـن مــيـذبـهـوم    ن سناء باهر ــ ممــاشـن آل هـم
  اإلسالمعــرائــدى وشــوإىل اهل    ره ـه ونصـلن اإلــدي إىل وــدعـي
 قار حسامـفـري الـقـق يـذي رون    ده ـق حـيـب رقـضـد عـنـهـمـب

 الل غاممـن خـت مـلـس جتـمـ ش    ه ـنـيـبـأن جـا كـنـيـد فـــمـوحم
 دامـقـد مـــوحـل مـن كـيـعـوم    ه ـيـبـه ونـنـر ديــــاصــــواهللا ن

 .)١(يها من يقوم مقاميـس فـأن لي   بائل كلها ـقـ والشـريـهدت قـش

 : أنشدًملا قتل عمرواوروي أنه 

                                     
 ٢٨٠  و٢٧٩ ص٢٠ جاألنواربحار  : املتقدمة يفاملقطوعات الثالثراجع ) ١(

» المـعليه الس «ري املؤمننيـوان عيل أمـ عن دي٩٠  و٩١  و٨٩ ص٤١وج
 ١٣٦ ص٣ جيب طالبآل أ  ومناقب١٢٧ و ١٢٦  و١١٠ و ١٠٩  و٤٦ص

 .١٣٧و



  ١٠٥                                                ..يف ايات حرب اخلندق ×علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةــَدامــة هـــارمـة صـــربـضـب     ةَوق اهلامـف فـالسيـه بـتـربـض
 ةَالقيام وض لدى ـاحب احلــوص     ةـَيل صاحب الصمصامـا عـــأن

 ـةَاممـِعالي ـنـال إذ عممـــد ققــ     ةَالمـعـول اهللا ذي الــو رســأخ
 )١(ـةَامـاإلمه ـلدي ـعـذي بــت الـأن

  :أشعار قيلت يف حرب اخلندق
 :وقال حسان بن ثابت

 َرـظـادة مل تنـ عربـثـوب يـنـجـب    غيت يب بن عبدوعمر) الفتى(أمسى 

 ا مل تقرصـادنـيـ جدتـد وجـقـول    مشهورة  دت سيوفناـد وجـقـول

  غري رضب املحرسًربوك رضباـض   در عصبة ـداة بــت غـد رأيـقـول

 )٢(منكر أمر مـيـ أو جلسروـيا عم   ة ـوم عظيمـبحت ال تدعى ليـأص

                                     
مناقب آل أيب  و٢٨٩صالفصول املختارة :  وراجع٨٨ ص٤١ جاألنواربحار ) ١(

 .٥٦صتنبيه الغافلني  و٥٥٣ ص١جأعيان الشيعة  و٢١٩ ص١جطالب 
 األنواربحار : راجعو ١٠٦ ص١ج) ط دار املفيد(و  ٥٦ ص للمفيداإلرشاد) ٢(

ط (و  ٣٨١ ص٣ جهشام البن نبويةال  والسرية٩٨ ص٤١ وج٢٥٩ ص٢٠ج
 ٢٠٥ ص١لألربيل جوكشف الغمة  ٧٤٢ ص٣ج) مكتبة حممد عيل صبيح

 ٢٩٣صالفصول املختارة و ٣٤٤ ص١جبن الصباغ الالفصول املهمة و
أعيان الشيعة و ٣١٢ ص٢جمناقب آل أيب طالب و ٣٣٧صلجاحظ لالعثامنية و
 =  فيهاألول والبيت ٢٩٠ ص١٣ ج للمعتزيلالبالغةرشح هنج و ٢٦٥ ص١ج



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٠٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :به فتى من بني عامر فأجاوبعض أهل العلم ينكرها حلسان: قال ابن هشام
  فافخروان بسيف اهلاشمينيـكـول    لوننا ـتـقـ اهللا ال تِتـيـذبتم وبـك

 م ذاك فاقرصواـتـلـيل نـف عـكـب    يف الوغا  أمحد عبد اهللا ابن سيفـب

 ُرَنفَضَ الغُبرَزِ اهلُؤـفـُكـه الـنـكـول      ببأسكمرو بن عبدـومل تقتلوا عم

 الدعوى علينا فتحقروا ال تكثرواف    اؤه ـخر طال بنـذي يف الفـيل الـع

 أخرواـ جهرة وتشـريـوخ قـيــش    ردكمـم للرباز فـتـرجـدر خـبـب

 طرــــخي   دــنـهـاملـيل بـاء عـوج      وعبيدةزةــم محـــاهــــام أتـلـف

 رواــوجتب  إذ بغواًراعاـم سـهـيـإل    وا لقبأكفاء صدق فأ نعم :واـالـفق

 وتكربوا وا ـا عتــم ملـــرهــدمـف   ية ـمـاشــة هــولـيل جـال عـفج

 )١(خر نعد ونذكرـم فـكـوليس ل   خر علينا بغرينا ـكم فـس لــيـلـف

  وجاءت أخت، مل يسلبهًملا قتل عمروا »عليه السالم« ً عليا أن:وروي
كفؤ  إال قتله  ما:عمرو حتى قامت عليه فلام رأته غري مسلوب سلبه قالت

                                     
 : هكذا اإلرشاد عناألنواربحار ويف = 

 ظرـنـه مل يـتـيـور ولـبـف العـيـك  ً راــناظبن عبد و أمسى الفتى عمر
الفصول املختارة  و١٠٧ ص١ج) ط دار املفيد(و  ٥٦ ص للمفيداإلرشاد) ١(

 ٢٩١ ص١٩ج األنواربحار  و٢٠٦ ص١لألربيل جوكشف الغمة  ٢٩٣ص
 ٣١٢ ص٢جمناقب آل أيب طالب  و٩٩ و ٨٠ ص٤١ وج٢٥٩ ص٢٠جو
 .١٦٦صالدر النظيم  و٢٩٩ و ٢٦٦ ص١جأعيان الشيعة و



  ١٠٧                                                ..يف ايات حرب اخلندق ×علي : الفصل الرابع
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فأنشأت هذين ، طالب أيب  عيل بن: قالوا، ثم سألت عن قاتله،كريم
 :)١(البيتني

 ِبداألآخر    ليهـي عـكـت أبـنـلك   هـاتلـ قُريـ عمرو غَلــاتـقان ـو كـل

 )٢( البلدَ بيضةًمن كان يدعى قديام  هـــ ال يعاب بروـمـل عـاتـن قـكـل

من ذا الذي اجرتأ :  إىل أخته قالتملا نعي عمرو: ًولكن نصا آخر يقول
 ! عليه؟

 . طالبابن أيب  :فقالوا
هرقتها  رقأت دمعتي إن  ال.عىل يد كفؤ كريم إال مل يعد موته: فقالت

كريم من   وكانت منيته عىل يد كفؤ،قران، وبارز األبطال قتل األ.عليه
 .قومه

من هذا يا بني   ما سمعت بأفخر،»عىل يد كريم قومه«: ويف لفظ آخر
 : ثم أنشأت تقول.عامر

 ..الخ  هـاتلـ قُريـ غ عمروَلــاتـان قـو كـل

                                     
اإلمام عيل بن أيب طالب  و٣٦٢ ص١ جري وحبيب الس٤٨٨ ص١تاريخ اخلميس ج) ١(

 ٣٨١ ص٨ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق و ٦٤٩صلهمداين ل» عليه السالم«
 . عن تاريخ اخلميس٢٨ ص١٨وج ٢٦ص) خمطوط (لبدخيشلمفتاح النجا عن 

 ١ومناقب آل أيب طالب ج ١٠٨ ص١ج) ط دار املفيد(و  ٥٧اإلرشاد للمفيد ص) ٢(
 ٤١ وج٢٦٠ ص٢٠ جاألنوار وبحار ٢٠٦ ص١ وكشف الغمة ج١٩٩ص
 .٣٩٨ و ٢٦٥ ص١جأعيان الشيعة  و٢٩٠ ص٢جشجرة طوبى  و٩٧  و٧٣ص



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٠٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قتلهم » عليه السالم « فافتخار رهطهم بأنه،فأما قتاله«: وقال املعتزيل
 : ترثيهأخت عمرو بن عبد ود: قالت أكثر،أظهر و

 دـبت يف األـا دمـمًدا ـ أبهـتـيـكـب  مرو غري قاتله ـل عـاتـان قــو كـل
 )١(البلد بيضة  وه ـى أبـوكان يدع   ظري له ـن ال نـه مــلــاتــن قـكـل

 :يف ذلكً أيضا وقالت
 باسل م ـريــؤ كــفــا كـالمهـوك    وال ا تصّرـَكـِق املـيـدان يف ضـأس

 لــل ومقاتـاتــدار خمــط املــوس    المهاـنفوس كـا مهج الـالسـفتخ

 لـل شاغـغـن ذاك شـه عـنـثـمل ي    راع حفيظة ـر القـحضا ــالمهـوك

 لـحتام ه ـيـس فـيـد لـديـول سـق  مثله ـفرت بـام ظـيل فـب عـاذهـف

 لـامـك ي ـنـل مـقـعـه والتـأدرك   يتني ـلـيل فـا عـدي يـنـار عـثـوال

 لــامـهلكها وخزي شـذل مـالـف   د مقتل فارس ـعـ بشـريـت قـذل

 . )٢( بأخي ما حنت النيب قريشت ال ثأر،واهللا: ثم قالت

                                     
 ٨ً والبيتان يف لسان العرب أيضا ج٢٠ ص١رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(

كتاب األربعني : وراجع. بكيته ما أقام الروح يف جسدي:  وفيه١٩٥ص
 ١جأعيان الشيعة  و١٤٣ ص٤١جبحار األنوار  و٤١٥صلشريازي ل

 .٣٣ ص٣ جلحاكملستدرك امل :وراجع .٣٣٨ص
ل املختارة الفصو و١٠٨ ص١ج) ط دار املفيد(و  ٥٧ ص للمفيداإلرشاد) ٢(

= ) النجفـاملكتبة احليدرية ط (و  ١٩٩ ص١ جطالب أيب ومناقب آل ٢٩٣ص



  ١٠٩                                                ..يف ايات حرب اخلندق ×علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ملا جزع املذاد، أي ،ودعبد  يبكي عمرو بن وقال مسافع بن عبد مناف
 :قطع اخلندق

 )١(ِلَليَم َان فارسـزع املذاد وكـج  ٍارسـف َ أولانـن عبد كـرو بـمـع

 :إىل أن قال
 نزلـه مل يــتـيـع لـلـوب سـنـجـب  اك فارس غالبـنـزال هـنـأل الـس

 املعضل و القيت مثل ــ ولًراـخـ ف  ا ـفرت بمثلهـا ظـيل مـب عـاذهـف

 )٢(...الخ وت ـــام املـى محـــالق  ارس من غالبــفـداء لـفـنفيس ال

 . تسل النزال عيل فارس غالب: وعند ابن هشام
 أيب بن  يعتذر من فراره عن عيل،وهب املخزومي أيب وقال هبرية بن
 : ويبكيه، يوم اخلندقًطالب وتركه عمروا

  وال خيفة القتلًباـنـه جـابـأصحو    ًحممدا ًت ظهراـيـا ولـرك مـمـعـل

                                     
 ٢٠ جاألنواربحار  و٢٠٦ ص١ لألربيل جوكشف الغمة ١٧١ ص١ج= 
 .١٦٧صالدر النظيم  و٢٦٥ ص١جأعيان الشيعة  و٩٨ ص٤١ وج٢٦٠ص

 . وهو واد ببدر، يليل:الصحيح) ١(
 العثامنية  وذكرها يف آخر٢٨٨ص ١٣ ج رشح هنج البالغة للمعتزيل:راجع) ٢(

 ٢٠٣ ص٢٠األنوار ج وبحار ٣٤٢ ص٨ ج جممع البيان:وراجع ، عنه٣٣٦ص
) مكتبة حممد عيل صبيحط ( و ٢٧٩ و ٢٧٨ ص٣ جهشام البن النبوية والسرية

 .١٦٦صالدر النظيم  و٢٦٦ ص١جأعيان الشيعة  و٧٤١ ص٣ج



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١١٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :إىل أن يقول
 و املقدم كالفحلـت عىل شلـفـوق  يل لن ترى مثل موقفـك عـتـفـك

 )١(أمنت هبا ما عشت من زلة النعل  بمثلهاًا ـومـ ياكـفـرت كـفـام ظـف

 : ويبكيه،ً يرثي عمرواوهب أيب وقال هبرية بن
  ناب نائبارو إذـا عمــارسهـفـل    بن غالبيلؤا ـَيـْلَععلمت  دـقـل

 ك طالبــوت ال شــ وإن امل،عيل  )٢(يسوقه  إذا ما ا عمروـهـارسـوف

 الكتائب م عنهاـا إذ خـهـارسـفـل  ه ـيل وإنـــوه عـــدعـــة يـيـشـع

 اك املصائبـت هنـثرب ال زالـيـب   ن ـ لكائًا هلف نفيس إن عمرواـيـف

 )٣(ال حمالة جالبًا ـ يومرـيـخـولل    يا عيل بقتله ــــــــلقد أحرز العل

 :وقال حسان
 لـيـقـا نـ ممـــيـــ وتزومــــوخم    رو ـعمبن   قيت بنو مجحـد شـقـل

 صقيل يف ـه سـنـيـبـأن جـــــك    تى قريشـام فـسـاحلـ كروـمـوع

                                     
مؤسسة ط (و  ٦٧ص ٢األثر ج وعيون ٢٨٩ ص٣ جرشح هنج البالغة للمعتزيل) ١(

مكتبة ط (و  ٢٨٠ ص٣ جهشام البن والسرية النبوية ٤٧ ص٢ج) عز الدين
 .٣٣٦ صوامللحق بالعثامنية ٧٤٢ ص٣ج) حممد عيل صبيح

 .)يسومه(ويف نسخة ) ٢(
 ٢٩٠ ص١٣ جبيات يف رشح هنج البالغة للمعتزيلأل وا. منبطح:مسلحب) ٣(

 .٣٣٧ صوامللحق بالعثامنية



  ١١١                                                ..يف ايات حرب اخلندق ×علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صولـنـوال ة ــنــسه األــاولـطـت   ر أرحيي ــامـل عـسـن نـى مـتــف

 ب واخليولــانـقـت املــفـشـكـت   ا ـــمل دام ــقـارس املـفـاه الـــدع
 ولــكـن ل وال ـــــ ال أفًرازاــج    ًاـامـسـح ه ـعـنـقـن فـسـو حـأب
 )١(تيلـقـال د ـعـراء ال بـفـعىل ع     ًاــبـحـسلـ مًاـــبـكـادره مـغــف

 :، فأجلوا عنه وتركوه يؤنب الفرسان الذين كانوا مع عمرووقال مسافع
 لــل تنعـيـه وخـل ادــل تقــيـخ    د واجلياد يقودها ـبـن عـرو بـمـع

 ا أولـيهـان فـ كًامــيـظـ عًاــنـرك  ادر رهطه ــه وغـسرواـت فـلـأج

 نزلـي ًرواـمـيل عـوم عـام تسـهـم    د أبرصته ـ وإن أعجب فقًاـبـجـع

 يثقلً أمرا وتـل املـبـت قـيـقـول   له ـ بقتتـبـد أصـقـدن فـعـبـال ت

 قتلواـة أن يـافـال خمـتـقـد الـنـ ع    ً راـدبـم وب وىلـلـسـ املريةـبـوه

 زلـعم األـيـئــلـى الـام ولـوىل ك    ًس منه حمرضاأـبـان الـ كرارـوض

 .)٢(العلم بالشعر ينكرها له أهل بعض: قال ابن هشام
 : يفتخر بقتل عمرو بن عبد ودوقال حسان بن ثابت

                                     
 ٣ جهشام البن  والسرية النبوية٢٩٠  و٢٨٩ ص٣ جللمعتزيلرشح هنج البالغة ) ١(

 وامللحق بالعثامنية ٧٤٢ ص٣ج) مكتبة حممد عيل صبيحط (و  ٢٨١ص
 .٣٣٧ص

 ٣ج) مكتبة حممد عيل صبيحط ( و ٢٨٠ ص٣ جهشام البن السرية النبوية) ٢(
 .٧٤١ص



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١١٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لـليـامة قـمي واحلـحـرب نـثـيـب    اـحناه بالقنـرو أبـم عمـكـتـيـقـب

 .. الخ    دـنـل مهبكـاكم ـنـلـتـن قـحـون
 . )١(العلم بالشعر ينكرها حلسان أهل وبعض: قال ابن هشام
 : قولهيةاإلمام عن بعض شعراء وروى املعتزيل

 )٢(ِ ومرحبٍفهال برزتم نحو عمرو    ُهـــَاقــروم حلــن يـ ممُمـتـنـ كاإذ

 :»رمحه اهللا «زريوال ننسى هنا قول األ
 اـرباهـف ةـربـضـ بروـمـاق عـ س    ى ـقـلـتـه فـيـرفـشـىض مـتـانـف

 داهاـص عـني رجـقـافـ اخلـألمـي     ه ـمن فـيـسـة الـر رنـشـوإىل احل

 الهاـقـا ثــرهــ أجَلـقـزن ثـ مل ي     ٍاتـوت مكرمـة حـربـا ضـهل اـي

 )٣(اـا سواهـس مـقـذه فـ وعىل ه    ايل ــاملع دى ـ إحالهـن عـذه مـه
  : ابن هشام مغرض يف السرية النبوية

مقطوعات األشعار من  قد علق عىل عدد  أن ابن هشام: هنايالحظو
بام يوجب التشكيك يف صحة نسبتها » عليه السالم«املتقدمة املرتبطة بعيل 

وإىل غريه، بل هو يدعي أن أكثر أهل العلم ينكر أن » عليه السالم«إليه 
                                     

 .٧٤٢ ص٣ج) مكتبة حممد عيل صبيحط ( و ٢٨١ ص٣السرية النبوية البن هشام ج) ١(
 .٥٣٠ ص١ج أعيان الشيعة : وراجع٧ ص٥ ج للمعتزيلالبالغةرشح هنج ) ٢(
 ٢جالكنى واأللقاب  و١٢٥ص) ط دار األضواء(لشيخ األزري لاألزرية ) ٣(

 .١٨ ص٩ وج٥٥٧ ص١جأعيان الشيعة  و٢٤ص



  ١١٣                                                ..يف ايات حرب اخلندق ×علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رغم أننا مل نعثر ..  إلخ أو ملسافعيكون هذا الشعر لعيل، أو حلسان بن ثابت
أي من تلك املقطوعات املشار إليها إىل ولو عىل رجل واحد أنكر نسبة 

 .»عليه السالم«حسان، أو مسافع أو عيل 
 يف كتابه، وكثري منها وقد تعودنا أمثال هذه التشكيكات من ابن هشام

 .»عليه السالم«له ارتباط بعيل 
ًكام أنه قد استبعد من سريته نصوصا كثرية أخرى ترتبط بعيل وأهل 

، مع أهنا مذكورة يف سرية ابن إسحاق.. ته، أو اخللص من أصحابهبي
 ..فليالحظ ذلك

  : يف اخلندقجتاهل قتل عمرو بن عبد ود
 كالنار عىل لعمرو بن عبد ود» عليه السالم« ورغم أن قتل عيل  ـ١

ملنار، أو كالشمس يف رائعة النهار، فإننا نجد بعض املتعصبني احلاقدين ا
يسوق حديث اخلندق، بطريقة يتجاهل فيه هذا احلدث اهلام الذي كان هو 

  :ً مثاليقول أحدهمفسبب هزيمة املرشكني يف تلك احلرب، 
بينهم   فأوقع اهللا،الرمي بالنبل واحلصا إال ومل يكن بني القوم قتال«
الصبا  ليل ريحل ثم أرسل اهللا عليهم يف ظلمة شديدة من ا،لالتخاذ

 ،وزلزلتهم،  وأطفأت نرياهنم، فأسقطت خيامهم،الشديدة يف برد شديد
 .)١(»فارحتلوا خائبني ،حتى جالت خيوهلم بعضها يف بعض يف تلك الظلمة

                                     
 وقد ٥٢٦ ص٣ جالزخمرشي يف الكشاف : وراجع٥٩٠ ص٢األنوار جحدائق ) ١(

 .١٣٩ و ١٣٨ صتعجب منه يف سعد السعود



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١١٤
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 . القوم لكشف خرب العوامإرسال الزبري بن يذكر ثم 
ذي  ءعرتاف للمسلمني بيش، ال يرغب باإلًمسيحياً رجال ينام نجدب

سبب هزيمة «  ولصاحبه لعمرو»عليه السالم«  يعترب قتل عيل،بال
 . )١(»همِدَدِ ووفرة ع،همِدَدَكثرة ع عىلاألحزاب 

يف هذه   مل يعرف له ذكر إالأن عمرو بن عبد ود:  ادعى ابن تيمية ـ٢
 .)٢(الغزوة

 بالشجاعة عبد ود أن شهرة عمرو بن: عيَّ أن يدوحاول اجلاحظ
 ،من عامر بن الطفيل  حتى تركوه أشجع،مصنوعة من قبل حمبي عيل

 ذكر يف حرب روميسمع لع  مع أنه مل، وبسطام بن قيس،وعتيبة بن احلارث
 . ودوس  وال يف احلروب بني قريش،الفجار

أشهر من  عمرو بن عبد ودر  أمنأ:  بام حاصلهوقد رد عليه اإلسكايف
شعر مسافع بن   ثم ذكر. ملا قتل ولينظر ما رثته به شعراء قريش،أن يذكر
  .خر يف رثائه له اآله، وشعرعبد مناف

 وقد ، وشجاعهارس قريشكان فا:  إال قالًوليس أحد يذكر عمروا
 وكان عاهد اهللا عند . من املسلمنيًقوما  وقتل، وجرح فيها،ً بدراشهد

  أيامثاره يفآو، قبلها إال حدى ثالث خصالإ إىل الكعبة أن ال يدعوه أحد
                                     

 .٩٥ صتاريخ خمترص الدول) ١(
 ٢ج) ط دار املعرفة(و  ٣٢ ص٢ والسرية احللبية ج١٧٢ ص٤منهاج السنة ج) ٢(

 .٣٩٧ و ٢٦٥ و ٢٦٤ ص١جأعيان الشيعة  و٢٢٠وسرية الرسول ص ٦٤٣ص
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 . مشهورةالفجار
املسلمون   جبن أحدهم،فرسان هوكام أنه ملا جزع اخلندق يف ستة 

 فإما أن ،والوهل  وملكهم الرعب، وهو يوبخهم ويقرعهم،كلهم عنه
املسلمون كلهم أجبن   أو يكون،يكون هذا أشجع الناس كام قيل عنه

 . العرب وأذهلم وأفشلهم
 ،وهنب  غاراتأصحابكانوا  ألهنم وإنام مل يذكر مع الفرسان الثالثة

 ،يرون الغارات  ال، وساكنوا مدر وحجر،مدينة أهل  وقريش،وأهل بادية
فلم يشتهر اسمه ،  وهم مقيمون ببلدهتم،وال ينهبون غريهم من العرب

 .)١(كاشتهار هؤالء
أن قتل عمرو قد أرعب بني قريظة، وملا رأوا أمري  :ونضيف إىل ذلك

مل يظهر لنا أن و. جاءكم قاتل عمرو: تصاحيوا» عليه السالم«املؤمنني 
، فقد وصف يف ً كان مسنا بحيث يمكنه أن حيرض حرب الفجارًعمروا

ًوحتى لو كان قادرا عىل احلضور، فقد يغيب عنها . بعض األشعار بالفتى
 .. لسفر، أو ملرض، أو لعلة أخرى
  :سبب هزمية األحزاب

 :  يرجع إىل أمور ثالثةن سبب هزيمة املرشكني يوم األحزابإ
 .  صعوبة املقام بعد طول احلصار:أحدها

                                     
 العثامنية آخر  وراجع امللحق٢٩١ ـ ٢٨٧ ص١٣ جرشح هنج البالغة للمعتزيل) ١(

 .٣٣٩ ـ ٣٣٥ص
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 . ما أرسله اهللا عليهم من الريح واجلنود التي ال ترى:الثاين
ًثم كان السبب األهم، واألبعد أثرا يف هزيمتهم قتل فارسهم، وكبش 

، وذلك هو »عليه السالم« يد عيل أمري املؤمنني كتيبتهم، ومعه غريه عىل
ويدل عىل ذلك النصوص .. الذي قطع آماهلم بغزو املسلمني مرة أخرى

 :التالية
مل يكن بينهم ً يوما وبقوا بضعة وعرشين« :العربي قال ابن: ألف

  فسعى نحوه عيل بن،الرباز إىل واحد من املرشكني يدعو  ثم جعل.حرب
 وكان قتلهام سبب هزيمة ، لهً وقتل بعده صاحبا،فقتله، طالبأيب 

 . )١(»همِدَدُ ووفرة ع،ددهمَكثرة ع  عىل،األحزاب
، ألنه طالب هو عيل بن أيباألحزاب الذي هزم «: وقال املعتزيل: ب

فأصبحوا صبيحة تلك ،  ملا اقتحموا اخلندقًقتل شجاعهم وفارسهم عمروا
 .)٢(»فارسهم  من غري حرب سوى قتل،هاربني مفلولنيالليلة 
 ،والتقريع  والتوبيخ،فتوجه العتب إليهم«: وقال الشيخ املفيد: ج

 ،»عليه السالم «املؤمنني أمري إال تفاق ومل ينج من ذلك أحد باإل.واخلطاب
 سبب ونوفل بن عبد اهللا ً وكان قتله عمروا. يديه وعىل، كان الفتح لهإذ

 . )٣(»هزيمة املرشكني

                                     
 .٩٥ ص خمترص الدولتاريخ) ١(
 .٧ ص٥جرشح هنج البالغة للمعتزيل ) ٢(
 .٣٩٧ و ٣٣٩ ص١جأعيان الشيعة  و٢٥٨ ص٢٠ جاألنوار وبحار ٦٢اإلرشاد ص) ٣(
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حتى ، ار ورض، ومرداس، وهبرية،وفر عكرمة«: ً أيضاويقولون: د
 ،ذلك قريش  فتوهن من،نوفلو فأخربوهم قتل عمرو ،جيشهم إىل انتهوا

 .)١(»غطفان  وتفرقت، وكادت أن هترب فزارة.سفيان أبو خافو
بن   أنه قال عن قتله لعمرو:»ة والسالمعليه الصال«تقدم عن عيل :   ه
 وبام كان مني فيهم ، بذلك والعربًقريشافهزم اهللا «: األحزاب يوم عبد ود

 . )٢(»النكاية من
َوكفى اهللاُ املؤمنني القتال﴿ : أنه كان يقرأ:مسعود ابن روي عن: و َ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ َ َ﴾ 

 .)٣(بعيل

                                     
 .حباب عن روضة األ٤٨٨ و ٤٨٧ ص١ جتاريخ اخلميس) ١(
لمفيد لختصاص اإل و٢٤٤ ص٢٠ جاألنواربحار  و٣٦٩ ص٢جاخلصال ) ٢(

 .٣١٩ ص٤جغاية املرام و ٣٦٤ ص٢جحلية األبرار  و١٦٧ص
 عن ابن أيب حاتم، وابن مردويه، وابن عساكر ١٩٢ ص٥الدر املنثور ج: راجع) ٣(

عن  ٢٨٣ و ٢٨١ ص١ج) دار األسوةط (و  ١٣٧  و٩٦  و٩٤وينابيع املودة ص
 ٦٢ واإلرشاد للمفيد ص١٣٤ ص٣طالب جأيب  ومناقب آل ، وأيب نعيم،املناقب

 وفضائل ١٠٦روضة الواعظني ص و٣٢٤و  ٢٠٥ ص١وكشف الغمة لألربيل ج
 وروح ٢٢٤ ص٧ والبحر املحيط ج٣٢٣ ص١اخلمسة من الصحاح الستة ج

 وجممع ٢٣٤ وكفاية الطالب ص١٣٤صكشف اليقني و ١٧٥ ص٢١املعاين ج
 األنواروبحار  ١٣٣ ص٨ج) مؤسسة األعلميط (و  ٣٣٤  و٣٥٠ ص٨البيان ج

 =  ٨ار جـبحال ةـمستدرك سفينو ٨٨ ص٤١ وج٢٥٩  و٢٠٥  و١٩٦ ص٢٠ج
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للتأكيد ، ية وإنام هي زيادة تفسريية لآل،بعيل ليست من القرآن: فكلمة
 . »عليه السالم «عىل نزوهلا يف أمري املؤمنني

حول  حقائق هامة«:  فراجع كتابنا،القراءات التفسريية هذه أكثر وما
 . »القرآن الكريم

 ،طالب  بعيل بن أيب، كفاهم اهللا القتال يوم اخلندق:عباس ابن عن: ز
 . )١(حني قتل عمرو بن عبد ود

                                     
 ١٧٥ ص٢١جتفسري اآللويس و ٣٣١ ص٨جويس ـلطلالتبيان و ٤٥٤ص= 
تفسري جوامع اجلامع  و٦٧ ص٧إكامل الكامل ج و٣٨٠ ص٢عتدال جميزان اإلو
 ٨  و٧ص ٢ج )يرانيةط وزارة الثقافة واإلرشاد اإل( وشواهد التنزيل ٥٨ ص٣ج
 ٤٢٠ص ٢ وترمجة اإلمام عيل من تاريخ دمشق ج١٩٩ وهنج احلق ص٩ و
 )امللحقات( إحقاق احلق رشح و٣٠٠بن مردويه صالمناقب عيل بن أيب طالب و
عن مصادر  ١٤٠ص ٢٠ وج٣٢٩ ـ ٣٢٧ ص١٤ وج٣٨٠ ـ ٣٧٦ ص٣ج

 ومناقب ١٦٣ ص١معارج النبوة للكاشفي ج:  وعن املصادر التالية،تقدمت
 وجتهيز اجليش ٤١ص) وططخم( ومفتاح النجا للبدخيش ٥٥مرتضوي ص

  و٧٥رجح املطالب صأ و٨٥ص) وططخم(ر بحر املناقب  ود)وططخم( ٨١ص
١٨٦. 

  ورشح هنج١٠ ص٢ ج)يرانية اإلاإلرشادلثقافة وط وزراة ا(شواهد التنزيل ) ١(
 )امللحقات(رشح إحقاق احلق ، واإلسكايف عن ٢٨٤ ص١٣جالبالغة للمعتزيل 

 .٣٢٩ ص١٤ج
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 .)١ً( أيضايف عيل فراجع اآلية نزول :ً أيضاوذكر القمي
 . )٢(»معليه السال « الصادق اإلماموكذا روي عن

بن عبد   أو جابر،تقدم يف الفصل السابق قول احلافظ حييى بن آدم: ح
ْفهزمو﴿: بقوله تعاىل إال ً ما شبهت قتل عيل عمروا:ياألنصاراهللا  ُ َ َ ِهم بإذن َ ْ ِ ِ ُ
َ وقتلاهللاِ ََ ُ داود جالوَ َ ُ ُ  . )٣(﴾َتَ

 :يعني(النفر  اهللا بعد قتله هؤالءرسول وقال «: قال الشيخ املفيد: ط
 . )٤(»نغزوهم وال يغزوننااآلن ): هأصحاب وًعمروا

: عمرو  قال عند قتل»صىل اهللا عليه وآله «أنه:  الشافعيوعند املعتزيل
                                     

 طوبى شجرة:  وراجع٢٣٣ ص٢٠ جاألنواربحار  و١٨٩ ص٢ جتفسري القمي) ١(
 .٢٨٩ ص٢ج

 ٣ جطالب أيب ومناقب آل ٢٨٤ ص١ج) دار األسوةط (و  ٩٦ صينابيع املودة) ٢(
رشح إحقاق  و٢٧٥ ص٤جغاية املرام  و٨٨ ص٤١ جاألنواربحار  و١٣٤ص

 .١٤٠ ص٢٠ج )امللحقات(احلق 
 . من سورة البقرة٢٥١اآلية ) ٣(
 ١٣٦ ص٨ج تفسري جممع البيان و٢٥٨ ص٢٠ جاألنواربحار  و٦٢اإلرشاد ص) ٤(

ط (البداية والنهاية  و٣٠ ص٨جتفسري الثعلبي  و٣٠٠ ص١٦جتفسري امليزان و
إعالم  و٢٩٦ ص١٣جإمتاع األسامع  و١٣٢ ص٤ج )دار إحياء الرتاث العريب

سبل اهلدى  و٢٢١ ص٣جبن كثري الالسرية النبوية  و٣٨٢ ص١جالورى 
 .٣٨٩ ص٤جوالرشاد 
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 .)١(»اهللا  ونحن نغزوهم إن شاء، وال يغزوننا بعد اليوم،ذهبت رحيهم«

 :األمةشجع أ

عىل كون «: مسعود ابن بناء عىل قراءة اآلية تدل: قال املحقق التسرتي
رش العدو عنهم   كفى» السالمعليه « وأنه تعاىل به،األمةأشجع من كل عيل 
َوفضل ﴿ ، فيكون أفضل منهم،األحزابيوم  َّ َ َ املجاهدين عىل القاعدين اهللاَُ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ ُ
ًأجرا ْ ً عظيامَ ِ َ﴾)٣(»)٢(. 

يكفيهم اهللا   ولوال أن، واملسلمنياإلسالمفمنه حياة ..«: وقال املظفر
 ،املسلمني ذلك اليوم  لضعفاإلسالم،الندرست معامل تعاىل القتال بعيل 

 .)٤(»..الخوظهور الوهن عليهم 
  :اآلن نغزوهم وال يغزوننا

، أو بعد بعد قتل عمرو» صىل اهللا عليه وآله«وعن قول رسول اهللا 
 :نقول.)٥(كاآلن نغزوهم وال يغزوننا، أو نحو ذل: رحيل األحزاب

                                     
 .٤ ص٣٩وج ٢٧٣ ص٢٠ جاألنوارار  وبح٦٢ ص١٩للمعتزيل جالبالغة رشح هنج ) ١(
 . من سورة النساء٩٥اآلية ) ٢(
  .٣٨١ ص٣ج) امللحقات( حقاق احلقإ) ٣(
 .١٧٥ ص٢ جدالئل الصدق) ٤(
 عن أمحد، والبخاري، والبزار، ٥٤٩ ص٤سبل اهلدى والرشاد ج: راجع املصادر التالية) ٥(

       =.١١٥ ص١ ج واملواهب اللدنية٣١٢ ص٧ وفتح الباري ج،والبيهقي، وأيب نعيم



  ١٢١                                                ..يف ايات حرب اخلندق ×علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وبدأوا ،ًكان املرشكون قد أشاعوا زورا أهنم قد انترصوا يف حرب أحد
باإلستعداد للجولة التالية، فحزبوا األحزاب، ومجعوا اجلموع، واتفقوا مع 

 طمأنت ،، وشاركتهم القبائل الفاعلة يف املنطقة مشاركة واسعةقريظة هيود
إىل أن ، الذين حشدوا كل ما لدهيم من قوى برشية ومادية زعامء قريش

 ..لصاحلهمسيحسم األمر 
 . وزين هلم الشيطان أن املسألة أصبحت مسألة وقت

.. وجاءوا بقضهم وقضيضهم، وحدهم وحديدهم، ففوجئوا باخلندق
 .وبحسن إدارة احلرب

سلمون يف احلرب، حتى ملوا، وواجهوا مشاكل خمتلفة وطاوهلم امل

                                     
  والسرية النبوية٤٥٨  و٤٥٧  و٣٩٤ ص٣ جودالئل النبوة للبيهقي: وراجع= 

  للمعتزيلالبالغةرشح هنج  و٣٠٥ ص١وفاء الوفاء ج و١٢ ص٢ جدحالنل
 ٢ ج والسرية احللبية٢٥١ص) املغازي ( للذهبياإلسالم وتاريخ ٦٢ ص١٩ج
 .٣٢٨ص

 ٢٠٩  و٢٧٣  و٢٥٨ ص٢٠ج األنواربحار  و٢٢ ص٣ جصحيح البخاري: راجعو
 ٦٦ ص٢األثر ج وعيون ١٧٨ ص١٧هناية األرب جو ٦٢ ص للمفيداإلرشادو

 ١٨٤ ص٢ ج والكامل يف التاريخ٥٩٢ ص٢األنوار جوحدائق  ٧٦ صوراجع
 ٣٤٤ ص٨ ج وجممع البيان، ابن إسحاق عن١١٥ ص٤ جوالنهاية والبداية
  وتاريخ٢٢١ ص٣ جكثري البن  والسرية النبوية٢٧١ ص١ جاملحافل وهبجة
  .٤٩٢ ص١ جاخلميس



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٢٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومنها مشكلة الربد، ومشكلة التموين، ومشكلة الريح، ومشكلة اإلرهاق، 
 .. بسبب إستمرار اإلستنفار، وغري ذلك، وفسد األمر بينهم وبني بني قريظة

وأحلق به فارسهم، » عليه السالم«ثم جاءهتم قاصمة الظهر بقتل عيل 
 ..آخرين إىل درك اجلحيم

فآثروا الفرار عىل القرار، ورضوا باخلزي والعار عىل البوار والدمار، 
، الذي كان احلق معه وكان هو مع احلق »عليه السالم «عىل يد حيدر الكرار
 .يدور معه حيثام دار

 وقد طار فإذا كان هذا أكرب حشد وأقواه، من حيث العدد والعدة،
، صيته يف طول البالد وعرضها، وتوقع الناس يف أرجاء اجلزيرة العربية

وربام يف خارجها نتائجه، فإن النتائج التي عاد هبا هذا احلشد كانت بمثابة 
زلزال هز املنطقة بأرسها من األعامق، وبث الوهن والفشل يف كل قلب، 

 ..بيت، وسقط عنفوان الرشك، وتزلزل جربوتهوزرع الرعب يف كل 
 قد فقدت هيبتها، والكثري من نفوذها يف املنطقة، وبذلك تكون قريش

، فلم طول البالد وعرضهاوانفك اإلرتباط بينها وبني القبائل املختلفة يف 
 أن ترى نفسها ملزمة باخلط، أو باملوقف التي تريد قريشهذه القبائل تعد 

 إقناع الكثري من القبائل باملخاطرة تلزمها به، ومل يعد بإمكان قريش
 ..بمستقبلها، وبأمنها، وبعالقاهتا مع املسلمني

 بأن  قد أعطى اإلنطباع واألحزابكام أن فساد العالقة بني بني قريظة
ًاإلعتامد والرهان عىل التحالفات والتفامهات مل يعد مطمئنا، بل هو رهان  َ ُ

 .يكاد يكون عىل يباب ورساب



  ١٢٣                                                ..يف ايات حرب اخلندق ×علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من أن ترىض عىل مضض بأن ترى القبائل تسعى ملد وال بد لقريش
اجلسور مع املسلمني، وترميم عالقاهتا هبم، والتفاهم معهم يف املجاالت 

ما دام أن تيار اإلسالم واملسلمني يف حالة نمو وتعاظم مطرد يف . املختلفة
 ..البالد القريبة والبعيدة

اآلن نغزوهم :  بعد ما جرى:»صىل اهللا عليه وآله«وظهر مصداق قوله 
 .وال يغزوننا

  : شهداء املسلمني، وقتلى املشركني
 .يف عدد الشهداء من املسلمني اختالف ـ يبدأ من أربعة إىل ثامنية

 .)١(كام أن األقوال يف عدد قتىل املرشكني ترتاوح ما بني ثالثة إىل ثامنية
 منهم حسب إحصائية ابن شهرآشوب» عليه السالم«وقد قتل عيل 

 : مخسة، هم
 .عمرو بن عبد ود ـ ١
 . حسل بن عمرو بن عبد ود ـ٢
 . نوفل بن عبد اهللا بن املغرية ـ٣
 . منبه بن عثامن العبدري ـ٤
 

                                     
الصحيح من سرية : لإلطالع عىل هذه األقوال وبعض مصادرها راجع كتابنا )١(

  .٢٤٩ ـ ٢٤٧ ص١١ ج»صىل اهللا عليه وآله«النبي 



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٢٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١( هبرية بن أيب هبرية املخزومي ـ٥
 :غري أننا نقول

هنم قتلوا يف سياق معركة  مل يثبت لنا أ: بالنسبة لشهداء املسلمني:ألف
 ..ًإذ ال نحسب ان شيئا من ذلك قد حصل.. جرت

إال إن كان بعض الناس الذين كانوا يرتددون بالقرب من جيش 
األحزاب كانوا يصادفون دوريات املرشكني يف ذلك املحيط، فيوقع هبم 

 ..املرشكون
 إىل ثالثةبني  عدد الشهداء يفكام أن ما يثري الشبهة هو هذا الرتديد 

واحلال أن ضبط عددهم وأسامئهم، وأسامء قاتليهم، وسائر ما .. ثامنية
ً، لكي خيطفوا بعضا من »عليه السالم«ًجرى هلم كان مطلوبا ملناوئي عيل 

، ويقللوا من أمهيته، »عليه السالم«هبجة النرص الذي حتقق عىل يد عيل 
 ..بإجياد رشكاء له يف اجلهاد والتضحية

 لقد عجز التاريخ :ًلقتىل من املرشكني أيضا نقولبالنسبة لعدد ا: ب
، ويبقى ما »عليه السالم«اح بغري من قتلهم عيل أمري املؤمنني عن اإلفص

 .عدا ذلك يف حيز اإلدعاءات التي ال جمال إلثباهتا
أن قتل هبرية موضع شك، مع أن ابن شهرآشوب قد عده يف :  تقدم:ج

 ..»عليه السالم«مجلة من قتلهم عيل 

                                     
بحار  و٣٥٥ ص١ج) احليدريةاملكتبة ط (  و٨٣ ص٢مناقب آل أيب طالب ج) ١(

 .٦٦ ص٤١جاألنوار 



  ١٢٥                                                ..يف ايات حرب اخلندق ×علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  :الفصل اخلامس
 

  .. يف غزوة بين قريظة×علي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٢٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ١٢٧                                                ..يف غزوة بنـي قريظة ×ي عل: الفصل اخلامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  : يف بين قريظة×علي 
واملسلمون إىل املدينة جاءه » صىل اهللا عليه وآله« ملا عاد النبي :قالوا

، وكان حينئذ ـ كام يبدو ـ يف  مبارشة يأمره باملسري إىل بني قريظةجربئيل
يف ثالثني من » عليه السالم«ً، وأنفذ عليا »عليه السالم «بيت فاطمة
ل ، هانظر إىل بني قريظة: وقال له:  وغريمها واألربيل، قال املفيداخلزرج

 !تركوا حصوهنم؟
ْفلام شارف حصوهنم سمع منهم اهلجر، فعاد إىل النبي  صىل اهللا عليه «ُ

إن الذي أمكنك من . دعهم، فإن اهللا سيمكن منهم: فأخربه، فقال» وآله
 ال خيذلك، فقف حتى جيتمع الناس إليك، وأبرش بنرص ّعمرو بن عبد ود

 .بالرعب بني يدي مسرية شهراهللا، فإن اهللا قد نرصين 
 فاجتمع الناس إيل، ورست حتى دنوت من :»عليه السالم«قال عيل 

ّسورهم، فأرشفوا عيل، فلام رأوين صاح صائح منهم َ قد جاءكم قاتل : َ
 .عمرو

 . قد أقبل إليكم قاتل عمرو:وقال آخر
ويقولون ذلك، وألقى اهللا يف قلوهبم وجعل بعضهم يصيح ببعض، 

 : ًالرعب، وسمعت راجزا يرجتز



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٢٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ً          صــاد عــيل صــقـــرا    ً     قـتـل عــيل عـــمــــروا
 ًأبـــرم عــيل أمــــــرا              ً     قــصـــم عــيل ظــهـرا

 ً     هـتــك عـــيل ســـتـــــــرا     
 .هر اإلسالم وقمع الرشك احلمد هللا الذي أظ:فقلت

: قال يل حني توجهت إىل بني قريظة» صىل اهللا عليه وآله«وكان النبي 
 .أرضهم وديارهم) وعدكم(رس عىل بركة اهللا، فإن اهللا قد وعدك 

ًفرست مستيقنا لنرص اهللا عز وجل حتى ركزت الراية يف أصل 
، واستقبلوين يف )ب إليه الرجالّيرس» صىل اهللا عليه وآله«وجعل (احلصن، 

، فلام سمعت سبهم له »صىل اهللا عليه وآله«صياصيهم، يسبون رسول اهللا 
، فعملت »صىل اهللا عليه وآله«كرهت أن يسمعه رسول اهللا » عليه السالم«

 .)١(قد طلع» عليه السالم«عىل الرجوع إليه، فإذا به 
هلم مخسة » صىل اهللا عليه وآله«ار النبي حص» رمحه اهللا «ثم ذكر املفيد

 : ، ثم قالًوعرشين يوما، ثم نزوهلم عىل حكم سعد بن معاذ
،  حبسوا يف دار من دور بني النجار باألسارى إىل املدينةيءوملا ج

 فخندق ، إىل موضع السوق اليوم»هصىل اهللا عليه وآل«وخرج رسول اهللا 
                                     

 ٢٠ جاألنواربحار  و١١٠ و ١٠٩ ص١ج) ط دار املفيد(اإلرشاد للمفيد  )١(
و  ١٤٥ ص٣ ومناقب آل أيب طالب ج٩٦ و ٩٥ ص٤١ وج٢٦٢ و ٢٦١ص

 ٢٠٨ و ٢٠٧ ص١ وكشف الغمة لألربيل ج٢٥١ ص١ج) ط دار األضواء(
  .١٣٥وكشف اليقني ص



  ١٢٩                                                ..يف غزوة بنـي قريظة ×ي عل: الفصل اخلامس
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 معه واملسلمون، فأمر هبم »عليه السالم«فيها خنادق، وحرض أمري املؤمنني 
. أن خيرجوا، وتقدم إىل أمري املؤمنني أن يرضب أعناقهم يف اخلندق

 ـإذ ذاك  ـ، ومها  وكعب بن أسد بن أخطبي وفيهم حيً،فأخرجوا أرساال
صىل « هبم إىل رسول اهللا ُبَهْذُ يورئيسا القوم، فقالوا لكعب بن أسد، وه

 ! ما تراه يصنع بنا؟،يا كعب: »اهللا عليه وآله
 يف كل موطن ال تعقلون، أال ترون الداعي ال ينزع، ومن ذهب :فقال

 .منكم ال يرجع، هو واهللا القتل
ة يداه إىل عنقه، فلام نظر إىل رسول اهللا  جمموع بن أخطبي بحييءوج

أما واهللا ما ملت نفيس عىل عداوتك، ولكن من :  قال»صىل اهللا عليه وآله«
 .خيذل اهللا خيذل

 يا أهيا الناس، إنه ال بد من أمر اهللا، كتاب : فقال،ثم أقبل عىل الناس
أقيم بني يدي أمري املؤمنني عيل ثم . وقدر وملحمة كتبت عىل بني إرسائيل

 .قتلة رشيفة بيد رشيف:  وهو يقول»عليه السالم«
إن خيار الناس يقتلون رشارهم، « :»عليه السالم « املؤمننيريفقال له أم

ورشار الناس يقتلون خيارهم، فالويل ملن قتله األخيار األرشاف، 
 .»والسعادة ملن قتله األرذال الكفار

 .بني حلتي صدقت، ال تسل:فقال
ّعيلهي أهون « :قال َ  .» من ذاكَ
 ومل »عليه السالم« فرضهبا عيل ،سرتتني سرتك اهللا، ومد عنقه: قال

 .يسلبه من بينهم
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 وهو ي ما كان يقول حي: ملن جاء به»عليه السالم« املؤمنني ريثم قال أم
 !يقاد إىل املوت؟

 : كان يقول:فقال
 ذلــذل اهللا خيــن خيـه مـنـكــول   ن أخطب نفسه رك ما الم ابـمـعـل

 لـلقـل مقـغي العز كـاول يبـوح   غ النفس جهدها ـحتى بل دـاهـجل
 :»عليه السالم«فقال أمري املؤمنني 

 لـع يعتـامـا يف املجـنـيـد إلـيـقـف    د بكفره ـد وجـان ذا جـد كـقـل
 لـبـم يكـحيـجلر اـعـار إىل قـفص    ظ ـفـة حمـف رضبـفقلدته بالسي

 )١( ألمر اهللا يف اخللد ينزلًاـعـطيـم    فذاك مآب الكافرين ومن يكن 
  :×الراية واللواء مع علي 
 اهللا رسول أن :»عليهام السالم«، عن أبيه روي عن جعفر بن حممد

 ،بالراية قريظة بني يوم» عليه السالم«ً عليا بعث» صىل اهللا عليه وآله«
 .)٢(أبيض لواؤه وكان، العقاب تدعى سوداء وكانت

                                     
نوار بحار األ و١١٣ ـ ١١١ ص١ج) ط دار املفيد( و ٦٥صلمفيد لاإلرشاد  )١(

 .٢٦٤ ـ ٢٦٢ ص٢٠ج
 ٢٠ جاألنوار وبحار ١٣١ص) مؤسسة آل البيتط (و  ٦٢قرب اإلسناد ص) ٢(

 ط دار( و ١٤٤ ص١٥ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة ، وعنه ٢٤٦ص
= مستدرك و١١٥ ص١٣ججامع أحاديث الشيعة  و١١٠ ص١١ج) اإلسالمية
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 أيب بن عيل» صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول مَّوقد«: وقال ابن إسحاق
 .)١(»قريظة بني إىل برايته طالب

 .)٢(العظمى الراية كانت بأهنا :ورصح القمي
 

                                     
 .٣٠٩ ص١جإمتاع األسامع  و٢٥٧ ص٤جسفينة البحار = 

 ٣ والسرية النبوية البن هشام ج٣١ ص٢ ق٢لعرب وديوان املبتدأ واخلرب جا) ١(
 ٣ج) مكتبة حممد عيل صبيحط (و  ٦٩ و ٥٠ ص٢ وعيون األثر ج٢٤٥ص
 ٨ وجممع البيان ج١٧٤ ص)ق.   ه١٤١٠ط سنة (وتفسري فرات  ٧١٦ص
 ٢١٠  و٢٧٧ ص٢٠ جاألنواربحار و ١٨١ ص٢١ججامع البيان و ٣٥١ص

 ٤٩٤  و٤٩٣ ص١تاريخ اخلميس ج:  وراجع٣٧٦ ص٨جإمتاع األسامع و
 .١١ ص٤ ودالئل النبوة للبيهقي ج١٣ ص٢والسرية النبوية لدحالن ج

 ٣ والسرية النبوية البن كثري ج١٦٢ ص١تاريخ ابن الوردي ج: ًوراجع ايضا
 ١٨٥ ص٢ والكامل يف التاريخ ج١١٨ ص٤ والبداية والنهاية ج٢٢٧ص

 وتاريخ ١١ ص٥هلدى والرشاد جسبل ا:  وراجع٣٠٦ ص١ووفاء الوفاء ج
 ٢ج) ط دار املعرفة(و  ٣٣٣ ص٢ والسرية احللبية ج٢٤٥ ص٢األمم وامللوك ج

 ٢٤٥ وحممد رسول اهللا وأثره يف احلضارة ص١٦٦ونور اليقني ص ٦٥٩ص
 ١ والثقات ج٩٤٦ ص٢ وخاتم النبيني ج٣٣٨وفقه السرية للغزايل ص

 .١٥٣ وجوامع السرية النبوية ص٢٧٤ص
 .عنه ٢٣٤  و٢٣٣ ص٢٠ جاألنواربحار و ١٩٠  و١٨٩ ص٢ جلقميا تفسري) ٢(
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 .)١(بعد تطو مل حاهلا عىل وكانت ،بالراية عيل وخرج :وقال البعض
 عيل مع كانتً أيضا املهاجرين راية أن :ويظهر من روايات أخرى

 ..»عليه السالم«
 قدم: فقالً عليا، دعا» صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول أن :فقد روي

، املهاجرون ومعه، »عليه السالم «يلع فقام ،قريظة بني إىل املهاجرين راية
 .)٢(أحد منهم عنه يتخلف مل، كلها النجار وبنو ،األشهل عبد وبنو

 عيل إىل دفع قد» صىل اهللا عليه وآله «أنه: ويظهر من روايات أخرى
 : تقول فهيً أيضا، اللواء
 عىل اللواء وكان. لواءه يه إلفدفعًعليا » صىل اهللا عليه وآله «فدعا«
  .)٣(»، فابتدر الناساخلندق من مرجعه من حيل مل، حاله

 عيل لواءه حيمل» صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول وخرج :ويف نص آخر
                                     

 .١٢١ ص١ جالسيايس اإلسالم تاريخ) ١(
 ١٩٥ ص١ج) مؤسسة آل البيتط (و  ٩٣ )ق. ـ ه١٣٩٠ سنة ط( الورى إعالم) ٢(

 .٥٢ ص٢ جاليعقويب وتاريخ، عنه ٢٧٣ و ٢٧٢ ص٢٠ جاألنواربحار و
دار ط (و  ٢٤٢ و ٢٤١ ص١ج وإمتاع األسامع ٤٩٧ ص٢املغازي للواقدي ج) ٣(

 وسبل ٧٤ ص٢ج بن سعدلكربى الطبقات االو ٢٤٥ ص١ج) الكتب العلمية
 ٢ج) ط دار املعرفة(و  ٣٣ ص٢والسرية احللبية ج ٤ ص٥اهلدى والرشاد ج

 ١تاريخ اخلميس ج:  وراجع١٣ ص٢والسرية النبوية لدحالن ج ٦٥٩ص
 .٤٩٣ص
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 .)١(طالب أيب بن
، اللواء إليه ودفع، قدمةامل عىل »عليه السالم«ً عليا بعث عروة وعن
 . )٢(أثره يف» صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول وخرج

 يف سبق قد عيل وكان«: ومجع نص آخر بني اللواء والراية فهو يقول
 أصل عند ايةالر عيل وغرز.. قتادة أبو فيهم األنصارو املهاجرين من نفر

 . احلصن
 يسمع أن وكره، فلزمته اللواء ألزم أن وأمرين: إىل أن قال أبو قتادة

 .)٣(»وشتمهم أذاهم» صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول

                                     
 وعيون ٢٤٥ ص٣ جهشام البن النبوية السرية: وراجع ٢٧٤ ص١ جالثقات) ١(

 .٢٤٧ ص٢ جوامللوك األمم وتاريخ ٦٩ ص٢األثر ج
 عن احلاكم، والبيهقي، وموسى بن عقبة، وفتح ١٩٢ ص٧عمدة القاري ج) ٢(

 وسبل اهلدى ١١٥ ص١ عنهم، واملواهب اللدنية ج٣١٨ ص٧الباري ج
 ودالئل النبوة ٢٥٦ص) املغازي( وتاريخ اإلسالم للذهبي ١٠ ص٥والرشاد ج

 ٢١٠ ص٢٠ جاألنوار وبحار ٣٥١ ص٨ وجممع البيان ج١٤ ص٤قي جللبيه
 .عنه

 ٥٩٩ ص١٠ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل و ٤٩٨ ص٢ جللواقدي املغازي) ٣(
 لدحالن النبوية السرية: ً أيضاوراجع ٥ ص٥ جوالرشاد اهلدى سبل: وراجع

 ٢٤٥ص) دار الكتب العلميةط (و  ٢٤٢ ص١إمتاع األسامع جو ١٤ ص٢ج
 .٩٢ ص٩جتاريخ مدينة دمشق  و٤٩٤  و٤٩٣ ص١ جاخلميس خوتاري
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 : ونقول
 :ال بأس باإلشارة إىل ما ييل

  :احلرب خدعة
هد عىل إن احلرب خدعة، واستش: قال» عليه السالم«ً أن عليا :وذكروا

، هو الذي أوقع اخلالف بني بني قريظة» صىل اهللا عليه وآله«ذلك بأن النبي 
إذا :  بعثوا إىل أيب سفيان، فإنه حني بلغه أن بني قريظةوجيش األحزاب

 بعثوا إن بني قريظة: أعناكم، خطب فقالالتقيتم أنتم وحممد، أمددناكم و
 .. أمددونا وأعانوناأنا إذا التقينا نحن وأبو سفيان: إلينا

 .)١(، فارحتل عنهم غدرت هيود:، فقالفبلغ ذلك أبا سفيان
 :ويستوقفنا يف هذه الرواية

فارحتل عنهم يرجع إىل :  أن الضمري يف هذه الرواية يف قولهً:أوال
 قد  وبني أيب سفيانأن فساد األمر بني بني قريظة: املسلمني، وهذا معناه

 .حصل قبل قتل عمرو بن عبد ود
 كان بعد ذلك، وقتل نمع أن ذلك ال يستقيم، فإن ارحتال أيب سفيا

                                     
 األنواربحار و ١٣٣ص) مؤسسة آل البيتط (و  ٦٣قرب اإلسناد ص: راجع )١(

ط (وسائل الشيعة و ٣١ ص١٠٠وج ٣١ ص٩٧وج ، عنه٢٤٦ ص٢٠ج
 ١٠٣ و ١٠٢ ص١١ج) اإلسالميةط دار  ( و١٣٤ ص١٥ج) مؤسسة آل البيت

عليهم «وسوعة أحاديث أهل البيت م و١٥٢ ص١٣ججامع أحاديث الشيعة و
 .٢٧٠ ص٣جلنجفي ل» السالم



  ١٣٥                                                ..يف غزوة بنـي قريظة ×ي عل: الفصل اخلامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . كان هو السبب يف ارحتاهلمعمرو بن عبد ود
 كان  واألحزابهو أن ارحتال أيب سفيان:  ظاهر هذه الرواية:ًثانيا

، مع أن السبب هو قتل بسب فساد األمر بني أيب سفيان وبني بني قريظة
 من  ألجل ما أصاب األحزاب، ومن معه من الفرسانعمرو بن عبد ود
 .رعب وخوف

فهو : فارحتل عنهم يرجع إىل بني قريظة:  إن كان الضمري يف قوله:ًثالثا
 مل ينزل عليهم، ومل يكن عندهم، وإنام بلغه ن أبا سفيانًال يستقيم أيضا، أل

 ..وهو يف جيشه الذي كان عند اخلندق» صىل اهللا عليه وآله«كالم النبي 
 لينسق معهم، فبلغه كالم النبي عىل أنه لو كان قد قصد بني قريظة

 :فالسؤال هو.. »صىل اهللا عليه وآله«
 !؟»صىل اهللا عليه وآله«ف علم بخطبة رسول اهللا كي

 !وهل حلقه الحق إىل هناك وأخربه؟
قد طالبهم، وإذا كان ! وإذا كان قد حصل ذلك، فلامذا مل يطالبهم؟

 ! مل يقبل منهم؟ِومل! فبامذا أجابوه؟
 .إن ذلك مل يتضح لنا من نص الرواية املذكورة

، وبلغ خرب اإلتفاق ي قريظة إذا كان قد اتفق مع بن:والسؤال األهم هو
، فام احلاجة إىل الذهاب إليهم مرة »صىل اهللا عليه وآله«إىل رسول اهللا 

 !أخرى؟
 إنه بلغ رسول اهللا :وإذا كان مل يتفق بعد معهم، فال معنى لقول الرواية

 ..ًاتفاقهم عىل كذا، إذ مل يكن هناك اتفاق أصال
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ى ّكان إذا أراد غزوة ور» صىل اهللا عليه وآله«النبي أن :  املعروف:ًرابعا
ينزه نفسه حتى عن الكذب » صىل اهللا عليه وآله«أنه : بغريها، وهذا معناه

اجلائز، كالكذب يف احلرب، إذ ليس كل جائز يليق أن يصدر من النبي 
والرسول، ألن الناس إذا رأوا النبي يكذب فيام جيوز، فإهنم يستحلون 

 ً. جيوز أيضاالكذب فيام ال
  !:؟وملاذا اخلزرج! ؟×ملاذا علي 

أرسل يف أول األمر » صىل اهللا عليه وآله« أنه :وقد ذكر النص املتقدم
انظر بني قريظة هل : ، وقال لهيف ثالثني من اخلزرج» عليه السالم«ًعليا 

 !تركوا حصوهنم؟
 :  فهمها، هيفهنا أمور، ال بد من

 .»عليه السالم« إرسال عيل  ـ١
 . اختيار اخلزرج دون غريهم ـ٢
 ً. اختيار ثالثني رجال ـ٣
 . حصوهنم توقع أن يرتك بنو قريظة ـ٤

 :ام ييلبونوضح ذلك 
  :×إرسال علي : ألف

مة هلذه امله» عليه السالم«ًعليا » صىل اهللا عليه وآله«بالنسبة الختياره 
 :نقول

، حيث أرعبهم جميء عيل، وانبهروا قد ظهر سببه من حال بني قريظة
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، ثم ما كان من تصاحيهم، جاءكم قاتل عمرو: بحضوره، ونادى بعضهم
 ..وخوفهم

  :إختيار اخلزرج: ب
 :وعن سبب اختيار اخلزرج نقول

، لوجود حلف  كانوا أو أكثرهم يميلون إىل األوس قريظةإن بني
بينهم، كانوا يظنون أنه سيفيدهم يف احلاالت الصعبة، وال أصعب من هذه 

صىل اهللا عليه «احلالة، وألجل ذلك رفضوا النزول عىل حكم رسول اهللا 
 .، األويسبن معاذ، ورضوا بالنزول عىل حكم سعد »وآله

  واحد، وال مهاجري دون أن يكون معهم أويسفاختيار اخلزرج
صىل اهللا «واحد، يشري إىل تعمد هذا اإلختيار، وإىل أن أمرهم عند النبي 

يتسامح معهم، وأنه لن تنفع فيهم شديد، وأنه سوف ال » عليه وآله
 ..الشفاعات، وال جمال ملراعات اخلواطر يف أمرهم

، فلربام خييل إليهم أن ولو أنه خلطهم بغريهم، ولو من املهاجرين
 ..ً ولو بكثرة ال يشري إىل يشء من ذلك، ألنه قد يكون عفوياانضامم اخلزرج

  :ثالثون رجالً: ج
ًومما ذكرناه آنفا يظهر الوجه يف تكثري عددهم إىل ثالثني، إذ لو كان 

ًمخسة، أو ستة أو أكثر أو أقل مثال، لتخيلوا أن كوهنم : ًالعدد قليال
ً قد جاء عىل سبيل الصدفة، حلضورهم يف املجلس مثال، أو خزرجيني

لتحاق بالبعض اآلخر، أو لغري ذلك من لرابطة شخصية تدفع بعضهم لإل
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 ..أسباب
عىل أن طبيعة املهمة املعلنة مل تكن حتتاج إىل أكثر من رجل أو رجلني 
، إلنجازها، إذ كان يكفي أن يذهب قلة قليلة ليتحسسوا أمر بني قريظة

نو وال جيب أن يراهم ب. ليعرفوا إن كانوا يف حصوهنم، أو خرجوا منها
 !!.قريظة

 أن يروا هذه الكثرة، وأن أراد لبني قريظة» صىل اهللا عليه وآله«ولكنه 
 ..يلتفتوا إىل خصوصيتها اخلزرجية

  :ترك احلصون: د
 إن األمر الطبيعي هو أن يستقر اإلنسان يف :ويبقى هنا سؤال يقول

صىل اهللا عليه «ام هو املربر إذن لتوقع النبي بيته، ويف حصنه، ويف أرضه، ف
: ومل يقل» تركوا«:  قد تركوا حصوهنم ـ وقد قالأن يكون بنو قريظة» وآله

 .خرجوا
  :ونجيب

 قد نقضوا العهد باتفاقهم مع املرشكني عىل رسول اهللا بأن بني قريظة
كانوا عىل يقني من أن نتيجة احلرب ستكون لصالح ، و»صىل اهللا عليه وآله«

 من استئصال شأفة أهل الرشك، وأهنم سوف يتمكنون بمعونة بني قريظة
 ..وخيار أصحابه» صىل اهللا عليه وآله«أهل اإليامن، وقتل رسول اهللا 

 فهم قد أقدموا عىل أمر كانوا قد تعاهدوا مع الرسول عىل عدم اإلقدام
عليه، فإن فعلوا ذلك فال بد من اإلنتقام منهم بمثل الفعل الذي أقدموا 
عليه، وسعوا إىل حتقيقه، وهو اإلستئصال، واإلخراج من األرض، والقتل، 
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أن يتوقع منهم أن يرتكوا » صىل اهللا عليه وآله«فللنبي .. وما إىل ذلك
 ..حصوهنم، وهيربوا إىل أرض أخرى

ًيا سافرا ووقحا، إمعانا يف البغي، فمقامهم يف حصوهنم يعد حتد ً ً ً
ال سيام وأهنا حصون يتمنعون هبا ممن أعلنوا أهنم يسعون إىل .. والتجني

 .قتلهم واستئصاهلم
فإن أمكن تربير البغض والعداوة الدينية أو الثأرية، ولو بام هو غري 
مقبول وال معقول، فإن تضحيتهم بالقيم، بارتكاهبم جريمة الغدر، ونقض 

ًود، ال يمكن تربيرهيا، فكيف إذا جعلوا تلك القيم ثمنا الرتكاب العه
َجريمة استئصال من حفظهم، وراعى جانبهم، وريض بالتعامل معهم ِ َ ْ َ .

 ..األمر الذي يزيد يف قبح هذه اجلريمة وبشاعتها وفظاعتها
فكيف إذا كان من يريدون قتله واستئصاله هو نبي اهللا، وأهنم يفعلون 

م يف إطفاء نور اهللا، وإبطال دينه، وسد أبواب اهلداية اإلهلية ًذلك سعيا منه
 ..للبرش

ثم إهنم أمعنوا يف بغيهم وعداوهتم حني بادروا إىل إظهار الكالم 
، رغم أن املفروض باملذنب »صىل اهللا عليه وآله«القبيح يف حق رسول 

 واملعتدي، والناكث للعهود أن يستحي من نفسه، وأن يظهر الندم عىل ما
 .بدر منه

  : الدليل احلسي
من الدليل والشاهد احليس » صىل اهللا عليه وآله«وقد استفاد النبي 

عليه «للربهنة عىل ما خيرب به هنا عن املستقبل، وذلك حني قال لعيل 
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دعهم، فإن اهللا سيمكن منهم، إن الذي أمكنك من : عن بني قريظة» السالم
 .. ال خيذلك إلخعمرو بن عبد ود

» صىل اهللا عليه وآله«عىل يقني من ذلك، ولكنه » عليه السالم«وكان 
عليه «أن هللا عناية خاصة بعيل : يريد أن يسمع الناس ذلك، ويفهمهم

وأنه ..  إنام هو بتمكني من اهللا تعاىلوأن قتل عمرو بن عبد ود.. »السالم
 هو وأن مصري بني قريظة.. موفق من اهللا تعاىل، وغري خمذول» ه السالمعلي«

عليه «عيل ذكر ً، مقترصا عىل »عليه السالم«ًأن يمكن اهللا منهم عليا 
ً، ومل يضف إليه أحدا، فلم يقل سيمكنني، أو يمكننا، أو يمكن »السالم

 ..املسلمني أو املؤمنني منهم
ًىل يشء فهو يدل عىل أن عليا وحده سيأيت بالنرص عىل وهذا إن دل ع

 .، ولن يشاركه فيه أحدبني قريظة
رس : لعيل بعد ذلك» صىل اهللا عليه وآله« قوله :ًويدل عىل ذلك أيضا

 .عىل بركة اهللا، فإن اهللا قد وعدك أرضهم وديارهم
ألنه » ه السالمعلي« أن بني قريظة كانت خالصة لعيل :ومعنى هذا

وعدكم أرضهم «:  تقولفتحها وحده، ولكن رواية ابن شهرآشوب
 .»..إلخ

وهي ال تنايف ما ذكرناه، فإن اهللا وعد املسلمني أرضهم، ولكن عىل يد 
 ..»عليه السالم«عيل 
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  :واملهاجرون.. األوس
صىل اهللا عليه «فدعا رسول اهللا « :آشوبوكذا ابن شهر، ربيسقال الط

 . إىل بني قريظةقدم راية املهاجرين: ، فقال»عليه السالم«ًعليا » وآله
، وبنو ، وبنو عبد األشهل، ومعه املهاجرون»عليه السالم«فقام عيل 

 ..)١( كلهم مل يتخلف عنه منهم أحدالنجار
 :فيالحظ هنا ما ييل

  :تقدمي راية املهاجرين: ألف
  أن يتبعها، وحييط هبا املهاجرون:إن تقديم راية املهاجرين، معناه

 بأهنم قد نقضوا عهدهم، وجروا البالء ّأنفسهم، وليذكر بني قريظة
صىل اهللا عليه « يف استئصال حممد ألنفسهم، وأرادوا أن يشاركوا أهل مكة

 .ومن معه، والقضاء عىل دينه» وآله
ًضا، وعىل رأسهم ابن شيخ األبطح، وأنبل  أيوهؤالء من أهل مكة

 وقد جاء ليفعل هبم نفس ما أرادوا هم وأهل مكة.. وأفضل رجل يف مكة
 ..أن يفعلوه باملسلمني

                                     
 ١٩٥ ص١ج) مؤسسة آل البيتط (و  ٩٣ص)  هـ١٣٩٠ ط سنة(عالم الورى  إ)١(

 و ٢٧٢ ص٢٠ جاألنواربحار  و٢٥١ ص١ مناقب آل أيب طالب ج:وراجع
  .٥٢ ص٢ وتاريخ اليعقويب ج٢٧٣
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  :بنو عبد األشهل: ب
، وهم أحد جناحي  ومنهم بنو عبد األشهل:وهؤالء حلفاؤهم، األوسيون

، والذين يأملون أن جيدوا لدهيم بعض الرأفة، أو امليل ملساعدهتم، قد املدينة
ًجاؤوا أيضا حلرهبم، بل كانوا يف طليعة املبادرين هلذه احلرب، وال بد أن يؤملهم 

 .واليأس يف قلوهبمواخليبة ذلك غاية اإليالم، وسيزرع ذلك احلرسة 
  :بنو النجار: د

، فإهنم من ، وهم من اجلناح اآلخر يف املدينةوهؤالء بنو النجار
ً، قد جاءوا أيضا لينتقموا منهم، ولن جيدوا فيهم إال الغلظة اخلزرج

 ..، أو خيفف من غلوائهم فيهوالشدة، وال يشء يمنعهم من ذلك
إذا رأوين مل يقولوا شيئا:  

 أيب بن عيل» صىل اهللا عليه وآله«اهللا  رسول مَّقد :ويقول املؤرخون
 . الناس وابتدرها، قريظة بنيإىل ) العظمى (برايته طالب

، اهللا لرسول قبيحة مقالة منها فسمع، احلصون من دنا حتى فسار
، اهللا رسول يا: فقال، الطريق يف» صىل اهللا عليه وآله «النبي لقي تىح فرجع

  األخابيث هؤالء من تدنو أال عليك ال
  .)اليهود كافيك اهللا فإن، اهللا رسول يا ارجع :ويف نص آخر(

َمل: قال  .ى أذيل منهم سمعت أظنك !؟ِ
 . اهللا رسول يا نعم: قال
 .ً شيئاذلك من يقولوا مل رأوين لو: قال
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 يسرتوه أن» صىل اهللا عليه وآله «أمرهم: زاد يف نص آخر( منهم دنا فلام
 يا :فناداهم ،)ففعلوا، كالمهم يسمع حتى ،احلجارة ليقوه ،بجحفهم

 !؟نقمته بكم وأنزل، اهللا أخزاكم هل، )واخلنازير (القردة إخوان
  .)١(»..الخ) ًفاحشا كنت ما: أو(ً جهوال كنت ما القاسم أبا يا: فقالوا
 :ونقول
هل : لبني قريظة» صىل اهللا عليه وآله« مل نفهم الوجه يف قوله ً:أوال

ًفإن شيئا من ذلك مل حيصل حتى تلك ! أخزاكم اهللا، وأنزل بكم نقمته؟
اللحظة، فإهنم كانوا ال يزالون يف حصوهنم، ومل يقع بينهم وبني أحد قتال 

                                     
 ١٢ ص٥هلدى والرشاد جسبل ا:  وراجع املصادر التالية٦٩ ص٢عيون األثر ج) ١(

 والسرية ٢٤٥ ص٢ وتاريخ األمم وامللوك ج٤٩٤ ص١وتاريخ اخلميس ج
 ٢٠ جاألنواربحار : وراجع ٣٥١ ص٨ وجممع البيان ج٣٣٣ ص٢احللبية ج

 ٢٥٦  و٢٥٥ص) املغازي(تاريخ اإلسالم للذهبي و ٢٧٣ و ٢٧٢ و ٢١٠ص
 ٥ ج واملصنف للصنعاين٢٢٨  و٢٢٦ ص٣والسرية النبوية البن كثري ج

 .٤٣٨دالئل النبوة أليب نعيم ص:  وراجع٣٧٠ص
ره يف ـه وأثـ وحممد رسول اهللا سريت٩٣إعالم الورى ص: وراجع املصادر التالية
ودالئل النبوة للبيهقي  ١١٩ ص٤ والبداية والنهاية ج٢٤٦  و٢٤٥احلضارة ص

 ٣السرية النبوية البن هشام ج:  وراجع٥٢ ص٢ وتاريخ اليعقويب ج١٣ ص٤ج
 ٢٧٩ والتفسري السيايس للسرية ص٣٠٦ياة حممد هليكل ص وح٢٤٥ص

 .٩٤٦ ص٢ وخاتم النبيني ج١٥٣وجوامع السرية النبوية ص
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 .. وال نرصوال هزيمة
 نحن يف حصوننا، ومل :وقد كان بإمكاهنم أن جييبوه بالنفي، بأن يقولوا

 هلم ال يعني نزول َّيتغري علينا يشء، ويمكنهم أن يدعوا أن خذالن قريش
بل قد يدعون أنه إذا وقعت احلرب، فسيكون النرص هلم، أو .. النقمة هبم
 ..نحو ذلك

يقول هلم ذلك عىل سبيل التوقع »  اهللا عليه وآلهصىل«إال إذا كان 
 ..بحصوله، ولفت نظرهم إليه

ال ينسجم » ًإذا رأوين مل يقولوا من ذلك شيئا«:  قوله يف الرواية:ًثانيا
فعل اهللا بك، وبابن : أرشفوا عليه وسبوه، وقالوا«مع ما جاء من أهنم 

 .)١(»عمك وهو واقف ال جييبهم
ًمل يتضمن فحشا، وال » صىل اهللا عليه وآله« النبي  إن ما قاله هلم:ًثالثا

بل هو أراد أن حيذرهم من أن يصيبهم ما أصاب فئة من .. ًسبا، وال جهالة
، كان اهللا تعاىل قد مسخهم قردة وخنازير، قومهم، ومن بني إرسائيل

ال فعليهم أن ال يسريوا عىل نفس اخلط، وأن ال يرصوا عىل هنجهم، و
 .يعملوا مثل عملهم، حتى ال ينتقم اهللا منهم كام انتقم من أولئك

يف غاية احلكمة والدقة، وليس » صىل اهللا عليه وآله«فهذا املوقف منه 
 من َةَزنََفيه جهالة، وال ما يوجب اإلستحياء، وال ما يستوجب سقوط الع

                                     
 ١٩٥ ص١ج) مؤسسة آل البيتط (و  ٩٣ص)  هـ١٣٩٠ط سنة (عالم الورى  إ)١(

  .٢٧٣ و ٢٧٢صاألنوار وبحار 
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 .يده، والرداء عن ظهره كام زعموا
  :مربرات حلقد بين قريظة

سبوه، «: »صىل اهللا عليه وآله« أن بني قريظة حني جاءهم النبي :تقدم
 .»فعل اهللا بك، وبابن عمك: وقالوا

 : ونقول
، والدعاء عليه، هو ما »عليه السالم« عىل عيل إن سبب حقد بني قريظة
رؤيتهم آماهلم :  يضاف إىل ذلك،ي قينقاع وبنفعله بإخواهنم من بني النضري

تتبخر عىل يديه، بام سجله من نرص مؤزر عىل أهل الرشك، بقتل أعظم 
 .. قبل ذلك وبدر، باإلضافة إىل ما فعله فيهم يف أحدفرساهنم يف اخلندق

 .. أن يواجهوا مصريهم األسود عىل يديه املباركتنيثم هم يتوقعون
صىل اهللا عليه « أن سائر من كان مع رسول اهللا :وال بد أهنم قد الحظوا

مل يكن له أثر يذكر يف أي من املواقف الصعبة، بل ربام كان أثر » وآله
ًبعضهم سلبيا وخطريا عىل اإلسالم وعىل رسول اهللا  » صىل اهللا عليه وآله«ً

هو املحور، وهو األساس بعد رسول » عليه السالم«فعيل .. ن كثريةيف أحيا
 .»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

  :مد اهللا حي×علي 
مل يفرح بغري رضا اهللا تبارك » عليه السالم«ً أن عليا :ويالحظ هنا

انترصت عىل : وتعاىل، ومل ينسب ما جرى عىل يديه إىل نفسه، فلم يقل
 .لذي فعل هذاإن اهللا هو ا: عدوي، بل قال
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مل يكن يف جهاده هذا وموقفه ذاك يدافع عن » عليه السالم«كام أنه 
وإنام كان .. نفسه، وال عن غريه من الناس، وال عن أمواهلم وأعراضهم

 ..يريد إظهار اإلسالم، وقمع الرشك
ًومل يكن يرى أنه حني حقق ذلك اإلنجاز الكبري يستحق ثناء، ومحدا،  ً

عليه «وهذا كله هو ما يفيده قوله ..  هللا تبارك وتعاىلبل هو ينشئ احلمد كله
 .»احلمد هللا الذي أظهر اإلسالم، وقمع الرشك«: »السالم
  :ينتصر بيقينه ×علي 

فرست  «:بأنه كان عىل يقني بالنرص، فقال» عليه السالم«وقد رصح عيل 
 .»..ًمستيقنا لنرص اهللا عز وجل، حتى ركزت الراية يف أصل احلصن

كام أنه أراد أن . ًقل مستيقنا بالنرص، بل نسب النرص إىل اهللافهو مل ي
ًيعلم الناس باستيقانه بالنرص، ليكون درسا هلم، لتضمنه التدليل عىل 

وهذا جيب أن يكون . »صىل اهللا عليه وآله«تسليمه وتصديقه لرسول اهللا 
 .شيمة كل مسلم

  : ضرب أعناقهم×علي 
صىل اهللا عليه «ة بدر أن النبي ذكرنا أكثر من مرة، وال سيام يف غزو

كان يقدم أهل بيته يف احلروب، ويعرضهم لألخطار ألكثر من سبب، » وآله
 بعد أخذهم، جزاء إجرامهم ًوهو هنا يأمر عليا بأن يتوىل قتل بني قريظة

 ..الذي مل يقف عند حد
لة يريد أن حيرص املشك» صىل اهللا عليه وآله«وسبب ذلك أنه 
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، فهو »عليه السالم«وحيارصها، فهو حيرصها هنا ويف كل موطن يف عيل 
، ومعاوية بن ، والنرض بن احلارثًالذي قتل صربا عقبة بن أيب معيط

وكل من استحق القتل، فأمر ..  قريظة، وبني، وأبا عزة اجلمحياملغرية
 !!بقتله» صىل اهللا عليه وآله«النبي 

 أن العرب ال تنسى ثاراهتا بسهولة، وهي تثأر :وذلك ألنه كان يعلم
من الغريم، ومن كل من له صلة به، ومل يكن يمكن إشاعة الثارات بني 

جتمع اإلسالمي ومتزقه، القبائل، ألن ذلك سيؤدي إىل انفراط عقد امل
.. ًوتاليش كل نبضات احلياة فيه، ومل يكن غري عيل قادرا عىل حتمل ذلك

، »عليه السالم«فآثر حرص هذا املوضوع فيه .. والتعامل معه بحكمة وروية
 ..وهكذا كان

  :اخليار يقتلون األشرار
املؤمنني وهو  أقيم للقتل بني يدي أمري  أن حيي بن أخطب:وتقدم

 .قتلة رشيفة بيد رشيف: يقول
 إن خيار الناس يقتلون رشارهم، ورشار :»عليه السالم«فقال له عيل 

الناس يقتلون خيارهم، فالويل ملن قتله اخليار األرشاف، والسعادة ملن قتله 
 .األراذل الكفار

 . صدقت:فقال
 :فنالحظ

، وبأن الرشيف »عليه السالم«ف عيل  برش إعرتاف هذا اليهودي ـ١
يقابله الرشير، وهذه شهادة منه عىل نفسه بأنه من األرشار، وشهادة منه 
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 .لعيل بأنه من األرشاف
، وهي أن »عليه السالم«َّوإذا كان قد صدق باملعادلة التي أوردها عيل 

ًاألرشار يقتلهم األخيار، فإنه يكون قد اعرتف أيضا بأن عليا  عليه «ً
 ..من األخيار» سالمال

، واعرتف بصحتها »عليه السالم« إن املعادلة التي أوردها عيل  ـ٢
هي معادلة واقعية .. ذلك اليهودي املعاند، رغم أن ذلك يف غري صاحله

وصحيحة، فإن الرشير يندفع لقتل األخيار، ألنه حيقد عليهم ويعادهيم، 
مع كل وجودهم ملنافرة حاله مع حاهلم، ومناقضة واقعه وكل وجوده 

وواقعهم، وهو يراهم حجر عثرة يف طريقه، فيسعى إلزاحته والتخلص 
 ..منه، لشدة أنانيته من جهة، وحلقده البالغ من جهة أخرى

كام أن األخيار حني يرون أن وجود األرشار معناه إشاعة املوت والفناء 
والتاليش، ويقيض عىل كل نبضات احلياة، وهياجم خمتلف مصادر اخلري 

ًالعطاء، ويذهب بكل موجبات الفالح والنجاح فيها، فإنه يندفع أيضا و
 ..إلزاحته من الطريق، ألنه يريد للبرشية أن حتيا، وللخري أن يستمر ويتنامى

  :شكوك يف حديث ابن أخطب
، وشعر أمري املؤمنني، فهو موضع أما ما ذكروه عن حيي بن أخطب

ذلك بعض األمور األخرى، التي نجملها يف ًريب أيضا، يضاف إىل 
 :املالحظات التالية

» عليه السالم «املؤمنني أمري عيل إىل املنسوب للشعر بالنسبة :األوىل
أمري البيان، وسيد  إىل ينسب ألن ،يؤهله الذي املستوى يف ليس إنه :نقول
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  .ملتأ بأدنى واضح وذلك ،»عليه السالم «املؤمنني أمريالفصحاء والبلغاء، 
 إىل القدر والقضاء لتربير ما يتعرض له  إن التجاء حيي بن أخطب:الثانية

وحماولة .  التربير والتزوير للحقيقةإرادة إال ، ليس له ما يربرههو وبنو قريظة
ن يتآمر، أالتنصل من املسؤولية، بإلقاء اللوم عىل اهللا سبحانه، الذي مل يأمره ب

 أن  أصحابهينقض العهود واملواثيق، وال طلب منه ومنال ريض منه أن و
باحلرب، وهم يعرفون صدقه، وصحة » صىل اهللا عليه وآله«نبي اليواجهوا 

 .  واإلنجيل عندهم يف التوراةًنبوته كام يعرفون أبناءهم، وجيدونه مكتوبا
 أنه يف تكمن فصحته، الصحة من أساس هذا ييح لكالم كان وإذا

، للصادقني واملكذب، والناكث، الباغي عىل رَّقد قد سبحانه اهللا أن يبني
  .والتكذيب ،والنكث ،البغي ذلك جزاء َلتْقُي أن: األنبياء وقتلة

 : هو الذي قالأن جبل بن جوال الثعلبي: ذكروا :الثالثة
 )١( مـن خيــذل اهللا خيـذلنهــولك     نفسه أخطب ابن الم اـم لعمرك

 هذا  نفسه هو الذي قال بن أخطبي أن يكون حي: نرجحولكننا
 .)٢(البعض ذكر كامالشعر 

                                     
 . ٢٣ ص٤ جللبيهقي النبوة دالئل) ١(
 مقاتل الطالبينيو ٢٣٧ ص٢٠ جاألنواربحار  و١٩٢ و ١٩١ ص٢تفسري القمي ج) ٢(

 ٤٥١ ص٦ جمم وامللوكتاريخ األو ١١٢ ص١ج )ملفيدط دار ا(اإلرشاد و ٣١٢ص
حيي بن أخطب : وبعض الناس يقول«:  قال٢٣ ص٤ويف دالئل النبوة للبيهقي ج

 .٥٦٣ ص١ج) دار الكتب العلميةط ( و ٢٢٢ ص١اإلصابة ج  وكذا يف»قاهلا
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 جاء الذي سأل» عليه السالم«ً عليا أن :بل ذكرت بعض النصوص
 !؟املوت إىل يقاد وهو يقول كان ما: بحيي

 :يقول كان :فقال
 لـــذُخي اهللا لــــذَخي نـم ولكنه    هـنفس أخطب ابن الم ما مركـعـل

 )١(مقلقل كل العز ـغيبـي وحاول   اـجهده النفس بلغأ حتى دـفجاه

 قد جبل كان إذاً خصوصا ،جوال بن بجبل منها أنسب بحيي وهي
 بن حيي لريثيمل يكن  أسلم أن بعد فإنه، قريظة وبني حيي قتل قبل أسلم

 . األبيات هبذه أخطب
 من ًقدرا ،غريها يف هو كام، الروايات هذه يف نلمح إننا :الرابعة

 مواجهة ىلع والصرب، اليهود لدى والثبات القوة من مزيد بإظهار االهتامم
 عىل ًكراما املوت اختاروا قد أهنم عىل التأكيد من املزيد ثم، الكارثة املصاب
وهذا هو أحد سبل تزوير احلقيقة، وتشويه .. قناعاهتم خيالف ملا اخلضوع

 ..التاريخ الصحيح
  :×الفتح على يد علي 

» عليه السالم «عيل من ًرعبا قلوهبم طارت قد قريظة بني أن :قد تقدم
 : هنا ونزيد، إليهم قدم حني

                                     
 للمفيداإلرشاد و ٢٠٨ ص١ جالغمة وكشف ٢٦٣ ص٢٠ جاألنوارحار ب) ١(

 .١٧٠صالدر النظيم  و١١٢ ص١ج) ط دار املفيد( و ٢٦٥ص



  ١٥١                                                ..يف غزوة بنـي قريظة ×ي عل: الفصل اخلامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أنه قد جرى :ً، يذكر لنا يف كتاب املفاخرات نصا يفيدالزبري بن بكارن ا
 . خيرب يف جرى كالذي يف قريظة
 وبني» عليه السالم «احلسن اإلمام نيبجرت  مناظرة بكار بنا ذكر فقد

 بن واملغرية، سفيان أيب بن وعتبة، عقبة بن والوليد، العاص بن عمرو
 :»عليه السالم «ناحلس اإلمام هلم قاله مما فكان ،معاوية عند، شعبة
صىل اهللا عليه  «اهللا رسول أن.. أتعلمون الرهط أهيا اهللا وأنشدكم«

 فبعث، فهزموا حصنهم من فنزلوا، قريظة بني إىل أصحابه كابرأ بعث» وآله
 خيرب يف وفعل، رسوله وحكم، اهللا حكم عىل فاستنزهلم، بالرايةًعليا 
 . )١(!؟»مثلها

 : يف بني قريظة»عليه السالم« إىل جهاد عيل ً مشريا النعامنوقال القايض
 وسبى، لهمفقت، قريظة بني عىل وآله عليه اهللا صلوات اهللا رسول وانرصف«

، وآله عليه اهللا صلوات لرسوله اهللا بصنع ذلك وكان، ذرارهيم
 وكان، عليه اهللا صلوات عيل هِّولي يدي عىل اهللا أجراه وبام، وللمسلمني

 .)٢(»وأفضلها املقامات أشهر من ذلك مقامه

                                     
أعيان الشيعة  و١٦٨ ص١٠جالغدير  و٢٨٩ ص٦ جللمعتزيل البالغة هنج رشح) ١(

 .٥٤١ ص٢٦ وج٢١٢ ص١١ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٥٧٤ ص١ج
يقرب من هذا ذكر ما  فإنه ٦٦صللمفيد  واإلرشاد ٢٩٩ ص١ار جرشح األخب) ٢(

 .ًأيضا



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :تفاصيل حيسن الوقوف عليها
صىل اهللا  «النبي طلب إجابة يف اليهود تباطأ ملا أنه :ويروي املؤرخون

 ً:قائال طالب أيب بن عيل صاح، حكمه عىل والنزول، التسليمب» عليه وآله
 . »اإليامن كتيبة يا«

 أو محزة ذاق ما ألذوقن، واهللا« :، وقالوتقدم هو والزبري بن العوام
 . »حصنهم) أفتحن (اقتحم
 ). سعد حكم عىل ننزل: وقالوا، فخافوا(

خذت أ مثلام هلم يأخذوا أن : إىل حلفائهم من األوسفأرسل اليهود
 .)١(»..الخ قينقاع بني إلخواهنم اخلزرج

 : ونقول
 !! املقام هذا يف الزبري اسم حرش :ئليالحظ القار

 :احلجاج ابن وقال
 ِورـحـالن  يف حتكمت دـق باـظـوال   حنني ومـي رارـكـال ىــولــم اــأن

                                     
السرية : وراجع املصادر التالية. ٢٤٧حممد رسول اهللا سريته وأثره يف احلضارة ص) ١(

 ٣ج) مكتبة حممد عيل صبيحط (و  ٢٥١ و ٢٥٧ ص٣النبوية البن هشام ج
البداية  و٧٣ ص٢ وعيون األثر ج١٦ ص٢والسرية النبوية لدحالن ج ٧٢١ص

 ٢ وخاتم النبيني ج٢٣٤ ص٣والسرية النبوية البن كثري ج ١٣٩ ص٤والنهاية ج
إمتاع  و٩٩صذخائر العقبى  و١٢١ ص١ وتاريخ اإلسالم السيايس ج٩٢٩ص

 .٢٦٦ ص١جبن الدمشقي الجواهر املطالب  و٣٧٧ ص٨جاألسامع 



  ١٥٣                                                ..يف غزوة بنـي قريظة ×ي عل: الفصل اخلامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ريـضـوالن  ةـظـريـق نيـحص المـ   ـ اإلس حـتـتـاف هـب نـمل ىـولـم اـأن
 ورـعـشـال زـج مرشكنيـال ىـلـع   درـــب يف لــاألرام مـلـع ذيـوال
 )١(ريـكبـتـالـب ونـصـحي ًاـزافــج    وقتاله اهلرير لةـيـل تــضـم نـم

  :الفتح وسام
 عىل بكر أيب عىل اعرتضوا الصحابة من مجاعة أن :وحيدثنا التاريخ

. »اهللا عليه وآلهصىل  «النبي وفاة بعد عيل من اخلالفة غصب عىل إقدامه
: له فقال ،األموي العاص بن سعيد بن خالد هممن تكلم من أول كانو
صىل اهللا  «النبي أن علمت أما، طالب أيب بن لعيل تقدم ما وانظر، اهللا اتق«

 وقد، قريظة بني غزاة يف معنا وأنت، به حمدقون ونحن، لنا قال» عليه وآله
 . رجاهلم من دةع» عليه السالم «عيل قتل

 . رجاهلم عيل قتل وقد :وعند البيايض(
، رجاهلم من عرشة »عليه السالم« عيل قتل وقد :وعند ابن طاووس

: ٍآنئذ» صىل اهللا عليه وآله «به حيدقون الذين وكان): منهم النجدة وأويل
 :األنصارو املهاجرين من والشأن القدر ذوي من مجاعة
 مومودعك، عني فاحفظوها بوصية أوصيكم إين، قريش معارش يا«

 وخليفتي، بعدي من إمامكم طالب أيب بن عيل إن، تضيعوه فال، ًأمرا

                                     
 ١ج) املكتبة احليدريةط ( و ٩٩ ص٢ ج) األضواءدار ط( طالب أيب آل مناقب) ١(

 .٤٣٤ ص٥جأعيان الشيعة  و٣٥٦ص



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(»..وجل عز اهللا عن جربئيل أوصاين وبذلك، فيكم
 : ولونق

 :إننا نشري هنا إىل ما ييل
 مل يكن أن القتال الذي حصل يوم فتح قريظة:  اتضح مما تقدم ـ١

ًجمديا، بل كان خمزيا، إال ما كان من قتال عيل  ، فإنه هو الذي »عليه السالم«ً
صىل «كان الفتح عىل يديه، دون كل أحد سواه، وذلك بعد أن بعث النبي 

ً، فهزمهم بنو قريظة، متاما كام أكابر أصحابه إىل بني قريظة» يه وآلهاهللا عل
 ..جرى يف خيرب

وكان مقامه ذلك «: »عليه السالم« عن عيل  إن قول القايض النعامن ـ٢
مر قد تم جتاهله، أو  يثري الدهشة، حيث نرى أن هذا األ»من أشهر املقامات
 .ل وتالشى، وطمست معامله فلم يعد يعرفه أحداالتعتيم عليه، حتى ز

وهذا يدل عىل أنه ثمة خيانة كبرية تعرض هلا تاريخ اإلسالم 
 .»عليه السالم«وأهل بيته » صىل اهللا عليه وآله«الصحيح، وتاريخ النبي 

                                     
  و١٩١  و١٩٠ ص١ ج)ق.   ه١٣١٣ط سنة  (اإلحتجاج: راجع املصادر التالية) ١(

 ٤٧٨  و٤٧٦ ص٣ وقاموس الرجال ج٨٢  و٨٠ ص٢ والرصاط املستقيم ج٣٠٠
 ـ ١٠٨ واليقني يف إمرة أمري املؤمنني ص٤٦٣  و٤٦٢ ص٢ واخلصال ج٤٧٩ و

 املعروف باخللييل، وعن حممد بن جرير الطربي،  عن أمحد بن حممد الطربي،١١٠
 ٢٨ جاألنوار وبحار »عليهم السالم«مناقب أهل البيت : صاحب التاريخ يف كتابه

  .٦٤  و٦٣ ورجال الربقي ص٢١٩  و٢١٤  و٢١١  و٢١٠ص



  ١٥٥                                                ..يف غزوة بنـي قريظة ×ي عل: الفصل اخلامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ليس  يف حديث إستسالم بني قريظة إن حرش إسم الزبري بن العوام ـ٣
هو الذي أرسله النبي بالراية إليهم، » عليه السالم«ًله أي مربر، فإن عليا 

ألذوقن ما :  بقولهبعد إرسال أكابر أصحابه، وهو الذي هتدد بني قريظة
 .تحم حصنهم، فخافوا ونزلوا عىل حكم سعد، أو أقذاق محزة

الذي قتل عرشة من رجاهلم، وأويل النجدة فيهم » عليه السالم«وهو 
 . أي دور يف ذلكأو قتل رجاهلم، وليس للزبري
أو كان له أي ،  إنه شارك يف فتح بني قريظة:وألجل ذلك مل يقل أحد

 ..ًنصيب فيه، بل خصصوا عليا دون سواه هبذا الفضل
َ دور فلعله دور اهلزيمة، إن كان يعترب من أكابر فإن كان للزبري َ ْ ُ

أرسلهم إىل » صىل اهللا عليه وآله«إن النبي : األصحاب الذين يقول النص
إليهم، فيفتح » عليه السالم«ًذلك قبل أن يرسل عليا ، فهزموا، وبني قريظة

 ..اهللا عىل يديه
ًإن عليا :  يبدو من النصوص أن ما جرى كان عىل هذا الرتتيب ـ٤

، وذوي النجدة فيهم، وهم قتل طائفة من رجال قريظة» عليه السالم«
 اهللا عليه صىل«عرشة فرسان، ثم حارصهم النبي واملسلمون، ثم بعث 

 .أكابر أصحابه إليهم، فنزلوا من حصنهم إليهم، فهزموهم» وآله
هم، وقهرهم، واستنزهلم بالراية، فحارص» عليه السالم«ًثم بعث عليا 

، وفعل يف ذعىل حكم اهللا وحكم رسوله، فنزلوا حتى حكم فيهم ابن معا
، ثم حتصنوا وقتل من بني قريظة«: ضح اليعقويب مثلها، قال ابن واخيرب



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(»فحارصهم
  :  باإلمام واإلمامة’وصية النيب 

املسلمني بعدم تضييع » صىل اهللا عليه وآله«أما بالنسبة لوصية النبي 
 :، فنشري إىل ما ييل»عليه السالم«إمامة عيل 

فرسان بني » عليه السالم« بعد قتل عيل  إن هذه الوصية كانت ـ١
 .»عليه السالم«ثم كان الفتح بعد ذلك عىل يده .. قريظة
،  إن الذين حرضوا هذه الوصية يفرتض أن يكونوا من املهاجرين ـ٢

وجه كالمه » صىل اهللا عليه وآله«، ومن خمتلف القبائل، ولكنه ومن األنصار
ً موقفا ذا طابع ، مما يدل عىل أنه يتوقع من قريشفيها إىل خصوص قريش

معني، يريد منها أن تعيد النظر فيه، أو يريد أن حيرجها فيه، بإسامعه 
 .ًاآلخرين أمرا يمكنهم مطالبتها به يف الوقت املناسب

قد علم بالوحي، ويمكن أن يكون قد » صىل اهللا عليه وآله« يكون وقد
 نوايا معينة، تكونت، أو هي يف طور التكوين جتاه ما بلغه بأن لدى قريش

يف حق عيل يف املواقف املختلفة عن » صىل اهللا عليه وآله«سمعته من النبي 
وهذا ما دلت .. ًاطنيا هلذا األمرًاملقام الذي حباه اهللا به، وأن ثمة رفضا ب

 ..عليه نصوص عديدة
 إن هذه الوصية إنام تصبح ذات تأثري، وهلا تربيرها املعقول  ـ٣

َقد حقق إنجازا عظيام عجز عنه » عليه السالم«واملقبول حني يكون عيل  ََ ً ً
                                     

  .٥٢ ص٢تاريخ اليعقويب ج )١(



  ١٥٧                                                ..يف غزوة بنـي قريظة ×ي عل: الفصل اخلامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املعنيون املخاطبون هبذه الوصية، وهم مجاعة من ذوي القدر والشأن من 
، وهم الذين هلم نفوذهم وكلمتهم املسموعة يف  واألنصاراملهاجرين

الناس، إىل حد أن موقعهم هذا جيعلهم يطمحون إىل مواقع ومقامات، وإىل 
 ..احلصول عىل إمتيازات ال يطمح هلا، وال يطمع هبا غريهم

د البغيض، ملن هو جدير وهم الذين يتوقع منهم اإلبتالء بداء احلس
 ..ًحقا بتلك املقامات واملناصب

يف هذه الغزوة كان » عليه السالم« واإلنجاز الذي حققه عيل  ـ٤
ًعظيام، وهذه الوصية ستكون أعظم نفعا، وأشد وقعا، ألن أولئك الطاحمني  ً ً
ّليس فقط قد أخفقوا للتو يف حتقيق نفس ذلك الذي حتقق عىل يد من 

ن عليه، وإنام هم قد مثلوا هذا اإلخفاق وجسدوه ضمن حيسدونه ويتآمرو
خطيئة كربى جتلب هلم العار يف الدنيا واآلخرة، وهي جريمة الفرار من 

 ..الزحف الذي هو من عظائم الذنوب
ًوإرتكاب هذه اخلطيئة سوف يلجمهم، وال يبقى هلم جماال للجهر 

م عىل تسميم باإلعرتاض عىل هذا القرار اإلهلي النبوي، وحيد من قدرهت
األفكار، وبلبلة اخلواطر، والتشكيك يف صوابية ما يريده الرسول منهم، 

 .ويأمرهم بمراعاته واإللتزام به
 إن تسجيل موقف يف حلظة وقوع حدث هائل جيعل اإلنسان أكثر  ـ٥

ًانشدادا إليه، وذاكرته تصبح أكثر استعدادا لإلحتفاط به، كام أنه يعطيه بعدا  ً ً
 .زه عام عداهًمشاعريا يمي

 ملا رأى أن تلك الوصية  أن خالد بن سعيد بن العاص:ولذلك نالحظ
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 .خولفت بادر إىل التذكري ، واملطالبة باإللتزام هبا
عواقب نقض تلك الوصية بثالثة » صىل اهللا عليه وآله« لقد حرص  ـ٦

 : أمور، هي
 . اإلختالف يف األحكام:ألف
 .طراب أمر دينهم عليهم اض:ب
 . أن يليهم رشارهم:ج

سعادهتم يف الدنيا بصورة مبارشة وهي أمور خطرية وحساسة، تالمس 
األنفس : واآلخرة، ألن والية األرشار ترض بأمنهم يف الدائرة األوسع

سالمة فقدهم الثقة بسياسات حكامهم، وبت يواألعراض واألموال، ثم ه
فقدهم القدرة عىل التخطيط السليم هتم، وتياهم، وبصحة وصوابية قرارانوا

 ، ومرجتلة،ضعهم يف مهب رياح األهواء، وتكون قراراهتم غبيةتللمستقبل، و
 وتتهيأ الفرصة لغريهم ليتدخل يف شؤوهنم، ويتحكم يف مصريهم .وعشوائية

 ..بام ينسجم مع مصاحله وأهوائه
 ..وذلك هو اخلرسان املبني يف احلياة الدنيا

ًد من نصبه اهللا وليا، وإماما، وحاكام عن موقعه الطبيعي، كام أن إبعا ً ً
حيرمهم من قسط كبري مما كان يمكن أن يوفره هلم من تربية وتعليم، 
وهداية، وهتذيب، وتزكية، كام أنه يؤدي هبم إىل اإلختالف يف األحكام، 
م غاب عنها  ٍألن ترك اإلمام، وإبعاده عن مقامه جيعل الناس بمثابة غنَ َ

 .ها، وفقدت يف غابات اجلهاالت والضالالت حافظها وحاميهاراعي
ب، ولن ينتفعوا بام لوسيجعلهم ذلك هنبة لكل ناهب، وطعمة لكل سا
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ًيقدمه هلم اآلخرون، ألن اآلخرين لن يكونوا أحسن حاال منهم، وليس لدهيم 
 ، واخلطأ،ضامنة جتعلهم يأمنون من أن يقع من يريدون اللجوء إليه يف الزلل

 ..طلواخل
وسيجعلهم غري قادرين عىل معرفة الكثري الكثري من احلقائق والدقائق، 
والعلل، واملؤثرات، بل هم قد يفهمون األمور عىل غري وجهها، فيقعون يف فخ 

، واملطلق ًالعام خاصاًاجلهل املركب، الذي ال يرحم، فيفهمون اخلاص عاما و
 .. متاهات األهواء ويضيعون يف،وختتلط عليهم األموروعكسه، ًمقيدا، 

صىل اهللا عليه «عن النبي » عليه السالم «وقد روي عن اإلمام احلسن
ًما ولت أمة أمرها رجال قط، وفيهم من هو أعلم منه إال مل «: أنه قال» وآله

 .)١(»..ًيزل أمرهم يذهب سفاال حتى يرجعوا إىل ما تركوا
 .والدالئل عىل ذلك كثرية ووفرية

                                     
دار ط ( واإلحتجاج ٥٦٦ و ٥٦٠ص) ط دار الثقافة( و ١٧٢ ص٢أمايل الطويس ج) ١(

 ٣٢٣ ص٣٠ وج١٤٣ ص١٠األنوار جبحار  و٨ ص٢ وج٢١٩ ص١ج) النعامن
جامع أحاديث الشيعة  و١٥٥ ص٦٩ وج٦٣ و ٢٢ ص٤٤ وج٤١٨ ص٣١وج
العدد القوية  و٣٠ ص١١ وج٢٤٧ ص٢ ومستدرك الوسائل ج٦٦ ص١٣ج
 ١ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  و٣٦٩ ص٣جينابيع املودة و ٥١ص
 و ٧٧ ص٢جحلية األبرار  و٥٨صلكراجكي لعجب الت و٢٦٢ ص٢ وج٣٣٦ص
 ١٠مستدرك سفينة البحار ج و١٩٨ ص١جالغدير  و٨٧ ص٢جمدينة املعاجز  و٨٠
 .٢٨٧صلسيد رشف الدين لصلح احلسن  و٥٠٠الدر النظيم ص و٤٦٧ص
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  :الدنيا تعري احملاسن وتسلبها
ل حماوالت لنسبتها إىل من أثبتت الوقائع، َذْبُوهناك أحداث جليلة ت

ًوتضافرت الشواهد عىل أنه ليس أهال هلا، وأمور رذيلة تبذل حماوالت 
 ..لنسبتها إىل من هو منزه عنها

إىل غريه، » عليه السالم« كيف أهنم ينسبون فضائل عيل :وقد الحظنا
، وغري ذلك، كام أهنم حياولون نه أول من أسلم، وكونه قاتل مرحبمثل كو

، حتى لقد »عليه السالم«نسبة بعض النقائص التي ابتىل هبا غري عيل إىل عيل 
َومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا ويشهد اهللاَ عىل { :آيةأن دعوا ا ُ ََ َ ُ ْ ُ ْ ْ َ َُ ُّ َِّ ْ ُْ َ َ ُ َِ َِ ِ َِ ِ

ِما يف  ِقلبه وهو ألد اخلصامَ َ َ ُ َِ ِْ ُّ َ ْ ََ  . )٢( نزلت بحقه)١(}ِ
 . )٣( إنه ال يصيل:»عليه السالم «بل لقد قالوا عنه

                                     
 .  من سورة البقرة٢٠٤ اآلية )١(
 ٤ج للمعتزيلرشح هنج البالغة و ٧٦صالنصائح الكافية :  راجع املصادر التالية)٢(

 ٤٧صبن طاووس الفرحة الغري  و٨٤٠ ص٢جلثقفي لالغارات  و٧٣ص
كتاب  و٢١٥ ص٣٣جبحار األنوار  و٣٨٤صلشريازي لكتاب األربعني و

شجرة  و٢٦٣ ص٣جخالصة عبقات األنوار  و٣٨٦صلامحوزي لاألربعني 
إكليل املنهج يف حتقيق املطلب  و٣٠ ص١١جالغدير  و٩٧ ص١جطوبى 

لتنكابني لسفينة النجاة  و١٩٦ص) األصل(إحقاق احلق  و٢٩٠صلكربايس ل
 .١٥٦ ص٢جلقريش لحياة اإلمام احلسني  و٣٠٣ص

 = ٤ج )ط مؤسسة األعلمي( وكـمم وامللخ األـتاريو ١٦٠صاملعيار واملوازنة  )٣(
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إذا أقبلت الدنيا عىل « :»عليه السالم« أمري املؤمنني وهذا مصداق قول
 .)١(»وإذا أدبرت سلبته حماسن نفسه.. ته حماسن غريهرعاأشخص 

تصغري شأن العظيم،  : هذا وذاكوربام يكون اهلدف من نسبتها إىل
تشكيك بصدور تلك الفضائل عن فاعلها وتفخيم شأن احلقري، وذلك بال

أو .. يرغبون يف ختصيصه بالفضائل والكراماتمن احلقيقي ونسبتها إىل 
 فينسبوهنا إىل من ،يراد إبعاد الشبهة عن املرتكب احلقيقي لبعض الرذائل

ًأو حسدا أو كيدا له، حيث يراد تلويث ًهو برئ منها، تعمدا لإلساءة إليه،  ً
سمعته تارة، وإثارة الشبهة والريب يف انتساب اإلنجازات الكربى التي 

 ..حققها، إليه تارة أخرى
وربام جتدهم من أجل هذا الغرض أو ذاك، وحيث ال يمكنهم اإلنكار 

 .ًإن فالنا هو الذي فعل هذا، أو نحو ذلك: وقيل: السافر ـ يكتفون بدس كلمة
 :ونستطيع أن نورد عرشات األمثلة عىل هذا الدس، غري أننا نكتفي بام ييل

يف مناسبة » عليه السالم«نزلت يف عيل :  قالوا عن آية الرشاء:ألف
: ، وآية الرشاء هي قوله تعاىل»صىل اهللا عليه وآله«مبيته عىل فراش النبي 

                                     
بحار  و٣٥٤صلمنقري لصفني  و٣١٣ ص٣جالكامل يف التاريخ  و٣٠ ص=

اإلمام عيل بن أيب طالب  و٢٩٠ و ١٢٢ ص٩جالغدير  و٣٦ ص٣٣جاألنوار 
  .٧٥٢صلهمداين ل

دستور  و٣٥٧ ص٧٢جبحار األنوار  و٤ ص٤ج )برشح عبده(هنج البالغة  )١(
 .٢٣٣ ص٢جينابيع املودة  و٢٥صبن سالمة المعامل احلكم 
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َومن الناس من يرشي نفسه ابتغاء﴿ َ َِ ِْ ُ ْ َ ََ َ َْ ِ ْ ِ َ مرضَّ ْ ِ اهللاِ واهللاُ رءوف بالعبادِتاَ َِ َْ ِ ٌ ُ َ﴾)١(. 
 .)٢( نزلت يف صهيب:وقيل: ثم قالوا

                                     
 . من سورة البقرة٢٠٧اآلية ) ١(
 و ٧٢٩ ص٢ ج)ط دار اجليل(ستيعاب اإل و٢٩ ص٨جلطرباين لاملعجم الكبري ) ٢(

 ١٥٢ ص١لنحاس جلمعاين القرآن  و٢٥٤ ص١ جلقرآن العظيمتفسري ا و٧٣٢
  واجلامع ألحكام القرآن٤٣٧ ص٢جامع البيان ج و١٠٨ ص١جتفسري مقاتل و
أسباب  و٦٦صتفسري الثوري  و٤٩١ ص١ج تفسري البيضاوي و٢٠ ص٣ج

 ١تفسري البغوي ج و١٦٠ ص١تفسري الواحدي ج و٤٠و  ٣٩صنزول اآليات 
تفسري  و١٢٤ ص٢تفسري الثعلبي ج و٢٠٩ ص١لسمعاين جتفسري ا و١٨٢ص

 ٢٠٣ ص١زاد املسري ج و٢٨١ ص١جاملحرر الوجيز  و١٦٣ ص١ج السمرقندي
ط (لباب النقول  و٢٢٣ ص٥جكبري تفسري ال وال٢١١ ص١جتفسري أيب السعود و

التسهيل  و٢٠٤ ص١ج تفسري العز بن عبد السالمو ٤٠ص) دار إحياء العلوم
 ٤٣تفسري اجلاللني صو ٢٨تنوير املقباس ص و٧٦ ص١جلعلوم التنزيل 

 ٥٢٤ ص١ج العجاب يف بيان األسباب و٣٨٥ ص٢جاإلتقان يف علوم القرآن و
 و ٢٢٢ ص٢٤تاريخ مدينة دمشق ج و٢٢٨ ص٣بن سعد جالالطبقات الكربى و

سبل  و٤٨٠ ص٢بن شبة جالتاريخ املدينة  و٢٢ ص٢سري أعالم النبالء ج و٢٢٩
 ٣ وج١٩٢ ص٢ ج)ط دار املعرفة(السرية احللبية و ٤٦ ص٦اهلدى والرشاد ج

تفسري  و٣٥٣ ص٢٢جبحار األنوار  و١٩٥ ص١٦الوايف بالوفيات ج و١٦١ص
 .٣٢٤لمنقري صلصفني  و٣٦٠ ص١٠جقاموس الرجال  و٩٩ ص٢جامليزان 
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 هو الذي قتل نوفل بن عبد اهللا» عليه السالم«ً ال شك يف أن عليا :ب
ولكنهم ..  ورضبه ففلق هامته أو حلق هببرية بن وهبيف حرب اخلندق

وقد ذكرنا أننا نشك يف ..  فعل ذلكوقيل أن الزبري: أضافوا إىل ذلك قوهلم
 .صحة ذلك عنه

، وادعاء توبته مما صدر  ومن ذلك اهتاممهم الشديد بتربئة أيب لبابة:ج
 أن  وقع خيانته هللا ولرسوله، حني أشار إىل بني قريظةمنه، أو التخفيف من

، حتى لقد أنزلوا فيه »صىل اهللا عليه وآله«ال ينزلوا عىل حكم رسول اهللا 
» صىل اهللا عليه وآله«اآليات، وذكروا له الكرامات، بل زعموا أن النبي 

، ثم ملا صدرت منه اخليانة استبدله بابن كان استعمله عىل قتال بني قريظة
هو الذي قاتلهم، وقتل » عليه السالم«ًأن عليا : ونحن نعلم.. حضري

 ..فرساهنم، وذوي النجدة منهم
 كانا يف مجلة أعيان الصحابة  وأسيد بن حضريإال أن يكون أبو لبابة

 !!رش هزيمةالذين هزمهم بنو قريظة 
، )١( وغريه يف رضب أعناق بني قريظة ما ذكروه من مشاركة الزبري:د

                                     
 هبجة ورشح ١٩٣ ص١٧هناية األرب جو ٥٢ ص٢ جاليعقويب تاريخ: راجع )١(

 ١ جاخلميس وتاريخ ١٨ ص٢ جلدحالن يةالنبو والسرية ٢٧٥ ص١ جاملحافل
 ٢٤٠ ص٢ جاحللبية والسرية ٢٥٤ ص٢ جوامللوك األمم وتاريخ ٤٩٨ص

تفسري  و٢٢ ص٥ جوالرشاد اهلدى وسبل ٥١٣ ص٢ جللواقدي واملغازي
 .٥٢٤ ص٣جتفسري البغوي  و٢٨ ص٨جالثعلبي 
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إنه : ، مع أن العديد من العلامء يقولون)١( يف ذلكأو إستقالل سعد بن معاذ
برضب أعناقهم » يه السالمعل«تقدم إىل أمري املؤمنني » صىل اهللا عليه وآله«

 .)٢ً(، فأخرجوا أرسااليف اخلندق
» صىل اهللا عليه وآله« الصحيح من سرية النبي األعظم :ويف كتابنا

عرشات املوارد التي تدخل يف هذا السياق، ولكنها تبقى جمرد رذاذ من 
ْقطر، أو نقطة من هنر، أو غرفة من بحر َ. 

 :خطأ تصحيح

 أعناق« قريظة بني يف رضب الذي هو» عليه السالم «عيل وكان :قالوا
  .)٣(»األرشف بن وكعب، أخطب بن حيي مثل، اليهود
 

                                     
 .٥١٦ ص٢ جللواقدي املغازي )١(
 ١١١ ص١ج )املفيدط دار (شاد اإلرو ٥١٦ و ٥١٥ ص٢املغازي للواقدي ج) ٢(

كشف اليقني  و٢٠٨ ص١جكشف الغمة  و٢٦٣ ص٢٠جبحار األنوار و
عالم إ و٢٥٢ ص١ج) ط دار األضواء(مناقب آل أيب طالب : وراجع. ١٣٥ص

 ٢٤٧ ص١إمتاع األسامع ج و١٦٩الدر النظيم ص و٩٤ و ٩٣الورى ص
 ١٨ ص٢النبوية لدحالن ج عن الطرباين والسرية ١٤٠ ص٦وجممع الزوائد ج

 .٣٤١ و ٣٤٠ ص٢ والسرية احللبية ج٢٣ ص٥وسبل اهلدى والرشاد ج
 ١ج) ط املكتبة احليدرية( و ٩٧ ص٢ ج)ط دار األضواء(اقب آل أيب طالب من) ٣(

 .٦٧ ص٤١جبحار األنوار  و٣٨٢ ص١جإعالم الورى  و٣٥٥ص
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 ذلك قبل قتل قد كان األرشف ابن ألن، أسد بن كعب :والصحيح
 .قريظة بني من ال، النضري بني من كان األرشف ابن أن إىل ًمضافا ،بزمان

 األرشف ابن قتل الذي هو »عليه السالم«ً عليا أن :إال أن يكون مراده
عليه  «عيل غري إىل قتله بوافنس، احلقيقة هذه للتاريخ املزورون زور ثمًأيضا، 
 .عليه ًوبغيا، ًوحقدا، منهم ًحسدا، »السالم
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   :الفصل السادس
 

  ..وحىت احلديبية.. من املريسيع
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  :بـدايـة
  غزوة بني املصطلقومن األحداث التي جرت بعد غزوة بني قريظة

ًفيها أيضا املقام املشهود، ونذكر هنا » عليه السالم«، وكان لعيل يف املريسيع
 :ما جرى يف هذه الغزوة، فنقول

  !:أبو بكر وعمر يف املريسيع؟
 .)١( مع أيب بكرت يف املريسيع كان إن راية املهاجرين:قالوا

 .)٢( كان عىل مقدمة اجليش يف غزوة املريسيع أن عمر بن اخلطاب:وزعموا
 : ونقول

 :غري صحيح، فالحظ ما ييلإن هذا 
قد جاء  ربام يكون زوة املريسيع مقدمة اجليش يف غ إن جعل عمر ـ١

من جهة، وإعطاء يشء من األوسمة » عليه السالم«للتشويش عىل عيل 
ن من يكون عىل مقدمة اجليش هو رمز صمود إذ إ،  من جهة أخرىلغريه

اجليش، وال بد أن يكون من الفرسان املعروفني، وممن يرهب جانبهم، ومل 
                                     

 .١٠٢ ص ١٣لعيني ج لعمدة القاري :  راجع)١(
 .٢٧٠ ص١اخلميس جتاريخ :  راجع)٢(
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 كذلك، فقد كانت اخلصوصية الظاهرة فيه هي فراره اخلطابيكن عمر بن 
، ونكوصه يف املواطن، وحتاشيه مواضع اخلطر يف املعارك، وما جرى يف أحد

وسيأيت أنه فر يف . ِ، وفراره يف بني قريظة يف اخلندقعن عمرو بن عبد ود
 .عىل ما قلناهصدق هد ا وسواها ش وحننيخيرب

كان صاحب راية ولواء » عليه السالم«ً إن عليا :قلنا أكثر من مرة  ـ٢
تي مل ، اليف املشاهد كلها، باستثناء تبوك» صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 .حيرضها كام سنرى
 املهاجرين راية أعطى» صىل اهللا عليه وآله «إنه: أمري خواند قال  ـ٣

، املقدمة عىل وعمر، عبادة بن لسعد  األنصاروراية، »عليه السالم« لعيل
 . )١(حمصن بن عكاشة امليرسة وعىل، حارثة بن زيد امليمنة عىلو

 عىل مر بن اخلطابأن جعل ع : تقدم هذا النص غري سليم، فقدلكن
 ..ولهباملقدمة ال جمال لق

 استخلف» صىل اهللا عليه وآله «إنه: يقول البعض أن :يضاف إىل ذلك
 .)٢(الغزوة هذه يف املدينة عىل ةحارث بن زيد

                                     
 .٣٥٧ ص١ جالسري حبيب) ١(
 ٣٦٩ ص٨وج ٢٠٢ ص١جإمتاع األسامع  و٣٤٢ ص١أنساب األرشاف ج) ٢(

 ٣وج ٦٣ ص٢جبن سعد ال الطبقات الكربى و ٢٩٥ ص٢٠جبحار األنوار و
 ٣٥٨ ص١٩جتاريخ مدينة دمشق و ١٧ ص١٥جالوايف بالوفيات  و٤٥ص

 .١٠٢ ص١٣جاري عمدة الق و٥صلطربي لاملنتخب من ذيل املذيل و
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ونحن . )١(يارس بن عامر مع كانت املهاجرين راية أن: البعض ذكر  ـ٤
 كانت مع عيل ين من أن راية املهاجرأمري وإن كنا نرجح ما قاله خواند

 يضعف ادعاء إن القول بأهنا كانت مع عامر:  نقولاإال أن. »عليه السالم«
 .أهنا كانت مع أيب بكر

 يف أثبتناه حسبام، املؤمنني أمري عيل مع كانتا فقد ورايته اجليش لواء أما
 .وأحد بدر يتغزو

 :املصطلق بين من املقتولون

 : فقد، املصطلق بني من املقتولني عن وأما
 . )٢(وابنه، ًمالكا: رجلني منهم قتل» عليه السالم«ً عليا إن :قالوا

                                     
 النبوية والسرية ٤٠٧ ص١ جللواقدي واملغازي ٢٧٩ ص٢ جاحللبية السرية) ١(

دار إحياء الرتاث ط (و  ٩٢ ص٤ جوالنهاية والبداية ٢٩٧ ص٣ جكثري البن
سبل اهلدى  و١٦٧ ص٧وج ٢٠٣ ص١جإمتاع األسامع  و١٧٨ ص٤ج) العريب

 ودالئل ٢٦٦ ص١ جلدحالن النبوية السرية: وراجع ٣٤٥ ص٤جوالرشاد 
 .٤٨ ص٤ جللبيهقي النبوة

 واملغازي ٣٥٨ ص١ وحبيب السري ج٢٦٣ ص٢تاريخ األمم وامللوك ج )٢(
 والبداية ٣٠٦ ص٣ والسرية النبوية البن هشام ج٤٠٧ ص١للواقدي ج
 ودالئل النبوة ٣٠٢ ص٣ والسرية النبوية البن كثري ج١٥٨ ص٤والنهاية ج
 و ١٧٣ ص١ج )ملكتبة احليدريةط ا(مناقب آل أيب طالب  و٤٨ ص٤للبيهقي ج

 .٢٥٠صهنج احلق  و٩٦ و ٦٧ ص٤١جبحار األنوار  و٣٣٣ ص٢ وج٣٥٥
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 . )١(الفتح وكان ،املرشكني لواء صاحب :وقتل أبو قتادة
 يف التالعب هيمهم فاملغرضون، نفيه أو ذلك تأكيد نستطيع ال ونحن

ً ولعل مالكا كان هو صاحب لواء .منها هذا يكون وقد، األمور بعض
 .املرشكني

عىل أن ذلك لوصح، لذكروا لنا اسم صاحب لواء املرشكني الذي قتله 
 .ا للتدليل عىل إنجاز أيب قتادة هذأبو قتادة

  :جويرية بنت احلارث
جويرية بنت احلارث بن أيب » عليه السالم« عيل سباويف املريسيع 

صىل اهللا « وهي التي تزوجها رسول اهللا )٢(، ثم املصطلقيةرضار اخلزاعية

                                     
 النبوة ودالئل ٤٠٧ ص١ جللواقدي واملغازي ٣٥٨ ص١ جالسري حبيب) ١(

 .٤٨ ص٤ جللبيهقي
 )ط املكتبة احليدرية(مناقب آل أيب طالب  و٢٦٣ ص٢ج مم وامللوكتاريخ األ )٢(

 ١١٧ ص١ج ) املفيدط دار(اإلرشاد  و١٣٦وكشف اليقني ص ١٧٣ ص١ج
 ٢٩٦ و ٢٩٠ و ٢٨١ وراجع ص٣٠٧ و ٢٨٩ ص٢٠جبحار األنوار و
 ١٧٠صالدر النظيم  و٧٢ص) املجموعة(اإلرشاد كتاب املستجاد من و
 ٢٥٠صهنج احلق  و١٦٧صمنهاج الكرامة  و٢٠٨ ص١جكشف الغمة و
 ٣٢ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٠٦ص) األصل(إحقاق احلق و
 .٢٨٠ ص٢السرية احللبية ج و٣٣٤ص
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 .)١(ًمالكا وابنه» عليه السالم«وقتل . »عليه وآله
  : ذن وَاِعيَةأوَتِعيَهَا 

ٌوتعيها أذن واعية﴿:  أن آية:وزعموا َ َِ َِ ٌَ ُ ُ َ ، يف  نزلت يف زيد بن أرقم)٢(﴾َ
أما واهللا لئن رجعنا إىل :  يقول، حيث إنه سمع عبد اهللا بن أيبغزوة املريسيع

 ليخرجن األعز منها األذل، يقصد باألعز نفسه، وباألذل رسول اهللا املدينة
بام » صىل اهللا عليه وآله« رسول اهللا فأخرب زيد.. »صىل اهللا عليه وآله«

 .. سمع
ٌوتعيها أذن واعية﴿:  ونزل فيه قوله تعاىل:ويف الكشاف َ َِ َِ ٌَ ُ ُ َ  وصار يقال ﴾َ

 .)٣(ذو األذن الواعية: لزيد
 : ونقول

 :إن ذلك ال يصح
» صىل اهللا عليه وآله« لتناقض الروايات يف من أخرب رسول اهللا ً:أوال

، ، أو أوس بن أرقم، أو سفيان بن تيم، هل هو زيد بن أرقمبمقالة ابن أيب
                                     

 ٢٥٠صهنج احلق  و١٣٧كشف اليقني ص و٢٦٣ ص٢ج مم وامللوكتاريخ األ )١(
 ٣٣٣ ص٢ وج٣٥٥ و ١٧٣ ص١ج )ط املكتبة احليدرية(مناقب آل أيب طالب و
 . وراجع املصادر املتقدمة٩٦ و ٦٦ ص٤١جبحار األنوار و

 . من سورة احلاقة١٢اآلية ) ٢(
 غلطايوسرية م ٦٠٣ ص٢ج )ط دار املعرفة( و ٢٩١ ص٢لسرية احللبية جا )٣(

  .٥٦ص



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٧٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(، وثمة تناقضات أخرى فال بأس بمراجعتهاأو عمر بن اخلطاب
ٌوتعيها أذن واعية﴿:  إن قوله تعاىل:ًثانيا َ َِ َِ ٌَ ُ ُ َ  قد نزلت قبل اهلجرة يف ﴾َ

 .)٢(كان ذلك قبل أن يسلم عمر بن اخلطاب: ضمن سورة احلاقة، ويقال
، ألن اآلية ن سياق اآليات ال يؤيد نزول اآلية يف زيد بن أرقم إ:ًثالثا

 .. ، واملؤتفكات، وفرعون وثمودتذكر ما جرى لقوم عاد
َّإنا ل﴿: إىل أن تقول َ طغى َّـَامِ ُاملاءَ ِ محلناكم يف اجلاريةُ َ ِْ َ ِ ُ َ ْ َ ْ لنجعلها لكم ،َ ُ َ ََ َ ْ َ ِ

ٌتذكرة وتعيها أذن واعية َ َ َِ ِ َِ ٌَ ُ ُْ َ َ أي تعيها أذن حتيص هذه العرب والعظات، . )٣(﴾ًَ
وهذا ال ينسجم وال ربط له بام حدث مع .. واألحداث العظام وحتفظها

 ..و صح ما يقال أنه جرى بينهام ل، وابن أيبزيد
، وأيب عمر ، ومكحولوعن بريدة» عليه السالم« روي عن عيل :ًرابعا
، ، وعن ابن عباس، وهو عثامن بن عبد اهللا بن عوام البلويبن األشج

 : ، وأيب مرة األسلمي، وعمر بن عيل، وجابر، واألصبغ بن نباتةوأنس

                                     
:  فصل١٢ ج»صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم : راجع )١(

  .»ليخرجن األعز منها األذل«
 عن البيهقي، وابن الرضيس، والنحاس، وابن ٢٦٠ و ٢٥٨ ص٦الدر املنثور ج )٢(

تفسري :  وراجع. وعمرو، وابن الزبري، عن ابن عباس،مردويه، والبيهقي، وأمحد
 )ط دار املعرفة(السرية احللبية  و٤٨٦ ص٤جاإلصابة  و٣٩ ص٢٩جاآللويس 

 .١٧ ص٢ج
 . من سورة احلاقة١٢ و ١١اآليتان ) ٣(



  ١٧٥                                                 ..وحىت احلديبية.. من املريسيع: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وقد روى ذلك أهل السنة»عليه السالم«أن هذه اآلية نزلت يف عيل 
 .)١( عىل حد سواء، فراجعوالشيعة

                                     
مناقب اإلمام عيل البن املغازيل : راجع هذه الروايات أو بعضها يف املصادر التالية )١(

 ب اإلمامـمناقو ٣٦  و٣٥ ص٢٩وجامع البيان ج ٣٦٥  و٣١٩  و٣١٨ص
 وتفسري القرآن ١٥٨ و ١٤٢ و ١٩٦ ص١أمري املؤمنني ملحمد بن سليامن ج

 ١وفرائد السمطني ج.  عن ابن أيب حاتم، والطربي٤١٣ ص٤العظيم ج
 ويف هامشه ٣٨٠ و ٣٦٠ ص٢ وشواهد التنزيل ج٢٠٠  و١٩٩ و ١٩٨ص

بتحقيق  (طالب من تاريخ دمشق عيل بن أيب ة وترمج،ًمصادر كثرية جدا
 )ط اهلند( وكنز العامل ٦٧ص ١ج وحلية األولياء ٤٢٢ ص٢ ج)املحمودي

 وعن الضياء ، وأيب نعيم يف املعرفة، عن ابن عساكر١٥٧  و١١٩ ص١٥ج
 ٤والكشاف ج ٣٣٩ وأسباب النزول ص،املقديس يف املختارة، وابن مردويه

 ١جممع الزوائد ج: جعورا .٢٩٠  و٢٨٩ والعمدة البن البطريق ص٦٠٠ص
 ١٠٧ ص٣٠ والتفسري الكبري ج. احلديثيل وإن كان قد حذف ذ١٣١ص

مطبوع مع جامع ( ولباب التأويل ١١٠  و١٠٩  و١٠٨وكفاية الطالب ص
 ومنتخب كنز ٢٦٤ ص١٨حكام القرآن جأل واجلامع ٣١ ص٢٩ج) البيان

 ٣١٧ ص٨ والبحر املحيط ج٤٨ص ج) مطبوع مع مسند أمحد(العامل 
 وروح املعاين ٢٢٥ ولباب النقول ص١٠٧ول املهمة البن الصباغ صوالفص

وفتح امللك العيل . ١٢٠ وينابيع املودة ص٧٨بصار ج ونور األ٤٣ ص٢٩ج
 = ٢٨٢اقب للخوارزمي صـ واملن٢٩٧ ص٥ ورشح املقاصد ج٢٣  و٢٢ص



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٧٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                     
 ونظم درر السمطني ٤٤٧ ص٤ وج ٣٩ ص١دباء جأل وحمارضات ا٢٨٣ و= 
 وخصائص الوحي املبني ٢٢٦  و٢٢٥يق أيب علم ص وأهل البيت لتوف٩٢ص
 و ٣٤٥ ص١٠ وجممع البيان ج٣٢٢ ص١ وكشف الغمة ج١٥٧ ـ ١٥٤ص
أنساب و ٣٣٦ وغاية املرام ص٣٣١ ـ ٣٢٦ ص٣٥ جاألنواربحار  و٣٤٦

 ٥٠١  و٥٠٠وتفسري فرات ص) بتحقيق املحمودي (١٢١ ص٢األرشاف ج
 ٢٧٤ ـ ٢٧٢ ص١ وفضائل اخلمسة ج٣٧٦  و٣٧٥ ص٤وتفسري الربهان ج
 عن ابن عساكر، وابن النجار، وابن جرير، وابن ٢٦٠ ص٦والدر املنثور ج

 ،مردويه وابن املنذر، وابن أيب حاتم، وسعيد بن منصور، والواحدي، وأيب نعيم
 ٢٤١ و ٢٢٠ ص١٤ ج١٥٤ ـ ١٤٧ ص٣ج) قسم امللحقات(وإحقاق احلق 

رشح هنج البالغة :  عن أكثر من تقدم وعن املصادر التالية٩٧ و ٩٢ ص٢٠وج
مناقب و ١٠٣ وإعراب ثالثني سورة ص٢٦٣ ص٢ وج٣١٩ ص٤للمعتزيل ج

) للراغب( والذريعة ٣٩كواكب الدرية للمناوي صل وا٣٦مرتضوي ص
 ٢دمشق جمدينة  وتاريخ ٢١٠  و١٦٩ص) خمطوط( وتوضيح الدالئل ٩٢ص
 وسعد السعود ٣٧٦ ص٦ وعن لسان امليزان ج٧٧ ص٣٦ وج ٤٢٣ص
 ومنال ٢٨٦  و٢٦٦ص) أليب نعيم(القرآن يف عيل   وما نزل من١٠٨ص

 وهناية ٧٢نام ص وغاية املرام يف رجال البخاري إىل سيد األ٨٥الطالب ص
 ومطالب السؤل ١٥٨املهاجر ص مام واإل٤٠ ص٨البيان يف تفسري الربهان ج

 ٤١  و٤٠ص) خمطوط(ومفتاح النجا ) خمطوط(كشف والبيان ل وا٢٠ص
 = )خمطوط(عني للسيد عطاء اهللا اإلرب و٦٣  و١٦٠  و١٦١وأرجح املطالب ص



  ١٧٧                                                 ..وحىت احلديبية.. من املريسيع: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(أكثر املفرسين عىل أنه عيل: بل يف رشح املواقف
  : الشانئون واحلاقدون

َوتعيها ﴿: تعاىل قوله أن: الرافضة بعض وذكر« : الشافعيقال احللبي َ ِ َ َ
ٌأذن واعية َ ِ َ ٌ ُ  .وجهه اهللا كرم عيل يف نزلت أهنا: احلديث يف جاء ﴾ُ

 أي. ملالع أهل باتفاق موضوع حديث وهذا :قال اإلمام ابن تيمية
 . )٢(»التعدد من مانع ال صحته تقدير وعىل

 : ونقول
 أيب بن عيل املؤمنني أمري يف اآلية هذه نزول حديث أن :ً آنفاتقدم  ـ١
 مروي هو مما أكثر، قهم، وبطرالسنة أهل عند مروي »معليه السال« طالب

 إن بل. ذلك توضح الرواة وشخصيات، املتقدمة واملصادر. الشيعة عند
                                     

 ورشح ديوان أمري املؤمنني للميبدي ٧٢ ص٢كية جل وطبقات املا٢٧ ص=
 والروض ٣ص) خمطوط(خيار  واملختار يف مناقب األ١٨٠ص) خمطوط(
قران يف إعجاز القرآن أل ومعرتك ا١٧٧ والكاف الشاف ص١٠٨زهر صألا
 )خمطوط(عالم إللتعريف وا وا١٥٦  و١٣٦ ووسيلة النجاة ص٣٦ ص٢ج
 وزين الفتى ٥٠٤ ص٢ وسمط النجوم ج٥٥ ومناقب عيل للعيني ص٦٧ص

) خمطوط( وتفسري الثعلبي ٣٠٨ ص٢ ومجع اجلوامع ج٦٠٥ص) خمطوط(
  .٢٠١ص

  .٣٧٠ ص٨رشح املواقف ج )١(
 .٦٠٣ ص٢ج )ط دار املعرفة( و ٢٩١ ص٢ جاحللبية السرية) ٢(



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٧٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أنصاره من وال، »عليه السالم «عيل خط يف يكونوا  ملالرواة بعض
  .فيه مشكوك  أيبالبن زيد تصدي أصل أن: عرفنا قد  ـ٢
  .زيد قضية مع ينسجم ال اآليات سياق إن  ـ٣
 . اهلجرة قبل نزلت قد احلاقة سورة إن  ـ٤

 . نزوله تكرر مما اآلية هذه أن :عىَّإال أن يد
 عىل ً آنفااملذكورة الشواهد بل، شاهد إىل حتتاج :ولكنها دعوى

  .خالفها
 عيل يف نزوهلا حديث مع تتناىف ال الدعوى هذه أن: ذلك إىل أضف  ـ٥

  . قبل اهلجرة، أو بعدها»عليه السالم«
 احلديث هذا إن: قال العلم أهل من ًأيا التاريخ لنا يذكر مل  ـ٦
 هي وهذه. ذلك عىل اتفقوا قد العلم أهل يكون أن عن ًفضال، موضوع
 .أراد من فلرياجعها ،الناس مجيع أيدي بني اولةمتد واملوسوعات الكتب

  : يف حديث اإلفك×ذكر علي 
َ أن ثمة من قرفها بالفاحشة، فنزلت اآلية التي يف سورة وتزعم عائشة ََ َْ

ٌإن الذين جاءوا باإلفك عصبة ﴿: النور لتربئتها، وهي قوله تعاىل ََّ ْ ُ َ َِ ِْ ِ ِ ُ َّ ِ
ْمنكم ُ ْ  .. عرشة آية وتستمر اثنتي)١(﴾..ِ

، حيث  أن ذلك كان حني الرجوع من غزوة املريسيع:وزعمت

                                     
 . من سورة النور١١اآلية ) ١(



  ١٧٩                                                 ..وحىت احلديبية.. من املريسيع: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِأضاعت عقدها، وختلفت تبحث عنه، فسار اجليش، ومحل املوكلون 
، فأتى هبا هودجها، ومل يشعروا بأهنا ليست فيه، فوجدها صفوان بن املعطل

 .، فاهتمها املنافقون بهإىل املدينة
 يف أمرها، ًعليا وأسامة بن زيد» صىل اهللا عليه وآله«فاستشار النبي 

فأشار عليه أسامة بام يعلم من براءة أهله، أما عيل فأشار بطالقها، وأن 
 .)١( عن أمرهايسأل جاريتها بريرة
: قال لعيل عن بريرة» صىل اهللا عليه وآله« أن النبي : وعيلوعن عائشة

ًعسبا » عليه السالم«فقطع هلا عيل : ّفتول أنت يا عيل تقريرها، تقول عائشة
من النخل، وخال هبا يسأهلا عني، ويتهددها ويرهبها، ال جرم إين ال أحب 

                                     
 ٤ وج٢٧ ـ ٢٥ وص١٠٨ ـ ١٠٦ ص٣ج) ١٣٠٩ط سنة (صحيح البخاري  )١(

 ١٦٣ ص٨ وج٧ ـ ٥ ص٦وج ٥٧ ـ ٥٥ ص٥ج )ط دار الفكر(و  ٧٤ص
صحيح : وراجع.  عن ابن مردويه والطرباين٢٩ و ٢٨ ص٥والدر املنثور ج

 واملعجم ٣٤٥ ص٨فتح الباري جو ١١٥  ـ١١٢ ص٨ج )ط دار الفكر(مسلم 
 ٩ وجممع الزوائد ج١٢٩ ـ ١٢٥  و١١٨ـ  ١١١ ص٢٣جللطرباين الكبري 
عمدة  و٤٢٦ و ٤١٢ و ١٥٨ و ١٥٧ واجلمل ص٢٣٠ و ٢٣٦ و ٢٤٠ص

 ٤١٥ ـ ٤١٠ ص٥جلصنعاين لاملصنف  و٨١ ص١٩ وج٢٠٥ ص١٧جالقاري 
 ٢٩٥ ص٥جلنسائي لالسنن الكربى  و٥٢٥  ـ٥١٦ ص٢جمسند ابن راهويه و
 .٣٤٣ ـ ٣٢٧ ص٨جمسند أيب يعىل  و٤١٧ ـ ٤١٥ ص٦ وج٢٩٧ ـ



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٨٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًعليا أبدا ً)١(. 
» عليه السالم« ملا تكلم الناس باإلفك دخل عيل : الرازيوقال الفخر

يا رسول اهللا، كنا نصيل : فاستشاره، فقال«: »صىل اهللا عليه وآله«عىل النبي 
خلفك فخلعت نعليك يف أثناء الصالة فخلعنا نعالنا، فلام أمتمت الصالة 

 .سألتنا عن سبب اخللع، فقلنا املوافقة
 . بإخراجها لعدم طهارهتامرين جربائيل أ:فقلت

ًفلام أخربك أن عىل نعلك قذرا، وأمرك بإخراج النعل من رجلك، 
بسبب ما التصق من القذر، فكيف ال يأمرك بإخراجها بتقدير أن تكون 

 !متلطخة بيشء من الفواحش؟
 . مثلهويف املشكاة عن أيب سعيد

 وحيتاج أئمتنا إىل اجلواب عن خلع إحدى نعليه يف أثناء :لبيقال احل
 .)٢(الصالة، لنجاسة هبا، واستمر يف الصالة

 :ونقول
 غري صحيح، وإن ورد ال ريب يف أن حديث اإلفك الذي ترويه عائشة

يف كتب الصحاح املعتمدة عند فريق من املسلمني، بل حتى وإن أورده 
                                     

 ٨٢صلمفيد لاجلمل و ٢٥ ـ ٢٠ص )هـ١٤٢٠ط سنة (البن شدقم اجلمل  )١(
  .٢٣٦ ص٩ وجممع الزوائد ج١١٧ ـ ١١١ ص٢٣ املعجم الكبري ج:وراجع

ط (  و٣٠٦ ص٢ والسرية احللبية ج٤٧٧ و ٤٧٦ ص١ تاريخ اخلميس ج:راجع )٢(
 .٦٢٥ ص٢ج )دار املعرفة



  ١٨١                                                 ..وحىت احلديبية.. من املريسيع: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

..  يف كتبهم، مرصحني باإلعتامد عليه، أو مستدلني بهبعض علامء الشيعة
، الذي »حديث اإلفك«: وقد ذكرنا عرشات األدلة عىل بطالنه يف كتابنا

: أوردنا معظمه مع بعض التقليم والتطعيم يف اجلزء الثالث عرش من كتابنا
فنحن نحيل .. » عليه وآلهصىل اهللا«الصحيح من سرية النبي األعظم 

القارئ الكريم عىل أحد الكتابني املشار إليهام، غري أننا نشري بإجياز إىل بعض 
 : فنقول.. »عليه السالم«ما يرتبط بام نسبوه إىل أمري املؤمنني 

 إن مالحظة الروايات تظهر يف كالمهم تناقضات كثرية، نذكر ً:أوال
 :منها

 .أشار بطالق عائشة» يه السالمعل«ًإن عليا :  رواية تقول ـ١
 .ًإنه أشار برباءهتا، وال تذكر عن الطالق شيئا، فراجع: وأخرى تقول

 .  خادمتهاأشار بسؤال بريرة» عليه السالم«إنه :  رواية تقول ـ٢
أشار ، أما عيل فإن املشري بذلك هو أسامة بن زيد: وأخرى تقول

 .)١(بطالقها
                                     

بن شدقم الاجلمل و ٤٣٠ ص٢ املغازي للواقدي ج:راجع عىل سبيل املثال )١(
صحيح و ١٩٦ ص٦جمحد أمسند و ٣١٢ ص٢٠جبحار األنوار و ٢٥ص

 صحيح  و٧ ص٦ وج٥٧ ص٥وج ١٥٥ ص٣ج )ط دار الفكر(البخاري 
عمدة و ٢٣٨ و ٢٣٣ ص٩ججممع الزوائد و ١١٥ ص٨ج) ط دار الفكر(مسلم 

الديباج عىل مسلم  و٨١ ص١٩ وج٢٠٥ ص١٧وج ٢٢٥ ص١٣جالقاري 
 =  ٢جه ـويـد ابن راهـمسنو ٤١٥ ص٥جاين ـلصنعلاملصنف و ١٢٢ ص٦ج



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٨٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» عليه السالم«ًفوض عليا » صىل اهللا عليه وآله«إنه :  رواية تقول ـ٣
 ..تقرير اجلارية، فخال هبا وقررها

                                     
 ٦ وج٢٩٧ ص٥وج ٤٩٥ ص٣جلنسائي لالسنن الكربى و ٥٢١ص= 
 ١٠جصحيح ابن حبان  و٣٤٣و  ٣٢٧ ص٨جمسند أيب يعىل  و٤١٧ص
 و ٧٦ و ٧١ و ٦٨ و ٦٣ و ٥٨و  ٥٣ ص٢٣جلطرباين لاملعجم الكبري و ١٧ص
 ٣٣٤ ص٣ج مسند الشاميني و١٢٧ و ١١٣ و ٩٩ و ٩٤ و ٩٠ و٨٥ و ٨٠

جامع البيان  و٢٩و  ٢٥ ص٥جالدر املنثور و ٥٨صالكفاية يف علم الرواية و
 ٢جتفسري السمرقندي و ٢٥٤١ ص٨جتفسري ابن أيب حاتم و ١٢١ ص١٨ج
 ٢٣ج كبريتفسري الوال ٣٦٠ ص٣جبن العريب الأحكام القرآن و ٥٠٠ص
 ٧٤ ص٧جتفسري الثعلبي و ٢٨٠ ص٣ج لقرآن العظيمتفسري او ١٧٥ص

لباب النقول و ٣٢٩ ص٣جتفسري البغوي و ٢١٥ص نزول اآليات أسبابو
تفسري  و١٤١ص) دار الكتب العلميةط (و  ١٥٥ص )دار إحياء العلومط (

 .١١٢ ص١٨جاآللويس 
 ٢٩وج ١٢٣ ص٥جتاريخ مدينة دمشق و ٢٩١ ص١جبن حبان الالثقات : راجعو

 ١جبن شبة التاريخ املدينة و ١٥٦ ص٢جسري أعالم النبالء  و٣٣٣ص
 ٢جالكامل يف التاريخ و ٢٦٧ ص٢ج مم وامللوكتاريخ األ و٣٣٣و  ٣١٤ص
 ٢٧٥ ص٢جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٥٠٨ ص٣جتفسري السمعاين و ١٩٧ص

السرية النبوية  و١٨٥ ص٤ج )دار إحياء الرتاث العريبط (البداية والنهاية و
 .٧٦٧ ص٣ج )مكتبة حممد عيل صبيحط (بن هشام ال



  ١٨٣                                                 ..وحىت احلديبية.. من املريسيع: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًهو والنبي معا، خليا بجاريتها، » عليه السالم« إنه :وأخرى تقول
 .)١(يسأالهنا عنها

 .، فربأهتاهو الذي سأل بريرة» صىل اهللا عليه وآله« أنه :وثالثة تذكر
كان إذا أراد أن يستشري يف » صىل اهللا عليه وآله«إنه :  رواية تقول ـ٤

 ..ًأمر أهله، مل يعد عليا وأسامة
، ًاستشار أيضا زيد بن ثابت» صىل اهللا عليه وآله« إنه :وغريها يقول

 ..، وأم أيمن، وعثامنوعمر
عليه «، فكيف يشري عيل  مل تكن يف غزوة املريسيع إن بريرة:ًثانيا

 ..بسؤاهلا، ويرىض النبي بتقريرها عن أمر قد غابت عنه» السالم
، فإهنا مل تكن معها حني وجدها  يف املريسيعوحتى لو كانت مع عائشة

 .. يف الصحراء، وجاء هبا إىل املدينةابن املعطل
ًاجلارية رضبا شديدا» عليه السالم« ملاذا يرضب عيل :ًثالثا ، وهي مل )٢(ً

 يكن لدهيم أي شاهد ًترتكب ذنبا، بل ملجرد أن تقر بأمر يرتبط بغريها، مل
قد حرم التوسل » صىل اهللا عليه وآله«مع أن النبي ! عىل حصوله؟

بالتخويف، والرضب النتزاع إقرار الناس عىل غريهم، فأية قيمة إلقرارها 
 !..وهل يؤخذ بإقرار الشاهد حتت التهديد والرضب؟! حتى لو حصل؟

                                     
 .٨٢ص ) قمـمكتبة الداوري ط  ( و٤٢٦صللمفيد اجلمل  )١(
 ٣ ج٢هامش » صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم :  راجع)٢(

 .١٩٤ ص٩رشح هنج البالغة للمعتزيل ج:  وراجع٢٢٤ص



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٨٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !..ها التهديد وسواه؟ نفسها، ويستعمل معوملاذا مل يقرر عائشة
أهنا ـ والعياذ باهللا ـ اهتمت سيدهتا بيشء، فهل :  لنفرتض:ًرابعا

أن يرتب األثر عىل اهتامها هلا، مع علمه » صىل اهللا عليه وآله«يستطيع النبي 
 ..ًبعدم حضورها يف تلك الغزوة أصال

بل إهنا حتى لو حرضت، وفرضنا أن الشهادة مقبولة حتى لو انتزعت 
 والتهديد، فام هي الفائدة من شهادهتا، وهي امرأة، وهي شاهد بالرضب
وال تقبل شهادة النساء منفردات، ! وحيتاج األمر إىل أربعة شهود؟!. واحد؟

 .أو شهادة امرأتني بمثابة شهادة رجل واحد
 إن شهادة األربعة ال بد أن تكون عن حضور، :يضاف إىل ذلك

 .ومشاهدة، واألمر هنا ليس كذلك
ل يف الصالة ال يدل عىل أنه يشري عىل ع إن حديث إخراج النً:خامسا

، بل هو عىل خالف ذلك أدل، ألن بطالق عائشة» صىل اهللا عليه وآله«النبي 
أهنا إن : بل املقصود.  من بيته بالطالقاملقصود بكالمه ليس هو إخراج عائشة

 بد أن خيرب نبيه بذلك، كام أخربه بنجاسة كانت قد أساءت، فإن اهللا تعاىل ال
 .رجله يف الصالة، فإن هذا األمر املتعلق بالعرض أهم من نجاسة الرجل

  :×يريدون اإلساءة لعلي 
ً أن ثمة تعمدا لإلساءة إىل أمري :والذي يظهر من متابعة النصوص

 ، واهتامه بام هو منه بريء، فقد رصحت عائشة»عليه السالم«املؤمنني 



  ١٨٥                                                 ..وحىت احلديبية.. من املريسيع: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًال جرم ال أحب عليا أبدا«: بقوهلا ً..«)١(. 
صىل اهللا عليه «لتربر بغضها له، مع أن النبي » عليه السالم«ًفهي تتهم عليا 

 .، فلامذا ال تطيع اهللا ورسوله يف ذلك»عليه السالم«ًقد ذم من يبغض عليا » وآله
ن لتكريس هذا اإلهتام ، حتى اخللفاء منهم يسعووقد كان بنو أمية

، وتسويقه، ودفع أعواهنم لإلقرار به، »عليه السالم«الباطل املوجه له 
 :ويدلنا عىل ذلك.. وتروجيه وإشاعته بني الناس

الذي توىل كربه :  قال لهإن الوليد بن عبد امللك: الزهريقول  :لفأ
 !منهم، عيل؟
، وعبيد ، وعلقمة، وعروةولكن حدثني سعيد بن املسيب.  ال:قلت

 .)٢(يبُالذي توىل كربه عبد اهللا بن أ: ت، قال، كلهم عن عائشةاهللا
  ! جرمه؟ما كان: فقال يل «:زاد يف الدر املنثور

، أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف:  حدثني شيخان من قومك:قلت
:  تقولأهنام سمعا عائشة: وأبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام

 .)٣(»ًكان مسيئا يف أمري
 كنت عند الوليد : عن الزهري،، من طريق ابن عيينةيف حلية أيب نعيمو

                                     
 .٢٥صبن شدقم الاجلمل و ٨٢ص)  قمـمكتبة الداوري ط (لمفيد لاجلمل  )١(
 .ي، يف أوائل هذا البحث وقد تقدم نقله عن البخار٣٣٦ ص٧فتح الباري ج) ٢(

 عن البخاري، وابن املنذر، والطرباين، وابن مردويه، ٣٢ ص٥الدر املنثور ج) ٣(
 .والبيهقي، وستأيت مصادر أخرى



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٨٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌوالذي توىل كربه منهم له عذاب ..﴿: ، فتال هذه اآليةبن عبد امللك َ ُ ُ ْ َ ََ َ َّ َّْ ُ ْ َِ ِ َِ
ٌعظيم ِ  .ن أيب طالبنزلت يف عيل ب: ، فقال)١(﴾َ

 .، عن عائشة أصلح اهللا األمري، ليس األمر كذلك، أخربين عروة:قال الزهري
 ! وكيف أخربك؟:قال
، أهنا نزلت يف عبد اهللا بن أيب بن  عن عائشة أخربين عروة:قلت

 .)٢(سلول
 كنت عند الوليد بن عبد : من وجه آخر، عن الزهريوالبن مردويه

: ً ليلة من الليايل، وهو يقرأ سورة النور مستلقيا، فلام بلغ هذه اآليةامللك
ْإن الذين جاؤوا باإلف﴿ ِ ُ َ َ ِ َّ ْ عصبة منكمِكِ ُ ِ ٌ َ ْ َّوالذي توىل ..﴿: غ حتى بل﴾..ُ ََّ ََ ِ

ُكربه َْ  .  جلس﴾ِ
  ! أليس عيل بن أيب طالب؟؟، من الذي توىل كربه منهميا أبا بكر: ثم قال
 لقد خشيت أن ألقى ،ماذا أقول؟ لئن قلت ال: فقلت يف نفيس: قال

 .نعم، لقد جئت بأمر عظيم: ًمنه رشا، ولئن قلت
 ً.الصدق خريايف لقد عودين اهللا : قلت يف نفيس

 .ال: قلت
 حتى ردد ! فمن؟!فمن؟: فرضب بقضيبه عىل الرسير، ثم قال: قال

                                     
 . من سورة النور١١اآلية ) ١(
 .٣٣٦ ص٧فتح الباري ج) ٢(



  ١٨٧                                                 ..وحىت احلديبية.. من املريسيع: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ًذلك مرارا
 .)١(يبُ عبد اهللا بن أهلكن: قلت
،  يف مسنده، عن احلسن بن عيل احللواين وأخرج يعقوب بن شيبة ـب

 عىل هشام بن دخل سليامن بن يسار: حدثنا عمي، قال: ، قالعن الشافعي
  !، الذي توىل كربه من هو؟يا سليامن: ، فقال لهعبد امللك
 . يبُ عبد اهللا بن أ:قال
 .  كذبت، هو عيل:قال
 . أمري املؤمنني أعلم بام يقول:قال

  ! يا ابن شهاب من الذي توىل كربه؟: فقالفدخل الزهري
 . يبُابن أ: قال
 . كذبت، هو عيل:قال
أن اهللا أحل :  واهللا لو نادى مناد من السامء. لك أنا أكذب ال أبا:فقال

، عن ، وعلقمة، وعبيد اهللا، وسعيدحدثني عروة..  ملا كذبتالكذب
 .ُأن الذي توىل كربه هو عبد اهللا بن أيب: عائشة

 . فذكر قصته مع هشام

                                     
 ٢ج) ط دار املعرفة(و  ٣٠٢ ص٢احللبية جالسرية  و٣٣٦ ص٧فتح الباري ج) ١(

بن مردويه المناقب عيل بن أيب طالب  و٩٧ ص٢٣م الكبري جواملعج ٦١٩ص
 .٧٩ص



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٨٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأمر . نحن هيجنا الشيخ، أو ما بمعناه:  يف آخرها قول هشامجاءو
 .)١(فقىض عنه ألف ألف درهم
 يريدان تأكيد  إذن، وكذلك هشام بن عبد امللكفالوليد بن عبد امللك

 : قد افرتوا عليه، إىل درجة أهنم»عليه السالم«الفرية عىل أمري املؤمنني هذه 
 .اإلفكأنه هو الذي توىل كرب 

هنا، كام أً كان مسيئا يف ش»عليه السالم «ً أن عليا: ذكرتكام أن عائشة
 .)٢(  وغريه عنه ـ حسب رواية النسفيتقدم يف الرواية التي ذكرها البخاري

  رواه عن البخاريأن النسفي: ذكر عياض:  قالالعسقالينغري أن 
، وقال ، عن الفربريوكذلك رواه أبو عيل بن السكن: ًبلفظ مسيئا، قال

                                     
 ٣٠٣  و٣٠٢ ص٢احللبية جالسرية  و٣٣٧ ص٧ج و١٥ ص٤جفتح الباري ) ١(

تاريخ مدينة دمشق  و٣٢ ص٥جالدر املنثور  و٢٢٩ ص٥وسري أعالم النبالء ج
 ٥جالوايف بالوفيات  و٢٤٥ ص٨جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٣٧١ ص٥٥ج
 .١٨ص

) ط دار الفكر( و ٣٣٦ ص٧ ج)مطبوع هبامش فتح الباري(البخاري  صحيح) ٢(
 ٣٣٦ ص٧جفتح الباري و ٣٤٣ ص٦ ولرياجع إرشاد الساري ج،٦٠ ص٥ج
 عن البخاري وابن ٣٢ ص٥والدر املنثور ج ٢٠٩ ص١٧جعمدة القاري و

 ١٢ج  واجلامع ألحكام القرآن والبيهقي، وابن مردويه،املنذر، والطرباين
 .٢٧٨ ص٢جلذهبي لسالم تاريخ اإل و١٩٨ص



  ١٨٩                                                 ..وحىت احلديبية.. من املريسيع: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(أعرف غريهال وكذا قرأناه، : ً بعد أن رواه بلفظ مسلاماألصييل
،  كام تقدم، وعن ابن املنذروكذلك نقله يف الدر املنثور، عن البخاري

 .، والبيهقي وابن مردويهوالطرباين
 ،وكذلك أخرجه اإلسامعييل، »ًمسيئا«ً أيضا بلفظ ورواه عبد الرزاق

 . يف املستخرجنيوأبو نعيم
إن :  بلفظما يف رواية ابن مردويه» ًمسيئا«: ويقوي الرواية التي فيها

 .)٢( انتهى.ًعليا أساء يف شأين، واهللا يغفر له
ً قد نسبت عليا إىل اإلساءة يف إن عائشة: ً أيضاوقال العسقالين

 .)٣(شأهنا
 عىل  قد حرفت من قبل النساخأن رواية البخاري: وذلك كله يشري إىل

 ً»مسيئا«حرفت فصارت » ًمسلام«رب أن كلمة قونحن نست.. كل حال
، ، والوليدًللتقليل من بشاعة هذا األمر، وفظاعته، وحفاظا عىل عائشة

 .، ومن لف لفهموالزهري
ًوأيضا حفاظا عىل كرامة البخاري إذ ليس من السهل تكذيب ،  نفسهً

 القرآن من خالل توجيه هذه الفرية لعيل، الذي أذهب اهللا عنه الرجس
 . واحلق معه يدور معه حيث داروهو مع احلق،.. ًوطهره تطهريا

                                     
 .٣٤٣ ص٦ وإرشاد الساري ج٣٣٦ ص٧ فتح الباري ج:راجع) ١(

 .املصدر السابق) ٢(

 .٣٥٧ ص٧فتح الباري ج) ٣(



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٩٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أهنم يف حني يرصون عىل تأكيد الفرية عىل أمري املؤمنني: والالفت هنا
 قد »عليه السالم« ً بأن عليا: فإهنم ال جيرؤون عىل القول»عليه السالم«

مل » عليه السالم«ًإن عليا  :، بل يقولون بكل وضوح وإرصارً أيضاجلد
، رغم أن عائشة!! بي معهم باالتفاقمع من جلد، ومل حيده النه جيلد

 يرصون عىل نسبة اإلساءة إليه، وعىل أنه ممن قذفها، وعىل ً، وهشاماوالوليد
 !!نعوذ باهللا؟ !!أنه توىل كربه يف ذلك

 ! إذن؟»صىل اهللا عليه وآله «فلامذا عفا عنه النبي
! أن يعفو عن حد من حدود اهللا؟» صىل اهللا عليه وآله«وهل للنبي 

 وماذا سيقول الناس عنه لو !!حتى لو كان مستحقه هو صهره وابن عمه
 !فعل ذلك؟

، الذي كانت له  كانت يف غاية اللطف مع أسامة أن عائشة:وقد الحظنا
، وكان أبوها حتت أمرته، حني وفاة »ليه السالمع«مشكلة مع أمري املؤمنني 

، مع أنه مل يزد عىل إظهار عدم علمه بيشء من »صىل اهللا عليه وآله«النبي 
 .أمرها

، الذي حاربته »عليه السالم«ولكنها كانت يف غاية القسوة عىل عيل 
 .)١(ًوأبغضته، ومل تكن تستطيع أن تذكره بخري أبدا، كام يقول ابن عباس

                                     
   ط سنة(لمفيد ل واجلمل ٣٨  و٢٨٨ ص٦مسند أمحد بن حنبل ج: راجع )١(

 ٨حسان جإل وا٣ ص١جللبيهقي  والسنن الكربى ١٥٨ص )هـ١٤١٣
= ط (بن سعد لكربى الطبقات اال و٥٦ ص٣ جمـللحاكدرك ـواملست ١٩٨ص



  ١٩١                                                 ..وحىت احلديبية.. من املريسيع: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عليه «ً قد أشار بام يعلم، لكن عليا هذا مع سعيها لإلحياء بأن أسامة
أشار بغري ما يعلم مع أن اإلشارة بطالقها أو بتقرير بريرة ـ لو » السالم

 ..فرضنا صحتها ـ ال تدل عىل يشء من ذلك
 أن خيففا من بشاعة ما د وابن أيب احلديوألجل ذلك استجاز العقاد

ً، حني شنت حربا قتل فيها املئات واأللوف من أهل ارتكبته عائشة
من حيث إن السبب هو هذا احلقد الذي كان عيل نفسه هو .. اإلسالم

 ..السبب يف نشوئه
قد وهل خفف ح!! وكأن احلقد األعمى وبغري حق خيفف الذنوب

 والذين أرشكوا عىل املؤمنني من بشاعة ما ارتكبوه يف حق النبي اليهود
هو أن يقتلعوا هذا احلقد الذي ال مربر له : أم أن املفروض! وأهل اإليامن؟

ًمن صدورهم، وكان هذا هو املفروض بكل من يعادي عليا وغريه من أهل 
 !!اإليامن

  !:على من كان اإلفك؟
، عن  حدثنا حممد بن عيسى: قالحدثنا حممد بن جعفر :ل القميقا

                                     
ط دار ( صحيح البخاري :وراجع. ٢٣٢  و٢٣١ ص٢ج )هـ١٤٠٥ سنة= 

 ٤ج) وويـرح النـبش( وصحيح مسلم ١٦٢ ص١ ج)هـ١٤٠١ سنة الفكر
 ١٩٤ واإلرشاد للمفيد ص١٠٥ة صـ والصوارم املهرق١٣٩  و١٣٨ص

 ١١الرشاد ج وسبل اهلدى و١٨٠١ ص١ج) ط ليدن(وتاريخ األمم وامللوك 
  .١٧٥ص



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٩٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ال، ق عن زرارةحدثني عبد اهللا بن بكري: ، قالّاحلسن بن عيل بن فضال
  اهللا ملا مات إبراهيم ابن رسول:يقول» عليه السالم «معت أبا جعفرس

ً حزن عليه حزنا شديدا، فقالت عائشة»صىل اهللا عليه وآله« ما الذي : ً
 . فام هو إال ابن جريح!حيزنك عليه؟
 وأمره بقتله، »عليه السالم «ً عليا»صىل اهللا عليه وآله « رسول اهللافبعث
 يف حائط،  ومعه السيف، وكان جريح القبطي»عليه السالم «فذهب عيل
 باب البستان، فأقبل جريح، ليفتح له الباب، »عليه السالم «فرضب عيل

ًالغضب، فأدبر راجعا، ومل ، عرف يف وجهه »عليه السالم «ًفلام رأى عليا
 .يفتح الباب

ووىل .  عىل احلائط، ونزل إىل البستان، واتبعه»عليه السالم «فوثب عيل
ً مدبرا، فلام خيش أن يرهقه صعد يف نخلة، وصعد عيل يف أثره، فلام جريح

رجال، دنا منه رمى بنفسه من فوق النخلة، فبدت عورته، فإذا ليس له ما لل
 .وال ما للنساء

 يا :فقال» صىل اهللا عليه وآله« إىل النبي »عليه السالم«فانرصف عيل 
 !ّرسول اهللا، إذا بعثتني يف األمر أكون فيه كاملسامر املحمي يف الوبر، أم أثبت؟

 .ّ ال بل اثبت:قال
 . والذي بعثك باحلق ما له ما للرجال، وال ما للنساء:فقال
 .)١(».. يرصف عنا السوء أهل البيت احلمد هللا الذي:فقال

                                     
 = ٣ان جـربهـري الـ وتفس٣١٩ و ٣١٨ وص١٠٠و  ٩٩ ص٢ري القمي جـتفس) ١(



  ١٩٣                                                 ..وحىت احلديبية.. من املريسيع: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًمع حتفظنا عىل ما ذكر أخريا من أن عليا بعد أن عرف أن جرحيا جمبوب  ً ً
عاد إىل النبي وسأله إن كان تكليفه التثبت أم ال مع أن الصحيح واملناسب 

 .سأل هذا السؤال قبل أن يذهب إىل جريح» عليه السالم«ًهو أن عليا 
ًوقع إتفاقا إىل عورة جريح فلعله » يه السالمعل«سبة لنظر عيل نأما بال

ً لعلمه مسبقا إنام جوز لنفسه النظر إىل موضع القدرةكام يف الرواية، ولعله 
بأنه جمبوب، وكان يعرف غاية وموجبات وأهداف هذا األمر الصادر من 

 .»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
، عن مروان بن ، عن أمحد بن راشدوعنه يف رواية عبد اهللا بن موسى

 : »عليه السالم« قلت أليب عبد اهللا: ، قال، عن عبد اهللا بن بكريمسلم
،  أمر بقتل القبطي»صىل اهللا عليه وآله «جعلت فداك، كان رسول اهللا

 وقد دفع اهللا عن القبطي القتل ! أومل يعلم؟!وقد علم أهنا كذبت عليه؟
 ؟ »عليه السالم «بتثبيت عيل
صىل اهللا  « بل كان واهللا يعلم، ولو كان عزيمة من رسول اهللا:فقال
 حتى يقتله، ولكن إنام فعل رسول »عليه السالم « ما انرصف عيل»عليه وآله

 لرتجع عن ذنبها، فام رجعت، وال اشتد عليها قتل »صىل اهللا عليه وآله «اهللا

                                     
 عنه، ٥٨٢  و٥٨١ ص٣ ونور الثقلني ج٢٠٥ ص٤ وج١٢٧ و ١٢٦ص= 

 ويف تفسري القمي والربهان يف سورة ١٠٤ و ١٠٣ ص٥وتفسري امليزان ج
َّإن جاءكم فاسق بنبأ فتبي{: أن آية: احلجرات َْ َ ََ َ َُ ٍَ ِِ ٌ ْ  وبحار ، نزلت يف هذه املناسبة}ُنواِ

 .١٥٥ ص٢٢ جاألنوار



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٩٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(رجل مسلم
 إنه وجده عند : يقولويف نص آخر يقرب من النص الذي ذكره القمي

 .)٢(مارية
هذا األمر يف مناشدته ألهل » عليه السالم«وقد ذكر أمري املؤمنني 

أمره بالتثبت قبل أن يذهب يف أثر » صىل اهللا عليه وآله«أنه : ، وفيهالشورى
 . )٣(ابن جريح

وقد ذكرنا ..  هذه القضية يف كتب صحاحهم وغريهاوروى أهل السنة
 : حديث اإلفك، وهي التالية: طائفة من نصوصهم يف كتابنا

ًرجال كان يتهم أن : ، عن أنسروى مسلم وغريه، والنص ملسلم ـ ١
صىل اهللا عليه  «، فقال رسول اهللا»صىل اهللا عليه وآله «بأم ولد رسول اهللا

                                     
 ٢٠٥ ص٤ وج١٢٧ ص٣ وتفسري الربهان ج١٠٤ ص١٥تفسري امليزان ج) ١(

 .١٥٤ ص٢٢ جاألنواربحار  و٣١٩ ص٢وتفسري القمي ج

 والبداية والنهاية ٧٩ و ٧٨ ص٢ وصفة الصفوة ج٧٧ ص١أمايل السيد املرتىض ج) ٢(
 وكشف األستار عن ،ثقات، عن اإلمام أمحدإسناد رجاله :  وقال٣٠٤ ص٣ج

رواه البزار :  وقال٣٢٩ ص٤ وجممع الزوائد ج١٨٩ و ١٨٨ ص٢مسند البزار ج
 وبقية رجاله ثقات، وقد أخرجه الضياء ،وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس ولكنه ثقة

  .١٦٨ و ١٦٧ ص٢٢ جاألنواروبحار . يف أحاديثه املختارة عىل الصحيح
 و ١٢٠ ص٢ عن ابن بابويه، واخلصال ج١٢٧ ص٣ربهان جتفسري ال: راجع )٣(

  .١٥٤ ص٢٠ جاألنوار وبحار ١٢٦



  ١٩٥                                                 ..وحىت احلديبية.. من املريسيع: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  يتربد فيها)١(اذهب، فارضب عنقه، فأتاه عيل، فإذا هو يف ركي:  لعيل»وآله
اوله يده، فأخرجه، فإذا هو جمبوب، ليس له خرج، فنا: فقال له عيل

 .ذكر، فكف عيل عنه
 يا رسول اهللا، إنه ملجبوب ما :، فقال»صىل اهللا عليه وآله«ثم أتى النبي 

 .)٢(له ذكر
صىل اهللا  « رسية للنبيأم إبراهيمكانت : ، قالعن أنس بن مالك ـ ٢

 يأوي إليها، ويأتيها باملاء واحلطب، مرشبتها، وكان قبطي يف »عليه وآله
 .ةجلعلج يدخل عىل ع: ذلكفقال الناس يف 

، فأرسل عيل بن أيب طالب، »صىل اهللا عليه وآله «فبلغ ذلك رسول اهللا
فلام رأى السيف وقع يف نفسه، فألقى الكساء الذي كان ، فوجده عىل نخلة

 .ف، فإذا هو جمبوبعليه، وتكش

                                     
 .البئر: الركي) ١(

 ٤ جلحاكملستدرك امل و١١٩ ص٨ ج)، وط دار الفكرط مشكول(صحيح مسلم ) ٢(
 ٤البداية والنهاية ج:  وتلخيصه للذهبي، نفس الصفحة وراجع٤٠  و٣٩ص
  و٤١١ ص٤ ج)امش اإلصابةهب( واإلستيعاب ٤١٣ ص١١ واملحىل ج٢٧٣ص
دار الكتب ط (و  ٣٣٤ ص٣واإلصابة ج ١٩١٢ ص٤ج) ط دار اجليل(و  ٤١٢

 ١٠سبل اهلدى والرشاد ج و٣١٢ ص٣والسرية احللبية ج ٥١٧ ص٥ج) العلمية
يف  والكامل ٢٦٨ ص٤ وج٥٤٤  و٥٤٢ ص٥أسد الغابة ج: ولرياجع .٤٣١ص

 .١٣٣ص ٦جالديباج عىل مسلم  و٣١٣ ص٢ جالتاريخ



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٩٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يا رسول اهللا، :فأخربه فقال» صىل اهللا عليه وآله«فرجع عيل إىل النبي 
 !أرأيت إذا أمرت أحدنا باألمر ثم رأى يف غري ذلك، أيراجعك؟

 .فأخربه بام رأى من القبطي. نعم: قال
  إىل النبي»عليه السالم «، فجاء جربائيل إبراهيموولدت مارية: قال

السالم عليك يا أبا إبراهيم، فاطمأن رسول اهللا :  فقال»صىل اهللا عليه وآله«
 .)١(»إىل ذلك

خرج عيل، فلقيه عىل رأسه «: ويف رواية أخرى مثل ذلك، غري أنه قال
رآه عيل شهر السيف، وعمد له، فلام رآه ًقربة مستعذبا هلا من املاء، فلام 

 . طرح القربة، ورقى يف نخلة وتعرى، فإذا هو جمبوبالقبطي
، فأخربه »صىل اهللا عليه وآله «فأغمد عيل سيفه، ثم رجع إىل النبي

 أصبت، إن الشاهد يرى ما ال :»صىل اهللا عليه وآله «اخلرب، فقال رسول اهللا
 .)٢(»بيرى الغائ

                                     
 ٨ج) ط مؤسسة األعلمي(و  ١٥٥ و ١٥٤ ص٨بن سعد جلكربى الطبقات اال) ١(

 عن الطرباين يف ١٦١ ص٩ وجممع الزوائد ج٨٩ ص٤املعجم األوسط ج و٢١٤ص
 ٣٢٣ ص٣جفيض القدير  و٤٤٩ و ٤٤٨ ص٥جاآلحاد واملثاين : ، وراجعاألوسط

لذهبي لتاريخ اإلسالم  و١٢١صفتوح مرص وأخبارها  و٣١٨ ص١جاإلصابة و
السرية  و٣٢٦ ص ٥ ج )دار إحياء الرتاث العريبط (البداية والنهاية  و٣٤ ص١ج

 .٢١ ص١١جسبل اهلدى والرشاد  و٦٠٣ ص٤جبن كثري الالنبوية 

 .٢١٥ ص٨ج) ط دار صادر( و ١٥٥ ص٨بن سعد جلكربى الطبقات اال) ٢(



  ١٩٧                                                 ..وحىت احلديبية.. من املريسيع: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مع  كان اخليص الذي بعث به املقوقس: يف إسناده قالوروى الواقدي«
إنه غري : ، يدخل إليها وحيدثها، فتكلم بعض املنافقني يف ذلك وقالمارية

 أيب  عيل بن»صىل اهللا عليه وآله «جمبوب، وأنه يقع عليها، فبعث رسول اهللا
ًطالب، وأمره أن يأتيه، ويقرره، وينظر يف ما قيل فيه، فإن كان حقا قتله، 

 فألقى ،ًفطلبه عيل، فوجده فوق نخلة، فلام رأى عليا يؤمه أحس بالرش
 .إزاره، فإذا هو جمبوب ممسوح

 فلام دنا منه ألقى إزاره ، إنه ألفاه يصلح خباء له:وقال بعض الرواة
 فأراه إياه، »صىل اهللا عليه وآله « إىل رسول اهللافجاء به عيل. ًوقام متجردا

 .)١(»فحمد اهللا عىل تكذيبه املنافقني بام أظهر من براءة اخليص، واطمأن قلبه
 عن عائشة:  والنص له وتلخيصه للذهبييف مستدرك احلاكم ـ ٣
من :  والزوراإلفكهل أ ومعها ابن عم هلا، فقال أهديت مارية«: قالت

 . عى ولد غريهَّحاجته إىل الولد اد
  !كيف ترين؟:  فقالَّ عيلبإبراهيم» صىل اهللا عليه وآله«فدخل النبي : قالت
 . من غذي بلبن الضأن حيسن حلمه:قلت
  ! وال الشبه؟:قال

 .ملتني الغرية فح:قالت
 .ًما أرى شبها: فقلت
 ما يقول الناس، فقال »صىل اهللا عليه وآله«وبلغ رسول اهللا : قالت

                                     
 .٣٠٣ ص١٢جلتسرتي لقاموس الرجال  و٤٥٠ ص١أنساب األرشاف ج) ١(



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٩٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .خذ هذا السيف، فانطلق فارضب عنق ابن عم مارية: لعيل
فانطلق، فإذا هو يف حائط عىل نخلة خيرتف، فلام نظر إىل عيل، ومعه 

 .)١(»طت اخلرقة، فإذا هو ممسوحالسيف استقبلته رعدة، فسق
 ؟، كيف تري الشبهيا عائشة : فجاء به حيمله عىل عنقه، فقال:ويف نص آخر

 .)٢(ً ما أرى شبها:فقلت ـ أنا غريى ـ 
 !وال باللحم؟: فقال

 .لعمري، ملن تغذى بألبان الضأن ليحسن حلمه: فقلت
ّ، فحرمها،  من ذلك، فعاتبته حفصة وحفصة فجزعت عائشة:قال

ًوأرس إليها رسا، فأفشته إىل عائشة  ، فنزلت آية التحريم، فأعتق رسول اهللاّ
 .)٣( رقبة»صىل اهللا عليه وآله«

 ! أال ترين إىل بياضه وحلمه؟:ويف نص آخر أنه قال
 .)٤( من قرصت عليه اللقاح أبيض وسمن:فقالت

                                     
 . وتلخيصه للذهبي، هامش نفس الصفحة٣٩ ص٤ جلحاكملستدرك امل )١(

 .٢٦٨ ص٤جأسد الغابة  و٥١٩ ص٥جاإلصابة : وراجع

 . كام يعلم من سائر املصادر..ً ما أرى شبها:فقلت ـ وأنا غريى ـ: الظاهر أن الصحيح) ٢(

 ٤٤٨ ص٥اآلحاد واملثاين ج: وراجع.  عن ابن مردويه٢٤٠ ص٦الدر املنثور ج) ٣(
 .٦٠٣ ص٤ والسرية النبوية البن كثري ج٣٢٦ ص٥نهاية جوالبداية وال

= تقدم هذا النص عن احلاكم يف املستدرك، والذهبي يف تلخيصه، والسيوطي عن  )٤(



  ١٩٩                                                 ..وحىت احلديبية.. من املريسيع: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال نريد التعليق عىل ما ورد يف هذه النصوص، وال سيام ما دل منها و
مل يطمئن ألمر إبراهيم حتى سلم عليه » صىل اهللا عليه وآله«عىل أن النبي 

 ادعت أن عائشة: فإن املفروض. السالم عليك يا أبا إبراهيم:  بقولهجربئيل
ًمل يكن شاكا » صىل اهللا عليه وآله«كام أن النبي . ًفيه ما ادعت بعد ذلك أيضا

، ولكنه كان يريد إظهار كان عىل يقني برباءة ماريةبل  ،ًيف أمر ولده أبدا
 ..من قرفها بالفاحشةكذب 

ونكتفي هبذا القدر هنا ونعطف احلديث إىل سائر ما يرتبط بسرية عيل 
 .»عليه السالم«

ًوهو أن هناك اختالفا بني . حيتاج إىل املعاجلة هنا ولكن يبقى أمر
أو أن االهتام ! ، فتعددت آليات الرباءة؟فهل تعدد قذف مارية.. الروايات

                                     
 . ابن مردويه= 

 ١ج) ط دار صادر(و  ٨٨ ص١ قسم١بن سعد جلكربى الطبقات اال: ونزيد هنا
 عن ٣٠٥ ص١١ وقاموس الرجال ج٣٠٥ ص٣والبداية والنهاية ج ١٣٧ص

 من ٣٠٩ ص٣ والسرية احللبية ج٤٥٠ ص١البالذري وأنساب األرشاف ج
 ٨٧ ص٢ج) صادردار ط (دون الفقرة األخرية من كالمها، وتاريخ اليعقويب 

لكن املقصود معلوم من اعرتاضه » ًما أرى شبها«: من قوهلا» ما«مع حذف كلمة 
رية أو وقد تكون قد قالت ذلك عىل سبيل السخ. »صىل اهللا عليه وآله«

 ٣٤٣ و ٣٠٢ ص١٢جلتسرتي لقاموس الرجال :  وراجع.االستفهام اإلنكاري
 .٣٣٦ ص٥جإمتاع األسامع و



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢٠٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو أن هذه ! ًواحدا لكن التربئة قد تعددت أمام العديد من الفرقاء؟كان 
 !اإلختالفات متعمدة ألجل إثارة الشبهة حول صحة احلديث؟

  : يف سرية حسمي×علي 
 إىل أرسل زيد بن حارثة» صىل اهللا عليه وآله« إن النبي :ويقولون

ذات القرى ـ وذلك بعد أن أخذ رجل منهم اسمه ٍ ـ وهو واد يف حسمي
 .، وسلبوه ما معه طريق دحية الكلبي من جذام، وابنه وناساهلنيد

 ً، فأرسل إليهم رسية عليها زيد»صىل اهللا عليه وآله« النبي فأخرب دحية
 وابنه، وأخذ ، فأغاروا عليهم، فقتلوا منهم رجلني، وقتلوا اهلنيدبن حارثة

 .ابلهم وشاءهم، ومئة من النساء والصبيان
: ، وقالوا»صىل اهللا عليه وآله« ذلك إىل رسول اهللا فشكا اجلذاميون

 .إهنم مسلمون
 . ليأمره برد ما أخذ منهمإىل زيد» عليه السالم«ً عليا فأراد أن يرسل

ًا ال يطيعني، فأعطاه  يا رسول اهللا إن زيد:»عليه السالم«فقال عيل 
 .سيفه عالمة
  عىل ناقة من إبلهم، أرسله زيد، فإذا رسول لزيد»عليه السالم«فخرج 

 الذين كانوا ًبشريا، فأنزله عيل عن الناقة، وردها عىل القوم مع اجلذاميني
، ذلك البشري »عليه السالم« إلنجاز هذه املهمة، وأردف عيل قدموا املدينة

 .خلفه
 ! يا عيل، ما شأين؟:فقال



  ٢٠١                                                 ..وحىت احلديبية.. من املريسيع: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أخذوه ما هلم، عرفوه، ف:فقال
 . من عيل عالمةثم ساروا، فلقوا اجليش، فطلب زيد

 السيف، فرد عليهم ، فعرف زيد»صىل اهللا عليه وآله« هذا سيفه :فقال
 .)١(كل ما أخذ منهم

 : ونقول
 :ال بأس بمالحظة ما ييل

جاع احلقوق إىل ًانتدب عليا هنا إلر» صىل اهللا عليه وآله« إنه  ـ١
وانتدبه للمبيت .. ًأصحاهبا، وانتدبه أيضا إلرجاع احلقوق إىل بني جذيمة

 سورة براءة، وانتدبه عىل فراشه ليلة اهلجرة، وانتدبه لتبليغ مرشكي مكة
،  يف بدر، وانتدبه ملبارزة الوليد، وانتدبه لرد الكتائب يوم أحدلقتل مرحب

وقد أدى كل ما انتدبه له عىل .. و.. و..  وانتدبهوانتدبه لقتل ابن صياد
 .أكمل وجه وأحسنه

 رسالته،  ـ إلبالغ أهل مكةوانتدب غريه ـ وهو عمر بن اخلطاب
، فامتنع، بحجة أنه ليس له عشرية متنعه، وانتدهبم ملبارزة عمرو بن عبد ود

 ..وضمن هلم عىل اهللا اجلنة، فلم يستجيبوا
 بأمور بعينها، فخالفوه فيها،  يف حرب أحدوانتدهبم إلجابة أيب سفيان

                                     
) ط دار املعرفة(و  ١٧٩ ص٣ والسرية احللبية ج١٠ و ٩ ص٢تاريخ اخلميس ج )١(

 ٢٠ جاألنوار وبحار ٨٩ و ٨٨ ص٦وسبل اهلدى والرشاد ج ١٨٠ ص٣ج
  .٣٧٥ص



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢٠٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًم ليأتوه بكتف ودواة ليكتب هلم كتابا لن يضلوا بعده أبدا، فلم وانتدهب ً
وانتدهبم ليحلقوا رؤوسهم يف .. يستجيبوا لطلبه، واهتموه بأنه هيجر

، وانتدهبم لقتل ابن صياد.. ، فتثاقلوا ومل جييبوا طلبه إال بعد ألياحلديبية
 ..و.. و.. ديفلم جيد عندهم ما جي

 ..وقد فشلوا يف سائر املهامت الكربى التي أوكلت إليهم أيام فشل
أم أن األمور جرت وفق ما .. فهل جاء ذلك كله عىل سبيل الصدفة

 !أراد حمبوهم إشاعته، والتسويق له؟
حتى أنه .. يلتزم بدقة يف تنفيذ ما يأمره النبي به» عليه السالم« إنه  ـ٢

 .إذهب وال تلتفت: حني قال له يف خيرب
 ! عالم أقاتل الناس؟: وقال،وقف ومل يلتفت

 ..)١( قاتلهم حتى يشهدوا أن ال إله إال اهللا:قال
                                     

 واإلحسان برتتيب ٩٣ ص٢ج )قيق املحموديتحب(أنساب األرشاف : راجع )١(
ـ  ٣٨٤ ص٢ ومسند أمحد ج، وإسناده صحيح٣٨٠ ص١٥صحيح ابن حبان ج

 ١٧٩ ص٢ وسنن سعيد بن منصور ج١٢١ ص٧ وصحيح مسلم ج٣٨٥
 وترمجة اإلمام عيل بن أيب ٥٧ و ٥٩و  ٥٨وخصائص أمري املؤمنني للنسائي ص

 ١٠ والغدير ج١٥٩ ص١ج )بتحقيق املحمودي( من تاريخ دمشق طالب
 ٢٠٠ ص١ة من الصحاح الستة ج وفضائل اخلمس٢٧٨ ص٤ وج٢٠٢ص

 ورشح ١١٠ ص٢بن سعد جلكربى الطبقات اال و٣٢٠ليس صمسند الطياو
   = ٢ ومنـاقـب أمري املؤمنني ج٤٩٤ ص١٢ وج١٣٦ ص٦أصـول الكـايف ج



  ٢٠٣                                                 ..وحىت احلديبية.. من املريسيع: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ينتزع الناقة من رسول زيد» عليه السالم« أنه :ًوهنا أيضا نالحظ
كوب ناقة ويردف الرسول خلفه، ويسلمها إىل أصحاهبا، وال يسمح بر

بإرجاعها إىل أرباهبا ولو خطوات » صىل اهللا عليه وآله«صدر أمر رسول اهللا 
 .يسرية
أن أخذ الناقة منه، كان عىل سبيل العقوبة :  قد ظن ذلك الرسول ـ٣

 !.يا عيل، ما شأين؟: له، ولذلك قال
فليس ألحد .. ُ ماهلم، عرفوه، فأخذوه:»عليه السالم«فقال له عيل 

 ..رصف بامل غريه إال بإذنهاحلق يف أن يت
إن » صىل اهللا عليه وآله«لرسول اهللا » عليه السالم« وأما قول عيل  ـ٤

 فهو مدح وثناء عىل زيد، من حيث أنه هو اآلخر يراعي ، ال يطيعنيًزيدا
قواعد اإلنضباط يف تنفيذ األوامر النبوية الصادرة إليه، وال يتعامل عىل 

.. القات الشخصية، حني يطلب منه القيام بمسؤوليات معينةأساس الع

                                     
 ١٤٩ و ١٤٤ و ١٤٣ والعمدة ص٣٨١ واألمايل للطويس ص٥٠٣ص= 

 والنص ١٢ و ١٠ ص٣٩ وج٢٧ ص٢١األنوار جر بحا و٥٩والطرائف 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

طالب يف مناقب اإلمام عيل  وجواهر امل٣٥٢ ص٣والسرية النبوية البن كثري ج
 . ١٥٤ ص١ وينابيع املودة ج١٢٥ ص٥ وسبل اهلدى والرشاد ج١٧٨ ص١ج



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢٠٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أنه نفس  الذي يعلم زيد،نفسه» عليه السالم«حتى لو كان ذلك من عيل 
 يرى أن الوالية الفعلية هي للنبي ً زيدا ألن،»صىل اهللا عليه وآله«النبي 

عليه «ًن يعلم أن عليا وكا.. »عليه السالم«ال لعيل » صىل اهللا عليه وآله«
يتعامل معه وفق ما تقتضيه احلياة العادية للناس، ال باملعجزة » السالم

 .والكرامة والغيب
يريد من » عليه السالم«، وكذلك عيل »صىل اهللا عليه وآله«وكان النبي 

الناس أن يلتزموا هبذا النهج، لكي ال تبقى أية ثغرة يمكن أن يترسب منها 
 .تنفيذ القرار النبويما يفسد أو يعيق 
من » عليه السالم« ـ من جهته ـ بالذي جيهل موقع عيل ومل يكن زيد

ِولكنه يريد أن يري الناس .. ومن هذا الدين» صىل اهللا عليه وآله«النبي  ُ
بصورة تطبيقية، كيف يلتزم املسؤول بحرفية البيانات والبالغات الصادرة 

لعليا، وأنه ال جمال للمحاباة يف هذا األمر، وال يصح إليه من القيادة ا
 .اإلعتامد عىل اإلجتهادات الشخصية

  :الذين حياربون اهللا ورسوله
قدم عىل رسول اهللا  :، قال»عليه السالم «روي عن أيب عبد اهللا الصادق

 . ، مرىضقوم من بني ضبة» صىل اهللا عليه وآله«
أقيموا عندي، فإذا برئتم  :»صىل اهللا عليه وآله«فقال هلم رسول اهللا 

 .بعثتكم يف رسية
 .أخرجنا من املدينة :فقالوا



  ٢٠٥                                                 ..وحىت احلديبية.. من املريسيع: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فبعث هبم إىل إبل الصدقة، يرشبون من أبواهلا، ويأكلون من ألباهنا، 
 .فلام برئوا واشتدوا قتلوا ثالثة ممن كان يف اإلبل

عليه «ًذلك، فبعث إليهم عليا » صىل اهللا عليه وآله« رسول اهللا فبلغ
ً، فإذا هم يف واد قد حتريوا فيه ال يقدرون أن خيرجوا منه، قريبا من »السالم

.. »صىل اهللا عليه وآله«أرض اليمن، فأرسهم، وجاء هبم إىل رسول اهللا 
َإنام جزا﴿: فنزلت هذه اآلية َ َ َّ َ الذين حياربونُؤاِ ُ َِ َ ُ ِ ِ ورسوله ويسعون يف  اهللاََّ َ ْ َ َ ُ َْ َ ُ ََ

ًاألرض فسادا َ َْ ِ ْ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهيم وأرجلهم من خالف أو َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َْ َ َ َ َ ٍَ ِ ِِّ ْ ْ ْ ُ ُُ ُ َ ْ َّ ْ ُ َِ َّ ُ َّ
ْينفوا من األرض ذلك هلم خزي يف الدنيا وهلم َ ْ ْ ُُ َُ ٌ َ ْْ ُّ ِْ ِ ِ َِ َ ِ َ ْ ٌ يف اآلخرة عذاب َ ََ ِ َِ ِ

ٌعظيم ِ َ﴾)١(. 
 .)٢( رسول اهللا القطع، فقطع أيدهيم وأرجلهم من خالففاختار

  : إىل بين سعد×بعث علي 
يف » عليه السالم«ًعليا » صىل اهللا عليه وآله«ويف شعبان سنة ست بعث 

                                     
 . من سورة املائدة٣٣ اآلية )١(

 عن ٤٦٧ و ٤٦٥ ص١ والربهان ج٦٢٢ و ٦٢١ ص١نور الثقلني ج:  راجع)٢(
 ١٠٢ ص٤ وكنز الدقائق ج٢٤٥ ص٧والكايف ج. الكليني، والعيايش، وغريمها

 وهتذيب ٣١ ص٢ وتفسري الصايف ج٣١٤ ص١لعيايش ج وتفسري ا١٠٣و 
 وميزان ٥٣٥ ص١٨ج) ط دار اإلسالمية( والوسائل ١٣٥ ص١٠األحكام ج
 وموسوعة التاريخ ٣٣١ ص٥ وتفسري امليزان ج٥٧٤ ص١٠احلكمة ج
 .٥٩٧ ص٢اإلسالمي ج



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢٠٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ست ليالدينة التي كان بينها وبني امل بن بكر بفدكمئة رجل إىل بني سعد
ًأن هلم مجعا يريدون أن يمدوا » صىل اهللا عليه وآله«وسببه أنه بلغ النبي 

 .، وأن جيعلوا هلم متر خيربهيود خيرب
، وأنه ًويف الطريق أخذوا رجال هناك، فسألوه فأقر انه عني لبني سعد

، ليعرض عليهم نرصهم مقابل التمر، ثم دهلم مرسل من قبلهم ليهود خيرب
 ..عىل موضع جتمعهم

بمن معه، فهربوا بالظعن، وغنم املسلمون » عليه السالم«فهامجهم 
 .مخس مئة بعري وألفي شاة

، »اهللا عليه وآلهصىل «صفي املغنم لرسول اهللا » عليه السالم«فعزل 
 .)١(وعزل اخلمس، وقسم الباقي عىل الرسية

 : ونقول
ال حاجة إىل بسط القول يف دالالت هذا احلدث غري أننا نشري إىل ما 

 : ييل
 إن احلرب الوقائية هي التدبري السديد، إذا توفرت رشوطها، وقد  ـ١

 هؤالء أن يورد رضبته يف» عليه السالم«كانت هذه الرسية وقائية، استطاع 
األرشار قبل اكتامل استعدادهم، وقبل إحكام أمرهم، بل قبل أن يتمكنوا 

                                     
 وسبل ١٨٣ و ١٨٢ ص٣ والسرية احللبية ج١٢ ص٢تاريخ اخلميس ج: راجع )١(

 والطبقات ٣٧٦ و ٢٩٣ ص٢٠ جاألنوار وبحار ٩٧ ص٦اهلدى والرشاد ج
  .٩٠ ص٢جالبن سعد الكربى 



  ٢٠٧                                                 ..وحىت احلديبية.. من املريسيع: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ..من إمتام اإلتفاق مع من يريدون أن يعينوهم عىل رسول اهللا
صىل «بأمر النبي » عليه السالم«وهذه احلرب الوقائية التي خاضها عيل 

 :هلا دالالهتا، ومن ذلك» اهللا عليه وآله
 . علومات عن األعداء قوة جهاز مجع امل:ألف
 .. دقة تلك املعلومات:ب
 .. أهنا قد وصلت يف الوقت املناسب:ج
 أن املسلمني استطاعوا أن يفاجئوا عدوهم، وأن يصلوا إليه دون أن :د
 ..يشعر

 قدرهتم عىل إبطال نشاطات جهاز استخبارات العدو، وشل :هـ
 ..حركته، ورضبه يف املواقع احلساسة منه

هم من اإلسرتشاد بعنارص استخبارات العدو  دلت عىل متكن:و
 ..ًأنفسهم، للحصول عىل معلومات ثمينة جدا وحساسة عن ذلك العدو

 أعطت هذه احلرب الوقائية املسلمني املزيد من اهليبة يف املحيط :ز
وسيزيد يف تردد اآلخرين .. الذي سوف يستقبل صدى هذه الرضبة املوفقة

 .. عالقتهم باملسلمنييف اإلقدام عىل أي عمل ييسء إىل
 ..  أهنا ستزيد املؤمنني ثقة بأنفسهم، وجترئهم عىل مواجهة أعدائهم:ح
ً تفتح أمامهم آفاقا جديدة تتامزج فيها القوة والفتوة مع الفكر :ط

 ..والتدبري، واجرتاح املفاجآت للعدو
لهم، وإنزال يسعون إىل العدوان عىل الناس وقت..  إن بني سعد ـ٢

أشد البالء فيهم، ال لذنب أتوه إليهم، وال نرصة منهم ملظلوم، أو مناوأة 
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 .وال ألجل تأييد حق وإحقاقه، وإبطال باطل وإزهاقه.. منهم لظامل
ًويا ليته كان طمعا بيشء ذي بال، هتفوا !! وإنام ملجرد الطمع يف الدنيا

وقيادة العساكر، إليه النفوس، كاحلصول عىل امللك واجلاه العريض، 
ًوالدساكر، واألمر والنهي، أو يا ليته كان طمعا باحلصول عىل األرايض 
والدور والبساتني والقصور، وإنام هو طمع بيشء من التمر، الذي حيصل 
عليه كل أحد، ويستوي فيه الذكي والغبي، والغني والفقري، والقوي 

 .والضعيف، والوضيع والرشيف
قتل األنبياء واألولياء، وإنزال املصائب  أن التربع ب:ومن الواضح

والباليا باألبرياء، من أجل احلصول عىل حفنة من متر، هلو الغاية يف قرص 
 ..النظر، والغباء، ويف الرذالة والسقوط، وال نريد أن نقول أكثر من ذلك

ه، لو تم  هلم بام تعهدوا ب عىل أنه ال يشء يضمن هلم أن يفي اليهود ـ٣
هلم ما أرادوا، فاليهود هم أهل الطمع واجلشع، وال يمكن أن يتنازلوا هلذه 

، بعد قتلهم النبي والويص، والقضاء عىل القبيلة الضعيفة عن متر خيرب
اإلسالم وأهله، وصريورهتم أسياد املنطقة، بل هم سوف يطردون هؤالء 

 تاريخ عريق يف نكث العهود، واخللف دولليهو.. الرعاع، وينكثون عهدهم
 .وال سيام إذا كانت الغلبة هلم، والقوة معهم.. يف الوعود

  :فيد إبليسح
، كان عىل جبل من جبال هتامة» صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :وزعموا

، الذي سمه هامة بن اهليم، بن القيس بن إبليسا و،فجاءه حفيد إبليس
 .. ادعى أنه تاب عىل يد نوح
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 عىل ًوعاتب هودابكى، وذكر أنه عاتبه عىل دعوته عىل قومه حتى 
 عىل دعوته عىل قومه حتى ًقومه حتى بكى، وعاتب صاحلاعىل دعوته 
 .. ، وكان مع يوسفوزار يعقوب.. بكى

 يف النار، ي حني ألق، وال زال يلقاه، وكان مع إبراهيمولقي إلياس
 .له السالم ملحمدَّ الذي مح، وعيسىولقي موسى

 . وعىل عيسى السالم:»صىل اهللا عليه وآله«فقال 
سورة املرسالت، وعم يتساءلون، وإذا » صىل اهللا عليه وآله«فعلمه النبي 

 .)١(أن ال يدع زيارته» صىل اهللا عليه وآله«الشمس كورت، واملعوذتني، وطلب منه 

                                     
 عن ابن اجلوزي يف املوضوعات ٤٣٩ و ٤٣٨ ص٦سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

والآليل املصنوعة، والنكت البديعات، وعن عبد اهللا بن أمحد يف زوائد الزهد، 
يم يف حلية األولياء والعقييل يف الضعفاء، وابن مردويه يف التفسري، وأيب نع

والدالئل، والبيهقي يف الدالئل، واملستغفري يف الصحابة، وإسحاق بن إبراهيم 
 ٨٤ ـ ٨٣ و ٣٠٣ ص٦٠ جاألنواراملنجنيقي، والفاكهي يف كتاب مكة، وبحار 

 وبصائر الدرجات ٨٤ ص١٨ وج١٧ ـ ١٤ ص٢٧ وج٥٧ ـ ٥٤ ص٣٨وج
 ٣جث الشيعة جامع أحادي و٥١٣ ص٢جمستدرك الوسائل : وراجع. ٢٧ص
لسان  و١٦٤ ص٦جكنز العامل  و٦١٣ ص١٥ وج٣٣٠ ص١٤ وج٣١ص

 ١جلعقييل لضعفاء وال ٣٦٢ ص١جعياض لالشفا و ٣٥٦ ص١جامليزان 
بن اجلوزي الاملوضوعات  و٣٣٠ ص٧جإكامل الكامل  و٩٦ ص٤ وج٩٨ص
 .٤٠٧ ص٦جاإلصابة  و١٨٦ ص١جعتدال ميزان اإل و٢٠٨ و ٢٠٧ ص١ج
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 :نقولو
 :موضوعة ال نشك يف أن هذه الرواية إننا
، ونسبة اجلهل أو  ملا تضمنته من اإلساءة إىل ساحة قدس األنبياءً:أوال

 ..الظلم، واخلطأ إليهم
، ألنه تعاىل كان ً أيضاهنا تنسب التعسف والظلم للساحة اإلهليةإ :ًثانيا

 . وهم ال يستحقون ذلك، وهيلك الناس،هئيستجيب لدعوات أنبيا
يكون أتقى وأورع، أو أعقل وأحكم من عندما   حفيد إبليس إن:ًثالثا

 ..تصبح به أليق، وعنهم أبعد، فالنبوة األنبياء
 يف مسجده مع من  أنه كان مع هود: زعمت رواية حفيد إبليس:ًرابعا

 هلكوا عىل بكرة أبيهم، يرصح بأن قوم هود مع أن القرآن )١(آمن من قومه
 .. وأهله إال امرأتهومل ينج منهم إال هود

  :إضافات وزيادات مشبوهة
أنه ملا طلب من النبي : وقد أضافت النصوص املروية يف كتب الشيعة

» صىل اهللا عليه وآله« من القرآن قال ًأن يعلمه شيئا» صىل اهللا عليه وآله«
                                     

 ١٢٨ ص١ ومدينة املعاجز ج١١٨ وبصائر الدرجات ص١٦ ص٢٧بحار األنوار ج) ١(
 وضعفاء العقييل ١٦٥ ص٦ وكنز العامل ج٣٣٠ ص١٤وجامع أحاديث الشيعة ج

 واملوضوعات البن اجلوزي ٢٦٧ ص٣طبقات املحدثني بأصبهان ج و٩٩ ص١ج
 والبداية ٣٥٦ ص١ ولسان امليزان ج١٨٧ ص١ وميزان اإلعتدال ج٢٠٧ ص١ج

 . ١٨٦ ص٤ة النبوية البن كثري ج والسري١١٣ ص٥والنهاية ج
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 .ِّعلمه» عليه السالم«لعيل 
 !؟ً يا حممد، إنا ال نطيع إال نبيا أو ويص نبي، فمن هذا:فقال هام

 .هذا أخي، ووصيي، ووزيري، ووارثي عيل بن أيب طالب: قال
 .َّنعم، نجد اسمه يف الكتب إليا، فعلمه أمري املؤمنني: قال

 .)١(»عليه السالم«ر بصفني جاء إىل أمري املؤمنني فلام كانت ليلة اهلري
 :ونقول
روضة الكايف، وفيها الواردة يف رواية الا هتهناك زيادة طويلة ذكر: ًأوال

» صىل اهللا عليه وآله«بأن النبي :  رصحتفقدًما يناقض هذا الذي ذكر آنفا، 
 !؟ إن كان يعرف وصيه،سأل حفيد إبليس

 . إليه يعرفه بصفته واسمه الذي قرأه يف الكتبإذا نظر: فقال
 .انظر، فنظر يف احلارضين، فلم جيده فيهم: فقال له

عن أوصياء » صىل اهللا عليه وآله«وبعد حديث طويل سأله فيه النبي 
، جاء عيل »عليه السالم«ً، وأجابه، ووصف له عليا »عليهم السالم «األنبياء

 . فعرفه بمجرد أن وقع نظره عليه،»ليه السالمع«
 .)٢( قتل بصفنيأن اهلام بن اهليم بن القيس: ثم تذكر الرواية

                                     
 ٨٤ ص٦٠ وبحار األنوار ج١٠٧ ص٣ والتفسري الصايف ج٣٧٥ ص١تفسري القمي ج) ١(

  .٨ ص٣ عن تفسري القمي، ونور الثقلني ج٨٤ ص١٨ وج١٦ و ١٤ ص٢٧وج
= : ىـه إلـامشـار يف هـ وأش١٧ ـ ١٥ ص٢٧ وج٥٧ ـ ٥٤ ص٣٨وار جـار األنـبح) ٢(
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» صىل اهللا عليه وآله«إن نفس اعرتاض هذا اجلني عىل رسول اهللا : ًثانيا
ً أن يعلمه شيئا من القرآن يدل عىل خلل »عليه السالم«حني طلب من عيل 

معناه الطاعة » صىل اهللا عليه وآله«أسايس يف إيامنه، ألن اإليامن برسول اهللا 
 .له، واإلستسالم ألوامره ونواهيه، ومن يرفض ذلك ال يكون كذلك

 اءـدا األنبيـما الذي جعل هلذا اجلني احلق يف أن ال يطيع ما ع: ًثالثا
وما الذي !  بتلك الطاعة؟ واألوصياءوصيائهم، حتى حني يأمره األنبياءأو

 !؟ً لو كان األمر خاصا بهيميزه عن غريه من بني جنسه يف ذلك
ال يعترب أو! نفسه؟» صىل اهللا عليه وآله« للنبي ةُّأليس ذلك يعد معصي

من التناقض غري املقبول وال املعقول، إال من احلمقى، الذين ال ذلك 
 !ِّيقدرون األمور كام ينبغي؟

ًأن اجلن مجيعا ال يطيعون غري األنبياء :  بل إن اجلني ادعى:ًرابعا
 .»َّإنا ال نطيع«: وأوصسائهم، حيث قال

من » عليه السالم«أن األمر قد صدر لعيل : يضاف إىل ذلك: ًخامسا
بحضور ذلك اجلني، ومل يكن األمر من غري » صىل اهللا عليه وآله« رسول اهللا

إنام يريد أن جيري أمر » عليه السالم«، وعيل »صىل اهللا عليه وآله«النبي 
 !الرسول، فام معنى اعرتاض ذلك اجلني عىل ذلك األمر؟

 

                                     
 الروضة يف فضائل أمري  و٢٧ الدرجات ص وبصائر٤٢ و ٤١ص الروضة= 

 .١٣٦ ص١جمدينة املعاجز : وراجع .٢٢٣ ص)عيل الشكرچيبتحقيق (املؤمنني 
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  :الفصل السابع
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  :ساقي العطاشى يف اجلحفة
، عن رجاله، عن فايد موىل روى إبراهيم بن عمر :قال الشيخ املفيد

 يف عمرة »هصىل اهللا عليه وآل«ملا خرج رسول اهللا «:  قال،عبد اهللا بن سامل
 تى بالروايا، ح فلم جيد هبا ماء، فبعث سعد بن مالك، نزل اجلحفةاحلديبية

يا رسول اهللا، ما أستطيع أن :  فقال،إذا كان غري بعيد رجع سعد بالروايا
  ! من القومً، لقد وقفت قدماي رعباأميض

  . اجلس:»صىل اهللا عليه وآله«ه النبي فقال ل
 آخر، فخرج بالروايا حتى إذا كان باملكان الذي انتهى ًثم بعث رجال

 !؟»مل رجعت« :»صىل اهللا عليه وآله«ه النبي ول رجع، فقال لإليه األ
 ً. ما استطعت أن أميض رعبا،والذي بعثك باحلق: فقال

 ،ب صلوات اهللا عليهاممري املؤمنني عيل بن أيب طالأفدعا رسول اهللا 
ون يف رجوعه، ملا رأوا من كرسله بالروايا، وخرج السقاة وهم ال يشأف

 .رجوع من تقدمه
 فاستقى، ثم )١( بالروايا حتى ورد احلرار»عليه السالم«فخرج عيل 

                                     
 .٦٢٦ ص٢الصحاح ج. مجع حرة، وهي أرض ذات أحجار سود نخرة: احلرار) ١(
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 . )١( وله زجل»صىل اهللا عليه وآله«أقبل هبا إىل النبي 
 .)٢(» ودعا له بخري،»عليه وآلهصىل اهللا «فكرب النبي 

 : ونقول
صىل اهللا عليه « ال مربر لرجوع أولئك الرجال الذين أرسلهم النبي  ـ١

صىل «إلحضار املاء، بعد أن رأوا من املعجزات الظاهرة لرسول اهللا » وآله
صىل اهللا عليه «، ما يدعومها للتفاين والتنافس يف تنفيذ أوامره »اهللا عليه وآله

 ..، ورغبة بالنجاة يف اآلخرة»صىل اهللا عليه وآله« بالفوز برضاه ًحبا» وآله
  يف خيرب وعمرً إن هذه احلادثة تذكرنا أيضا بام جرى أليب بكر ـ٢
، حيث رجعا بالعسكر منهزمني، جيبن  وذات السالسل وقريظةوفدك

 ً.بعضهم بعضا
وحده هو الذي كان اهللا ورسوله وجهاد يف » عليه السالم«ً إن عليا  ـ٣

سبيله أحب إليه من كل يشء حتى من نفسه، وكانت لذته وسعادته يف طاعة 
وقد ظهرت آثار .. ، ونيل رضا اهللا تبارك وتعاىل»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

ِذه السعادة حني أقبل بالروايا وله زجل، أي رفع الصوت الطربه َّ.. 

                                     
 .٣٠٢ ص١١لسان العرب ج. رفع الصوت الطرب: الزجل) ١(
 األنواربحار  و١٢٢ و ١٢١ ص١ج) ط مؤسسة آل البيت(اإلرشاد للمفيد ) ٢(

 ١ وكشف الغمة ج٦٢٣ ص٢ وموسوعة التاريخ اإلسالمي ج٣٥٩ ص٢٠ج
 وكشف ٨٨ ص٢ ومناقب آل أيب طالب ج١٩٩ ص٣ واإلصابة ج٢١٠ص

 .١٣٩اليقني ص
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 ال ندري ملاذا كتمت الرواية اسم الشخص الثاين الذي أرسله  ـ٤
ًبالروايا، فرجع خائفا منهزما؟» صىل اهللا عليه وآله«النبي  مع أهنا ذكرت ! ً

عليه «ث، وهو عيل ، وذكرت اسم الثالاسم األول، وهو سعد بن مالك
، فهل هو من الفئة التي تعودنا التعصب هلا من بعض الفئات إىل »السالم

 !ً مثال؟، أو عمرهل هو أبو بكر! حد تزوير احلقائق، إن مل يمكن إخفاؤها؟
  كانونود أن ال تذهب بنا الظنون، فنحسب أن ذكر سعد بن مالك

 !للتمويه وإبعاد الشبهة عمن حيبون؟
  :ال ولكنه خاصف النعل

صىل اهللا « إىل النبي ويف هذه الغزاة أقبل سهيل بن عمرو«: ً أيضاقالواو
 .يا حممد، إن أرقاءنا حلقوا بك، فارددهم علينا: ، فقال له»عليه وآله

 الغضب يف وجهه، ، حتى تبني»صىل اهللا عليه وآله«فغضب رسول اهللا 
ً ـ أو ليبعثن اهللا عليكم رجال امتحن اهللا لتنتهن ـ يا معرش قريش: ثم قال

 .قلبه لإليامن، يرضب رقابكم عىل الدين
 ! ذلك الرجل؟يا رسول اهللا، أبو بكر: فقال بعض من حرض

 .ال: قال
 !؟ فعمر:قيل
 . يف احلجرةه خاصف النعل ال، ولكن:قال

فإذا هو أمري املؤمنني !! فتبادر الناس إىل احلجرة ينظرون من الرجل
 .»..»عليه السالم«عيل بن أيب طالب 
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، وقالوا »عليه السالم«وروى مجاعة هذا احلديث عن أمري املؤمنني 
 اهللا عليه صىل«سمعت رسول اهللا : ًإن عليا قص هذه القصة، ثم قال: فيه

ًمن كذب عيل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار:  يقول»وآله ّ. 
 امصىل اهللا عليه«وكان الذي أصلحه أمري املؤمنني من نعل النبي 

 .)١(» شسعها، فإنه كان انقطع، فخصف موضعه، وأصلحه»اموآهل
 :ونالحظ هنا ما ييل

ديد،  قد غضب هذا الغضب الش»صىل اهللا عليه وآله« إن النبي ـ ١
ًانتصارا منه ألناس مستضعفني، ظلمهم أسيادهم بحرماهنم من حق احلرية 

 .اإلعتقادية والدينية

                                     
 وأشار يف هامشه ١٢٣ و ١٢٢ ص١ج) ط مؤسسة آل البيت(اإلرشاد للمفيد ) ١(

 وباختالف يسري يف سنن ١٢١ ومصباح األنوار ص٩٦كفاية الطالب ص: إىل
 ٣٧٢ص) ط أخرى( ويف ١٩١ وإعالم الورى ص٢٩٧ ص٥الرتمذي ج

بحار  و٢٩٨ ص٤ واملستدرك عىل الصحيحني ج١٣٣ ص١وتاريخ بغداد ج
 ٣٨ وج٣٣ ص٣٦ وج٣٠١ ص٣٢ وج٣٦٤ و ٣٦٠ ص٢٠األنوار ج

 وعوايل الآليل ٢٢٤ والعمدة البن البطريق ص١٣٥ واإلفصاح ص٢٤٧ص
 ١٧٤ ودرر األخبار ص٢٤١عني للامحوزي ص وكتاب األرب٨٨ ص٤ج

 وموسوعة التاريخ اإلسالمي ٢٣٩وخصائص الوحي املبني البن البطريق ص
 وهنج ٢١١ ص١ وكشف الغمة ج١٢٨ واملناقب للخوارزمي ص٦٢٣ ص٢ج

 .١٠٦ وكشف اليقني ص٥٢٣اإليامن ص
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، التي كانت ترى ًوال يقف األمر عند هذا احلد، بل هو هيدد قريشا
نفسها سيدة املنطقة العربية بأرسها، وترى أن هلا احلق ـ من موقعها الديني، 

ع مالكيتها ألولئك األرقاء ـ أن يكون القرار األول وكذلك من موق
 ..واألخري بالنسبة ألرقائها بيدها، ال ينازعها فيه أحد

 ..والناس يعرتفون هلا هبذا وذاك، ويقروهنا عىل ما تزعمه لنفسها
 ليس فقط ال يعرتف هلا بيشء مما »صىل اهللا عليه وآله«نعم، إن النبي 

ا، وإنام هو يعطي لنفسه احلق يف شن حرب تزعمه لنفسها ويزعمه الناس هل
كاسحة، ومدمرة، يريد هلا أن تنتهي برضب رقاب نفس هؤالء األسياد 

، ملجرد ضامن ، أو كانوا سدنة البيتاملتسلطني، حتى لو كانوا من قريش
 وقد اشرتاهم أولئك حرية الفكر والعقيدة حتى ملن هم عبيد أرقاء هلم،

ألن ملكيتهم هلم هلا حدود وقيود، وال تصل إىل حد . الناس بأمواهلم
 .منعهم من التفكري، والتدخل يف اعتقاداهتم

 بطريقة جتد فيها الشواهد عىل ً هيدد قريشا»صىل اهللا عليه وآله«إنه  ـ ٢
بأن من يتوىل : حيث رصح هلاجدية ذلك التهديد، وأنه يسري باجتاه التنفيذ، 

ومل تزل .. تنفيذ هذا القرار هو من نفذ مهامت مشاهبة بكل دقة وأمانة وحزم
 .. واملنطقة بأرسها آثار جهده وجهاده، طاعة هللا ولرسولهتشهد قريش

 يصوغ هذا التهديد بطريقة تستدعي طرح »صىل اهللا عليه وآله«إنه  ـ ٣
ة املزيد من األوصاف، أو تدعو للترصيح باسم هذا الذي األسئلة ملعرف

 ..أشار إليه
صىل «، ليجيب النبي ، وعمرال ندري، فلعل طرح اسمي أيب بكر ـ ٤
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 بنفي أن يكونا مرادين يف كالمه، قد جاء من قبل شخص »اهللا عليه وآله
 الكيد اإلعالمي الذي قد يريد أن يسمع الناس هذا الترصيح، لقطع دابر

 منذ »عليه السالم«يامرسه ذلك احلزب الذي عرف باالنحراف عن عيل 
 .ًبدايات اهلجرة، وربام قبل ذلك أيضا

صىل اهللا عليه «أو أنه كان يريد أن يظهر مقام اخلليفتني من رسول اهللا 
 .حتى إن اسمهام ليطرح قبل أن يطرح اسم أي رجل آخر» وآله

َّ قد عرف بعض أهل الرس عنده بام » اهللا عليه وآلهصىل«ولعل النبي 
يدبره هؤالء يف اخلفاء، مما له مساس بمستقبل الدين واألمة، فكان بعض 
أهل الرس يشعرون بأنه ال بد من إيضاح األمور للناس بطريقة أو بأخرى، 

 ..ليتحملوا مسؤولياهتم، بعد أن تكون احلجة عليهم قد متت
 هذا الوسام الرائع ألمري »هللا عليه وآلهصىل ا«يسجل النبي  ـ ٥

َّ يف إطار فريد ورائع، حني بني أن هذا الذي يستطيع »عليه السالم«املؤمنني 
 عىل الدين، ليس ممن يرغب يف يشء من حطام أن يرضب رقاب قريش

 ..ِّالدنيا، وليس هو ممن يميزون أنفسهم عن اآلخرين
كثرة املال، وال بيشء مما يمدح به أهل الدنيا، وال وهو إنسان ال يمدح ب

حيتاج يف استحضار صورته إىل أي إطار تظهر عليه األلوان، واألشكال، 
وهي صورة ال .. ًوالزخرفات، بل هو يظهر يف صورته وهو خيصف نعال

 .يتوقعون ظهور احلاكم والقائد والرئيس فيها يف أي من الظروف واألحوال
النعل التي خيصفها ليست له، وإنام هي لغريه، إهنا أن هذه : والالفت

األمر الذي يشري إىل طبيعة نظرته لنفسه، .. »صىل اهللا عليه وآله«لرسول اهللا 
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 .)١(أنا عبد من عبيد حممد: ويؤكد صحة ما يلهج به، حيث يقول
هم عتقاء «:  عن أولئك املستضعفني»صىل اهللا عليه وآله«إن قوله  ـ ٦

 :مرين يستبطن أ»اهللا
أنه ليس هو املسؤول عنهم، وال املطالب هبم، بل هم الذين : أحدمها

، وليس لقريش أن تطالبه بأن يبسط خرجوا وفروا من سلطان قريش
 .سلطتها عىل أرقائها، وال استنابته بمالحقتهم كلام هربوا منها

 قبل ؤالء؛ ألهنم قد هربوا من قريش ال تشمل هوبنود صلح احلديبية
 .عقده، والصلح إنام يعالج احلاالت التي حتدث بعد توقيعه

أن إسالمهم هو الذي أعتقهم، فإن العبد إذا أسلم يف دار : الثاين
ًأن ذلك من أسباب عتقه، خصوصا إذا خرج : احلرب قبل مواله، فاملروي

 .)٢(إىل دار اإلسالم قبله

                                     
 ١ واإلحتجاج ج١٣١ و ١٣٠ ص٣ ورشح أصول الكايف ج٩٠ ص١الكايف ج) ١(

 ١ والفصول املهمة يف أصول األئمة ج٢٩٢ ص١ايل الآليل ج وعو٣١٣ص
 ومستدرك ٤٣٠ ص١ ونور الرباهني ج٢٨٣ ص٣األنوار جبحار  و١٦٨ص

 ونور ٣٢٠٧ ص٤ وج١٤٤ ص١ وميزان احلكمة ج٦٤ ص٧سفينة البحار ج
 .٢٣٣ ص٥الثقلني ج

 ١٥٢ ص٦هتذيب األحكام ج:  وراجع٢٣٠ و ٢٢٩ ص٩سنن البيهقي ج) ٢(
 والتنقيح الرائع ٨٩ ص١١ والوسائل كتاب اجلهاد ج٢٩٥ صوالنهاية للطويس

=  و ٣٥٧ ص١٠ ومسالك األفهام ج١١ و ١٠ ص٢ والرسائر ج٢٥٦ ص٣ج
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وهؤالء قد أسلموا وخرجوا إىل دار اإلسالم قبل أسيادهم، وهذا 
 عليهم، ألهنم خرجوا عن صفة الرق باختيارهم أنه ال سلطة لقريش: معناه

 أن يرجعهم إليه، أو أن »صىل اهللا عليه وآله«فال جيوز لرسول اهللا . اإلسالم
درة حلرياهتم، بل أصبح يساعد عىل ذلك؛ ألن ذلك عدوان عليهم، ومصا

 الدفاع عنهم، واملنع من ظلمهم، ومن »صىل اهللا عليه وآله«من واجبه 
 . استعبادهم

  :بيعة النساء يف احلديبية
املبايع » عليه السالم«وكان أمري املؤمنني « : رمحه اهللاقال الشيخ املفيد

أن طرح : ، وكانت بيعته هلن يومئذ» عليه وآلهصىل اهللا«للنساء عن النبي 
صىل اهللا عليه «ًثوبا بينه وبينهن، ثم مسحه بيده، فكانت مبايعتهن للنبي 

يمسح ثوب عيل بن » صىل اهللا عليه وآله«بمسح الثوب، ورسول اهللا » وآله
 .)١(مما يليه» عليه السالم«أيب طالب 

 :ويالحظ هنا أمران
قد استفادا » عليه السالم«ًوعليا »  عليه وآلهصىل اهللا« إن النبي :األول

يف بيعة النساء، من طريقة مبتكرة، تعطي املعنى وتدل عىل املقصود بصورة 
                                     

ط مؤسسة ( ورشائع اإلسالم كتاب العتق وكتاب اجلهاد، وكنز العرفان ٣٥٨= 
 .١٨٧ ص٣ وعوايل الآليل ج١٢٩ ص٢ج) آل البيت

 األنوار وبحار ٦٢٢ ص٢سالمي حموسوعة التاريخ اإل و١١٩ ص١اإلرشاد ج )١(
  .٣٥٨ ص٢٠ج
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ألهنام يريدان حتايش أمر حمظور، وهو مصافحة النساء، .. كافية، ومفهومة
أو أي يشء يعطيهن املزيد من اجلرأة عىل اإلقرتاب من الرجل، ولو بمثل 

عليه «أو عيل » صىل اهللا عليه وآله« الثوب الذي يلبسه النبي أن متسح عىل
 .»السالم

إن املفروض هو أن ختتص البيعة بالرجال وال داعي :  قد يقال:الثاين
لبيعة النساء، ألن الرجال هم الذين يضحون، وهم الذين حياربون، وهم 

 ..أما النساء فال شأن هلن يف ذلك.. أصحاب القرار
ن كان ليس عىل النساء قتال ونزال، وال يتولني القضاء  بأنه وإ:ونجيب

واحلكومة، ولكن ذلك ال يعني أهنن ال دور هلن، بل هلن دور يف الكثري من 
الشؤون، التي ال بد من التزامهن بام يريض اهللا، وبطاعة رسوله فيها، فال 

 ..بأس بأخذ البيعة منهن عىل اإللتزام بمثل هذه األمور
 عىل القول بأنه ال شأن للمرأة يف كثري من األمور، فإن ثم إننا ال نوافق

املقصود إن كان هو إعادة تكريس املنطق اجلاهيل الذي يسلب املرأة 
 ..ًحقوقها التي جعلها اهللا هلا، فهذا مرفوض مجلة وتفصيال

 أن شؤوهنا ليست بذات أمهية، لكي تؤخذ منها :وإن كان املقصود
» عليها السالم «فإن مقام السيدة الزهراءًالبيعة، فهو غري صحيح أيضا، 

عند اهللا يدلنا عىل أمهية الشؤون التي تعود إليها، والتي استحقت مقامها 
 .هذا لقيامها بتلك الواجبات عىل أكمل وجه

 :عىل أننا نقول
ًإن للرجال شؤونا ختصهم، وليس للمرأة فيها نصيب، وللمرأة شؤون 
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 .ًب، ألن كال منهام مهيأ ملا خلق لهليس للرجال فيها نصي
وامتياز الرجال أو بعضهم عىل النساء، أو عىل بعضهن، إذا اقتضته 
شؤون اخللقة، والتكوين، فإنام كان بسبب انسجام هذه امليزات، مع تلك 
ًاملسؤوليات امللقاة عىل عاتق هذا أو ذاك، لكي حتقق أهدافا حتتاج إىل هذه 

 ..ستوى من الفعالية والتأثريامليزات أو تلك، هبذا امل
  : يف احلديبية×علي 

لقد كان من حق املسلمني أن يامرسوا حريتهم يف التفكري، ويف 
ًومن حقهم أيضا أن يزوروا ..  والعبادة، وما إىل ذلك،التقديس، واإلعتقاد

عهم بيت اهللا تبارك وتعاىل، ويؤدوا مناسكهم، وليس من حق أحد أن يمن
فكيف إذا كان البلد الذي يقع فيه هذا البيت هو وطن من يريد زيارته، . منه

 .وقد ولد وعاش فيه، ثم ظلم وقهر، وأجرب عىل اخلروج منه، والتغرب عنه
يقرر املسري إىل زيارة بيت اهللا » صىل اهللا عليه وآله«وها هو رسول اهللا 

اجهته ومواجهة املسلمني، ومنعهم من دخول  ملوللعمرة، فلامذا هبت قريش
 !بيت اهللا، حتى تطورت األمور، واصطف املسلمون واملرشكون للقتال؟

عليه «ٍكان اللواء يومئذ إىل أمري املؤمنني « :»رمحه اهللا« قال الشيخ املفيد
 ..، كام كان يف املشاهد كلها»السالم

ف القوم يف احلرب للقتال، ما وكان من بالئه يف ذلك اليوم عند ص
صىل اهللا «ظهر خربه، واستفاض ذكره، وذلك بعد البيعة التي أخذها النبي 
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 .)١(عىل أصحابه، والعهود عليهم بالصرب» عليه وآله
صىل اهللا عليه « إىل طلب الصلح، عىل أن يرجع النبي فلجأت قريش

 ..ن يف العام الذي بعدهبمن معه يف عامه هذا، ثم حيجو» وآله
صىل اهللا «وتقرر كتابة كتاب يف ذلك، ونزل الوحي عىل رسول اهللا 

ٍكاتبه يومئذ، واملتويل لعقد » عليه السالم«بأن جيعل أمري املؤمنني » عليه وآله
 .)٢(الصلح بخطه

 : وقبل متابعة احلديث نشري إىل ما ييل
َ لقد عجز التاريخ عن اإلفصاح عن حقيقة ً:أوال عليه «ما فعله عيل َ

حني اصطفاف الفريقني، وكيف استفاض ذكر ما جرى، وظهر » السالم
 !ًخربه، ومل نجد منه شيئا إىل يومنا هذا؟

ًأال يدلنا ذلك عىل أن ثمة يدا خائنة قد عبثت باحلقائق، وأسقطت ما 
مما يرتبط بأمري املؤمنني .. أمكنها إسقاطه، أو حرفت ما مل يمكن التسرت عليه

 !؟»يه السالمعل«
 كانت بأمر من اهللا الكتاب يف احلديبية» عليه السالم« إن كتابة عيل ً:ثانيا

فهل هو أنه .. ًتعاىل، وهذا يدل عىل أن هناك شيئا اقتىض هذا األمر اإلهلي
                                     

 اإلرشاد  كتابواملستجاد من ٣٥٨ ص٢٠ جاألنوار وبحار ١١٩ ص١اإلرشاد ج) ١(
 .٧٣ص

 وموسوعة التاريخ ٣٥٨ ص٢٠األنوار جبحار  و١١٩ ص١ اإلرشاد ج)٢(
  .٦٢٧ ص٢اإلسالمي ج
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! يف واقعة التحكيم، مثل ما جرى يف هذه الواقعة؟» عليه السالم«سيجري له 
أراد أن خيرب الناس بام سيجري لعيل يف التحكيم » ىل اهللا عليه وآلهص«أي أنه 

ليكون ذلك من دالئل مظلوميته، ومن شواهد إمامته، ومن موجبات زيادة 
أو ألنه لو تصدى غريه لكتابة الكتاب مل حيسن ! يقني الناس هبذا األمر؟

 !؟»هصىل اهللا عليه وآل«الترصف، أو كان قد ترصف عىل خالف رضا الرسول 
 .. بنظر اإلعتبارًاقد يكون كل ذلك مأخوذ

  :ما جرى حني كتابة الكتاب
.. هناك تفاصيل خمتلفة تذكر ملا جرى حني كتابة الكتاب يف احلديبية

صىل اهللا عليه «الصحيح من سرية النبي األعظم : وقد أوعزنا إليها يف كتابنا
ر منها هنا ما يرتبط بأمري املؤمنني عيل ونذك.. ، اجلزء اخلامس عرش»وآله

 : ، وخالصة ما قالوه»عليه السالم«
 :  أكتب:»عليه السالم«قال لعيل » صىل اهللا عليه وآله«إن النبي 

 ..بسم اهللا الرمحان الرحيم
:  ـ مبعوث املرشكني ـ وطلب أن يكتبفاعرتض سهيل بن عمرو

 ..هلذا الطلب» صىل اهللا عليه وآله«نبي باسمك اللهم، فاستجاب ال
 .. هذا ما قاىض عليه حممد رسول اهللا:ثم قال

 لو كنا نعلم أنك رسول اهللا ما صددناك عن البيت وال :فقال سهيل
 ..قاتلناك، اكتب يف قضيتنا ما نعرف، أكتب حممد بن عبد اهللا

 . احمه:»لسالمعليه ا«لعيل » صىل اهللا عليه وآله«فقال 
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 ).أو أحماك( ما أنا بالذي أحماه :»عليه السالم«فقال عيل 
 فجعل عيل يتلكأ، وأبى أن يكتب :ويف حديث حممد بن كعب القرظي

اكتب، فإن لك : »صىل اهللا عليه وآله«إال حممد رسول اهللا، فقال رسول اهللا 
 .)١(مثلها تعطيها، وأنت مضطهد

                                     
  ٥جالبخاري صحيح  عن:  ويف هامشه٥٤ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

سنن  وال٣٣  و٢٣ ص٥وج ٨٦و  ٣٢٨ ص٤جمحد مسند أو) ٢٦٩٩( ٣٥٧ص
) ٩٧٢٠(وعبد الرزاق يف املصنف  ٢٢٧ و ٢٢٠ ص٩جبيهقي الكربى لل

 ٣٢٤ ص٧ج وابن كثري يف التفسري ٦٣  و٥٩ ص٢٦جامع البيان جوالطربي يف 
 ٤ميزان احلكمة ج:  وراجع.١٤٦ و ١٤٥ ص٦الزوائد جوانظر جممع 

 واملناقب ٢٦٩ ص١٨ وامليزان ج١٩٩ ص٩ وجممع البيان ج٣١٩٦ص
 ورشح ٣٩١ واملسرتشد ص٥٠٩ وصفني للمنقري ص١٩٣للخوارزمي ص

 ٦٢٨ ص٢ وموسوعة التاريخ اإلسالمي ج٢٣٢ ص٢هنج البالغة للمعتزيل ج
 ١ وعن اإلحتجاج ج٢٤٩ واألنوار العلوية ص١٨ ص٢وينابيع املودة ج

قب آل أيب منا و٥٣ ص٥ ونور الثقلني ج٣١٣ ص٢ وتفسري القمي ج٢٧٧ص
  و٣١٦  و٣١٤ ص٣٣ وج٣٣٥ ص٢٠ وبحار األنوار ج٢١٤ ص٣طالب ج
 وتاريخ اإلسالم ٥٤ ص٥وسبل اهلدى والرشاد ج ٥٤٢ ص٣٢وج ٣١٧

 والسرية ١٤٧ ص٤ ودالئل النبوة للبيهقي ج٣٩٠ص) املغازي(للذهبي 
 .٤٣ ص٢ والسرية النبوية لدحالن ج٢٠ ص٣احللبية ج

= : ًيل بأن له مثلها وهو مقهور راجع أيضاـ لع»هـآلصىل اهللا عليه و«د النبي ـوعن وع
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 أخذا بيد عيل ، وسعد بن عبادة أن أسيد بن حضري:الواقدير وذك
أن يكتب إال حممد رسول اهللا، وإال فالسيف بيننا : ، ومنعاه»عليه السالم«

 .)١(وبينهم
 :ونقول

 :إن لنا هنا وقفات، نذكر منها ما ييل
  :يبيةمن كتب العهد يف احلد

 .)٢( هو حممد بن مسلمة أن كاتب العهد يف احلديبية:زعم بعضهم
                                     

 وحبيب السري ٢٠٤ ص٢ والكامل يف التاريخ ج٢١ ص٢اخلميس ج تاريخ= 
  و٣٥٢ ص٢٠ جاألنواربحار  و١٩٣ ص٤ وتفسري الربهان ج٣٧٢ ص١ج

ط التقدم ( للنسائي واخلصائص ، واخلرايج واجلرايح، وتفسري القمي٣٥٧
 ٥٨٨ ص٢ وج ١٩٠ ص١ للمعتزيل ج ورشح هنج البالغة٥٠ص )بمرص

 وصبح األعشى ١٥٩ وينابيع املودة ص٤٢٢ ص١٦واملغني لعبد اجلبار ج
 .٩٢ ص١٤ج

خرجه أبو داود يف أو:  ويف هامشه قال٥٤ ـ ٥١ ص٥ سبل اهلدى والرشاد ج)١(
 ٦ج والسيوطي يف الدر املنثور ٣٣٠  و٣٢٩ ص٤جمحد أو) ١٦٧(اجلهاد باب 

 ٥١٠ ص٨ملصنف البن أيب شيبة ج وا١٧٥ ص٥وصحيح مسلم ج ٧٦ص
  .٢٧٧ ص١٦ واجلامع ألحكام القرآن ج٤٨٠ ص١٠وكنز العامل ج

) هبامش احللبية( والسرية النبوية لدحالن ٢٥ و ٢٤ ص٣السرية احللبية ج: راجع )٢(
  .١٧٩ ورساالت نبوية ص٤٣ ص٣ج
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هو عيل بن أيب : ، فضحك، وقال سألت عنه الزهري: قالوعن معمر
 .)١(عثامن: طالب، ولو سألت عنه هؤالء قالوا

 أبت إال أن يكتب ًإن قريشا: ولعلهم حاولوا استخالصه من قوهلم
 . )٢(أو عثامن» عليه السالم«عيل 

 : ونقول
كتابة » عليه السالم«أن الوحي هو الذي أمر بأن يتوىل عيل :  تقدمً:أوال

 .العهد يف احلديبية
هو كاتب » عليه السالم«ً تكاد املصادر جتمع عىل أن عليا :ًثانيا

 .)٣(العهد

                                     
مكاتيب  و١٢٧ والنزاع والتخاصم ص٣٤٣ ص٥اين جنعاملصنف للص: راجع )١(

 ٢٣ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٨٤ ص٣ وج٥٨٥ ص١ج الرسول
  .٤٦٠ص

 والسرية ٦١٠ ص٢املغازي للواقدي ج:  عن٨٥ ص٣جمكاتيب الرسول  )٢(
 ٢ج )لبيةسرية احلامش الهب ( والسرية النبوية لدحالن٢٣ ص٣احللبية ج

  .٢١٢ص
تفسري و ١٢٧ والنزاع والتخاصم ص٣٠٥ ص١ مناقب آل أيب طالب ج:راجع )٣(

 ٦٢٩ ص٢ وموسوعة التاريخ اإلسالمي ج٣١٣ و ٣١٢ ص٢ي جالقم
 :  عن املصادر التالية٥٨ و ٧٨ ص٣ومكاتيب الرسول ج

=  ٢جدي ـازي للواقـواملغ ٢٠و  ٢٥ و ٢٣ ص٣ج واحللبية ٧٨ ص٦جدر املنثور ـال
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 ٣وج ٢٠٣ و ٧٣ ص١ج و٢٤ ص٢ج آل أيب طالب مناقب و٦١٠ص= 
حتقيق حممد (األرشاف  وأنساب ٣٤٣ ص٥ج صنعاينللواملصنف  ٢١٤ص

 و ٢٩٨ ص٤ج و٢٦٨ ص٣ج و٣٤٢ ص١ج ومسند أمحد ٣٤٩ص) محيد اهللا
 ٤ج و٢٤٢ و ٢٤١ ص٣ج و٧٣ ص٢جالبخاري صحيح  و٣٢٥ و ٨٦
تاريخ  و١٤١١ ـ ١٤٠٩ ص٣جمسلم صحيح  و١٧٩ ص٥ج و ١٢٦ص

 و ٢٢٦ ص٩ج و١٧٩ ص٨جوالسنن الكربى للبيهقي  ٤٥ص ٢جاليعقويب 
 ١٨ج األنواربحار  و٤٣٩ و ٤٣٥ ص١٤جبن أيب شيبة ملصنف إل وا٢٢٧
 ٣٦٢ و ٣٥٩و  ٣٥٧ و ٣٥٣ ـ ٣٥١ و ٣٣٥ و ٣٣٣ و ٣٢٧ ص٢٠ج و٦٢ص

 ٨جونيل األوطار للشوكاين  ٢٢١ ص٣١ وج٣١٤ ص٣٣ وج٣٧١ و ٣٦٣و 
 )جامع البيانهبامش ( وتفسري النيسابوري ٦١ ص٢٦ججامع البيان  و٤٥ص
 .٤٩ ص٢٦ج

 ٤جوالربهان  ٢٧٥ ص٢وج ٢٥٨ ص١٠ج البالغة للمعتزيلرشح هنج : راجعو
 ١٤٥ ص٦ج وجممع الزوائد ١٦٩ ص٤ج والبداية والنهاية ١٩٣ و ١٩٢ص

 ومرآة العقول ٣٢٦ ص٨ج والكايف ٢٨٦ ص٧ج و٢٢٣ ص٥جوفتح الباري 
 و ٥٠٨لمنقري ص وصفني ل١٢ صستمالءمالء واإل وأدب اإل٤٤٤ ص٢٦ج

 ١٧٨ ص ورساالت نبوية٧١ ص١ق ٢الكربى البن سعد ج والطبقات ٥٠٩
 و ٣٤ ص٢ ق٢العرب وديوان املبتدأ واخلرب ج و٢٣٤ ص٤جواملطالب العالية 

 ٥ ص٩وح املعاين ج ور٢٧٧ ـ ٢٧٥ ص١٦ واجلامع ألحكام القرآن ج٣٥
= ٥٢ ص٥ جونور الثقلني ٢٧٥ ص١٣ج و ١٣ و ١٢ ص١٤ جيوعمدة القار
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 وتفسري ٣٧٢ ص١ جوحبيب السري ٣٦ و ٣٥ ص٥ وتفسري الصايف ج٥٣و = 

 ٢١ ص٢وتاريخ اخلميس ج ١١٨ ص٩ وجممع البيان ج٢٦٧ص ١٨امليزان ج
 ٣ وج٢٠٤ ص٢ والكامل يف التاريخ ج٤٣ ص٢والسرية النبوية لدحالن ج

 ١ ورشح هبجة املحافل ج٦٣٦ ص٢ وتاريخ األمم وامللوك ج٣٢٠ص
 وتاريخ اإلسالم للذهبي ١٢٨ ص١ واملواهب اللدنية ج٣١٧  و٣١٦ص

 .٣٩٠ص) املغازي(
 ٦١٦ ص٢ وحدائق األنوار ج١٤٧  و١٤٦ ص٤ج ة للبيهقيودالئل النبو: وراجع

 وتفسري اخلازن ٢٠٢ ص٤ وتفسري القرآن العظيم ج٢٣٣  و٢٣٢واألموال ص
 ١ واإلرشاد للمفيد ج٢١٠ ص١ وكشف الغمة ج١٥٧  و١٥٦ ص٤ج
 وعن ٥٣  و٥٤ ص٥ وسبل اهلدى والرشاد ج٩٧ وإعالم الورى ص١٢٠ص

 وعن ١٢٠ ص٣ جلحاكملرك ستدامل وعن ٥ ص٨السنن الكربى للبيهقي ج
 ١٣٥ ص٢ وأصول الرسخيس ج٢٣٠ ص١٧رب جأل وهناية اتاريخ بغداد

 ومسند أيب عوانة ٢٢٣  و٢٢٢ ص١١واإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان ج
 وتاريخ ٧٨ والعثامنية ص٩٢ ص١٤ وصبح األعشى ج٢٣٩  و٢٣٧ ص٤ج

سائي للن »عليه السالم« وخصائص اإلمام عيل ٢١٥ ص١ابن الوردي ج
 ٢٣٦ ـ ٢٣٣ ص٢ وفضائل اخلمسة من الصحاح الستة ج١٥١و  ١٥٠ص

 ٦٤٢  و٦٤١  و٦٣٨  و٦٣٧  و٤٢٠  و٤١٩ ص٨ج )امللحقات( وإحقاق احلق
 ٤ومشكل اآلثار ج.  عن بعض من تقدم وعن مصادر أخرى٣٦١ ص١٨وج
 .١٩١ ص٢ والرياض النرضة ج١٧٣ص
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 بأن كاتب الكتاب هو ابن مسلمة: بأن قوهلم:  رصح ابن حجر:ًثالثا
 .)١(من األوهام

 عىل ونحن نخشى أن يكون املقصود هو مكافأة حممد بن مسلمة
فور وفاة أبيها » عليها السالم «مشاركته يف اهلجوم عىل بيت فاطمة الزهراء

 ..»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
ٍكام أنه هيدف إىل التشكيك يف كل عمل إجيايب أو فضيلة أو كرامة لعيل 

 .، والسعي ملنحها ملناوئيه وأعدائه»عليه السالم«
  : ×حديث امتناع علي 

صىل اهللا «امتنع عن حمو اسم النبي » عليه السالم«ً إن عليا :تقدم قوهلم
صىل اهللا عليه «أنه : ، وذكرنا بعض مصادره، ويضيف ابن حبان»عليه وآله

 .)٢(ًبمحو اسمه مرتني، فأبى ذلك فيهام معا» عليه السالم«ًأمر عليا » وآله
عليه  «طاب ألتباع املذاهب أن يقولوا لشيعة عيلو« :قال الرسخيس

إذا كنتم قد استطعتم أن حتشدوا الشواهد املتواترة، بل التي ال : »السالم
تكاد حتىص عىل خمالفات رصحية، وقبيحة، ومؤذية للصحابة الكبار، فإن 

                                     
والسرية النبوية  ٧٠٩ ص٢ج) ط دار املعرفة(و  ٢٥ و ٢٤ ص٣السرية احللبية ج )١(

 ١٧٩ ورساالت نبوية ص٤٣ ص٣ ج)لبيةسرية احلهبامش ال(لدحالن 
 .٨٤ ص٣جمكاتيب الرسول و

 . ٢٢٣ و ٢٢٢ ص١١ جحباناإلحسان برتتيب صحيح ابن  )٢(



  ٢٣٣                                             ..وبعدها.. أحداث جرت يف احلديبية: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طاعة أمر قد وقع بنفس املحذور، حني امتنع عن » عليه السالم«ًعليا 
 .)١( بمحو اسمه الرشيفيف احلديبية» صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

ليس خيلو، إما أن ..«: ، جاء ما ييلويف سؤال وجه للسيد املرتىض
 ال يأمر إال بام فيه مصلحة، »صىل اهللا عليه وآله«يكون قد علم أن النبي 

 .حلكمة والبينات، وأن أفعاله عن اهللا سبحانه وبأمره، أو مل يعلموتقتضيه ا
 !َ فلم خالف ما علم؟فإن كان يعلم،

 عن َّوإن كان مل يعلمه، فقد جهل ما تدعيه العقول من عصمة األنبياء
هلذا، إن مل يكن » صىل اهللا عليه وآله«نبي َّوجوز املفسدة فيام أمر به الاخلطأ، 
 .قطع هبا

 توقف عن قبول »عليه السالم«وهل جيوز أن يكون أمري املؤمنني 
ُاألمر، لتجويزه أن يكون أمر ا ْ ً معتربا له وخمتربا؟»صىل اهللا عليه وآله«لنبي َ ً ِ َ !
ً عاملا بإيامنه قطعا، »صىل اهللا عليه وآله«مع ما يف ذلك لكون النبي  وهو ً

خالف مذهبكم، ومع ما فيه من قبح األمر عىل طريق االختبار بام ال 
 .مصلحة يف فعله عىل كل حال

 قد أضمر »آلهصىل اهللا عليه و«إنه جيوز أن يكون النبي : فإن قلتم
ًحمذوفا، خيرج األمر به من كونه قبيحا ً . 

فام : فقد كان جيب أن يستفهم ذلك، ويستعلمه منه، ويقول: قيل لكم

                                     
  .١٣٥ ص٢صول الرسخيس ج أ)١(
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ًمرتني قطعا من غري رشط أضمرته أوالأ ً«)١(. 
 :ونقول
 بام يتوافق مع مذاق املعرتض يف نظرته لقد أجاب السيد املرتىض: ًأوال

 :لألمور، ونوضح مراده عىل النحو التايل
 »عليه السالم«صدور هذا األمر، فإن إمتناع وتوقف عيل : لو سلمنا

صىل اهللا «َّدم عصمته، ألنه جوز أن يكون أمر النبي عن املحو ال يدل عىل ع
ً باملحو ليس أمرا حقيقيا، بل جماراة لسهيل»عليه وآله صىل اهللا «، ال ألنه ً
 . لهٌِرثْؤُأنه م: فتوقف حتى يظهر.. ر ذلكِثْؤُ ي»عليه وآله

، وأنه بستفهام، لتتأكد له حقيقة هذا الطلوتوقفه هذا يقوم مقام اإل
يعلم أن املحو » عليه السالم«ال سيام وأنه . )٢(أمر حقيقي، أو ليس بحقيقي

 .»صىل اهللا عليه وآله«هو رغبة املرشكني، وليس رغبة النبي 
ليس بمخالفة ألمر : ما أنا بالذي أحماه«: »عليه السالم« عن قوله قال العيني

 .)٣(»ه علم بالقرينة أن األمر ليس لإلجياب؛ ألن»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
وهذا الذي فعله عيل من : قال العلامء«: ، والنوويوقال القسطالين

ٍ حتتم حمو »صىل اهللا عليه وآله«باب األدب املستحب، ألنه مل يفهم من النبي  ُّ
ه مل جيز لعيل تركه، وال عىل نفسه، وهلذا مل ينكر عليه، ولو حتم حموه لنفس

                                     
 .٤٤٢ و ٤٤١ ص١رسائل الرشيف املرتىض ج) ١(
 .٤٤٢ ص١ رسائل الرشيف املرتىض ج)٢(
 .٤٤٣ ص١ الرشيف املرتىض ج رسائل)٣(
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 .)١(» عىل املخالفة»صىل اهللا عليه وآله«أقره النبي 
صىل اهللا « إن املسارعة للمحو قد ال تكون مستحبة، ولعل النبي ً:ثانيا
 ليظهر به أن اصحاب النبي ،كان يرغب هبذا التلبث والرتيث» عليه وآله

»  اهللا عليه وآلهصىل«، ال يرضون بأن يتعرض النبي »صىل اهللا عليه وآله«
صىل اهللا عليه  «هرصارإلكرس كلمته، وإهانته وإظهار ضعفه، ثم يكون 

ب قوة بفلم يكن هذا املحو بس.. املحو هو الذي حيسم األمرعىل » وآله
ًاملرشكني وضعف عزيمة املسلمني، بل كان تفضال وتكرما من الرسول،  ً

 ..احة خلقجًورفقا وس
، مثل جالس احلسن وابن سريين، وقد يكون  قد يكون األمر للتخيريً:ثالثا

َفامشوا يف مناكبها﴿: لإلباحة، مثل قوله تعاىل ِ ِ َ َ ِْ ُ وكاألمر عقيب احلظر، أو .. )٢(﴾َ
قد رفع » صىل اهللا عليه وآله«وهو هنا من هذا القبيل، فإن النبي . عقيب تومهه

 ..لكوهو ال يدل عىل أكثر من إباحة ذ. »احمه«: احلظر عن حمو اسمه بقوله
إن هذه القضية موضع شك وريب من أساسها، وذلك ألسباب : ًالثثا

 ..عديدة، سوف نوردها يف الفقرة التالية
  :×الشك فيما ينسب لعلي 

 :يستند إىل األمور التالية» عليه السالم«إن شكنا يف صحة ما ينسب إىل عيل 
حاب لقد علم املستحفظون من أص«:  يقول»عليه السالم«ًإن عليا : ًأوال

                                     
 .١٣٥ ص١٢ رشح صحيح مسلم للنووي ج)١(
 . من سورة امللك١٥اآلية ) ٢(



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢٣٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(»..وال عىل رسوله ساعة قط الخَّأين مل أرد عىل اهللا : حممد
صىل «حني قال له » صىل اهللا عليه وآله«وأما عدم حمو اسم رسول اهللا 

عرف أن أمر يفيد اباحة هذا » عليه السالم«فالظاهر أنه » اهللا عليه وآله
 وأنه ال مانع »عليه السالم«وان األمر يعود إليه . »عليه السالم«الفعل لعيل 

 ..من حمو اإلسم» صىل اهللا عليه وآله«عند النبي 
 ـ وهو يشري إىل اعرتاضات بعض الصحابة عىل النبي قال املعتزيلو

إن هذا اخلرب صحيح ال ريب فيه، «:  ـ يف احلديبية»صىل اهللا عليه وآله«
 .)٢(»وهوالناس كلهم رو
عيل مع احلق، «:  يقول»صىل اهللا عليه وآله«أن النبي : ويؤكد ذلك
عيل مع القرآن، والقرآن مع «، أو »يدور معه حيث دارواحلق مع عيل، 

فإن من يكون مع احلق ومع القرآن، ال يمكن أن . )٣(، ونحو ذلك»عيل

                                     
البالغة رشح هنج :  وراجع١٩٧ و ١٩٦ ص٢ج) برشح عبده(هنج البالغة ) ١(

 ورشح أصول ٢٨٨ ص٢ وغرر احلكم ج١٨٠ و ١٧٩ ص١٠للمعتزيل ج
 ٥٠بهية ص واألنوار ال٣١٩ ص٣٨األنوار جبحار  و٤٥٤ ص١٢الكايف ج

 .٤٣٦ ص٣ وج٢٦٥ ص١ وينابيع املودة ج٣٣٠واملراجعات ص
 .١٨٠ ص١٠البالغة للمعتزيل جرشح هنج  )٢(
 ٧٢ ص١٨ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج٣٠٣ ص٢دالئل الصدق ج :راجع) ٣(

 وكشف ٢٣٣ عن السندي يف دراسات اللبيب ص٣٢٤ ص٢وعبقات األنوار ج
 =  ١٤داد جـخ بغـ وتاري٨١ل صـ واجلم١٤٦ـ  ١٤١ ص١ وج٣٥ ص٢ة جـالغم



  ٢٣٧                                             ..وبعدها.. أحداث جرت يف احلديبية: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ه وال عصيان ألمر»صىل اهللا عليه وآله«تصدر منه خمالفة لرسول اهللا 
عليه «، قوله »صىل اهللا عليه وآله«ويؤكد مدى طاعة عيل للرسول 

 .)١(من عبيد حممدأنا عبد : »السالم
 .)٢(!أنا زميل حممد؟: فهل يمكن أن يقارن من هذا حاله بمن يقول عن نفسه

صىل « أن النبي :»صىل اهللا عليه وآله«التزامه بحرفية أوامره يف وقد بلغ 
 .»اذهب وال تلتفت، حتى يفتح اهللا عليك«: يف خيرب قال له »اهللا عليه وآله

 عالم أقاتل الناس؟: فمشى هنيهة، ثم قام ومل يلتفت للعزمة، ثم قال
 .)٣(قاتلهم حتى يشهدوا أن ال إله إال اهللا: »صىل اهللا عليه وآله«قال النبي 

                                     
 ٨٢٩  و٨٢٨ ص١ وربيع األبرار ج١٢٤ و ١١٩ ص٣جستدرك امل و٣٢١ص= 

كنوز احلقائق  : ويف هامشه عنه وعن٥٦ ونزل األبرار ص٢٣٤ ص٧وجممع الزوائد ج
 ٤٣  و٢٨  و٧٧ ص٥ وملحقات إحقاق احلق ج١٥٧ ص٦ وعن كنز العامل ج٦٥ص

 .ً عن مصادر كثرية جدا٢٧ ص٤ وج٣٩٧  و٣٨٤ ص١٦ وج ٦٣٨و  ٦٢٣ و
 ١حتجاج ج واإل١٧٤ والتوحيد للصدوق ص٢٨٣ص ٣بحار األنوار ج )١(

 ١٣١ و ١٣٠ ص٣ ورشح أصول الكايف ج٩٠ ص١ والكايف ج٤٩٦ص
 ٣األنوار جبحار  و١٦٨ ص١ والفصول املهمة ج٢٩٢ ص١وعوايل الآليل ج

 .٤٣٠ ص١ ونور الرباهني ج٤٥ ص١٠٨ وعن ج٢٨٣ص
 ١ ومكاتيب الرسول ج٢١٢ ص٦ والغدير ج٢٩١ ص٣م وامللوك جتاريخ األم: راجع) ٢(

 .١١ ص٢ وج٤٠٠ ص١ والفايق يف غريب احلديث ج٧١٦ ص٣ وج٥٩٠ص
= ب ـيـان برتتـ واإلحس٩٣ ص٢ج )بتحقيق املحمودي(راف ـأنساب األش: راجع) ٣(



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢٣٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إن صاحبنا من قد :»عليه السالم «، عن عيل لعمروقال ابن عباس
صىل اهللا عليه «َّعلمت، واهللا إنه ما غري وال بدل، وال أسخط رسول اهللا 

 .)١( أيام صحبته له»وآله

                                     
ـ  ٣٨٤ ص٢ ومسند أمحد ج، وإسناده صحيح٣٨٠ ص١٥صحيح ابن حبان ج= 

 ١٧٩ ص٢ وسنن سعيد بن منصور ج١٢١ ص٧ وصحيح مسلم ج٣٨٥
 وترمجة اإلمام عيل بن أيب ٥٧ و ٥٩و  ٥٨وخصائص أمري املؤمنني للنسائي ص

 ٢٠٢ ص١٠ والغدير ج١٥٩ ص١ج )بتحقيق املحمودي(طالب من تاريخ دمشق 
 ومسند الطياليس ٢٠٠ ص١ وفضائل اخلمسة من الصحاح الستة ج٢٧٨ ص٤وج
 ١٣٦ ص٦ أصول الكايف ج ورشح١١٠ ص٢جلكربى طبقات اال و٣٢٠ص
 ٣٨١ واألمايل للطويس ص٥٠٣ ص٢ ومناقب أمري املؤمنني ج٤٩٤ ص١٢وج

 ٢٧ ص٢١األنوار جبحار  و٥٩ والطرائف ص١٤٩ و ١٤٤ و ١٤٣والعمدة ص
 ٣٦٦ ص٧ وعن فتح الباري ج١١١ والنص واإلجتهاد ص١٢ و ١٠ ص٣٩وج

 ٨٦ص ١ وكنز العامل ج١٠٨ ورياض الصاحلني ص١١١ ص٥والسنن الكربى ج
 ٤ والبداية والنهاية ج٨٥ و ٨٤ و ٨٣ و ٨٢ ص٤٢وتاريخ مدينة دمشق ج

 ١٧٨ ص١ وجواهر املطالب ج٣٥٢ ص٣ والسرية النبوية البن كثري ج٢١١ص
 .١٥٤ ص١ وينابيع املودة ج١٢٥ ص٥وسبل اهلدى والرشاد ج

مطبوع مع مسند ( ومنتخب كنز العامل ٥١ ص١٢رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(
 عنه وعن الزبري ٢٤٩ ص٣وحياة الصحابة ج ٤٥٤ ص١٣وج ٢٢٩ ص٥ج )أمحد

 .٣٠٩ ص٤ والدر املنثور ج٢٥ ص٦ وقاموس الرجال ج،بن بكار يف املوفقيات



  ٢٣٩                                             ..وبعدها.. أحداث جرت يف احلديبية: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، لكان يف احلديبية» صىل اهللا عليه وآله«ولو أنه خالف أمر رسول اهللا 
 . هذا قول ابن عباسسخط منه، ومل يصح» صىل اهللا عليه وآله«النبي 

، وتقبيح ما يصدر منه »عليه السالم« إن الساعني للطعن يف عيل :ًثانيا
والتحايل عليه، ال حيدهم حد، وال يقعون حتت عد، فلو كان قد صدر منه 
أمر قبيح لكانوا قد مألوا الدنيا بأرجازهم وأزجاهلم، ولكانوا قد تفننوا 

طنانة والرنانة يف لومه، وتوجيه اإلهانات له، وتفاصحوا يف خطبهم ال
 ..والغمز من قناته

 إن النصوص ليست عىل نسق واحد يف بياهنا هلذا األمر، بل يف :ًثالثا
 ..بعضها ترصيح بام يكذب هذه النسبة

 أن اعرتاض سهيل، قد أحفظ املسلمني، :النصوصبعض فقد أظهرت 
 .)١(ومنعه من الكتابة» عليه السالم«فبادر بعضهم لإلمساك بيد عيل 

صىل اهللا عليه «ن األوفق بالطاعة هو انتظار أمر النبي أ نرى وإن كنا
 ..»عليه السالم« إىل اإلمساك بيد عيل ال املبارزة» وآله

حمو » عليه السالم«ً أن سهيال هو الذي طلب من عيل :ويف بعضها
 .طلبه» عليه السالم«االسم الرشيف، فرفض 

للطلب من عيل أن يضع يده عىل اسمه » ليه وآلهصىل اهللا ع«فبادر 
                                     

 ٥٤ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج:  وراجع٦١١ و ٦١٠ ص٢ املغازي للواقدي ج)١(
 ٥٩ و ٥٨ ص٦ وغاية البيان يف تفسري القرآن ج٢٩٦ ص١وإمتاع األسامع ج

  .٧٠٨ ص٢ج) ط املعرفة( والسرية احللبية ٤٣ ص٢ة النبوية لدحالن جوالسري



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢٤٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًالرشيف، حسام للنزاع، وإعزازا منه لعيل   .)١(»عليه السالم«ً
 .)٢( أن املرشكني هم الذين راجعوه يف هذا األمر:»عليه السالم«وعن عيل 

هو الذي حما الكلمة، وقال » عليه السالم«ًأن عليا :  يف نص آخر:ًرابعا
 .)٣(لوال طاعتك ملا حموهتا: » وآلهصىل اهللا عليه«للنبي 

وسهيل قد انتهى » عليه السالم«ولعل اجلدال الذي جرى بني عيل 
صىل «، ثم تدخل النبي »عليه السالم«بتدخل الصحابة لإلمساك بيد عيل 

 : بقوله» اهللا عليه وآله
 .ضع يدي عليها، وبذلك يكون قد حفظ أصحابه، ومل يعطل عملية الصلح

بسم اهللا الرمحان : قد حما عبارة» عليه السالم«ًعليا  أن :ويؤيد ذلك
لوال طاعتك ملا حموهتا، فمن يقول : ًباسمك اللهم، قائال: الرحيم، وكتب

فإن الطاعة إذا كانت تدعو ملحو األوىل، ! هذا كيف يعصيه بعد حلظات؟
                                     

  وإحقاق احلق١٤٩خصائص أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب للنسائي ص: راجع) ١(
 و ١٩٠ واألمايل للطويس ص٤٦١ ص٢٣ وج٤١٩ ص٨ج) قسم امللحقات(

 واخلرايج واجلرايح ٣٥٧ ص٢٠ وراجع ج٣١٦ ص٣٣األنوار جبحار  و١٩١
 . ٨٧ ص١جمكاتيب الرسول  و٥٠٩ وصفني للمنقري ص١١٦ ص١ج

  .٥٠٨صفني للمنقري ص )٢(
للمفيد واإلرشاد  ٢٠٩ ص١ج) ط دار األضواء(و  ٣١٠ ص١كشف الغمة ج )٣(

عالم الورى إ وعن ٣٥٧ و ٣٦٣ و ٣٥٩ ص٢٠ جاألنوار وبحار ١٢٠ص
 .١٥ ص١ج) ق.ط(كشف الغطاء  و٩٧ص



  ٢٤١                                             ..وبعدها.. أحداث جرت يف احلديبية: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ًفهي تدعو ملحو الثانية، خصوصا إذا كان ذلك يف جملس واحد
و األوىل التي هي األصعب، ملاذا ال يرىض بمحو كام أن من يرىض بمح

 !الثانية؟
 طلب من عيل ذلك، ورفض أن سهيل بن عمرو:  لنفرتض:ًخامسا

 : »صىل اهللا عليه وآله«عيل طلبه، ثم قال له النبي 
باملحو، بل » عليه السالم«فإن هذا القول ال يدل عىل إلزام عيل .. احمها

فقد .. رفع احلظر، أي أنه أصبح يستطيع أن يمحو إذا شاءهو يدل عىل 
 .أوكل األمر إليه

ليمنعوه من اختيار » عليه السالم«فإذا بادر الصحابة لإلمساك بيد عيل 
 : بقوله» صىل اهللا عليه وآله«هذا الطرف ـ وهو طرف املحو ـ فإن تدخل النبي 

مع »  السالمعليه«ضع يدي عليها، يكون قد أتى لرفع احلرج عن عيل 
 .اخوانه من الصحابة، وإرادة إعزازه، وتعلية شأنه، مقابل سهيل بن عمرو

عليه « إن العديد من النصوص والروايات مل ترش إىل امتناع عيل ً:سادسا
عن حمو اإلسم الرشيف، بل ساقت احلديث عىل أساس األمر، » السالم

، وما روي عن فراجع، ما ذكره ابن حبانوطاعة األمر، وال يشء سوى ذلك، 
، وغريمها جتد طائفة ، وابن كثري، واليعقويب)١(»عليه السالم «اإلمام الصادق

                                     
 عن اإلمام الصادق ٢٦٩ ص٨ جالكايف:  وراجع٣٠١  و٣٠٠ ص١الثقات ج )١(

 ٢٠ جاألنواربحار و .مع بعض إضافات وتغيريات ال ترض» عليه السالم«
= كتفاء  واإل١٩٤ ص٤ان جـ وتفسري الربه٦٨ ص٥ جونور الثقلني ٣٦٨ص
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 : من هذه النصوص املروية عن
، واملسور ، ومروان بن احلكم، وأنس بن مالك، وابن عباسالزهري

 .)١(ًأيضا» عليه السالم«، وهو املروي عن أمري املؤمنني بن خمرمة

                                     
 وحياة حممد هليكل ١٦٦ ص١ وتاريخ ابن الوردي ج٢٤٠ ص٢للكالعي ج= 
  .٥٠ وإكامل الدين ص٣٧٤ص

 وروح ٢٨١  و٢٧٧ ص٧البداية والنهاية ج : وراجع٥٤ ص٢تاريخ اليعقويب ج )١(
 .٥٤٢ ص٣ والكشاف ج٥٠ ص٩املعاين ج

 والبداية ٦٣٤ ص٥تاريخ األمم وامللوك ج: وحول النص املنقول عن الزهري راجع
 والسرية النبوية ٣٥٠  و٣٤٩ ص١ وأنساب األرشاف ج١٦٨ ص٤والنهاية ج

  و٣٢٠ ص٣ن كثري ج والسرية النبوية الب٣٣٢  و٣٣١ ص٣البن هشام ج
 )مطبوع هبامشه(  وتلخيصه للذهبي١٥٣ ص٣لحاكم جلستدرك امل و٣٢١

 .٨٦ ص١ومسند أمحد ج
 ٢٢٧الرياض النرضة املجلد الثاين ص: وحول النص املنقول عن ابن عباس راجع

  وخصائص٣٤٢ ص١ ومسند أمحد ج٥٢٢ ص٨ج )امللحقات(وإحقاق احلق 
 وتفسري القرآن العظيم ١٤٩ و ١٤٨ئي صأمري املؤمنني عيل بن أيب طالب للنسا

 وتلخيص ١٥١ ص٣ جلحاكملستدرك املو ، وأيب داود، عن أمحد٢٠٠ ص٤ج
يب و وتاريخ اليعق،وصححاه عىل رشط مسلم) مطبوع هبامشه(املستدرك للذهبي 

 .١٩٢ ص٢ج
=  يف املصادر ،و بدون تسميةأ ًروايتا أنس ومروان واملسور توجدان معا أو إحدامها،و
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 ٣٣٧ ص٥ واملصنف للصنعاين ج٧٨  و٧٩ ص٢صحيح البخاري ج :اليةالت= 

 ٦٣ ص٢٥لبيان ج وجامع ا٣٢٥  و٣٣٠ ص٤ وج٢٦٨ ص٣ومسند أمحد ج
وابن ،  وأيب داود، والنسائي، وعن عبد بن محيد، عنهم٧٧ ص٦ر املنثور جوالد
 .١٧٥ ص٥وصحيح مسلم ج، املنذر

  و٣٧٠ص) املغازي(لذهبي  وتاريخ اإلسالم ل١٢٨ ص١املواهب اللدنية ج: راجعو
 ٤ والبداية والنهاية ج٢٠٠  و١٩٨ص ٤ وتفسري القرآن العظيم ج٣٧١
 والسرية النبوية البن كثري ٣٥٢  و٣٥١ وخمترص تفسري ابن كثري ص١٧٥ص
 وتاريخ اخلميس ٢٢٧  و٢٢٠ ص٩جالكربى  والسنن الكربى ٣٣٣ ص٣ج
وة للبيهقي  ودالئل النب١٥٦ ص٤ وتفسري اخلازن ج، عن املدارك٢١ ص١ج
 ١١ واإلحسان بتقريب صحيح ابن حبان ج١٤٧ و ١٤٦  و١٠٥ ص٤ج
 ١ وهبجة املحافل ج٢٧٧ ص١٦ ج واجلامع ألحكام القرآن٢٢٣  و٢٢٢ص
 .٢٤١ ومسند أيب عوانة ص١٢٥ ص٢اد ج وزاد املع٣١٦ص

 ٢ ج للمعتزيلرشح هنج البالغة:  وغريه راجع»عليه السالم«وحول ما روي عن عيل 
  و٨٦ ص٤د جـمحأمسند  و١٥٩ودة صـا يف ينابيع املـنه م وقريب م٢٣٢ص
 . رواه أمحد ورجاله الصحيح:  وقال١٤٥ ص٦وجممع الزوائد ج ٨٧

فسري املراغي  وت١٩٢ ص٤ وتفسري القرآن العظيم ج٣٤٧ترص تفسري ابن كثري صوخم
 واحلاكم ، والنسائي،محدأ عن ٧٨ ص٦ والدر املنثور ج١٠٧ ص٩ج 

  . وابن مردويه،يب نعيم يف الدالئل وأ، وابن جرير،وصححه
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  :لعلها قضية مستعارة
 أن تكون أجزاء هامة من هذه القضية قد استعريت :ولنا أن نحتمل

هبدف إثارة الشبهات والتساؤالت حول أقدس شخصية .. ة أخرىمن قص
 .. »صىل اهللا عليه وآله«بعد رسول اهللا 

صىل اهللا عليه « قدم عىل رسول اهللا  أن متيم بن جراشة:والقصة هي
 رشوط، ً، فأسلموا، وسألوه أن يكتب هلم كتابا فيه يف وفد ثقيف»وآله
 .اكتبوا ما بدا لكم، ثم إيتوين به: فقال

 .  ليكتب هلم»عليه السالم«ًفأتوا عليا 
عليه «فأبى عيل . ّأن حيل لنا الربا والزنى: فسألناه يف كتابه«: قال متيم

 .أ ن يكتب لنا» السالم
 . فسألناه خالد بن سعيد بن العاص

 !ما تكتب؟ تدري :فقال له عيل
 .أكتب ما قالوا، ورسول اهللا أوىل بأمره: قال

 :، فقال للقارئ»صىل اهللا عليه وآله«فذهبنا بالكتاب إىل رسول اهللا 
 . ضع يدي عليها يف الكتاب: فلام انتهى إىل الربا قال.. اقرأ

ْيا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهللاَ﴿: فوضع يده، فقال ُ ْ ََّّ ُ َ ََ ِ َ ُّ َ وذروا ما بَ ََ ُْ َقي من َ ِ َِ
َالربا إن كنتم مؤمنني ِ ِ ْ ُ ُِّ ُ ِ  .ثم حماها.. )١(﴾ اآليةَ

                                     
 . من سورة البقرة٢٧٨اآلية ) ١(
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 .وألقيت علينا السكينة، فام راجعناه
َوال تقربوا الزنى إنه كان ﴿: فلام بلغ الزنى وضع يده عليها، وقال َ ُ ُ ََّ َِ ِّ َْ َْ َ

َفاحشة وساء َ َ ً َ ِ ً سبيالَ ِ  .)٢(»وأمر بكتابنا أن ينسخ لنا. ، ثم حماه)١(﴾ اآليةَ
  :  مثلها يا عليلك

» عليه السالم« قال لعيل »صىل اهللا عليه وآله«إن رسول اهللا : وقد قلنا
 ..لك مثلها، تعطيها، وأنت مضطهد، أو مضطر: يف احلديبية

، حينام  يف حرب صفني»صىل اهللا عليه وآله«وظهر مصداق قوله 
 :ادعة، فابتدأوا فيه بعبارةأخذوا بكتابة كتاب املو

 ..هذا ما تقاىض عليه عيل أمري املؤمنني ومعاوية بن أيب سفيان
 . أنه أمري املؤمنني ثم قاتلته:  بئس الرجل أنا إن أقررت:فقال معاوية
كم، فأما  ال بل نكتب اسمه، واسم أبيه، إنام هو أمري:وقال عمرو

 .أمرينا فال
 . فلام أعيد إليه الكتاب أمر بمحوه

 ال متح اسم إمرة املؤمنني عنك؛ فإين أختوف، إن حموهتا :فقال األحنف
 .ًأن ال ترجع إليك أبدا، فال متحها

لكتاب ، حني كتب ا إن هذا اليوم كيوم احلديبية:»عليه السالم«فقال 

                                     
 . من سورة اإلرساء٣٢اآلية ) ١(
 .٧٢ ص٣أخرجه أبو موسى، ومكاتيب الرسول ج:  وقال٢١٦ ص١أسد الغابة ج) ٢(



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢٤٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا ما تصالح عليه حممد رسول اهللا : »صىل اهللا عليه وآله«عن رسول اهللا 
 . وسهيل بن عمرو»صىل اهللا عليه وآله«

 لو أعلم أنك رسول اهللا مل أقاتلك ومل أخالفك، إين لظامل :فقال سهيل
من حممد : ه، ولكن اكتبلك إن منعتك أن تطوف بيت اهللا، وأنت رسول

 ..بن عبد اهللا
يا عيل، إين لرسول اهللا، وأنا : »صىل اهللا عليه وآله«فقال يل رسول اهللا 

من حممد بن عبد اهللا، : حممد بن عبد اهللا، ولن يمحو عني الرسالة كتايب هلم
 .)١(فاكتبها، فامح ما أرادوا حموه، أما إن لك مثلها، ستعطيها وأنت مضطهد

  !: التزوير؟ملاذا كان 
 :ولعل السبب يف هذا التزوير

ولك مثلها يا : بقوله» صىل اهللا عليه وآله« أن ما أخرب به رسول اهللا  ـ١
 وحمبيه بعد قد أحرج اتباع معاوية.. )٢(عيل تعطيها وأنت مضطهد مقهور

                                     
 ٥٠٤ و ٥٠٣ وصفني للمنقري ص٥٤٢ و ٥٤١ ص٣٢ جاألنواربحار  )١(

 والدرجات ٢٣٢ ص٢زيل جللمعتالبالغة  ورشح هنج ٣٩١واملسرتشد ص
 ٢ وموسوعة التاريخ اإلسالمي ج١٨ ص٢ وينابيع املودة ج١١٧الرفيعة ص

 . ومصادر ذلك كثرية٦٢٨ص
 ٢٠٠ واملعيار واملوازنة ص٢٠٤ و ٢٢٠ ص٢الكامل يف التاريخ ج: راجع) ٢(

 وإحقاق ١٥٠ و ١٤٩للنسائي ص» عليه السالم«وخصائص أمري املؤمنني عيل 
= رية ـ والس٤٣ ص٢والسرية النبوية لدحالن ج. ٤١٩ ص٨ج) امللحقات(احلق 
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 . قضية التحكيم بعد صفني
، لتخفيف الوطأة »عليه السالم«ثارة الشبهات حول عيل فلجأوا إىل إ

 .عن فريقهم
، ويف عصمته، واحلط من »عليه السالم«إن نفس الطعن بقداسة عيل  ـ ٢

مقامه، والنيل منه، وابتذال شخصيته، ونسبة الرذائل واملعايص إليه، وتصغري 
ه، شأنه، حتى يصبح كسائر الناس العاديني، أمر مطلوب، وحمبوب ألعدائ

                                     
 ٣ ومناقب آل أيب طالب ج١١٩ و ١١٨ ص٩ وجممع البيان ج٢٠ ص٣احللبية ج= 
 ٣٣٣ و ٣٦٣ و ٣٥٩ و ٣٥٧ و ٣٥٢ و ٣٣٥ ص٢٠األنوار جبحار  و٢١٤ص
 وتاريخ ٥٤ ص٥ وسبل اهلدى والرشاد ج٣١٧ و ٣١٦ و ٣١٤ ص٣٣وج

 والسنن ١٤٧ ص٤ ودالئل النبوة للبيهقي ج٣٩٠ص) املغازي(اإلسالم للذهبي 
 وحبيب السري ٢١ ص٢ وتاريخ اخلميس ج١٨٠ و ١٧٩ ص٨الكربى للبيهقي ج

 ١١٦ ص١ واخلرايج واجلرايح ج٣١٣ ص٢ وتفسري القمي ج٣٧٢ ص١ج
 واملغني لعبد ٢٣٢ و ٥٨٨ ص٢ وج١٩٠ ص١ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج

 ١٤ وصبح األعشى ج١٥٩ ص وينابيع املودة للقندوزي٤٢٢ ص١٦اجلبار ج
 ٥٠٩ و ٥٠٨ وصفني للمنقري ص١٩١ و ١٩٠ ص١ واألمايل للطويس ج٩٢ص

 وإعالم الورى ١٢٠ ص١ واإلرشاد للمفيد ج٢١٠ ص١وكشف الغمة لألربيل ج
 ٤ والفتوح البن أعثم ج٥٢ ص٥ ونور الثقلني ج١٩٣ ص٤ والربهان ج٩٧ص
 عن تاريخ األمم ١٩٤ واألخبار الطوال ص٢٧٧ ص٧ والبداية والنهاية ج٨ص

  .٢٨٦ ص٥ وعن فتح الباري ج٥٢ ص٥وامللوك ج
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وبذلك تضعف حجة الطاعنني يف مناوئيه، وخيرج أتباعهم من . ومناوئيه
 .اإلحراجات القوية التي تواجههم

 عىل أنه الرجل املميز بني مجيع الصحابة، الذي تكريس أيب بكر ـ ٣
دعو الناس ، وي»صىل اهللا عليه وآله« رأي رسول اهللا كان يرى يف احلديبية

 ..للقبول منه، والتسليم له
ًومل يكن أحد يف القوم راضيا بجميع ما يرىض به النبي  ..«: قال دحالن

 . الصديق، وهبذا يتبني علو مقامه، غري أيب بكر»صىل اهللا عليه وآله«
ويمكن أن اهللا كشف لقلبه، وأطلعه عىل بعض تلك األرسار التي 

، »صىل اهللا عليه وآله«تبت عىل ذلك الصلح، كام أطلع عىل ذلك النبي تر
واهللا، ما صب : »صىل اهللا عليه وآله«فإنه حقيق بذلك، كيف وقد قال النبي 

 .)١(»ًاهللا يف قلبي شيئا إال وصببته يف قلب أيب بكر
صىل  «ومل حيزن الرسول. وقد نيس دحالن أن أبا بكر قد حزن يف الغار

وكذلك . ، فأين ذهب ما كان النبي قد صبه يف قلب أيب بكر آنئذ»اهللا عليه وآله
 ..احلال يف مبارزة عمرو يف اخلندق وكذلك ما جرى يف خيرب وسواها

إن السعي إىل جعل عيل وعمر يف سياق واحد، من حيث إن هذا  ـ ٤
صىل اهللا عليه «أوامر الرسول األكرم ، وذاك يعيص يشك يف دينه يف احلديبية

من شأنه أن يوجد حالة من التوازن، ثم ترتجح كفة الفريق اآلخر حيث » وآله
 .»صىل اهللا عليه وآله« فوق اجلميع، بل هو يف مستوى رسول اهللا جعل أبو بكر

                                     
 .٤٣ ص٢السرية النبوية لدحالن ج) ١(
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  :املسري إىل خيرب
 إىل »صىل اهللا عليه وآله«ملا سار النبي : ، قالعن الضحاك األنصاري

من : »صىل اهللا عليه وآله«ه، فقال  عىل مقدمت»عليه السالم«ً جعل عليا خيرب
 .دخل النخل فهو آمن
، فنظر »عليه السالم« نادى هبا عيل»صىل اهللا عليه وآله«فلام تكلم النبي 

 !ما يضحكك؟:  يضحك، فقال إىل جربائيل»صىل اهللا عليه وآله«النبي 
 .إين أحبه: قال

 يقول إن جربائيل: »المالسعليه «لعيل » صىل اهللا عليه وآله«فقال النبي 
 !إنه حيبك
ُبلغت أن حيبني جربائيل: »عليه السالم«قال  ْ َ  !؟َ
َّ، اهللا عز نعم، ومن هو خري من جربائيل: »صىل اهللا عليه وآله«قال 

 .)١(ّوجل
 

                                     
 ٨لطرباين جل املعجم الكبري  و١٢٦ ص٩ججممع الزوائد  و٣٤ ص٣أسد الغابة ج) ١(

 .٣٠٧ و٣٠٦ ص٢١ وج٧٩ ص٦ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٣٠١ص
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 : ونقول
 :تاليةإننا نشري هنا إىل عدة أمور، يف سياق العناوين ال

  :الرايات مل تكن قبل خيرب
» صىل اهللا عليه وآله« إن النبي :، وابن سعد، والواقديسحاقإقال ابن 

 .)١(نت األلوية، وإنام كافرق الرايات، ومل تكن الرايات إال يوم خيرب
 سوداء، من برد عائشة» صىل اهللا عليه وآله«وكانت راية رسول اهللا 

 ..»عليه السالم«تدعى العقاب، ولواؤه أبيض، دفعه إىل عيل بن أيب طالب 
وكان . ، وراية إىل سعد بن عبادةودفع راية إىل احلباب بن املنذر

 .)٢(يا منصور أمت: شعارهم
                                     

أخرجه البيهقي يف الدالئل : هلامش وقال يف ا١٢٠ ص٥ سبل اهلدى والرشاد ج)١(
والواقدي يف املغازي ) ٤٢٠٢( وذكره ابن حجر يف املطالب العالية ٤٨ ص٤ج
 .٦٤٩ ص٢ج) ط أخرى(، و ٤٠٧ ص١ج

 والسرية احللبية ٣١٣ وإمتاع األسامع ص١٠٦ ص٢جن سعد البالطبقات الكربى و
 .٧٣٤ ص٢ج) ط دار املعرفة( و ٣٥ ص٣ج

أخرجه البيهقي يف الدالئل :  ويف اهلامش قال١٢٠ص ٥ سبل اهلدى والرشاد ج)٢(
والواقدي يف املغازي ) ٤٢٠٢(العالية  وذكره ابن حجر يف املطالب ٤٨ ص٤ج
 .٦٤٩ ص٢ج
 ٣١١ واإلمتاع ص٧٣٤ ص٢ج )ط دار املعرفة( و ٣٥ ص٣السرية احللبية ج: وراجع

  .٤٤٢ ص٢جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٣١٣و 
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 .)١(، وراية إىل عمر راية إىل أيب بكر:وأضاف احللبي
 :ونقول
إىل عيل » صىل اهللا عليه وآله«إن اللواء الذي دفعه النبي :  قالواً:أوال

 .)٢(ًالعقاب أيضا: ًبيضا ـ كان يقال له ـ وكان أيوم خيرب» عليه السالم«
وذلك يشري إىل عدم الفرق بني اللواء والراية، فإن العقاب الذي كان عند 

 .لواء أخرى: راية تارة، ويقال له: كان يقال له» صىل اهللا عليه وآله«النبي 
عليه «أعطى اللواء لعيل » صىل اهللا عليه وآله«أن النبي :  ذكرواً:ثانيا

صىل اهللا «، مع أن الكلمة التي تناقلوها عن النبي  قضية قتل مرحبيف» السالم
ًألعطني الراية غدا رجال حيب اهللا ورسوله إلخ«: يف ذلك هي» عليه وآله ً..«.. 

خذ : »عليه السالم«قال لعيل » صىل اهللا عليه وآله« أنه :ويف نص آخر
 .)٣(هذه الراية وتقدم

                                     
  .٧٣٤ ص٢ج) ط دار املعرفة ( و٣٥ ص٣ السرية احللبية ج)١(
  . عن سرية الدمياطي٧٣٤ ص٢ج) ط دار املعرفة( و ٣٦ ص٣ السرية احللبية ج)٢(
 وكشف الغطاء ٧٣٤ ص٢ج) ط دار املعرفة( و ٣٦ ص٣السرية احللبية ج: راجع) ٣(

 ١٥٣ والعمدة ص٣٠٢ ص١ ورشح األخبار للقايض النعامن ج١٥ ص١ج
 ٣٩ وبحار األنوار ج٣٥ املهرقة ص والصوارم٥٧والطرائف البن طاووس ص

 والثقات البن ٣٥ ص٧ واملعجم الكبري للطرباين ج٢١٨ وبغية الباحث ص٩٠ص
 ٤٢ وتاريخ مدينة دمشق ج٦١ ص٢ والكامل البن عدي ج١٣ ص٢حبان ج
  .٧٩٨ ص٣ والسرية النبوية البن هشام ج٣٧٣ ص٧ والبداية والنهاية ج٨٩ص
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 ً. بني اللواء والراية أيضاوذلك يؤكد عىل عدم الفرق
هنا » عليه السالم«قد مجع لعيل » صىل اهللا عليه وآله« إنه :إال أن يقال
 .بني الراية واللواء

كانت راية رسول اهللا : أهنم تارة يقولون:  تقدم يف غزوة أحد:ًثالثا
 . ويف كل مشهديف بدر» عليه السالم«مع عيل » صىل اهللا عليه وآله«

صىل «حامل لواء رسول اهللا » عليه السالم« كان عيل :وأخرى يقولون
 ويف كل مشهد، والظاهر أهنم يريدون احلديث عن يف بدر» اهللا عليه وآله

 .. يشء واحد
، وقد  ومما يدل عىل أن الراية واللواء كانا سابقني عىل خيرب:ًرابعا

قبل هذه الغزوة، قول » عليه السالم«لعيل » صىل اهللا عليه وآله«مجعهام النبي 
، فكانت راية رسول اهللا ًثم تلت بدرا غزاة أحد«: »رمحه اهللا «الشيخ املفيد

فيها، كام كانت بيده » عليه السالم«بيد أمري املؤمنني » صىل اهللا عليه وآله«
 . )١(»ًيوم بدر، فصار اللواء إليه يومئذ، ففاز بالراية، واللواء مجيعا

 ولواؤها بيد  كانت راية قريش:، ما ملخصهًأيضا» رمحه اهللا«وقال 
صىل اهللا «، فلام بعث النبي ، ثم مل تزل بيد ولد عبد املطلبقيص بن كالب

، »صىل اهللا عليه وآله« وغريها إىل النبي صارت راية قريش» عليه وآله
ّيف غزاة ودان، وهي أول غزاة محلت فيها راية » عليه السالم«ًفأعطاها عليا 

                                     
املستجاد من ، و عنه٨٠ و٧٩ ص٢٠ جبحار األنوار و٧٨ ص١ اإلرشاد ج)١(

  .٢٥٤ ص١جأعيان الشيعة  و٦٥ص) املجموعة(اإلرشاد 
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 .يف اإلسالم
 .، وأحديف املشاهد، يف بدر» عليه السالم«ثم مل تزل مع عيل 

» صىل اهللا عليه وآله«، فأعطاه رسول اهللا وكان اللواء بيد بني عبد الدار
، فاستشهد، ووقع اللواء من يده، فتشوقته القبائل، إىل مصعب بن عمري

ذ ، فجمع له يومئ»عليه السالم«فدفعه إىل عيل » صىل اهللا عليه وآله«فأخذه 
 .)١(الراية واللواء، فهام إىل اليوم يف بني هاشم

مجع » صىل اهللا عليه وآله«إنه :  ويدل عىل عدم صحة قوهلم:ًخامسا
 عن أبيه  عن اإلمام الصادق ما رواه أبو البخرتيالراية واللواء يوم خيرب

عليه «ًبعث عليا » صىل اهللا عليه وآله«أن رسول اهللا : »عليهام السالم«
 بالراية، وكانت سوداء تدعى العقاب، وكان لواؤه يوم بني قريظة» السالم
 .)٢(أبيض

: يف املصباحالعلم الكبري، واللواء أصغر منها، قال :  الراية:قال املجليس

                                     
 ٨٠ ص٢٠ وبحار األنوار ج٧٩ ص١ج) ط دار املفيد( و ٤٨ اإلرشاد ص)١(

 ٣ج) طبعة احليدريةط امل( و ٢٩٩ ص٣ ومناقب آل أيب طالب ج٥٩ ص٤٢وج
مؤسسة آل ط  ( و١٩٣ وإعالم الورى ص٣٣٥ وكفاية الطالب ص٨٥ص

 .٣٣٧ ص١جأعيان الشيعة  و٣٧٧ ص١ج) البيت
ط (وسائل الشيعة  و٢٤٦ ص٢٠ وبحار األنوار ج١٣١ قرب اإلسناد ص )٢(

جامع  و١١٠ ص١١ج) اإلسالميةط دار ( و ١٤٤ ص١٥ج) مؤسسة آل البيت
 .١١٥ ص١٣جأحاديث الشيعة 
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 .)١(لواء اجليش علمه، وهو دون الراية
واحلديث عن احتاد اللواء مع الراية واختالفهام ال أثر له هنا، 

عليه «كان يعطي اللواء لعيل » صىل اهللا عليه وآله«إنه : فالنصوص تقول
 .، وكان يعطي الراية لعيل سواء احتدا أو اختلفا»السالم

  : من برد عائشة’راية النيب 
 أن الراية املسامة بالعقاب هي من مرط :وقد زعمت الرواية املتقدمة

 ..، وكانت سوداءلعائشة
 :ونقول
 ليتخذ منه راية مرط عائشة» صىل اهللا عليه وآله« ملاذا اختار النبي ً:أوال
وهو ! لك املرط؟هل ألنه مل جيد يف املدينة ما جيعله راية سوى ذ!. حربه؟

 !!الثوب الذي يؤتزر به
إن الراية كانت قد : قال» رمحه اهللا «أن الشيخ املفيد:  تقدم:ًثانيا

يف غزوة ودان، وهي إنام كانت يف » عليه السالم«عقدت، وأعطيت لعيل 
.. صفر، وهو الشهر الثاين عرش بعد اهلجرة النبوية الرشيفة، أو نحو ذلك

ٍآنئذ، ألهنا إنام » صىل اهللا عليه وآله« يف بيت النبي ن تكون عائشةويشك يف أ
إما بعد اهلجرة بثامنية أشهر، كام » صىل اهللا عليه وآله«دخلت بيت النبي 

بعدها بثامنية أو بتسعة أشهر، كام عن ابن شهاب دخلته قيل، أو 

                                     
  .٢٤٦ ص٢٠ بحار األنوار ج)١(
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 .)١(الزهري
 .)٢( بنى هبا يف املدينة سنة اثنتني:وقال ابن األثري

ًمشكوكا فيه، » صىل اهللا عليه وآله«فإذا كان وجود عائشة يف بيت النبي 
صىل اهللا عليه « قد جعل راية للنبي فال يصح إطالق القول بأن مرط عائشة

 .ً، ألن ذلك يصبح موضع شك وريب كبري أيضا»وآله
 ـ كام يروي إن أبا بكر:  احلديث الذي يقول فتح خيرب يفسيأيت :ًثالثا

، وكانت بيضاء، ثم هنض »صىل اهللا عليه وآله« ـ أخذ راية رسول اهللا بريدة
 .)٣(..إلخ

                                     
 ٤اإلصابة ج:  وراجع٣٥٧ ـ ٣٥٦ ص٤ج) مطبوع مع اإلصابة( اإلستيعاب )١(

 ١ وتاريخ اخلميس ج٢٣١ ص٨ج) دار الكتب العلميةط ( و ٣٥٩ص
 عن املواهب اللدنية، وتاريخ اليافعي، والوفاء البن ٣٥٨ وراجع ص٣٥٧ص

الثقات  و٢١٧و  ٥٨ ص٨جبن سعد الالطبقات الكربى :  وراجع.اجلوزي
ملنتخب من ذيل املذيل او ٤ ص٤جلحاكم لاملستدرك و ١٤٤ ص١جبن حبان ال
 ٣ج )ط دار املعرفة(السرية احللبية و ٣٨٢ ص٢جعيون األثر و ٩٣صلطربي ل

السرية  و٢٨٣ ص٣ج )دار إحياء الرتاث العريبط (البداية والنهاية و ٤٠٢ص
 .٣٣٢ ص٢جبن كثري الالنبوية 

تاريخ مدينة  و٣٥٧ ص١تاريخ اخلميس ج: وراجع ٣٣ ص١جأسد الغابة  )٢(
 .١٩٩ ص٣جدمشق 

=  واإلرشاد للمفيد ١٨٨ ـ ١٨٤ ص١ج) ط حممد أمني بمرص( الرياض النرضة )٣(
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  : أحدا×مل يؤمر على علي 
عليه «ىل عيل ّمل يؤمر ع» صىل اهللا عليه وآله« إنه :قلنا أكثر من مرة

ًأحدا، فهو قائد اجليش كله يف هذه احلرب، ويف كل حرب، وهو » السالم
 .ًأيضا عىل مقدمة اجليش فيها

، الذين كانوا وكانت األنباء عن هذا اجليش وقائده تصل إىل هيود خيرب
 ّيتابعون األحداث عن كثب، وال سيام ما حل بإخواهنم من بني قريظة

 يف حروهبا الثالثة الكربى مع وكذلك ما جرى لقريش. ، وقينقاعوالنضري
 .، واخلندق، وأحدبدر: »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

، ال بد أن يعطي اجليش »عليه السالم«اجليش بقيادة عيل كام أن كون 
                                     

رشح األخبار للقايض النعامن :  وراجع١٢١ ص١ج) ط مؤسسة آل البيت= (
 عن تفسري الثعالبي، والطرائف ١٥٠ والعمدة البن البطريق ص١٤٧ ص١ج

 ٣٥٨ ص٥ ومسند أمحد ج٣٧٣ ص٥ وإحقاق احلق ج٥٨البن طاووس ص
 وبحار ١٦٧ص) طبعة أخرى( ويف ١٠٣ص) ط النجف(قب للخوارزمي واملنا

 ١٣٩ريواين صـ ومناقب أهل البيت للش١٠ ص٣٩ وج٣ ص٢١األنوار ج
 وجممع البيان ١٢٩ ص١٠ وعن فتح الباري ج٣٧ ص٣واملستدرك للحاكم ج

 وتفسري امليزان ١٥٦ وخصائص الوحي املبني البن البطريق ص٢٠١ ص٩ج
 وعن البداية والنهاية ٣٠٠ ص٢مم وامللوك ج وعن تاريخ األ٢٩٥ ص١٨ج
 ٣ والسرية النبوية البن كثري ج٣٢٢ وهنج اإليامن البن جرب ص٢١٣ ص٤ج
  .١٢٤ ص٥ وسبل اهلدى والرشاد ج٣٥٤ص
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 ..ًاإلسالمي مزيدا من اإلعتزاز، واإلندفاع، والثقة بالنرص
  :مثة قيادات أخرى مزعومة

واستعمل عىل مقدمة اجليش عكاشة بن حمصن «: قال الدياربكريو
ً، وعىل امليرسة واحدا من أصحابه،  عمر بن اخلطاب، وعىل امليمنةاألسدي

 .»عليه السالم «بعض الكتب عيل بن أيب طالبويف 
 : وهذا غري صحيح

ً أن عليا يف أوائل احلال مل يكن يف :ألن الروايات الصحيحة تدل عىل
َّالعسكر، وكان به رمد شديد، وملا حلق بالعسكر، أعطاه الراية، وأمره عىل 

 .)١( انتهى»..يش، ووقع الفتح عىل يده كام سيجيءاجل
 :ونقول

 :اخذاتإن لنا عىل ما ذكره بعض املؤ
 مل يكن قد عرفت عنه تلك الشجاعة التي  إن عمر بن اخلطابً:أوال

بل وجدنا منه .. تؤهله هلذا املقام اخلطري، وهو أن يكون عىل ميمنة اجليش
 .ً فضال عن أحد وسواها واخلندقًخالف ذلك، خصوصا يف أحد

 :جارات هؤالء الناس، نقولومل
، أوسعد ، أو احلباب بن املنذر، أو املقداد، أو الزبريأمل يكن أبو دجانة

 ! فلامذا مل يعط القيادة لواحد منهم؟!؟، موجودينبن عبادة

                                     
 .٤٢ ص٢ تاريخ اخلميس ج)١(
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هل ألنه كان !  اسم الذي كان عىل امليرسة؟ ملاذا أهبم الدياربكري:ًثانيا
أو هل كتموا اسمه كام كتمت ! ًمعروفا بدرجة مل تسمح باستبداله بغريه؟

 :  حني ذكرت اسم عيلعائشة
خرج يف مرض موته إىل الصالة يتوكأ » صىل اهللا عليه وآله«أن النبي 

 بخري،  وعىل رجل آخر، ال حتب أن تذكره عائشةعىل الفضل بن العباس
 !؟»عليه السالم«وهو عيل 

يكن يف العسكر يف أوائل احلال مل » عليه السالم«ًإن عليا : قوهلم :ًثالثا
كان عىل رأس اجليش إىل » عليه السالم«ًأن عليا : سيأيتًليس دقيقا، إذ إنه 

، ولكنه حني طال مقامه يف ، من حني خروج ذلك اجليش من املدينةخيرب
عليه «ً يصب عليا رمدت عيناه، ألن الرمد ملـ  ربام عرشة أيام ـ خيرب

 بوقت يسري، كل هذه املدة الطويلة، بل أصابه قبل قتل مرحب» السالم
 ، وبعد حصار حصون اليهود يف أواخر حرب خيربوكان قتل مرحب

 ً.وحده حورص عرشين يوما عرشات األيام، فإن حصن القموص
قبل » عليه السالم«اللواء لعيل » صىل اهللا عليه وآله«وقد أعطى النبي 

 .أن يفتح أي حصن من خيرب
  :’ يسمع الناس أقوال النيب ×علي 

صىل اهللا عليه «إسامع الناس أقوال النبي » عليه السالم«وقد توىل عيل 
ال يقدم عىل أمر من دون توجيه » عليه السالم «ً، ونحن نعلم بأن عليا»وآله

 أن ذلك قد جاء من :عنىيا مم، »صىل اهللا عليه وآله«أو إذن من رسول اهللا 
عليه «وإال فقد كان يمكن أن يتصدى غري عيل .. خالل تنسيق مسبق
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 ..هلذه املهمة» السالم
  : ×حب اهللا لعلي 

، عالن حب جربائيلقد مهد إل» صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :وتقدم
ً حني نادى مكررا بضحك جربائيل» عليه السالم«ثم حب اهللا لعيل بإخباره 

 .»صىل اهللا عليه وآله«كالم رسول اهللا 
بادر إىل هضم نفسه، ومل يعطها مداها، حني » عليه السالم«ًولكن عليا 

 !؟بلغت أن حيبني جربائيل: ًقال متسائال
، ، واخلندق، ومحراء األسد وأحدمع أنه هو الذي جاء بالنرص يف بدر

 .. والنضريًفضال عن قريظة
  :× علي فاتح حصن ناعم

، وقد فتح عىل يد اة حصن ناعموكان أول حصن فتح من حصون النط
 .)١(»عليه السالم«عيل 

 . هو الذي قتلهً إن مرحبا:، وقيلوفيه قتل حممود بن مسلمة
بقتل أخيه، » صىل اهللا عليه وآله«النبي  أخرب ً أن أخاه حممدا:وزعموا

ًإنه سوف يرسل رجال حيب اهللا ورسوله : »صىل اهللا عليه وآله«فقال له 
 .»عليه السالم«ًوحيبه اهللا ورسوله ليأخذ له بثأر أخيه، ثم أرسل عليا 

                                     
 ٨جون املعبود  وع٧٤٠ ص٢ج) ط دار املعرفة( و ٣٩ ص٣السرية احللبية ج) ١(

 .١٧٢ص
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 : ونقول
 :إننا نشك يف صحة ذلك، ملا ييل

مته هذه حني قتل عيل إنام قال كل» صىل اهللا عليه وآله« إن النبي ً:أوال
إال إذا كان هؤالء يريدون التشكيك، أو ..  اليهوديمرحب» عليه السالم«

» صىل اهللا عليه وآله«أو أنه .. رصف األنظار عن فرار عمر بالراية يوم خيرب
ون إياه حول ما سيكاهللا قال ذلك عىل سبيل اإلخبار بالغيب، الذي علمه 

 ..»عليه السالم«من فرار البعض، ثم فتح خيرب عىل يد عيل 
مبارزة : أعني!  بالذات هلذه املهمة؟ ملاذا مل يرسل حممد بن مسلمة:ًثانيا
، ليشفي غليل صدره من قاتل أخيه، فإهنم يسعون إىل تسطري مرحب

، ربام ليكافئوه عىل منارصته، ومؤازرته، ومشاركته يف الفضائل البن مسلمة
بعد » صىل اهللا عليه وآله« الزهراء بنت رسول اهللا اهلجوم عىل بيت فاطمة

 ..وفاة أبيها
عليه « زعمت بعض النصوص التي يرووهنا مضادة منهم لعيل ً:ثالثا
ًالذي قتل مرحبا، الذي يدعون أنه قتل حممود هو  ةأن ابن مسلم: »السالم

 ..بن مسلمة
ً كان حبيبا وقريبا ملحمد بن ًمع أهنم يذكرون ما يدل عىل أن مرحبا ً

 .، وأن ابن مسلمة قد انزعج لقتله، وحقد عىل قاتلهمسلمة
ذنبي إىل حممد : قال» عليه السالم« إن أمري املؤمنني :فقد قال ابن قتيبة
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 .)١( اليهوديمرحب:  أين قتلت أخاه يوم خيرببن مسلمة
ولعله كان أخاه عىل احلقيقة، أو كان أخاه من الرضاعة، أي مل يكن 

 ..أخاه ألمه
 هو كنانة بن بن مسلمةحممود إن الذي قتل :  يقول هناك نصً:رابعا

، وسلمه ملحمد بن »عليه السالم«، أو شخص آخر، أرسه عيل الربيع
 .)٢( ليقتله بأخيهمسلمة

  : احلباب يف حصن الصعب
صىل « دفع النبي  أنه بعد فتح حصن ناعم:واياتوزعمت بعض الر

، وندب الناس ملهامجة حصن اللواء للحباب بن املنذر» اهللا عليه وآله
ً، وكان حصنا منيعا، فام رجعوا حتى فتحه اهللا عليهم، الصعب بن معاذ ً

 . يف فتحه هلذا احلصنوا تفاصيل عام فعله احلبابوذكر
وقد ناقشنا أقاويلهم هذه يف كتابنا الصحيح من سرية النبي األعظم 

                                     
 ٥٣ ص١ج )حتقيق الزيني( و ٥٤ ص١ج)  هـ١٣٥٦ط سنة (ة  اإلمامة والسياس)١(

ط مركز ( و ٣٨٨ ص٨وقاموس الرجال ج ٧٣ ص١ج )حتقيق الشريي( و
  . عنه٥٨٦ ص٩ج) النرش اإلسالمي

رشح السري  و٧٤٠ ص٢ج) ط دار املعرفة( و ٣٤ ص٣السرية احللبية ج:  راجع)٢(
 .٢٨١ ص١جلرسخيس لالكبري 
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 ..فراجع.. ، فال حاجة إىل ذلك هنا )١(»صىل اهللا عليه وآله«
أن املقصود باللواء الذي : الظاهرغري أننا نريد أن نشري هنا إىل أن 

النبي إن : عطاه للحباب هو لواء اجليش كله، مع أننا قلنا أكثر من مرةأ
يف أي من » عليه السالم«مل يعط لواءه ألحد غري عيل » صىل اهللا عليه وآله«

 :حروبه إال يف أربعة مواضع هي
 . غزوة تبوك ـ١
 .ً، فرجع منهزمار، حني أعطى الراية أليب بك غزوة خيرب ـ٢
ً غزوة خيرب أيضا، حني أعطى الراية لعمر، فرجع هو اآلخر منهزما ـ٣ ً. 
 من ، حني أرسل كبار أصحابه، فخرج إليهم بنو قريظة قريظة ـ٤

 ..مهزومني» صىل اهللا عليه وآله«حصنهم، فعادوا إىل النبي 
مل جيرد » صىل اهللا عليه وآله«، فيبدو أنه أما يف غزوة ذات السالسل

ًجيشا بنفسه، بل أرسل رسية، وأمر عليها تارة هذا وتارة ذاك، من دون أن 
 ..خيرج هو من املدينة

َّ، ألال يقول قائل وخيربذلك يف قريظة» صىل اهللا عليه وآله«وإنام فعل  َ ِ :
ِلفعلنا مثل فعله، وحلكم أخرى ال جمال » عليه السالم«لو كنا مكان عيل  َ ِ

 ..للبحث فيها هنا
عليه «ً إن عليا :ونحن ال نستطيع أن نتجاهل النص املتواتر الذي يقول

                                     
فتح سائر «:  فصل١٧ج» صىل اهللا عليه وآله«عظم  الصحيح من سرية النبي األ)١(

  .»حصون النطاة والشق
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 يف بدر»  عليه وآلهصىل اهللا«رسول اهللا ) أو راية(كان صاحب لواء » السالم
يؤمره عىل الناس، ومل يؤمر عليه » صىل اهللا عليه وآله«وكان . ويف كل مشهد

 .)٢( يف رسالة منه هلم للعباسينيمون، وهذا ما كتبه املأ)١(ًأحدا قط
ًكان حارضا ومشاركا يف فإن وعىل هذا، فإنه  :  يعنيفهوتح احلصون، ً

 ..أنه كان أمري اجليش يف مجيعها
  :حصن النزار

، وابنة عمها قد أخذتا من أن صفية بنت حيي: ًوذكروا هنا أيضا
رية إىل الكتيبة، وفرغوا  أخرجوا النساء والذ، ألن اليهودحصن النزار

                                     
 ٤٧ وج٣٣٥ ص٣٧ وبحار األنوار ج٣٥١ ص٣ مناقب آل أيب طالب ج)١(

نوادر  و٢٦١صمامة دالئل اإل و٣٢٠ ص١جرشح األخبار :  وراجع١٢٧ص
لسيد لأبو هريرة  و٩٦ ص٤ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و١٤٤صاملعجزات 

 .٤٦٧صهنج اإليامن  و١٣٥ و ١٢٣صرشف الدين 
عن كتاب نديم الفريد، ) ط الفارسية (١٣٥ ـ ١٣١الطرائف البن طاووس ص) ٢(

 ٢٧٧ص) ط مطبعة اخليام(حوادث اإلسالم، و: البن مسكويه صاحب كتاب
خالصة عبقات  و٣٧٥ ص٣ وينابيع املودة ج٢٠٩ ص٤٩وبحار األنوار ج

 ٣١٥ ص١ج الشيعة مواقف و٢١٢ ص١جالغدير  و١٢١ ص٧جاألنوار 
 يف آراء اخللفاء »عليه السالم«اإلمام عيل  و١٥١ ص١٢جقاموس الرجال و
احلياة السياسية لإلمام الرضا :  وراجع كتابنا٥٣ ص٢جغاية املرام و ١٨٠ص
  . فام بعدها٤٥٧ص
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 . للمقاتلةحصن النطاة
 أحصن ما هنالك، فأبقاها  أن حصن النزار رأىُولكن كنانة بن احلقيق

 .)١(فيه، هي ونسيات معها؛ فأرست تلك النسوة يف حصن النزار
 :ونقول

 هو الذي فتح »عليه السالم«ًإن عليا : هناك نصوص كثرية تقول
 .)٢(»صىل اهللا عليه وآله« إىل رسول اهللا احلصن، وجاء بصفية

ً هو الذي فتح هذا احلصن أيضا، كام فتح »عليه السالم«  عيلفإن كان
 عىل وجود ترصف خطري يف احلقائق التارخيية،  يدلفهو، حصن القموص

 ..وحماولة حتريف هلا
 »عليه السالم«أن رمد عيني عيل : أن هذا النص يفيد: يضاف إىل ذلك

،  وغريمها الراية يف حصن القموص وعمرالذي هيأ الفرصة ألخذ أيب بكر
، ويف أيام ـ إن هذا الرمد ـ قد كان بعد فتح حصن النزارثم فرارمها هبا 

 ..، الذي استمر عرشين ليلة، كام سيأيتحصار حصن القموص

                                     
 .٢٢٢ ص٣جتاريخ مدينة دمشق  و٦٦٩ و ٦٦٨ ص٢ املغازي للواقدي ج)١(
بحار األنوار : ع آخر من هذا الكتاب، وراجع قد ذكرنا مصادر ذلك يف موض)٢(

أعالم النساء :  ويف هامشه عن٦٣ وعن اخلصائص للنسائي ص٢٢ ص٢١ج
 .٢٦٣ ص١ والدر املنثور ج٤٩٠ ص٥ وأسد الغابة ج٣٣٣ ص٢ج
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  : النصوص واآلثار
 .)١ً(، وأكثرها رجاال من أشد حصون خيربان حصن القموصوك

، بعد »عليه السالم«وقد فتح اهللا هذا احلصن عىل يد عيل أمري املؤمنني 
 . )٢(ًأن حارصه املسلمون عرشين يوما

 .)٣(صالح النبي عىل حصن القموص  أن كنانة بن أيب احلقيق:وزعموا
، ، أما حصن القموصوهو غلط، فإن الصلح كان عىل حصن الكتيبة

كام هو رصيح كلامت املؤرخني، وروايات » عليه السالم«فقد فتحه عيل 

                                     
 تاريخ اليعقويب : وراجع٢١ ص٢١ وبحار األنوار ج٢٠٧ ص١ إعالم الورى ج)١(

  .٥٦ ص٢ج
 ٢ وتاريخ اخلميس ج٧٤٤ ص٢ج) ط دار املعرفة( و ٤١ ص٣ السرية احللبية ج)٢(

لراوندي لقصص األنبياء :  وراجع١٢٤ ص٥ وسبل اهلدى والرشاد ج٤٨ص
 : وراجع٢١ ص٢١ وبحار األنوار ج٢٠٧ ص١وإعالم الورى ج ٣٤٤ص

 .٤١٨ ص٢جلذهبي لتاريخ اإلسالم 
ث دار إحياء الرتاط (البداية والنهاية :  وراجع٦٧٠ ص٢ املغازي للواقدي ج)٣(

 .٣٧٦ ص٣جبن كثري الالسرية النبوية  و٢٢٦ ص٤ج )العريب
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 .املحدثني
، راية رسول اهللا وكانت با بكرأ» اهللا عليه وآلهصىل «وهنا أعطى النبي 

صىل اهللا «بيضاء، فسار بالناس فاهنزم، بمن معه حتى انتهى إىل رسول اهللا 
 .جيبنه أصحابه وجيبنهم» عليه وآله

 باللواء فرجع، ومل يكن فتح، فاهنزم هو وأصحابه، حتى فأرسل عمر
 .)١(، وأصحابه جيبنونه، وجيبنهم» اهللا عليه وآلهصىل«انتهى إىل النبي 

  :تفاصيل روايات الفشل والفاشلني
  . عن سهل بن سعد،روى الشيخان
  .كوع عن سلمة بن األ،، وأبو نعيم وابن أيب أسامة،والبخاري
 .  عن أبيه، عن عبد اهللا بن بريدة،، والبيهقيوأبو نعيم

                                     
 ٤ج) هبامش مسند أمحد( ومنتخب كنز العامل ٣٠ ص٣ تاريخ األمم وامللوك ج)١(

 ومل يذكروا غري عمر يف هذا النص، وكذا يف الرياض النرضة ١٢٨ و ١٢٧ص
ط مؤسسة آل ( واإلرشاد للمفيد ١٨٨ ـ ١٨٥ ص١ج) ط حممد أمني بمرص(

 عن اخلرايج واجلرايح وراجع ٢٨ ص٢١ وبحار األنوار ج١٢٦ ص١ج) البيت
 والطرائف البن ١٥٠العمدة البن البطريق ص: ، وراجع١٠ ص٣٩ وج٣ص

 وخصائص الوحي املبني ٢٠١ ص٩ وجممع البيان للطربيس ج٥٨طاووس ص
 وتاريخ مدينة دمشق ٢٩٥ ص١٨ وتفسري امليزان ج١٥٦البن البطريق ص

 . ٣٢٢بن جرب ص وهنج اإليامن ال٩٣ ص٤٢ج
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 ،، وأيب سعيد اخلدري، وسعد بن أيب وقاص عن ابن عمر،وأبو نعيم
  . ليىل، وأيب، وجابر بن عبد اهللاوعمران بن حصني

  . عن أيب هريرة، والبيهقي،ومسلم
  .»عليه السالم« عن عيل ، والبيهقي، وأبو يعىل،أمحدو

 ، تأخذه الشقيقة»صىل اهللا عليه وآله« كان رسول اهللا :قال بريدة
 فلم خيرج ، أخذته الشقيقةفيمكث اليوم واليومني ال خيرج، فلام نزل خيرب

 »هـصىل اهللا عليه وآل«هللا ول اـة رسـذ رايـخأ ف،رسل أبا بكرأ فاس،ـالنإىل 
. ، ثم رجع، ومل يكن فتحً شديداً ثم هنض فقاتل قتاال ـ)١(ـ وكانت بيضاء

                                     
 واإلرشاد للمفيد ١٨٨ ـ ١٨٤ ص١ج) ط حممد أمني بمرص(الرياض النرضة ) ١(

 ١رشح األخبار للقايض النعامن ج:  وراجع١٢١ ص١ج) ط مؤسسة آل البيت(
 عن تفسري الثعالبي، والطرائف البن ١٥٠ والعمدة البن البطريق ص١٤٧ص

 ٣٥٨ ص٥ ومسند أمحد ج٣٧٣ ص٥ وإحقاق احلق ج٥٨طاووس ص
 .١٦٧ص) طبعة أخرى( ويف ١٠٣ص) ط النجف(واملناقب للخوارزمي 

 ومناقب أهل البيت للشريواين ١٠ ص٣٩ وج٣ ص٢١بحار األنوار ج: راجع و
 ١٢٩ ص١٠ وعن فتح الباري ج٣٧ ص٣ واملستدرك للحاكم ج١٣٩ص

 ١٥٦ وخصائص الوحي املبني البن البطريق ص٢٠١ ص٩وجممع البيان ج
 وعن ٣٠٠ ص٢ وعن تاريخ األمم وامللوك ج٢٩٥ ص١٨وتفسري امليزان ج
 والسرية النبوية ٣٢٢ وهنج اإليامن البن جرب ص٢١٣ ص٤البداية والنهاية ج

 .١٢٤ ص٥ وسبل اهلدى والرشاد ج٣٥٤ ص٣البن كثري ج
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  .)١()وقتل حممود بن مسلمة (وقد جهد
ً  فقاتل قتاال،»صىل اهللا عليه وآله«خذ راية رسول اهللا أ ف،ثم أرسل عمر

 . ول، ثم رجع، ومل يكن فتحاأل هو أشد من القتال ًشديدا
. )٢(اليومنيهذين  يف  أن الغلبة كانت لليهود:»عليه السالم«عن عيل و
 .انتهى

 يف اليوم األول، ثم  أرسل عمر»صىل اهللا عليه وآله« أنه :ويف نص آخر
 يف اليوم الثالث، ومل يكن ر يف اليوم الثاين، ثم أرسل عمأرسل أبا بكر

 .)٣(فتح
، فانرصف ومل يفتح له، ، فأخذ اللواء أبو بكر حارصنا خيرب:وعن بريدة
ٍوأصاب الناس يومئذ .  من الغد، فخرج ورجع، ومل يفتح لهثم أخذه عمر

                                     
 ٤ج) دار إحياء الرتاث العريبط ( و ١٨٥ ص٤البداية والنهاية ج:  راجع)١(

. صادر املتقدمة يف اإلحالة السابقة فام بعدها عن البيهقي، وراجع امل٢١٣ص
 .أن حممود بن مسلمة قد قتل يف حصن ناعم: غري أننا ذكرنا فيام تقدم

 فام بعدها ١٨٤ ص٤ والبداية والنهاية ج١٢٤ ص٥ سبل اهلدى والرشاد ج)٢(
 وتاريخ األمم وامللوك ٤١ ص٣ والسرية احللبية ج٢٠٩ ص٤ودالئل النبوة ج

 ١٥٦ ص٤ج) ط مرص( ومعامل التنزيل ٦٢ص ١ وحلية األولياء ج٣٠ ص٢ج
 ٤ج) هبامش مسند أمحد( ومنتخب كنز العامل ٢٥وتذكرة اخلواص ص

 .٤٨ ص٢ وتاريخ اخلميس ج١٢٨ص
 .١٤١مناقب أهل البيت للشريواين ص:  وراجع٤٨ ص٢ تاريخ اخلميس ج)٣(
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 .)١(..إين دافع اللواء الخ: »صىل اهللا عليه وآله«اهللا شدة جهد، فقال رسول 
والعودة . ونحن مل نعرف حقيقة هذا اجلهد، إذ مل نجد منه إال اهلزيمة

 .وهو جيبن اصحابه وهم جيبنونه» صىل اهللا عليه وآله«إىل النبي 
صىل «  وأصحابه، فرجعوا إىل رسول اهللا فانكشف عمر:وعند الطربي

ِّ، جيبنه أصحابه وجيبنهم، فقال رسول اهللا »اهللا عليه وآله صىل اهللا عليه «ِّ
ًألعطني الراية ـ اللواء ـ غدا رجال حيب اهللا ورسوله، وحيبه اهللا : »وآله ً

 . ورسوله
 »عليه السالم«ً، فدعا عليا ، وعمرفلام كان من الغد تطاول هلا أبو بكر

 .)٢(..الخ

                                     
 ٥ص) ط التقدم بمرص(اخلصائص للنسائي :  وراجع٣٥٣ ص٥مسند أمحد ج) ١(

 ٤ وأسد الغابة ج١٧٥ ص٣ج) املطبعة اخلريية بمرص(نبوية البن هشام والسرية ال
 ١٤٠ والعمدة البن البطريق ص٤٩٤ ص١٢ ورشح أصول الكايف ج٣٣٤ص

 ٧ ص٣٩ وج١٣٣ ص٣٢ وبحار األنوار ج٥٥والطرائف البن طاووس ص
 وتاريخ مدينة ١٠٩ ص٥ والسنن الكربى للنسائي ج١٥٠ ص٧وجممع الزوائد ج

 وهنج اإليامن البن جرب ٣٧٣ ص٧ والبداية والنهاية ج٩٣ و ٩٢ ص٤٢دمشق ج
 .١٥٥ ص١ وينابيع املودة للقندوزي احلنفي ج٣١٨ص

 ٤ج) هبامش مسند أمحد( ومنتخب كنز العامل ٣٠ ص٣ تاريخ األمم وامللوك ج)٢(
 ومل يذكروا غري عمر يف هذا النص، وكذا يف الرياض النرضة ١٢٨ و ١٢٧ص

= ط مؤسسة آل ( واإلرشاد للمفيد ١٨٨ـ  ١٨٥ ص١ج) ط حممد أمني بمرص(
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 فسار بالناس، فاهنزم حتى  بعث أبا بكر:، وابن عباسوعن أيب ليىل
 فاهنزم بالناس حتى انتهى إليه، فقال رسول اهللا رجع إليه، وبعث عمر

 .)١(..ألعطني الخ: »صىل اهللا عليه وآله«
 فقاتل ورجع، ومل يكن ًعث رجال من األنصار ثم ب:زاد بعضهم قوله

 .)٢(فتح
ً عطني الراية غداأل« : بذلك فقال»صىل اهللا عليه وآله«خرب رسول اهللا أف
 . » يفتح اهللا عليه، ليس بفرار، حيب اهللا ورسوله، يأخذها عنوةًرجال

  .»يفتح اهللا عىل يديه« :ويف لفظ

                                     
 عن اخلرايج واجلرايح ٢٨ ص٢١ وبحار األنوار ج١٢٦ ص١ج) البيت= 

 ١٥٠العمدة البن البطريق ص: ، وراجع١٠ ص٣٩ وج٣وراجع ص
 ٢٠١ ص٩ وجممع البيان للطربيس ج٥٨والطرائف البن طاووس ص

 ٢٩٥ ص١٨ وتفسري امليزان ج١٥٦وخصائص الوحي البن البطريق ص
 .٣٢٢ وهنج اإليامن البن جرب ص٩٣ ص٤٢اريخ مدينة دمشق جوت

 ١٢٣ ص٩ وجممع الزوائد ج٤٤ ص٥ج) هبامش مسند أمحد( منتخب كنز العامل )١(
 ٥٢٥ ص٣ وبحار األنوار ج٣١٨ ص٢مناقب آل أيب طالب ج: وراجع

 ٨ وج٤٩٧ ص١ وعن املصنف البن أيب شيبة ج٣٧ ص٣واملستدرك للحاكم ج
 .١٢١ ص١٣ وكنز العامل ج٥٢٢ص

 واملغازي ٧٣٦ ص٢ج) ط دار املعرفة( و ٣٧ ص٣السرية احللبية ج:  راجع)٢(
 .٦٥٤ ص٢للواقدي ج



  ٢٧٧                                                        ..وآثار..  نصوص..  املنهزمون:  الفصل الثاين 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وبات الناس يدوكون ً فبتنا طيبة أنفسنا أن يفتح غدا:قال بريدة
  .ليلتهم أهيم يعطاها

 كلهم »صىل اهللا عليه وآله«فلام أصبح الناس غدوا عىل رسول اهللا 
  .يرجو أن يعطاها

 . )١(مارة قط حتى كان يومئذفام أحببت اإل:  قال عمر:قال أبو هريرة
 منزلة »صىل اهللا عليه وآله« فام منا رجل له من رسول اهللا :ةقال بريد

 يسأهلا، ورفعت ر إال وهو يرجو أن يكون ذلك الرجل، حتى تطاولت أنا
 .)٢(ًةملنزلة كانت يل منه، وليس من

صىل اهللا « ختلف عن رسول اهللا  وكان عيل:، وجابرويف حديث سلمة
صىل اهللا عليه « لرمد شديد كان به ال يبرص، فلام سار رسول اهللا »عليه وآله

 !! »صىل اهللا عليه وآله«ال، أنا أختلف عن رسول اهللا :  قال»وآله
 يف الطريق، أو بعد »صىل اهللا عليه وآله«فخرج فلحق برسول اهللا 

 .)٣(وصوله إىل خيرب
                                     

 . ستأيت مصادر كثرية هلذا احلديث إن شاء اهللا تعاىل)١(
 ٤ج) هبامش مسند أمحد( ومنتخب كنز العامل ١٢٤ ص٥ سبل اهلدى والرشاد ج)٢(

 ٣٥٤ ص٣وية البن كثري ج والسرية النب٢١٢ ص٤ والبداية والنهاية ج١٢٨ص
 . ومصادر أخرى كثرية٤٦٣ ص١٠ج) ط مؤسسة الرسالة(وكنز العامل 

صحيح البخاري :  وراجع١٢٤ ص٥ وسبل اهلدى والرشاد ج٤٨ ص٢تاريخ اخلميس ج) ٣(
 .٧٦ ص٥ج) ط دار الفكر( و ٢٣ وراجع ص١٧١ ص٥ج) ط حممد عيل صبيح(



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢٧٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعطني الراية :»صىل اهللا عليه وآله« وغريه، قوله ثم ذكر البخاري
 .. ًغدا

 .)١(هذا عيل، فأعطاه، ففتح عليه: فنحن نرجوها، فقيل :إىل أن قال
 .)٢(..هذا عيل الخ:  فإذا نحن بعيل، وما نرجوه، فقالوا:ويف نص آخر

د، قد ِمَ، وهو رً حتى أناخ قريبا» السالمعليه« وجاء عيل :قال بريدة
  . بشق برد قطرييهعصب عين

 ! ما لك؟:»اهللا عليه وآلهصىل «فقال رسول اهللا 
 . رمدت بعدك:»عليه السالم«قال 

                                     
) ط دار الفكر( و ١٧١ ص٥ج) ط حممد عيل صبيح بمرص( صحيح البخاري )١(

 ٢٤٣ ص١٧جعمدة القاري  و١٤٧صبن البطريق الالعمدة  و٧٦ ص٥ج
السرية النبوية  و٢١١ ص٤ج )دار إحياء الرتاث العريبط (البداية والنهاية و
 .٣٥١ ص٣جبن كثري ال

 ٤ج) ط دار الفكر( و ٢٣ ص٥ج) ط حممد عيل صبيح بمرص( صحيح البخاري )٢(
السنن الكربى و ١٢٢ ص٧ج)  الفكرط دار(صحيح مسلم  و٢٠٧ و ١٢ص

الثقات  و٢١٥ ص١٦وج ٢٣٣ ص١٤جعمدة القاري و ٣٦٢ ص٦جلبيهقي ل
 واخلصائص الكربى ١٨٤ ص٤والبداية والنهاية ج ٢٦٧ ص٢جبن حبان ال
بحار  و١٤٧ و ١٤٦ و ١٤٥صبن البطريق الالعمدة  و٢٥٢ و ٢٥١ ص١ج

 ١١جسامع إمتاع األ و٨٩ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق  و١٢ ص٣٩جاألنوار 
 .٦٢ ص١٠جسبل اهلدى والرشاد  و٣١٩صبن جرب الهنج اإليامن  و٢٨٦ص
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 . ادن مني:»صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 
فدنا منه، ثم ذكر أنه أعطاه الراية، فنهض هبا معه، وعليه حلة أرجوان 

 .)١(.. الخء، قد أخرج مخلها، فأتى خيربمحرا
 »صىل اهللا عليه وآله«ام أصبح رسول اهللا لف: قال بريدة :ويف نص آخر

 . ًصىل الغداة، ثم دعا باللواء، وقام قائام
 ؟ »أين عيل«:  فوعظ الناس، ثم قال:قال ابن شهاب

  . يشتكي عينيه:قالوا
  .»فأرسلوا إليه« :قال

صىل اهللا « به رسول اهللا يتُفأ: ، قالوا كلهمه فجئت به أقود:قال سلمة
  ؟»ما لك«: »صىل اهللا عليه وآله« فقال له رسول اهللا ،»عليه وآله
 . ي رمدت حتى ال أبرص ما قدام:قال
  .»ادن مني« :قال

 فوضع رأيس عند حجره، ثم بزق يف ألية :ويف حديث عيل عند احلاكم

                                     
 ٢تاريخ األمم وامللوك ج:  فام بعدها، وراجع١٨٥ ص٤ البداية والنهاية ج)١(

 واملناقب للخوارزمي ١٥٦ وخصائص الوحي املبني البن البطريق ص٣٠١ص
ط دار (يخ  والكامل يف التار٣٥٥ ص٣ والسرية النبوية البن كثري ج١٦٨ص

سبل اهلدى  و٤١٠ ص٢جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٢٢٠ ص٢ج) صادر
 .١٣٠ ص٢٣ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٢٥ ص٥جوالرشاد 
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  . فدلك هبا عيني،يده
ن مل يكن به وجع قط، فام وجعهام عيل حتى مىض أ كئ، فرب:قالوا

 .)١( وأعطاه الراية،لسبيله، ودعا له

                                     
مطبوع مع مسند (منتخب كنز العامل : راجع هذه الكرامة اجلليلة يف املصادر التالية) ١(

اة احليوان  وحي٧٤ص) ط امليمنية( والصواعق املحرقة ١٢٨ و ١٢٧ ص٤ج) أمحد
 ٥٦٤ص ) ط دهيل( ومشكاة املصابيح ٢٣٧ ص١ج) مطبعة الرشفية بالقاهرة(

 ومناقب اإلمام عيل ١٠٧ ص٩ والسنن الكربى للبيهقي ج٥٠٢ ص٢واإلصابة ج
) ط اخلريية بمرص( ومصابيح السنة ١٧٦ص) ط املكتبة اإلسالمية(البن املغازيل 

 ٤مل التنزيل ج ومعا٣٦٦ ص٣ج) مع اإلصابة( واإلستيعاب ٢٠١ ص٢ج
 ٤٦٩ ص٩ وجامع األصول ج٢٧٢ ص٢ج) ط مرص( والشفاء ١٥٦ص

 ١١٨ و ١١٦ و ١٣٠ وكفاية الطالب ص٢٥٨ ص٢واإلكتفاء للكالعي ج
) ط مكتبة القديس( فام بعدها وذخائر العقبى ١٨٥ و ١٨٤ ص٤والبداية والنهاية ج

 ٥٠ ص١ وج١٨٨ ص٢ج) ط حممد أمني بمرص( والرياض النرضة ٧٤ص
 ٥ وصحيح مسلم ج١٧١ ص٥ج) ط حممد عيل صبيح بمرص(بخاري وصحيح ال

 واجلامع ٣٥٨ و ٣٥٣ و ٣٣٣ ص٥ ومسند أمحد ج١٢٠ ص٧ وج١٩٥ص
ص ) مطبعة التقدم بمرص( واخلصائص للنسائي ٦٣٨ ص٥الصحيح للرتمذي ج

 ١٧٥ ص٣ج) املطبعة اخلريية بمرص( والسرية النبوية البن هشام ٧ و ٦ و ٥ و ٤
 واملعجم الصغري ١٥٧ ص٣ج) عة الثقافة اإلسالميةمطب(وطبقات ابن سعد 

= ١٢٥ وراجع ص٤٣٧و  ١١٦ و ١٠٨ و ٣٨ ص٣ ومستدرك احلاكم ج١٦٣ص
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 إىل عيل  أرسل سلمة بن األكوع»صىل اهللا عليه وآله« أنه :وذكروا
 .)١(، فجاء يقوده وهو أرمد»ليه السالمع«

  ؟ أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا،يا رسول اهللا:  فقال عيل:قال سهل
سالم، ىل اإلإثم ادعهم . نفذ عىل رسلك حتى تنزل بساحتهمأ« :فقال

ن هيدي  أل،فواهللا.  وحق رسوله،وأخربهم بام جيب عليهم من حق اهللا تعاىل

                                     
 وبحار ٤٩ و ٤٨ ص٢ وتاريخ اخلميس ج١٥٣ و ١٥٢ ص٤ولباب التأويل ج= 

 واخلصائص ٢١٩ عن اخلرايج واجلرايح، ومعارج النبوة ص٢٩ ص٢١األنوار ج
 ١٦٨ص) ط مطبعة السعادة(اريخ اخللفاء  فام بعدها وت٢٥١ ص١الكربى ج

 وتذكرة اخلواص ٦٢ ص١ وحلية األولياء ج٣٠ ص٣وتاريخ األمم وامللوك ج
 وأسد ٢٢٠ و ٢١٩ ص٢ج) ط دار صادر( والكامل يف التاريخ ٢٥ و ٢٤ص

 ومصادر كثرية ١٢٢ و ١٢٣ ص٩ وجممع الزوائد ج٢٨ و ٢٥ و ٢١ ص٤الغابة ج
 .أخرى

 والطبقات الكربى البن ٥٤ ص٤ند أمحد ج ومس١٩٥ ص٥ صحيح مسلم ج)١(
 ومناقب عيل بن أيب طالب البن ١٥٧ ص٣ج) مطبعة الثقافة اإلسالمية(سعد 

 ومنتخب ١٥٦ ص٤ ومعامل التنزيل ج١٧٦ص) ط املكتبة اإلسالمية(املغازيل 
مطبعة الرشفية ( وحياة احليوان ١٣٠ ص٤ج) هبامش مسند أمحد(كنز العامل 

 ـ ١٨٥ ص١ج) ط حممد أمني بمرص(ياض النرضة  والر٢٣٧ ص١ج) بالقاهرة
 .١٥٣ و ١٥٢ ص٤ ولباب التأويل للخازن ج١٨٧
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  .)١(» خري لك من أن يكون لك محر النعمً واحداًاهللا بك رجال
ذهب ا«:  قال لعيل»صىل اهللا عليه وآله« إن رسول اهللا :وقال أبو هريرة

  .» وال تلتفت،فقاتلهم حتى يفتح اهللا عليك
 عالم أقاتل الناس؟ : قال
ورسوله،  عبده ً وأن حممدا،قاتلهم حتى يشهدوا أن ال إله إال اهللا«: قال

ال بحقها، وحساهبم عىل إفإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأمواهلم 
 .»اهللا

. َّ، وإنا خللفه نتبع أثرههيرول هرولةـ يح أواهللا يـ فخرجوا، فخرج هبا 
 .حتى ركزها حتت احلصن
 من أنت؟ : س احلصن فقالأفاطلع هيودي من ر

  .ّ عيل:قال
 .أنا عيل بن أيب طالب: أو قال

                                     
 ٧ وصحيح مسلم ج١٧١ ص٥ج) ط حممد عيل صبيح بمرص( صحيح البخاري )١(

 وحلية األولياء ٦ واخلصائص للنسائي ص٣٣٣ ص٥ ومسند أمحد ج٢١ص
بة  وأسد الغا٢٤ وتذكرة اخلواص ص١٠٧ ص٩ والسنن الكربى ج٦٢ ص١ج
 ٤ والبداية والنهاية ج٥٦٤ص) ط دهيل( ومشكاة املصابيح ٢٨ ص٤ج
 الرياض : وراجع٧٤ص) ط مكتبة القديس( فام بعدها وذخائر العقبى ١٨٤ص

 .١٨٨ و ١٨٤ ص٢ج) ط حممد أمني بمرص(النرضة 
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 . والذي أنزل التوراة عىل موسى،)أو علوتم (غلبتهم :ال اليهوديفق
 .)١(فام رجع حتى فتح اهللا تعاىل عىل يديه

 للحملة، قال رسول اهللا »عليه السالم«ملا هتيأ عيل «: وعن حذيفة
 : »صىل اهللا عليه وآله«

عليه « هذا جربيل. معك من ال خيذلكيا عيل، والذي نفيس بيده، إن «
 عن يمينك، بيده سيف لو رضب اجلبال لقطعها، فاستبرش »السالم

 . بالرضوان واجلنة
 .»، وأنا سيد ولد آدمإنك سيد العرب: يا عيل

، وشد ذا )٢(احلديد ألبسه درعه »صىل اهللا عليه وآله«أنه : ويف رواية
 . ّالفقار يف وسطه، وأعطاه الراية، ووجهه إىل احلصن

                                     
 ١٧٩ص) ط الوهبية( واألنس اجلليل ١٢٥ و ١٢٤ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج )١(

 ٣ والسرية النبوية البن هشام ج٣٧ و ٣٦ و ٣٥ ص٣السرية احللبية ج: وراجع
 ٢ج) ط مكتبة اخلانجي( واإلكتفاء للكالعي ٦٢ ص١ وحلية األولياء ج١٧٥ص
 و ١٨٤ ص٤ والبداية والنهاية ج٢٢٠ ص٢ج) ط دار صادر( والكامل ٢٥٨ص
 ١ واخلصائص الكربى ج١٨٨ ـ ١٨٤ فام بعدها، وذخائر العقبى ص١٨٥
 .١٦ ص٢١ جبحار األنوار و٤٩ ص٢ ج وتاريخ اخلميس٢٥٢ و ٢٥١ص

 وعن عون املعبود ٣٤٦حتف العقول ص:  وراجع٤٩ ص٢ تاريخ اخلميس ج)٢(
 ١جأعيان الشيعة  و٧٣٧ ص٢ج) ط دار املعرفة( والسرية احللبية ١٧٢ ص٨ج
 .٢٧١ص
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! يا رسول اهللا، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟: »عليه السالم«فقال عيل 
 . )١(..الخ

                                     
رشح اللمعة :  وراجع٤٩ ص٢ وتاريخ اخلميس ج٣٧ ص٣ السرية احللبية ج)١(

 ورشح أصول الكايف ١٢ة البيان لألردبييل ص وزبد١٥٢ ص٧للشهيد الثاين ج
 و ٥٠٧ ص٢ ومناقب أمري املؤمنني للكويف ج٤٩٤ ص١٢ وج١٣٦ ص٦ج

 ١٤٩ و ١٤٨ و ١٤٦ و ١٤٢ والعمدة ص١٦٧ ص١ وعن اإلحتجاج ج٥٠٨
 وبحار ٧٣ وعن ذخائر العقبى ص٥٦ والطرائف البن طاووس ص١٥٧و 

 و ٢٨٧حوزي ص وكتاب األربعني للام١٢ و ٨ ص٣٩ و ج٣ ص٢١األنوار ج
 ومستدرك سفينة ٤١ ص٢ والغدير ج١٣٧ ومناقب أهل البيت ص٢٨٨

 وفضائل ٣٤١ وأضواء عىل الصحيحني للنجمي ص١٠ ص٣البحار ج
 ٤ وعن صحيح البخاري ج٣٣٣ ص٥ وعن مسند أمحد ج١٦٦الصحابة ص

 .٧٧ ص٥ وج٢٠٧ و ٢٠ص
  وعن١٠٧ ص٩ والسنن الكربى للبيهقي ج١٢٢ ص٧عن صحيح مسلم ج: وراجع

 و ٤٦ ص٥ والسنن الكربى للنسائي ج٣٦٦ ص٧فتح الباري البن حجر ج
 ٣ ورشح معاين اآلثار ج٥٦ وعن اخلصائص للنسائي ص١٣٧ و ١١٠
 و ١٥٢ ص٦ واملعجم الكبري ج٣٧٨ ص١٥وصحيح ابن حبان ج ٢٠٧ص
 وفيض القدير ٩٩ ونظم درر السمطني ص١٤٥ ورياض الصاحلني ص١٩٨
 ١٨ وتفسري امليزان ج٢٠١ ص٩ وجممع البيان للطربيس ج٤٦٥ ص٦ج
=  ٢٨ ص٤ة جـ وأسد الغاب٨٨ و ٨٦ ص٤٢ة دمشق جـ وتاريخ مدين٢٩٥ص
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 .)١(»فخرج عيل هبا، وهو هيرول
،  يوم خيرب»صىل اهللا عليه وآله« أركبه رسول اهللا :ويف نص آخر

امض يا عيل، «: عممه بيده، وألبسه ثيابه، وأركبه بغلته، ثم قال لهو
  أمامك، وإرسافيل عن يسارك، وعزرائيل عن يمينك، وميكائيلوجربئيل

 .)٢(»وراءك، ونرص اهللا فوقك، ودعائي خلفك

                                     
 ٤ة البن كثري جـة والنهايـ والبداي٣٨ ص١البن حجر ج وعن اإلصابة= 
 والسرية ٣٢٠ وهنج اإليامن البن جرب ص٢٩٧ وبشارة املصطفى ص٢١١ص

 وسبل اهلدى ١٧٧ ص١ وجواهر املطالب ج٣٥١ ص٣النبوية البن كثري ج
 وجممع النورين للمرندي ١٥٣ ص١ وينابيع املودة ج١٢٥ ص٥والرشاد ج

 .٢٤٢ص
 ومناقب ٥٦ًاألربعون حديثا البن بابويه ص:  وراجع٣٧ ص٣ السرية احللبية ج)١(

 ٥٧ والطرائف البن طاووس ص١٥٣ والعمدة ص١٢٨ ص٢آل أيب طالب ج
واملعجم  ٢١٨ وبغية الباحث ص٣٣ ص٧٢ وج٩ ص٣٩وبحار األنوار ج

 ٤٢ وتاريخ مدينة دمشق ج١٣ ص٢ والثقات البن حبان ج٣٥ ص٧الكبري ج
 ٤ والبداية النهاية ج٧٠ واجلوهرة يف نسب عيل وآله للربي ص٩٠ و ٨٩ص
 واجلمل ٧٩٨ ص٣ وعن السرية النبوية البن هشام ج٣٧٣ ص٧ وج١١٢ص

 . ومصادر كثرية أخرى١٩٦للمفيد ص
ط املكتبة ( ومناقب آل أيب طالب ١٩ و ١٨ ص٢١بحار األنوار ج:  راجع)٢(

 .٣٠٧ ص٢جمدينة املعاجز  و٧٨ ص٢ج) احليدرية
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  !:رايتان أم ثالث؟
َوقد ذكر ِ ،  أرسل أبا بكر»صىل اهللا عليه وآله«أنه :  يف بعض النصوصُ

ً، فرجع منهزما أيضاًفرجع منهزما، ثم أرسل عمر ً.. 
 ..وبعضها اقترص عىل عمر

 .، ومرة بعده مرتني، مرة قبل أيب بكر أنه أرسل عمر:وبعضها ذكر
، وأنه  إضافة راية ثالثة لرجل من األنصار:ن الذي لفت نظرنا هولك

ًرجع منهزما أيضا ً)١(. 
 ، بل لقد رصح الواقديسعد بن عبادة:  أن املقصود بذلك هو:والظاهر

 .)٢(ًباسمه، وبأنه قد رجع جمروحا
، وربام  وعمر هزيمة أيب بكر:وايات الكثرية، هومع أن الذي ذكرته الر

 .ً أيضااقترصت بعض الروايات عىل ذكر عمر
 وغريه، هو إخراج ، وربام البن مسلمةفهل السبب يف هذه اإلضافة لسعد

، وعن دائرة الذين استأثروا باألمر بعد رسول اهللا هذا األمر عن دائرة قريش
، الذي نافسهم يف ، لتشمل اهلزيمة زعيم األنصار»صىل اهللا عليه وآله«

 !اهلزيمة وإثم الفرار الذي باؤوا به؟(!!) السقيفة، فأرادوا أن ينيلوه رشف 
، فحمل عىل عيل، ورضبه، فاتقاه ثم خرج مرحب« :ويف نص املقريزي

                                     
 .٦٥٣ ص٢ واملغازي للواقدي ج٧٣٦ ص٢ج) ط أخرى( و ٣٧ ص٣السرية احللبية ج) ١(
 .٣٣٣ ص١٣جإمتاع األسامع  و٦٥٣ ص٢ املغازي للواقدي ج)٢(



  ٢٨٧                                                        ..وآثار..  نصوص..  املنهزمون:  الفصل الثاين 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً، فتناول بابا كان عند احلصن، »عليه السالم«بالرتس، فأطن ترس عيل 
 .فرتس به عن نفسه، فلم يزل يف يده حتى فتح اهللا عليه احلصن

 . بفتح حصن مرحب»صىل اهللا عليه وآله«ًوبعث رجال يبرش النبي 
 ً. إن باب احلصن جرب بعد ذلك فلم حيمله أربعون رجال:ويقال

ً ثم اجتمع عليه سبعون رجال، :وروي من وجه ضعيف عن جابر
 .)١(»..فكان جهدهم أن أعادوا الباب الخ

  : يف املصادر واملراجع’أقوال النيب 
 :ويف مجيع األحوال نقول

 بعد فرار  قال يف خيرب»صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :تذكرت الروايا

                                     
 ١فيد جواإلرشاد للم ٢٥٧صالثاقب يف املناقب  و٣١٥ و ٣١٤ اإلمتاع ص)١(

 ١انظر حديث فتح خيرب يف تاريخ مدينة دمشق ج:  وقال يف اهلامش٣٣٣ص
 ١٢٨للعالمة احليل ص) املجموعة( واملستجاد من اإلرشاد ٢٤٨ و ١٧٤ص

 ٦١٣ واإلمام عيل للهمداين ص٢٧٩ ص٤١ وج١ ص٢١وبحار األنوار ج
 ١٨ وامليزان ج٢٠٢ ص٩ وجممع البيان ج٣٦٦ و ٢٣٢ ص١وكشف اخلفاء ج

 ٤ وعن دالئل النبوة للبيهقي ج٢١٦ ص٤ن البداية والنهاية ج وع٢٩٦ص
 ٢ عن مناقب آل أيب طالب ج٣٢٣ وهنج اإليامن البن جرب ص٢١٢ص
 ٣ والسرية النبوية البن كثري ج١٢٥ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية( و ٣٢٩ص
 .١٢٩ ص٥ وسبل اهلدى والرشاد ج٣٥٩ص
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ًألعطني الراية غدا رجال حيب اهللا ورسوله، وحيبه اهللا :  واألنصاراملهاجرين ً
 .)١(ورسوله

                                     
 و ٣٥٣ و ٣٣٣ ص٥ج و١٨٥ و ٩٩ ص١ ومسند أمحد ج٥ ص٨تاريخ بغداد ج) ١(

 وتاريخ ١٧١ ص٥ج) ط حممد عيل صبيح بمرص( وصحيح البخاري ٣٥٨
 فام ١٨٤ ص٤ والبداية والنهاية ج١١٥ ص٤ وج١١٥ ص٢ ق١البخاري ج

 وتذكرة اخلواص ١٩٥ ص٥ وج١٢٠ و ١٢١ ص٧ وصحيح مسلم ج،بعدها
 وأسد ٢٢٠ و ٢١٩ ص٢ج) ط دار صادر( والكامل يف التاريخ ٢٥ و ٢٤ص

 وسنن ابن ٧٤ص) ط مكتبة القديس( وذخائر العقبى ٢٨ و ٢٥ ص٤الغابة ج
 ٥ واجلامع الصحيح للرتمذي ج٥٦ ص١ج) ط مكتبة التازية بمرص(ماجة 
 و ٦ و ٣٢ و ٥ و ٤ص) ط مكتبة التقدم بمرص( واخلصائص للنسائي ٦٣٨ص
 ١٢٨ و ١٢٧ و ١٣٠ ص٤ وج٤٨ و ٤٤ ص٥ ومنتخب كنز العامل ج٨ و ٧

ط ( واملناقب املرتضوية ٧٤ص) تبة امليمنية بمرصط املك(والصواعق املحرقة 
 ١٢٣ ص٩ وجممع الزوائد ج٣٢٣ ومدارج النبوة للدهلوي ص١٥٨ص) بمبي

) ط دهيل( ومشكاة املصابيح ٢٣٧ ص١ج) مطبعة الرشفية(وحياة احليوان 
 ١٩ والفصول املهمة البن الصباغ ص٥٠٢ ص٢ واإلصابة ج٥٦٤ص

) مطبعة السعادة بمرص(فاء  وتاريخ اخلل٢٥١ ص١واخلصائص الكربى ج
) هبامش نور األبصار( وإسعاف الراغبني ٨١ ونور األبصار ص١٦٨ص
 ٤١ص) ط بمبي( وينابيع املودة ١٣٣ ص٧ وتاج العروس ج١٦٩ص

= ١٥٧ و ١٥٦ ص٣ج) مطبعة الثقافة اإلسالمية(والطبقات الكربى البن سعد 



  ٢٨٩                                                        ..وآثار..  نصوص..  املنهزمون:  الفصل الثاين 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(ليس بفرار

                                     
كفاية الطالب  و٢٩٢ ص٢ج) ة األستانةـط مكتب(ومشارق األنوار للصغائي = 

ط مكتبة ( والعقد الفريد ٦٢ ص١ وحلية األولياء ج١٣٠ص) ط الغري(
 ومناقب اإلمام ٣٠ ص٣ وتاريخ األمم وامللوك ج٩٤ ص٣ج) اجلاملية بمرص

 ٣٨ ص٣ ومستدرك احلاكم ج١٧٦ص) ط املكتبة اإلسالمية(عيل البن املغازيل 
ط حممد ( والرياض النرضة ٢٧٢ ص١ج) ط مرص( والشفاء ٤٣٧ و ١٣٢و 

 ٤ ولباب التأويل ج١٩٠و  ١٨٨ ص٢ وج١٨٨  ـ١٨٤ ص١ج) أمني بمرص
مطبوع مع ( واإلستيعاب ١٦٣ص) ط دهيل( واملعجم الصغري ١٥٣ و ١٥٢ص

 ٢٠١ ص٢ج) ط املكتبة اخلريية بمرص( ومصابيح السنة ٣٦٦ ص٣ج) اإلصابة
 ٤٧٢ و ٤٧١ و ٤٦٩ ص٩ وجامع األصول ج١٥٦ ص٤ومعامل التنزيل ج

 عن ٢٠ و ٢١ و ٢٨ ص٢١ جبحار األنوار و٤٨ ص٢يس جوتاريخ اخلم
 ٢ وعن اخلصال ج١٠٨ و ١٠٧اخلرايج واجلرايح وعن إعالم الورى ص

 .١٢٤ و ١٢٠ص
 والسرية ٥ص) ط مكتبة التقدم بمرص( واخلصائص للنسائي ١٣٣ ص١مسند أمحد ج) ١(

 ٦٢ ص١ وحلية األولياء ج١٧٥ ص٣ج) ط مكتبة اخلريية بمرص(النبوية البن هشام 
 ١٣٠ص) ط الغري( وكفاية الطالب ٣٦٦ ص٣ج) مع اإلصابة(واإلستيعاب 

 ٤ والبداية والنهاية ج١٢٧ ص٤ وج٤٨ ص٥ج) هبامش املسند(ومنتخب كنز العامل 
 ٩ وجممع الزوائد ج٦٥٣ ص٢ فام بعدها، واملغازي للواقدي ج١٨٥ و ١٨٤ص
 .١٢٤ و ١٢٠ ص٢ عن اخلصال ج٢٠ ص٢١ وبحار األنوار ج١٢٣ص
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 .)١( كرار غري فرار:أو
 .)٢( يفتح اهللا عليهال يرجع حتى: أو
 .)٣(يفتح اهللا عىل يديه: أو

 .)٤(ال يويل الدبر، يفتح اهللا عليه: أو قال
                                     

 ص ٢١ وبحار األنوار ج٤٨ ص٢ وتاريخ اخلميس ج٣٥٣ ص٥د أمحد ج مسن)١(
 ومنتخب كنز ١٠٧ عن اخلرايج واجلرايح وعن إعالم الورى ص٢١ و ٢٨

 ١٥٨ص) ط بمبي( واملناقب املرتضوية ٤٨ ص٥ج) هبامش املسند(العامل 
 ١٨٥ ص١ج) ط حممد أمني بمرص( والرياض النرضة ٢١٩ومعارج النبوة ص

 .١٨٧و 
 ٢ واملغازي ج٣٨ ص٣ ومستدرك احلاكم ج١٦٣ص) ط دهيل( الصغري  املعجم)٢(

 عن اخلرايج واجلرايح وعن ٢٠ و ٢١ و ٢٨ ص٢١ وبحار األنوار ج٦٥٣ص
 .١٢٠ ص٢ وعن اخلصال ج١٠٧إعالم الورى ص

 . ومصادر أخرى٤٨ ص٢ تاريخ اخلميس ج)٣(
 وتاريخ ١٦٣ص) ط دهيل( واملعجم الصغري ٣٨ ص٣ املستدرك للحاكم ج)٤(

 ٣ج) مع اإلصابة( واإلستيعاب ١٠٧ ص٩ والسنن الكربى ج٥ ص٨داد جبغ
 ٢٤ وتذكرة اخلواص ص١٣٠ص) ط الغري( وكفاية الطالب ٣٦٦ص

 والصواعق ١٣٠ ص٤ وج٤٨ ص٥ج) هبامش املسند(ومنتخب كنز العامل 
 ٥٦٤ص) ط دهيل( ومشكاة املصابيح ٧٤ص) ط املكتبة امليمنية بمرص(املحرقة 

=  فـام بعدهـا ١٨٥ و ١٨٤ ص٤البدايـة والنهايـة ج و٥٠٢ ص٢واإلصابـة ج
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 .)١(ًفاسترشف هلا الناس، فبعث عليا
 . )٢(فبات الناس يدركون ليلتهم أهيم يعطاها: أو

                                     
 و ١٨٢ ص٤ ولباب التأويل ج٤ص) ط مكتبة القديس(وذخائر العقبى = 

 واخلصائص الكربى ٢١٩ ومعارج النبوة ص١٢٣ ص٩ وجممع الزوائد ج١٨٣
 ونور ١٦٨ص) ط مكتبة السعادة بمرص( وتاريخ اخللفاء ٢٥٢ و ٢٥١ ص١ج

 ٧ وتاج العروس ج١٦٩ هبامشه ص وإسعاف الراغبني٨١األبصار ص
 .٤١ص) ط بمبي( وينابيع املودة ١٣٣ص

 ٢ ق١ج) ط حيدر آباد الدكن(تاريخ البخاري :  وراجع١٣٣ ص١ مسند أمحد ج)١(
ط املكتبة التازية ( وسنن ابن ماجة ١٢٠ ص٧ وصحيح مسلم ج١١٥ص

ط ( واخلصائص للنسائي ٦٣٨ ص٥ واجلامع الصحيح ج٥٦ ص١ج) بمرص
 ومنتخب كنز ٤٣٧ ص٣ واملستدرك للحاكم ج٤ص) م بمرصمكتبة التقد

 فام ١٨٥ و ١٨٤ ص٤ والبداية والنهاية ج١٢٧ ص٤ج) هبامش املسند(العامل 
 ١٨٨ ـ ١٨٤ ص١ج) ط حممد أمني بمرص(الرياض النرضة : بعدها وراجع

 .١٢٣ ص٩وجممع الزوائد ج
 ٧ وصحيح مسلم ج١٧١ ص٥ج) ط حممد عيل صبيح بمرص( صحيح البخاري )٢(

 وينابيع املودة ١٣٣ ص٧ وتاج العروس ج٣٣٣ ص٥ ومسند أمحد ج١٢١ص
 وحلية األولياء ٢٠٥ ص٤ فام بعدها ودالئل النبوة للبيهقي ج٤١ص) ط بمبي(
 ٤٧٢ ص٩ وجامع األصول ج١٠٧ ص٩ والسنن الكربى ج٦٢ ص١ج

= ط ( والصواعـق املحرقـة ٢٢ ص٤ وأسد الغابـة ج٢٤وتذكـرة اخلواص ص



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢٩٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كلهم »صىل اهللا عليه وآله«ويف اليوم التايل غدا الناس عىل رسول اهللا 
 .)١(يرجو أن يعطاها

أما عيل : ، فقالوا واألنصارفتطاول مجيع املهاجرين: عند الراونديو
ًفهو ال يبرص شيئا، ال سهال وال جبال ً ً)٢(. 

جو أن  ورجال، كل واحد منهم يرفتطاولت هلا قريش :وعند الطربي
 .)٣(يكون هو صاحب ذلك

                                     
 والبداية والنهاية ١٩ والفصول املهمة البن الصباغ ص٧٤ص) امليمنية بمرص= 
 ٣٢٠ ومسند الطياليس ص١٢٤ ص٥ وسبل اهلدى والرشاد ج١٨٤ ص٤ج

) ط مكتبة القديس( وذخائر العقبى ٢٥٢ و ٢٥١ ص١واخلصائص الكربى ج
 وتاريخ ١٨٨ ـ ١٨٤ ص١ج) ط حممد أمني بمرص( والرياض النرضة ٧٤ص

هبامش نور ( وإسعاف الراغبني ١٦٨ص) بمرصط مكتبة السعادة (اخللفاء 
 .٨١ ونور األبصار ص١٦٩) األبصار

 ٧ وصحيح مسلم ج١٧١ ص٥ج) ط حممد عيل صبيح بمرص( صحيح البخاري )١(
 ٥٦٤ص) ط دهيل( ومشكاة املصابيح ٣٣٣ ص٥ ومسند أمحد ج١٢١ص

 واخلصائص ٧٤ص) ط مكتبة القديس( وذخائر العقبى ٥٠٢ ص٢واإلصابة ج
 وتذكرة ٢٠١ ص٢ج) ط مكتبة اخلريية بمرص( ومصابيح السنة ٦للنسائي ص
 .٧٤ص) ط املكتبة امليمنية بمرص( والصواعق املحرقة ٢٤اخلواص ص

 . عن اخلرايج واجلرايح٢١ بحار األنوار ج)٢(
 = ١٠٧ ص٩ والسنن الكـربى للبـيـهقي ج٣٠ ص٣ تـاريـخ األمـم وامللـوك ج)٣(
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 .)١( وعمرتطاول هلا أبو بكر: ويف نص آخر
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
منتخب كنز العامل :  وراجع٢١٩ ص٢ج) ط دار صادر(والكامل يف التاريخ = 

 فام بعدها ١٨٥ ص٤ والبداية والنهاية ج١٢٨ ص٤ج) هبامش مسند أمحد(
 واخلصائص ١٨٨ ـ ١٨٤ ص١ج) ط حممد أمني بمرص(والرياض النرضة 

 .٤٨ ص٢ وتاريخ اخلميس ج٢٥٢ و ٢٥١ ص١الكربى ج
 املبني خصائص الوحيو ٤٦٣ ص١٠ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل :  راجع)١(

غاية و ٣٠٠ ص٢جمم وامللوك تاريخ األو ٥٠ ص٩جتفسري الثعلبي و ١٥٦ص
 ١٢٨ ص٤ج) هبامش مسند أمحد(ومنتخب كنز العامل  ٥٨ ص٥جاملرام 

بن عبد الالدرر  و١٥٠صبن البطريق الالعمدة  و٤٨ ص٢وتاريخ اخلميس ج
 .١٩٩صالرب 
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  :نصوص الفصل السابق يف وقفات
لنصوص التي تقدمت يف الفصل فإن لنا هنا وقفات عديدة مع ا.. وبعد

 :السابق، نقترص منها عىل ما ييل
  : ينقل عن صحيح مسلمابن الصباغ

فام : قال عمر بن اخلطاب: ويف صحيح مسلم« :قال ابن الصباغ
ٍأحببت اإلمارة إال يومئذ، فتساورت هلا، وحرصت عليها حتى أبديت 

 ..ي، وتصديت لذلك ليتذكرينوجه
 ملا دلت عليه من حمبته اهللا وإنام كانت حمبة عمر:  قالوا:ثم قال

 .)١(»ورسوله، وحمبتهام له، والفتح
 :ونقول

» صىل اهللا عليه وآله«إن العبارة األخرية ربام جتعل ذريعة للقول بأن النبي 
 ..ال حيب أحد أن يتهم به قد اهتم عمر بيشء ية يكوناحني منع عمر من الر

أحببت ما :  قال بأن عمر:إن سائر الروايات قد اقترصت عىل القولثم 
                                     

 عن أيب ٢١٨ص ١ج) ط دار احلديث( و ٣٨ الفصول املهمة البن الصباغ ص)١(
 .٢٨٧ و ١٨١السعادات اليافعي يف املرهم، وكتاب األربعني للامحوزي ص
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 . ٍاإلمارة إال يومئذ
 . )١(فتساورت هلا، رجاء أن أدعى هلا: قال

: ، فأعطاه إياها، وقال»عليه السالم«ًعليا » صىل اهللا عليه وآله«فدعا 
 .، وال تلتفتامش

 ! اهللا، عىل ماذا أقاتل الناس؟يا رسول: فرصخ
 .ً قاتلهم حتى يشهدوا أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا:قال

                                     
 والتاج ٣٢٠ ومسند الطياليس ص١٢١ ص٧ج) ط حممد عيل صبيح(صحيح مسلم ) ١(

 وعن صحيح البخاري ٣٨٤ ص٢ ومسند أمحد ج٣٢٦ ص٣اجلامع لألصول ج
 ٢٥٢ و ٢٥١ ص١واخلصائص الكربى ج) ٤٢١٠ و ٤٢٠٩ (٥٤٤ ص٧ج

ط دار الثقافة ( والطبقات البن سعد ٧ائص عيل بن أيب طالب للنسائي صوخص
سبل اهلدى :  وراجع٢١٩ ومعارج النبوة ص١٥٦ ص٣ج) اإلسالمية مرص

 ٩ وجامع األصول ج٢٠٥ ص٤ ودالئل النبوة للبيهقي ج١٢٤ ص٥والرشاد ج
 وذخائر ١٨٥ و ١٨٤ ص٤ والبداية والنهاية ج٢٤ وتذكرة اخلواص ص٤٧٢ص

) ط حممد أمني بمرص( والرياض النرضة ٧٥ و ٧٤ص)  مكتبة القديسط(العقبى 
 ١٥٤ ص١ وينابيع املودة ج٤٢٠ ص٢ والنهاية البن األثري ج١٨٨ ـ ١٨٤ ص١ج

 ١٧٦ ص١٥ ورشح صحيح مسلم للنووي ج١٣ و ١٢ ص٣٩وبحار األنوار ج
 واجلوهرة ١٠٨ ورياض الصاحلني للنووي ص٣٨٧ ص٥والديباج عىل مسلم ج

 ٦ ورشح أصول الكايف للامزندراين ج٦٨ن أيب طالب وولده صيف نسب عيل ب
 .٤٨ ص٢ وتاريخ اخلميس ج٤٩٤ ص١٢ وج١٣٦ص
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فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وماهلم إال بحقها، وحساهبم 
 .)١(عىل اهللا

 نسخة من صحيح مسلم ختتلف عن فهل كانت لدى ابن الصباغ
  إلينا؟ النسخة التي وصلت

ًأم أن أحدا قد كتب يف هامش نسخته توضيحا لكالم عمر ، فظنه ابن ً
 !ً جزءا من الرواية، فأدرجه فيها؟الصباغ

 بالنحو املتقدم، لكن نساخ  نفسه قد رشح كلمة عمرأو أن ابن الصباغ
 !؟)لكلامتبعض ا(كالمه قد أسقطوا 

 نقل  أن املاحوزي:ويؤيد هذا االحتامل األخري.. إن كل ذلك حمتمل
،  بإضافة ما يدل عىل أنه كان بصدد توضيح كالم عمركالم ابن الصباغ

 .)٢(فراجع

                                     
 ٣٢٠ ومسند الطياليس ص١٢١ ص٧ج) ط حممد عيل صبيح( صحيح مسلم )١(

 ٣٨٤ ص٢ ومسند أمحد ج٣٢٦ ص٣ج) ط مرص(والتاج اجلامع لألصول 
 ٣ج) فة اإلسالميةط دار الثقا( والطبقات البن سعد ٧واخلصائص للنسائي ص

 ١٦٣ص) ط دهيل( واملعجم الصغري ٣٨ ص٣ ومستدرك احلاكم ج١٥٦ص
 والرياض ١٨٥ و ١٨٤ ص٤ والبداية والنهاية ج٢٥ و ٢٤وتذكرة اخلواص ص

 .١٨٨ ـ ١٨٤ ص١ج) ط حممد أمني بمرص(النرضة 
 .١٨٩ و ١٨١ كتاب األربعني للامحوزي ص)٢(
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  :اللهم ال مانع ملا أعطيت
» صىل اهللا عليه وآله«أن النبي :  ذكرت بعض النصوص املتقدمةـ١

 : مرتني إىل اليهودأرسل عمر
 . قبل أيب بكر:إحدامها
 . بعده:والثانية

 لنفسه الشدة ليسقط دعاوى عمر» صىل اهللا عليه وآله«فهل فعل النبي 
 !صالبة؟وال

 األعذار التي قد يتعلل هبا عمريسد الطريق عىل أن بذلك أراد  أنه أو
 !ًأو أنه قصد األمرين معا؟! ؟هلزيمته يف املرة األوىل

 ملهامجة احلصن اخليربي، لكي ال يدعي  هل كان إرسال أيب بكر ـ٢
صىل اهللا عليه «إن النبي : حمبوه له الشجاعة النادرة، ملجرد أنه قال لعمر

، أو ألنه كان  قد أنكر موته يف غياب أيب بكرقد مات بعد أن كان عمر» وآله
 .، أو نحو ذلكيف العريش» صىل اهللا عليه وآله«مع النبي 

وقد ظهر من هزيمته، وهزيمة صاحبه هنا، باإلضافة إىل هزائمهام يف 
 يف ، وسوامها، ونكوهلام عن عمرو بن عبد ود، وحنني وأحد،قريظة

وأن توثبهام للراية حني أعطاها ..  طبعهام احلقيقيظهر أن هذا هو.. اخلندق
ً مل يكن يف حمله، بل كان توثبا ملا لعيل يف خيرب» صىل اهللا عليه وآله«النبي 

 .. عليه من دون خماطريريدان أن حيصال
ًولربام يكون ادعاء هذا التوثب قد جاء متأخرا منهام، ليسرتدا بعض  ِّ
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 .ماء الوجه الذي فقداه هبزيمتهام يف اليومني األولني
، فإن هذين الرجلني كانا قد أثبتا بصورة عملية، وبنحو وعىل كل حال

قد تكرر، وتقرر أهنام ليسا من السنخ الذي يفتح اهللا عىل يديه احلصون، 
 ..وتقر بقلع أبواهبا العيون

َومن {: بل الذي يقوم هبذه املهامت اجلسام، هو من نزل فيه قوله تعاىل َِ
ِالناس من يرشي نفسه ابتغاء مرضاة اهللاِ واهللاُ رءوف بالعباد ِ ِ َِ َ ْ ُ ْْ ِْ ٌ َُّ ََ ْ َ َ َ ََ َ َْ ِ ِ{)١(. 

ن حيب اهللا ورسوله، وحيبه اهللا ورسوله، ومن هو كرار غري فرار، ال وم
 ..يرجع حتى يفتح اهللا عىل يديه

وهو ذلك الذي ال مطمع له بالدنيا، وال أرب له بيشء من حطامها، 
ومن يرىض بام قسم اهللا تعاىل له، ويرى أن ما به من نعمة فمن اهللا، وفق ما 

 .»ا أعطيتاللهم ال مانع مل«: رصح به حني قال
  :أبشر يا حممد بن مسلمة

دفع » صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :وذكرت بعض روايات الواقدي
.. ً، فرجع، ومل يصنع شيئا، فدفعه إىل آخر، فكذلكلواءه إىل أحد املهاجرين

فخرج ..  إىل احلصن إىل رجل منهم، فرد كتائب اليهودفدفع لواء األنصار
صىل اهللا «حتى انتهى إىل رسول اهللا  ومعه مجاعته، فكشف األنصاريارس

 .»عليه وآله

                                     
  . من سورة البقرة٢٠٧ اآلية )١(
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، مقابل أن حيرزوا اإلسالم عىل أهل خيرب» صىل اهللا عليه وآله«وعرض 
ًألعطني الراية غدا : »صىل اهللا عليه وآله«أمواهلم ودماءهم، فرفضوا، فقال 

 .)٢(، ليس بفرار)١(ًرجال حيبه اهللا ورسوله، وحيب اهللا ورسوله
 : ونقول

ِ قد تكتم الراوي عىل أسامء املهاجريني، واألنصاري، وإن كان قد  ـ١ ْ َّ
 .اري بام يفهم منه أنه سعد بن عبادةأملح إىل األنص

 إىل حصوهنم، فقد ظهر أن  رغم أن األنصاري قد رد اليهود ـ٢
ِالراوي يرغب بأن يساويه مع ذينك املهاجريني، حيث ذكر أنه كان يؤنب  ْ َّ

 ..أصحابه عىل ما جرى له
ِار املهاجريني،  إن الراوي قد أهبم التعابري، لكي ال يفهم الناس فر ـ٣ ْ َّ

وكأنه يريد .. »ِّجيبن«ًمع أنه يذكر أنه صار يستبطئ أصحابه، بدال من كلمة 
 .أن جيعل التبعة عىل األصحاب، ال عىل قائدهم

 إنه نسب اللواء الذي أعطي للمهاجري إىل رسول اهللا، ولكنه  ـ٤
أن أعطاه لواء األنصار، ليعطي ميزة للمهاجري ب: بالنسبة لألنصاري، قال

 .وبأن اللواء الذي أعطاه إياه هو اللواء األعظم.. رسول اهللا من فئته
ِولكنه وقع يف حمذور نسبة الفرار بلواء اجليش كله إىل املهاجريني ْ أما .. َّ

                                     
  .»وحيب اهللا ورسوله« مل يذكر كلمة ٣١٤متاع ص يف اإل)١(
دار ط ( و ٣١٤ و٣١٣ وإمتاع األسامع ص٦٥٤ و٦٥٣ ص٢ املغازي للواقدي ج)٢(

  .٣٤ ص٣ والسرية احللبية ج٣٣٣ ص١٣ج) الكتب العلمية
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 يكون يف غاية َّاملهاجريان وحسب، فام عمله نصاراألنصاري، فإنام فر بلواء األ
ا ينسب لرسول اهللا، وللجيش كله، وفرار األنصاري ِالقبح، ألن فرارمه
 .ينحرص به وبقومه

ألنصاري بتحقيق إنجاز هام عجز عنه املهاجريان، وهو لمع أنه قد أقر 
 .. إىل حصنهمأنه رد كتائب اليهود
  :األرمد يطحن

عن عيل » صىل اهللا عليه وآله« أنه ملا سأل النبي :ويف بعض النصوص
 .هو يف الرحل يطحن: قالوا» عليه السالم«

 .)١(فجاء وهو أرمد ال يكاد يبرص!  وما كان أحدكم ليطحن؟:قال
                                     

طبعة ( ويف ٨ص) ط التقدم بمرص( واخلصائص للنسائي ٣٣١ ص١مسند أمحد ج) ١(
) ط مكتبة الغري( وكفاية الطالب ١٣٢ ص٣ واملستدرك للحاكم ج٦٣ص) أخرى
 ٨٧ وذخائر العقبى ص٢٣٨ و ٨٥العمدة البن البطريق ص:  وراجع١١٦ص

 وخالصة ٥٠ ص٤٠ وج٢٤١ ص٣٨ ص وبحار األنوار ج٢وحلية األبرار ج
 ٥٠ ص١ والغدير ج١٩٦ واملراجعات ص٢٩٢ و ١١٢ ص٧عبقات األنوار ج

 ١١٩ ص٩زوائد ج وعن جممع ال٣٩٣ ص٣ ومواقف الشيعة ج١٩٥ ص٣وج
 وعن خصائص ١١٣ ص٥ والسنن الكربى ج٥٨٩وكتاب السنة البن عاصم ص
 و ٩٩ و ٩٨ ص٤٢ وتاريخ مدينة دمشق ج١١٨الوحي املبني البن البطريق ص

 ٤ وعن اإلصابة البن حجر ج٦٨ ص٣ وسري أعالم النبالء ج١٥٠ ص٤٦ وج١٠١
  .١٢٥ واملناقب للخوارزمي ص٣٧٤ ص٧ وعن البداية والنهاية ج٤٦٧ص
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حتى وهو أرمد، ال يكاد يبرص، ال يكون » عليه السالم« أنه :ونالحظ
ًاتكاليا عىل غريه يف خدمته لنفسه، وللمقاتلني باالستناد إىل رمد عينيه، بل 

ًار عمال يقدر عىل أدائه، مما فيه فائدة للجيش، يكون هو العامل، الذي خيت
 .الذي هو بصدد دفع أعداء اهللا تعاىل

صىل اهللا عليه «يف حني أن غريه سارع إىل احلضور يف جملس النبي 
ً، وكثري منهم مسترشف للراية طامعا وآمال بالفوز هبا، حني عرف أن »وآله ً

ًن وساما ربام يكون حاملها سوف يفتح اهللا عىل يديه، وأن ذلك سوف يكو
 ..له تأثريه يف تبوء املقامات، وحتقيق الطموحات
إنام كان للوعد بالفتح الذي وكأن استرشاف هؤالء الطامعني للراية 

 ..رغم فرارهم هبا باألمس وقبله.. »صىل اهللا عليه وآله«أطلقه رسول اهللا 
 أن الفتح سيأيت عىل سبيل اإلعجاز، ومن دون تعب، :ولعلهم ظنوا

ذاهلني عن أن الفتح إنام يكون عىل يدي الكرار غري .. نصب، وتضحيةو
 .الفرار

 .. نفسهومن يكون اهللا ورسوله أحب إليه من كل يشء حتى من
ومن ال يريد هبذا اجلهاد أن حيصل لنفسه عىل املكاسب أو املناصب 

 ..الدنيوية
 . تعداها، وال ي»صىل اهللا عليه وآله«ومن يلتزم بحرفية أوامر رسول اهللا 

ًومن ال يعترب إعطاء الراية له والفتح عىل يديه مكسبا دنيويا بل هو .. ً
يف هذا املوقف بالذات، » عليه السالم«عطاء إهلي عىل قاعدته التي اطلقها 
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 .)١(»اللهم ال مانع ملا أعطيت«: حني قال
قد المهم عىل » صىل اهللا عليه وآله« فإن النبي ومهام يكن من أمر،

، ألنه رأى أن »صىل اهللا عليه وآله«ًا يطحن، ومبادرهتم إىل جملسه تركهم علي
 .. مبادرهتم هذه، واسترشافهم للراية أهيم يعطاها سعي للدنيا، وطلب هلا

ًوما كان أحراهم لو اشتغلوا بالطحن، فإنه سيكون نافعا هلم يف دنياهم 
 ..م، التي هم أحوج إليها من أي يشء آخرويف آخرهت

ليحرض، لكان حضوره » عليه السالم«حوا املجال لعيل ولو أهنم افس
يف ذلك املجلس هو املريض هللا، ألن حضوره سيكون من » عليه السالم«

وألجل ذلك .. أجل اآلخرة، وللعمل عىل حل العقدة، ونرصة أهل احلق
، فإهنم أوكلوا الطحن إىل عيل »صىل اهللا عليه وآله«استحقوا اللوم من النبي 

 .، وكان احلري هبم أن يتولوه عنه»عليه السالم«
هلم يعطي أن » صىل اهللا عليه وآله«كام أن هذا اللوم الذي وجهه النبي 

مور يف عليهم أن يعرفوا أقدار الناس، وأقدار أنفسهم، وأن يضعوا األ
فال يوكلوا الطحن واستقاء .. مواضعها، وأن يوكلوا كل عمل إىل أهله

 .يهاي والذادة، وعلامء األمة ورباناملاء، وحراسة النساء إىل القادة
  !:عالم أقاتلهم؟

  :وثمة سؤال يقول
، فلامذا إذن يعلم هدف القتال يف خيرب» عليه السالم«أمل يكن عيل 

                                     
  . قد ذكرنا مصادر هذه الكلمة يف موضع آخر، فراجع)١(
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 !..عالم أقاتلهم؟: ًقائال» صىل اهللا عليه وآله«وقف وسأل النبي 
 : ونجيب

 من أجل الغنائم، وأرادوا بأن سؤاله هذا إنام هو لتعريف الذين جاؤا
احلصول عىل الراية، للحصول عىل اإلمارة والشهرة، والسمعة، والرفعة يف 

 ..يق، والغاية عىل حد سواءالدنيا، فإهنم قد أخطأوا الطر
 همإسالم فرض ويزيد هذا اخلطأ فداحة وقباحة، إذا كانوا يسعون إىل

 .هان ال باحلجة والرب،السيفبعىل غريهم بالقهر والقوة، و
: »صىل اهللا عليه وآله«مل يقل للنبي » عليه السالم« أنه :وقد لوحظ هنا

 ! أقاتلهم حتى يكونوا مسلمني؟
، ألن السؤال األول جياب عنه بنعم أو »حتى يكونوا مثلنا« :بل قال

 قد مهدت لبيان ذلك األمر احلساس الذي يراد »مثلنا«لكن كلمة .. بال
مت احلجة عليهم، واصبحوا جمرد  أقيإفهامه للناس، وهو أنه بعد أن

 ىستوم صار املطلوب ، يامرسون البغي والعدوان،معاندين وجاحدين
 من املثلية، وهي الدرجة التي توجب حقن دمائهم، وهي قول ال إله ًاعينم

 .. حممد رسول اهللا،إال اهللا
أما سائر املراتب والدرجات فهي إنام حتصل بالسعي الدؤوب من قبل 

نفسهم، كل بحسب حاله وقدراته، ودرجات معرفته، وطبيعة األفراد أ
 .ظروفه، وأحواله
  :  حق اهللا وحق الرسولتعريف اليهود

طلب من عيل أن يعرف » صىل اهللا عليه وآله« أنه :وثمة أمر آخر، وهو
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 ..اليهود حق اهللا وحق رسوله
قامة احلجة، فقد أثبتت وهذا الطلب يدل عىل أن األمر قد جتاوز حدود إ

وهم اآلن .. »صىل اهللا عليه وآله«ة والرسولية له الدالئل القاطعة هلم األلوهي
 .. إنام هو عىل هذايف مقام جحد حق اهللا وحق رسوله، وهذا القتال يف خيرب

  !:ما هو حق اهللا، وحق الرسول؟
ادته، وحق الرسول هو  توحيده، وطاعته، وعب:إن حق اهللا عىل الناس هو

 ..القبول منه وعنه، وتوقريه، ونرصته، والشهادة واإلعرتاف له بالرسولية
أما تعريفهم بأوامر اهللا ونواهيه، ورشائعه، فيأيت يف مرحلة الحقة، 
حيث يطلب منهم هم أن يسعوا لذلك من خالل تقواهم، وخوفهم منه، 

 ..ورغبتهم بام عنده سبحانه
ا يرتبط بالنبي والنبوة، فإن الدواعي الباطنية هي كام أن معرفة سائر م
 .التي تدفع للحصول عليه

  :هداية الناس هدف نبيل
عقب كالمه عن حق اهللا وحق رسوله » صىل اهللا عليه وآله«ثم إنه 

ببيان مسؤوليات الناس جتاه إخواهنم يف اإلنسانية، فإن عىل رأس هذه 
ن الظلامت إىل النور، فال املسؤوليات العمل عىل هدايتهم، وإخراجهم م

ُّيكون هم الفاحتني حلصون خيرب هو فتح احلصون واحلصول عىل األموال 
يكون مههم هو إعزاز الناس، وفتح بل والسبايا، والغلبة، وقهر الرجال، 

 .قلوهبم للحق، وإنقاذهم من ضالالهتم، وجهاالهتم
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  : مشوب بالشركتوحيد اليهود
 قاتلهم حتى يشهدوا :»عليه السالم«لعيل » صىل اهللا عليه وآله «إن قوله

 مشوب بالرشك، أو بغريه من أن ال إله إال اهللا، يشري إىل أن توحيد اليهود
 ، واملال،املعاين التي تنايف التوحيد اخلالص، ولو بمستوى عبادة الذات

، واعتقادهم بالتجسيم اإلهلي، عزير ابن اهللا: ًال عن قوهلموالسلطان، فض
َأرنا اهللاَ﴿: وقوهلم ِ ً جهرةَ َ ْ ْاجعل﴿: وقوهلم. )١(﴾َ َ ً لنا إلـهاْ َ َِّ ٌ كام هلم آهلةَ َ َُِ ْ َ َ﴾)٢( ،

ٌيد اهللاِ مغلولة﴿: قوهلمو َ ُ ْ َ  ..، ونسبة العجز، والظلم إليه وغري ذلك)٣(﴾ َُ
 بالشهادتني، ًحفظ األنفس واألموال منوطا» صىل اهللا عليه وآله«وقد جعل 

ألن للكفر ولإليامن مراتب، فأشد وأقبح مراتب الكفر، اإلحلاد والرشك، فإن 
 .الرشك ظلم عظيم

نؤمن : ثم ييل هذه املرتبة مرتبة الذين يفرقون بني اهللا ورسله، ويقولون
 .ًببعض الكتاب ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقا

كار النبوة اخلامتة، وإن إناإلعرتاف بوجود اهللا، وًوهناك أيضا مرتبة 
َأن له رسال وكتبا ورشائعًاعرتفوا أيضا ب ً كام هو حال أهل ، ًا، وعقابًاباثوو، ً

 .الكتاب
، ولذلك كان هلؤالء أحكام ختتلف عن أحكام املرشكني وامللحدين

                                     
  . من سورة النساء١٥٣ اآلية )١(
  . من سورة األعراف١٣٨ اآلية )٢(
  . من سورة املائدة٦٤ اآلية )٣(
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ويصح اعتبارهم من . فيجوز التزويج متعة بالكتابية، وال جيوز تزوجيهم
، ويمنع التعرض هلم يف ممارساهتم الدينية، أهل الذمة وعقد العهد معهم

 ..وفق حدود وقيود
ًفإذا ارتقوا يف إيامهنم، وشهدوا الشهادتني، وقبلوا اإلسالم دينا، حقنت 
دماؤهم وأمواهلم، وجاز التزوج منهم والتزويج هلم، وحتل ذبائحهم، وحيكم 

 .بطهارهتم، ويرثون، ويورثون
ًعىل ذلك أيضا، فحرمت غيبتهم، فإن قبلوا اإلمامة زادت امتيازاهتم 

ووجبت هلم حقوق األخوة اإليامنية، وإن طلق أحدهم وفق املذاهب األخرى مل 
 .يقبل منه، فال يمىض الطالق بالثالث، وحيكم بفساد طالقه إن كان بال شهود

فإذا صار من أهل العدالة صحت الصالة خلفه، وجاز إشهاده عىل 
 .الطالق، وغريه

م يتدرج يف مراتب الفضل والكامل، فللعامل فضله، ثم إن الواحد منه
وقد اصطفى اهللا .. ًوليا من األولياءالعامل لتقي وللتقي مقامه، وقد يصري ا

 يف مراتب الفضل، فالرسول ثم تدرج األنبياء.. من هؤالء األنبياءتعاىل 
 من الرسل أفضل من غريهم،  وأولو العزممن النبي بال رسالة، أفضل

، والنبي اخلاتم، وهو نبينا وأصحاب الرشائع افضل من سائر أويل العزم
 ..أفضل من مجيع اخللق» صىل اهللا عليه وآله«األكرم 

 عرش، ًولألئمة أيضا درجاهتم يف الفضل، وافضلهم األئمة اإلثنا
بل هو أفضل اخللق عىل اإلطالق بعد .. »عليهم السالم«وأفضلهم عيل 

 ..»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
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فإن لإلمامة مراتبها، وأعظمها مرتبة اإلمامة للنبوة وعىل كل حال، 
 ..ولكل خصوصية مقامها وأحكامها التي تناسبها.. ًاخلامتة أيضا

  !:هل قاتل الشيخان؟
ً قتاال  قاتال يف خيرب وعمر أن أبا بكر:تقدمةزعمت النصوص امل

 ..  يفتح هلامًشديدا، وقد جهدا فلم
 :وهذا غري صحيح

ًألعطني الراية غدا رجال : »صىل اهللا عليه وآله« إن قول النبي ً:أوال ً
، ال يرجع حتى يفتح حيب اهللا ورسوله، وحيبه اهللا ورسوله، كرار غري فرار

عليه «ًاهللا عليه، فيه تعريض ظاهر، يصل إىل حد اإلهتام ملن سبق عليا 
 ..بأهنم فرارون، وبأهنم ال حيبون اهللا ورسوله» السالم

هكذا تفعل : قال» صىل اهللا عليه وآله« أنه :بل بعض النصوص تذكر
 .)١(..ًحتى قاهلا ثالثا ـ ألعطني الراية إلخ! ؟ واألنصاراملهاجرون

ما بال : ، وقال»صىل اهللا عليه وآله« فغضب رسول اهللا :ويف بعضها
 . )٢(أقوام يرجعون منهزمني، جيبنون أصحاهبم؟

منه مل يصح هذا التعريض  قد قاتال حتى جهدا  وعمرفلو كان أبو بكر
 وإغداق األوسمة عليهام ، معهام، بل كان جيب اإلشادة هبامهبام وبمن

، بل بسبب كن بسبب قوة اليهودت مل هزيمتهم وذلك يدل عىل أن ،وعليهم
                                     

 .٦٤ ص٢جلطربيس لحتجاج اإل و٣٤٤ ص٣٢ وج١٢ ص٢١ بحار األنوار ج)١(
 .٢٨ ص٢١ وبحار األنوار ج١٥٩ ص١ اخلرائج واجلرائح ج)٢(
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ًاجلبن والتخاذل، األمر الذي احلق رضرا بالغا بروحية املسلمني ً.. 
امات حول أن األصحاب كانوا يتبادلون اإلهت:  ويدل عىل ذلك:ًثانيا

 .ملتقدمةما حدث، كام دلت عليه النصوص ا
 مل يصل إىل  يف بعض النصوص ما يشري إىل أن عمر بن اخلطاب:ًثالثا

ِّالعدو، بل سار بالراية غري بعيد، ثم رجع جيبن أصحابه وجيبنونه، فقال 
 ..)١(ليست هذه الراية ملن محلها، جيئوين بعيل: »صىل اهللا عليه وآله«

  :حيب اهللا ورسوله
حول الراية قد » صىل اهللا عليه وآله« أن كالم النبي :نا فيام سبققل

ًتضمن تعريضا بمن اهنزم هبا، ألن حلب اهللا تعاىل وحب رسوله آثاره 
ًومؤثراته، وشواهده ومالحمه، ومل نجد شيئا منها يف الذين أخذوا الراية قبل 

 .»عليه السالم«عيل 
رضان إيثار رضامها عىل النفس، وعىل فحب اهللا وحب رسوله يف

 .املال، وعىل اجلاه، وعىل أي يشء من حطام الدنيا
وقد أظهر الفارون أهنم يؤثرون سالمة أنفسهم، أو حفظ مصاحلهم 

اهللا ورسوله، فارتكبوا إثم الفرار من الزحف، والتفريط بدين اهللا، عىل رضا 
 األعداء ُعِمْطُذا الفرار يوبعباد اهللا، وبسالمة رسول اهللا، مع علمهم بأن ه

                                     
مدينة املعاجز :  وراجع١٥ ص٢١ وبحار األنوار ج٢٦ ص١ اإلرشاد للمفيد ج)١(

  .١٧٤ ص١ج
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باملسلمني، ويسقط روح الصمود والتصدي لدى األولياء، وأين هذا مما 
 !؟يدعونه من حب اهللا ورسوله، وإيثار اجلهاد يف سبيله

  : حيبه اهللا ورسوله×علي 
حيب اهللا ورسوله، وقد صدقته شواهد » عليه السالم«وإذا كان عيل 

 :اإلمتحان، عىل قاعدة
 اإلمـتـحــان صـدقـتـه شـواهـد   ا هـو فـيــه ـــدعـي ملــكـل مـن ي

فإنه إن قام بام يدعوه إليه ذلك احلب، من التامس رضا اهللا يف كل يشء، 
ال وكل يشء يف والتزام طاعة رسوله، والوفاء والتضحية، وبذل النفس وامل

 اهللا ألن..  فال بد أن حيبه اهللا ورسوله، قبل، ومع، وبعد ذلك..هذا السبيل
 .حيب من حيبه، ويعمل بام يرضيه

وقد تضمن هذا التعريض بالفارين حتذير هلم ولغريهم بأن عليهم أن 
يلتزموا طريق الصدق واإلخالص هللا يف أعامهلم، وإال فمن املمكن أن 

حني ال بد من ممارسة هذا احلق .. يتعرضوا ملثل هذا اإلمتحان العسري
 . وخطريةريةلتحصني الساحة من حدوث إخالالت كب

  :كرار غري فرار
بأنه كرار غري  :»عليه السالم«ًعليا » صىل اهللا عليه وآله«وقد وصف 

أن الكر عىل األعداء هو طبيعة وخلق يف عيل : فرار ـ بصيغة التكثري ـ ليفيد
 ..لكن طبيعة غريه هي الفرار، وهو كثري الصدور منهم.. »عليه السالم«

، وكثرة الفر منهم يف مواطن »السالمعليه «وقد جتلت كثرة الكر منه 
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 ..، وغري ذلك، وقريظة، واخلندقريض والن،، وأحدبدر: عديدة، مثل
  :ال يوىل الدبر

ن فروا ة الذي وصف..ثم أكد صفة الرجل الذي حيب اهللا ورسوله
وهذا التعبري من شأنه أن يزيد يف نفور السامع ..  ال يويل الدبر: بقولهبالراية

ًوجيعل الناس يتذكرون فرارهم يف اليومني السابقني أفرادا .. من هذا العمل
 .ومجاعات

 أن هذا الكرار بالذات سوف يأخذ معه نفس هؤالء :والالفت هنا
ن هم وقادهتم عنه مرة أخرى الذين فروا باألمس مع قادهتم، وسوف يفرو

 .ًأيضا كام ورد يف النصوص
  :ال يرجع حىت يفتح اهللا عليه

 وربام خيطر يف بال أحد من الناس أن الذي ال يويل الدبر قد ال  ـ١
وهذا الرجوع ال يعد .. يتمكن من حتقيق النرص، فريجع خايل الوفاض

هبذا  ال يرىض حتى »عليه السالم«أنه : »صىل اهللا عليه وآله«فأخرب .. هزيمة
 ..الرجوع، بل هو يرص عىل حتقيق النرص والفتح، وال يرجع بدونه

مل ينسب الفتح إىل عيل » صىل اهللا عليه وآله«أنه :  ويالحظ هنا ـ٢
ال يرجع حتى يفتح حصنهم، أو حتى ينترص : ، فلم يقل»عليه السالم«

 وجهاده ًعليهم، بل هو ينسب الفتح إىل اهللا، من حيث أن عليا بجهده
 ..الفتح عىل يديهاهللا تعاىل جعل فييستحق اللطف والكرامة اإلهلية، 

 اهللا ورسوله وحيبه اهللا  الكرامة، وهو حيبههذاهللا وكيف ال يعطيه 
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 !ورسوله، وهو كرار غري فرار، وهو ال يويل الدبر؟
فمن الطبيعي بعد هذا أن تكون النتيجة هي هذا الترشيف، والتكريم 

 .ا من األمور التي تكون قياساهتا معهااإلهلي، فكأهن
ال خيزيه اهللا أبدا:  

 ألبعثن :»صىل اهللا عليه وآله«ًوجاء يف بعض النصوص أيضا قوله 
ًرجال ال خيزيه اهللا أبدا أن هزيمة أولئك كانت من القبح بحيث : مما يعني.. ً
 وهو أمر ال تنحرس آثاره وتبعاته بسهولة، بل يبقى. تعد من مفردات اخلزي

يالحق فاعليه بكوابيسه املخيفة، واملؤذية، ويلقي بكالكله الثقيلة عليهم 
 .عرب السنني واألحقاب

ًقد حكم حكام قاطعا بعدم حلوق » صىل اهللا عليه وآله« أنه :وليالحظ ً
يف أي من الظروف واألحوال، وعرب األحقاب » عليه السالم«اخلزي بعيل 

َما ينطق عن اهلوى{» صىل اهللا عليه وآله«وهو .. واألزمان ََ ِ ُ ِ ْ َ َّإن هو إال  ،َ ِ َِ ُ ْ
َوحي يوحى ْ َُ ٌ{)١(. 

  :ما أحببت اإلمارة إال ذلك اليوم
ًألعطني الراية غدا رجال : »صىل اهللا عليه وآله« ملا قال النبي :ويقولون ً

ما أحبب : حيب اهللا ورسوله، وحيبه اهللا ورسوله، كرار غري فرار، قال عمر

                                     
 . من سورة النجم٤ و ٣ اآليتان )١(
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 .)١( ذلك اليوماإلمارة إال
 :ونقول

 : فالحظ ما ييل،هناك دالئل تشري إىل ما خيالف هذا القول من عمر
: »صىل اهللا عليه وآله«، وقال هلم النبي  إىل املدينة ملا جاء وفد ثقيفً:أوال

مثل نفيس، فليرضبن : يةًلتسلمن أو ألبعثن إليكم رجال مني، ويف روا
 ..أعناقكم، وليسبني ذراريكم، وليأخذن أموالكم

                                     
 و ١٣٧ و ١٣٦ ص٦رشح أصول الكايف ج:  وراجع٣٥ ص٣السرية احللبية ج )١(

 والعمدة ٣٨٠ وأمايل الطويس ص٥٠٣ ص٢ ومناقب أمري املؤمنني ج٤٩٤
 ٢٧ ص٢١ جبحار األنوار و٥٩الطرائف البن طاووس ص و١٤٩ و ١٤٤ص
 ومقام اإلمام عيل ٢٩٠ وكتاب األربعني للامحوزي ص١٢ و ١٠ ص٣٩وج

 وأضواء عىل ٢٢٩ ص٨ ومستدرك سفينة البحار ج٤٢ و ٣٠للعسكري ص
 ٧ وعن فتح الباري ج١٢١ ص٧ وعن صحيح مسلم ج٤٣٢الصحيحني ص

 وعن خصائص ١٨٠  و١١ ص٥ والسنن الكربى للنسائي ج٣٦٥ و ٤٧ص
 وعن تفسري ١٠٨ ورياض الصاحلني للنووي ص٥٧أمري املؤمنني للنسائي ص

 و ٨٣ ص٤٢ وج٤٥٩ ص٢٥ وتاريخ مدينة دمشق ج٣٧٧ ص١ابن كثري ج
 ٣٧٢ ص٧ وعن البداية والنهاية البن كثري ج٤٦٦ ص٤ وعن اإلصابة ج٨٤

 ٢٩١ ص١ وعن عيون األثر ج٤٢٢ ص٢وعن السرية النبوية البن هشام ج
 ورواه ٣٣١ ص٣ وعن التاج اجلامع لألصول ج١٢٠نشأة التشيع صو

  .الشيخان
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ٍ فواهللا، ما متنيت اإلمارة إال يومئذ، وجعلت أنصب صدري :قال عمر
 .هو هذا: له، رجاء أن يقول

 هو :، وقال»عليه السالم«إىل عيل » صىل اهللا عليه وآله«فالتفت النبي 
 .)١(هذا، هو هذا

 ما متنيت اإلمارة إىل : عن نفسه يف واقعة خيربل عمرفكيف يقو
 !يومئذ؟
ًزاهدا يف اإلمارة أيضا   هل كان عمرً:ثانيا  يف حني هاجم بيت الزهراءً

، نينها حمسن، واعتدى عليها بالرضب، وتسبب يف إسقاط جأحداث السقيفة
 ! استشهادها؟بل يف

» صىل اهللا عليه وآله«والنبي ! وهل كان يريد رضا اهللا تعاىل بذلك؟
 ..من أغضبها فقد أغضبني: »عليها السالم «يقول عن فاطمة

                                     
 وبحار ٦٥الطرائف البن طاووس ص:  وراجع٣٥ ص٣ السرية احللبية ج)١(

 وهنج ١٣٦ واملناقب للخوارزمي ص٨٠ ص٤٠ وج٣٢٥ ص٣٨األنوار ج
 وجواهر املطالب البن ٢٥٠ والعدد القوية للحيل ص٤٨١اإليامن البن جرب ص

روى احلديث يف أواسط ترمجة أمري :  وقال يف اهلامش٦٠ ص١ جالدمشقي
 ٤٦ ص٣ج) هبامش اإلصابة( من كتاب اإلستيعاب »عليه السالم«املؤمنني 

 حتت الرقم »عليه السالم«وأما عبد الرزاق فروى احلديث يف فضائل عيل 
عليه «ترمجة أمري املؤمنني : ، وليالحظ٢٢٦ ص١١ من كتاب املصنف ج٢٣٨٩
  .٣٧٣ ص٢ من تاريخ دمشق ج»السالم
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 .)١(!ً احلب حلبا لك شطره؟:ٍله حينئذ» عليه السالم«وكيف نفرس قول عيل 
 لشد ما :عنه وعن أيب بكر» عليه السالم« قوله ًوكيف نفرس أيضا

ْتشطرا رضعيها َ َْ َ َّ َ  .، أي اخلالفة واإلمارة)٢(َ
ٍما متنيت اإلمارة إال يومئذ : إنه حني قال: وهل يرىض حمبوه أن نقول
فال مانع من أن حتلو . »صىل اهللا عليه وآله«كان يقصدها قبل وفاة الرسول 

                                     
 و ١١ ص٣ وج٢٢٥ ص٢ والرصاط املستقيم ج٩٦ ص١اإلحتجاج ج:  راجع)١(

 و ٢٨٥ ص٢٨ وبحار األنوار ج١٧٣ وكتاب األربعني للشريازي ص١١١
 ٤٠٠ ومناقب أهل البيت للشريواين ص٦٢٦ و ٥٢٢ ص٢٩ وج٣٨٨

 ٢١٠ ص٥ وهنج السعادة ج٢٧١ ص٥ والغدير ج٨٩والسقيفة للمظفر ص
 وأنساب األرشاف ١٧ وتثبيت اإلمامة ص٧٠٨ ص٣اتيب الرسول جومك
 ٨١ وبيت األحزان ص١٨ ص١ج) حتقيق زيني( واإلمامة والسياسة ٤٤٠ص

  .٢٥٧ ص١وحياة اإلمام احلسني للقريش ج
 ١٠٩ ص٢ ورسائل املرتىض ج٣٣ ص١ج) اخلطبة الشقشقية( هنج البالغة )٢(

 وحلية األبرار ١٦٧ ص وكتاب األربعني للشريازي٢٨٤ ص١واإلحتجاج ج
 والنص واإلجتهاد ٤٥٧ ومناقب أهل البيت للشريواين ص٢٩٠ ص٢ج
 واملعيار واملوازنة البن اإلسكايف ٢٥ ص١٠ وج٨١ ص٧ والغدير ج٢٥ص
 والدرجات الرفيعة ١٧٠ و ١٦٢ ص١ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج٤٦ص
 ٢٨٢ ص١ وحياة اإلمام احلسني للقريش ج٨٩ وبيت األحزان ص٣٤ص
  .٧٨ ص١ح شافية ابن احلاجب لألسرتآبادي جورش



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٣١٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأال يعدون !!  بعد ذلك، ثم يفعل ذلك كله من أجل اإلمارةالدنيا يف عينيه
 !ًذلك طعنا فيه، وإهانة له؟

َ أليس قد منح النبي عمرً:ثالثا َ  الفرصة مرة بل مرتني عىل بعض ُُّ
فام ! ؟الروايات، وأعطاه الراية، وأمره عىل اجليش وأرسله ملهامجة اليهود

وهو قد تأمر باألمس، وهرب هو ومن .. ه هلذه اإلمارة مرة أخرىمعنى متني
 !معه؟

وملاذا مل يقم بمقتضيات هذه اإلمارة التي أذهلا وأسقطها هبزيمته بمن 
لريى .. أم أنه أراد أن يظهر حرصه عىل الفوز بحب اهللا ورسوله! معه؟

ِالناس أنه ليس زاهدا هبذا األمر، كام ربام يوحي به فراره باألم س، فإن ذلك ً
 !؟الفرار كان نزوة عارضة، هو يعمل عىل تاليف آثاره، وتصحيح مساره

واقف عىل » صىل اهللا عليه وآله« أن النبي : كان يعلم أن عمريف حني
وأن الفرار هو ديدن هؤالء الناس، ألهنم ال حيبون اهللا .. حقيقة احلال

خيتاره مرة أخرى، ال هو باملستوى املطلوب، وهو بسبب معرفته هذه لن 
ٍوال غريه من الفارين، فإن املؤمن ال يلدغ من جحر مرتني، كام أن نفس  ُ

َّوحديثه عن الفرارين من جهة، ثم حديثه » صىل اهللا عليه وآله«كالم النبي 
صىل «وغري ذلك يدل داللة قاطعة عىل أنه .. ًعن الذين ال خيزهيم اهللا أبدا

بل .. و.. و.. َمن هو فـرار، ويويل الدبر ارسوف ال خيت» اهللا عليه وآله
 ..سوف خيتار الذي حيبه اهللا ورسوله
إال إن كان يريد أن ! ، وأن يبادر إىل طلبها؟فام معنى أن يتطاول هلا عمر

أو أن هذه !  نفسه منها؟ئيلقي بالتبعة يف هزيمته عىل الذين كانوا معه، ويرب
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  هبدف استعادة بعض ماء الوجه،انالدعاوى قد جاءت بعد ذلك بزم
 ..، كام أرشنا إليهللخليفة الثاين

  :القبائلية تنغض رأسها
 عىل أهنا هي التي تطاولت للراية وترصيح املؤرخني باسم قريش

 بام ًيطرح سؤاال عن سبب هذا الطموح القريش القبائيل، ومتى كانت قريش
 باستثناء بني فإن القريشيني! ة هتتم بأمر اجلهاد والتضحية والعطاء؟هي قبيل
 .. مل يكونوا أكثر وال أفضل عطاء من غريهمهاشم

إال إن كانوا يقصدون تكريس هذه القرشية ليستعيضوا هبا عن 
 .ن كلامهتم يوم السقيفة، كام ظهر م»عليه السالم«موضوع النص عىل عيل 

نفسه هو الذي سوف يعود » صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :أم يظنون
وما هي مربرات هذا ! إىل عشائريته، ويكرس اإلمتيازات لقومه وقبيلته؟

 !التوقع الغريب والعجيب؟
قد عاد إىل هذه العشائرية، حني » صىل اهللا عليه وآله« أنه :واظنأم أهنم 

، وهو قريش، رغم ، وهو قريش، ثم يعطيها لعمراية أليب بكررأوه يعطي الر
بل هو قد أعطاها ـ حسب رواياهتم ـ مرة ثالثة .. فرار القريش األول هبا
فر هبا صاحبه القريش بعد أن ..  ، وهو عمرن قريبلقريش كان قد فر هبا ع

 ..، وهو أبو بكراآلخر قبله
، كام ذكرته بعض  أعطاها لقريش ثالث مرة رابعة، وهو الزبريثم

الروايات، وقد فر هو اآلخر هبا، ثم طلبها مرة أخرى يف اليوم األخري، فلم 
ًوالذي كرم وجه حممد ألعطني الراية رجال ال يفر، : يعطه إياها، بل قال
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 .)١(هاك يا عيل
ً كان ممن فر بالراية أيضاد بن مسلمةهذا باإلضافة إىل أن حمم َّ)٢(. 

يعطيهم » صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :بعد كل هذاهل فهموا .. نعم
 !الراية لقرشيتهم؟
يريد أن يركز ويعمق شعور » صىل اهللا عليه وآله« أنه :ومل ال يظنون

لراية، وأهنم ليسوا أهل حرب، وال يصح اإلعتامد  باالناس بفرار القرشيني
عليهم يف املواقف احلساسة والصعبة، لكي حيصن الناس من دعايات 

 . وإشاعاهتاقريش
  !:اإلعالن املسبق، ملاذا؟

إىل اليوم التايل، » صىل اهللا عليه وآله«كان من املمكن أن ينتظر النبي 

                                     
 والعمدة ٣٢١ ص١رشح األخبار ج:  وراجع١٢٤ ص٩ جممع الزوائد ج)١(

 ٩٨٧ ح٥٨٣ و ص١٠٥٤ ح٦١٧ ص٢ وفضائل الصحابة ج١٤٣ و ١٤٠ص
 ٢ ومسند أيب يعىل ج١٦ ص٣ عن مسند أمحد ج٧٣وذخائر العقبى ص

 ٤والنهاية ج والبداية ١٠٥ و ١٠٤ ص٤٢ وتاريخ مدينة دمشق ج٥٠٠ص
 ٣ والسرية النبوية البن كثري ج٣١٧ وهنج اإليامن البن جرب ص٢١٢ص
  . ومصادر أخرى تقدمت١٦٤ وينابيع املودة ص٣٥٢ص

 وعن ٤١٣ ص٥ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢١ ص٤ أسد الغابة ج)٢(
 .٢٧٠ ص١جأعيان الشيعة و١٨٨مناقب اإلمام عيل البن املغازيل ص
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ويشفيه من الرمد، ثم يرسله إىل احلرب، كام » سالمعليه ال«ًثـم يدعو عليا 
صىل اهللا عليه «ولكنه .. ثم يعطيه األوسمة بعد انتصاره.. أرسل غريه قبله

 ..مل يفعل ذلك» وآله
ولكنه مل .. ة إرساله بالرايةه األوسمة حلظًوكان يمكنه أيضا أن يعطي

 بات الناس وقد..  بل أعلن األوسمة قبل يوم من اعطاء الراية،يفعل ذلك
هذا تارة، وذاك : يتهامسون، ويقرتحون األسامء التي ستفوز بالراية

وترشئب األعناق، وتنطلق األمنيات من كل جهة ويف كل اجتاه، .. أخرى
 ..ً، ألنه كان أرمدا»عليه السالم«دون أن يمر يف وهم أحد منهم اسم عيل 

َقد أخرب بحاله» صىل اهللا عليه وآله«ومل يكن النبي  ِ ْ قبل » عليه السالم «ُ
مل يسأل عن سبب » صىل اهللا عليه وآله«كام أن النبي .. استدعائه ألخذ الراية

غيبته، ألن اهللا تعاىل هو الذي يرعى حركة رسوله يف تلك اللحظات 
 ..احلساسة واخلطرية

يف وصف صاحب الراية » صىل اهللا عليه وآله«واستقرت كلامت النبي 
بالنرص عىل » صىل اهللا عليه وآله«ينهم وعوده يف نفوسهم، وجتسدت أمام أع

صىل اهللا «وطبقوا األوصاف التي أطلقها النبي . يد صاحب الراية العتيد
 .عىل هذا تارة وعىل ذاك أخرى» عليه وآله

ولعلهم قارنوا بني األشخاص، وتأملوا يف ميزاهتم وأوصافهم التي 
 .ظهرت هلم فيهم

هتم، وتقديراهتم، وفاجأهم ًوقد ظهر خطؤهم مجيعـا يف كل حسابا
 .. ما كانوكان.. القرار النبوي الصائب، وأعطيت الراية لصاحبها
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َّكان قد أجل قراره، ومل يطلق األوصاف » صىل اهللا عليه وآله«ولو أنه 
حلامل الراية إىل اليوم التايل، فلربام مل يفكر أحد يف يشء من ذلك، ومل يقم 

» صىل اهللا عليه وآله«، كان يريد النبي أحد منهم بأي بحث ومقارنة تطبيقية
هلم أن يقوموا هبا، ليكونوا أكثر واقعية، وأبعد عن العيش يف أجواء 

 .. الباطلة، واإلستعراضات الفارغةاإلدعاءات
َّولو أنه أجل كلامته إىل اليوم الثالث لتخيل الكثريون أهنا جمرد مدائح 

العزائم، وقد تكون طارئة، وأوسمة هتدف إىل احلث والتشجيع، وشحذ 
 ..فضفاضة عىل أصحاهبا بدرجة كبرية

  : أسعد مناوئيه×رمد عينيه 
يف ذلك » عليه السالم« أن رمد عيني عيل :لقد أظهرت النصوص

ًن ذلك أبعد عليا ألهتا، ، والتابعني هلا، واملتأثرين بسياساًاليوم أسعد قريشا
 ..عن الساحة

ل الدور سيكون هلم، وإن كل اإلنتصارات  أن ك:ولعلهم ظنوا
وسيحصلون عىل األوسمة، وينالون  واإلنجازات ستحقق عىل أيدهيم،

: »صىل اهللا عليه وآله«وبعد أن قال النبي فإهنم ، املقامات واملناصب
ًألعطني الراية غدا رجال حيب اهللا ورسوله إلخ ً .. 

ما عيل فقد كفيتموه، فإنه أرمد ال أ : يقول بعضهم لبعضغدت قريش
 .)١(يبرص موضع قدمه

                                     
= الدر النظيم  و٢٠٧ ص١ وإعالم الورى ج٣١٩ ص٢لب جمناقب آل أيب طا) ١(
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» صىل اهللا عليه وآله«ملا سمع مقالة رسول اهللا » عليه السالم«ولكنه 
 .»اللهم ال معطي ملا منعت، وال مانع ملا أعطيت«: قال

يعطي األوسمة » صىل اهللا عليه وآله«فهل تراهم يظنون أن النبي 
 !.ق اهلوى والعصبية؟ًجزافا، وكيفام اتفق، ومن منطل

 ! أن وجود عيل بينهم كان هو العائق هلم عن نيلها؟:ويرون
ً أن هذا النرص الذي وعدهم اهللا به سيكون سهال، ووجود :أو ظنوا

 .هو املانع من حتقيقه» عليه السالم«عيل 
 أن اهللا سوف يصنع املعجزة هلم، من دون جهد أو جهاد :أو ظنوا

وسوف يعوضهم عن هذه النكسة التي .. منهم، وبال تعب وال نصب
 . باهنزام إخواهنم يف اليومني السابقني أكثر من مرةحاقت هبم

أو لعلهم اعتقدوا أن هذا الوعد النبوي سوف يشد من عزائم 
ًاملقاتلني، وجيعلهم أكثر اندفاعا يف مهامجة احلصن، األمر الذي سوف ينتهي 

نيمة الباردة التي حيلم هبا بفوز حاميل الراية بالنرص، ليكون بمثابة الغ
 ..الضعفاء، والفرارون يف مواقع القتال

أو أرادوا أن يكون جمرد التصدي ألخذ الراية، مع علمهم بعدم 
ًحصوهلم عليها، كافيا لتربئة ساحتهم، ويعوضهم عن هزيمتهم، وحيفظ 

هلزيمة مل تكن بسبب ًبعضا من ماء وجههم، حيث سيظن كثريون أن ا
                                     

 عن ابن جرير، وابن ٨٥ ص٤١ وج٢١ ص٢١وبحار األنوار ج ٢٥٥ص= 
  .إسحاق
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 ..بسبب املقاتلني أنفسهمكانت بل  ،تقصري القادة
ولكن جتري الرياح بام ال .. لعل كل ذلك قد دخل يف حساباهتم

 .تشتهي السفن
  !:؟×مىت رمدت عينا علي 

صىل اهللا « ختلف عن رسول اهللا »عليه السالم «ًأن عليا : أما حديث
، قال  إىل خيرب»عليه وآلهصىل اهللا «، فلام سار ، وبقي يف املدينة»عليه وآله

 ! ال، أنا أختلف؟: »عليه السالم«
 :فال يصح؛ وذلك ملا ييل.. »صىل اهللا عليه وآله«فلحق برسول اهللا 

 يعاين من رمد يف عينيه، حتى إنه مل »عليه السالم«إذا كان عيل : ًأوال
ومدبر يدبره، فإىل يكن يبرص، وكان غري قادر عىل السري إال بقائد يقوده، 

فإن كان قائده !  يا ترى يف كل هذه املدة الطويلة؟قيادة اجليشمن أوكلت 
بأنه جاء به يقوده إىل رسول : فإن الرواية قد رصحت، هو سلمة بن األكوع

 .. فقط، يف قضية قتل مرحب»هصىل اهللا عليه وآل«اهللا 
وكيف كان ينتقل من حصن ! ؟من املدينة» سالمعليه ال«فكيف جاء 

 !إىل حصن، ومن مكان إىل مكان لقضاء حوائجه؟
 يف املدينة ال بد أن يكون بإذن »عليه السالم« فإن ختلف عيل ..وبعد

 ..»صىل اهللا عليه وآله«وبمعرفة من رسول اهللا 
 يف »عليه السالم«تأذن كام أن مسريه ال بد أن يكون بإذن منه، فهل اس

 !أم أنه فعل ذلك من عند نفسه؟! ؟اخلروج من املدينة
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 وبعلمه، فلامذا مل خيرجه »صىل اهللا عليه وآله«وإذا كان قد خرج بإذنه 
 !معه، فإن حاله مل خيتلف عام كان عليه؟

! وإن كان قد أذن له باخلروج، فكيف أذن له وهو هبذه احلالة؟
 !وكيف؟! كيف؟و

 هو دخان »عليه السالم«إن سبب رمد عيني عيل : إهنم يقولون :ًثانيا
فإذا . )١(ًاحلصن اخليربي نفسه، وليس شيئا آخر عرض له يف املدينة، فراجع

 .صح هذا، فال يكون ثمة مربر لبقائه يف املدينة، كام زعموا
 أعطى »ه وآلهصىل اهللا علي«بأن النبي :  رصحت الروايات املتقدمةً:ثالثا

 .)٢(»عليه السالم« إىل عيل بن أيب طالب اللواء يف غزوة خيرب
وقد أعطاه إياها يف أول حصن ورد عليه، وبارش معه القتال فيه، وهو 

عليه «، وقد هاجم هو نفسه ذلك احلصن بالذات، فقتل معه حصن ناعم
 . ٍ، وكان قد أسلم آنئذهيودي اسمه يارس عبد )٣(»السالم

 !فكيف يعطيه اللواء، وهو ال يبرص طريقه؟
، »عليه السالم«ٍكانت الراية يومئذ ألمري املؤمنني «:  قال املفيد:ًرابعا

                                     
ط ( وكنز العامل ٢٩٩ واملسرتشد للطربي ص١٢٣ ص٩جممع الزوائد ج:  راجع)١(

 .٤٠٦ ص٥ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٩٢ ص١٠ج) مؤسسة الرسالة
 واملغازي ٤٢٠٢ واملطالب العالية ح٤٨ ص٤نبوة للبيهقي جدالئل ال:  راجع)٢(

 .٣٥ ص٣ والسرية احللبية ج٦٤٩ ص٢ وج٤٠٧ ص١للواقدي ج
 .٦٤٩ ص٢املغازي للواقدي ج:  راجع عىل سبيل املثال)٣(
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 . )١(»فلحقه رمد أعجزه عن احلرب
 ..الرايةأي أن هذا الرمد قد عرض له بعد أن تسلم 

 قد »عليه السالم« إن الرواية نفسها تدل عىل أن رمد عيني عيل :ًخامسا
عرض له يف تلك الفرتة، وأنه مل يدم برهة طويلة، بحيث يصل خرب ذلك إىل 

 .»صىل اهللا عليه وآله«النبي 
صىل اهللا عليه «أصبح رسول اهللا : أنه يف يوم قتل مرحب: الروايةفي ف
 !أين عيل؟:  الغداة، ثم دعا باللواء، ووعظ الناس، فقال فصىل»وآله

 . يشتكي عينيه:قالوا
 .. فأرسلوا إليه:قال

 ! ما لك؟:»صىل اهللا عليه وآله«فلام جيء به قال له النبي 
 . رمدت، حتى ال أبرص ما قدامي:قال

صىل اهللا «أن رسول اهللا :  أن الناس كانوا يرون:فظاهر السياق يعطي
عليه «ًمع أن عليا .. مل يكن عىل علم بأمر الرمد، فأخربوه به »عليه وآله

صىل اهللا عليه « املتواصل يف جملس رسول اهللا ضورًكان مهتام باحل» السالم
 . .»وآله

 ما لك؟ وجواب :»عليه السالم«لعيل » صىل اهللا عليه وآله«وسؤال النبي 
 . له يقطع كل عذر، ويزيل كل شبهة يف ذلك»عليه السالم«عيل 

                                     
 .١٢٦ ص١اإلرشاد للمفيد ج:  راجع)١(
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ً غائبا عن ساحة القتال كل هذه األيام، »عليه السالم«ولو كان عيل 
، ال سيام وأنه هو الذي يعتمد »صىل اهللا عليه وآله«لعلم بذلك رسول اهللا 

عليه يف حروبه، وهو القريب منه، والذي يواصل االتصال به، والتفقد له، 
 ..وهو حامل لوائه، وقائد جيوشه.. واحلارض عنده

  :هم فاجأ×علي 
،  رمدت عيناه يف املدينة»عليه السالم«ًأن عليا :  وغريهويف البخاري

 حلق به، فوصل يف حلظة إعطاء »صىل اهللا عليه وآله«فلام خرج رسول اهللا 
 .الراية

 الناس، ألهنم كانوا ال يرجون »عليه السالم«ففاجأ حضور عيل 
 .هذا عيل: ني رأوه قالوا بعفويةحضوره، حتى إهنم ح

 :ونقول
 إنام حصل يف أواخر أيام احلصار، »عليه السالم« أن رمد عيني عيل :تقدم

 ..بأن الرمد أصابه بسبب دخان احلصن: بل رصحت بعض الروايات
، فقد يكون »عليه السالم«وأما احلديث عن أهنم فوجئوا بحضور عيل 

صىل «يلتفتوا، أو مل يسمعوا كالم النبي ًبعضه صحيحا إذا كان أكثر الناس مل 
، أو ، فتصدى عامر بن يارس»عليه السالم«، حني سأل عن عيل »اهللا عليه وآله

 .فلام جاء به فوجئوا بحضوره.  إلخباره أو إحضارهسلمة بن األكوع
مده قد منعه من اخلروج أهنم كانوا يعتقدون أن ر :أما إن كان املقصود

 .. ، ثم حلق به إىل خيرب من املدينة»صىل اهللا عليه وآله«مع رسول اهللا 
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 منذ خروجه »صىل اهللا عليه وآله«أنه مل يفارق رسول اهللا : فقد تقدم
 ..من املدينة

  :كلهم يرجو أن يعطى الراية
 عن أولئك الذين هربوا باألمس أكثر من وقد حرينا قول املؤرخني

َكلهم يرجو أن يعطى الراية: مرة ْ ُ !! 
ًيترصف عشوائيا، وبال » صىل اهللا عليه وآله«فهل حيسبون أن النبي 
مهم املتكررة، أو أنه ال يستفيد من التجربة التي موازين، أو أنه قد نيس هزائ

 .. )١( مرتنيٍرحُ ال يلدغ املؤمن من ج: وهو القائل يف غزوة بدر،متر به
                                     

 واألدب املفرد ٣٩٥ ص١ ومسند ابن راهويه ج٩٠ ص٨جممع الزوائد ج: راجع) ١(
 ٦ والديباج عىل مسلم ج٢٤٠ ومنتخب مسند عبد بن محيد ص٢٧٢ص
 ٢ وصحيح ابن حبان ج٤٤٠ و ٤٣٩ ص١٠ وعن فتح الباري ج٢٩٩ص
 ٧ واملعجم األوسط ج٢٠ ص١٧ و ج٢٢٢ ص٢ الكبري ج  واملعجم٤٣٨ص
 ومعرفة علوم ١٦١ ص١ ومسند الشاميني ج٣١ ص١ وج٨٣ و ٣٤ص

 ٧١١صاحلني ص ورياض ال٣٤ ص٢ ومسند الشهاب ج٢٥٠احلديث ص
 وفيض ١٦٦ و ١٤٧ ص١ وعن كنز العامل ج٧٥٨ ص٢وعن اجلامع الصغري ج

 وسبل السالم للعسقالين ٥٧ ص٣ والفتوح البن أعثم ج٥٨٨ ص٦القدير ج
 وعن ١١٤ ص١ والرصاط املستقيم ج٥٥١ ومشكاة األنوار ص٥٥ ص٤ج

 ٢ وسنن الدارمي ج١١٥ ص٢ وعن مسند أمحد ج١٠ ص١١٠بحار األنوار ج
=  وعن سنن ٢٢٧ ص٨م جـ وعن مسل١٠٣ ص٧اري جـعن البخ و٣١٩ص
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 أن اهللا يعطي معجزاته وكراماته ملن يستحق وملن ال يستحق، :أم ظنوا
صىل «ًخصوصا أولئك الذين مل يلتقطوا أنفاسهم من عناء اهلرب، الذي يريد 

 !بنفس موقفه هذا أن يعالج سلبياته، وآثاره املقيتة واملزعجة؟» اهللا عليه وآله
صىل «ً للراية من كان بفراره املقيت سببا يف اختاذ النبي وكيف يتطاول

 !هذا القرار احلاسم باعطاء الراية لكرار غري فرار؟» اهللا عليه وآله
  :التدخل اإلهلي خارج دائرة اإلختيار

 أنه حني ظهر إحجام هؤالء الناس عن :وقد أظهرت النصوص املتقدمة
اهللا تعاىل حلفظ دينه بصورة القيام بواجبهم الرشعي يف دفع العدو، تدخل 

                                     
 ٦ والسنن الكربى ج١٣١٨ ص٢ وسنن ابن ماجة ج٤٤٨ ص٢داود ج أيب= 
دى  وسبل اهل١١٤ ص١٨ ورشح النووي عىل صحيح مسلم ج٣٢٠ص

 ٢ وكشف اخلفاء ج٢٠٧ وقصص األنبياء للجزائري ص٩٧ ص٢والرشاد ج
  والضعفاء الكبري ٩٦٨ ص٧ واألحكام البن حزم ج٣٧٥ و ٣٧٤ و ١٨٥ص

 والكامل البن عدي ٤٠ ص١ واملجروحون البن حبان ج٧٤ ص١للعقييل ج
 ١١١ و ١٠٩ ص٩ والعلل للدارقطني ج٦٥ ص٤ و ج٤٤٤ و ٣٣١ ص٣ج

 وسري أعالم ٣٧٢ ص٥٥ وتاريخ مدينة دمشق ج٤٢٧ ص٥وتاريخ بغداد ج
 ٣١٤ وتاريخ جرجان ص٥١ ص٢٥ والذريعة ج٣٤٢ و ٣٤٠ ص٥النبالء ج

 وهنج ١١٠ وتنزيه األنبياء ص٥٣ ص٤ و ج٣٨١ ص٣ية والنهاية جوالبدا
 والسرية النبوية ٨٠ ص١ والشفاء لعياض ج٦١٨ و ٥٤اإليامن البن جرب ص

  .٤٠١ ص١ وعن عيون األثر ج٩٢  ص٣ وج٤٨٦ ص٢البن كثري ج
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 من دون أن يؤثر ذلك عىل خيار واختيار »عليه السالم«إعجازية، بشفاء عيل 
أعدائه تعاىل، أي أنه تعاىل مل حيل بينهم وبني ما يريدون، ومل يشل حركتهم، ومل 

 ..يمنعهم من ممارسة حرياهتم، لكي يشعروا بأهنم قد ظلموا يف ذلك
 عىل »عليه السالم«ً يقهر املسلمني وال عليا كام أنه سبحانه وتعاىل مل

 »عليه السالم«التصدي للحرب، بل اكتفى بإزالة املوانع من طريق عيل 
بشفاء عينيه، وأفسح املجال له لكي خيتار، فاختار ما يقتضيه حبه هللا 
ورسوله بعد أن أساء اآلخرون اإلختيار، فاختاروا احلياة الدنيا، وأنفسهم، 

 ..نفسهم ومصاحلهم أحب إليهم من اهللا ورسولهأن أ: وأظهروا
  : يصنع املعجزة’النيب 

 وإن كان معجزة صنعها رسول اهللا »عليه السالم«وشفاء عيني عيل 
 هلم، ولكنها مل تكن املعجزة التي يتوقف عليها إقناع »صىل اهللا عليه وآله«

 . الناس بالنبوة؛ ألن معجزة النبوة هي القرآن الكريم
، باالستناد إليها، »صىل اهللا عليه وآله«اس مقتنعني بنبوته وقد كان الن

 ..أو إىل غريها من موجبات ذلك
» صىل اهللا عليه وآله«كام أن هذا الشفاء مل يأت قبل مبارشة النبي 

ًأي أن الشفاء مل حيصل ابتداء من اهللا .. ألفعال يراها الناس، ويرون آثارها
عليه «، أو عيل »اهللا عليه وآلهصىل «تعاىل، ليظهر سبحانه فضل النبي 

 نفسه أن يفعل »صىل اهللا عليه وآله«؛ بل هو أمر تعمد رسول اهللا »السالم
 : وقد اختاره، وقصد إىل إجياده بعد أن مل يكن، مما يعني. بعض املقدمات له

..  عارف به، وخمتار له، وواثق بالنتيجة قبل حصوهلا»صىل اهللا عليه وآله«أنه 
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 ..ك القدرة عىل فعله، من خالل ما خوله اهللا تعاىل إياهوعارف بأنه يمل
ِّيملك قدرات متكنه من التأثري » صىل اهللا عليه وآله« أنه :وهذا يشري إىل

التكويني يف أمور واقعية ومادية، خارجية، من دون استخدام الوسائل 
املعتادة، بل من خالل هذه القدرات الغيبية التي يملكها، وأن القضية 

 . جمرد دعاء، قد استجابه اهللا تعاىل لهليست 
 قد تفل يف عيني عيل »صىل اهللا عليه وآله«وهذا يفرس ما روي، من أنه 

 .، وبزق يف إلية يده، فدلك هبا عينيه، أو نحو ذلك»عليه السالم«
 مل يكتف بالدعاء والطلب إىل اهللا »صىل اهللا عليه وآله« أنه :فتلخص

ًأنه يريد أن ينجز عمال : مامرسة عملية تؤكدتعاىل أن يشفيه، بل قرن ذلك ب
 .يقع حتت قدرته وباختياره

  : يف احلر والربد×لباس علي 
صىل اهللا عليه «إن رسول اهللا : نه قالأ» عليه السالم«ورووا عن عيل 

 !!يا رسول اهللا، إين أرمد: ، فقلتَّ بعث إيل وأنا أرمد العني يوم خيرب»وآله
ً اللهم أذهب عنه احلر والربد، فام وجدت حرا :فل يف عيني، فقالفت

ٍوال بردا منذ يومئذ ً. 
 كان يلبس يف احلر الشديد القباء املحشو »عليه السالم« أنه :وذكروا

 .)١(الثخني، ويلبس يف الربد الشديد الثوبني اخلفيفني

                                     
= ط املكتبة (ة ـ وسنن ابن ماج٣٦ ص٣ة جـ والسرية احللبي٩٩ ص١مسند أمحد ج) ١(
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 :ونقول
وهو يرعد  »عليه السالم«ًأن رجال دخل عىل عيل : قد ذكروا: ًأوال

يا أمري املؤمنني، إن اهللا جعل : فقال) أي قطيفة خلقة(حتت سمل قطيفة، 
 .ًلك يف هذا املال نصيبا، وأنت تصنع بنفسك هكذا

ً ال أرزؤكم من مالكم شيئا، وإهنا لقطيفتي التي خرجت هبا من :فقال
 .)١(املدينة

                                     
  ٥ص) ط مكتبة التقدم بمرص( واخلصائص للنسائي ٥٦ ص١ج) رصالتازية بم= 

) ط الغري( وكفاية الطالب ٩٤ ص٣ج) ط مكتبة اجلاملية بمرص(والعقد الفريد 
 وتذكرة ١٢٢ ص٩ وجممع الزوائد ج٤٩ ص٢ وتاريخ اخلميس ج١٣٠ص

 ١٨٨ ص٢ج) ط حممد أمني بمرص( والرياض النرضة ٢٥اخلواص ص
 ٢٩ و ٢٠ و ٤ ص٢١ وبحار األنوار ج٢٥٣  و٢٥٢ ص١واخلصائص الكربى ج

 وعن دالئل النبوة للبيهقي وامليزان ٢عن اخلرايج واجلرايح، وعن اخلصال ج
 وسبل اهلدى والرشاد ١٠٦ ص٤٢ وتاريخ مدينة دمشق ج٢٩٦ ص١٨ج) تفسري(
 عن ابن جرير، ١٢١ ص١٣ج) ط مؤسسة الرسالة( وكنز العامل ٢١٤ ص١٠ج

بة، والطياليس، واملستدرك، والبيهقي، وغريهم والبزار، وأمحد، وابن أيب شي
 ٨٩ و ٨٨ ص٢ ومناقب أمري املؤمنني ج٤٩٧ ص٧واملصنف البن أيب شيبة ج

  .١٥٥ ص٩ج) هـ١٤٢١ط سنة (وجممع البيان 

 ٤٢ وتاريخ مدينة دمشق ج٢٤٦ ص٢ وحلية األبرار ج٣٦ ص٣السرية احللبية ج) ١(
=  والتذكرة ٣٣٤ ص٤٠ر ج وبحار األنوا١٩٥ ص٢ وعن ينابيع املودة ج٤٧٧ص
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عليه «ن تكون رعدته ال خمالفة، ألنه جيوز أ: قد يقال« :قال احللبي
ليست من الربد، خالف ما ظنه السائل، جلواز أن تكون حلمى » السالم

 .)١(»أصابته يف ذلك الوقت
أن هذا تأويل بارد، ورأي كاسد، بل فاسد؛ فإن ظاهر  :ويرد عليه

أي (أن رعدته قد كانت بسبب رقة ما يلبسه، وهو قطيفة خلقة : الكالم
يبه من املال، ولبس ما يدفع هذا الربد مل يكن ، وأنه لو استفاد من نص)بالية

وقد .. فام جيري له كان هو السبب فيه، وهو الذي أورده عىل نفسه. ًملوما
 . عىل عدم املساس باملال الذي حتت يده»عليه السالم«أرص 

 أن يشككوا الناس :ولعلهم أرادوا يف مجلة ما أرادوه من هذا احلديث
إن ذلك بسبب عدم شعوره : ه، وأن يقولوا يف ملبس»عليه السالم«بزهده 

 .بحر وال برد
 من الرمد، »عليه السالم« إننا ال نجد أي ارتباط بني شكوى عيل :ًثانيا

اللهم أذهب عنه :  وهو»صىل اهللا عليه وآله«وبني الدعاء املنسوب للنبي 
 .  مل يكن يشكو من حر وال برد»عليه السالم«احلر والربد، فإنه 

                                     
 ٢٥٣ص) ط دار اإليامن( وخمترص حياة الصحابة ٦٩ص) ط بريوت(احلمدونية = 

 ١ وصفة الصفوة ج٧٩ وقمع احلرص بالزهد والقناعة ص٢٨٤واألموال ص
 ٢٩٥ ص٨ج) امللحقات( وإحقاق احلق ٨٢ ص١ وحلية األولياء ج١٢٢ص

 .١٧٣ ص١ربيل ج وكشف الغمة لأل٢٨٤ ص١وجواهر املطالب البن الدمشقي ج
 .٧٣٥ ص٢ج) ط دار املعرفة( و ٣٦ ص٣ السرية احللبية ج)١(



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٣٣٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه من رمد عينيه، فهل هذا إال من قبيل أن تقول بل كانت شكوا
 !نم عىل الرسير؟: إين عطشان، فيقول لك: إلنسان

فإنه ال جيب ..  حتى لو كان قد دعا له بإذهاب الربد واحلر عنه:ًثالثا
استمرار أثر ذلك حتى املامت، بل يكفي أن ال يشعر بالربد أو احلر الذي 

 .مكان يشعر به حني الدعوة يف ذلك اليو
َّأذنت يف غداة باردة : ، قوله أهنم رووا عن بـالل:ويدل عىل ذلك

أين : ً فلم ير يف املسجد أحدا، فقال»صىل اهللا عليه وآله«فخرج رسول اهللا 
 !؟الناس يا بالل

 . منعهم الربد:قال
 . اللهم أذهب عنهم الربد:فقال

 .)١( فرأيتهم يرتوحون:قال بالل
ذا مل يستمر ذهاب الربد عنهم إىل أن خرجوا من الدنيا؟ كام فلام

 ! ؟»عليه السالم«يزعمونه بالنسبة لعيل 
ُأم أن هذه هي القصة الواقعية، وقد استفيد منها يف قصة خيرب، حلاجة 

 !يف أنفسهم؟
                                     

 عن البيهقي، وأيب نعيم، والطرباين وجممع ٢١٤ ص١٠سبل اهلدى والرشاد ج) ١(
 واملوضوعات ٣٤٦ ص١ والكامل البن عدي ج٣١٨ ص١الزوائد للهيثمي ج
 ١ وميزان اإلعتدال ج٢٠٩ ص١ وأسد الغابة ج٩٣ ص٢البن اجلوزي ج

 .١٨٥ ص٦ والبداية والنهاية ج٤٨٢ ص١ ولسان امليزان البن حجر ج٢٨٩ص
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   ـ الفهرس اإلمجايل١
 

   ..حىت احلديبية :الباب اخلامس

  ٢٨ ـ ٧......................... يف حرب اخلندق×عيل  :الفصل األول

  ٥٦ ـ ٢٩..............وآثار.. نصوص ..عمرو يف املواجهة :الفصل الثاين

  ٩٦ ـ ٥٧.......................................قتل عمرو :الفصل الثالث

  ١٢٤ ـ ٩٧.............. يف هنايات حرب اخلندق×عيل  :الفصل الرابع

  ١٦٦ ـ ١٢٥.............. يف غزوة بني قريظة×عيل  :الفصل اخلامس

  ٢١٢ ـ ١٦٧..............وحتى احلديبية.. من املريسيع :الفصل السادس

  ٢٤٨ ـ ٢١٣.........وبعدها.. أحداث جرت يف احلديبية :الفصل السابع

   ..خيرب وفدك :الباب السادس

  ٢٦٨ ـ ٢٥١...................فتح ثالثة حصون من خيرب :الفصل األول

  ٢٩٤ ـ ٢٦٩.....................نصوص وآثار: املنهزمون :الفصل الثاين

  ٣٣٤ ـ ٢٩٥........................وقفات مع النصوص :الفصل الثالث

  ٣٤٧ ـ ٣٣٥..................................................:الفهارس
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   ـ الفهرس التفصيلي٢
 

  .. احلديبيةحىت :الباب اخلامس

   .. يف حرب اخلندق×عيل  :الفصل األول

  ٩..............................................:موجز عن حرب اخلندق
  ١٠......................:^هدف األحزاب قتل النبي وأهل البيت 

  ١٢................................: يف حفر اخلندق× والويص ’النبي 

  ١٢...............................................: وشيعته×عناء عيل 

  ١٣......................................................:عثامن يف مأزق

  ١٨..................................................: يروي لنا×عيل 

  ١٩................................................!:ملن لواء املهاجرين؟

  ٢١...............................:الغطرسة القرشية، واحلكمة املحمدية

  ٢٢.....................................................:حراسة العسكر

  ٢٣.....................................................:رضورة احلراسة

  ٢٤...................................................ً:رصد العدو قتاليا

  ٢٥....................................:×مسجد يف موضع صالة عيل 
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  ٢٥......................................................:الراصد املصيل

  وآثار.. نصوص ..عمرو يف املواجهة :الفصل الثاين

  ٣١..........................................: يسد طريق اهلرب×عيل 

  ٣٢.............................................: لعمرو×مبارزة عيل 

  ٣٨......................................:برز اإلسالم كله إىل الرشك كله

  ٤٢.........................................:اخلصال الثالث وقتل عمرو

  ٤٨......................................................:نص احلسكاين

  ٥٠.....................................................:نصوص أخرى

  ٥٦..............................................:ً لبداًيقول أهلكت ماال

   ..قتل عمرو :الفصل الثالث

  ٥٩.............................................:أخذ الثغرة عىل الفرسان

  ٦٠..................................................!!:عمرو شيخ كبري

  ٦١...............................................: غالم حدث×عيل 

  ٦٣........................................................:شيخا قريش

  ٦٤..........................................:من يربز لعمرو فله اإلمامة

  ٦٦.............................................!:؟×هل جرح عيل 

  ٦٧..............................................: وعمرو×بني عيل 

  ٦٨...........................................................:إنه عمرو

  ٧٠...................................:عرض اخلصال الثالث عىل عمرو



  ٣٤١                                                                                              ..الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧١....................................................:قطع رجل عمرو

  ٧٢....................................: عن قتل عمرو×توقف عيل 

  ٧٤.........................................!!: وسلب عمرو×عيل 

  ٧٦...........................................:الذي جياحش عىل السلب

  ٧٧..........................:×ونبل عيل .. حرص عمر عىل السلب

  ٧٨.....................................: استحيا من ابن عمه×عيل 

  ٧٨............................................:فلم يسلبه.. إتقاه بسوأته

  ٧٩................................................:ومتجيد اهللا.. التكبري

  ٨٠.......................................................:الوسام اإلهلي

  ٨٤........................................:متحالت وتعصبات ابن تيمية

  ٨٧.......................................................:شهادة حذيفة

  ٨٨............................................:شهادات ومواقف أخرى

  ٩٠..................................................:ال نأكل ثمن املوتى

  ٩١.............................................:فرح املالئكة بقتل عمرو

  ٩٣...................................................!:أين املخلصون؟

  ٩٤...................................:وقتل عمرو بن عبد ود.. اخلوارج

   يف هنايات حرب اخلندق×عيل  :الفصل الرابع

  ٩٩........................................:قاتل عمرو، وحسل، ونوفل

  ١٠١............................................:×اهلاربون من عيل 



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٣٤٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٠٣............................................:أشعار يف حرب اخلندق

  ١٠٥......................................:اخلندقأشعار قيلت يف حرب 

  ١١٢.................................:ابن هشام مغرض يف السرية النبوية

  ١١٣.............................:جتاهل قتل عمرو بن عبد ود يف اخلندق

  ١١٥.............................................:سبب هزيمة األحزاب

  ١٢٠.......................................................:شجع األمةأ

  ١٢٠...........................................:اآلن نغزوهم وال يغزوننا

  ١٢٣...................................:شهداء املسلمني، وقتىل املرشكني

   .. يف غزوة بني قريظة×عيل  :الفصل اخلامس

  ١٢٧...........................................: يف بني قريظة×عيل 

  ١٣٠.......................................:× مع عيل الراية واللواء

  ١٣٤......................................................:احلرب خدعة

  ١٣٦.................................!:وملاذا اخلزرج؟! ؟×ملاذا عيل 

  ١٣٦.....................................:×إرسال عيل : ألف          

  ١٣٧...........................................:إختيار اخلزرج: ب          

  ١٣٧.............................................:ًثالثون رجال: ج          

  ١٣٨..............................................:ترك احلصون: د          

  ١٣٩......................................................:الدليل احليس

  ١٤١..............................................:واملهاجرون.. األوس



  ٣٤٣                                                                                              ..الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٤١...................................:تقديم راية املهاجرين: ألف          

  ١٤٢.........................................:بنو عبد األشهل: ب          

  ١٤٢.................................................:بنو النجار: د          

  ١٤٢.............................................ً:إذا رأوين مل يقولوا شيئا

  ١٤٥...........................................:بني قريظةمربرات حلقد 

  ١٤٥................................................:مد اهللا حي×عيل 

  ١٤٦............................................:ينترص بيقينه ×عيل 

  ١٤٦.........................................: رضب أعناقهم×عيل 

  ١٤٧..............................................:اخليار يقتلون األرشار

  ١٤٨......................................:شكوك يف حديث ابن أخطب

  ١٥٠...........................................:×الفتح عىل يد عيل 

  ١٥٢......................................:تفاصيل حيسن الوقوف عليها

  ١٥٣........................................................:وسام الفتح

  ١٥٦......................................: باإلمام واإلمامة’وصية النبي 

  ١٦٠........................................:الدنيا تعري املحاسن وتسلبها

  ١٦٤......................................................:تصحيح خطأ

  ..وحتى احلديبية.. من املريسيع :الفصل السادس

  ١٦٩.............................................................:بـدايـة

  ١٦٩........................................!:وعمر يف املريسيع؟أبو بكر 



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٣٤٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٧١.........................................:املقتولون من بني املصطلق

  ١٧٢...............................................:جويرية بنت احلارث

ٌوتعيها أذن واعية ٌ َُ َ َ َ َِ ِ َ:...................................................١٧٣  

  ١٧٧...............................................:الشانئون واحلاقدون

  ١٧٨...................................: يف حديث اإلفك×ذكر عيل 

  ١٨٤........................................:×يريدون اإلساءة لعيل 

  ١٩١..............................................!:عىل من كان اإلفك؟

  ٢٠٠........................................: يف رسية حسمي×عيل 

  ٢٠٤.........................................:ن حياربون اهللا ورسولهالذي

  ٢٠٥......................................: إىل بني سعد×بعث عيل 

  ٢٠٨.......................................................:حفيد إبليس

  ٢١٠.........................................:إضافات وزيادات مشبوهة

   ..وبعدها.. أحداث جرت يف احلديبية :الفصل السابع

  ٢١٥.........................................:ساقي العطاشى يف اجلحفة

  ٢١٧............................................:ال ولكنه خاصف النعل

  ٢٢٢..............................................:بيعة النساء يف احلديبية

  ٢٢٤..............................................: يف احلديبية×عيل 

  ٢٢٦.........................................:ما جرى حني كتابة الكتاب

  ٢٢٨..........................................:من كتب العهد يف احلديبية



  ٣٤٥                                                                                              ..الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٣٢............................................:×حديث امتناع عيل 

  ٢٣٥.......................................:× لعيل الشك فيام ينسب

  ٢٤٤...............................................:لعلها قضية مستعارة

  ٢٤٥....................................................:لك مثلها يا عيل

  ٢٤٦.................................................!:ملاذا كان التزوير؟

   ..خيرب وفدك :الباب السادس

   ..ن من خيربفتح ثالثة حصو :الفصل األول

  ٢٥٣.....................................................:املسري إىل خيرب

  ٢٥٤...........................................:الرايات مل تكن قبل خيرب

  ٢٥٨..........................................: من برد عائشة’راية النبي 

  ٢٦٠........................................ً: أحدا×مل يؤمر عىل عيل 

  ٢٦١.........................................:رى مزعومةثمة قيادات أخ

  ٢٦٢..............................:’ يسمع الناس أقوال النبي ×عيل 

  ٢٦٣...............................................:×حب اهللا لعيل 

  ٢٦٣.......................................:×فاتح حصن ناعم عيل 

  ٢٦٥..........................................:احلباب يف حصن الصعب

  ٢٦٧.......................................................:حصن النزار



  ٤ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٣٤٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ..وآثار.. نصوص.. املنهزمون :الفصل الثاين

  ٢٧١..................................................:النصوص واآلثار

  ٢٧٢.................................:تفاصيل روايات الفشل والفاشلني

  ٢٨٦..................................................!:رايتان أم ثالث؟

  ٢٨٧...................................: يف املصادر واملراجع’أقوال النبي 

   ..وقفات مع النصوص :الفصل الثالث

  ٢٩٧..................................:نصوص الفصل السابق يف وقفات

  ٢٩٧.................................:ابن الصباغ ينقل عن صحيح مسلم

  ٣٠٠............................................:ملا أعطيتاللهم ال مانع 

  ٣٠١.............................................:أبرش يا حممد بن مسلمة

  ٣٠٣......................................................:األرمد يطحن

  ٣٠٥....................................................!:عالم أقاتلهم؟

  ٣٠٦...............................:تعريف اليهود حق اهللا وحق الرسول

  ٣٠٧....................................!:ما هو حق اهللا، وحق الرسول؟

  ٣٠٧............................................:هداية الناس هدف نبيل

  ٣٠٨......................................:توحيد اليهود مشوب بالرشك

  ٣١٠...............................................!:هل قاتل الشيخان؟

  ٣١١...................................................:هحيب اهللا ورسول

  ٣١٢........................................: حيبه اهللا ورسوله×عيل 



  ٣٤٧                                                                                              ..الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣١٢......................................................:كرار غري فرار

  ٣١٣.......................................................:ال يوىل الدبر

  ٣١٣........................................:ال يرجع حتى يفتح اهللا عليه

  ٣١٤....................................................:ً خيزيه اهللا أبداال

  ٣١٤....................................:ما أحببت اإلمارة إال ذلك اليوم

  ٣١٩..............................................:القبائلية تنغض رأسها

  ٣٢٠.............................................!:اإلعالن املسبق، ملاذا؟

  ٣٢٢.....................................:ئيه أسعد مناو×رمد عينيه 

  ٣٢٤.......................................!:؟×متى رمدت عينا عيل 

  ٣٢٧..................................................: فاجأهم×عيل 

  ٣٢٨.........................................:كلهم يرجو أن يعطى الراية

  ٣٢٩................................:التدخل اإلهلي خارج دائرة اإلختيار

  ٣٣٠...............................................: يصنع املعجزة’النبي 

  ٣٣١......................................: يف احلر والربد×لباس عيل 

   :الفهارس

  ٣٣٧.......................................... ـ الفهرس اإلمجايل١          

  ٣٣٩......................................... ـ الفهرس التفصييل٢          

 


